
تأثیر رؤیاهای اتمی جمهوری اسالمی بر طبقه متوسط ایران

بهمن ابراهیمی

مقدمه

 فعالیت های اتمی جمهوری اسالمی از زمان جنگ ایران و عراق شروع شده و به نظر می رسد در آینده نیز

 به عنوان اهرم فشار برای مذاکره بر سر بقای جمهوری اسالمی در برابر قدرتهای غربی ادامه خواهند

جمهوری اسالمی یا باید تأسیسات مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعطیل کند یا همواره از سوی. داشت  

.قدرتهای جهانی به عنوان یک خطر نگریسته شود

 حکومت ایران به دنبال آن است که به عنوانی یک حکومت تثبیت شده و دائمی در معادالت بین المللی به

 حساب آید، اما چون مشکل مشروعیت داخلی دارد و در کشمکش ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک با همسایگان

ظاهراً راه حل حکومت. ایران و قدرتهای غربی است، به دنبال راهی برای حل مشکل امنیت خود است  

این وضعیت. ایران برای این مشکل، دستیابی به سالح هسته ای یا قرارگیری در آستانه تولید آن است  



چنین حالتی. جمهوری اسالمی را به صورت دوره ای در معرض تحریم های اقتصادی شدید قرار خواهد داد  

 طبقه متوسط ایران را در معرض فشار اقتصادی و نوسان سطح رفاهی و زیستی قرار می دهد و باعث تولید

این پژوهش. نارضایتی در این طبقه و همچنین اختالل در پروسه  دستکاری ساختار طبقاتی ایران می شود  

.در پی اثبات وجود آن و تحلیل اثرات آن است

 پیشبرد فعالیت های هسته ای و اصرار بر تحمل تحریم های آمریکا بخشی از جوانان طبقه متوسط ایران را از

به نظر می رسد حتی در صورت بازگشت. سیستم حمایتی پروژه کنترل طبقه متوسط ایران خارج کرده است  

 دولت آمریکا به برجام، مخارج هنگفت دخالت های منطقه ای جمهوری اسالمی و خریدهای تسلیحاتی و

 امنیتی، منابع ارزی آزاد شده را خواهد بلعید بنابراین احتماالً جوانان ناراضی طبقه متوسط همچنان ناراضی

 خواهند ماند، بنابراین امکان پیوند مطالبات آنان با مطالبات جوانان طبقه کارگر و خود طبقه کارگر ایران

.وجود دارد

 صورت بندی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، سرمایه داری است اما این سرمایه داری تفاوت هایی

اقتصاد ایران گونه ای سرمایه داری پیرامونی مبتنی بر رانت نفت است که. با شکل های متعارف آن دارد  

درباره چیستی سرمایه داری سیاسی و اینکه اقتصاد. جای داد« سرمایه داری سیاسی»می توان آنرا در دسته   

 سیاسی جمهوری اسالمی چه تفاوتی با اقتصاد سیاسی کشورهای با سرمایه  داری متعارف دارد می توان به

در تخصیص( رگالتور)در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، پول عامل تنظیم کننده »طور خالصه گفت که   

(۲۰۱۸وهابی «. )منابع نیست، بلکه قوه ی قهریه بجای پول، این نقش را ایفا می کند

تمرکز درآمد نفت در. »منبع اصلی پول در ساختار اقتصادی ایران، پول حاصل از فروش نفت خام است  

 دست دولت، به این نهاد در قبال طبقات اجتماعی استقالل ویژه ای بخشیده است که از زمان پهلوی دوم به

این سرمایه داری سیاسی( ۱۳۹۹وهابی .« )این سوی، طبقه ی سرمایه دار را متکی به دولت کرده است  

این. باعث ایجاد مؤلفه های ویژه ای شده است که پیامد آنها تورم مزمن در ساختار اقتصادی ایران است  

:مؤلفه ها عبارت اند از

که از پشتیبانی مستقیم قوه قهریه برخوردارند( فرا دولتی)وجود نهادهای موازی والیی ( الف .

خودمانی سازی بهره برداری از میدان ها و درآمدهای نفتی توسط نهادهای والیی( ب .

فرار سرمایه به مثابه یکی از اشکال اصلی اقتصاد سیاسی غارت و عدم انباشت سرمایه( پ .

در شکل انحصار دولتی به ویژه در« ائتالف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگِر تجاری و مالی( »ت  

.تجارت خارجی



(۱۳۹۹وهابی . )استفاده از تورم به عنوان وسیله ای برای کاهش قروض دولتی( د

 این مؤلفه ها از یک طرف معلول بحران های دائمی در جمهوری اسالمی هستند و از سوی دیگر خود در

.بحران زایی دائمی نقش ایفا کرده  اند

بر این قرار است که مهرداد. می توان تاریخ جمهوری اسالمی را تاریخ بحران های متوالی در نظر گرفت  

 وهابی، اقتصاددان، تمایلی به تقسیم بندی تاریخ جمهوری اسالمی به دوره های زمانی ریاست جمهوری ندارد

با مؤلفه های پایدار و مزمنش از بدو تأسیس تاکنون« اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی»و زاویه نگاه او   

سیر. روشن شود« خصلت های ساختاری نهادی این نظام از فردای به حکومت رسیدنش تا امروز»است تا   

:زمانی جمهوری اسالمی از منظر وهابی به این شکل است

۱۹۷۹یک انقالب مهم در سال 

مصادره های بسیار بزرگ و تشکیل بنیاد مستضعفان

جنگ هشت ساله و ویرانی های بسیار

جنگ های داخلی مثل ترکمن صحرا، کردستان و غیره

دستگیری ها و اعدام ها و کشتارهای دهه ی شصت

مهاجرت های گسترده که در تاریخ ایران بی نظیر است و فرار مغزها

تخریب روحی و جسمی مخالفان و دگراندیشان در ایران

 بود و به کهریزک و سرکوب منجر شد۸۸جنبش های اجتماعی که آخرینش سال 

. به بعد۲۰۰۶تحریم های اقتصادی از دسامبر 

 به عقیده وهابی این روند بحران دائمی، عامل جداناپذیری اقتصاد و سیاست است و این همان ویژگی ای است

«سرمایه داری سیاسی»که باعث می شود او برای نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران از عنوان   

(۲۰۱۴وهابی . )استفاده کند

 اما برای درک بهتر روند بحران دائمی در جمهوری اسالمی، موارد زیر باید به خالصه روند ذکر شده

:توسط مهرداد وهابی افزوده شود

 حمایت از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام برای انحصاری کردن دولت در دست

نیروهای اسالمرگرا

۱۳۶۶مانند بحران حجاج در « اسالم سیاسی»بحران های منطقه ای و بین المللی بر اثر اصرار به صدور 

درگیری نظامی مستقیم با ارتش ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس

۱۳۷۰شورش های اجتماعی حاشیه نشینان در مشهد، اراک و اسالمشهر در دهه 



قطع ارتباط با کشورهای عربی و کشورهای اروپایی در دوره رفسنجانی

 روی کار آمدن دولت اصالحات در ایران و افزایش تضادهای درونی حاکمیت و تضادهای اجتماعی و

سیاسی

۱۳۷۸اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال 

بن بست اصالحات در دوم دولت خاتمی

بحران صندوق های قرض الحسنه اسالمی و موسسات مالی غیرقانونی

۱۳۹۶قیام دی ماه 

خروج دونالد ترامپ از برجام

۱۳۹۸اعتراضات سراسری آبان 

 سال آینده۲۵اصرار به نابودی اسرائیل در 

اشغال کنسولگری و حمله به سفارت عربستان سعودی

قطع رابطه برخی کشورهای اسالمی و عربی با جمهوری اسالمی

بازگشت تحریم های دولت ایاالت متحده آمریکا

بحران جانشینی رهبر جمهوری اسالمی

سرکوب دائمی حقوق زنان و درگیری  های دائمی بر سر مسئله حجاب اجباری

بحران مسکن

بحران کاهش ارزش لایر در دوره اول تحریم های هسته ای

بحران سقوط ارزش لایر در دوره دوم تحریم های هسته ای

۱۳۶۰بحران جوانان در اثر سیاستهای تشویق زاد و ولد در دهه 

…و در سه سال اخیر بحران تغذیه و میوه و گوشت و مرغ و

بحران کرونا و ممنوعیت واردات واکسن های معتبر

بحران انتخابات و تالش برای یکدست سازی بیشتر ساختار قدرت

وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقه متوسط ایران در دوره تحریم های جدید هسته ای

، بیشترین تغییرات۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۶در ادامه بحران های دائمی جمهوری اسالمی، از پایان سال   

در این مقطع قیمت ارزهای خارجی. در اوضاع اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط ایران اتفاق افتاده است  

اهمیت و ضرورت.  درصد ارزش خود را از دست داده است۸۵هفت برابر شده است و لایر ایران بیش از   

محو»این بررسی از آنجاست که ظاهراً در اثر تحوالت این دوره، طبقه متوسط در حال الغر شدن یا   

این دگرگونی به این شکل است که.« محو شدن طبقه متوسط، جامعه را دگرگون می کند»است و « شدن  

یا این بخش از جامعه پر تعداد« در سیاست گذاری ها اگر به وضع طبقات متوسط بیشتر اهمیت داده شود»  



در غیر این صورت اعضای طبقه متوسط به سه دهک پائینی جامعه« وضع جامعه بهبود می یابد»شود   

شکاف اجتماعی ایجاد می شود که آینده توسعه اقتصادی، سیاسی، ظرفیت و امنیت ملی را»ریزش می کنند و   

تمام بخش اعتراضات آبان»بر این مبنا است که یک استاد دانشگاه تهران معتقد است «. به خطر می اندازد  

  به دلیل حضور معاندان نبود، بلکه آمار و اطالعاتی وجود دارد که بخش عمده ای از افراد۹۸ماه 

(۱۴۰۰محمودی .« )شرکت کننده در اغتشاشات آبان ماه، حاشیه نشین های شهری و بیکاران بودند

  نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت مصوبه مجلس برای اهدای۱۳۹۹در مهر 

بخش عمده ای از.  میلیون ایرانی نشان دهنده نیازمندی این قشرها و گسترش فقر است۶۰کمک کاالیی به   

 جامعه ایران را طبقه متوسط تشکیل می دهد که کاهش روزافزون درآمدهای اعضای آن با افزایش شدید

اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می کرد، یعنی درآمد. »هزینه ها تناسبی ندارد  

  درصد افزایش حقوق اگر به پنج میلیون تومان۲۰در صورتی که اکنون با احتساب . هزار دالری داشت

  دالر است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده۲۵۰رسیده باشد، این رقم نزدیک به 

  درصد جمعیت کل ایران۷۳ میلیون نفر معادل بیش از ۶۰الزم به ذکراست که ( ۱۳۹۹آرگون .« )است

.است

 محمدجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در مقاله ای از تاثیر شوک آور تحریم های اقتصادی سخن گفته و

«طبقه متوسط» میالدی به این سو، حدود هشت میلیون شهروند ایرانی که در ۲۰۱۰نوشته از سال   

۲۰۰۲، به سطح سال ۲۰۱۹در پایان سال »رفته  اند و وضعیت « طبقه متوسط پایین»دسته بندی می شدند، به   

به عبارت دیگر، ابعاد آن( ۱۳۹۹صالحی .« ) سال به عقب برگشته است۱۷یعنی حدود . برگشته است  

..تقریباً به پایان دوره اول دولت محمد خاتمی رجعت کرده است

  درصد۴۰ درصد طبقه متوسط، تا ۵۰»از نظر یک جامعه شناس و استاد دانشگاه، جامعه ایران را باید 

  درصد نیز دو درصد خیلی۱۰ درصد طبقه فرادست تصور کنیم که از این ۱۰طبقات فرودست و کمتر از 

تفاوت طبقه متوسط جدید با دیگر طبقات اجتماعی و طبقه متوسط سنتی در نحوه مصرف،.« باالتر هستند  

دارد،« اوقات فراغت»طبقه متوسط جدید ( ۱۳۹۹)به بیان فراستخواه . تفریحات، و نوع مشاغل است  

و« با دانش و فناوری سروکار نزدیک تری دارد»، «سبک زندگی و الگوی مصرف متفاوت دارند»  

مشاغل تخصصی در دانشگاه ها و بوروکراسی دارند» «.

وضعیت طبقه متوسط ایران

  میالدی رخ۱۹به طور کلی به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جهان امروز نسبت به آنچه در قرن 

دوران پیش از. در ایران پیچیدگی الیه های مختلفی دارد. داد، تعریف طبقه متوسط فعلی کار راحتی نیست  

 سرمایه داری در ایران آنچنان با مشخصه  های سیستم فئودالی در قاره اروپا همخوانی ندارد و به همین دلیل



خود. درباره این مسئله درگیر هستند« شیوه تولید آسیایی»مخالفان و موافقان زیادی پیرامون مفهومی به نام   

پس از انقالب رویکرد ایدئولوژیک. نظام سرمایه داری و شیوه انکشاف آن در ایران مسئله ای غامض است  

 نظام حاکم ایران که خود را در پروسه هایی مانند انقالب فرهنگی، پاکسازی دانشگاه و اسالمی سازی

از نظر این نظام ایدئولوژیک، بسیاری از مسائل و. دانشگاه ها نشان می دهد مشکل را دو چندان کرده است  

حتی استادان فعلی دانشگده های علوم انسانی که. موضوعات و آمارهای اجتماعی و اقتصادی محرمانه است  

  سال از۳۵امروز به رغم گذشت حدود . »اسالمی سازی شده اند ظاهراً به آمار و اطالعات دسترسی ندارند

رنانی و جالئی پور.« )انقالب، هنوز نمی دانیم که جامعه ما به لحاظ آرایش طبقاتی در چه شرایطی است  

با وجود این، تالش هایی در این زمینه انجام شده است( ۱۳۹۳ .

 جنبش سبز در ایران، در رسانه های مختلف از جمله های رسانه های فارسی زبان خارج کشور و همچنین در

در مهر. نسبت داده شد« طبقه متوسط»رسانه های متعلق به اصالح طلبان و اصولگرایان در داخل کشور به   

  و داغ شدن بحث طبقه متوسط، یک رسانه۱۳۸۸، چند ماه پس از شروع اعتراضات سال ۱۳۸۸سال 

 فارسی زبان به سراغ برخی چند استاد جامعه شناسی رفته و نظرات آنان را درباره چند و چون طبقه متوسط

برخی از نمونه های نقل شده قابل تامل هستند. در ایران سوال کرده است .

در تعریف جامعه شناسی طبقات ایران: »رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن می گوید  

 باید مواظب باشیم که… بزرگترین نقش اقتصادی را در ایران دولت دارد و در حاشیه و پیرامون

نهایتاً اینها ویژگی های طبقات میانی. بوروکراسی دولت و ارتش است که طبقات میانی شکل  می گیرند  

 کشورهای دیگر را ندارند، به لحاظ همان واقعیت که در دامن دولت مستقر غیردموکراتیک، چه در دوره

 پهلوی و چه در دوره اسالمی رشد پیدا  می کنند و آن خاصیت هایی را که ما از طبقه متوسط توقع داریم،

ولی خب کسانی که از دل این طبقات بیرون  می آیند دارای ویژگی هایی هستند که  می شود به آن. ندارند  

(۱۳۸۸رادیو فردا .« )پرداخت

شاید بشود فرهنگیان، دانشگاهیان،: »عبدالحسین ساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان معتقد است  

 قضات و کالً کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان، صاحبان مغازه  ها را جزو طبقه متوسط به

(۱۳۸۸رادیو فردا .« )حساب آورد

هیچ شاخص اجتماعی برای تعریف طبقه متوسط« حتی در جهان»محسن رنانی، اقتصاددان، معتقد است که   

مفهوم طبقه متوسط یک مفهوم کیفی است، اما هنگام شناسایی باید این مفهوم: »او معتقد است. وجود ندارد  

به طور کلی برای بررسی طبقه متوسط باید مجموعه تغییراتی را که در ذهنیت، رفتار و. را کمی کنیم  

 عادات رفتاری، انتظارات، گفتمان، الگوی مصرف و الگوی زیست افراد رخ  می دهد مورد ارزیابی قرار

 داد… طبق برخی تعاریف، کسانی که دارای اتومبیل شخصی باشند یا کسانی که در کشورهای در حال



  دالر،۱۰۰ تا ۸۰ دالر است − و در کشورهای توسعه یافته حدود ۵۰ تا ۱۰توسعه درآمد روزانه آنها بین 

مثال»و اگر بخواهیم حجم و میزان طبقه متوسط را اندازه بگیریم .« − جزو طبقه متوسط قرار می گیرند  

  درصد میانی جامعه را طبقه متوسط تشکیل  می دهند باید همان حجم مورد نظرمان۴۰ درصد یا ۶۰بگوییم 

طبقه متوسط پایین درآمدش نزدیک درآمد. را هم به دو بخش طبقه متوسط باال و متوسط پایین تقسیم کنیم  

طبقه متوسط باال درآمدش مانند اغنیا نیست اما سبک زندگیش. فقرا است اما سبک زندگیش مانند فقرا نیست  

رنانی و جالئی پور.« )پس همین دو گروه طبقه متوسط را هم باید از یکدیگر متمایز کرد. مثل اغنیاست  

۱۳۹۳)

  میلیون۲۰به طور دایمی بیش از »کسانی هستند که « طبقه متوسط باال: »حمیدرضا جالیی پور می گوید

  درصدی۶۵ تا ۶۰در جامعه امروز ایران یک کالبد حدودا : »او معتقد است.« تومان درآمد ماهانه دارند

  درصد هم در طبقه۳۰ درصد جمعیت در طبقه باال و حدود ۷ تا ۶طبقه متوسط داریم… در کشور ما حدود 

(۱۳۹۳رنانی و جالئی پور .« )البته اینها برآوردهایی اجمالی و آزمایشی است. پایین جامعه قرار می گیرند

.اقشار متفاوتی در درون آن قرار می گیرند»از نظر تقی آزاد ارمکی وقتی از طبقه متوسط حرف می زنیم   

 مثالً روشنفکران، کارمندان دولت، معلمان و در عین حال خرده کاسب های جامعه ایرانی را هم در بر

  درصد از مردم ایران می گویند ما طبقه متوسط ایم در حالی که طبقه۸۰حدود »او معتقد است .« می گیرد

(۱۳۹۹آزاد ارمکی .« )ولی به لحاظ نیازها، ارزش ها و تمایالت در این طبقه قرار می گیرند. متوسط نیستند

در. مؤلفه های فرهنگی را هم طبعاً باسد همپای مؤلفه های اقتصادی در تببین وضعیت جامعه به حساب آورد  

 غالب نظراتی که درباره مفهوم طبقه ابراز شده، عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به تعاریف اقتصادی

اگر هزینه این موارد از. هزینه دارد« تمایل»و « ارزش»، «نیاز»نکته در اینجاست که . پیوسته هستند  

 جای دیگری قابل تأمین باشد ممکن است توسط فرد، گروه یا طبقه بر منافع مادی و اقتصادی ارجحیت داده

«تمایل»و « ارزش»، «نیاز»شوند اما اگر شرایط زیستی و معیشتی مختل شده باشد آیا جایی برای بروز   

 باقی می ماند؟ نکته دیگر اینجاست که بحث فرهنگ برای آن که سنجیده شود باید متعین و قابل کمیت سنجی

برای« اوقات فراغت»همانطور که پیشتر نمونه هایی مطرح گردید، برخی جامعه شناسان از عامل . باشد  

.وارد کردن عنصر فرهنگ استفاده می کنند، عاملی که می توان آنرا با زمان، هزینه و عوامل دیگر سنجید  

 داشتن اوقات فراغت به داشتن توانایی مالی برای برخورداری از اوقات فراغت گره خورده است پس تمرکز

. است۱۳۹۹ تا ۱۳۹۶در این بحث روی اوضاع اقتصادی، معیشتی و زیستی در ایران در فاصله سالهای 

خبرگزاری میزان. )ساکنین تهران مستأجر هستند%  ۴۳,۶. درصد خانوارهای ایران اجاره نشین هستند ۳۷  

۳۰می باشد در بقیه استان های ایران بین % ۳۰به جز شش استان که نرخ اجاره نشینی در آنها زیر ( ۱۳۹۹  

  درصد در نظر بگیریم و۲۰ یا ۱۰اگر طبقه باالیی جامعه را .  درصد جمعیت اجاره نشین هستند۴۰الی 



  درصد جامعه حساب کنیم، در هر صورت بخشی از اجاره نشین ها به۶۰ تا ۵۰طبقه متوسط ایران را 

دو سوم از درآمد خانواده  ها صرف. »خصوص در پایتخت و شهرهای بزرگ، اعضای طبقه متوسط هستند  

و نرخ افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه کرایه مسکن بسیار( ۱۳۹۹ایلنا « )پرداخت اجاره می شود  

حساب و کتاب مقایسه افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم و نرخ. بیشتر از افزایش سطح دستمزدها بوده است  

مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد نشان می دهد که از. افزایش قیمت مسکن در دسترس است  

درصد به سطح حداقل دستمزدها افزوده شده است اما در۱۹۹,۳ در مجموع ۱۳۹۹ تا پایان ۱۳۹۰سال   

در همین وضعیت در نظر( ۱۳۹۸مشرق نیوز . ) درصد بوده است۲۳۱,۶همین دوران، مجموع نرخ تورم   

  درصد افزایش یافته۷۰۰، قیمت مسکن ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۲بگیرید که هفت سال گذشته، بین سالهای 

در بازار اجاره مسکن نیز در سال های. یا به عبارت دیگر هفت برابر گران شده است( ۱۴۰۰اقتصادنیوز )  

. درصد بوده است۹۷ تا ۵۴ و در شهرهای مختلف ایران نرخ افزایش اجاره بها از ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۶مختلف   

همین دوره با تهدید ترامپ به خروج.  است۱۳۹۶آمار به خوبی نشان دهنده یک بحران شدید بعد از سال   

بنا به اعالم بانک مرکزی نرخ تورم در. از برجام و سپس بازگشت تحریم های هسته ای مشخص می شود  

  درصد۳۱,۲ نرخ تورم به ترتیب ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ درصد بوده است اما در سالهای ۹,۶برابر با ۱۳۹۶سال 

  درصد بوده است که نشان دهنده ی کاهش سطح دستمزد واقعی و قدرت خرید طبقه کارگر و طبقه۴۱,۲و 

این آمار ضمن اینکه. متوسط است زیرا نرخ افزایش دستمزد ها کمتر از این میزان افزایش تورم بوده است  

  است مالکی۱۳۹۶به خوبی نشانگر فشار اقتصادی به طبقه کارگر و طبقه متوسط ایران در سالهای بعد از 

. درصد خانوارهای ایرانی مستأجر را می بلعد۳۷ درصد درآمد ۷۵برای سنجش وضعیت مسکن است که 

 عالوه بر مستأجران، وضعیت اجاره و خرید مسکن برای جوانان و افراد در جست وجوی زندگی مستقل و

در گذشته ادعا می شد که با. نیز کسانی که به هر دلیل نیاز به تعویض مسکن دارند نیز دارای اهمیت است  

اکنون وام های مختلف مسکن برای. وام مسکن در ایران می توان یک چهارم قیمت یک خانه را تأمین کرد  

صرف نظر از تنوع این وام ها می توان گفت که وام های مسکن در ایران. افراد متأهل و مجرد وجود دارد  

(۱۳۹۹اقتصاد آنالین . ) متر مربع خانه را تأمین می کند۱۰حداکثر قیمت خرید پنج تا 

.به جز مسکن، وضعیت در بازار خودرو، پوشاک، خوراکی ها و همه مخارج دیگر نیز به همین قرار است  

به همین. قیمت دالر آمریکا هفت برابر شده و این یعنی ارزش لایر ایران به همین نسبت کاهش یافته است  

 ترتیب به جز برخی کاالهای اساسی که دولت با ارز یارانه ای قیمت آنها را کنترل کرده است، مردم ایران با

  میلیون تومان در ابتدای۲۰قیمت ارزان ترین خودرو موجود در ایران از . جهش همه قیمت ها مواجه شده اند

اطالعات. ) میلیون تومان رسیده است۱۲۰به حوالی ( یعنی در مرحله نخست جهش قیمت ارز) ۱۳۹۷سال   

(۱۳۹۷خودرو ایران 



 با وضعیت شرح داده شده در باال به نظر می رسد آنچه در رابطه با تعریف و تعیین مختصات طبقه متوسط

 مهم است عامل قدرت است و نقشی که قدرت، بر روی مناسبات اقتصادی و طبقاتی در ایران دارد باید

اصرار بر وارد کردن مؤلفه های فرهنگی به دلیل دشوار بودن اندازه گیری کمی آنها. مورد توجه قرار بگیرد  

 و نیز وابستگی آنها به مسئله سبک زندگی که خود عاملی وابسته به وضعیت اقتصادی است می تواند سبب

.خطا باشد

تاریخ طبقه متوسط ایران

برخورداری: ۲مناسبات مالکیت، : ۱»به اتکا به سه بُعد « طبقه و کار در ایران»نعمانی و بهداد در کتاب   

چهار دسته طبقه  را تشخیص داده و چنین معرفی« اقتدار سازمانی و استقالل/مدیریت: ۳از مهارت و   

:می کنند

صاحبان ابزار مادی و مالی فعالیت اقتصادی اند و مزد و حقوق بگیران را استخدام: سرمایه داران :۱«  

.می کنند

کارکنان مستقل اند که هیچ کارکن مزدبگیری را استخدام نمی کنند ولی ممکن است به: خرده بوروژاها :۲  

کارکنان فامیلی بدون مزد متکی باشند

آنان. فنی دارند-مدیریتی و حرفه-کارمندان دولت یا بخش خصوصی اند که سمتهای اجرایی: طبقه متوسط :۳  

کارکنان دولت که در فعالیت های اقتصادی و خدمات اجتماعی. از نوعی اقتدار و استقالل نسبی برخوردار اند  

اما شاغالن در دستگاه سیاسی دولت در وضعیت طبقاتی. به کار مشغول اند نیز در این طبقه جای دارند  

نامیده و در زمره ی طبقه متوسط محسوب« کارگزاران سیاسی»نعمانی و بهداد اینان را . مبهمی قرار دارند  

.نکرده اند

طبقه»شامل کارکنانی که فاقد ابزار فعالیت اقتصادی اند و از اقتدار و استقالل نسبی افراد : طبقه کارگر :۴  

آن دسته از شاغالن در دستگاه. آنان مزد و حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی اند. بی بهره اند« متوسط  

کارگزاران سیاسی را تشکیل( دون پایه ی)سیاسی دولت که استقالل و تخصص اندکی دارند، اعضای عادی   

۱۴۲-۱۴۱، ۱۳۸۷بهداد و نعمانی .« می دهند و ما آنان را در زمره طبقه کارگر منظور نمی کنیم (

۱۳۷۵در سال % ۱۰,۲ به ۱۳۵۵در سال % ۵,۴بنا به این تعریف، اعضای طبقه متوسط در ایران از   

,۱۴به % ۲۱,۳رشد کرده اند و در همین مقطع زمانی، طبقه متوسط شاغل در بخش خصوصی از 

%۸۵,۴به % ۷۸,۸همزمان، اعضای طبقه متوسط شاغل در بخش دولتی از . کاهش یافته است۶%  

(۱۴۳، ۱۳۸۷بهداد و نعمانی . )افزایش یافته است



،۱۳۸۷بهداد و نعمانی . ) هزار نیروی کار ایران در طبقه متوسط قرار دارند۴۷۷ فقط ۱۳۵۵در سال   

این همان تاریخی است که قیمت جهانی نفت افزایش یافته و درآمد ایران از فروش نفت باال رفته( ۱۶۷  

.با این افزایش قیمت، چه دولت و چه بخش خصوصی، در به در به دنبال نیروی کار بودند. است  

در. بوده است« اوپراتور دستگاه»و « کمک پرستار»، «راننده کامیون»برجسته ترین تقاضا مربوط به   

.اینجا باید دقت کرد که اثر اتکای اقتصاد ایران به فروش نفت و پیشی گرفتن بخش واردات روشن است  

 برای انتقال کاالهای وارداتی به ایران هم نیاز به ساخت بنادر جدید بود و هم کامیون ها و راننده کامیون هایی

همچنین نیاز به کمک پرستار و. که این رشد واردات را در زمینه حمل و نقل و توزیع، پاسخگو باشند  

اشراف، درباریان،)پرستار نشان دهنده رشد شهرنشینی بود و صنعت، بخش خصوصی و بخش خصولتی   

در حال تحرک و رشد بوده اند( وابستگان دولت، بعدها سپاهیان، وابستگان به نظام و غیره .

  و قدرت گیری اسالم گرایان در ایران، در اثر ناامنی و فضای رعب و وحشت، بخشی۱۳۵۷بعد از انقالب 

این روند در سال های بعد نیز. از تحصیل کردگان، مدیران صنایع و حتی مدیران دولتی از کشور خارج شدند  

  دویست هزار نفر از۱۳۸۰فقط در سال .  ادامه یافت۷۰ و ۶۰به دلیل جنگ، اعدام ها، و خفقان دهه های 

  اعالم کرد که از صد۱۳۸۱ اسفند ۲۲خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی در تاریخ . ایران خارج  شدند

  درصد فوق۸ درصد پزشک هستند و ۹ درصد مدرک دکترا دارند، ۱۹,۵هزار ایرانی مقیم نیویورک، 

.لسیانس دارند

 رشد جمعیت در ایران به دنبال خود رشد تعداد کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان بخش های بهداشتی و

طبق. درمانی را موجب می شود که این نیز در افزایش تعداد اعضای طبقه متوسط در ایران مؤثر است  

  رشد اعضا طبقه۱۳۶۵ تا ۱۳۵۵محاسباتی که روی آمار ارائه شده توسط نعمانی و بهداد انجام شد، از 

این مربوط به آمار نیروی کار بدون احتساب تعداد خانوار.  درصدی را نشان می دهد۶۲متوسط نرخی   

.است

%۱۵۲ میلیون نفر زیاد شده  و ۱,۱۲، کارگزاران سیاسی دولت ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۵در همین ده سال، یعنی از   

  هزار نفر عضو بسیج، نیروی نظامی، سپاه، ارتش، پلیس و… در۸۱۱همچنین در مجموع . افزایش یافته  اند

اتفاق دیگری که بین. مدیریتی و اجرایی هستند% ۱۰,۴دون پایه و % ۸۹از این تعداد . آمار هستند  

  رخ داد این بود که طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر بر مبنای آمار سرشماری۱۳۷۵ تا ۱۳۶۵سال های 

درصد و)سراسری و بررسی ترکیب طبقاتی نیروی کار ایران، رشد کرد اما درصِد اعضای طبقه متوسط   

به شکل. در مجموع ترکیب جمعیتی جامعه و ترکیب نیروی کار در ایران مقداری کاهش یافت( نه تعداد  

 قابل تأملی در همین دوره، درصد مربوط به کارگزاران سیاسی دولت هم در ترکیب جمعیتی و ترکیب

(۱۷۰، ۱۳۸۷بهداد و نعمانی . )طبقاتی کم شد



دیپلمه هستند و در مقابل، بخش اعظم% ۲۰,۷، بیست درصد طبقه سرمایه دار بی سواد و ۱۳۷۵در سال   

تحصیالت دانشگاهی در همین( ۱۸۰-۱۷۹، ۱۳۸۷بهداد و نعمانی . )کارکنان دولت تحصیل کرده هستند  

 دوره در ایران بسیار با اهمیت بوده به طوری که اکثر خانواده های الیه های میانی و باالیی طبقه کارگر،

 طبقه متوسط و کارکنان دولت برای فرزندانشان تقریباً راه را برای هر کاری جز تحصیالت دانشگاهی به

بخش عمده این فشار به فرزندان برای تحصیالت دانشگاهی،. منظور به دست آوردن شغل دولتی بسته بودند  

 مربوط به تصور غالب در ایران درباره مزیت های مشاغل دولتی و استخدام دولتی بود اما قابل انکار نیست

 که دالیل دیگری از جمله بحث پرستیز اجتماعی، برخورداری از امنیت و دالیل سیاسی و فرهنگی را نیز

۱۳۸۹ و ۱۳۸۸بعد از اعتراضات سال های .  نیز ادامه یافت۸۰این روند در دهه . نباید از نظر دور داشت  

 در ایران، برخی از مختصات انحصارگرایانه جمهوری اسالمی و برخی از رویکردهای سرکوبگرانه آن

بطور خالصه می توان گفت که ساختار دولت در ایران بسته تر شده است و فعالیت. بیش از پیش تشدید شد  

 حاکمیت برای دستکاری طبقه متوسط ایران به منظور همسو کردن این طبقه اجتماعی با خودش، شدت

.گرفته است

در. در سرمایه داری سیاسی، نسبت با دولت و قدرت است که نسبت با منافع اقتصادی را تعیین می کند  

 جمهوری اسالمی بودن در دولت یک امتیاز است و امتیازاتی که با خود همراه می آورد هم مادی است و هم

دستمزد ثابت و مستمر، مزایای مختلف، تأمین رفاه به نسبت بقیه اعضای جامعه، برخورداری از. روانی  

 وام ها، برخورداری از اعتبار به پشتوانه شغل و حقوق دولتی در بازار و بانک ها، امکان خرید خودرو و

 مسکن، امکان پس انداز، ورود به فعالیت های اقتصادی در بخش زمین، امالک، مستغالت، ارز، طال،

 خودرو، راه اندازی مغازه و فروشگاه، تاسیس واحدهای تجاری و تولیدی کوچک، فراهم شدن شرایط

که بعدها تبدیل به تالش بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی به اخذ مدرک)تحصیالت دانشگاهی فرزندان   

را می توان از جمله امتیازات مادی و اقتصادی کارکنان دولت و( دانشگاهی و افزایش پایه حقوق تبدیل شد  

در مقوله روانی و ذهنی، اطمینان از آینده، تأمین امنیت، آنچه به. اعضای خانوارهای آنها ذکر کرد  

 اصطالح در فرهنگ ایرانی پارتی و پارتی بازی نامیده می شود، رانت های اطالعاتی اندک تا زیاد، امکان

.انجام ریسک و رشد فکری و فرهنگِی حاصل از دسترسی به آموزش و امکانات را ذکر کرد

، افراد تحصیلکرده و به طور کلی طبقه متوسط۱۳۸۴ تا ۱۳۷۶در دوران موسوم به اصالحات از سال   

 ایران از وضع مادی و مالی نسبتاً مناسب برخوردار شده، با مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آشنا

سال، ابتدا با دوران دولت بهبود روابط خارجی در زمان محمد خاتمی و سپس با۱۶این طبقه طی . شدند  

اما در دوران احمدی نژاد با. دوران جهش درآمدهای نفتی دوران دولت محمود احمدی نژاد مواجه شدند  

 تزریق یارانه به خانوارهای پر جمعیت از یکسو، و استخدام  های با شرایط خاص از سوی دیگر، دستکاری

.ساختار طبقاتی ایران سرعت گرفت



  تا۵۰در حال حاضر بین : »وزیر نفت دولت حسن روحانی درباره استخدام های دوران احمدی نژاد می گوید

«دوران بخور بخور»او دوران احمدی نژاد را به ( ۱۳۹۳عصر ایران .« ) هزار نیروی مازاد داریم۶۰  

:گفته است( حسن روحانی)جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور . تشبیه کرده است  

متاسفانه آمار دقیقی که در هشت سال گذشته چند نفر استخدام شده اند وجود ندارد چون آن قدر بی قاعده و»  

یکی از وزارتخانه ها در: »او اضافه کرده است.« خالف قانون عمل شده که آمارها در جایی ثبت نشده اند  

. هزار نفر را… استخدام کرده است۷۶ماه های آخر دولت دهم دست به استخدام های غیرقانونی زده و حدود   

 ما به آنها می گوئیم که اگر قرار بود غیرقانونی استخدام کنید، الاقل افراد با تحصیالت باال را استخدام

(۱۴۰۰دنیای اقتصاد .« )می کردید نه بی سواد ها یا تحصیالت نهضت سوادآموزی و ششم ابتدایی را

  هزار نفر نیروی مازاد در شهرداری تهران۱۰: »معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران گفته است

 وجود دارد یعنی به ازای هر شش نفر که از شهرداری تهران خارج می شوند تنها باید یک نفر نیرو جذب

۵۰۰هم اینک : معاون دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت( ۱۳۹۹ایلنا .« )شود  

.« هزار نفر از آنها مازاد هستند۳۵۰هزار نفر نیرو در شهرداری های کشور مشغول به کار هستند که   

(۱۳۹۸ایرنا )

  نفر در متروی تهران دچار۳۰۰۰ حدود ۹۲ و ۹۱در سال های : »یک عضو شورای شهر تهران گفته است

  سال۴۰ درصد جذب شدگان باالی ۵۰ نیروی جدید جذب به کار شدند که سن ۱۲۰۰تغییر وضعیت شغلی و 

نحصیالت نیمی از آنها زیر دیپلم بوده و بعضی حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند، در حالی. بوده است  

 که از نظر قانون به کارگیری افراد ایرانی فاقد سواد خواندن و نوشتن در نهادهای عمومی و دولتی ممنوع

(۱۳۹۵ایسنا .« )است

طبقه متوسط دست ساز

جامعه تلقی می کند که بر مبنای« موتور توسعه»نگاه رایج در میان اصالح طلبان، طبقه متوسط را   

اما وقتی استادان جامعه شناسی و فعاالن سیاسی اصالح طلب. به رشد جامعه می انجامد« دیگرخواهی»  

مدنیت و دگردوستی در الیه های آن کساد»الیه های طبقه متوسط را جست وجو  می کنند  متوجه می شوند که   

این است که هسته اصلی قدرت در ایران نه تنها« کسادی»دلیل این ( ۱۳۹۳رنانی و جالئی پور .« )است  

«بخش های خاردار»دغدغه زندگی طبقه متوسط را ندارد، که در تالش برای دستکاری این طبقه است زیرا   

راه حل حاکمیت برای زدودن  خارهای طبقه متوسط سعی در. در این طبقه به دنبال مطالبات مدنی هستند  

حمیدرضا. است« نقش»دارای « توزیع رانت»ایجاد و فربه کردن الیه ای در طبقه متوسط بوده است که در   

یعنی بخشی( ۱۳۹۳رنانی و جالئی پور . )گذاشته است« طبقه متوسط دردست»جالئی پور اسم این الیه را   

 از طبقه متوسط که نظام حاکم بر ایران به دلیل نیازی که به ایجاد پایگاه مردمی برای خودش دارد، تمایل



 دارد طبقه متوسط باشد اما در چهارچوب نظرات حاکمیت قرار داشته باشد و عمل کند، و به سمت

.تقاضاهای مدنی و دموکراسی خواهی نرود

 اعضای سپاه، نیروهای انتظامی، مدیران امنیتی، بازنشستگان نهادهای حاکمیتی که وارد فعالیت اقتصادی

 می شوند، وابستگان دولت و از همه مهمتر کارکنان و مدیران کارتل های اقتصادی زیر نظر رهبر

یک الیه طبقه متوسط خودی ایجاد»جمهوری اسالمی قرار دارند که به آنها توجه ویژه مبذول می شود تا   

از تبعات این اقدام حاکمیت در ساختن یک طبقه متوسط وفادار به خود از طریق تقویت اقتصادی.« شود  

 مستخدمان و کارگزاران نهادهای نظامی، امنیتی و مجموعه های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی،

 گسترش فساد در ساختار حاکمیتی و بروز نسلی از فرزندان این افراد است که به دلیل برخورداری های

 اقتصادی و رفاهی دیگر اعتقاد آنچنانی به ایدئولوژی رسمی حاکمیت و قوانین دینی و مذهبی ندارند؛

اعضای این. انتظارات حاکمیت را برآورده نمی کنند یا حاکمیت نمی تواند به آنها اعتماد چندانی داشته باشد  

تبعیت ظاهری یا باطنی. طبقه متوسط دست ساز و شاید بتوان گفت فرزندان آنها، به دنبال نفع شخصی هستند  

آنها تعلقی به جامعه مدنی و. فرزندان این طبقه متوسط دست ساز نیز صرفاً به دلیل بهره مندی مادی است  

 فعالیت های دموکراسی خواهانه ندارند و همزمان اعتقادی هم به شهادت و از خودگذشتگی در راه اعتقادات و

.منافع حاکمیت ندارند

طبقه»الیه دیگری از طبقه متوسط که به الیه قبلی چسبیده است و در نگاه اول یکپارچه به نظر می رسد،   

است که بررسی آن ابعاد غول آسای آنرا نشان می دهد و سندی محکم در تایید وجود« متوسط اداری  

(۱۳۹۳رنانی و جالئی پور . )سرمایه  داری سیاسی و ساختار اقتصادی مبتنی بر ارتباط با قدرت

۱,۲۴ رسیده که نرخ رشد ۷۹۹۲۶۲۷۰ به ۷۵۱۴۹۶۶۹ جمعیت ایران از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۰بین سالهای   

  یک آمار۱۳۹۳در سال ( ۱۳۹۶معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم . )درصدی را نشان داده است

دولت با»در این سال یک خبرگزاری وابسته به نظام جمهوری اسالمی اعالم کرد . نسبتاً کم سابقه منتشر شد  

  میلیون نفر حقوق۸,۵مجموع کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در دستگاه های اجرایی کشور به 

  نفر در وزارتخانه ها، موسسات۲۰۳۴۰۰۰: »جزئیات این آمار به این شرح بود. پرداخت می کند

  نفر در۴۳۶۴۸۸ نفر به عنوان کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰سازمانهای دولتی، 

  نفر به عنوان حقوق حالت۳۱۲۰۰۰ نفر در نهادهای عمومی و غیردولتی، ۶۰۳۰۰۰شرکت های دولتی، 

  نفر اعالم۳۹۸۵۴۸۸در مجموع حقوق بگیران دستگاه های اجرایی . اشتغال ایثارگران و مستمری والدین

  نفر در صندوق بازنشستگی۶۵۸۰۰۰ نفر در صندوق های بازنشستگی کشوری، ۲۴۷۰۰۰تعداد . شد

  نفر در سایر صندوق های۲۰۰۰۰۰ نفر در صندوق تأمین اجتماعی، ۲۳۸۶۰۰۰نیروهای مسلح، 



  که با۴۴۹۱۰۰۰رقمی معادل . بازنشستگی به آمار حقوق بگیران دستگاه  های اجرایی اضافه می شود

( ۱۳۹۳مهرنیوز .« ) حقوق بگیران دستگاه اجرایی جمع زده می شود۳۹۸۵۴۸۸

تعداد مدیران در سطح. در کنار این آمار، توجه به یک آمار دیگر هم بسیار روشنگر و ارزشمند است  

  نفر، تعداد مدیران۱۴۵۱۹۹:  نفر، تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره۸۷۴: معاون وزیر

تفکیک کارنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی نیز به.  نفر اعالم شده است۲۹۶۳۳۶: واحدهای عملیاتی  

۲۰,۲فوق دیپلم، %  ۲۰,۳لیسانس، % ۴۱,۷فوق لیسانس، % ۵,۲مقطع دکتری، % ۳,۱: این شکل است  

زیر دیپلم% ۹,۵دیپلم و %  .

  هزار نیروی۶۰۰ هزار کارمند رسمی، قراردادی و روزمزد دارد که با ۳۰۰دولت حدود دو میلیون و 

  هزار بازنشسته لشکری، هر ماه به حدود چهار۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری و ۲۰۰مسلح، یک میلیون و 

در ضمن اعالم شده است که یک سوم کارکنان شرکتهای.  هزار نفر حقوق پرداخت می کند۷۰۴میلیون و   

و در بخش های پزشکی نیز(  میلیوت تومان دارند۲۰درآمد ماهیانه باالی )دولتی نجومی بگیر هستند   

شهرداری ها، بانک ها و وزارت نفت نیز شامل دریافت. یارانه های چند صد میلیون تومانی پرداخت می گرد  

این فقط شامل دریافتی های قانونی است و دریافت های. حقوق های نجومی در الیه های میانی و باالیی هستند  

.غیرقانونی نیز در ساختارهای فاسد دولتی وجود دارد

  میلیون نفر شاغل داریم۲۲، در ایران حدود ۱۳۹۷ تیر ۲۶با توجه به آمار روزنامه “هفت صبح” در تاریخ 

حداقل حقوق آنها هم در.  درصد از جمعیت شاغل ایران در بخش دولتی کار می کنند۲۵و این یعنی حدود   

این نسبِت یک به چهار، در بین. زمان انتشار این آمار حدود یک میلیون تومان تعیین شده بوده است  

.کشورهای دنیا عدد باالیی محسوب می شود

جوانان؛ یک توده بزرگ نارضایتی

تا اینجا می توان طبق آمار ادعا کرد که بخش حقوق بگیران دولت اعم از شاغل و بازنشسته، در ایران: الف  

.بسیار حجیم است

طبق اعالم مرکز آمار ایران از سرشماری های سراسری. نکته بعدی در مورد نرخ زاد و ولد است: ب  

۱۳۷۵، در سال ۲,۴۶ برابر با ۱۳۷۰، در سال ۳,۹۱ نرخ زاد و ولد ۱۳۶۵نفوس و مسکن، در سال   

۱,۲ برابر با ۱۳۹۵ و در سال ۱,۲۹ برابر ۱۳۹۰، در سال ۱,۶۲ برابر با ۱۳۸۵، در سال ۱,۴۷برابر با 

۱,۹۸۵میانگین آمار زاد و ولد در سالهای انجام سرشماری سراسری نفوس و مسکن برابر .  بوده است۴  

. رند می کنیم۲است که در اینجا آن را به عدد 



تاهل است و اگر هم چنین شرطی( نه همه ی آنها)یکی از شرایط استخدام در بیشتر دستگاه های دولتی : پ  

 وجود نداشته باشد، به دلیل ایدئولوژی اسالمی نظام حاکم بر ایران افراد متاهل در مقابل افراد مجرد دارای

از طرف دیگر نیروهای مذهبی و اسالمگرا معموالً در سنین پائین ازدواج می کنند تا. اولویت هایی هستند  

پس می توان اکثر حقوق بگیران دولت را متاهل تصور. حدی که کودک همسری هم در میان آنان رایج است  

  میانگین تعداد۱۳۹۵بنا به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سراسر نفوس و مسکن سال . کرد

میانگین سنی.  بوده است۳,۳ معادل ۱۳۹۵ و در سال ۳,۵ معادل ۱۳۹۰نفرات خانوارهای ایرانی در سال   

  سال۳۱.۱ معادل ۱۳۹۵ و در سال ۲۹,۸ معادل ۱۳۹۰ سال، در سال ۲۴,۷ معادل ۱۳۸۵ایرانیان در سال 

.بوده است

 آمار دقیقی درباره این که چه تعداد از حقوق بگیران دولتی مجرد و چه تعداد متاهل هستند در دسترس

همچنین نمی توان بدون در دست داشتن ریز آمار در مورد میانگین تعداد اعضای خانوارهای. نیست  

نکته دیگر اینکه معلوم نیست چند درصد از حقوق بگیران دولت با حقوق. حقوق بگیر دولت صحبت کرد  

اما با توجه به مسائل شرح داده. بگیران دولت ازدواج کرده اند تا بتوان آمار مربوط را تمیز و شفاف کرد  

  میلیون نفر۹,۵ تا ۸,۵شده در باال می توان با تقریب نسبتاً خوبی چنین در نظر گرفت که در ایران 

با در نظر گرفتن نرخ حداقلی اعضای خانوار شامل دو نفر. حقوق بگیر دولت جمهوری اسالمی هستند  

خانوارهای حقوق بگیر دولت را( که رند شده است)زوجین و نرخ زاد و ولد فرزند برای هر خانوار   

  میلیون نفر در ایران به حقوق دولتی۳۸ تا ۳۴طبق این حساب و کتاب، . می توان چهار نفره تصور کرد

  درصد از کل جمعیت ایران به حقوق۴۵ الی ۴۱یعنی اقتصاد و وضعیت معیشتی . وابسته یا مرتبط هستند

۱۹ تا ۱۶از این تعداد .( منظور از دولت در اینجا قوه مجریه نیست. )دولتی و خود دولت وابسته است  

 میلیون نفر از جمعیت ایران احتماالً فرزندان کسانی هستند که کارکنان دولت هستند یا حقوق بگیر دولت

.محسوب می شوند

  نشان می دهد۱۳۹۸ تا ۱۳۹۰آمار هشت ساله بازار کار در گروه فارغ التحصیالن دانشگاهی از سال : ث

  نفر به جمع بیکاران۱۴۱ هزار و۶۱ نفر و به طور میانگین ساالنه ۱۳۰ هزار و ۴۸۹در این مدت »

(۱۳۹۸مهرنیوز .« )تحصیل کرده افزوده شده است

نرخ بیکاری جوانان ایران دو برابر میانگین جهانی» اعالم کرد ۱۳۹۹روزنامه فرهیختگان در مهر   

».است

۲,۵نرخ واقعی بیکاری در بهار سال هزار و سیصد و نود و نه، »طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس   

این.  بوده است۹,۸نرخ بیکاری اعالم شده از طرف دولت ( ۱۳۹۹مهرنیوز .« )برابر آمار دولت بود است  

مرکز آمار ایران هم مهرماه امسال گزارش. » درصد بوده است۲۴,۵یعنی نرخ واقعی بیکاری در ایران   



  هزار نفر بوده که نسبت٥٤۲ میلیون و ۲۳ ساله و بیشتر در تابستان امسال ۱٥داده بود که جمعیت شاغل 

این آمار با یک.« به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و دویست و ده هزار نفر کاهش داشته است  

  درصد بیکاران کشور،۴۰» گفته است که ۱۳۹۹مرکز آمار ایران در پائیز : آمار مهم دیگر تکمیل می شود

».فارغ التخصیالن دانشگاه ها هستند

 بعد از پایان جنگ ایران و عراق، تشکیالت عظیم سپاه پاسداران در ساختار سیاسی و افتصادی کشور تبدیل

سپاه پاسداران نهادی است که اسلحه، اطالعات، تجهیزات، ساختار اقتصادی، سیاسی. به یک مشکل می شود  

هاشمی. و قدرت دارد و با پایان جنگ به جای دشمن خارجی به سمت اهداف داخلی متمرکز شده است  

 رفسنجانی و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسالمی تصمیم می گیرند که سهمی برای سپاه از اقتصاد ایران

 در نظر بگیرند و به همین دلیل سپاه پاسداران وارد فعالیت اقتصادی  شد و به قدری زیاده خواهی می کند که

با وجود این بنابر ابالغیه. اعتراض همه روسای جمهور پس از هاشمی رفسنجانی را در پی داشته است  

  قانون اساسی، حجم زیادی از اموال عمومی به افراد۴۴علی خامنه ای مبنی بر تفسیری جدید از اصل 

  برابر دولت۵۰خصوصی سازی دولت احمدی نژاد . »وابسته به نظام و سهامداران قدرت واگذار می کنند

موقعیت های شغلی این واگذاری ها عمدتاً از بین رفته اند زیرا مبلع( ۱۳۹۲ایرنا . )بوده است« اصالحات  

 خرید این بنگاه ها به قدری پائین بوده اند که صاحبان آنها ترجیح داده اند آنها را تعطیل کنند و زمین و ماشین

این یک ضربه به ظرفیت اشتغال دولتی بوده است. آالت را بفروشند .

ایدئولوژیک-قربانیان کاهش ظرفیت اشتغال دولتی در یک ساختار رانتی

 به مرور زمان دیگر تحصیالت دانشگاهی کارکرد الزم برای ورود افراد به عرصه اشتغال دولتی را از

هنگامی که اعمال نفوذ و فساد ساختاری باعث استخدام  افراد کم سواد و حتی بی سواد شده. دست داده است  

این. است دیگر مالک استخدام دولتی نه تحصیالت و تخصص بلکه دوری و نزدیکی به ساختار قدرت است  

 روند از ابتدای روی کار آمدن اسالم گرایان و استقرار جمهوری اسالمی وجود داشته است اما به خصوص

  و بدگمانی رهبر نظام و هسته سخت قدرت به اصالحات و اصالح طلبان، این نظام۱۳۸۸بعد از اعتراضات 

 برای استخدام نیروی کار وابسته به خود، به شدت و بیش از پیش به ساز و کار ایدئولوژیک روی آورد و

.تعداد استخدام های دولتی نیز به دلیل خصوصی سازی بخش های مختلف دولتی کاهش یافت

 نباید فراموش کرد که حکومت ایران از افزایش ظرفیت تحصیالت دانشگاهی به عنوان راهکاری برای به

 تعویق انداختن ورود نیروی کار جوان به بازار کار و تاخیر در ورود توده جمعیتی حاصل از نرخ زاد و

در دهه شصت در اثر سیاست های تشویقی افزایش.  مورد استفاده قرار گرفته است۶۰ولد باالی دهه   

 جمعیت، یک توده جمعیتی ایجاد شد که تمامی بخش های جامعه ایران را تا امروز تحت تاثیر خود قرار داده

این توده جمعیتی وقتی وارد مدارس شد، مدارس ایران سه نوبته و دو نوبتی فعالیت کردند، این توده. است  



 جمعیتی وقتی وارد دانشگاه  ها شد یک صنعت بزرگ مالی پیرامون آموزشگاه های کنکور ایجاد کرد، این

 توده جمعیتی وقتی وارد بازار کار شد و دولت نتوانست برای آنها شغل به وجود بیاورد با انواع راه ها از

 جمله افزایش ظرفیت دانشگاهی و انتقال بخشی از این جمعیت به دانشگاه و نگاه داشتن آنها در دانشگاه و

بخش بزرگی از. کاهش فشار به بازار تقاضای شغل از چرخه طبیعی و نرمال زندگی خارج نگاه داشته شد  

جوانان طبقات فرودست، چه تحصیالت تحصیالت. بیکاران دانشگاهی مربوط به جوانان طبقه متوسط هستند  

تعداد زیادی از این جوانان به عنوان. دانشگاهی داشته باشند و چه نداشته باشند مجبور به یافتن کار اند  

بسیاری از آنها در رشته های غیر مرتبط به کار. مسافرکش در شرکتهای اسنپ و تپسی کار می کنند  

آنانی که مدرکی دارند و. شرایط اقتصادی طبقه کارگر و فرودستان اجازه انتظار نمی دهد. مشغول اند  

.می توانند که کار نکنند، به نظر می رسد که بیشتر از طبقات متوسط به باالی جامعه هستند

۱۳۸۸اکنون می توان وضعیت را چنین ترسیم کرد که جوانان طبقه متوسط در ایران در فاصله  بین سالهای   

جوانان طبقه متوسط در سالهای آینده به. به طور کامل در معرض فشار بوده اند( ۱۳۹۹پایان )تا اکنون   

 جای والدینشان مرکز ثقل طبقه متوسط را تشکیل خواهند داد اما این در شرایطی است که خودشان ثبات

  جمهوری  اسالمی تصمیم گرفت پروژه فعالیت هسته ای خود را۱۳۸۸در سال . اقتصادی و اجتماعی ندارند

 پیش ببرد و برای همین، در یک انتخابات پر ابهام هر طور که بود دولت محمود احمدی نژاد را در قدرت

این اقدام موجب شکل گیری اعتراضات جنبش سبز در ایران شده که بخش بزرگی از بدنه آنرا. نگاه داشت  

همزمان با شکست شکست جنبش جنبش، ایران تحت تحریم  های. جوانان طبقه متوسط تشکیل می دادند  

این تحریم ها مدتی با توافق موسوم به برجام کنار گذاشته شد اما بعد از. هسته ای سازمان ملل قرار گرفت  

 پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوباره بازگشتند و اینبار ویرانگرتر از گذشته

.اقتصاد ایران و زندگی طبقه متوسط و طبقه کارگر ایران را درهم کوبید

نتیجه گیری

 نا امیدی حاصل از شکست جنبش سبز که به طبقه متوسط ایران نسبت داده می شود هنوز در حافظه ی :۱

.جمعی بدنه اجتماعی این جنبش وجود دارد و پر رنگ است

 تحریم های جامعه بین الملل و تحریم های دولت ایاالت متحده آمریکا اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کرده :۲

 است و با تصمیم نظام مبتنی بر عدم مذاکره و سال ها مخالفت رهبر نظام حاکم با مذاکره، بنیان اقتصادی

 طبقه متوسط ایران به شدت ضعیف شده و بیش از پیش به دولت و حقوق دولتی و روابط دولتی متکی

به دلیل مخارج باالی فعالیت های فرا منطقه ای و تسلیحاتی نظام، به نظر نمی رسد حتی بعد از. گردیده است  

 انجام یک توافق جدید میان جمهوری اسالمی و دولت آمریکا، وضعیت اقتصادی طبقه کارگر و طبقه متوسط

.ایران با تغییر شگرفی مواجه شوند



.جوانان زیادی از طبقه متوسط اکنون بیکار هستند :۳

.جوانان زیادی از طبقه متوسط ازدواج نکرده اند :۴

 با تغییرات فرهنگی و تغییرات ایجاد شده در افکار عمومی جامعه ایران، میل به زندگی در خانوار یک :۵

.نفره به شدت افزایش یافته است یا اگر هم این میل وجود ندارد، افزایش خانوارهای تک نفره را شاهد هستیم  

 از سوی دیگر با افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره بها، جوانان زیادی امکان زندگی مستقل از خانواده را

.از دست داده اند

  عمالً افق سیاسی طبقه متوسط و جوانان طبقه۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده سال ۱۳۹۶با قیام دی  :۵

ثقل سیاست از طبقه متوسط و فعالیت های اصالح طلبانه به سمت. متوسطی نیز متزلزل یا نابود شده است  

.طبقات فرودست، جوانان، زنان و حاشیه نشینان و میل به فعالیت های براندازانه و انقالبی منتقل شده است  

 همین عامل باعث توجه بیشتر حاکمیت به طبقات فرودست برای راضی نگاه داشتن آنها با سیاستهای

.توزیعی و حمایتی شده است و این بیش از پیش طبقه متوسط مستقل از دولت را ضعیف کرده است

 زندگی جوانان رشد یافته در طبقه متوسط با حد معینی از رفاه همراه بوده است و این رفاه، سبک زندگی :۶

برای این افراد زندگی زیر این حد به احتمال زیاد بسیار نامالیم و. و سبک مصرف آنها را شکل داده است  

این باعث می شود که احتماالً آنها تمایل به ورود به حوزه فعالیت سیاسی و اجتماعی بر. ناخواستنی است  

ممکن است جوانان طبقه متوسط با جوانان انواع حاشیه ها،. علیه ساختارها و وضعیت موجود داشته باشند  

.هم افق شده و دست به کنش سیاسی و اجتماعی مشترک یا همسو بزنند

به( برای شاغلین این قشر)یا خود این جوانان ( برای بیکاران این قشر)وابستگی خانوادگی این جوانان  :۷  

از یک سو. دولت و حقوق دولتی مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در ایران بسیار پیچیده خواهد کرد  

 این جوانان فرصت مطالعه، تحصیالت و آشنایی با مسائل جهانی را داشته اند و اکنون خواسته  آزادی و

 خواسته های فرهنگی و سطح مشخصی از رفاه را دارند و از سوی دیگر در برابر یک حکومت استبدادی و

اصالحات و اصالح طلبان تاکنون جوانان طبقه متوسط را در کنترل و. تمامیت خواه، به شدت محتاط هستند  

.زیر چتر هژمونیک خود داشته اند اما این وضعیت تغییر کرده است

 جوانان ناراضی طبقه متوسط در سال های قبل اگر می توانستند از ایران خارج می شدند اما با سه برابر :۸

 شدن قیمت ارز در دولت احمدی نژاد و با هفت برابر شدن قیمت آن در دولت حسن روحانی دیگر امکان

شرایط کرونایی هم به این وضعیت اضافه شده. مهاجرت برای جوانان طبقه متوسط بسیار محدود شده است  

.و عمالً مرزهای ایران را برای این جوانان تبدیل به یک قفس کرده است



همواره نسبت به سال قبل از آن منفی بوده( ۱۳۹۹) تا اکنون ۱۳۹۴تعداد زاد و ولدها در ایران از سال  :۹  

در صورت تداوم نرخ زاد و ولد پائین،. نرخ رشد جمعیت در ایران اکنون زیر یک درصد است. است  

نرخ اشتغال. جمهوری اسالمی مجبور به استفاده از نیروی کار زنان در ساختار اقتصادی ایران خواهد شد  

با افزایش این نرخ، قدرت اقتصادی و استقالل.  درصد است۱۴,۵در بین تحصیل کردگان زن در ایران   

.اقتصادی زنان افزایش یافته و به دنبال آن تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بروز خواهد کرد

 جمهوری اسالمی یا باید قوانین ایدئولوژیک خود علیه زنان و جوانان را تعدیل کند یا با فشار بیشتر موجب

در هر دو مورد و در هر دو صورت، باال رفتن ارزش. کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت در ایران خواهد شد  

 انسان و جمعیت، باعث باال رفتن قدرت چانه زنی جوانان، زنان، طبقه متوسط و جامعه ایران در برابر طبقه

  صدها نفر از معترضان ایرانی که عمدتاً از جوانان بودند به۱۳۹۸در اعتراضات آبان . حاکم خواهد شد

  کشته را مبنا قرار دهیم با نرخ میانگین اعضای۱۵۰۰اگر آمار . دست نیروهای امنیتی حکومت کشته شدند

این جمعیت. خانوار با پتانسیل یک جمعیت شش هزار نفره در خانوارهای چهار نفره مواجه خواهیم شد  

 برای بسیاری از کشورهای جهان جمعیت یک شهر محسوب می شود و دولت ها حاضر هستند کارهای

 زیادی انجام دهند تا چنین رشد جمعیتی صورت بگیرد اما در ایران چنین پتانسیلی ظرف چهار روز توسط

ادامه کاهش نرخ زاد و ولد امکان جمله ناکامل است، هزینه های تراکنشی حکومت. حاکمیت نابود شده است  

.در مورد جان انسان ها باال خواهد رفت و کشتار در این ابعاد بسیار پر هزینه خواهد شد

شرایط. شرایط ذهنی هم در کنار مسائل عینی در رفتارهای شخصی و اجتماعی نقش بازی می کنند :۱۰  

یکی از راه های بررسی. ذهنی و عینی در رابطه دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند و از یکدیگر متاثر هستند  

این شرایط ذهنی از این جهت که در یک رابطه. شرایط ذهنی، تحقیق درباره تغییر در شرایط عینی است  

 دو سویه میان فرد و جامعه، و همچنین میان عین و ذهن، موجب تاثیراتی در آینده اجتماعی و سیاسی ایران

.خواهند شد الزم است که مورد بررسی قرار گیرد

. سال محاسبه شده است۳۱,۱میانگین سنی جمعیت ایران در آخرین سرشماری سراسری ایران برابر  :۱۱  

میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری.  سال بوده است۳۱,۳ و زنان ۳۰,۹میانگین سنی مردان برابر   

مرکز آمار ایران. ) سال است۳۰,۵ و ۲۹,۷ سال و در نقاط روستایی ۳۱,۶ و ۳۱,۳به ترتیب برابر   

۱۳۹۵)

  به۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۶می توان ادعا کرد تغییرات رخ داده در طبقه متوسط ایران بین سال های 

این مسئله می تواند نقش زیادی در مسائل اجتماعی و. خصوص روی وضعیت جوانان تاثیر گذاشته است  

پژوهشگران و رسانه ها به این موضوع توجه کرده و در حال پرداخن به آن. سیاسی آینده ایران داشته باشد  

این. هستند اما به نظر می رسد هنوز چهارچوب مشخصی برای این تغییرات اجتماعی ترسیم نشده است  



 مسئله بسیار ممکن به نظر می رسد که وجود نارضایتی در قشر جوان ایران، به عنوان یک پیوند دهنده

 طبقاتی، میان طبقه کارگر و طبقه متوسط عمل کند و پس از کنشگری به ظاهر نوبتِی طبقاتی اجتماعی

، نوع و نوبت جدیدی از اعتراضات شکل بگیرد که۱۳۹۸ و ۱۳۹۶، ۱۳۸۸ایران در اعتراضات سالهای   

ممکن است نارضایتی های. در آن اکثریت یک طبقه اجتماعی تماشاگر کنش معترضانی از طبقه دیگر نباشند  

یک پتانسیل عظیم اجتماعی و اتحادی میان دو« جوانان ناراضی»موجود در جامعه ایران حول مسئله   

به خصوص به این دلیل که. طبقه ای که اعضای آن اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهند به وجود آورد  

 قیمت نفت کاهش یافته، رقابت بین جناح های قدرت در ایران بسیار افزایش یافته، هزینه های درگیری های

 فرامرزی جمهوری اسالمی باال رفته است و منابع ارزی ای که بعد از توافق احتمالی میان جمهوری اسالمی

 و دولت آمریکا آزاد خواهد شد صرف مسائل نظامی و بازسازی نیروهای نیابتی جمهوری اسالمی خواهد شد

.و جامعه ایران سهم زیادی از این منابع نخواهد داشت

 آنچه اهمیت ویژه دارد این است که جوانان ناراضی هم حامل مطالبات اقتصادی و معیشتی هستند و هم

اگر جنبش های اجتماعی یا اعتراضات سیاسی به. حامل مطالبات آزادی خواهانه و خواسته  های مدنی  

 محوریت جوانان ناراضی شکل بگیرد، این اتحاد خواسته های اقتصادی و مطالبات مدنی، قابل نشر و ترویج

 در جامعه است و می تواند به دوگانه  های موجود در فضای سیاسی و فکری ایران حول این تقسیم بندی

.مطالبات اقتصادی و فرهنگی تا زمان برون  رفت از این وضعیت پایان دهد

:منابع

قدرت خرید مردم یک چهارم شده. طبقه متوسط به سمت فقرا حرکت می کند. »۱۳۹۹. آرگون؛ عباس  

لینک. اقتصاد نیوز.« است

۱۳۹۹دسترسی در اسفند 

اقتصاد« طبقه متوسط اقتصادی چیست و چه می کند؟ . »۱۳۹۳رنانی محسن و حمیدرضا جالئی پور،   

۱۳۹۹لینک، دسترسی در اسفند . آنالین

«کنش سیاسی طبقه متوسط/ طبقه متوسط بازی سیاسی را در ایران می سازد. »۱۳۹۹. آزاد برمکی، تقی  

.خبرگزاری مهر

۱۴۰۰لینک، دسترسی در اردیبهشت 

» ۱۴۰۰، خبرگزاری میزان، لینک، دسترسی در فروردین «ایران چه تعداد مستأجر دارد؟ 

» لینک، دسترسی در. ، دنیای اقتصاد«استخدام های دولتی در دولت احمدی نژاد چگونه انجام گرفت؟   

۱۴۰۰اردیبهشت 

لینک، دسترسی. دویچه وله«  سال۴۰ میلیارد دالر از ایران در ۸۰۰خروج . »۱۳۹۷. احتشام زاده، فرهاد  

۱۳۹۹در اسفند 



نشر آگاه: تهران. کار و طبقه در ایران. ۱۳۷۸بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی، 

» ۱۴۰۰لینک، دسترسی در فروردین . ، اقتصاد آنالین«با وام مسکن چند متر خانه می توان خرید؟ 

» لینک،. ، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم«جدول نرخ رشد جمعیت کل کشور به تفکیک استان  

۱۴۰۰دسترسی در اردیبهشت 

» لینک، دسترسی در اردیبهشت. ، ایرانا« برابر دولت اصالحات ۵۰خصوصی سازی دولت احمدی نژاد   

۱۴۰۰

» ۱۴۰۰لینک، دسترسی در اردیبهشت . ، ایلنا«دو سوم از درآمد خانواده ها صرف پرداخت اجاره می شود

» لینک،. ، عصر ایران«نصف نیروهای وزارت نفت مازاد هستند/ دوران بخور بخور تمام شده: زنگنه  

۱۴۰۰دسترسی در اردیبهشت 

· » ، اقتصادنیوز، لینک، دسترسی در فروردین« سال گذشته۷ درصدی قیمت مسکن در ۷۰۰رشد بیش از   

۱۴۰۰

تابناک، لینک، دسترسی در اسفند.« ورود سپاه به اقتصاد خواست هاشمی بود. »۱۳۸۹. سعیدی، علی  

۱۳۹۹

» ۱۴۰۰لینک، دسترسی در اردیبهشت . ، ایرنا«سیصد و پنجاه هزار نیروی شهرداری ها مازاد هستند

لینک، دسترسی در فروردین. ، ایرنا«طبقه متوسط امحا نشده بلکه فقیر شده. »۱۳۹۸سرزعیم، علی   

۱۴۰۰.

« میلیون نفر از طبقه متوسط کم شدند۸/ آمارهای جدید از رشد فقر در ایران . » ۱۳۹۹. صالحی، جواد  

کارگر آنالین

لینک،. اعتماد آنالین« طبقه متوسط همچنان در تحوالت نقش کارآمد دارد. » ۱۳۹۹. فراستخواه، مقصود  

۱۴۰۰دسترسی در فروردین 

· » ۱۴۰۰لینک، دسترسی در فروردین . ، ایسنا« نفر در متروی تهران۴۲۰۰فساد اداری در استخدام 

» ، سایت اطالعات خودرو ایران، لینک، دسترسی در«۹۷ فروردین ۱قیمت روز خودرو در تاریخ   

۱۴۰۰اردیبهشت 

» ۱۴۰۰لینک، دسترسی در فروردین . ، مشرق نیوز« سال گذشته۱۴مقایسه تورم و دستمزد در 

» ۱۳۹۹لینک، دسترسی در اسفند . ۱۳۸۸رادیو فردا، مهر « مجله اقتصادی هفته ؛ طبقه متوسط در ایران

، درگاه ملی«۱۳۹۵میانگین و میانه سنی جمعیت ایران براساس نتایج سرشماری سال . »مرکز آمار ایران  

۱۳۹۹لینک، دسترسی در در اسفند . آمار

لینک،. روزنامه اعتماد«. محو شدن طبقه متوسط و دگرگونی در جامعه. » ۱۴۰۰محمودی، وحید،   

۱۴۰۰دسترسی در فروردین 

» لینک،. ، خبرگزاری مهر« برابر آمار رسمی بود۲.۵ درصد و ۲۴نرخ بیکاری واقعی بهار امسال   



۱۴۰۰دسترسی در فروردین 

سرمایه داری سیاسی و نئولیبرالیسم، از کسب قدرت سیاسی تا سلطه اقتصادی: بخش اول»وهابی، مهرداد،   

(۱۳۹۷ آذر ۱۸) ۲۰۱۸ دسامبر ۹، تلویزیون راه کارگر، «و خودمانی کردن اقتصاد

اخبار«. گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی به تورم و تز نئولیبرالیسم. »۱۳۹۹.وهابی، مهرداد  

۱۴۰۰لینک، دسترسی در فروردین . روز

.شهروند« سخنرانی دکتر مهرداد وهابی؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران. »۲۰۱۴. وهابی، مهرداد  

۱۴۰۰لینک، دسترسی در اردیبهشت 

» لینک،. مهرنیوز«.  درصد کارمندان زیر لیسانس هستند ۵۰هشت و نیم میلیون کارمند حقوق بگیر دولت،   

۱۳۹۹دسترسی بهمن 

» ۱۴۰۰لینک، دسترسی در فروردین . ، ایلنا«جذب نیرو به رغم مازاد نیرو: یک معادله مجهول

» لینک،. ، کارگر آنالین« میلیون نفر از طبقه متوسط کم شدند۸/ آمارهای جدید از رشد فقر در ایران   

۱۴۰۰دسترسی در فروردین 

سایت زمانه
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