
انجام ش��دند. ابتدا دولت براي نخبگان كس��ب و كار، 
اعتبار قابل توجه��ي را درنظر گرف��ت و ديگر اينكه به 
دليل تورم و افزايش درآمده��اي واقعي، احتكار زمين 
و توسعه اموال غيرمنقول، سودهاي بادآورده اي نصيب 
صاحبان سرمايه شدند. دولت تالش كرد به جاي واردات، 
محصوالت داخل��ي را ترويج كند. درنتيج��ه عده اي از 
واردكنندگان كااله��اي صنعتي به ج��اي فعاليت در 
واردات، كارخانه هايي را در داخل كشور راه اندازي كردند 
و به اين ترتيب سهم بخش خصوصي در سرمايه گذاري 

در بخش صنعت و ساختمان افزايش پيدا كرد. 
  فربه شدن طبقه متوسط در دوران پهلوي دوم 

و پيامدهاي آن
يكي از ويژگي هاي طبقاتي عصر پهلوي گسترده شدن 
طبقه بورژوازي و به عبارتي طبقه متوس��ط شهري در 
ايران بود كه شامل كارمندان دولت، صاحبان حرفه ها، 
كاركنان اداري، دانشجويان، هنرمندان، نويسندگان و 
روشنفكران طبقه متوسط بود. روحانيون، كسبه بازار، 
مغازه دارها، صاحبان كارگاه هاي كوچك فني و خدماتي 
و كارخانه هاي كوچك جزو طبقه متوسط سنتي حساب 
مي شدند. طبقه متوسط، قشر عظيمي از ساختار طبقاتي 
ايران را شامل مي شد و در تحوالت سياسي، اجتماعي 
نقش اصلي را به عهده داشت. طبقه متوسط جامعه ايران 
ريشه اي تاريخي در شهرنشيني ايران دارد و وجود آن 
قبل از هر چيزي همواره تحت تأثير شكل شهرنشيني 
بوده است. در قديم، اين طبقه شامل روحانيون، كسبه و 
كارگزاران حكومتي بود. كسبه بازار را در اختيار داشتند 
و كارگزاران جذب خدمات دولتي مي شدند. روحانيون 
هم مساجد و حوزه ها را در اختيار داشتند و مستقيماً با 

مردم در ارتباط بودند. 
در رژيم ش��اه، طبقه متوس��ط ايران باف��ت همگون و 
منسجمي نداشت و از ايدئولوژي واحد و مستقل و منافع 
طبقاتي يكساني برخوردار نبود. اين طبقه شامل دو طبقه 
متوسط سنتي و جديد بود. طبقه جديد خود شامل دو 
بخش با گرايش هاي مختلف سياسي و اجتماعي با دو 
ماهيت متفاوت مي ش��د. بخش عمده طبقه متوس��ط 
جديد را كاركنان دولتي و بخش ديگر را كاركنان بخش 
خصوصي تش��كيل مي دادند. عمدتاً اي��ن طبقه بودند 
كه همواره مطالب��ات آنها حول مح��ور دگرگوني هاي 
ريش��ه هاي سياس��ي و اجتماعي دور مي زد. كاركنان 
بخش خصوصي اقليتي بودند كه از منابع مختلف كسب 
درآمد مي كردند و در دستگاه هاي حكومتي و ارگان ها 
موقعيت هاي مهمي داشتند و در برابر هر نوع تغييري 
در س��اختار اقتصادي و اجتماعي مقاومت مي كردند. 
اينها عموماً با نخبگان سياس��ي وابس��ته به رژيم شاه 
روابط چندجانبه و نزديكي داشتند و به صورت ابزار زور 

سلطنت عمل مي كردند. طبقه متوسط سنتي در تاريخ 
ايران پيشينه طوالني دارد و شامل اليه هاي زير است:

1- زمين داران و مالكين ثروتمند و سران عشاير
2- طبقه متوسط سنتي شامل بازرگانان، ديوان ساالران، 
كسبه و پيشه وران، زمين داران كوچك، افسران ارتش. 

3- بازاري ها شامل كسبه و پيشه وران كه همواره در برابر 
رژيم حاكم استقالل خود را حفظ كردند. 

  طبقه متوس�ط سنتي و فش�ار پهلوي ها براي 
متالشي كردن آن

در رژيم پهلوي بازار به عنوان پايه قدرت مالي، داراي 
استقالل نسبي بود و روحانيت شيعه به عنوان قدرت 
سياسي كاماًل مستقل عمل مي كرد. البته رژيم از هيچ 
فشاري بر روحانيت س��نتي فروگذار نمي كرد و تمام 
تالش خود را صرف تضعيف اي��ن طبقه مي كرد كه به 
دليل اس��تقالل مالي نس��بي اين طبقه چندان موفق 
نمي شد. رژيم با ورود اجناس خارجي و پر و بال دادن به 
صنايع وابسته در جهت تضعيف بازار هم كه تنها منبع 
مالي روحانيت به شمار مي رفت، تالش مي كرد اين دو 
نهاد بالقوه مخالف خود را از ميدان بيرون كند. بنابراين 
رابطه روحانيت و بازار با رژيم پهلوي رابطه خصمانه اي 
بود و طبقه متوسط سنتي به رياست روحانيت و بازار 
از سال 1305، يعني دوره رضاخان همواره با حكومت 
درگير بود. رضاخان كه از قدرت روحانيت در تحوالت 
سياس��ي و اجتماعي به خوبي آگاهي داش��ت س��عي 
مي كرد با اعم��ال زور و تحميل قوانين��ي چون تغيير 
لباس علما، لغو معافيت طالب از خدمت نظام وظيفه، 
اجبار طالب جوان ب��ه دادن امتحان��ات اضافي براي 
ارزيابي وضعيت تحصيلي آنه��ا، گرفتن كاركردهاي 
اقتصادي )ازجمله اوقاف( و قضايي از علما و س��پردن 
آنها به نهادهاي غيرروحاني، هرچه بيش��تر در جهت 

تضعيف روحانيت بكوشد. 
در ساختار اقتصادي كشور، بازارهاي شهرهاي مختلف 
ايران، مراكز قدرتمندي محسوب مي شدند و در تجارت 
داخلي و خارجي نقش مهمي را ايفا مي كردند. بازرگانان 
عمده فروش با بازارهاي خارج كشور هم ارتباط داشتند. 
خرده فروش ه��ا، صنعتگران خرد و فروش��ندگان مواد 
غذايي شبكه ارتباطي وس��يع و وثيقي با علماي ديني 
داشتند. بازار در رژيم شاه همواره از علماي ديني حمايت 
مي كرد و يكي از مهم ترين پايگاه هاي عمده جنبش هاي 
سياسي محسوب مي ش��د. اما بازار تحت تأثير دو عامل 
نفوذ اقتصادي و فرهنگي غرب و نيز عدم حمايت رژيم 
از آن به تدريج تضعيف ش��د. در دهه 50 طبقه متوسط 
س��نتي كه پي��ش از آن از نظر فرهنگ��ي و اقتصادي و 
سياسي از انس��جام خوبي برخوردار بود به تدريج رو به 

افول نهاد. 

  علل برنامه ريزي رژيم ش�اه براي از بين بردن 
قدرت مالكين بزرگ 

طبقه متوسط و پايين روس��تايي هم همواره زير فشار 
حاكميت بودند. البته وضعيت مالكي��ن و زمين داران 
بزرگ كه با حاكميت روابط حس��نه داشتند با اكثريت 
رعايا و كشاورزان و كسبه خرد روستايي متفاوت است. 
اما در سال 1340 شاه تصميم گرفت قدرت اجتماعي و 
سياسي مالكين بزرگ را در هم بشكند تا قدرت هرچه 
بيشتر در دس��ت دولت مركزي متمركز شود و ديگر از 
ش��ورش هاي دهقاني كه نتيجه ناگزير فقر روستاييان 
و ظلم مالكان بزرگ بود جلوگيري ش��ود. اين سياست 
تحت عنوان طرح اصالحات ارضي به اجرا درآمد و شاه 
تالش كرد كشاورزان و رعايا را عليه زمين داران بزرگ 
بسيج كند. برنامه اصالحات ارضي مهم ترين تالش رژيم 
شاه براي در هم شكس��تن قدرت اجتماعي و اقتصادي 
زمين داران بزرگ بود، زيرا آنها تنها مي توانستند يكي 
از روستاهاي خود را نگه دارند و ساير امالك آنها شامل 
قانون تقسيم اراضي مي ش��د. در پي اصالحات ارضي، 
وضعيت طبق��ات غيرش��هري دگرگ��ون و از آن پس 
حاكميت به مهم ترين نهاد كنترل بر روس��تاها تبديل 
شد و طبقات غيرشهري و دهقانان با موقعيت ساختاري 
جديد روبه رو شدند كه دولت عامل شكل گيري آن بود. 
تا اواس��ط دهه 1350 اكثريت قش��ر فعال كارگران در 
بخش كشاورزي كار مي كردند يا مزدبگير بودند و فقط 
عده كمي از آنها جذب كارخانه هاي مدرن صنعتي شده 
بودند. كارگران قديمي هم در تأسيسات نفتي مشغول به 
كار بودند. در دهه هاي 40 و 50 اكثر جمعيت كارگري 
افزايش چشمگيري پيدا كرد و اكثر آنها در كارخانه ها 

مشغول كار شدند. 
  تالش پهلوي دوم براي جلوگيري از سياس�ي 

شدن كارگران
سياس��ت هاي شبه مدرنيس��تي محمدرض��ا پهلوي و 
برنامه هاي توس��عه اي از باال تا پايين نوعي اش��رافيت 
كارگ��ري را در صنايع اس��تراتژيكي چون صنعت نفت 
ايجاد كرد. از سوي ديگر، رژيم به دليل ماهيت استبدادي 
خود از سياسي شدن طبقه رو به رشد كارگري هراس 
داشت. از همين رو به وسيله نهادهاي پليسي و امنيتي 
و س��نديكاهاي دولتي، به هر نحو ممكن مانع از رش��د 
خودآگاهي و سياس��ي ش��دن طبقه كارگر مي ش��د و 
در عين ح��ال با انجام ان��واع تمهي��دات رفاهي تالش 
مي كرد جلوي نارضايتي كارگ��ران را كه الجرم تبديل 
به اعتراضات سياس��ي مي ش��د، بگيرد. به همين دليل 
كارگران بخش هاي دولت��ي، به خصوص صنعت نفت، 
نس��بت به كارگران بخش خصوص��ي وضعيت بهتري 

داشتند و از رفاه باالتري برخوردار بودند.

حکومت پهل�وی به وس�يله نهادهاي 
پليس�ي و امنيت�ي و س�نديکاهاي 
دولتي، به هر نحو ممکن مانع از رش�د 
خودآگاهي و سياسي شدن طبقه كارگر 
مي ش�د و در عين حال با انج�ام انواع 
تمهيدات رفاهي تالش مي كرد جلوي 
نارضايتي كارگران را كه الجرم تبديل 
به اعتراضات سياس�ي مي شد، بگيرد
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نظري بر مختصات و شرايط اقشار اجتماعي در دوران سلطنت پهلوي دوم

 تضعيف طبقات اجتماعي 
براي تداوم سلطنت 

  محمدرضا كائيني 
مجاه��د  عال��م 
زنده ي��اد آيت اهلل 
سيدعبدالحسين 
الري از مجاهدان 
دوران  نام��دار 
مش��روطيت ب��ه 
ش��مار مي رود. از 
وجود ب��ارز آراي 
سياسي آن فقيه 
پرآوازه، اعتقاد به واليت فقيه و ابراز آن دوره 
مشروطيت است كه ابراز ديدگاه هاي فقهي 
و سياس��ي بازاري گرم داش��ته اس��ت. اثري 
كه هم اينك از آن س��خن مي رود، پژوهشي 
نوانتشار است كه مركز اسناد انقالب اسالمي 
آن را روانه بازار كتاب ساخته است. در ديباچه 
ناشر، اهميت موضوع اين پژوهش بدين شرح 

تشريح شده است:
»ميراث مكتوب شيعه با برخورداري از غناي 
ذاتي منابع، همواره نموده��ا و جلوه هايي از 
ش��كل حاكميت مطلوب در دوران غيبت را 
نمايانده اس��ت. بس��ياري از فقيهان شيعه با 
بهره مندي از اب��زار قدرتمند اجتهاد، فراخور 
ح��ال و وض��ع زمان��ه و زمينه، اگرچ��ه گاه 
با فاصله ه��اي زماني، تحي��ر از جويندگان و 
پرسندگان تكليف مردم در اين دوران را رفع 
كرده و حتي المقدور راه��ي پيش پاي امت 
در دوران غيبت به سوي حاكميت نهاده اند؛ 
گو اينك��ه برخي حت��ي در زمان��ه  خويش، 
توفيق��ي در علني ك��ردن آن راه براي مردم 
به دس��ت نياورده اند و بعدها ديگران از ثمره 
آن مجاهدت ه��اي نظري و عمل��ي بهره مند 
ش��ده اند. آي��ت اهلل سيدعبدالحس��ين الري 
كه س��ال ها از محضر آياتي چون شيخ اعظم 
انصاري، آخوند همداني، فاض��ل ايرواني و... 
در نجف توشه برداشته و از مكتوب شخصيتي 
چون ميرزاي ش��يرازي بزرگ، رهبر مشهور 

جنبش تنباكو متأثر گشته بود، پس از هجرت 
به اي��ران، در منطقه الر، به ارش��اد و هدايت 
مردم منطقه همت گماشت و عالوه بر تصدي 
نقش تبليغي و تأس��يس حوزه هاي علميه و 
تربيت ش��اگرد، به مبارزه با مبلًغين يهودي، 
مس��يحي و فئودال ها پرداخت. وي از هنگام 
ورود به ايران تا پايان زندگي آرام ننشس��ت 
و در جبهه هاي مختلف علي��ه حكام محلي، 
مستبدين و استعمارگران جنگيد و ضربه هاي 

سنگيني به آنها وارد كرد. 
شايد مهم تر از همه اينها، مصادف شدن ورود 
وي به ايران با تحوالت مش��روطه باشد. وي 
نس��بت به تحوالت اين عصر بي اعتنا نبود و 
در ه��ر دو عرصه نظر و عمل به مش��روطيت 
واكنش نش��ان داد؛ در عرصه نظ��ر با تأليف 
رسائل فراوان به تشريح نظر خويش پرداخت 
و با تشكيل انجمن اسالمي و نبرد با مستبدين 
شيراز، عماًل وارد جريان مشروطيت شد. اما 
مش��روطه از نگاه او متفاوت از نگاه هاي رايج 
و مشهور بود. او هم مش��روطه خواه بود و هم 
مشروطه مش��روعه را طلب مي كرد؛ ليكن با 
قرائتي غير از قرائت رايج و مش��هور از اين دو 
انديشه. با اينكه علماي طرفدار هر دو انديشه 
در جهت حفظ و پيشرفت اسالم گام مي زدند 
اما تفاوت بين مش��روطه  م��ورد نظر آيت اهلل 
الري با علماي طرفدار مش��روطه اين بود كه 
آنها به عرفي بودن مشروطه مي انديشيدند و 
از آزادي و مساوات به عنوان دو مؤلفه اصلي 
مشروطه خواهي ياد مي كردند؛ اما قانونگذاري 
در حوزه  عرف و نيز مفاهيم آزادي و مساوات 
در نظ��ر س��يد الري جايي نداش��ت و قانون 
مجلس از نظر وي مي بايست قانون اسالمي 
و شرعي باشد. همچنين س��يد ديدگاه هاي 
مخالفان مش��روطه را به دور از قانون اسالم 
و در جهت فريب افكار عمومي مي دانس��ت 
و در انديشه اش جايي براي مستبدين وجود 
نداشت و در فتوايي از مردم خواست در جهت 
جايگزيني سلطنت قاجاريه با دولت اسالمي 
تالش كنن��د. وي انتظار داش��ت طرفداران 

واقع��ي مش��روطه ابت��دا در جه��ت حذف 
مستبدين از صحنه سياسي ايران تالش كنند 
و سپس مقدمات تش��كيل مجلس مشروعه 
را فراهم آورند درحالي كه مشروعه خواهان، 
باق��ي ماندن ش��اه مس��تبد قاجار ب��ر اريكه 
س��لطنت را به تش��كيل حكومت مشروطه 
ترجيح مي دادند. درواقع سيد الري درصدد 
تشكيل مجلس اسالمي بود كه رياست آن را 
فقيه جامع الش��رايط برعهده گيرد و اختيار 
امور سياسي، اداري، قضايي، قانونگذاري و... 
را دارا باش��د. وي به حاكميت مطلقه  فقيه و 
نيابت عام از جانب امام عصر)عج( معتقد بود 
كه وظيفه اش اجراي احكام اسالم در جامعه 
است. به سبب همين انديش��ه، در الرستان 
حكومت اس��المي تش��كيل داد و به عنوان 
آغازگر عملي حكومت واليت فقيه در قبل از 
انقالب اسالمي مشهور شد. مهم ترين ويژگي 
اثر حاض��ر، تبيين، بازشناس��ي و ارائه وجوه 
تمايز انديشه س��يد عبدالحسين الري از دو 
انديشه مش��روطه خواهي و مشروعه خواهي 

است.« 
 وحيد كارگر جهرمي مؤلف كتاب نيز درباره 
چن��د و چون تألي��ف آن و ني��ز ترتيب طرح 
مطال��ب در اثر خوي��ش، در مقدم��ه چنين 

مي نويسد:
»هدف اصل��ي اين كتاب ش��ناخت و آگاهي 
از زندگي و انديش��ه  سياس��ي آيت اهلل س��يد 
عبدالحسين الري است كه كمتر مورد بحث 
و تأمل ق��رار گرفته اس��ت. در ش��كل گيري 
انقالب مش��روطيت اي��ران عوام��ل مؤثري 
نقش داش��ته اند كه بررس��ي هركدام از آنها، 
مي تواند الگوي پژوهشي جديدي در اختيار 
پژوهش��گران قرار دهد. در اين ميان واكاوي 
نقش و س��هم علما در انقالب مشروطيت به 
عنوان يك��ي از مهم ترين گروه ها در بس��يج 
نيروهاي اجتماعي، داراي اهميت بيش��تري 
اس��ت. بنابراين تحقيق در زندگي و انديش��ه 

سياسي آيت اهلل س��يد عبدالحسين الري به 
عنوان رهبر مذهبي انقالب مش��روطيت در 
فارس، عالوه بر آنكه ما را به شناخت دقيق تر و 
كامل تر از نهضت مشروطه رهنمون مي سازد، 
اطالعات جديدي از ش��يوه اجراي حكومت 
اسالمي و وظايف آن در اختيار ما قرار مي دهد. 
اين موضوع زماني بيشتر اهميت مي يابد كه 
بدانيم آيت اهلل الري اولين ش��خصي به شمار 
مي آيد ك��ه قبل از پيروزي انقالب اس��المي، 
حكوم��ت واليت فقيه را در الرس��تان به اجرا 
گذاشت و نام خود را به عنوان ولي فقيه عصر 
مش��روطه مطرح كرد. مجموعه موارد پيش 
گفته، انج��ام پژوهش درباره اي��ن موضوع را 
ضرورت مي بخشد. نگارنده سعي بر آن داشته 
است با اس��تفاده از روش توصيفي و تحليلي، 
ضمن استفاده از منابع و مآخذ تحقيقي بسيار 
ازجمله: متون تاريخي، مطالعات و تحقيقات 
جديد، اسناد، مقاالت، نشريات و...، جزئيات 
بيشتري از زندگي و انديشه سياسي آيت اهلل 
سيدعبدالحس��ين الري را در معرض مطالعه 
پژوهشگران عصر مش��روطه قرار دهد. كتاب 
حاضر در هفت فصل سامان يافته است. فصل 
اول ب��ه زندگينام��ه آي��ت اهلل الري از آغاز تا 
پيروزي انقالب مش��روطيت اختصاص دارد. 
فصل دوم اقدامات و مب��ارزات آيت اهلل الري 
از اس��تبداد صغير تا هنگام رحلت ايش��ان ر ا 
بررس��ي مي كند. در فصل س��وم كتاب، ابتدا 
سياس��ت از نگاه آيت اهلل  الري و س��پس آثار 
سياسي ايش��ان مورد بررس��ي و تحليل قرار 
گرفته اس��ت. فصل چهارم به انواع حكومت 
از ديدگاه آيت اهلل الري و منش��أ و اهداف آن 
مي پردازد. در فصل پنجم، تش��كيل مجلس 
از منظر آيت اهلل الري و ويژگي ها و اهداف آن 
مورد توجه قرار مي گيرد. فصل ششم به تشريح 
ديدگاه آيت اهلل الري درباره واليت مطلقه فقيه 
و قلمرو اختيارات آن اختص��اص مي يابد. در 
فصل پاياني كتاب، نظرات سياس��ي آيت اهلل 
الري با علماي معاصر درخصوص مشروطيت 

مورد مقايسه و بررسي قرار مي گيرد.«

 حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي- پژوهشي 
»زندگي و انديشه سياسي آيت اهلل سيدعبدالحسين الري«

تحقق بخش »واليت فقيه« در دوران مشروطيت

       آيت اهلل العظمی سيدعبدالحسين الری در حال اقامه نماز جماعت
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  احمدرضا صدري
بازخواني ش�رايط اقش�ار، طبقات و اصناف اجتماعي 
در دوران پهلوي دوم، در زمره راه هاي ارزيابي ش�رايط 
اجتماعي در آن دوره اس�ت، چه اينکه جامعه از همين 
اقشار تشکيل مي ش�ود و برآورد احوال آنان، درواقع 
برآيند گيري از وضعي�ت اجتماع اس�ت. در مقالي كه 
پيش روي داريد، وضعيت گروه ه�اي اجتماعي در آن 
مقطع از تاريخ مورد خوانش قرار گرفته است. اميد آنکه 
تاريخ پژوهان معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد آيد. 

   
تاريخ اجتماعي ايران حاكي از آن است كه طبقه بندي اقشار 
و گروه هاي اجتماعي در ايران همواره در زمره مالك هاي 
ارزش��ي س��اخت اجتماعي بوده و تفكيك مسئوليت ها و 
تحول در طبقات اجتماعي ايران، از پيشينه تاريخي زيادي 
برخوردار است. در رژيم شاه مخلوع هم طبقات اجتماعي 
در اثر تحوالتي كه در ش��رايط اجتماعي پيش آمدند و نيز 
تحت تأثير سياست هاي حاكميت، دچار تحول شدند. رژيم 
استبدادي سلطنتي محمدرضا شاه مانع بزرگي بر سر راه 
فعاليت هاي سياسي گروه ها و طبقات اجتماعي و مشاركت 
آنها در امور سياسي و اجتماعي بود و لذا طبقات اجتماعي 
با توجه به ساختار دروني خود و به صورت خودجوش شكل 
گرفتند و تكامل پيدا كردند. مش��اركت گروه ها و طبقات 
اجتماعي از طريق نهادهاي مدني، احزاب سياسي و رسانه ها 
عماًل ناممكن بود و كنترل ش��ديدي از سوي حاكميت بر 
تمام اين نهادها اعمال مي شد. حكومت با سلطه همه جانبه 
خود به صورت هرمي و از باال به پايين همه چيز و همه كس 
را تحت كنترل داشت و با استفاده از ابزار سركوب گسترده، 

منويات خود را به زور و اجبار به همه تحميل مي كرد. 
  علل مقاومت پهلوي دوم در برابر گروه ها و طبقات 

اجتماعي 
رژيم ش��اه به دو دليل در برابر گروه ها و طبقات اجتماعي 
مقاومت مي كرد و با ابزار تهديد و خش��ونت واكنش نشان 
مي داد. يكي آنكه مي خواست نظام استبدادي سلطنتي خود 
را به هر نحو ممكن حفظ كند و اين نظام ماهيتاً با مشاركت 
مردمي و آزادي گروه ها و احزاب سر سازش نداشت. ديگر 
آنكه شرايط خاص بين المللي و ورود اكثر كشورهاي دنيا 
به مرحله توسعه و نوسازي سبب گرديده بود كه احساس 
مشاركت جمعي در طبقه متوسط جامعه ايران رواج پيدا 
كند. شاه از يك سو تالش مي كرد ساختار استبدادي خود 
را حفظ كند و از سوي ديگر در برخورد با مطالبه اجتماعي 
مردم گرفتار سياست دوگانه اي شده بود، زيرا آزادي دادن 
به احزاب و تن دادن به مشاركت مردمي در امور سياسي و 

اجتماعي با استبداد مطلقه جور درنمي آمد. 
در اين ميان مناسبات سرمايه داري هم تحت تأثير دو عامل 
مهم تعيين مي ش��دند. ابتدا روند سرمايه داري جهاني بود 
كه سرمايه داري وابسته را به كشورهاي پيراموني تحميل 
مي كرد و كاًل با ساختار اقتصادي اجتماعي اين كشورها در 
تضاد بود و عمالً رشد نيروهاي مولد را در اين كشورها متوقف 
مي كرد و ديگر ويژگي ماهيت استبدادي سلطنتي رژيم شاه 
كه در همه زمينه ها، به وي��ژه اقتصاد و س��رمايه به دنبال 
تمركزگرايي محض بود و هيچ شريكي را تحمل نمي كرد. 
تمركز س��رمايه در دس��ت حاكميت، روزبه روز بر قدرت و 
استبداد مطلقه او مي افزود و عرصه را براي فعاليت طبقات و 
گروه هاي اجتماعي تنگ تر و تنگ تر مي كرد. عملكرد رژيم 
محمدرضا باعث شد كه نوعي ازهم گسيختگي ساختاري 
و پراكندگي اجتماعي گريبان كش��ور را بگيرد و شرايطي 
ايجاد شود كه برنامه ريزي براي سرمايه گذاري هاي توليدي 
و غيرتوليدي، سياستگذاري هاي اقتصادي و تصميم گيري 
درباره نحوه اداره اقتصاد كش��ور عماًل در خارج از كشور و 
براس��اس نيازهاي س��رمايه داري جهاني و فارغ از نيازها و 

ضرورت هاي اقتصاد داخلي صورت پذيرد. 
  علل شکل گيري طبقه س�رمايه داري صنعتي در 

دهه 40
با بروز بحران هاي اقتصادي مستمر در دهه 40، رژيم شاه 
تصمي��م گرفت براي رهاي��ي از بح��ران، بخش خصوصي 
را به مش��اركت در اقتصاد كش��ور دعوت كند، اما ش��رط 
اين سرمايه گذاري ها، وابس��تگي محض به حاكميت بود. 
به تدريج بح��ران اقتصادي تبديل به بحران حاد سياس��ي 
ش��د و رژيم را وادار كرد تا براي كنترل اوض��اع، واگذاري 
بخش هاي خصوصي وابسته را به س��رمايه گذاري در امور 
اقتصادي تش��ويق كند. هرچند حاكميت توانس��ت با اين 
سياست، ركود و جريان اقتصادي را از سر بگذراند، اما اين 
اقدامات حكم ُمسكن را داشتند و بيماري اقتصاد وابسته را 
به شكل ريشه اي درمان نمي كردند. لذا شكل گيري طبقه 
س��رمايه داري صنعتي و تقويت بخش خصوصي در ايران 
حاصل يك روند سالم اقتصادي نبود، بلكه تحت تأثير شرايط 
بحراني خاص اقتصادي صورت گرفته بود. اين شرايط خاص 
موجب پديد آمدن گروه كوچكي از كارخانه دارها و بازرگانان 
بين المللي شد و بخش هاي اقتصادي كوچكي در كشور به 
فعاليت پرداختند و طبقه جديدي به عنوان سرمايه داري 
صنعتي مدرن در ايران ش��كل گرفت كه متش��كل بود از 
بانكداران، تكنوكرات ها، مهندسين مشاور، صاحبان صنعت، 
بخشي از خاندان پهلوي و خويشاوندان آنان و ديوان ساالرها 
كه هسته اصلي آن را درمجموع حدود 300 خانواده تشكيل 
مي دادند كه 150 خانواده، بيش از 67 درصد اقتصاد كشور را 
در اختيار داشتند. البته اكثر آنها از وابستگان و خويشاوندان 
ش��اه بودند و لذا خطري براي او محسوب نمي شدند. رژيم 
شاه در دهه هاي 30 و 40 در چارچوب برنامه هاي عمراني 
هفت ساله و پنج ساله، عماًل پشتيباني از پروژه هاي صنعتي 

اين طبقه را به عهده گرفت. 
رژيم در برنامه دوم عمراني به قصد مش��اركت دادن بخش 
خصوصي در سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعتي و تشويق 
اين بخش دس��ت به فروش كارخانه هاي دولتي به بخش 
خصوصي زد، اما عماًل توفيقي به دست نياورد. طي برنامه 
سوم عمراني در دهه 40، رژيم شاه تالش كرد با تسهيل در 
شرايط اخذ وام توسط بخش خصوصي و پشتيباني از آموزش 
تخصصي كادرهاي فني و فراهم آوردن امكانات الزم، بخش 
خصوص��ي را تقويت كند، ام��ا از آنجا كه ش��اه مصمم بود 
وابستگي طبقه سرمايه داري بزرگ به خود را همچنان حفظ 

كند، در اين پروژه هم موفقيت چنداني پيدا نكرد. 
از اواخر ده��ه 40 و در ط��ول دهه 50 ب��ورژوازي ايران به 
يمن افزاي��ش عوايد نفتي رش��د زيادي پيدا ك��رد و مورد 
حمايت دولت قرار گرف��ت. اين حمايت ها ب��ه دو صورت 


