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:
 

  )ي رفسنجاني دولت هاشميوردم ةطالعم (
  

  ١الهه كوالئي
  هرانتانشگاه د يسايسلوم ع وقوق ح ةانشكدد يا ستاد گروه مطالعات منطقها

  يزارعمسف وي
  هرانتانشگاه د يسايسلوم ع وقوق ح ةانشكدد يسايسلوم ع يكترد يانشجود

  )9/3/94:  تاريخ تصويب– 18/1/93 :تاريخ دريافت(
  

  چكيده
 يعني يك ،هاي سياسي و اجتماعيگيري يكي از پديدههاي شكلوشتار در پي آن است تا ريشهن نيا

 آن بتوان از ةواسط هبا تد كناي مشخص از تاريخ معاصر ايران واكاوي حزب سياسي را در دوره
 ،ي داردننده در پكمراهگغلب اهاي سطحي و هميشه در دسترس كه همواره نتايج ساده و تحليل
گيري حزب كارگزاران چگونگي شكل. تر آنها را فراهم آوردمكان شناخت دقيقا وود رفراتر 

ر آن، پرسش اصلي اين پژوهش د نوسازي دولت هاشمي رفسنجاني ياهرنامهبسازندگي و نقش 
 رفته و از روشگوسازي مبناي نظري قرار ن ةظرينايج، ر ةظريناست كه براي تبيين آن از ميان سه 

 تمركز بر يجا هب ي نوسازدي جدياههيظرنر د  .هاي ثانويه استفاده شده استتحقيق تحليل داده
 پژوهش نشان نياهاي يافته.  ودش يم و خاص هر جامعه توجه يخي تارياه يگژيو نمونه، به يالگو
 ،ستوار وجود داردا يگيري حزب كارگزاران ارتباطدهد، ميان نوسازي دولت هاشمي و شكلمي
هاي توسعه در ايران ايجاد وجهي در شاخصتن اياشهاي يرا نوسازي دولت هاشمي، دگرگونيز

هاي آن حزب گيري حزب كارگزاران  و پيروزي متوسط جديد و مبناي شكلةبقطكرد كه به احياي 
عنوان يك نيروي اصلي مدافع اصالحات  هبد و حزب كارگزاران را شنجر مدر انتخابات بعدي 

  . اجتماعي و مداراي فرهنگي وارد فضاي سياسي ايران كردياه يزادآقتصادي، سياسي و ا
 

  واژگان كليدي
  دي  وسازي، نهادمنن مشاركت سياسي، ،ارگزاران سازندگيك متوسط، ةبقطزب سياسي، ح
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  قدمهم
هاي ناشي از آن، با از جنگ و به قصد ترميم ويراني  در شرايط بعد رفسنجانيدولت هاشمي
گي و بازسازي اقتصادي كشور به قدرت رسيد و با آهنگ تندي تالش براي شعار سازند

 ايران ةبه جامع) هزار ميليارد دالر(جنگ خسارت عظيمي  .نوسازي و اصالحات را شروع كرد
 اقتصادي تعديل و آزادسازي عرصة دولت هاشمي در .)56: 1371 ،يميعظ( وارد كرده بود
 اقتصادي كشور و جذب ةماند معطليها تيظرف صنعتي، احياي ةاقتصادي، توسع

 توليدات صنعتي و اتخاذ سياست جايگزيني افزايشگذاري خارجي و تالش براي  سرمايه
 اجتماعي و فرهنگي، دولت با گسترش تأمين اجتماعي، بهبود عرصةدر . واردات را دنبال كرد

ي و از همه  وسايل ارتباط جمعةوضعيت بهداشت، كنترل جمعيت، گسترش شهرنشيني، توسع
ويژه آموزش عالي به بهبود وضعيت جامعه همت گمارد، در ، گسترش آموزش و بهتر مهم

 در پي. زدايي و تعديل سياست خارجي كرد سياست خارجي نيز دولت اقدام به تنشعرصة
 انتخابات مجلس پنجم، ة پاياني دولت هاشمي و در آستانيها سالاين نوسازي و تغييرهاي 

 شايان سازندگي اعالم موجوديت كرد و در انتخابات مجلس پنجم به پيروزي حزب كارگزاران
جمهوري با حمايت از  همين حزب كمتر از دو سال بعد در انتخابات رياست. توجهي رسيد

 حامي ترين حزب اصليعنوان بهسيد محمد خاتمي به موفقيت ديگري دست يافت و خود را 
با روش  مقاله نيدر ا. ي نوگرايانه مطرح كردنوسازي و اصالحات اقتصادي و اجتماع

 ةشود كه چه ارتباطي بين اصالحات، برنامبه اين موضوع پرداخته مي تحليلي - توصيفي
گيري حزب كارگزاران وجود لهاي ناشي از آن و شكنوسازي دولت هاشمي و دگرگوني

  ؟ دادتوان عنوان نوسازي هاشمي ميةهاي دورآيا در اساس به دگرگونيدارد؟ 

  
  وسازي و نهادسازين

احزاب يكي از .  استناپذير سياسي در عصر جديد انكاريها گروهضرورت وجود احزاب و 
روي مهمي در آنها چنان ني. شوند دموكراسي خوانده ميةدند  دموكراسي و چرخةاركان چهارگان

. )175: 1965، آپتر(كنند  يم هر كشور را تعيين ةشوند كه الگوي توسعمسير توسعه محسوب مي
احزاب تنها . توان يك انتخابات را بدون حضور جدي احزاب دموكراتيك خواند مييسخت به

 پلي ةمثاب به كي الوسون با طرح مفهوم ارتباط نشان داد كه احزاب . انتخاباتي ندارندةكارويژ
چه كاركرد مهم گراكند او استدالل مي  .)3: 1986الوسون، (كند  يماران عمل ذميان مردم و سياستگ

 اساسي احزاب برقراري ارتباط بين مردم و دولت ة وظيف،ابدياحزاب در انتخابات بروز مي
 ةيافته رابط، در كشورهاي كمتر توسعهافتهي توسعهخالف كشورهاي   اما بر،)18مان، ه(است 
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   سياسي ة دموكراسي و توسعنه نبودنينهاددليل  دولت و احزاب بسيار پيچيده است و به
  . ، نقش و حتي پيدايش احزاب سياسي داردفرازوفرودها اهميتي حياتي در گيري دولتجهت

سه رويكرد .  هاي مختلفي وجود داردگيري احزاب سياسي نظريههاي شكلدر مورد ريشه
  : ازاند عبارت مورد نيدر انظري مهم 

ايش احزاب را بيشتر گيري احزاب كه پيد ديدگاه نهادي يا نهادهاي دموكراتيك عامل شكل.1
ها و مجالس  عمومي يعني پارلمانيرأبراساس چگونگي و نوع كاركرد نهادهاي مبتني بر حق 

پردازان اين ترين نظريهموريس دوورژه و ماكس وبر برجسته. دهدقانونگذاري توضيح مي
  .)24: 1352دوورژه، ( نظريه هستند

  گيري احزابهاي اجتماعي عامل شكل شكاف.2
هاي اجتماعي در  دارد، احزاب سياسي ريشه در شكافين نظريه كه هواداران بسياردر اي

شوند و سپس در هاي اساسي در جامعه ايجاد مي به اين معنا كه ابتدا شكاف،جامعه دارند
اند، ركان و ليپست اين نظريه را پرداخته. گيرندها، احزاب شكل ميفرايندي پيرامون اين شكاف

شهروند، انتخابات و احزاب (ويژه كتاب معروف او زاب با آثار ركان، به احيشناس جامعه
  .)1970ركان، ( خود شده است ة مرحلنيتر مهم وارد )سياسي

   نوسازي عامل تشكيل احزاب.3
هاي نوسازي مانند لوسين پاي، الموند، پاول و گرايانه را متفكران نظريهديدگاه توسعه

 ة كه در فرايند توسعدانند يمن متفكران احزاب را پاسخ به ضرورتي اي. اندهانتينگتون ارائه كرده
 نظام حزبي، يريپذ ساخت از نظر ليپست و ركان .)25: 1378اده، زبينق(ند يآ يموجود سياسي به

د يآ يمشمار   نهايي فرديت آنها بهة سياسي جوامع اروپايي و نقطة مرحله از توسعنيآخر
 .طور ويژه بحث هانتينگتون مبناي نظري اين موضوع استازي و به نوسة نظري.)151: 1376،عيبد(

 و يخي تاريها يژگيو به  (ideal type)  نمونهي تمركز بر الگويجا به يد نوسازيات جديدر نظر
گيري حزب كارگزاران سازندگي   يعني شكل؛)224: 1990 سو،نيالو(شود  يمخاص هر جامعه توجه 

هاي جديدي را  هانتينگتون كه نوسازي گروهةتوجه به نظري خورشيدي، با 70 ةدر اواسط ده
 يها سال محصول نوسازي ،)579: 1370گتون،نيانته( دهد ميآنهابه حركت درآورده و نقش تازه به 

هايي براساس اين نگرش احزاب تحقق پيدا نخواهند كرد، مگر آنكه اقدام. دولت هاشمي است
سازي، جرياني پيچيده، تخصصي و همچنين نيازمند فرايند نو. دگيردر جهت نوسازي انجام 

از جمله اقتصاد مبتني بر بازار، طبقات اقتصادي پيشتاز و پويا، . حضور عوامل متعددي است
 تحرك اجتماعي و جغرافيايي، گسترش ة، افزايش دامنونقل حملرشد شتابدار ارتباطات و 

  شدنيويمي و رشد روند دند عموآموزش و پرورش، رشد روند شهرنشيني، افزايش اعتما
 الپالومبارا و واينر در اين زمينه معتقدند پيدايي احزاب مستلزم وجود دو شرط .)65: 1381نوذري، (
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 يا گونه بههاي شهروندان،  نخست دگرگوني در ديدگاه: كم يكي از دو شرط زير  استيا دست
. ال قدرت برخوردار شوندكه به اين دستاورد مهم دست يابند كه بايد از حق دخالت در اعم

هاي نخبه يا نخبگان قدرتمند خواستار كسب يا حفظ قدرت از طريق  دوم آنكه برخي از گروه
  .)65: 1381نوذري، (حمايت عمومي مردم باشند 
 مورد نظر، ة در دورجادشدهياهاي شود كه چگونه با دگرگونيدر ادامه نشان داده مي

گيري يك حزب  مشاركت سياسي راه را براي شكلةسترد گةنخبگان قدرتمند با همراهي مطالب
از نظر هانتينگتون در جوامع ساده، اجتماع سياسي بدون نهادهاي سياسي . نوين هموار كردند

 پيچيده، اشتراك اجتماعي با كنش ةاما در جامع. تواند وجود داشته باشد ميافتهيزيتما كامالً
 هرچه نيروهاي .)21: 1370گتون،نيهانت( شودحفظ ميآيد و با نهادهاي سياسي دست ميسياسي به

اگر .  تر و نهادمندتر گردندتر شوند، نهادهاي سياسي نيز بايد پيچيدهتر و متنوعاجتماعي پيچيده
 اين صورت، نظام ريدر غ. وجود  بيايندچنين نهادهايي وجود ندارند، بايد در فرايند نوسازي به

دهد و در مسير نااستواري و تباهي بات نوين را از دست ميسياسي امكان جذب نيروها و مطال
 التين را يكايو آمرثباتي سياسي  در آسيا، آفريقا پرداز دليل بياين نظريه. گيردسياسي قرار مي

تر از هنر به هم داند كه برابري در اشتراك سياسي، بسيار سريعناكامي در برآوردن اين شرط مي
  .كندپيوستن رشد مي

 سطح سواد و باال رفتن،  شدنيشهرهاي اجتماعي و اقتصادي، دگرگوني: گويد مي وي
بخشد،  آگاهي سياسي را گسترش مية وسايل ارتباط جمعي، دامنة، توسعشدن يصنعتآموزش، 

 وي .بخشد اشتراك سياسي را وسعت ميةسازد و پهن ميچند برابرهاي سياسي را درخواست
كنند و تر شدن حركت مي پيچيدهيسو بهر فرايند نوسازي بر اين باور است كه جوامع د

ها و افراد  افزايش ميل به مشاركت سياسي در گروهسببنوسازي با ايجاد تحرك اجتماعي 
گسترش مشاركت سياسي، بدون ايجاد نهادهاي سياسي سبب . )576مان، ه( شودجامعه مي

 نهادهاي سياسي است كه احزاب سيتأس تحقق نهادمندي ةشود و الزمنااستواري سياسي مي
نوسازي از طريق به تحرك درآوردن «بنابراين از نظر او . سياسي در رأس آن قرار دارند

 »آوردبار مي تري را بهتر و متنوع گستردهةهاي تازه به آنها جامعهاي جديد و دادن نقش گروه
 احزاب و نهادهاي ؛شود مي دشوارروزافزون طور به كه يكپارچه ساختن آن )124: 1379 ،ايوبي(

  .شوندهايي پديدار ميسياسي در واكنش به چنين ضرورت
 در نگتونيهانتهايي را كه  مشخص و عيني به چه معناست؟ شاخصطور بهاما نوسازي 

:  ازاند عبارتپذيري و عملياتي محسوسي دارند،  خود آورده است و قابليت سنجشةنظري
 ةدرآمد سران ، شدنيشهرستفاده از وسايل ارتباط جمعي، سوادآموزي، آموزش، ارتباطات، ا

 بين ة رابط.)580: 1382هانتينگتون، (، سطح رفاه فردي، اميد به زندگي شان يصنعتملي، سطح 
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پيوستگي .  زمان و مكان استريتأث تحتاي پيچيده و متغير، نوسازي و تحزب رابطه
 اما يك سطح يا الگوي معين ،جود دارد اقتصادي و دموكراسي وة بين سطح توسعاي جانبه همه
  و نه ضرورت دارد استيكاف براي ايجاد دموكراسي نه خود يخود به اقتصادي ةتوسع

   .)601 ، : 1382هانتينگتون، (
 نوعي اقتصاد ،همراه داشته باشد  كاملي را به شدنيصنعت اقتصادي كه ةندهاي توسعيافر

كند كه نظارت بر آن براي سبات مشترك ايجاد ميجديد، بسيار گوناگون، پيچيده و داراي منا
 دولت، ة اقتصادي در خارج از محدودةتوسع .شودهاي اقتدارگرا هر روز دشوارتر ميرژيم

 شهروندان به ةجانبآفريند كه نيازمندي همهمنابع تازه، گسترده و متنوعي از قدرت و ثروت مي
 مستقيم در ساختار طور بهيرهايي است كه  اقتصادي تغية ديگر توسعريتأث. كاهددولت را مي
 بهبود ، چراكهكند را ترغيب و تسهيل مي شدنيدموكراسآيد كه  پديد ميها ارزشاجتماعي و 

انجامد و  و رفتارهاي شهروندان ميها ارزش شكل دادنوضعيت اقتصادي در جامعه به 
 هابخشد و اين ويژگيستگي را وسعت مياحساسات و اعتماد دروني، رضايت از زندگي و شاي

  .زيربناي نهادهاي دموكراتيك هستند
 رشد اقتصادي بر وضعيت دموكراسي را بايد در بهبود وضع آموزشي ريديگر تأث دليل 

 سطح آموزش عمومي و عالي، شانس فريب افكار عمومي را از باال رفتن. وجو كردجست
 ةديگر آنكه توسع. رساندمي مدد سازيگيرد و به امكان تحقق دموكراتيكخودكامگان مي

 ن رويهماز . دهدهاي اجتماعي قرار ميكند و در دسترس گروهاقتصادي منابع مهمي ايجاد مي
 تمدن غربي همچون يها ارزش دموكراتيك و  باورهاي.دهد يمتوافق و مصالحه را رواج 

 سرانجام اينكه .)51 ،: 1382هانتينگتون، ( دهدآزادي، حقوق بشر و مشاركت سياسي را رواج مي
كارشناسان، بازرگانان، متخصصان، . دهد متوسط شهري را گسترش ميطبقة اقتصادي ةتوسع

 دنياي مدرن آشنايند و از آموزش كافي يها ارزش كه با ها نيتكنسدبيران، كارمندان و 
شمار  بهويژه احزاب گيري نهادهاي دموكراتيك و به شكلةترين پشتوان اصلي،مندند بهره
 .روند مي

  
  ازندگيسفتمان گ يريگكلش
 در ساخت سياسي اقدام ييها گروه بدين معنا كه ؛هاي نوسازي اصالح از باالستكي از شيوهي

 به دو نوع توان يماين شكل از نوسازي را به لحاظ محتوا . كنند يمبه نوسازي و اصالحات 
در واقع در اين شكل . د كريبند دسته اصالحات روبنايي ةاصالحات اساسي و ساختاري و شيو

از نوسازي بر نقش نخبگان و توانايي فكري و سازماندهي آنها در جهت نوسازي و توسعه 
 دولت هاشمي در شرايطي به قدرت رسيد كه جنگ تازه به .)61: 1380لقلم،اعيسر(شود  يم ديتأك
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نگين در هاي سجنگ با پيامدهايي همچون كاهش مستقيم توليد، ويراني. پايان رسيده بود
هاي سنگيني بر دوش هايي از كشور و نابودي نيروي انساني و منابع محدود ارزي، هزينهبخش

 گذشته از اين، جنگ صادرات نفت را مختل .كشور گذارده بوده كه سنگيني آن محسوس بود
هاي جنگ، بخش در سال.  نفتي كشور را از كار انداختساتيتأسكرد و بخش عظيمي از 

 1360 - 65هاي  در سال.ه شدهاي نظامي اختصاص داد كشور به هزينهةدجهنگفتي از بو
 ،يحمدا ريام(  جنگ، خرج شده استةهاي عمومي براي ادار درصد از هزينه9/16 ميانگين طور به

 كل ة بودجسوم كي 1365در سال «: گويد جنگ نيز ميفرماندههاشمي رفسنجاني  .)67 :1990
 جاري براي نيروهاي ةبر بودج  عالوه1366در سال . سيدكشور به مصرف نيروهاي مسلح ر

 بودجه است به جنگ چهارم كي باًيتقرمسلح اعم از ارتش و سپاه، هفتاد ميليارد تومان كه 
رزاقي، ( » امكانات ارزي كشور به جنگ اختصاص داده شدسوم كيهمچنين . اختصاص يافت

. بردسر مي ر در اين دوران در ركود به اقتصادي در كشويها تيفعالنتيجه،  در .)162: 1367
در « مسعود نيلي ةبه نوشت .شد  روزافزوني با كسري مواجه ميطور به دولت هر ساله ةبودج
 مسئلهاين . هاي خود با كسري مواجه بود درصد از هزينه50 حدود نيتأم دولت در 1367سال 

 70 بيش از  1367در سال .  آن بخش پولي بودتبع بهنشانگر وجود بحران در بخش مالي و 
گرديد و  مينيتأمدرصد از واردات كشور،  از محل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت 

 »شداي هزينه مياي و سرمايه اين درآمدها نيز براي واردات كاالهاي مصرفي، واسطهةعمد
 پايان جنگ، شرايط آيد اين است كه درها برمي آنچه از خالل تمام اين گفته.)142: 1376نيلي، (

اقتصادي كشور در وضعيت بسيار بدي قرار داشت تا آنجا كه چندي بعد، هاشمي از آن با 
   .)19/5/1370 ،طالعاتا(  عنوان زير خط قرمز ياد كرد

وزيري منجر شد،  و تغيير قانون اساسي كه به حذف پست نخست598 ةبا پذيرش قطعنام
دولت .  اقتصادي هموار شدةحور سازندگي و توسعراه براي طرح گفتمان سياسي جديد بر م

 اول كرد تا بتواند بر مشكالت اقتصادي كشور فايق آيد و ة توسعةهاشمي اقدام به تدوين برنام
 پيش  راتريهاي جنگ، سياست خارجي منعطفتالش كرد با تعديل مواضع تندروهاي سال

گذاري خارجي  جذب سرمايهگيرد تا هم آرامش بر فضاي سياسي كشور حاكم شود و هم به
طلبانه و استعماري را هايي كه مقاصد توسعهآمادگي پذيرش همياري دوستان و دولت «.بينجامد

در رابطه با بهبود سامان اقتصادي «: گويد احتشامي مي.)17: 1378احتشامي، ( »نداشته باشند داريم
هاي تند در  ستجوي گزينهنيز دولت تحت مديريت اجرايي هاشمي رفسنجاني به تالش براي ج

هاي اقتصادي مطابق با الگوي كشورهاي  اقتصادي پايان داد و به سياستةراهبرد توسع
 ةگرايي ده هاي اقتصادي جديد بر آن بود تا روش تودهسياست. داري غرب روي آوردسرمايه
ني پيدا داري جهاتري را در سيستم اقتصاد سرمايه را كنار گذاشته و همگرايي مستحكم1980
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 مشاركت خارجي و ةريخته، گسترش حوزهدف اين سياست بازسازي اقتصاد درهم. كند
   .)18  :1378احتشامي، ( »سازي اقتصاد داخلي كشور بودخصوصي

 
  ردهاي دولتاوستد
وجود موانع زيادي كه پيش روي دولت قرار داشت، دولت هاشمي توانست به برخي از  با

 را در وضعيت اقتصادي و بسياري پيدا كند و تغييرهاي هاي توسعه دستاهداف برنامه
  .شود آورد كه به برخي از آنها اشاره ميوجود به ايران ةاجتماعي جامع

 
   ي اقتصاديردهااوستد)  لفا
  وليدت

اين .  درصد بود8  متوسططور به اول توسعه نرخ رشد اقتصاد ايران ة برناميها سالدر طول 
اين در حالي . پنج كشور باالترين نرخ رشد اقتصادي جهان قرار دادنرخ رشد ايران را در ميان 

و در درصد  1/12 به 1369 اما در سال ، درصد بود3 نرخ رشد حدود 1368است كه در سال 
توليدات ) 1368 -75 (ها سال در طول اين .)44 :1378احتشامي،  (  درصد رسيد9/9 به 1370سال 

 - 48: 1376سازمان برنامه و بودجه، ( رشد چشمگيري داشتند محصوالت داخلي و كاالهاي زيربنايي
15(.  

   كشاورزيةدر حوز
  .)مانه(  ميليون دالر1118 ميليون دالر به 5/51صادرات محصوالت كشاورزي از 

  گذاري و صادراتسرمايه
 ناخالص داخلي به توليد ناخالص ة نسبت تشكيل سرماي1375 تا 1368هاي  سالةدر فاصل

وم توسعه، س ةرنامبسند ( رسيد 1375 درصد در سال 9/16 به 1367 درصد در سال 1/12داخلي از 
1379 :85(.  

  اشتغال، بيكاري و جمعيت
 درصد در سال 4/11 به ،رسيد درصد مي4/15 به بيش از 1367نرخ بيكاري نيز كه تا سال 

 96/3 به 1365 تا 1355هاي  سالةنرخ رشد جمعيت نيز كه در فاصل.  كاهش پيدا كرد1374
  .)114مان، ه(  درصد رسيد96/1 به 1365 -75هاي  بعد يعني سالة در ده،رسيدمي

 
   اجتماعييردهااودست) ب

 اجتماعي نيز رشد چشمگيري را ةهاي حوزهمزمان با نوسازي و تحوالت اقتصادي، شاخص
آموزش و تحصيالت، . تر بودهاي اقتصادي نيز محسوستجربه كردند كه حتي از شاخص

   هايي هستند كه مبناي ترين شاخصارتباطات، شهرنشيني و بهداشت و درمان، برجسته
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 اصلي ة موتور تحوالت اجتماعي و سياسي و نيز پشتوانعنوان به متوسط جديد طبقةگيري شكل
 د،يگو يمهمچنان كه دانيل لرنر . )1384ژاد، نيمصل( آيندشمار مي احزاب و نهادهاي دموكراتيك به

 آموزش عمومي و ةتوسع  شهرنشيني،ةش جامعه مبتني بر مشاركت سياسي متضمن توسعپيداي
 .)13- 14: 1372، هيريبش(  وسايل ارتباط جمعي استةتوسع

  موزشآ
 نيروي انساني از منظر بحث اين نوشتار ةگذاري ديربازده در حوزآموزش به معناي سرمايه
كند و امكان تحرك اجتماعي را فراهم مينخست اينكه آموزش عالي . اهميتي شايان توجه دارد

به تعبير هانتينگتون، دانشجويان . شود افراد بتوانند جايگاه طبقاتي خود را تغيير دهندسبب مي
 با .)136: 1366گتون، نيهانت( غرب آشنايي دارند ةهاي پيشرفتبيشتر از ديگران با جهان نوين و قلم

 در كشورهاي ژهيو بهر تحوالت سياسي و اجتماعي  دها دانشگاه ةآفريني گستردتوجه به نقش
 شايانهاي در معرض نوسازي، گسترش آموزش عالي امكان مشاركت سياسي را براي بخش

دليل نبود نهادهاي مشاركت  كند كه در غير اين صورت بهتوجهي از افراد اجتماع فراهم مي
 پس از دوم خرداد، يها سالدر ويژه  اين تحوالت را بهريتأث. سياسي، امكان آن را نداشتند

آموزش عالي با دادن فرصت رقابت برابر به زنان، كه در چنين . توان ديد محسوسي ميطور به
 ةيابند، سبب حضور آنها در عرص ميندرت بههاي اجتماعي را جوامعي امكان حضور در عرصه

دليل افزايش فرصت  ه توان جامعه بافزايشاجتماعي و سياسي، ارتقاي موقعيت اجتماعي آنها، 
  هاي اجتماعي و سياسي آنها تر جامعه و نيز افزايش آگاهيهاي گستردهاشتغال براي بخش

    هاي پدرساالر را كاهش و در نتيجه شانس گيري خانوادهاين امر امكان شكل. شودمي
  .دهد دموكراتيك را افزايش ميةگيري جامعشكل

 مطالعه 65 -75 يها سال ةل باسوادان كشور در فاصلاگر اين شرايط را در مورد تعداد ك
 نفر باسواد داشتيم كه اين رقم 000/913/23 در كل كشور 1365بايد گفت كه در سال . كنيم

اين .  نفر رسيده است000/582/41 به رقم 1375 يك دهه يعني در سال باًيتقربعد از گذشت 
 ، متوسط جديد استطبقةلي  اصةرقم براي مجموع باسوادان نقاط شهري كه پشتوان

تعداد كل  .  نفر رسيد27857000 به 1375 بود كه در سال 1365 نفر در سال 15507000
 به 1372اين رقم در سال .  ميليون نفر بود9/12 در حدود 1367آموزان كشور در سال دانش

 شمار معلمان از نظر نيروي انساني.  ميليون نفر رسيد3/19 به 1375 ميليون نفر و در سال 3/17
 1367 تعداد معلمان كه در سال چنانكه.  توجهي داشته استشايانو كاركنان آموزشي افزايش 

 و 75هاي ماري كشور سالآ ةالنامس(  هزار نفر رسيد588 به 1375 هزار نفر بود، در سال 457 در حدود
ري داشته چشمگي مورد نظر افزايش يها سالبر اين، تعداد مدارس نيز در  عالوه. )1355 و 65

  .)1375 -76 و 1372 -73، 1367 -68 تحصيلي يها الس: آمار آموزش و پرورش(است 
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گيري نهادهاي دموكراتيك، بررسي  متوسط جديد و نيز شكلطبقةبراي بررسي وضعيت 
ادشده حكايت از ي يها سال در ها شاخصرشد اين . وضعيت آموزش عالي اهميتي بنيادين دارد

آفريني دانشجويان در فضاي  كه گسترش ميزان نقشدارد اجتماعي عرصة تغييرهاي جدي در
التحصيالن مراكز آموزش تعداد فارغ.  آن استةترين نتيج برجسته70 ةهاي دهسياسي در سال

 اين .)106: 1378زاده، ريم(  رسيد1376 نفر در سال 126813 به 1368 نفر در سال 44307عالي از 
گيري سياسي جامعه شود كه بر جهت تحرك اجتماعي افراد مي توانافزايشوضعيت موجب 

طبقة متوسط : ديگو يم»  متوسط جديد ايرانطبقة ةمطالع «ة احمد اشرف در مقال.گذارد ميريتأث
 تشكيل ساالر ديوان كردگان ليتحصمندان آزاد و هاي سنتي، حرفهجديد از نسل نوين خانواده

 پايين جامعه به طبقة تحصيالت در تحرك اجتماعي از وي اعتقاد دارد كه عامل. شده است
  .)54: 1359شرف، ا(  متوسط جديد نقش مهمي داردطبقة

  ارتباطات
آيد و تمامي مظاهر فكري و ارتباط، سازوكاري است كه روابط انسان براساس آن پديد مي«

: 1371ساروخاني، ( »دياب اين سازوكار توسعه مية پايبر زمانوسايل انتقال و حفظ آنها در مكان و 
 دوم انقالب رخ داد، ةهاي ده سالة توجه ديگري كه در فاصلشايان از اين زاويه تغيير .)19و18

اين تحول، نقش مهمي در تحرك اجتماعي .  ارتباطات و گسترش وسيع آن بودةتحول در حوز
 براي گسترش  متوسط جديد داشت و  راه راطبقةگيري  شكلويژههاي طبقاتي بهييجاهو جاب

  . اقتصادي فراهم كردعرصةبازار ملي در 
  ونقل حمل

 رشد چشمگيري را 1375 تا 1367هاي  سالة كشور در فاصلونقل حملبراساس آمار موجود 
  .)42 و43: 1378 ،وم توسعهس ةرنامبسند (تجربه كرد 

  هاي نوين مخابراتيگسترش شبكه
 ميليون 6 ميليون شماره به 87/1هاي ثابت از  مخابرات، در اين دوره تعداد كل تلفنةدر زمين

 1368هاي همگاني شهري و راه دور نيز در سال تعداد تلفن.  رسيد1375شماره در سال 
 دستگاه 7591 و 56132ترتيب به   به1375 دستگاه بود كه در سال 2199 و 10690ترتيب  به

ستاي كشور ارتباط تلفني  رو3726 تنها 1368در مورد روستاها نيز در سال . افزايش يافت
در مورد خدمات .  رسيد1375 روستا در سال 14189 درصد به 281كه با رشدي معادل داشت 

هاي جديد مخابراتي در اين دوره افزايش مندي كشور از سيستمجديد مخابراتي نيز ميزان بهره
ه از رقم هاي تلفن همرا مجموع شماره1375اي كه در سال گونه  به، يافته استچشمگيري

  .)1365 -75 يها السماري كشور آ ةالنامس(  شماره رسيد115907صفر به 
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  گسترش وسايل ارتباط جمعي
ند كه در گسترش آگاهي عمومي و ايجاد ا وسايل ارتباط همگاني از جمله ابزارهاي مهمي

براساس .  بسزايي دارندنو نقشها و افكار  تحرك اجتماعي و بسط ايدهبرايفضاي مناسب 
 واحد بود كه به 486هاي عمومي در كشور  تعداد كتابخانه1367طالعات موجود در سال ا

كنندگان به  تعداد مراجعه1376 تا 1367هاي طي سال.  رسيد1376 واحد در سال 1147
 ميليون نفر در سال 5/31 به 1367كننده در سال  ميليون مراجعه6هاي عمومي از كتابخانه

 180935 به 1368 ساعت در سال 79939 از ييهاي راديوبرنامه. )230مان، ه( رسيد 1376
هاي مختلف تلويزيون نيز از  و ميزان ساعات پخش برنامه از شبكه1376ساعت در سال 

  . رسيد 1375 ساعت در سال 44344 درصد افزايش به 260 با 1368 ساعت در سال 12307
 شايان در اين دوره با رشد شود،كن چهارم دموكراسي خوانده ميكه رنيز مطبوعات 

 محدود هرچند ي مطبوعات و اهل قلم دفاعيز از آزادي نجمهور سيرئ. توجهي مواجه بود
 سندي افكارشان را بتوانند بنوكامالًو  ت كننديد احساس امني بامؤلفانمحققان و كرد؛  مي

 به 1367وان در سال  عن163 كشور از ة در نتيجه تعداد عناوين نشريات منتشر.)21/8/74اطالعات، (
اين اساس   بر. رسيد1376 عنوان در سال 824 و در نهايت به 1372 عنوان در سال 439

 كشور نيز در ةهاي منتشرتعداد عناوين روزنامه.  درصد بوده است7/19 آن ةميانگين رشد ساالن
 1376 عنوان در سال 39 و 1373 عنوان در سال 19 فقط هشت عنوان بود كه به 1368سال 

 و سيتأس فرهنگي مؤثرهاي كي ديگر از اقدامي )230: 1365 -1375 يها السماري كشور آ ةالنامس(رسيد 
هاي گيريها و جهتت به سياستكه دس  فرهنگسراها در شهرداري تهران بود،ةتوسع

  . اي زدنوآورانه
  بهداشت و درمان
 در هزار تولد 44 رقم 1368سال در سال ر اطفال زير يكيوم ود ميزان مرگبراساس آمار موج

 ريوم مرگميزان .  در هزار تولد زنده كاهش يافت26 به 1375زنده بود كه اين رقم در سال 
 در هزار تولد زنده بود كه اين رقم در سال 53 رقم 1368كودكان زير پنج سال نيز در سال 

دليل عوارض حاملگي و   مادران بهريوم مرگميزان .  در هزار تولد زنده رسيد35 به 1375
 ورنامه بسازمان (صدهزار تولد رسيد  در 40 به 1368 در صدهزار تولد در سال 90زايمان از رقم 

 ميزان پوشش تنظيم خانواده در جمعيت هدف )12: 1376رمان،د وهداشت بخش بان ريا يلمطلس اودجه، ب
 1375 درصد در سال 58 به 1368 درصد در سال 24از )  ساله داراي همسر44 تا 15زنان (

 تخت 147 رقم 1367نسبت تخت بيمارستاني به ازاي صد هزار نفر جمعيت در سال . رسيد
  .)48: 1376وسعه، ت والمت س ياميس(  تخت رسيد156 به 1375بود كه در سال 
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  گسترش شهرنشيني
بخش وسيعي از حوادث، رخدادهاي سياسي و تحوالت اجتماعي در شهرهاي بزرگ و 

هاي  پيوندها و تعلقگسسته شدن موجبزندگي كردن در شهرها . خورد رقم مياشهره كالن
 را جديد  و عاليق بندي گروهةگيري هويت جديد بر پايشود و امكان شكلزندگي سنتي مي

 ميليون نفر در سال 34 از 1355 در سال اساس آمار موجود كل جمعيت ايرانبر. آوردفراهم مي
 براي نخستين بار جمعيت شهري كشور از 1365در سال . رسيد ميليون نفر 50 به 1365

   . درصد كل جمعيت رسيد53 ميليون نفر يعني 27جمعيت روستايي بيشتر شد و به عدد 
 اين افزايش در مورد شهرهاي . مورد رسيد615 مورد به 373نيز از   تعداد شهرهاي كشور

 ة هر خانواد.)85: 1365 - 75 يها السري كشور ماآ ةالنامس(تر بود سوسباالي صد هزار نفر جمعيت مح
 به 1375 نفر و در سال 8/4 به 1365در سال .  نفر بوده است9/4 شامل 1355شهري در سال 

 شدن در تر كوچك يسو به جيتدر بهها  اين روند حاكي از آن است كه خانواده.رسد نفر مي5/4
اي شدن اده دارد و در ثاني بيانگر هسته نشان از كنترل جمعيت در خانواوالًند كه ا حال حركت

  . كامل در شهرهاستطور به باًيتقرهاي سنتي خانواده و از هم گسيختن خانواده
گرفته داراي  آيد كه روند تحوالت و تحركات اجتماعي صورتاكنون اين پرسش پيش مي

  چه نتايجي بودند؟
 

 قتصادي، تحرك اجتماعي و مشاركت سياسيا ةوسعت

 يعني افزايش سطح سواد و تحصيالت و هاي مورد اشارهگفته شد رشد شاخصان كه همچن
هاي جمعي، گسترش شهرنشيني و بهبود وضعيت بهداشتي جامعه، گسترش ارتباطات و رسانه

 وسيعي باال برد و در نتيجه با تحول نسبتاًهاي اجتماعي را در سطح ميزان سالمت و آگاهي
شناسي توسعه  اي را فراهم كرد كه در جامعهظهور طبقههاي طبقاتي موجبات رشد و پايگاه
 سنتي تنها ة جامعرايز ،شود كه مفهومي مدرن است متوسط جديد ياد ميطبقة از آن به اصوالً

 يريگ شكل رخ داد جديد ةاتفاقي كه در دور .طبقه بود؛ طبقة مسلط و طبقة تودهداراي دو 
 نوسازانه و اصالحات اجتماعي و هاياقدام .)24 :1392 ،ينايحاج(بود  متوسط با هويت معين طبقة

 كه  متوسط جديد متبلور شدطبقةاقتصادي دولت هاشمي به تحرك باالي اجتماعي و ظهور 
 طبقة عاليق سياسي اين گروه از طبعاً.  داشتساالرساالر و فندارانة ديوانخصلت سرمايه

 واقع شد و زمينه را براي تشكيل مؤثر ند سياسي پس از دوران سازندگييامتوسط جامعه در فر
  .)1381، هيريبش(  آتي فراهم كرديها سالاحزاب در 

 عرصة متوسط در ايران بعد از انقالب پيامدهاي متعددي را در طبقةدر نتيجه، افزايش 
ر ي مانند تأثييها توان در عرصه يرها را ميرده و خواهد گذارد كه اين تأثسياسي برجاي گذا
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 منظور به و احزاب سياسي و تالش ها گروه متوسط بر طبقة ريتأثسي،  قدرت سيابر
 مبحث بر  اينةفرضي. )1: 1388 ،يفوز( فرهنگ سياسي خالصه كرد ة آن در حوزيرگذاريتأث

 اصلي و پايگاه اجتماعي حزب كارگزاران ة جديد پشتوانطبقةاين ادعا استوار است كه اين 
اران اعالم حضور اين نيروي اجتماعي جديد در گيري حزب كارگزرا سامان داد و شكل

دنبال كسب   موتور تحول جامعه همواره بهعنوان به متوسط طبقة«.  سياسي كشور بودةصحن
 متوسط جامعه كه طبقة... هاي تازه براي زندگي خود است هاي جديد و يافتن شيوههويت

زندگي مدرن شهري دائما   با خود و در تماسةاز رفاه نسبي برخوردار است در جايگاه ميان
قتصاد ا(  »ها و تعاريف تازه براي زندگي استدنبال كسب تجربيات جديد و يافتن هويت به

   .)35: 1378ايران، 
 فرصتي بود براي اعالم حضور اين نيروي اجتماعي 1374انتخابات مجلس پنجم در اسفند 

هاي دولت ره شد و در سال تحوالتي كه به آن اشاهمجموع.  سياسي ايرانةجديد در صحن
 ةتوسع.  موجبات رشد و تحرك اجتماعي را در سطح نسبتاً وسيعي پديد آورد،هاشمي رخ داد

هاي آموزشي در هاي عمراني و اقدامات زيربنايي در سراسر كشور و گسترش فعاليتفعاليت
ط جمعي و  وسايل ارتباةهمراه توسع سطوح مختلف از آموزش ابتدايي تا تحصيالت تكميلي به

 توجه آگاهي سياسي و اجتماعي منجر شد و فرصت و حق شايانهاي گروهي به افزايش رسانه
 زيرا شرط تحقق سبك زندگي داشتن حق انتخاب ،انتخاب سبك زندگي جامعه را تنوع بخشيد

  .)82 :1382 ،يفاضل(  ساختاري استيها تيمحدوددر ميان 
 گسترش اي آموزشي و ارتباطي و رشد وه، گسترش نظام شدنيصنعتروند شهرنشيني و 

 زنان، روشنفكران، جوانان و ةژيو بهساالري، بهبود جايگاه و موقعيت طبقات جديد ديوان
كي از پژوهشگران قشرهاي متوسط جديد در اين دوره ي ةبه نوشت.  داشتدر پيدانشجويان را 

 حاكم يها و گروهان خود  تفاوت ميو به خود يافتند يها و خواستهآگاهي بيشتري از موقعيت 
  كه ديگر)308: 1389 ،يبحران(  تبديل شدنديمؤثرتدريج به نيروي اجتماعي  پي بردند و بهبيشتر

 ديتأك زيرا سبك زندگي طبقات متوسط با ، قرار دادندريتأث تحت جيتدر بهاقشار جامعه را نيز 
ي جهاني تبديل شده و در گرايي اينك به استاندارد هنجار ارضاطلبي و لذتجويي، بر فراغت

  .)90: 1994ترنر، (  استتر نييپا زندگي طبقات يها سبك و ها آرمانحال شكل دادن به 
هاي آنان تقاضا براي  با بهبود موقعيت اجتماعي اين طبقه طبيعي بود كه اولين خواسته

ود اين در حالي بود كه هيچ نيروي سياسي در سطح حاكميت كشور نب، مشاركت سياسي باشد
  .كه مطالبات سياسي و فرهنگي اين بخش نوظهور را نمايندگي كند

اعي آنها و شعارهايشان به شرح هاي اجتم وضعيت نيروهاي سياسي در ارتباط با پايگاه
 . بودزير
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  يازندگسارگزاران كزب ح يريگكلش ةستانآ در يساي سيوهاري نتيضعو
   جناح راست- 

 ،هاي مديريتي و سياسي كشور، حاكم بودر تمام بخش بباًيتقرها جناح راست كه در آن سال
 تاريخي طور به اين نيروي سياسي . متوسط جديد نبودطبقة نماينده و بيانگر مطالبات گاه چيه

 طبقةشناسي سياسي به هاي جامعهبنديكرد كه در طبقهدر اتحادي راهبري با بازار فعاليت مي
. و اقتصادي آنها برگرفته از فقه سنتي شيعه بود شعارهاي سياسي ،متوسط قديم تعلق دارد

 اين .)63- 64: 1377برزين، ( » سنتي شيعه داردةشه در انديشجناح راست بيشتر از هر چيز ديگر ري«
 مدني ةهاي سياسي در جامعدر قبال سياست داخلي معتقد به محدود نگاه داشتن آزادي«جناح 

ن مباحث و گفتارهاي سياسي توجه خاص است و به باز شدن فضاي سياسي و جريان يافت
هاي ريشه در فرهنگ سنتي دارد و با جلوه... به روش سياست پشت پرده معتقد است ... ندارد

هاي شكل سنتي  مربوط به زنان بر جنبهمسائلدر قبال ... كندتجدد و تمدن غربي مخالف مي
  . )64 ،: 1377برزين، (( »دهدالعاده نشان ميو سرسختي فوق ديتأك
   جناح چپ - 

 ،كرد  و پيروان خط امام فعاليت مياهللا حزبهايي مثل  عنوانجناح چپ كه در اوايل انقالب با
گفتمان .  جامعه بوددست نييپايك نيروي راديكال بود كه بيشتر بيانگر مطالبات اقشار 

بسياري داشت ان  هوادار60 ةهاي دهخواهانه و راديكال آنها در اوايل انقالب و در سال برابري
هاي وسيعي از ها و البته بعدها نيز بخش همين اقشار اجتماعي كه در آن ساليو با تكيه بر آرا

هاي امام خميني و حمايت او از  و انديشهءشدند و نيز نزديكي بيشتر به آراجامعه را شامل مي
ما پايان جنگ ايران  قضاييه مسلط بود، اة مهمي از قويها بخش مقننه و مجريه و ةآنها بر دو قو

 شعارهاي سياسي و اجتماعي اين عرصةدر . و عراق و تغيير رهبري، آنها را به حاشيه راند
هاي  آزاديةبر ضرورت رعايت قانون اساسي و حفظ حقوق مردم و توسع«جناح اگرچه 

 .) 67 ص: 1377برزين، ( تاكيد داشت »سياسي

   يطرح مطالبات مردم  بپردازد، ضرورحضور يك نيروي سياسي جديد را در جامعه كه به 
شهرداري تهران   هاشمي و نيزةساالر و نوگراي كابينكارگزاران سازندگي كه بخش فن. ساخت

 كه محصول اختالف نخبگان سياسي نيز 1374را در اختيار داشتند، با اعالم موجوديت در سال 
 بياورند به دست اجتماعي را هايوهاي وسيعي از اين نير حمايت بخشسرعت به بود، توانستند

رگزاران نيروي كا.  سياسي كشور ظاهر شوندة حاميان اين مطالبات جديد در صحنعنوان بهو 
 متوسط انتخابي و طبقة بلكه كارگزاران ، متوسط جديد نبودندطبقة طبيعي برآمده از درون

 عرصةتر در  كارگزاران براي حضور پررنگچراكه ،ناپذير از سوي همديگر بودنداجتناب
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 سياسي بودند و از آن سو اين ةسياسي نيازمند حمايت اين نيروي اجتماعي منفعل در صحن
  .ديدنيروي جديد نيز انتخابي به غير از كارگزاران فراروي خود نمي

 
  ي حزب كارگزاران سازندگيريگ كلش
 ة جامعي بين دولت وهاي اختالف1374 پنجم در اواخر سال  انتخابات مجلسةآستان در

.  تهران بروز كردة انتخابية در حوزيها ليست نامزدة هيأت مؤتلفه بر سر ارائروحانيت مبارز و
هاي  روحانيت مبارز ائتالف جناح راست و تشكلة اسالمي كه همراه با جامعةتلفؤجمعيت م

 روحانيت ةتواند از برخي از اعضاي ليست جامع اعالم كرد كه نمي،دادهمسو را تشكيل مي
ند، در  داربر عهده تبليغات را ة متدينين اصناف و بازاريان كه هزينچراكهبارز حمايت كند، م

 به 1374 در آذر هاها و اختالفد و باال گرفتن تنشدنبال تشديه ب.اين زمينه عذر شرعي دارند
 روحانيت مبارز كه خود از ةاي به جامعپيشنهاد حسن حبيبي، هاشمي رفسنجاني در نامه

 كه اختالف بر  راها نام پنج نفر از افرادي درخواست كرد كه براي رفع اختالف، آن بوداعضاي
نوري به هاشمي رفسنجاني  ناطق اما پس از مدتي. د قرار دهند در ليست خو،سر آنها بود

   .)105: 1379شادلو، ( اند روحانيت اين مسئله را نپذيرفتهةهاي همفكر جامعد كه گروهاطالع دا
، رئيس جمهور سيرئ معاون 4 وزير، 10 نفر كه عبارت بودند از 16 ئله سبب شدهمين مس

 عنوان جمعي از كارگزاران  با1374 آبان 27اي در العيهكل بانك مركزي و شهردار تهران در اط
اين اطالعيه بالفاصله با واكنش نمايندگان مجلس مواجه شد  .سازندگي اعالم موجوديت كنند

ف روحانيت و توهين به انحصاري كردن كارگزاران سازندگي و تضعيو آن را تالش براي 
ت نظارت مركزي بر قانوني بودن أكارگزاران سازندگي با استعالم از هي.  كردندمجلس برآورد

اما . كرديد ميأيت نظارت، قانوني بودن اقدام كارگزاران را تأ كردند و واكنش هيديتأكخود 
مقام رهبري در .  به رهبري خواهان كسب تكليف از او شدنداي تن از نمايندگان در نامه150

جمهور  اما به رئيس،واكنش به اين موضوع اعالم كرد كه فعاليت اين گروه هيچ اشكالي ندارد
هاي كارگزاران با  دخالت نكنند بهتر است، بنابراين بعد از آن اطالعيهوزراتوصيه كردند اگر 

  .)279: 1380نوذري، (شد  منتشر مي،نداشتندنفر از اعضا كه پست وزارت   يامضا
ندگي روشنفكران،  نماي،كارگزاران سازندگي كه از آن پس راست مدرن ناميده شد

 گرفت كه همان اقشاري بر عهدهساالران و كارگزاران اقتصادي كشور را صنعتگران، ديوان
 . يافته بودندبودند كه با اصالحات دولت هاشمي به هويت سياسي و اجتماعي جديدي دست

تكنوكرات مسلمان است كه      كارگزاران يك جريان : ديگو يمجانشين دبيركل اين حزب 
 1374 آنها فعاليت خود را از اول بهمن .)15/7/78 ،مروزاصبح (  جزو ذات كارگزاران استساالرفن

ند، با موفقيت ده بود در تهران كه ليست جداگانه داژهيو بهكارگزاران در انتخابات . آغاز كردند
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 روحانيت و رئيس مجلس ة شدند، فائزه هاشمي پا به پاي سر ليست جامعرواي روبهويژه
 كه در مورد تقلب در انتخابات ايجاد ه هايي او سرانجام با شبه. وقت ناطق نوري پيش رفت

ايي هاي كارگزاران نيز به مجلس راه يافتنداما در مورد چر تعداد ديگري از نامزد.شد، دوم شد
توان  دولت هاشمي داليل زير را مييها سالتعلق و ارتباط حزب كارگزاران با نوسازي 

  :برشمرد
 ابعاد ژهيو به دولت هاشمي يها سال و اصالحات ها استيسنخست اينكه بسياري از 

 شد كه بعدها در شمار اعضاي اصلي و اجرا توسط كساني مديريت ها استيس اين ةنوگرايان
  . درآمدندحزب كارگزاران 

توان برشمرد موفقيت كارگزاران در انتخابات مجلس پنجم  دليل دومي كه در اين زمينه مي
گويند و برآمده از گونه كه برخي ميساخته آن  يك نيروي دولتصرفاًاگر كارگزاران . است

نست توا نميگاه چيهاختالف قدرت نخبگان، بدون ارتباط با پايگاه اجتماعي آنان و جامعه بود، 
مجلس پنجم، رياست جمهوري هفتم، شوراهاي اول و مجلس ( در چندين انتخابات پياپي

هرچند كارگزاران در مجلس ششم نتوانست .  توجهي دست يابدشايان يها يروزيپبه ) ششم
  .كاميابي چهار سال پيش را تكرار كند، اين خود نشان ديگري بر وجود اين پيوند است

هاي مهم حزب دهد كه پيروزيانتخابات مجلس پنجم نشان مي ديگر آنكه تعمق در ة نكت
 بدين معنا كه هر جا بيشتر در معرض نوسازي ؛شهرهاي كشور بود كارگزاران در تهران و كالن

تر شده بود،  متوسط شهري محققطبقةگيري و اصالحات قرار گرفته بود و امكان شكل
دبير كل حزب .  متوسط شهريطبقةاران و  يعني ارتباط كارگز؛موفقيت كارگزاران بيشتر بود

ك قشر از مديران، ي ةكارگزاران نمايند: گويد پايگاه اجتماعي اين حزب ميموردكارگزاران در 
  متوسط و سطوح پاييني از مردم از نظر كارهاي اجرايي و مديريتي استيها و آدمروشنفكران 

.  متوسط استطبقةمخاطب ما  : مرعشي سخنگوي حزب نيز معتقد است.)54: 1379 ،يرباسچك(
ها منوط به فعال شدن  ولي حل مشكل عميق توده... مردم استةالبته هدف ما خدمت به عام

 .)1392 اعتماد، ةروزنام(  همين قشر استقاًيدقمخاطب ما .  متوسط و نخبگان جامعه استطبقة

 
   حزب كارگزارانياهگاهديد
   اقتصادي- 

سازي براي اي جايگاه اقتصادي ايران در اقتصاد جهاني و زمينه بر ارتقكارگزاران حزب ةمرامنام
 ةاين حزب در زمين).  حزب كارگزارانةمرامنام(كند  ميديتأكمشاركت مردم در اقتصاد 

داري صنعتي و توليدي ي آدام اسميتي بازار معتقد است و نوعي سرمايهئاقتصادي به دست نامر
سازي كند و به خصوصيجي و استقراض مالي دفاع ميگذاري خار از سرمايه؛كندرا دنبال مي
سازي، جريان راست مدرن همچون راست سنتي، خصوصي. سازي دولت معتقد استو كوچك
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 با اين تفاوت كه در طيف سنتي بناي اين پذيرش ،پذيرد و ايجاد دولت حداقل را مييآزادساز
داري جهاني مبنا قرار  و سرمايهاصول و فقه اسالمي تلقي شده و در نگرش مدرن اصول اقتصاد

الزم نيست دولت در هر كار كوچك و بزرگي دخالت كند و ما «: گويدمرعشي مي. گرفته است
 نيتأمهاي  منابع اصلي درآمد براي هزينهعنوان بهگوييم كه جز يك امهات كه دولت بايد مي

ما خودمان را طرفدار . تواند خصوصي و فعال شود اقتصاد ميةاجتماعي مردم حفظ كند، بقي
 توليدكننده حمايت شود طبقةكنيم در ايران بايد از دانيم و فكر مي جامعه مية توليدكنندطبقة

  .)114: 1379شادلو، (كه به گسترش اقتصادي يعني سازندگي بيشتر منجر شود 
  هاي فرهنگي ديدگاه- 

يشه، بيان، نوآوري و دفاع از آزادي اند«:  حزب كارگزاران آمده استيمش خط 4در بند 
 :1379شادلو، ( »هاي فكري و هنري با رعايت موازين اسالمي در چارچوب قانون اساسيخالقيت

فرهنگ امروز در واقع يك تكنولوژي است بايد به «: گويد دبيركل اين حزب مي.)124 ،
صبح (» نويسندگان و هنرمندان احترام بگذاريم و بدانيم كه فرهنگ و ادبيات سفارشي نيست

 اين گروه  كه پس از دوم خرداد به وزارت ة مهاجراني عضو برجستعطاءاهللا .)13/8/78 ،مروزا
در مجموع . هاي مختلف دفاع كردهاي فرهنگي در عرصه با قوت تمام از آزادي،فرهنگ رسيد

 فرهنگي منشي باز و مبتني بر تسامح و تساهل داشتند و به آزادي در عرصةكارگزاران در 
  .هاي فرهنگي و هنري معتقد بودندعرصه

   سياست داخلي- 
 موضع سياسي حزب كارگزاران مخالفت با انحصار قدرت نيتر مهم سياست داخلي عرصةدر 

كند و  مدرن و عرفي طرفداري مية اين گروه از جامع.در دست يك گروه خاص است
يز بر تشويق مردم به  حزب نةدر مرامنام. وار و افراطي گريزان است تودهة از جامعشدت به

 ةمرامنام(  شده استديتأك سياسي ةتوسع دستيابي به منظور بهمشاركت گسترده در امور سياسي 
  : پس از انتخابات دوم خرداد گفت مهاجراني عضو ارشد كارگزاران.)يحزب كارگزاران سازندگ

 ةوزنامر(. »دهدس ميي معكو با اين انتخابات دريافتند كه تندروي نتيجهاهللا حزبعناصر دلسوز «
در مجلس پنجم كارگزاران با «: گويد سيد حسين مرعشي در اين مورد مي.)1376/ 17/4يران، ا

 ،مروزاصبح ( » را برداشتييتكثرگرا سياسي و ة توسعيها قدم فضا را باز كرد و اولين يشكن خط
15/7/78(.  
    سياست خارجي- 

 و 60 ةراديكال انقالبيون جناح چپ در ده سياست خارجي از شعارهاي عرصةكارگزاران در 
زدا و مباحث مبارزه با استكبار و امپرياليسم فاصله دارد، بنابراين از نوعي سياست خارجي تنش

 خارجي، استقراض از يگذار هيسرماكند كه بتوان در پناه آن به جذب روانه پيروي مي ميانه
 .)35: 1379 ك،يموكراتدصالحات ا و يسايس يونگرگد( صادرات پرداخت ةالمللي و توسعهاي بينبانك
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گويد صراحت مي  بهيا زب نيز در مصاحبهمحسن نوربخش يكي ديگر از اعضاي ارشد ح
  .)78/9/10صبح امروز، ( رابطه با آمريكا به نفع ماست

 
  هجيتن

 دولت هاشمي رفسنجاني، اران سازندگي و نقش نوسازيگيري حزب كارگزبراي تبيين شكل
هرچند در تحليل .  نوسازي مبناي نظري قرار گرفته استة رايج، نظريةاز ميان سه نظريدر آن 

دهد كه بررسي كمي و كيفي موضوع نشان مي. نهايي بايد نگاهي جامع به هر سه نظريه افكند
 اقتصادي همچون نرخ رشد ةهاي توسع  دولت هاشمي رفسنجاني، شاخصيها سالدر 

 اجتماعي يها شاخصهات اقتصادي، نرخ صنعتي شدن و  صنعتي، توليدةاقتصادي، توسع
 دگرگوني  شدنيشهر بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي و ةهمچون نرخ سواد، حوز

ها راه را براي تحرك اجتماعي و سياسي اين دگرگوني.  را تجربه كرده استچشمگيري
د و قانوني به  پاسخي نهادمنعنوان بهو حزب كارگزاران سازندگي كرد تر هموار گسترده

موفقيت حزب كارگزاران در انتخابات . مطالبات سياسي اين نيروي اجتماعي جديد ظاهر شد
ويژه تهران كه با مديريت دبيركل حزب، كانون اصلي مجلس پنجم در شهرهاي بزرگ و به

گيري و موفقيت ترين دليلي است كه پايگاه حزب كارگزاران و رمز شكلتحوالت بود، اصلي
گيري را بايد در دليل ديگر اين نتيجه. دهددر درون اين نيروي اجتماعي جديد نشان ميآن را 
 متوسط شهري در آن طبقةآفريني حزب كارگزاران در تحوالت دوم خرداد كه باز هم نقش

سومين دليل اين موضوع شعارهاي حزب . وجو كرد جستداشت،بخشي نقش مهم و هدايت
 صنعتي، كاهش كنترل اجتماعي و دفاع هرچند ة اقتصادي، توسعكارگزاران است كه بر تعديل

 عرصةزدايي در روي و تنش سياسي و اجتماعي و نيز تأكيد بر ميانهيها يآزادمحدود از 
توان گفت اصالحات و نوسازي دولت هاشمي بنابراين مي. كند يم ديتأكسياست خارجي، 

اين نيروي . هموار كرد  متوسط شهريةطبق ة دوباريرفسنجاني راه را براي گسترش و احيا
گيري  مبنا و پايگاه شكل،كرد سياسي دنبال ميعرصةاجتماعي كه مطالبات جديدي را در 

ار ككارگزاران نيز در طول فعاليت خود كوشيد تا مطالبات اين نيرو و . حزب كارگزاران شد
   . متوسط جديد را ايفا كندطبقة احزاب ةژيو
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