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 خالصه ای از کتاب جامعه شناسی سیاسی ایران 

  دکتر علیرضا ازغندی

 

 مرحله اول جامعه شناسی ایران) جامعه شناسی سنتی(

گردد و مقارن دوران مشروطه بازمیشکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری 

. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است

پربار است.در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، 

ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه عالوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحوالت ) بقاتی، و ساختار طبقاتی آنروابط ط

های آزادی اجتماعی و دگرگونی سیاسی ( بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت.. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه

سالهای اواخر قرن  فرانسه شد. 1879نسه است که زمینه ساز انقالب خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرا

نوزده) بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه(، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، 

 با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است

 مرحله دوم جامعه شناسی ایران ) جامعه شناسی رسمی(

شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز می

ها ، شاهد در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشته1325پیشین است.رشته جامعه شناسی در سال 

ه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامع

 های داخلی دیگر یافتانسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبه  ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علومدانشگاه

با رونق کمی و کیفی 1340بود.از اوایل دهه  1940با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه   که مصادف

یابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران علوم اجتماعی گسترش بیشتری می 1351علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 

های این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، شود. گروهبه دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می

. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران جمعیت شناسی و تعاون

ها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه

تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان عالقه به جامعه شناسی سیاسی تحت .سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت

نسل بعد به مسایل ایالتی عالقه مند شدند) مهدی امانی و نادر افشار( ، احمد اشرف و محمود   یک روش زندگی است.

نیز به مسایل فرهنگی عالقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقالب عنایت، بزرگمهر،   معتمدی

اب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جالل آل احمد، صادق چوبک، زری

علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد کاردان بودند.درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه 

سال مشروطه( 72ایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقالب ) تا انقالب اسالمی به دلیل تنوع آن است. در میان گر

مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از کتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند 

اسی معه شنکتاب ترجمه دیگر صرفه نظر کنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقالب عالوه بر جا
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مارکسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه که مطالعات جامعه 

 ند :–شناسی را اثباتی کرد عواملی ازقبیل موارد ذیل 

زمان سرمایه از زمین و ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید) پیدایی بورژوازی ایرانی / کمپرادور( در این  

 و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید   آب به نفت تبدیل شد) هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد(

باال گرفت و در جنگ جهانی دوم حزب توده آنها را جذب   از جنگ جهانی اول نفوذ کمونیسم روسی د رجامعه روشنفکری

 نوگرایی غربی و مارکسیستی را در جامعه روشنفکری شاهد هستیم.کرد . به این ترتیب دو موج 

 ایجاد موسسات تمدنی در ایران موجب گسترش مراکز علمی شد

 دیوانساالری و برنامه ریزی آنها رحضور نیروهای تحصیل کرده د

 اقتصادی دولت -حمایت سیاسی

، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد که های باال فرو پاشید. با انقالب فرهنگی باانقالب اسالمی همه سبک

پیش از این نبود. ماهیت انقالب ) اسالمی و فرهنگی( و انقالب فرهنگی با سه سال تعطیلی دانشگاه ، سرآغاز جدیدی از 

در علوم آیه اهلل مصباح درآن زمان هدف اصلی انقالب فرهنگی را بیش از هر چیز ، تحول عمیق .مطالعه فرهنگ ایران است

انسانی دانست و ازوابسته ترین علوم انسانی به غرب را جامعه شناسی و علم سیاست اعالم کرد. از این رو بر تغییر محتوایی 

ها بازگشایی شد، ستاد انقالب فرهنگی از که تمام رشته 1361این دو دانش تاکید بیشتری شد واز این رو تا اواخر سال 

وم انسانی و جامعه شناسی و سیاست تعلل کرد.های علبازگشایی دوباره رشته  

پس از جنگ ، اساتید علوم اجتماعی دانشگاهی و بیرون آن عمدتا تحقیقات معطوف به حفظ امنیت داخلی و دستاوردهای 

تحقیقات تحت الشعاع مسایل نظامی بود اما پس از آن با انتشار مقاالت علمی   دادند. د رهشت سال جنگ  انقالب را انجام

ت بیش ا زفعالی  هستیم . دستگاه حکومتی به صورت فعال و متنوع  دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاهد موضوعات اجتماعی

 کند.همکاران دانشگاهی د رمسایل آسیب شناسی اجتماعی سرمایه گذاری و تحقیق می

 دولت در ایران

 شود:بررسی مسایل ایران در سه مکتب انجام می

ای هدرباره توجیه وجودی ، چگونگی و تاریخ دولت درایران دیدگاه مارکسیستی،مکتب گفتمانی،،مکتب  مکتب تحصلی

 مختلفی وجود دارد :

دیدگاه استبداد شرقی ،دیدگاه سلطانیسم،دیگاه دولت مطلقه،دیدگاه پاتریمونیال،دیدگاه دولت تحصیل دار،دیدگاه دولت 

 دست نشانده

 های دولت عبارتند از:یدگاهاز دو قرن اخیر تا کنون چهار الگوی د
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 الگوی دولت پاتریمونیال،الگوی دولت تحصیل دار،الگوی دولت مطلقه،الگوی دولت استبداد شرقی

از میان این الگوها، الگوی دولت مطلقه از همه کم اهمیت تراست . از سوی دیگر الگوی دولت استبداد شرقی و دولت تحصیل 

 باشند.تند و دو الگوی دیگر الگوهای عمومی دولت میویژه دولت های خاص هس  دار، الگوهای

 شرقی : استبداد و تولیدآسیایی درشیوه دولت الف( الگوی 

ریشه این   براساس این الگو، ساختار اجتماعی، ابزار تولید و روابط اجتماعی شکل انعکاس یافته استبداد شرقی است.

اند. ارسطو و ماکیاول ضمن عوامل موثر بر شکل گیری دولت پرداختهگردد که به بررسی نگرش به نظریه پردازانی برمی

اند. از این رو توجه به شرایط جغرافیایی ، با کمبودهایی مواجه شده و اثرات آن را بر نظام اجتماعی و سیاسی جسته

امل سیاسی پی بردند.. ها با توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی به تنوع عومناسبات دیگر جوامع را مالحظه کردند. آن

گوید مردم به رایطه سیاست و آزادی با اوضاع اجتماعی و اقلیمی پی می برد و می "سیاست"ارسطو در کتاب هفتم 

کنند. های سرد سیر در اروپا دلیر هستند اما هوش و هنر کمی دارند اما از آزادی برخوردارند و از آن دفاع میسرزمین

برند.. ماکیاول در کتاب هستند اما از دلیری بی بهره اند ازاین رو به حال بندگی بسر می آسیایی ها هوشمند و هنرمند

برد و به پی می  نیز همین دیدگاه را دارد. او در بررسی شرایط محیطی ایتالیا به اختالف جوامع شرقی و غربی "شهریار"

ها و چگونگی اعمال قدرت شاه عثمانی و شاه فرانسه کند که در رابطه با نوع حکومتهایی به شهریار میدنبال آن توصیه

 است.

شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی :براساس دیدگاه اخیر، ساختار اقتصادی جوامع شرقی کشاورزی است و مالکیت ارضی 

یگر ی دو حاکمیت سیاسی در دست دولت متمرکز است. این جوامع از سویی با عدم استقالل طبقاتی مواجه هستند و از سو

کند و انباشت سرمایه در آن بر اساس زمین است که اساس منبع باحاکمیت متمرکز.دولت سرمایه داری برخاک تاکید می

 دهد. اما در شرق انباشت سرمایه بوسیله آب است و آب اساس منبع سرمایه است.سرمایه را تشکیل می

 ب( الگوی دولت پاتریمونیال

ود؛ شز جمهوری اسالمی، غالبا بر اساس الگوی دولت در شیوه تولید آسیایی انجام میتحلیل سرشت دولت درایران پیش ا

اما تمایل جامعه روشنفکری برای تحلیل دولت در ایران پس از جمهوری اسالمی، بیشتر براساس الگوی پاتریمونیال ماکس 

 ند امر است:توجه روشنفکران ایرانی به نظریه پاتریمونیال وبر برخاسته از چ  وبراستدالیل

زمین با شرایط اجتماعی و اقتصادی سر "سیادت ". نظریه پاتریمونیال وبر با تمرکز برتحلیل سرشت جامعه بر اساس مفهوم 1

 ایران مناسب تر است.

. توجه ماکس وبر به مطالعه جامعه شناسانه دین و بررسی تطبیقی اسالم با یهودیت و مسیحیت، با گرایش مذهبی جامعه 2 

 ری پس از انقالب همخوانی دارد.روشنفک

های پیامبر و امامان معصوم در درک شیعی . توجه ماکس وبر به مساله نخبگان، به ویژه نخبگان کاریزماتیک که با ویژگی3

. تواند به عنوان مخزن تغذیه کننده نظام جمهوری اسالمی، رفتار آن را تحلیل کند.همخوانی دارد و می  
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 مفهوم پاتریمونیالیسم

از نظر ماکس وبر پاتریمونیالیسم حاکمیتی سیاسی است که یک خاندان پادشاهی، قدرت را از طریق یک دستگاه عریض و 

کند. وبر پاتریمونیالیسم را به طور عمده برای تحلیل زندگی سیاسی کشورهای طویل اداری به صورت اجبار آمیز اعمال می

ع از سیادت، با اعمال قدرت با اعمال قدرت یک رییس قبیله که یک دستگاه کند. شکل ابتدایی این نوخاور میانه توصیه می

های سیاسی وبر، باید میان پاتریمونیالیسم و سلطانیسم آید. در سنخ شناسی رژیمکند، به وجود میریزی میاداری را پی

 های اصلی پاتریمونیالیسم عبارتنداز:فرق گذاشت.ویژگی

 -به صورت کامل به مثابه ابزار خصوصی درانحصار شاه است و حاکم درراس هرم سیاسی . دیوانساالری سیاسی و اداری1

 گیرد.اقتصادی قرار می

داری ناقص دالل صفت است؛ از این  . حاکمیت سیاسی یک جانبه شاه تحت رژیم پاتریمونیال، زمینه رشد نظام سرمایه2

 های اجتماعی ندارد. پاتریمونیالیسم بدونحفظ مرزها و فعالیترو، رژیم پاتریمونیال برخالف فئودالیسم، تعهدی نسبت به 

 منازع درصحنه اجتماعی حضور دارد.

. تفاوت نظام اداری پاتریمونیال با دیوانساالری عقالنی درابهام مرزهای حوزه عمومی و حوزه خصوصی درپاتریمونیالیسم 3

 است.

 میزان تطبیق الگوی پاتریمونیال با سرشت دولت در ایران

معتقد  کنند. بیل و لیدنجیمز بیل و هوشنگ شهابی از الگوی پاتریمونیال برای تبیین سرشت دولت درایران استفاده می

محمد رضا شاه مانندرضا شاه استقالل زیادی دارد و با اقدامات نوسازگرایانه/ دمسازگرایانه،که براساس الگوی   هستند که

کند. از این رو اقدامات نوسازگرایانه او نتوانست به موفقیت های پیش حکومت می پاتریمونیال سنتی برنامه ریزی شده است،

آن  هایبینی شده بینجامد. شاه تنها قادر بود سازو کارهای نظام پاتریمونیال را تکامل دهد اما حاضر نشد از تمام ویژگی

هشت سال آخر رژیم رضا شاه ، و  یعنی 1320-1312دست بردارد. هوشنگ شهابی سرشت دولت ایران در دوره تاریخی 

تمرکز قدرت و خود   داند. دراین مقاطع،یعنی ده سال آخر رژیم محمد رضا شاه را پاتریمونیال می 1356 -1342دوره 

های پاتریمونیال، کسانی را که آنها را در کامگی با شخصی شدن قدرت همراه است.رضا شاه و پسرش مانند حاکمان نظام

ادشاهی کمک کردند ) که نوعا دارای پشتوانه علمی و خانوادگی مهمی بودند( با تهدید، پاداش، تشویق، یا رسیدن به مقام پ

ها طرد کردن از روند زندگی سیاسی خارج کردند.. شاه همزمان با حذف متنفذان با اعطای مناسب اداری و واگذاری پست

ال شود.عنصر دیگر توجیه گر پاتریمونیام بنیاد پهلوی مشخص میشبکه هوادارانی را ایجاد کرد که تحت ن  به عنوان مرحمتی،

های سلطنت پهلوی کانون اصلی تصمیم گیری بود که زیر نظر شاه با برخورداری از شبکه وزارت دربار است که درسال

ا د اما از آن جگسترده پرسنلی همه امور را زیر نظر داشت.محمد رضا شاه نیز عناصر پاتریمونیال ساخت قدرت را تجدید کر

که قاطعیت پدرش را نداشت، رفتار متعارضی را از خود نشان داد. او سعی کرد با قبوالندن ایدئولوژی سلطنت الهی با مفاد 

سایه خدا بودن شاه، مردم را به اطاعت وادار کند اما از سوی دیگر با تجدید ساخت نظام پاتریمونیال ایران باستان، به تبلیغ 

کرد.ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه معتقد است که حتی با فروپاشی نظام یفه ملی تاکید میآن به عنوان وظ

 پادشاهی فرهنگ ناجی پروری به شکل قویتری د رچارچوب نظام دینی و جمهوری اسالمی تجدید ساخت شده است.
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 پ( الگوی دولت مطلقه 

اروپا و به خصوص فرانسه در اواخر قرن شانزدهم مطرح شد. الگوی دولت مطلقه هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در

گردد. این شکل از دولت درتاریخ به مثابه یک اصطالح سیاسی در اروپا به قرن هجدهم بر می "دولت مطلقه  "کاربرد واژه 

ای هنی( و بروز جنگداری به وجود آمد. دو عامل رفرماسیون ) اصالح دیکشورهای اروپایی، بین نابودی فئودالیسم و سرمایه

گسترده زمینه ساز دولت مطلقه غیر دینی بود.که دولت مطلقه، آن نوع ساختار دولتی است که در انتقال جامعه از صورت 

داری نقش اساسی دارد و با نوسازی قضایی، اصالحات اقتصادی، ایجاد داری به صورت بندی اولیه سرمایهبندی ماقبل سرمایه

آورد.دولت مطلقه به امی و تاکید برمصلحت عمومی تمرکزی انحصاری برابزارها و قدرت به وجود میدیوانساالری وسیع نظ

مثابه اولین شکل دولت مدرن در اروپا خود برتجربه گرانبهایی از مناسبات مدرن استوار بود.اساسی ترین کاربرد دولت مطلقه 

سیع دولتی بود که به غیر شخصی شدن قدرت و ایجاد دولت دراروپا تمرکز قدرت درفرایند قانونی با کمک دیوانساالری و

مدرن انجامید.این الگو برای تبیین دولت رضا شاه پهلوی به کاررفته است. دلیل این که دولت رضاشاه ، دولت مدرن مطلقه 

قدرت، ایجاد  شوداین است که هواداران این نظر معتقد هستند که رضا شاه با متمرکز کردن منابع و ابزارهایخوانده می

وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز پراکنده قدرت، اسکان اجباری عشایر، ایجاد دستگاه دیوانساالری جدید، 

 تمرکز منابع اداری، اولین کسی است که مبانی دولت مطلقه مدرن را ایجاد کرد.

 ت( الگوی دولت تحصیل دار

کنند که دولت از منابع خارجی ) مانند فروش منابع زیرزمینی و دریافت اقتصاد دانان رانت را به درآمدهایی اطالق می

یک دولت تحصیل دار به دلیل داشتن قدرت انحصاری وکنترلی، توجهی به منافع   آورند.کمک از بیگانگان ( بدست می

های رقیب برای گروه هایی که در اختیار دارد در صدد جلب حمایت نخبگان وجامعه نکرده، و در عین حال به وسیله رانت

های دولت به خصوص کارویژه استخراجی و بازتوزیع آن را بشدت حفظ قدرت انحصاری خود است. این سازوکار توانایی

تضعیف کرده و در نتیجه دولت را در برابر تغییرات درآمدهای رانتی خود که عمدتا در خارج از اراده آن قرار دارد بشدت 

سازدآسیب پذیر می  

 رانتیر در دولت پهلوی و جمهوری اسالمیدولت 

حسین مهدوی اولین کسی است که با ارایه آمار و ارقام نظریه دولت تحصیل دار را برای تبیین دولت مدرن سالهای سلطنت 

های پیش از خود پهلوی دوم به کار برد. به نوشته او دولت محمد رضا شاه، به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه با دولت

ای ههای زیادی داشت، ضمن این که بسیاری از این اختالفات عمدتا متکی به درآمدهای نفتی است. در حالی که دولتتتفاو

ه درآمد سابقها به جامعه نیز شدیدا نیازمند بودند اما دولت محمد رضا شاه با ترقی بیپیش از محمد رضا شاه در تامین هزینه

د نفت ایران از دو میلیارد دالر به بیست میلیارد دالر افزایش یافت. این افزایش در آم 1351) در سال  1350نفت در دهه 

دولتی تحصیل دار تبدیل شد.افسانه نجم   موجب شد که برنامه عمرانی هویدا سه بار تغییر کند( به صورتی تمام عیار به

گوید دولت تحصیل دار پهلوی دهد و مییآبادی رانتیر شدن دولت محمد رضا شاه را به ماهیت غیر دموکراتیک آن ارتباط م

نه تنها به دنبال تقویت استقالل خود از جامعه بود بلکه با تغییر مصرف و الگوی فرهنگی و آموزشی، سعی در سیاست زدایی 

اجتماعی به صورت وسیع کرد. نتیجه چنین فرایندی کاهش شدید مشروعیت و بحران در فرهنگ سیاسی کشور و بلکه 

 به لحاظ نهادی و ساختاری ، آماده ایجاد استبداد کرد.را   شرایط
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:درمورد جمهوری اسالمی به مثابه دولت تحصیل دار، می

.تمامی نویسندگان فوق الذکر بر رانتیر بودن جمهوری اسالمی تاکید دارند. تنها تفاوت دولت تحصیل دار محمد رضاشاه 1

می، دروابستگی دولت پهلوی با بورژوازی بزرگ، و تالش آن جهت رونق بخشیدن سرمایه داری مالی با دولت جمهوری اسال

و صنعتی است در حالی که دولت جمهوری اسالمی حیات خود را درگروی همکاری رانت خواران با بورژوازی تجاری / 

خود را در جمع آوری مالیات نشان داده داند. به عالوه باید پذیرفت که دولت جمهوری اسالمی کارایی بیشتر دالل می

های گذشته عمال و نظرا در کاهش درآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای است، و در طول سال

 مالیاتی کار کرده است.

البته باید توجه  های این انقالب توزیع دوباره منابع جامعه از سوی طبقه مرفه به سمت طبقات فقیربود.. یکی از آرمان2

ای با مقوالت طبقاتی قابل طرح هستند. یعنی شما داشت که این مقوالت مذهبی در جامعه تحصیل دار بیشتراز جامعه

توانید در جمهوری اسالمی ثروتمند بوده اما مستکبر نباشید؛ برای این کار کافی است وجوهات شرعی خود را پرداخته می

اسالمی تبعیت کنید به این ترتیب دولت به دنبال مشروعیت دایمی برای عملیات توزیعی  و اجتماعی و از هنجارهای فردی

 خود است.

نیروهای اجتماعی   

ای دیگر آن را با مطالعه طبقات در مقابل، عده.کنندرا از دولت آغاز می  برخی از نویسندگان ، جامعه شناسی سیاسی ایران

توان مانند دولت، درایران از طبقات ها و تکثر اجتماعی در جامعه ایران نمیقومیتکنند. با توجه به تنوع اجتماعی شروع می

توان به چند معیار ودیدگاه توجه کرد: معیار اما درسنجش و ارزیابی قشربندی اجتماعی می.اجتماعی صحبت کرد

ت، اکس وبر است که بر عوامل سیاساقتصادی،عوامل سیاسی، مالکیت زمین و آب.بهترین معیار دراین زمینه، معیار و دیدگاه م

ای از افراد تشکیل شده است که از نظر فرصت یابی و کند.از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعهسازمان و منزلت تاکید می

مشترک هستند. عضویت طبقاتی به میزان قدرت  – شان – نفوذ اقتصادی و جنبه قدرت سیاسی و حزبی و منزلت اجتماعی

تصادی داللت دارد اما یک طبقه اقتصادی الزاما نباید از منابع اقتصادی گروه آگاهی داشته باشد بلکه شخص درنظام اق

گانگی شوند که از بیهای ابزاری مشابه است. طبقات اقتصادی زمانی به طبقات اجتماعی تبدیل میها از ویژگیهمبستگی آن

وند این شهای منزلتی نیز بر حسب قدرت ترسیم میر وبر گروههای طبقاتی دست یابند. به نظگروهی به آگاهی از موقعیت

 ها از سبک وگیرند ضمن این که این گروهها از آبروی اجتماعی یا حیثیت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه میگروه

اع هر شخص و کند. اعتبار اجتمها را از دیگران جدا میسیاق زندگی و شیوه رفتاری خاص خود برخوردار هستند که آن

گیرد و قدرت سیاسی به معنای گروه ، بازتابی از زندگی گروهی اوست وبراین اساس روابط گروهی و طبقاتی شکل می

ه شوند و بهایی است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقالیی برای پیگیری منافع جمعی سازمان دهی میتشکل

یافتگی و احساس همبستگی جمعی یا نبود  کنند. سازمانبه پیروی از خود میمیزان قدرت و نفوذ خود دیگران را واردار 

   کند.آگاهی نیروها به سازمان یافتگی عامل سومی است که قشرها و طبقات اجتماعی جامعه را از هم جدا می

 طبقات اجتماعی در جمهوری اسالمی 

با بروز انقالب اسالمی و با تاکید بر استقرار جمهوری اسالمی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی کمپرداور وابسته از 

عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیک روحانی در اتحاد با طبقه متوسط 
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های رسمی قدرت و حمایت درعرصه  روحانیون  ی نیافت و با دراختیار گرفتنجدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دوم

دالل و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتی  -بورژوازی تجاری

ری اسالمی مانند دولت درآمدند و موقعیت پیشقراولی و کارکرد انتقادی و کارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهو

عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد 

و قسمت عمده کاالی مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگی 

درت کرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد.درده سال اول جمهوری اسالمی به دلیل بسیج مصرف کاالی مردم اعمال ق

ها تامین سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن

گرفت و دولت ناگون صورت میهای گوهای دولتی و یا پرداخت یارانهکند. این کار از طریق گسترش شغل دردستگاه

کرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک می

 و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند.
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