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چکیده

مقالة حاضر به مفهوم طبقة متوسط جدید و نحوة گستترش و کتارکرد آن

در فاصلة زمانی سال های  1342تا  1357میپردازد .فرضیة مقاله آن استت

که این طبقه به موازات رشدِ خود ،جایگاه درختور تتوجهی در مشتارکت
سیاسی و اجتماعی نیافت و به همین دلیل برخالف اهتدافی کته حکومتت
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قبل داشت ،به ضتد آن حکومتت مُبتدلل شتد .در ایتن راستتا دیتدگاههتای
مختلف دربارة مفهوم طبقة متوستط و طبقتة متوستط جدیتد ارائته شتده و

سپس فرایند تاریخیِ گسترش آن در دوره زمتانی متورد بحت ایتن مقالته

تبیتتین شتتده استتت .روش تحقیت ایتتن مقالتته توصتتیفی تحلیلتتی استتت و از
نمودارهای مختلف برای بیان بهتر بح استفاده شده است .در ایتن مقالته

تالش شده تا از مفاهیم و مباح رایت در جامعته شناستی دربتارة طبقتات

اجتماعی ،برای تبیین تحوالت تتاریخی دورة متورد بحت استتفاده شتود.

منابع این تحقی هم مطالعات تاریخی و پژوهش های جامعه شناستی و هتم

برخی منابع اقتصادی هستند .پس این مقاله مضمونی بینرشتته ای داشتته و

میکوشد افقی تاریخی ترسیم نماید تا مبح مورد نظر ،بهتر شناخته شود.
واژههاااای کلیااادی اصتتتالحات ارضتتتی ،طبقتتتة متوستتتط جدیتتتد،
دیوانساالری ،دانشگاه ،اقشار تحصیلکرده.

مقدمه

از اواخر دهة سی شمسی به دلیل تحوالت جهانی بهویژه به قدرت رسیدن دمتوکراتهتا در

آمریکا و برخی الزامات داخلی ،طرحهای گوناگون اصالحی بته منظتور پیشتگیری از نفتو
کمونیسم و تقویت طبقة متوسط انجام شد .این طترحهتا اصتالحات اقتصتادی ،اجتمتاعی و
فرهنگی را دربر میگرفت که از سالهای  1341تتا  1357بته مترور بته بوتتة اجترا گذاشتته
شدند .اجرای این طرحها که یکی از آنها اصالحات ارضتی بتود ،بتر قشتربندی اجتمتاعی
کشور تأثیری بسیار مهم برجتای گذاشتت و البتته باعت

مهتاجرت روستتاییان بته شتهرهای

بزرگ و شکلگیری کالنشهرها ،توسعة آموزش و پترورش و آمتوزش عتالی ،و گستترش
قشر دیوانساالر کشور گردید .به این شکل از ابتدای دهة پنجاه شمسی به متوازات افتزایش
درآمدهای نفتی ،طبقة متوسط سنتی رشد یافت و در کنار آن طبقهای جدید رشد یافت کته
پایگاه اصلیِ دیوانساالری کشور در فاصلة زمانی اواخر دهة چهل و پنجاه شمستی شتد ،در
این مقاله به طبقة نوظهور یادشده طبقة متوسط جدید اطالق متیشتود .ایتن طبقته وابستته بته
افزایش درآمدهای نفتی بود که باع

میشد حقوق و مزایایی کالن بته آنهتا تعلت گیترد،
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استخدامهای جدید در دوایر اداری در دستور کار واقع شود و وابستگان به قشر دیوانساالر
جدید از مزایای فراوانی برخوردار شوند .لیکن نکته مهم ایتن استت کته هتی کتدام از ایتن
مزایا نتوانست در درازمدت موجب پیدایش حسل وفاداری نسبت به تداوم حکومت ساب شود.
بنابراین مقالة حاضر تالش میکند علل و عوامل این پدیده را مورد واکاوی قرار دهد.
در این راستا دو پرسش اصلی مورد توجه واقع شده است :برنامههای اصالحی دهههتای
چهل و پنجاه چته تتأثیری در گستترش طبقتة متوستط جدیتدی داشتت کته عمتال ستکاندار
مناصب اجرایی و اداری و نظامی کشور بود؟ هدف حکومت از گسترش و حمایتت از ایتن
طبقه چه بود؟
فرضیة مقالة حاضر این است که با اجرای اصالحات ارضتی ،قتدرت مالکتان بایتب در
هم میشکست و همزمان بتا آن حکومتت متیتوانستت بتا تظتاهر بته اینکته هتوادارِ مترقتی
اندیشههای اصالحطلبانة مخالفان شهری ختود استت آنهتا را جتذو و حمایتتشتان را بته
دست آورد و خود را پادشاهی مدرن و حساس نستبت بته خواستتهتای متردم و خواستتار
اصالحات و بنابراین شایسته فرمتانبترداری و حمایتت نشتان دهتد .اگرچته هتدف جلتب و
جذو اقشار اجتماعی تحصیلکرده در ارکان اداری کشور بود ،لیکن بهربم بهرهمندی ایتن
طبقه از فرصتهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی ،به دلیتل نتامتوازنبتودن رشتد و توستعة
کشور و فقدان زمینههای الزم برای مشارکت سیاسی این طبقه در ادارة امور ،دیوانستاالران
هم به صف مخالفان پیوستند .در این مقاله تالش میشود تا با ارائه تعتاریفی دربتارة ماهیتت
طبقة متوسط جدید ،تأثیر اصالحات حکومت در شکلگیری و رشد این طبقه متورد تجزیته
و تحلیل واقع شود و با استناد به منابع و مآخذ اصلی و ارائته جتداول و نمودارهتای آمتاری،
اطالعات الزم فراهم آید .بنابراین در کنار روش توصیفی ،از روش تحلیل دادههای آمتاری
هم استفاده شده است.
بدیهی است دربارة مفهوم طبقه و طبقة متوستط و نقتش ایتن طبقته در تحتوالت معاصتر
ایران کتاوها و مقاالت زیادی منتشر شده است .یکی از این نوشتهها کتاو «طبقه و کار در

ایران» 1است که با رویکرد سنتی در مورد تحلیل طبقتاتی جامعتة ایتران بعتد انقتالو ،نقتش
 .1نوشته فرهاد نعمانی و سهراو بهداد
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طبقة متوسط را در اوضاع پس از انقالو مورد بررسی قرار داده است .اما باید توجه داشتت
اوال این کتاو دربارة مفهوم طبقة متوسط جدید و ثانیا نقش این طبقه در تحتوالت پتیش از
انقالو مطلبی ارائه نکرده است« .طبقتات اجتمتاعی ،دولتت و انقتالو» 1مجموعته مقتاالتی

است که مقاالت پتنجم و ششتم آن بته تحلیتل وضتعیت طبقتاتی ایتران در دورة اصتالحات
ارضی اختصاص دارد و میزان مشارکت طبقتات اجتمتاعی در انقتالو را متورد بحت

قترار

میدهد .لیکن در این دو مقاله هم مطلبی دربارة مفهتوم «طبقتة متوستط جدیتد» ارائته نشتده
است ،با این همه این مقاالت برای تحلیل نقش طبقة متوسط شتهری در تحتوالت دهتههتای
چهل و پنجاه شمسی ،بسیار ارزشتمند هستتند« .طبقتة متوستط و تحتوالت سیاستی در ایتران

معاصر  2»1320-1380اثری دیگتر در تحلیتل تحتوالت اجتمتاعی ایتران معاصتر استت ،امتا

همانطور که از عنوان کتاو هم برمیآید ،مضمون و محتتوای آن بتا مقالتة حاضتر ،کته بته
مقولة «طبقة متوسط جدید» میپردازد ،تفاوت دارد .نکتة دیگتر ایتن استت کته هتدف ایتن
مقاله بررسی صرف موضوع اصالحات ارضی نیست ،موضوعی کته دربتاره آن کتتاوهتا و
مقاالت فراوانی نوشته شده است ،بلکته مقصتود تحلیتل نقتش مقولتة اصتالحات ارضتی در
شکلگیری طبقة متوسط جدید و ماهیت اجتماعی این طبقه است.
 .1درباره مفهوم طبقة متوسط جدید

در مورد تعریفِ ماهیت ،شکل و اهمیت طبقات اجتماعی در بین جامعهشناسان ،اقتصاددانان

و مورخان توافقی وجود ندارد و هرکدام بنابر گرایشها و چتارچووهتای فکتری ختود بته
این مسئله پرداختهاند .به طور مشخص میتوان پرنفتو ترین رویکردهتای نظتری مربتوه بته
قشربندی و طبقات اجتماعی را در آثار کارل مارکس و متاکس وبتر یافتت .بتهگونتهایکته
بیشتر نظریههای بعدی در باو طبقات اجتماعی سخت مرهون اندیشههای آنان است .از نظر
مارکس تاریخ هر جامعهای تا به روزگار ما ،تاریخ مبارزة طبقات است و برمبنای موقعیتها
و وظایف گوناگونی که افراد در ساختار تولید جامعه دارند طبقة اجتماعی شکل متیگیترد.
 .1نوشته احمد اشرف و علی بنوعزیزی

 .2محمدحسین بحرانی ،طبقة متوسط و تحوالت سیاسی در ایران معاصر  ،1320-1380تهران :آگاه1395 ،
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مارکس طبقتة اجتمتاعی را گروهتی متیدانستت کته در عتین برختورداری از ویژگتیهتای
اقتصادی مشترک ،به منافع خویش نیز آگاه است و آمادگی الزم را بترای ستازمانناپتذیری

از خود نشان میدهد .1از آن سوی ماکس وبر در رابطه با گروههای اجتمتاعی از دو مفهتوم
«طبقه» و «گروه منزلت» بح

میکند .به نظر او طبقه ،عبارت از گروهی است کته موقعیتت

اقتصادی همانندی در بازارتت به عنوان مرکز خرید و فروش کاال و خدماتتت دارد و در عین
حال دارای منافع و فرصتهای مشترکی نیز هست .وی درخصوص گروه منزلت معتقد بتود
آنها دارای ویژگیهای فرهنگی مشترک مانند(شیوه زندگی و رفتار اجتماعی) و نته لزومتا
خصوصیات مشترک اقتصادی هستند .مبنای این گتروههتا ،پایگتاه اجتمتاعی 2استت کته بته

امتیازهای مثبت و منفی فرد در جامعه مربوه میشود (وبر .)74-73 :1374 ،گیتدنز یکتی از
بنیانگذاران جامعهشناسی آمریکایی ،از کسانی بود که در تحول تصولر «طبقة اجتمتاعی» بته
«منزلت اجتماعی» نقش اساسی ایفا نمود .نظریة اساسی در جامعهشناسی گیتدنز «آگتاهی بته
همستتانبتتودن» استتت .ایتتن آگتتاهی استتاس و مبنتتای پیتتدایش گتتروههتتا و طبقتتات اجتمتتاعی
است(گیدنز.)241 :1391 ،
براساس نظر کوئن در یک تعریف کلی میتوان طبقة اجتماعی را بته بخشتی از اعضتای
جامعه اطالق کرد که از نظر ارزشهتای مشتترک ،حیثیتت ،فعالیتتهتای اجتمتاعی ،میتزان
ثروت و متعلقات شخصیِ دیگر و نیز آداو معاشرت از بختشهتای دیگتر جامعته متفتاوت
باشند(کوئن.)193 :1391 ،
دربارة مفهوم طبقة متوسط و تقسیمبندیهتای درونتی آن ،تعتاریف و معتانی متفتاوت و
بستیار متنتتوعی بته کتتار رفتته استتت .همتینطتتور در خصتوص جایگتتاه ایتن مفهتتوم در هتترم
سلسلهمراتب طبقاتی و اجتماعی یا در ساختار طبقاتی جوامع صتنعتی پیشترفته و کشتورهای
در حال توسعه مناقشههای طوالنی و دیرپایی وجود داشته و دارد .ظاهرا نخستین بار تومتاس

گیزبتتورن 3در ستتال  1785مفهتتوم طبقتتة متوستتط را در اشتتاره بتته طبقتة متمتتول و متتتمکن و
پیشهوران به کار برد ،که جایگاهی بود مابین زمینداران و ملاکتان از یتک ستو و کتارگران

1. see: karl Marx and Friedrich Engles. The Communist Manifesto. London :Martin Lawrence Limited,1930
2. social status
3. Thomas Gisborne
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کشاورزی و شهری از سوی دیگر .این معنا رای ترین کاربرد مفهوم «طبقة متوسط» در قترن
نوزدهم بود (.)Grusky, 1993, pp. 380-382

و اما سی رایت میلز 1در اثر معروف «یقهسپیدان» که در سال  1956منتشر شد ،کارکنتان

اداری و دفتری را تت اعم از کارمندان دولتی یتا بختش خصوصتی تتت اعضتا طبقتة متوستط
جدیتتد متتینامتتد .وی در ایتتن کتتتاو ،طبقتتة متوستتط قتتدیم و جدیتتد را مقایستته کتترده و
خصوصیات تاریخی ،اقتصادی ،سبک زندگی ،عقاید و آمال هریک را بررسی میکنتد .بته
عقیدة او طبقة متوسط جدید علیربتم طبقتة متوستط قتدیم ،فاقتد تشتکل ،قتدرت و نظریتة
سیاسی خاصی است و به همین دلیل افراد تشکیلدهندة این طبقه اساستا انستانهتایی مطیتع،
ترسو ،سرگردان و وابسته هستتند .بتدینگونته از نظتر میلتز ،طبقتة متوستط جدیتد ،طبقتهای
مستقل و قائمبه ات نیست ولی در نهایت ناگزیر است یا حامی طبقة حاکم باشتد و یتا یتاور
تودة مردم گردد(  .)Mills, 1969 : 70-76میلز پن قشر درآمتدی طبقتة متوستط جدیتد را
شامل -1 :سوداگران و مدیران بزرگ  -2سوداگران کوچتک و صتاحبان مشتابل آزاد -3
قشرِ روبهباالی کارکنتان یقتهستپید  -4قشترِ روبتهپتایینِ کارکنتان یقتهستپید ،و -5کارکنتان
مزدبگیر معرفی متیکنتد .وی قشترهای ستوم و چهتارم ،یعنتی کارکنتان یقتهستپید را جتزو
قشرهای طبقة متوسط جدید میدانتد و معتقتد استت آنهتا اقشتاری محافظتهکتار و متزلتزل
میباشند که دارای ایدئولوژیهای بیرسیاسی هستند ( .)Mills, 1946: 521بته اعتقتاد میلتز
موقعیت طبقاتی در ابتداییترین شکل خود با منبع درآمد مرتبط است .امتا مستلم استت کته
این گروه ،از نظر موقعیت و شغل ،برتر از طبقات فرودست اجتماعی و کتارگران؛ و از نظتر
دارایی ،یکسان هستند .در عین حال پایه و اساس موقعیت آنان ،ممکن است محکم نباشتد و
هی دلیلی بر دایمیبودن آن نیستت لتذا همتین امتر موجتب جتدایی آنتان از طبقتة کتارگر
میشود (.)Ibid, p. 76
اعضای تشکیلدهندة طبقة متوسط جدید ،در مشابل حرفهای ،فنی ،فرهنگتی ،فکتری و
اداری مشغول به کارند و پزشکان ،حسابداران ،وکال  ،حقوقدانان ،قضات ،اساتید دانشتگاه
و افراد دیگری در مشابل نیمهتخصصی مثل کارمندان ،متصدیان امور دفتتری و یتا مشتابل
1. C.Wright Mills
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خدماتی و اداری را شامل میشوند .این طبقة جدید نه تنهتا از حیت ترکیتببنتدی بلکته از
حی

روابطی که آن را با دیگر طبقات پیوند میدهد ،تفاوت عمیقی با طبقة متوستط ستنتی

دارد(بیتتتل .)97 :1387 ،اعضتتتاش تشتتتکیلدهنتتتدة ایتتتن طبقتتته داراش تحصتتتیالت عتتتال و
تخصصهاش حرفهاش مورد نیاز جامعه هستند که موجتب تمتایز آنتان از طبقتات فرودستت
میشود ،طبقاتی که جز نیروش یدش خود چیز دیگرش برای ارائه به اجتماع بهویژه بازار کار
ندارند ( .)Mclean, 1996 : 230از جمله خصوصیات بارز این طبقه میتوان به عقلگرای ،
تحصیلگرای  ،نوگرای  ،دموکراسی ختواه و عتدم تعلت نستب بته ستطوح عتال و دانت
جامعه اشاره کرد .با این مقدمات و تعاریف ،تأثیر اصالحات منستوو بته انقتالو ستفید در
گسترش طبقة متوسط جدید در ایران مورد بح

و بررسی قرار میگیرد.

 .2طبقة متوسط جدید در دورة پهلوی دوم
یکی از نیروهای اجتماعی جدیدی که ساختار جامعة ایران را بتهشتدت متورد چتالش قترار
داده ،طبقة متوسط جدید است .مسیر رشد طبقة متوسط در ایران بهطتورکلی از مستیر رشتد

این طبقه در کشورهای بربی متفاوت میباشد .طبقة متوستط جدیتد در دورة قاجاریته هتم-

زمان با توسعة اقتصاد دولتی مرحلتة تولتد و ظهتور ختود را پشتت ستر گذاشتت و در دورة

رضاشاه با گسترش مداخلة دولت در بخشهتای مختلتف ،از جملته نهادهتای عرضتهکننتدة

خدمات اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت ،نظام نوین اداری گستترش یافتت .اعضتای ایتن

طبقه در مشابل تخصصی ،فنی ،فرهنگی ،روشنفکری و اداری شتابل بتوده (افترو :1379 ،

 .)33و یکی از عناصر و ارکان دولت مدرن و بورکراتیکی را تشکیل داد که در ایران کم و
بتتیش استتتقرار یافت(بشتتیریه .)24 :1381 ،از آنجتتا کتته دولتتت رضاشتتاه نیتتز ماننتتد همتتة

حکومتهای پیشین ،فراطبقاتی بود و وابستگی به طبقات اجتمتاعی از جملته طبقتة متوستط
جدید تت که عمتدتا محصتول فراینتد نوستازی ایتن دوره بتود تتت نداشتت ،بنتابراین رشتد و

گسترش طبقة متوسط جدید در جهت تمرکز قدرت دولت بود و حاصل نیازهتای جامعته و

جنبشهای اجتماعی نبود ،بلکه محصول اصالحات از باال بود که بهتدری جای ختود را در

جامعه باز کرد .تحصیالت عالیة دانشگاهی ،دانش بوروکراتیک ،آشنایی با فلسفههای بربی
و رهتتایی از باورهتتا و ارزشهتتای ستتنتی و در اختیتتار گتترفتن ابتتزار حتتوزههتتای تحقیقتتی از
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خصایص آنها بود .با گذشت زمان در اواسط حکومت رضاشاه نسلهای بعتدی ایتن طبقته
از آنجا که بیشتر با اندیشههای مدرن آشنا شده بودند و بهویژه گترایش چشتمگیری کته بته
مارکسیسم از خود نشان میدادند و همچنین شتاهد نابستامانی عصتر قاجتار نبودنتد ،نته تنهتا

دلیلی بر حمایت از رضاشاه نمیدیدند بلکه آشکارا علیته اقتدامات حکومتت او بته فعالیتت

پرداختند(میالنی.)81-79 :1381 ،

سالهای بین اشغال کشور توسط متفین به سال  1320تا وقتوع انقتالو استالمی در ستال

 ،1357ایران شاهد فراز و نشیبهای فراوانی بود .در این سالها ساخت قدرت بارها و بارهتا
با چالشهای فراوان مواجه شد و گسستهای مستتمر و متداوم در حکومتت ظهتور و بتروز

یافت .از همة اینها مهمتر ،اهمیت و نقشآفرینی طبقات مختلف اجتمتاعی ،دچتار تحتوالت

فراوانی شد .دولتهای مختلف در این زمان ،سیاستهای گوناگون و گاه نامتجانستی را در

برابر طبقة متوسط در پیش گرفتند و دورة اوج فعالیت این طبقه فاصتلة زمتانی بتین شتهریور

 1320تا کودتای  28مردادمتاه  1332بتود .در ایتن دوره برختی اقشتار تشتکیلدهنتدة طبقتة

متوسط جدید به دلیل آزادیهای سیاسی و مدنی موجود در جامعه ،نقشهای بستیار مهمتی
در تشکیل احزاو سیاسی ،فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ایفا کردنتد(بهتداد.)38 :1386 ،
پس از کودتا ،نقشآفرینی طبقة متوسط جای ختود را بته نفتو روزافتزون دیتوانستاالران،
بازاریان و زمینداران داد(بیتل .)141 :1371 ،در ایتن دوره دانشتگاهیان و بتهطتورکلی طبقتة

متوستتط جدیتتد ،جایگتتاهی درختتور توجتته در سلستتلهمراتتتب اجتمتتاعی و سیاستتی کشتتور

نداشتند(گازیوروسکی .)340 :1371 ,از اواخر دهه  1330ش ،ضترورت برختی اصتالحات
در ساختارهای اداری کشور بیش از پیش احستاس شتد .ایتن اصتالحات علتیالقاعتده بایتد
نقش بیشتری به طبقة متوسط جدید شهری برای ادارة کشور اعطا میکرد ،اگر چنتین امتری

محق میشد ،طبقة متوسط قدرت بیشتری مییافت و احیانا نارضتایتیهتای اجتمتاعی مهتار

میشدند .انقالو سفید در راستای چنین ضرورتی محق شد.

 .3انقالب سفید و گسترش طبقة متوسط جدید
مجموعه اقداماتی که با عنوان «انقالو سفید» و یا «انقالو شاه و ملت» در ابتدای دهه چهتل

شمسی انجام شد ،بهواقتع طترحهتایی بتود کته از ستوی والتت ویتتمن روستتو نظریتهپترداز
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اقتصتادی کتاس ستفید و مشتاور اصتلی کِنِتدی بته منظتور جلتوگیری از نفتو کمونیستتم در

کشورهایی مثل ایران پیشنهاد شتد .1انقتالو ستفید بته مجموعتهای از برنامتههتای اصتالحیِ
اجتماعی و اقتصادی اطالق میشد که توسط شاه به دنبال رفراندوم  6بهمن  1341به مرحلتة
اجرا گذاشته شد .این برنامهها در زمان دولت اسداهلل عَلَم اجرا شد .جیمتز بیتل معتقتد استت

تصتتمیمگیرنتتدگانِ آمریکتتایی بتته ایتتن نتیجتته رستتیده بودنتتد کتته اگتتر اصتتالحات بتته شتتکل
مسالمتآمیز به انجام نرسید ،باید تالش شود تا به هر شکل ممکن و از کلیة ابزارهتا و حتتی

سرکوو بهرهگیری بته عمتل آیتد(بیتل .)207 :1371،بنتابراین ایتن اصتالحات بتا عنتاوینی

همچتون «اصتالحات اراضتی»« ،الیحتتة انجمتنهتای ایتتالتی و والیتتی» و اوج آن بته عنتتوان
«انقالو سفید» یا «انقالو شاه و ملت» ،که به طور فراگیر تمام جنبتههتای زنتدگی سیاستی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعة ایران را دربر میگرفت ،شناخته میشود.

روستتتو اقتصتتاددان و اندیشتتهپتترداز دولتتت کنتتدی بتتود .او از رشتتد مرحلتته بتته مرحلتتة
کشورهای ی مثتل ایتران بترای مقابلته بتا نفتو کمونیستم دفتاع متیکترد و در ستمت مشتاور
مخصوص کاس سفید و سپس ریاست برنامتهریتزی وزارت امتور خارجته ،اولویتت مهتم او
مقابله با جنبشهای ضتدامریکایی در آستیا ،افریقتا و خاورمیانته بتود .روستتو معتقتد بتود از
طری اصالحات مرحلهای و بهویژه اصالحات ارضی ،میتوان طبقة متوسط را تقویت کترد
و از این راه قدرت بیرقابل انکار زمینداران را کته حتتی مجلتس و وزارتخانتههتا را تحتت
تسلط خود درمیآوردند ،محدود ساخت و با اتکتا بته ایتن طبقتة جدیتد ،راه اصتالحات را
هموار ساخت .ایران بهعنوان یکی از مهمترین متحتدان امریکتا ،از مهتمتترین اولویتتهتای
کاس سفید و وزارت امور خارجه برای انجام اصالحات بود و برنامههای متعددی بترای ایتن
منظور در نظر گرفته شد.
برنامة یادشده در ابتدا شامل شش اصل میشد :اصالحات ارضی و توزیع زمینهای قابل
کشت بین کشاورزان ،ملیکردن جنگلها و مراتع ،اصالح قانون انتخابات که بته زنتان حت
 .1در این زمینه بنگرید به:

w. w. Rostow: The Stages of Economic Crowth: A Non-Communist Manifesto )MA:
Cambridge, 1969(., & W. W. Rostow: View From the Seventh Floor )NY: Harper & Row,
1969(.
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رأی داده شود ،سهیمکردن کارگران در سود کارخانههتا ،فتروش کارخانتههتای دولتتی بته
مردم به منظور تأمین بودجه برای اصالحات ارضی ،و باالخره تأسیس «سپاه دانتش» .بعتد از
مدتی بنا بر نیازها و مقتضیات جدید شش اصل نخستین با افزودن سیزده اصل دیگر تکمیتل
گردید.1

اجرای برنامههای اصالحات موجب تغییترات وستیعی در حتوزههتای مختلتف سیاستی،
اجتماعی ،اقتصتادی ایتران شتد .از مهتمتترین تتأثیرات اقتصتادی آن متیتتوان بته تقستیم و
قطعهقطعهشدنِ زمینها و در نتیجه کاهش تولیدات کشاورزی اشتاره کترد .دگرگتونیهتای
انقالو سفید در زمینة مسائل اجتماعی و سیاسی به مراتب از آثتار اقتصتادی آن گستتردهتتر
بود و منجر به یک رشته تغییرات زنجیرهای در ساختار طبقتاتی و اجتمتاعی جامعته گردیتد.
یکی از تبعات برنامههای اصالحی ،گسترش طبقة متوسط جدید بود که شاه امید داشتت بته
مثابه پایگاه اصلی اجتماعی سلطنت از آن بهره برداری کند(سوداگر.)170 :1369 ،
اگر کلیة تحوالت پانزده ساله از سال  1342تا  1357را ناشی از ایتن اقتدام تلقتی کنتیم،

باز هم راه به خطا نرفتهایم .در این سالها بخشهای صنعتی و خدماتی سازمان اداری کشور

توسعة کملی و کیفی فراوانی یافت ،اتکای کشتور بته جتای تولیتدات کشتاورزی متکتی بته
صادرات نفت شتد و در دهتة پنجتاه شمستی ،ایتن اتکتا تثبیتت گردیتد .ایتن دگرگتونیهتا

بهنوبةخود تأثیرات شگرفی بر مناسبات اجتماعی ایران برجتای نهتاد(گازیوروستکی:1371 ،

 .)300برنامههای سیاسی ت اقتصتادی دولتت مخصوصتا در قالتب اجترای انقتالو ستفید ،بته
گسترش سریع شهرها انجامید .این روند تعداد اقشار شهری صاحبامتیتاز را گستترش داد و

تنتتوع بیشتتتری در سلستتلهمراتتتب آنهتتا بتته وجتتود آورد(اشتترف ،بنتتوعزیزی.)111 :1393 ,

 .1اصل هفتم :سپاه بهداشت .اصل هشتم :سپاه تروی و آبادانی اصل نهم :خانههای انصاف؛ به منظور نزدیکتر ستاختن
عدالت به مردم ،اصل دهم:ملی کتردن منتابع آو؛ بته منظتور تتأمین آو بترای صتنایع هیتدرولیک و آبیتاری درستط

گسترده ،اصل یازدهم :بازسازی شهرها و روستاها به منظور از بین بردن آلونکهتا و زابتههتا .اصتل دوازدهتم :تجدیتد

سازمان دستگاه اداری کشور .اصل سیزدهم :فروش ستهام بته کتارگران واحتدهای بتزرگ صتنعتی یتا قتانون گستترش

مالکیت واحدهای تولیدی  .اصل چهادرهم :مبارزه با تورم و گتران فروشتی و دفتاع از منتافع مصترف کننتدگان .اصتل
پانزدهم :تحصیالت رایگان و اجباری .اصل شانزدهم :تغذیته رایگتان بترای کودکتان خردستال در مدرستههتا و تغذیته

رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران .اصل هفدهم :پوشش بیمههای اجتماعی برای همه ایرانیان .اصتل هجتدهم:

مبارزه با معامالت سوداگرانه زمینها واموال بیرمنقول .اصل نوزدهم:مبارزه با فساد ،رشوهگرفتن و رشوهدادن.
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همچنین اجرای اصول انقالو سفید شاه را قادر ساخت تا خود را بهصتورت رهبتری مترقتی

جلوهگر سازد ،و از این طری تالش نماید تا پشتیبانی مردم را نسبت به گتروههتای مختالف

حکومت ،تحتالشعاع قرار دهد .عالوه بر آن ،حکومت موف شد تا مدتی رضتایتِ بختش
گستردهای از جامعة شهریِ تحصیلکرده و نیمهتحصیلکرده را برای جلوگیری از پیتدایش

مخالفتهای جتدلی سیاستی تتأمین کنتد و اتکتای اجتمتاعی حکومتت کته پتیش از آن بتر
زمینداران بود ،به اقشار جدید همچون کارمندان دولتی ،متخصصان فنیوحرفهای و گروهی
دیگر از اقشار شهرنشین انتقال یابد (اشرف ،بنتوعزیزی .)133 :1393،از ستوی دیگتر نقتش

مسلط حکومت در اقتصادِ متکی بر نفت ،آن را قادر ساخت از طری برنامتههتای عمرانتی و

سیاستهای مالیْ نفو خود را برای حمایت طبقة متوسط نوین و طبقة کتارگر صتنعتی ،کته

از نظر سیاسی بسیار مهم بودنتد ،بته کتار گیترد(گازیوروستکی .)335-333 :1371 ,تقستیم

امالک بسیار بزرگ کشاروزی در برنامه اصالحات ارضتی ،همتراه بتا رشتد ستریع اقتصتاد
متکی بر درآمدهای نفت ،ضمن آنکه زمینة مهاجرت بسیاری از دهقانان بته منتاط شتهری

را فراهم کرد ،تقریبا همة زمینداران بزرگ را از میان برده و در نتیجه اساسا طبقة حکتومتگر

سنتی را نابود نمود .این رون شتهری و فروپاشتی روابتط ستنتی تولیتد در روستتا ،دو عامتل

تعیینکنندة رشد روند شهرنشینی در این دوره به حساو میآیند .توسعه شتهرها بتا اتکتا بته
درآمدهای حاصل از صادرات نفت باع جذو جمعیتِ بته مراتتب بیشتتری از دورة قبلتی

گردید(حسامیان و دیگران .)56 :1363 ،بر این اساس با افزایش استتفاده از ماشتینآالت در

کشاورزی مکانیزه ،بیکاری روستاییان شدت یافت و فرایند مهاجرت به شهرهای بتزرگ از
جمله تهران ،سرعت پیدا کرد .بهگونهایکه جمعیت شهری از  31درصتد در ستال 1335بته

 46/8درصد در سال  1355رسید .این در حالی بود که میزان رشتد جمعیتت روستتایی بتین

سالهای  1335تتا  1355از  67درصتد بته  53درصتد کتاهش یافتت .نمتودار شتماره  1کته
برگرفته از آمارهای رسمی دولت در همان زمان است ،ایتن واقعیتت را بته شتکلی ملمتوس

نشان میدهد.

براساس آمارهای موجود میتوان به این نتیجته رستید کته بیشتتر رشتد جمعیتت شتهری

متعل به طبقة متوسط و مخصوصتا طبقتة متوستط نتوین بتوده استت .بتهطتوریکته مشتابل

متخصص در زمینة علمی ،هنری و فنی از  1/8در سال  1335بته  5/8درصتد در ستال 1355

 / 20تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران ()1357-1342

افزایش یافت .مدیران و کارمندان عالیرتبه و کارمندان دفتتری نیتز از  3/4درصتد در ستال

 1335به  5درصد در سال  1355رسیدند .این در حالی است کته طتی ایتن دوره ،کارکنتان

امور کشاورزی روندی نزولی داشته و از 61/4درصد در سال  1335به  31/3درصد در سال

 1355رسید.

نمودار شماره 1

1

نمودار شماره  2رشد مشابل

2

گسترش نظام آموزشتی بتهمنظتور تتأمین نیتروی متخصتصِ دستتگاههتا و ستازمانهتای

مختلف ،که از برنامههای انقالو سفید بود ،نقش مؤثری در گسترش طبقتة متوستط جدیتد

داشت .بهطوریکه هدف کلی برنامة پنجم ارتقا کیفیت آموزش عالی ،همزمتان بتا توستعه

 .1آمار مربوطه برگرفته از:گزارش خالصه سرشماری عمومی کشور در سال  ،1335جلتد دوم ،تهتران :وزارت کشتور،

1340؛ سالنامه آماری  ،1350تهران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز آمار ایتران؛ ستالنامه آمتاری  ،1345تهتران :ستازمان
برنامه و بودجه ،مرکز آمار ایران

 .2برگرفته از :سالنامه آماری  :2535تهران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز آماری ایران
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کملی تعیین شده بود(ایران و انقالو شاه و ملت .)214 :2536 ،بر این استاس تحتت نظتارت

آموزش و پرورش مدارس جدیدی ساخته شد و بخشی از بودجة شهرداریهتا بترای ایجتاد
مراکز تفریحی و ورزشی برای جوانان اختصاص یافت .آموزش ابتتدایی در سراستر کشتور

اجباری شد ،دانشگاههای موجود توسعه یافتنتد ،همچنتین بته منظتور تربیتت نیروهتای فنتی،
مراکز فنی و حرفهای ایجاد شدند و مدارس پرستاری ،تربیت معلم ،و مراکتز آمتوزش فنتی

هم ،بهویژه از سال  1352به بعد ،بهسرعت فزونی یافتند .با رشتد نظتام آموزشتی و افتزایش
تعداد مدارس و مؤسسات آموزشی مسلما بر تعتداد معلمتان و استاتید و کارکنتان آموزشتی

افزوده شد.

تعداد جمعیت باسواد کشور از 15/9درصد در سال  1335به  29/4درصد در سال 1345

و  47/6درصد در سال  1355افزایش پیدا کرد(ستالنامه آمتاری  .)109 :1358ایتن رشتد در
تمتتامی مقتتاطع تحصتتیلی نمایتتان بتتود ،بتتهطتتوریکتته بتتین ستتالهتتای  1341و 1355تعتتداد

دانشآموزان کل کشتور در مقتاطع مختلتف تعلیمتاتی از  2074135نفتر بته  5414170نفتر

رسید(بیان تحوالت اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران دودمتان پهلتوی .)2535:بته همتین
نحو تعداد دانشجویان دانشگاهها و مؤسستات آمتوزش عتالی بتیش از  250درصتد افتزایش

یافت و از 22800نفر در سال 1341به  154000نفر در آباز سال  1357رسید(نمودار شماره

 .)3این رشد جمعیت ،دانشجویان را قادر ساخت که نقش بسیار فعالتری در مسائل سیاستی

ایفا کنند.

با ایجاد «سپاه دانتش»« ،ستپاه بهداشتت» و «ستپاه تتروی آبتادانی» ،کته براستاس اصتول

انقالو سفید تشکیل شد ،دولت دختران و پسران دیپلمه ،لیسانس و فتوقلیستانس و آنهتایی

را که دارای درجة دکتری چه در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی ،داروسازی ،مهندستی،

بهیاری و یا رشتههای دیگر بودند به خدمت گرفت(پاسخ بته تتاریخ .)120-119 :1371،بته
دنبال آن تعداد قابلتوجهی از فار التحصیالن در رشتههای گونتاگون و در مقتاطع مختلتف
تحصیلی به روستاها اعزام شدند ،تا بهوستیلة ایتن افتراد ،تغییتر نظتارتشتدهای را در منتاط

روستایی ایجاد نماید .به ایتن شتکل تعتداد ستپاهیان دانتش از  8873نفتر در ستال  1347بته

 23935نفر در سال  1354افزایش پیدا کرد(سالنامه آماری .)93 :1350
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نمودار شماره  .13رشد دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

هدف اصلی از تشکیل ایتن سته ستپاه بتاالبردن ستط عمتومی ستواد و رفتاه تتودههتای
روستایی بیان میشد(پاسخ به تاریخ .)120-119 :1371،اما حکومت از این طری به اهداف
دیگری هم دست مییافت؛ از جمله اینکه دایرة نفو دولت به روستاهای دورافتتاده کشتیده
میشد و در این زمینه نیروهای ارتش و ژاندارمری نقتش بستیار مهمتی برعهتده داشتتند .در
ضمن بسیاری از اقشار تحصیلکردة شتهری ،کته از اعضتای طبقتة متوستط نتوین محستوو
میشدند ،تحت نفو حکومت قرار میگرفتند .بسیاری از این دختران و پسران پس از پایتان
دورة سپاهیگری به استخدام دولت درمیآمدند .سرمایهگذاری در آموزشکدههتای فنتی و
مؤسسات آموزش عالی و نیز خدمات بیمارستانی برای افزودن بر تعداد کارشناسان در زمینة
صنایع و خدمات مدرن و امکانات درمانی و بیمارستانی مجهز نیز از جمله برنامتههتایی بتود
که توسط حکومت پیگیری میشد.
 .4تعارض ساختاری طبقة متوسط جدید با نظم موجود

اگرچه برخی محققان معتقدند «توسعة بی برنامة» نظام آموزشی ،ارتشی از بیکاران دیپلمته و

فار التحصیل ایجاد کرده بتود کته در نتیجتة فقتدان برنامتهریتزی دولتت ،نمتیتوانستتند در
فعالیتهای مولد جذو شوند .بنابراین دولت به ناگزیر با دادن میزی در یکتی از ادارات در
واقع به آنها صدقه میداد و با افزودن بر شمار دیوانساالران زندگی تودههتای متردم را کته
دستشان به جایی بند نبود ،مشکلتر میکترد (کاتوزیتان .)255-254 :1374 ،از آنجتا کته
 .1ارزیابی انقالو آموزشی( .)1353تهران :مرکز مطالعه پیشرفتهای ایران
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طبقة متوسط نوین از طری گستترش نظتام آموزشتی پترورش رشتد متییابتد ،توستعة نظتام
آموزشی در تمامی مقاطع به نحو چشمگیری موجب گسترش افراد این طبقه شد و موجبات
تحرک اجتماعی را در خانوادههای شهری فراهم آورد .بسیاری از فرزنتدان کستبه ،تجلتار و
پیشهوران به کمک نظام آموزشی متوسطه و دانشگاهی به مشابل مربتوه بته طبقتة متوستط
راه یافتند .تأکید کارفرمایان تت عمدتا در بخش دولتی تت به مدارک آموزشی به عنوان شره
اشتغال ،اهمیت آموزش را به عنوان مهمترین ابزاری تضمین نمود که بتهوستیلة آن افتراد بتا
زمینههای طبقتاتی پتایین ،بتواننتد بته منزلتت طبقتة متوستط دستت یابنتد .گستترش صتنایع،
بازرگانی داخلی ،آموزش و پرورش و آموزش عتالی و نیروهتای نظتامی ،ضتمن دسترستی
دولتتت بتته دورتتترین نقتتاه کشتتور ،موجتتب شتتد افتتراد زیتتادی وارد ختتدمات دولتتتی و
دیوانساالری تازهتأسیس شوند (میالنی.)81-79 :1381 ،
دولت تالش داشت در محیطهای شهری طبقات حقوقبگیری را که کتموبتیش تحتت
حمایت آن قرار داشتند ،به وجود آورد ،طبقاتی که شرایط اقتصادی خود را مرهتون دولتت
بودند و نقشی در تولید اقتصادی نداشتند .از طرف دیگتر ،دستتگاه دیتوانستاالری بتهجتای
آنکه وسیلهای برای ادارة امور کشور باشد ،به ابزاری برای ارعاو مردم مبدل شتد .در عتین
حال حکومت با اتکا به این دستتگاه دیتوانستاالری ،نفتو ختود را بته تمتامی نقتاه دور و
نزدیک گسترش داد(طالقانی ،ج اول .)111-110 :1390،بر ایتن استاس دخالتت دولتت در
امور اقتصادی و خدمات و مستائل سیاستی و نظتامی و فرهنگتی ،و بته طتورکلی همتة ابعتاد
زندگی ،روزبهروز گستردهتر شد .در هر بختش از فعالیتت ،دههتا اداره وجتود داشتت ،هتر
اداره ،شعبی در مراکز استان و شهرها و حتی بخشهای روستایی دایر کرد و حیطتة قتدرت
حکومت مرکزی را به اقصی نقاه کشتور تستری داد(اکبتری :1358،ص .)106بنتابراین در
سراسر دورة سلطنت شاه ،ماشین اداری دولت رو به گسترش بود ،بهویژه در دهة پایانی آن،
آهنگ این گسترش در استانهای مربوه به نیمة شمالی کشتور ،شتتاو بیشتتری پیتدا کترد.
مستخدمین دولتت از  7/6درصتد در ستال  1335بته  9/7درصتد در ستال  1345و بتا رونتد
صعودی به 19درصد در سال  1355افزایش یافتتند (سالنامه آمتاری 1350و .)1358نمتودار
زیر این واقعیت را بهتر نشان میدهد.
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نمودار شماره 4

در مجمتتوع دولتتت  10تتتا  12درصتتد نیتتروی کتتار را در استتتخدام ختتود درآورده بتتود.
بهعالوه بهعلت تمرکز امور رفاهی ،آبادانی و آموزشی در شهرها و مراکز استتانهتا ،بختش
عمدة کارکنان دولت در شهرها مقیم بودند و شمار بهمراتب کمتری از کارکنتان دولتت در
روستاها فعالیت داشتتند .در ستال 1350تعتداد  692900نفتر از کارمنتدان دولتت در منتاط
شهری مشغول به کار بودند ،این در حالی بود که تعداد کارمندان دولت در مناط روستایی
به  81900نفر میرسید (سالنامه آماری  .)62 :1350دستگاه اداری کشور در شهرها آنچنان
رشد یافته بود که از هر دو نفر کارمند تماموقت ،یکی برای دولت کار میکرد(طالقتانی ،ج
اول .)110 :1390،از سوی دیگر ،افزایش کارمندان در تهران نستبت بته ستایر شتهرها قابتل
توجه بود و از 450هزار نفر کارکنان دولت در کل کشور در  34/5 ،1335درصتد آنهتا در
تهران کار میکردند و این نسبت در  1345به  37درصد و در 1350به  42/8درصد افزایش
پیدا کرد؛ در بقیة استانها این جمعیتت از  65/5درصتد در ستال  1335بته  57/2درصتد در
1350کاهش یافت .بخش بزرگی از کارکنان دولت را کارمندان شابل در وزارتخانتههتای
دولتی ،که مشمول قانون استخدام کشوری بودند ،تشکیل میداد .در سال  1353شتمار ایتن
افراد بالغ بر  304هزار نفتر بتود کته اکثریتت آنهتا در وزارتخانتههتای آمتوزش و پترورش،
بهداری ،دارایی ،کشاورزی و راهوترابری تمرکز پیدا کترده بودنتد(ستالنامه آمتاری :1350
ص .)66وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تقریبتا در همتة امتور کشتور و در همتة زمینتههتا
دخالت میکردند و حضور مأموران و کارکنان دولت در همهجا و برای هر کاری پیدا بود:
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از امتتور بازرگتتانی کلتتی و جزئتتی گرفتتته تتتا ایجتتاد کابتتاره و تفریحگتتاه و بیتتره(ستتوداگر،
 .)1369:137تغییر در پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلتس شتورای ملتی ختود بیتانگر افتزایش
شمار نمایندگان وابسته به مشابل دولتی بتود .حتدود  60درصتد نماینتدگان دورة بیستت و
یکم در ردیف کارمندان دولت بودند ،ولی نسبت این گتروه در ادوار بعتدی رو بته فزونتی
گذاشت و به حدود  76درصد در دورة بیستت و دوم و  65درصتد در دورة بیستت و ستوم
رسید ،که در مقایسه با ادوار سهگانه مشروطیت ،نسبتِ این گروه از نمایندگان با  44درصتد
کارمندان دولت در دورة اول مشروطیت و  39درصتد دورة دوم و  46درصتد دورة ستوم،
در تاریخ ترکیب گروههای شتغلی نماینتدگان مجلتس بتیستابقه بتود(شتجیعی ,1383 ،ص
.)356

نمودار شماره 5

رشد نظام اداری ،نیاز روزافزون به تکنسینها و مدیران در همتة ستطوح ،چته در بختش

دولتی و چه در بخش خصوصی و گستترش ستریع ستوادآموزی ،منجتر بته گستترش طبقتة
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متوسط شد که شتامل صتاحبان حرفتههتای آزاد ،کارمنتدان دولتتی و تکنستینهتای بختش

خصوصی و روشنفکران بودند .سالهای  1355-1345میزان این طبقة جدید بیش از شصت

درصد افزایش یافت .در اواسط دهة پنجاه ،بیش از نیممیلیون نفر از ایرانیتان شتابل ،بخشتی

از طبقة متوسط نوین بودند .انقالو ستفید و مخصوصتا اجترای قتانون اصتالحات ارضتی و
بتهدنبتتال آن کتتاهش قتتدرت عمتتده مالکتتان ،در برابتتر اهمیتتت یتتافتن کارمنتتدان اداری کتته

روزبهروز رو به افزایش بود ،بهتدری موجبتات تستلط بخشتی از طبقتة متوستط نتوین را در

ادارة امتتور کشتتور فتتراهم کتترد و برختتی از ایتتن افتتراد بتتهویتتژه از طری ت ورود در دستتتگاه

قانونگذاری بهتدری جتای اشتراف و عمتده مالکتان را گرفتند(شتجیعی .)356 :1383 ،از
آنجا که وسعت دیوانساالری حکومتی گستردهتر شد ،فرصتهای کاری جدید در سطوح

باالی دیوانساالری ،در اختیار طبقة متوسط نوین قرار گرفت.

بالبا اشتغال در دیوانساالری حکومتی بسیار جذابیت داشت .به عبتارتی بختش بزرگتی

از اعضای طبقة متوسط جدید کنشگران اصلی در نوسازیهای حکومتت در دورة پهلتوی
بودند .این وضعیت سبب شد تا بسیاری از افراد طبقة متوسط نوین ،بهویژه کارمنتدان اداری

که از وضع موجود خشنود بودند ،در حکومت جایگاه خاصتی پیتدا کننتد .عتالوه بتر ایتن،

فشارهای مستمرِ سیاسی سبب شد تا بیشتر بخشهای طبقة نوین ،فاقد سازمان سیاسی ختاص

خود شوند .در حقیقت طبقة متوسط جدید شهری ،توسعه یافتته بتود لتیکن نقتش مهمتی در
ساختار سیاسی کشور نداشت .در نتیجه بهربم افزایش شتدید طبقتة متوستط جدیتد ،ستط

بسی اجتماعی آن به مقدار فراوانی در اواخر دهة  1350کتاهش یافتته و در مقایسته بتا دهتة

 1330و اوایل دهة  1340خطر کمتری را متوجه حکومت میکترد (گازیوروستکی:1371 ،

 .)413-414دقی تر اینکه فرایند مدرنیزاسیون کشور ،تنها منجر به گسترش طبقة حقوقبگیر
اداری شتتده و ایتتن طبقتته عمتتال از نظتتام تصتتمیمگیتتری سیاستتی جتتدا مانتتده بتتود .در نتیجتته

روشنفکران مستقل از دولت در ایتن دو دهته ،رشتد نتاچیزی داشتتند .فقتط یتک درصتد از

نیروی کارِ طبقة متوسط در آستانة انقالو در زمرة نویستندگان ،روزنامتهنگتاران ،نقاشتان و
دیگر هنرمندان قرار داشتند که این تعداد بهطورکلی حدود  13هتزار نفتر بترآورد متیشتد.

تعداد روحانیون و متولیان امور دینی اندکی بیش از این مقدار و حدود  1,2درصد نیروهای

باسواد کشور بود که حدودا شانزده هزار تن تخمین زده میشدند.
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به دلیل امکانات استخدامیِ کنترلشده در دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی ،بستیاری از
مخالفان منفذی برای اظهارنظر آزادانه نداشتند و به گونهای در دستگاه اداری کشتور هضتم
شده بودند(گازیوروسکی .)337 :1371 ,در واقع ابزار استخدام در مراکز اداری اهرمی بتود
برای اینکه مخالفتها شکلی نهانی پیدا کند ،زیرا هرگونه بروز و ظهور علنتیِ مخالفتتهتا،
منجر به منع استخدام در دوایر دولتی میشد .عالوه بر آن تالش شد مخالفان سیاستیِ ستاب
هم جذو سازمان های دولتی شوند که ترکیب کابینة هویدا در اوایل دهة پنجاه نشاندهنتدة
آن است که برخی از جریانات سیاسی مملکت در دولتت حضتور داشتتند .بترای نمونته در
یکتتی از کابینتتههتتا هفتتت وزیتتر از تتتودهایهتتای ستتاب بودنتتد(میالنتتی ،ص .)252افتتزایش
درآمدهای نفتی دولت در دهة پنجاه شمسی ،عالقهمندی به ورود در دستتگاههتای اداری را
افزایش داده بود ،اما هی کدام از این عوامل ،نتوانست وفاداری بخش اداری را به حکومتت
شاه تضمین نماید .در حقیقت در تمام این سالها به موازات رشد دیوانستاالری ،کته منجتر
به رشد طبقة متوسط جدید شهری شده بود ،فرایند محرومیت ایتن طبقته از مشتارکت فعتال

در امور مدنی و سیاسی هم شکل گرفت 1.همین دوگانگیِ نامتوازن باع

شد هنگام وقتوع

انقالو ،این بدنة اداری با تمام توان خود به انقالو بپیوندد.
نتیجهگیری

انقالو سفید طرحی برای گسترش طبقة متوسط جدید شهری با اتکا به خلع ید از ملاکین و

زمینداران بزرگ بود .طرح ایتن موضتوع البتته تمهیتدی بترای مقابلته بتا نفتو کمونیستم و
مشارکتدادنِ وسیع اقشار تحصیلکرده در مسائل سیاسی و اجتمتاعی بتود کته بترای مهتار
 . 1صاحب منصبان این دوره در خاطراتشان به کرات به نارضایتی اقشار مختلف طبقة متوستط جدیتد اشتاره داشتته انتد.
علم در خاطراتش با اشاره به نارضایتی دانشجویان در سال 1351می گوید« ..به ربم دسترستی آن هتا بته تعتداد زیتادی

بورس های تحصیلی سایر مزایا  ،به کلی نسبت به (ص .)496پیشرفت های کشور بی عالقته هستتند .نکتته ای مهتم ،کته
مطمئنم می توان علت آن را در ندادن هر گونه نقشی در دانشگاهها و چه در امتور سیاستی مملکتت بته آنهتا جستتجو

کرد( علم .) 497-496/1 :1371 ،جهانگیر آموزگار ،وابستگی حکومت به خارج مخصوصا امریکا سانسور،فقدان یک
دستگاه قضایی مستقل و در کل سیطره فضای سرکوو و اختناق را از دالیتل نارضتایتی اقشتار مختلتف طبقتة متوستط

جدید میداند (آموزگار.)559-558 :1375،
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هرگونه نارضایتی گسترده صورت گرفت و ابتکار آن در اختیار دولتت دمتوکرات آمریکتا
بود .این طرح باع

تقسیم اراضی وسیع شد ،ملتاکین ستاب کارخانتهداران جدیتد شتدند و

دهقانان گذشته ،کارگران مراکز صنعتی همان ملاکان .همچنین برای نخستین بتار در تتاریخ
معاصر ایران ،شهرهای بزرگ رشد بیرقابل تصوری پیدا کردند ،پدیدة حاشیهنشتینی شتکل
گرفت و البته به موازات افزایش قیمت نفت ،بدنة اداری کشور هم نیروهای بیشتتری جتذو
کرد .گسترش تحصیالت رایگان و افزایش سط مراودات با دانشگاههای ختارج از کشتور
باع

گردید تحصیل ابزاری برای ورود به ستاختار اداری کشتور شتود .ایتن امتر منجتر بته

توسعة کملی و کیفی طبقهای شد که در این مقاله «طبقة متوسط جدید» خوانده شدند.
طبقة مزبور در ستاختار اد اری کشتور نقتش مهمتی برعهتده گرفتت ،لتیکن هتمزمتان از
مشارکت در مسائل سیاسی محروم ماند .افزایش ستط تحصتیالت البتته انتظارهتای ختاص
خود را به وجود آورد ،اقشار تحصیلکرده مایل بودند در امور مدنی و اجتمتاعی و سیاستی
نقش فعالتری برعهده گیرند ،لیکن هرچند هر روز بر رشد این طبقة متوسط افزوده میشد،
همزمان محرومیت از داشتنِ پایگاهی برای اعمال نظرات خود ادامه داشتت .ظتاهر امتر ایتن
بود که این اقشار تحصیلکرده و بدنة اداری با تصمیمهتای حکومتت همستو هستتند ،لتیکن
همین طبقة متوسط جدیدی که قرار بود مقدلرات امتور کشتور را بتهدستت گیترد ،در موقتع
مقتضی نشان داد از وضعیت خود رضایت ندارد؛ پس ماشین اداری حکومتت را بته ابتزاری
برای ابراز مخالفت با همان حکومت به کار انداخت .در حقیقت طبقتهای کته بتا اصتالحات
موسوم بته «انقتالو ستفید» شتکل گرفتته بتود ،در بزنگتاه تتاریخی ،رفتتاری ختالف آنچته
حکومت انتظار داشت از خود بروز داد .زیرا این طبقه به موازات رشتد و گستترش کملتی و
کیفی ،مایل به برعهدهگرفتن نقشی مهمتر در مسائل روزمرة کشور داشت که از آن محروم
بود .پس برای ایفای نقشی مهمتر به اقشار و گروههای دیگر اجتماعی پیوست و در انقتالو
اسالمی نقشی بس مهم و تعیینکننده عهدهدار شد .دانشگاهیان و دانشآمتوزان و کارکنتان
بخشهای مختلتف اداری ،در کنتار روحانیتان و بازاریتان و بختش خصوصتی ،در انقتالو
اسالمی  1357ایفای نقش کردند و مشارکتی گسترده از خود به نمایش گذاشتند.
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