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  1سجاد جلیلیان                                                                                
  چکیده

اجتماعی جوامع مدرن،  -هاي قرن بیستم دانست. در روابط سیاسیتوان یکی از مهم ترین پدیدهانقالب اسالمی ایران را می
باشد. این طبقه، کانون اي قابل کتمان میهاي سیاسی، فرهنگی جامعه نکتهپذیري طبقه متوسط جدید در مشارکتنقش

ري جدید است و این در حالی است که طبقه متوسط جدید به لحاظ جایگاه هاي سیاسی و فرهنگی در درون جامعه شهفعالیت
هاي شغلی محدود ثروت نیست و به خاطر موقعیتاجتماعی و اقتصادي بینابینی خود گرفتار حفظ موقعیت و تراکم و انباشت نا

حفظ نظام سیاسی پدرشاهی نوین ها، تحوالت و اصالحات آن را بر دوش دارد. تالش رژیم پهلوي براي خود بار اصلی انقالب
خود که عمالً با مشارکت طبقات اجتماعی منافات داشت و ورود اکثر کشورهاي جهان در عرصه توسعه و نوسازي که موجب 
برانگیختن احساس جمعی طبقه متوسط جدید در ایران گردید رژیم را با معضالت خاصی مواجه ساخت و عمال حکومت را 

اي اتخاذ نماید و به مهار و کنترل طبقات اجتماعی اقدام نماید.در ا طبقات اجتماعی سیاست دوگانهواداشت تا در برخورد ب
توجهی به طبقه متوسط جدید در روند عملکرد حزب همین راستا روند نوسازي که در دوران پهلوي دوم تشدید گردید، بی
یابی طبقه پدرشاهی نوین قدرت که با ظهور و قدرت رستاخیز در بیگانه سازي هرچه بیشتر این طبقه از حکومت و ساختار

انقالبی، ناتوانی رژیم در سرکوب اعتراضات و پذیرش نقش رهبري  -هاي اسالمیگیري از آموزهمتوسط جدید مخالف است، بهره
ري ایشان در روند ترین عوامل تقابل طبقه متوسط با رژیم پهلوي و تاثیر گذاتوان از اصلیامام خمینی(ره) در این طبقه رامی

  گیري انقالب اسالمی دانست.شکل

  )انقالب اسالمی، پهلوي، طبقه متوسط جدید، امام خمینی(رهکلیدواژه: 

                                                                                                                                                                                                         
  4jalilian@gmail.com1sajjadکیم فروسی البرز سجاد جلیلیان ، کارشناس ارشد علوم سیاسی ، کارشناس فرهنگی دانشگاه فرهنگیان پردیس ح 1

  

  نقش طبقه متوسط جدید در روند شکل گیري انقالب اسالمی
 1320-57بین سال هاي 

 



 1320-57بین سال هاي  نقش طبقه متوسط جدید در روند شکل گیري انقالب اسالمی----------------------------------

 

2 
 
 دومسال •
 6شماره •
 1396 بهار•

  مقدمه. 1

رو یاسی جهان روبهساي تازه در صحنه پیروزي انقالب اسالمی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده
رو، شناخت گنجد. از اینماهیت، اهداف و سرشت خود در هیچ یک از معیارهاي سیاسی جهان نمی ساخت. این پدیده بنا به

اي مبارزاتی در آن، هعمیق و همه جانبه از ابعاد، وجوه، ایدئولوژي، بازتاب، دستاوردهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و شیوه
  همواره مورد توجه و اعتنا بوده است.

هاي پایانی قرن بیستم، هاي دههگر آن است که انقالب اسالمی ایران به عنوان یکی از موثرترین پدیدهاین توجه و اعتنا بیان
اي در ایران، منطقه و جهان داشته و از ابعاد گوناگون مورد توجه و مطالعه صاحب نظران، هاي گستردهتاثیرات و بازتاب

  شده است. پردازان ایرانی و غیر ایرانی واقعسیاستمداران و نظریه

هاي سیاسی و فرهنگی اجتماعی جوامع مدرن، طبقه متوسط جدید در مشارکت -این در حالی است که در روابط سیاسی
هاي جامعه نقش بسیاري دارد. این طبقه که تحت تاثیر بسیاري از تحوالت حاکم بر دنیاي مدرنیسم قرار دارد، کانون فعالیت

ها، هاي جدبد مطالعات اجتماعی نظر بر آن است که بار اصلی انقالب. در قرائتبسیاري در درون جامعه شهري جدید است
تحوالت و اصالحات سیاسی و اجتماعی و توسعه به معناي اقتصادي و سیاسی بر دوش این طبقه قرار دارد.چرا که به لحاظ 

نامحدود ثروت نیست و مجال و فرصت  ر حفظ موقعیت و تراکم و انباشتجایگاه اجتماعی و اقتصادي بینابینی خود گرفتا
  بیشتري براي پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد.

توان اذعان داشت که براي حفظ ثبات اجتماعی، انجام اصالحات سیاسی، اجتماعی و حفظ نظام سیاسی کشور الزم در واقع می
یاسی ایران به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. خصوصا در دوران هاي معاصر تاریخ ساست نقش طبقه متوسط جدید در دوره

گردد. در جامعه شناسی سیاسی طبقات جدید پهلوي که دوره نوزایی و رشد ناموزون طبقه متوسط جدید در ایران محسوب می
باالیی برخوردار هاي هاي سیاسی، اجتماعی از اولویتایران، حضور طبقه متوسط جدید و تبیین دقیق جایگاه آن در عرصه

  )315:1386است.(مقصودي و دیگران، 

  مفهوم طبقه. 2 

افراد جوامع انسانی از لحاظ حرفه، احراز حیثیت، نفوذ، قدرت و مشخصات فرهنگی از یکدیگر متمایز بوده و از این رو در 
ردها، موقعیت اجتماعی افراد را رسانند. بروز این کارکهاي گروهی کارکردهاي گوناگونی را به ظهور میها و فعالیتسازمان

پذیرد. قشر بندي اجتماعی نوع ها و کارکردهاي اجتماعی، تفکیک اجتماعی صورت مینماید و بر اساس تمایز نقشتعیین می
  هاي اجتماعی حائز اهمیت خواهد بود.اي از تفکیک اجتماعی به شمار رفته است که در آن سلسله مراتب منظم موقعیتویژه
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به »طبقه«به جاي » رسته«دهد.تا قرن نوزدهم اصطالح هاي اجتماعی را تشکیل میطبقه یکی از انواع قشربندي در حقیقت
به کار برده شد.اصطالح طبقه با » ثروت ملل«رفت.طبقه از قرن نوزدهم و براي اولین بار توسط آدام اسمیت در کتاب کار می

  )315ز مفاهیم بنیادي در علوم اجتماعی معاصر تبدیل شد.(همان :اي یافت و به یکی اظهور کارل مارکس معناي ویژه

  الگوي مناسب در توضیح طبقه سیاسی متوسط جدید در ایران عصر پهلوي. 3

توان در جامعه شناسی سیاسی ایران مطالعه نیروهاي اجتماعی مطابق الگوي مارکسیستی اکونومیستی کارساز نیست و نمی
هاي اجتماعی متععدي هستند ادي تعریف و تبیین کرد.اعضاي این طبقه داراي منزلت و موقعیتآن را بر پایه خاستگاه اقتص

که صرفا بر شرایط اقتصادي آنها داللت ندارد، بلکه موقعیت اجتماعی، شغلی، فرهنگی و اداري در کنار موقعیت اقتصادي وجه 
  مشخصه طبقه متوسط جدید است. 

کند.گروه هاي قومی و دو نوع نیروي اجتماعی را معرفی می "شناسی سیاسی در ایرانجامعه "آبراهامیان در مقدمه کتاب
هاي اجتماعی که متاثر از هاي اقتصادي، فرهنگی و منزلتطبقات اجتماعی.وي گروه هاي اجتماعی را بر اساس موقعیت

  نماید.ل منسجم تقسیم بندي میارتباطات مشترك با ابزار تولید و خاستگاه فرهنگی وپیوند زبانی و مذهبی است به شک

  فرآیند طبقه سازي در ایران عصر پهلوي. 4

ترین تحوالت این دوران به شمار اند که طبقه متوسط جدید از زمان رضا شاه شکل گرفت و از برجستهاي بر این عقیدهعده
به رشد گذاشت و طبقه جدیدي از  هاي ارتش رونرود. در این زمان تعداد شاغالن ادارات دولتی جدید به خصوص سازمامی

ها نگاران، نویسندگان و صاحبان جدید سرمایه به وجود آمد. آموزشافسران ارتش، پزشکان، وکال، معلمان، مهندسان، روزنامه
اداري نسبت به  هاي تازه اروپایی بر رشد طبقه متوسط جدید در این دوران تاثیر بسزایی داشت و گروه تحصیل کردهو ارزش

گیري هاي سنتی آشنایی بیشتري با تمدن غرب پیدا کرد.در راستاي چنین شرایط اجتماعی رضا شاه در حمایت از شکلوهگر
داري متمرکز و تضعیف طبقه متوسط سنتی نمود. اعضاي این طبقه کارگزاران طبقه متوسط جدید اقدام به تقویت سرمایه

این وجود فقدان مشارکت سیاسی، به ویژه در دو دهه آخرسلسله پهلوي،  و نوسازي دوره پهلوي بودند. با "سازيدولت"اصلی
 1307باعث دلسردي، نارضایتی و در نهایت مخالفت فعال علیه رژیم در میان شماري از اعضاي این طبقه گردید.در تهران سال 

کارمند  240000حدود 1335الکارمند وجود داشت که نیمی از آنان برخوردار ازپایگاه طبقه متوسط بودند.در ح24000حدود
  به حدود یک میلیون نفر رسید. 1355دفتري، فنی و اداري وجود داشت که در سال

طبقه متوسط جدید در زمان سلطنت پهلوي داراي موقعیت خوبی بود. در دوران رضا شاه این طبقه پیوند خود را با فرهنگ 
گرایی گام نهاد و تا حد زیادي از فرهنگ عامه به ویژه ر غربسنتی حفظ کرده بود، اما پس از ان دوران به تدریج در مسی

دیدند هاي اسالمی جدا شد. تعدادي از اعضاي این طبقه منافع مادي و تمایالت خود را با برنامه نوسازي رژیم سازگار میارزش
  )319و این امر وجه اشتراك رزیم با این طبقه بود.(همان:
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ه.ش با 1320د و حزب توده در این دوران نیز نباید غفلت ورزید. حزب توده که در سالاز تاثیرات طبقه متوسط جدیالبته 
نظر از طبقه، به منظور اتحاد در جنبشی عمومی بر ضد دیکتاتوري رضاشاه آغاز شد در عرض  توسل کلی به همه مردم صرف

عنوان » زمینیشگام پرولتاریا و دهقانان بیپ«خود را  1332سه سال به تدریج رویکرد خود را محدود کرد؛ به طوري که در سال
کرد. البته تصویر حزب توده از خود کامال با واقعیت سازگار نبود؛ زیرا هرچند مزدبگیران کمک کردند که در سرتاسر سیزده می

هاي هاي وسیعی بیابد، با این حال طبقه متوسط جدید بود که بخش بزرگی از ردجنبش پایگاه توده1332و  1320سال بین
داد. طبقه متوسط جدید همچنین بخش مهمی از اعضاي عادي و هواداران حزب را باالیی، میانی و پایینی حزب را تشکیل می

  شد. شامل می

در بین طبقه متوسط حقوق بگیر وسعت موفقیت حزب توده اشکار بود اما دالیل این توفبق معلوم نبود. براي درك این مسئله 
  تصادي، اجتماعی و عقیدتی را که روشنفکران را به سوي حزب توده راندند، بررسی کنیم.الزم است نیروهاي اق

بگیر، تورم تصاعدي بود. هزینه زندگی در مراکز شهري در واپسین سال روي طبقه متوسط حقوقمساله اساسی اقتصادي پیش
افزایش یافته، در زمان جنگ  1320 و 1319در سالهاي 162به  1316و 1315در سالهاي100هاي سلطنت رضاشاه از شاخص

کاهش  1327و  1326در832رسیده، پس از جنگ کمی تنزل کرده و به 1324و  1323در 03/1به سرعت به نرخ همواره باالي
رسیده بود.به این ترتیب روشنفکران  1332در اواخرسال1047یافته، و در زمان بحران نفت دوباره به سرعت به اوج تازه

خود را حفظ کرده باشند.گرچه کارمندان یقه  1315کردند تا سطح زندگی سالان را ده برابر بیشتر میشبایست حقوقمی
هاي خصوصی پردرآمد افزایش حقوق چشمگیري داشتند، اما کارمندان دولت مجبور بودند براي گذراندن سفید در شرکت

هاي کارمندي و کمک کارساز به آنان اي موثر از اتحادیههزندگی همواره مبارزه کنند.در این مبارزه، حزب توده با ایجاد زنجیر
  نمود.براي برخورداري از افزایش حقوق، نقشی حیاتی ایفا می

اگر طبقه متوسط جدید نقش مهمی در حزب توده ایفا کرد، نقش حزب توده در طبقه متوسط جدید نیز اهمیتی کمتر از آن 
ها، مجالت و نشریاتش را متوجه فید را در دستگاه حزبی گرد هم آورد.روزنامهنداشت. این حزب، روشنفکران و کارگران یقه س

بیست و چهار اتحادیه کارمندي را به شوراي متحده که از 1325اي پدید آورد و در سالهاي حرفهروشنفکران کرد. انجمن
شد را پیوند داد. شناخته می» رانتنها سازمان کارگري اصیل در ای« به عنوان» هاي کارگريفدراسیون جهانی اتحادیه«سوي

 اعتصاب موفق براي افزایش دستمزد ترتیب داد 160بالغ بر  1325از این گذشته، شوراي متحده طی نه ماهه نخست سال
  ). 95: 1387(آبراهامیان، 

ر بر نقش دولت در شکل گیري طبقه متوسط جدید در عصر پهلوي از این حیث مهم است که طبقه متوسط قشر تاثیر گذا
اجتماعی ایران نقش اساسی داشته است و طبق آمار موجود تعداد افراد  -هاي نظام بوده و همواره در تحوالت سیاسیسیاست

باشد. شرایط ساختاري درصد کل نیروي کار می 6/20ملیون نفر و  8/1فعال این طبقه تا یک سال قبل از انقالب حدود
اي سیاسی ها و طبقات اجتماعی در فعالیتشد تا از سازماندهی و مشارکت گروهپدرشاهی نوین رژیم محمد رضا شاه باعث می

  اي خودجوش و تحت تاثیر شرایط اجتماعی تکامل یابند.جلوگیري به عمل آید و طبقات اجتماعی به گونه
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تالش رژیم براي گیري طبقات اجتماعی را تحت تاثیر خود داشت. نخست رضا شاه دو عامل عمده روند شکلدر دوران محمد
المللی و ورود اکثر کشورهاي حفظ نظام سیاسی که عمالً با مشارکت طبقات اجتماعی تنافی داشت و دوم شرایط خاص بین

جهان در عرصه توسعه و نوسازي که موجب برانگیختن احساس جمعی طبقه متوسط جدید در ایران گردید. این شرایط دوگانه 
سازي، رژیم را با معضالت خاصی مواجه ساخت و عمال حکومت را واداشت تا در برخورد با اجتماعی در فرآیند طبقه -سیاسی

اي اتخاذ نماید و بر مبناي حفظ نظام سلطنتی به مهار و کنترل طبقات اجتماعی اقدام نماید. طبقات اجتماعی سیلست دوگانه
ز سویی سبب رشد این طبقه گردید و از سوي هاي نوسازي دولت امسئله این است که در مورد طبقه متوسط جدید سیاست

  هاي اجتماعی از جمله طبقه متوسط سنتی و بازار شد.دیگر سبب تضعیف برخی طبقات و گروه

درصدد کنترل سیاسی شدید طبقه متوسط جدید برآمد زیرا به خودي خود از حمایت این  1332دولت پهلوي پس از کودتاي
هاي ا فعالیت سیاسی اکثر روشنفکران ممنوع شد.استبداد داخلی و نفوذ بیگانه در حوزهمند نبود و در همین راستطبقه بهره

سیاسی و اقتصادي روند روبه رشد طبقات اجتماعی را ناموزون ساخت. در واقع رشد عمومی تجارت و گسترش دیوان ساالري 
مندان که از میان طبقه متوسط سنتی یگر پیشهنگاران، دیوان ساالران و دباعث شد که طبقه متوسط جدید از معلمان، روزنامه

  موجود بودند شکل بگیرد. 

توان آنها را به دو گروه تقسیم کرد. بخش در زمینه کیفیت مشارکت اعضاي طبقه متوسط جدید در ساخت قدرت سیاسی می
وصی، محور اساسی طبقه دادند که همراه با کارکنان بخش خصاعظم این طبقه را کارکنان دولت و حقوق بگیران تشکیل می

اجتماعی بودند. بخش دیگر که در اقلیت بودند شامل  -هاي سیاسیرفتند. آنها خواستار دگرگونیمتوسط جدید به شمار می
هاي اداري ها و دستگاههاي مهمی در سازمانشد که منابع مختلفی از درآمد را در اختیار داشتند و موقعیتاقلیتی از افراد می

  کردند و با شبکه نخبگان سیاسی مناسبات چندجانبه داشتند.می کشور اشغال

  اجتماعی آن در دوران پهلوي-هاي سیاسیهایی پیرامون طبقه متوسط جدید و نقشدیدگاه. 5

احمد اشرف وجود طبقه متوسط جدید را در ایران مسلم دانسته و آن را متاثر از نفوذ غرب و گسترش سریع آموزش و پرورش 
هاي مندانی که از خانوادههاي سنتی، حرفهداند.از نظر او طبقه متوسط جدید از نسل نوین خانوادهینده بروکراسی میو رشد فزا

هاي طبقه متوسط قرارداشته و در مشاغلی مانند معلمی مدارس ابتدایی و هاي پایین هستند و عمدتا در پایین ترین ردهطبقه
رشد طبقه متوسط جدید را در دوران پهلوي ناشی از گسترش دیوان ساالري، کردند. وي متوسطه و تکنیسینی خدمت می

هاي عمومی و خصوصی و گسترش سریع آموزش به سبک تقاضاي روزافزون براي تکنسین و مدیر در سطوح گوناگون بخش
  داند.غرب می

لب روشنفکران خواسته یا ناخواسته داند و معتقد است اغجالل آل احمد طبقه متوسط جدید در ایران را شامل روشنفکران می
کنند و اند. البته او براي روشنفکران مفهوم حداقل و حداکثر قائل است. حداقل کار فکري میدر خدمت رژیم پهلوي بوده

  حداکثر کسانی هستند که کمر به خدمت افراد محروم بسته و به مسئولیت زمانه آگاه هستند.
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مطرح کرد.وي به منشأ  "ها، طبقات و نوگراییهاي ایران، گروهسیاست"را در کتاب جیمز بیل مطالعات خود در این زمینه
و توسعه تاریخی طبقه متوسط جدید در ایران و خصوصیات اعضاي این طبقه پرداخته و در تعریف طبقه متوسط جدید در 

برده است.از نظر بیل طبقه متوسط  اي را به کارایران و خصوصیات اعضاي این طبقه مفهوم اینتلیجنسیا، بوروکرات و حرفه
هایی کسب کرده جدید مرکب از افرادي است که قدرتشان به موقعیت شغلی متکی است و در جریان تحصیالت جدید مهارت

  برند.و به کار می

  گیري چالش دولت و طبقه متوسط جدید در دوران پهلوي دومزمینه شکل. 6

حت تاثیر روند روبه رشد صنعتی شدن و مدرنیزاسیون در غرب و توسعه ارتباطات در دوران محمدرضا شاه گرایش به نوسازي ت
رشد و اداره نظام به صورت یک نیاز جهانی درآمده بود. روند نوسازي ضرورت توجه به کادر سازي براي تقویت صنایع روبه

هاي بنیادي نماید متخصص دگرگونی اداري کشور را تشدید نمود. این امر سبب شد نظام آموزشی کشور براي تامین نیروهاي
و نظام آموزش و آموزش عالی به سبک جدید گسترش یابد. ظهور طبقه متوسط جدید، متخصص و قدرتمند یکی از ملزومات 

  آمد.عمده نوسازي به حساب می

- کرده، حرفههاي تحصیل اي از بروکراتاز طریق گسترش آموزش نوین و تسریع آموزش به سبک غربی، بخش قابل مالحظه

طبقه متوسط جدید که متاثر از گسترش  1320هايمندان، اقتصاددانان، هنرمندان و نویسندگان تربیت شدند.در ابتداي سال
هاي مناسبی براي آموزش نوین بود، امکان رشد یافت.این طبقه به ویژه روشنفکران با شروع اندیشه مدرنیسم در ایران فرصت

  هاي کارگري شکل گرفت.وري که بعد از سقوط رضاشاه اتحادیهمشارکت به دست آوردند، به ط

توان ناشی از تناقضات آشکار مدرنیسم با ساخت حکومت گیري چالش بین دولت و طبقه متوسط جدید را میلذا زمینه شکل
قوي در  و نیز آموزش و تربیت طبقه متوسط جدید به سبک غربی دانست. پدیده مدرنیسم و ملزومات آن یک عامل محرکه

  شود.ایجاد تنش بین دولت و طبقه متوسط جدید محسوب می

هاي مادي جدیدي را در اختیار طبقه متوسط تحصیل کرده و غیر مذهبی قرار در واقع سبک تجدد خواهی پهلوي، فرصت
مردادبرچیده  28هاي مستقل شغلی و صنفی بعد از کودتايکرد. انجمنداد اما روشنفکران را از لحاظ سیاسی محدود میمی

  هاي سازمان یافته به دست دولت، اجازه فعالیت یافتند.شدند و تنها انجمن

  نظریات مختلف پیرامون چیستی انقالب. 7

هاي هاي مختلف علوم، اعم از اسالمی، تجربی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و اقتصادي، از واژه انقالب استفادهگرچه در رشته
گردند. لذا ما در اینجا هم به معناي لغوي انقالب و ت شده است ولی همگی به یک ریشه برمیگوناگون و برداشت هاي متفاو

  کنیم:هم به معناي اصطالحی آن اشاره می
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انقالب در لغت معادل با معانی زیر معنا شده است: حالی به حالی شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تغییر و تحول و تغییر کامل 
اي تعریف اصطالح در طول تاریخ هر متفکري به فراخور برداشت خود از انقالب، آن را به گونه و مشخص در چیزي است و در

کرده که در همه آن تعاریف معناي لغوي آن ملحوظ گردیده است، لذا از نظر فلسفی، انقالب در عناصر به معناي تبدیل صورتی 
  باشد.به صورت دیگر می

رکت مردمی در جهت تغییر سریع و بنیانی در ارزش ها و باورهاي مسلط نهادهاي از نظر ساموئل هانتینگتون انقالب یک ح
  باشد.هاي حکومتی یک جامعه همراه با خشونت داخلی میسیاسی، ساختارهاي اجتماعی، رهبري، روشها و فعالیت

ه جانشینی ناگهانی و شدید شود. انقالب به مفهوم سیاسی آن بیشتر بدر فلسفه سیاسی انقالب با دو دید متفاوت نگریسته می
اند، اند، به جاي گروه دیگري که قبالً قدرت سیاسی و اداره کشور را در اختیار خود داشتهگروهی که حکومت را در دست نداشته

گیرد؛ ولی از آنجا که هر شود. بدین ترتیب دست به دست شدن قدرت سیاسی به طور ناگهانی، نام انقالب به خود میگفته می
شود، الزم دیده شده که در تعریف فوق چاشنی دست به دست شدن قدرت حتی بر اساس یک توافق، انقالب نامیده نمینوع 

  اعمال خشونت و زور گنجانیده شود و تعریفی به این مضمون ارائه گردد:

ت، نسبت به آن چه هاي اجتماعی، اخالقی، اقتصادي، حقوقی و به ویژه سیاسی اسانقالب دگرگونی بنیادي در همه زمینه«
تر با آید و کمها همیشه با سرنگونی نظام سیاسی حاکم پیش میبیش از انقالب استوار و پابرجا بوده است؛ و این دگرگونی

  ».باشدها همگام میآرامش همراه بوده و اغلب با کارهاي خشونت آمیز و ویرانگی و خونریزي

  شکل گیري انقالب اسالمیچگونگی ایفا نقش طبقه متوسط جدید در روند . 8

شود مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا در تر و برتر از آنچه که در تعریف انقالب گفته میانقالب اسالمی را باید به مفهومی گسترده
  ها منطبق بر انقالب اسالمی است، ولی در این رابطه جامع و مانع نیستند. عین اینکه بسیاري از این تعریف

اندرکار سازد که نیروهاي اجتماعی   دستپیامدهاي تجربی مطالعه اخیر ما را به این نکته رهنمون میچارچوب نظري و 
 اند.هاي ائتالف شهري، مردمی و چندطبقه بودهانقالب، یکی از نمونه

ه آمریکا هاي مبارز و مخالف رژیم و تثبیت نفوذ و سلطدهنده سرکوب جریان، در ظاهر نشان1350روند تحوالت اوایل دهه
با انتخاب کارتر و دگرگونی در  1355بود، در حالی که ارکان حکومت مستبد و فاسد در حال لرزش و شکاف بود. در سال

هاي اي که بسیاري از سیاستسیاست خارجی ایاالت متحده، فشار داخلی و خارجی بر رژیم محمدرضا شاه تشدید شد؛ به گونه
  رژیم پهلوي دستخوش تغییر گردید.

هاي دولت ایالت متحده شرکت ملی نفت ایران را که بر د از کودتایی که علیه مصدق صورت گرفت، شاه بنا به توصیهبع
قراردادهایی را براي  1336تشکیل شده بود، لغو نکرد.این شرکت از سال1330اساس قانون ملی کردن صنعت نفت در سال 

هاي کوچک و مستقل آغاز کرد. اولین ورهاي غربی به شرکتاکتشاف نفت خارج از مناطق متعلق به کنسرسیوم نفت کش



 1320-57بین سال هاي  نقش طبقه متوسط جدید در روند شکل گیري انقالب اسالمی----------------------------------

 

8 
 
 دومسال •
 6شماره •
 1396 بهار•

منعقد گردید.طبق این  Ente Nazional Idrocaburi)(المللی هیدروکربنقرارداد از این دست با شرکت ایتالیایی بین
 8درصدسودي که توسط کنسرسیوم که از50رسید که در مقایسه با درصد سود به شرکت ملی نفت ایران می 75قرارداد 

  شد، پیشرفت قابل توجهی بود.شرکت نفتی معتبر آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوي و آلمانی تشکیل می

اعالم کرد که شرکت ملی نفت ایران تمامی اختیارات و 1352محمدرضا شاه در دهمین سالگرد انقالب سفید در دي ماه
ار هستند، به دست خواهد گرفت.بدین سان، بعد از هاي غربی را که در ایران مشغول به کامتیازات کنسرسیوم نفتی کشور

بیست و دو سال اجراي الیحه ملی کردن نفت که مجلس تحت فشار افکار عمومی آن را به تصویب رسانده بود، توسط پادشاهی 
  شد که اکنون بیش از پیش به غرب نزدیک شده بود.انجام می

عرب صادرکننده نفت، صدور نفت را به کشورهایی که به اسرائیل  ، سازمان کشورهاي1351در جنگ اعراب و اسرائیل در مهر
کردند تحریم کرده و بدین ترتیب، زمینه الزم براي افزایش شدید قیمت نفت آماده شد. به این وسیله، شاه به طور کمک می

م کرد.رشد ساالنه که در ) را ارتقا بخشید و بازار اقتصادي و نظامی را بسیار گر1352-1356هايجدي سطح برنامه پنجم(سال
 1354درصد و در سال 34به  1353درصد در حال نوسان بود، به یکباره در سال 3/15و  5/4بین  1342-52هايدوره سال

درصد بالغ شد. در همین دوره، طبقه متوسط مدرن 35تا  30درصد افزایش یافت.تورم نیز رشد کرد و به میزان سالیانه 42به
کارمند  304000نفر در مقایسه با نسل قبل خود به دو برابر افزایش یافته بودند.این طبقه شامل 650000با جمعیتی بالغ بر

ملیون نفري را  10درصد کل نیروي کار 5/6متخصص و مدیران کارمند بود.آنان مجموعا  61000معلم و  208000دولتی، 
  دادند.تشکیل می

اي اي براي هیئت حاکم بود، به دلیل فساد قدرت تبدیل به زمینهسابقهاین افزایش ناگهانی قیمت نفت، در حالی که فرصت بی
براي افزایش تهدید بر ضد رژیم شد.افزایش فاصله طبقاتی، تورم شدید، تشدید وابستگی به نفت و تضعیف کشاورزي، بخشی 

  العاده نفتی بود.از آثار فساد ناشی از درآمدهاي فوق

آسیب ناپذیري نظام، در فضاي نوین بین المللی از جمله حقوق بشر کارتر و اعمال فشار  افسانه اقتدار و 1350از اواسط دهه
الملل و کمیسیون حقوق بشر محو شد. به المللی چون سازمان عفوبینهاي پلیسی از سوي مجامع بینجهت تعدیل کنترل

گروه هاي مختلف اجتماعی در استقرار فضاي لحاظ داخلی نیز بروز بحران اقتصادي به شکل تورم، مطالبات روبه رشد طبقات و 
باز سیاسی و سهیم شدن در قدرت سیاسی، نقش کارساز سیاسی، فرهنگی برخی از جریانات فکري و روشنفکران مذهبی چون 

هاي اسالمی، انقالبی و دمیدن گیري از آموزهدکتر علی شریعتی در آگاهی نسل جوان، ترویج بازگشت به خویشتن خویش، بهره
گري و باالخره ناتوانی ارتش و نیروهاي امنیتی در سرکوب مردم بیش از پیش بحران را در ساختار قدرت سیاسی ح شورشیرو

  آشکار ساخت.

کرد. بنابر این، وي هایش در کشور، احساس امنیت می، به اطمینان اقبال عمومی مردم از سیاست1355شاه در اواخر سال
کمرانی خویش، مخصوصا اگر آنها توسط واشنگتن منبع اصلی تسلیحات نظامی ایران براي بایست پیشنهادهایی را براي حمی
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کرد. انگیزه به گوش گرفتن نظرات کارتر در مورد شدند، ارائه میآغاز شده بود دیکته می1351افزایش بنیه نظامی که از سال
هی به آنها دریافت مجدد اسلحه از آمریکا را به توجهاي دیگري وجود داشت چرا که بیاجراي حقوق بشر اکنون بیش از زمان

  کرد.ها همه عواملی بودند که شاه را به کمتر کردن فشار بر دستگاه دولتی رهنمون میانداخت.اینخطر می

ها، شاه اجراي یک ژست نمایشی را الزم دید. وي نخست وزیر هویدا را در کاخ سلطنتی به کار گمارد براي کاهش موج مخالفت
حزب رستاخیز بود » لیبرال پیشرو«ساله را جایگزین وي کرد.آموزگار که رهبر شاخه 51مشیدآموزگار یک تکنوکراتو ج

خواهان درمان اقتصاد کشور براي پایین آوردن تورم و جبران کمبودها و کاهش فشار حکومت بر جامعه بود. آموزگار براي 
ي را محدود کرد و بودجه برنامه پنجم را از طریق کم کردن یا حذف آور، تسهیالت اعتبارکاهش تورم و کسري بودجه سرسام

هاي هاي ساخت و ساز کاهش داد. وي افزایش حقوق را محدود کرد و پرداخت پاداشهاي صنعتی و پروژهبسیاري از برنامه
درصد در سال بعد 7به، 1356درصد در سال 35درصد تا 30مرسوم را به کارمندان و کارگران لغو کرد. در نتیجه، تورم از 

کاهش 1357درصد در نیمه اول سال2، یه 1356درصد در سال 14کاهش یافت. اما از سوي دیگر، رشد اقتصادي نیز از 
رسد که براي کارگران و کارمندان، لغو پاداش سالیانه زمانی رخ داد که نظارت ساواك یافت.ذکر این نکته ضروري به نظر می

  فته بود.هایشان کاهش یابر اتحادیه

هاي آموزگار، شریف امامی، ازهاري و بختیار در برابر جایی نخست وزیران، عقب نشینی دولتپس از این افرآیند و در پی جابه 
و برجسته شدن نقش امام خمینی(ره)  1356ها از نیمه دوم سالها و تحصنها و استمرار و فراگیري تظاهرات، راهپیماییخواست

جنبش و تحت الشعاع قرار گرفتن دیگر فعالین سیاسی در برابر قاطعیت و نفوذ کالم حضرت امام در رهبري و هدایت 
  و پیزوزي انقالب اسالمی رهنمون گشت. 1357بهمن22خمینی(ره)، اوضاع و احوال کشور را به موقعیت برگشت ناپذیر

عوامل وقوع یک انقالب شکل گرفته، انقالبی  ها، علل وذکر این نکته ضروریست هرچند ممکن است در یک دوره طوالنی، زمینه
آغاز گردد و از آن پس نیز رهبري آن انقالب، آرمان انقالبی، شعارها و اهداف انقالب کارکردهایی انجام دهند که در سرنوشت 

به ارتباط نهایی مسئله، اهمیت دارد، اما جدا کردن این دو مرحله از یکدیگر اشتباه است.برخی نظریه پردازان بدون توجه 
  اند.منطقی تنگاتنگ بین این دو مرحله، دچار خطاي فاحش تحلیلی شده

هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی جامعه ها مسیر جریانافتد که تودهنکته در خور توجه اینکه انقالب زمانی اتفاق می
و باورهایی که ممکن است در مسیر تاریخ یک کشور ها یابند؛ ارزشها و باورهاي خود در تعارض میرا با محتویات ذهنی، ارزش

هاي رو، براي مشخص کردن عامل اصلی وقوع انقالب، باید به اقدامات حکومت و نقش فرهنگ و ارزششکل گرفته باشد.از این
اسالمی  طلبد و انقالبعمومی به منزله یکی از عوامل اصلی نیز توجه کرد. به هر حال هر انقالبی تحلیل خاص خودش را می

  توانند آن را توضیح دهند.هاي متقدم قابلیت تبیین آن را ندارند و نمیهاي خاصی دارد که بسیاري از نظریهنیز ویژگی
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  گیرينتیجه. 9

هاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است، انقالبی دینی بر انقالب اسالمی ایران افزون بر اینکه تحولی بنیادي در عرصه
سازد.در واقع به دلیل همین ویژگی این انقالب است که بسیاري ها جدا میباشد که آن را از سایر انقالبشیعی میپایه تفکر 

  اند.پردازان موجود موفق به تحلیل درست این انقالب نشدهاز نظریه

رخوردار است که آن را هاي بزرگ جهان، از یک ویژگی بارز و برجسته بدر واقع انقالب اسالمی در مقایسه با دیگر انقالب
سازد و آن نقش دین و باورهاي برخاسته از مذهب در رخداد آن است؛ پس واقعیت این است که هاي دیگر متمایز میاز انقالب

هاي داراي باور دینی استوار، تبیین و تقویم نگردد، جستار در انقالب اسالمی ثمر تا جایگاه دین و نقش برانگیزنده آن در توده
  واهد بود.بخش نخ

رژیم پهلوي که از بطن جامعه ایران نجوشیده بود و نمایندگی اقشار و طبقه خاصی را بر عهده نداشت، به همین دلیل مشروعیت 
هاي دید. سیاستنیاز   میرژیم از بطن جامعه مدنی به دست نیامده بود و رژیم اساساً خود را از طبقات و اقشار اجتماعی بی

رضا شاه آغاز شده بود منجر به رشد طبقه متوسط گردید، از سوي حکومت محمدرضاشاه تشدید شد.  نوسازي که از دوران
آمد. اما در روند نوسازي بنا به ظهور طبقه متوسط جدید، متخصص و قدرتمند یکی از ملزومات عمده نوسازي به حساب می

توجهی به طبقه متوسط جدید در روند نوسازي و رفع دالیلی طبقه متوسط جدید همواره در تقابل با رژیم قرار داشت که بی
هاي سیاسی مخفی و نیمه مخفی متشکل از طبقه متوسط محدودیت از ساختار سیاسی، وجود خفقان سیاسی و تشکیل گروه

جدید و  عملکرد حزب رستاخیز ملت ایران در بیگانه سازي هرچه بیشتر طبقات متوسط جدید از حکومت و ساختار پدرشاهی 
انقالبی، ناتوانی ارتش -هاي اسالمیگیري از آموزهین قدرت که با ظهور و قدرت یابی طبقه متوسط جدید مخالف است، بهرهنو

ترین علل توان از اصلیو نیروهاي امنیتی در سرکوب اعتراضات و  پذیرش نقش امام خمینی(ره) در رهبري این طبقه رامی
  گیري انقالب اسالمی دانست.ر در روند شکلتقابل طبقه متوسط جدید و نقش آفرینی موث
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