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Abstract3
The main Purpose of this Article is to compare the economic results of the Islamic
Revolution with some of scial Revolutions. Adopting an analytical-descriptive research
method, the present study is a comparative sociological-economic analysis (institutional)
of the achievements of the Islamic Revolution with respect to some of the sociological
revolutions. As comparison possesses the ability of making evaluation of data more
significant, two types of diachronic (with the past) and synchronic (with some of
revolutions) comparison were employed and the analysis method is comparative. As
economic and non-economic (political and social) factors were noted in analyzing the
performance of Iran’s economy, the analysis is sociological-economic (institutional).
Iran's economy has been evaluated based on four important macroeconomic indicators:
economic growth rate, three-sector growth, unemployment rate and Gini Index. The
period of analysis is from 1979 to 2016. The theoretical framework of the study includes
the theories and empirical studies of the experts of social revolutions about the economic
consequences of social revolutions. The present study answers 4 questions: (1) what are
the economic results of the Islamic Revolution? (2) Have the results of the Islamic
Revolution been identical in the short term and long term? (3) What factors have
influenced the economic results of Islamic Revolution? (4) Are the economic results of
the Islamic Revolution consistent with the theories and studies done about other
revolutions? The results of the current study indicate all economic results of the Islamic
Revolution in the first ten years have been negative regarding the examined indicators;
they have gradually improved in the long run, but have not fundamentally changed. The
enternal and external of factors which have affected the economic results of the Islamic
Revolution have been: oil-dependent economy, big and unefficiencey burocracy, rapid
Growth of Pepolation, Iran-Iraq War, European and American sanctions against nuclear
program, and fluctuations of world oil price.
Keywords: Islamic Revolution, Economic Results, Gconomic Growth, Gconomic
Sanction, War.
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چكيده

هدف اصلي مقاله حاضر مقايسه نتايج اقتصادي انقالب اسالمي با برخي از انقالبهاي اجتماعي است.
جامعهشناختي انقالب استوار است .روش اين مطالعه تحليلي – توصيفي

چارچوب نظري مقاله بر نظريههاي
همزماني (با ساير
است و شيوه تحليل مقايسهاي است كه دو نوع مقايسه درزماني (با گذشته) و در مواردي 
انقالبها) انجام شده است .اقتصاد ايران بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد كالن« ،نرخ رشد اقتصادي»،
«رشد بخشهاي سهگانه»« ،نرخ تورم»« ،نرخ بيكاري» و «ضريب جيني» ارزيابي و عملكرد آن با عوامل
اقتصادي و غيراقتصادي (سياسي و اجتماعي) و داخلي و بين المللي تبيين شده است .دوره زماني تحليل از
يهاي تجربي صاحبنظران انقالبهاي اجتماعي
 8975تا  8937است .چارچوب نظري مقاله نظريهها و بررس 
يدهد :نتايج اقتصادي انقالب
انقالبهاي اجتماعي است .اين مقاله به  2سوال پاسخ م 

درباره نتايج اقتصادي
بلندمدت يكسان بودهاند؟ چه عواملي بر نتايج
مدت و 
اسالمي كدامند؟ آيا نتايج انقالب اسالمي در كوتاه
بودهاند؟ آيا نتايج اقتصادي انقالب ايران با نظريهها و بررسيهاي انجام
اقتصادي انقالب اسالمي تأثيرگزار 
انقالبها همخواني دارند؟ نتايج اين تحقيق نشان ميدهد :كليه نتايج اقتصادي انقالب

شده درباره ساير
بلندمدت بهتدريج اندكي بهبود
بودهاند؛ اما در 
ايران از نظر شاخصهاي مورد بررسي در ده ساله اول منفي 
يافتهاند .مهمترين عوامل داخلي و خارجي كه نتايج اقتصادي انقالب ايران را متأثر ساختهاند «اقتصاد نفتي»،
مهاي اقتصادي
«ديوانساالري متورم و ناكارآمد»« ،افزايش ناگهاني جمعيت»« ،جنگ ايران و عراق»« ،تحري 
اروپا و امريكا عليه برنامه هستهاي» و «نوسانات جهاني قيمت نفت» بودهاند .نتايج اقتصادي انقالب ايران در
همخواني دارد و در مواردي همخواني ندارد.
موارد بسياري با نتايج ساير انقالبها 

مهاي اقتصادي ،جنگ.
واژگان كليدي :انقالب اسالمي ،نتايج اقتصادي ،رشد اقتصادي ،تحري 

جامعهشناسي ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران .نويسنده مسئول:

* .1استاديار
)(moh_sabzehei@yahoo.com
 .0استاديار اقتصاد ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
 .4استاديار جامعه شناسي ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
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 -8طرح مساله
همه انقالبها نتايجي دارند و هيچ انقالبي بدون نتيجه نيست .اما بهطور قطع ،نميتوان
گفت انقالبهاي اجتماعي به همه آرمانهايشان دست مييابند .انقالبها ممكن است
در دستيابي به مهم ترين اهدافشان با مشكالت داخلي و خارجي مواجه شوند .در اينجا
سوال اساسي اين است كه چه عواملي ميزان موفقيت انقالبهاي اجتماعي را تعيين
ميكنند .بر اساس مطالعات جامعهشناسان انقالب ،نتايج انقالب در ابعاد مختلف

اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي تحت تأثير عوامل مختلفي است .اما در بُعد
اند:
تر نقش عوامل زير مهم
اقتصادي بيش
 .1ميراث بهجامانده از رژيم پيشين شامل منابع اداري ،سرمايه مادي و سرمايه
انساني و  ...ميشود در نتايج انقالب تأثير ميگذارد .براي مثال ،اگر رژيم
پيشين در زمينه تربيت نيروي انساني (از طريق گسترش دانشگاهها) و تقويت
بنيه اقتصادي سرمايهگذاري كرده باشد كار سازندگي دولت انقالبي آسانتر
ميشود .برعكس ،اگر آن داراي ديوانساالري فرسوده و فاسد و اقتصاد وابسته
باشد كار انقالبيون براي سازندگي مشكل ميشود.
 .0ايدئولوژي انقالبي مرامنامه تغيير اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي جامعه
انقالبي است .براي مثال ،در انقالبهاي كمونيستي بر اساس ايدئولوژي
مساواتطلبانه برخي از اصالحات اقتصادي از جمله لغو مالكيت خصوصي،
مليكردن اقتصاد و  ...صورت پذيرفت (سبزهاي.)141 :1430 ،
 .4محدوديتهاي بينالمللي شرايط نامساعدي را براي بازسازي جامعه از
دولتهاي انقالبي ايجاد ميكنند .اقدامات دولتهاي ضدانقالب از طريق
فشارهاي بيروني نظير حمله نظامي ،اعمال تحريمها يا تقويت ضد انقالب
داخلي مانع از انجام بسياري از تغييرات مورد نظر انقالبيون ميشود (پناهي،
.)365 :1431
 .3سرانجام ،سطح توسعهي افتگي اقتصاد كشور انقالبي در موفقيت برنامهها و
تالشها براي تغيير ساختارهاي اجتماعي -اقتصادي مؤثرند .اقتصاد وابسته كه
شامل وابستگي به اقتصاد جهاني ،فناوري و كمکهاي خارجي است ،مانعي
بزرگ در راه عمليكردن وعدههاي اقتصادي -اجتماعي انقالبيون ،بهويژه
ريشهكني فقر و عدالت اجتماعي ،ميشود (سبزهاي.)141 :1430 ،
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بررسي و تحليل نتايج اقتصادي ايران نيز بدون شناخت محدوديتها غيرعلمي و
ها شناسايي و در تحليل استفاده شوند.
ترين محدوديت
ناكامل است .لذا بايد مهم
با توجه به مطالب باال اين مقاله به  3سوال پاسخ ميدهد :نتايج اقتصادي انقالب
مدت و بلندمدت يكسان بودهاند؟ چه
اسالمي كدامند؟ آيا نتايج انقالب اسالمي در كوتاه
عواملي بر نتايج اقتصادي انقالب اسالمي تأثيرگذار بودهاند؟ آيا نتايج اقتصادي انقالب
هاي انجام شده درباره ساير انقالبها همخواني دارند؟
ها و بررسي
ايران با نظريه

 -2روششناسي
روش اين مطالعه تحليلي – توصيفي است .با توجه به اينكه ارزيابي دادهها با مقايسه
شود ،دو نوع مقايسه در زماني (با گذشته) و در مواردي همزماني (با ساير
معنيدارتر مي

كشورها) انجام شده است و لذا روش تحليل مقايسهاي است .نتايج اقتصادي انقالب
ايران با انقالب هاي اجتماعي روسيه ،چين ،مكزيک ،كوبا ،بوليوي و پرو مقايسه شده
است كه دليل انتخابشان وجود مطالعات اقتصادي درباره آنها از سوي صاحبنظران
انقالبهاي اجتماعي است .منابع اين مقاله از آمارها و دادههاي منتشره از سوي مركز
آمار ايران ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رياستجمهوري ،گزارش بانک جهاني و ساير مجالت تخصصي اقتصادي تأمين شده

ا ست .عملكرد اقتصاد ايران با عوامل اقتصادي و غيراقتصادي (سياسي و اجتماعي)
داخلي و بين المللي تبيين شده است .اقتصاد ايران بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد
هاي سهگانه»« ،نرخ تورم»« ،نرخ بيكاري» و
كالن« ،نرخ رشد اقتصادي»« ،رشد بخش
«ضريب جيني» ارزيابي شده است .دوره زماني تحليل از  1457تا  1435است.
هاي تجربي صاحبنظران انقالبهاي اجتماعي
ها و بررسي
چارچوب نظري مقاله نظريه
هانتينگتون ،جاناتان كلي و هربرت كلن ،سوزان اكشتاين ،سلدن ،جک گلدستون درباره
هاي اجتماعي است.
پيامدهاي اقتصادي انقالب

 -9ادبيات تحقيق و چارچوب نظري
به طور كلي بايد گفت مطالعه پيامدهاي انقالب بسيار جوان و در آغاز راه است ،به
صورتي كه هيچ نظريه مفصل و منسجمي در اينباره تا دهه  1370وجود ندارد .اگر در
زمينه تبيين وقوع انقالب دست كم سه نسل نظريه وجود دارد ،درباره تبيين پيامدهاي
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انقالبي هنوز يک نسل نظريه هم وجود ندارد ( .)Zimmerman. 1990: 40با وقوع انقالب
اسالمي از دهه  1360به بعد يکسري نظريهها و تحقيقات تجربي درباره انقالب اسالمي
ايران از سوي محققان خارجي و نظريهپردازان ايرانياالصل شاغل در خارج از كشور
مطرح شد .انقالب كوبا و انقالبهاي اروپاي شرقي نيز در نظريهپردازي و مطالعات
تجربي در اين باره تأثير گذاشتند .از اين به بعد روش مقايسهاي در بررسي نتايج
انقالب ها مورد توجه خاص پژوهشگران اين حوزه قرار گرفت كه بيشتر به نظريهپردازي
درباره عواملي نظير ايدئولوژي و فرهنگ ،عامليت و ساختار در پيامدهاي انقالب
پرداختند .عالوه بر آنها بعضي از نظريهپردازان نيز نقش عامل سياسي را در پيامدهاي
انقالب بررسي كردند .سعيد ارجمند معتقد است ايدئولوژي در انقالب اسالمي ايران
عامل نيرومندي براي تغيير بود كه همه عناصر شناختهشده ايدئولوژيهاي غربي و
مكاتب سياسي ،به اضافه اميد و اعتقاد به رستگاري پس از مرگ را شامل ميشد و موفق
شد ( .)Arjomand. 1986: 414مهران كامروا نيز معتقد است عوامل ساختاري در سقوط
رژيم پيشين مؤثر است ولي پس از انقالب عوامل ساختاري و ايدئولوژي به صورت
توأمان در ساختن آينده جامعه انقالبي تأثير ميگذارند ( .)Kamrava, 1999: 323كامروا در
مقاله خود با مقايسه انقالب اسالمي و چند انقالب ديگر عوامل ساختاري و ارادي مؤثر
بر ماهيت و عملكرد دولت انقالبي را بررسي كرده است .او انقالبها را به سه دسته
ناگهاني يا خودجوش ،مانند انقالب ايران و فرانسه ،برنامهاي يا مذاكرهاي نظير انقالب
چين و كوبا و مختلط همانند انقالب روسيه و نيكاراگوئه تقسيمبندي كرده و سعي
ميكند نحوه اثرگذاري ساختار و عامليت را در فرايند دولتسازي پس از سرنگوني رژيم
پيشين بررسي كند ( .)Kamrava. 1999: 323-324مقدم با مطالعه پيامدهاي انقالب
اسالمي و مقايسه آنها با انقالبهاي اروپاي شرقي با تأثير ايدئولوژي در نتايج جنسيتي
انقالب تأكيد و انقالبها را از اين نظر ،به دو نوع برابريطلب و مردساالر تقسيم ميكند.
ايدئولوژيهاي برابريطلب خواهان برابري زنان و مردانند و در جهت آزادسازي زنان
عمل ميكنند ،و ايدئولوژيهاي مردساالرانه بر نابرابري جنسيتي تأكيد ميكنند و از
خانهداري زنان طرفداري ميكنند (.)Moghadam. 1995: 325
جان فورن و جف گودوين 1با مطالعه انقالب اسالمي و انقالب نيكاراگوئه ،نظريهايي
درباره پيامدهاي انقالبها مطرح كردهاند .بهنظر آنها ،نتايج انقالب پس از به
1. John Foran & Jeff Goodwin
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قدرترسيدن انقالبيون به اين بستگي دارد كه كدام يک از رهبران و گروههاي انقالبي
بتواند قدرت را به دست بگيرد و چگونه از آن استفاه كند .با توجه به شرايط بحران
انقالبي ،در اثر منازعه قدرت بين گروههاي مختلف ،فشارها و محدوديتهاي داخلي و
خارجي ممكن است انقالبيون از برخي از آرمانهايشان كوتاه بيايند و آنها را نتوانند
تحقق ببخشند .بهنظر فورن و گودوين براي تحقق آرمانهاي انقالبيون محدوديتهايي
وجود دارد؛ يكي از آنها توسعه نايافتگي و وابستگي اقتصادي اين كشورها به اقتصاد
جهاني است .ساير محدوديت ها شامل عوامل سياسي از جمله ،منازعه بين انقالبيون،
توانايي محدود دستگاه دولتي ،تهاجم خارجي ،قابليت و اهداف نخبگان داخلي است.
فورن و گودوين بر اساس نظريهشان تالش مي كنند پيامدهاي انقالب اسالمي و انقالب
نيكاراگوئه را با هم مقايسه كنند .به نظر آنها ،هر دوي اين انقالبها از نظر سياسي
موفق ولي از نظر اجتماعي نسبتاً ناموفق اند ،زيرا با وجود بسيج تودهاي وسيع و
دستآورده اي سياسي و فرهنگي مهم نتوانسته اند ساختارهاي اقتصادي و طبقاتي را
به طور اساسي دگرگون كنند .آنها علت شكست بُعد اجتماعي انقالب ايران را به
ويژگي هاي رهبران سياسي نسبت مي دهند ،ولي علت اين شكست را در نيكاراگوئه به
عدم قابليت هاي سياسي انقالبيون و قدرت دشمنان داخلي و خارجي آنها ربط ميدهند
( .)Foran & Goodwin. 1993:212بهنظر نويسندگان ،هر دو انقالب شباهتها و
اختالفاتي در پيامدهايشان دارند .پيامدهاي مشابه دو انقالب مواجهه با حمله و
فشارهاي خارجي ،اقتصاد مختلط ،صنعتيشدن محدود ،خصوصي سازي مجدد ،فرهنگ
و ايدئولوژي انقالبي ،شكلگيري دولت مردمساالر ،قويتر و مردمي تر از رژيم پيشين و
در نهايت ،تغيير اجتماعي جزيي و نه اساسي است .اختالف پيامدهاي دو انقالب نيز
در مواردي شامل قطع وابستگي به آمريكا و دفع حمله خارجي در ايران ،ولي ناتواني
نيكاراگوئه در دفع كامل مخالفان مسلح حمايتشده به وسيله آمريكا؛ دگرگوني
اجتماعي اقتصادي كم تر در ايران با وجود داشتن منابع بيش تر نسبت به نيكاراگوئه؛
استقرار دولت غيرليبرال و اقتدارگراي مذهبي در ايران ،در مقابل دولت كثرتگراي
مردم ساالر نيكاراگوئه؛ استحكام نظام سياسي با دگرگوني ساختاري محدود در ايران،
در مقابل شكست نسبي سياسي و دگرگوني ساختاري بيش تر در نيكاراگوئه است
( .)Foran & Goodwin. 1993: 240
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روبرت اسنايدر 1نيز با مطالعه انقالب اسالمي و مقايسه آن با انقالبهاي كوبا و
نيكاراگوئه نظريهاي بهنام «بيرونيكردن تضادهاي داخلي 2مطرح ميكند .بهنظر او
انقالبيون جهان سوم براي اينكه بتوانند به بسيج انقالبي ادامه دهند و سياستهايشان
را راديكال كنند ،روابط سياسي گذشتهشان را با كشور سطهگر (آمريكا) قطع ميكنند و
تنش با آن را باال ميبرند تا بتوانند رقباي داخليشان را تضعيف كرده يا شكست بدهند
( .)Snyder. 1999a: 270به عبارت ديگر ،دولتهاي انقالبي براي تحكيم قدرتشان به يک
دشمن خارجي نياز دارند .او اضافه ميكند اگر در فرايند انقالبي طبقه بورژوازي و تجار
انقالب را حمايت كرده باشند ،امكان تضاد بين آنها و بين انقالبيون تندرو پس از سقوط
رژيم بسيار زياد است .اما وقتي انقالبيون تندرو بر سر قدرت باشند ،براي تضعيف رقباي
بورژواز ي خود با آمريكا تضاد و تنش جدي ايجاد خواهند كرد .اسنايدر با استناد به
وضعيتهاي انقالب هاي ايران ،كوبا و آمريكا سعي ميكند نظريهاش را تأييد كند
(.)Snyder.1999a:286

اما بحث درباره پيامدهاي اقتصادي انقالبها از بحثها درباره پيامدهاي كلي انقالب
نيز جوانتر است .هانتينگتون در كتاب سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني
مدت تقريباً منفي است و علت اصليش
ها در كوتاه
معتقد است نتايج اقتصادي انقالب
ازهم گسيختگي ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه پس از انقالب است كه بر اثر

عوامل متعددي همانند سوءمديريت ،شكست در هماهنگسازي طرحهاي توليدي،
تجربگي در امور اجرايي به وجود ميآيد،
اتالف منابع ،ناكارايي ،تغيير نظام اقتصادي ،بي
ها براي هر انقالبي طبيعي هستند (هانتينگتون .)336 :1475 ،بهنظر
اما همه اين
ها سال زمان الزم دارد تا دوباره بتواند به
هانتينگتون جامعه انقالبي سالها و شايد ده
سطح توليد اقتصادي پيش از انقالب دست يابد ،زيرا رشد اقتصادي در درجه اول ،به
كه بيش از يک دهه طول كشيد
تثبيت نهادهاي نظام سياسي جديد بستگي دارد .چنان
رواييشان را تثبيت و سپس به صنعتيشدن فكر
 
ها در روسيه الگوي فرمان
تا بلشويک
مچنان
كردند .رشد اقتصاد مكزيک نيز براي سه دهه بعد از انقالب ،يعني تا دهه 1330ه
شدن ساختارهاي سياسي آفريده
متوقف بود .از اين دهه به بعد بود كه بهعلت نهادمند
انقالب ،رشد اقتصادي اين كشور آغاز شد (هانتينگتون.)333 :1475 ،
1. Robert Snyder
2. Externalization of internal conflicts
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هاي اقتصادي درباره انقالبها را جاناتان كلي و هربرت كالين
اما بهترين بررسي

1

بهاي مدرن معموال در
دهد اكثر انقال 
انجا دادهاند .بررسيهاي تجربي آها نشان مي
بلندمدت از چند طريق به توسعه زيرساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور انقالبي

كمک ميكنند (كِلي و كالين .)147 :1465 ،بهنظر كلي و كالين ،انقالبها باعث
شوند و تحقيقات مارک سلدن درباره
افزايش رشد اقتصادي كشور در بلندمدت مي
انقالب چين و جک گلدستون درباره انقالب روسيه نيز اين ادعا را ثابت ميكند .بر
اساس بررسي سلدن ( ،)1465در دوره برنامه پنج ساله اول توسعه چين پس از انقالب
( )1354-1357اين كشور  03/0درصد بازده ماديش را به سرمايهگذاري اختصاص داد.
در اوج برنامه «جهش بزرگ به جلو» در  ،1370اين رقم به  43/7درصد رسيد و پس از
كاهش آن در اوايل دهه  1370بار ديگر افزايش يافت و در دوره  1370 -76بهصورت
هاي  1350و  1367بهصورت متوسط در بخش
متوسط به  44رسيد .چين بين سال
صنعت  11/0درصد و در بخش كشاورزي  4/0درصد ساليانه رشد داشته است .با توجه
توان ميزان رشد را در بخش صنعت عالي و
به مشكالت اوليه در راه توسعه صنعتي مي
قبول دانست .اين دو بخش در مجموع ،اقتصاد چين را ساالنه
در بخش كشاوري قابل
هاي واقعي و اگر متوسط رشد ساالنه جمعيت حدود 0
بهطور متوسط  3/7درصد به نرخ
درصد در نظر گرفته شود ،اين اقتصاد را ساالنه  0/3در صد بهپيش بردند (سلدن،
چنين ،بر اساس بررسي گلدستون ( )1465رژيم شوروي پس از
 .)067 :1465هم
سال هاي انقالب كمونيستي روسيه توانست پس از پيروزي در جنگ جهاني دوم ،در 05

هاي اقتصادي و سياسي زيادي دست يابد .از لحاظ اقتصادي ،نرخ
سال بعدي به موفقيت
رشد صنعتي بيش از  7درصد در سال ،مراكز توليد صنعتي مدرني را در سراسر شوروي
ايجاد كرد .اتحاد شوروي در توليد نفت ،فوالد و ديگر كاالهاي صنعتي اساسي به رده
اي به يكي از دو ابرقدرت جهاني
اول جهاني صعود كرد و در تكنولوژي فضايي و هسته
هاي زيادي را تجربه كرد (گلدستون:1465 ،
تبديل شد و از لحاظ نظامي ،پيشرفت
 .)475تحقيقات دادلي سيرز 0،درباره نتايج اقتصادي انقالب كوبا نشان ميدهد اقتصاد
كوبا در يک دهه بعد از انقالب ،يعني دهه  ،1370از توليد تکمحصولي نيشكر و خدمات
جهانگردي خارج و به اقتصادي متكثر تبديل شد .با مكانيزه شدن كشاورزي نيروي كار
1. J. Kelley and H. S. Klein
2. Dudley Seers
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هاي غير از شكر نظير غالت ،قارچ ،سبزيها و
در صنعت شكر آزاد شد؛ بازده فرآورده
ميوهها بهسرعت افزايش يافت؛ صنعت شيالت در اقيانوسهاي اطلس و آرام توسعه

سازي ،خانهسازي ،سدسازي و
سازي ،مدرسه
يافت .صنعت ساختمان نيز با جاده
شبكه هاي آبياري و فاضالب در سراسر جزيره كوبا شكوفا شد ،به صورتي كه در اين دهه

بيكاري ديگر وجود نداشت و تقريباً همه مردان و بيش از  45درصد زنان شاغل بودند
(استاوريانوس.)433 :1465 ،
سازوكار ديگري ،كه باعث رشد اقتصادي ميشود گسترش بازار است .بهنظر كلي و
كالين انقالب اقتصاد بازار را گسترش و اشتغال در مشاغل حرفهاي ،مديريتي ،دفتري و
دهد .بررسي سلدن درباره انقالب چين نيز اين امر را
ونقل را افزايش مي
بخش حمل
كند .در چين پس از مرگ مائو در  ،1377دِنگ شياو پينگ اصالحات بازاري را
ثابت مي
در هر دو بخش كشاورزي و صنعتي به اجرا در آورد ،با اين اعتقاد كه تركيب اصالحات
نهادي و بازبودن درهاي چين بهروي اقتصاد جهاني به بهبود شرايط اقتصادي كمک
خواهد كرد .شياو پينگ در كشاورزي ،كنترل زمين را از تعاونيها گرفت و به
خانواده هاي دهقاني واگذار كرد .دهقانان اجازه يافتند سهمي از محصول توليدي را براي

خود در بازار به فروش برسانند .در صنعت ،خصوصيسازي نسبي شركتهاي دولتي
انجام شد و مناطق ويژه اقتصادي ،بهويژه در امتداد سواحل جنوبي و شرقي ،ايجاد
 گذاري خارجي استقبال شد .اين مناطق ويژه كه از طريق صادرات
گرديد و از سرمايه
شدند ،بهزودي چين را به يكي از اصليترين
فراوان به اقتصاد جهاني متصل مي
صادركنندگان جهان و از نقاط جذاب سرمايهگذاري خارجي تبديل نمودند كه بخش
گذاريهاي برونمرزي
كنگ ،تايوان و سرمايه 
گذاريها از هنگ
زيادي از اين سرمايه 
 شد .از منظر كامالً اقتصادي ،اصالحات موفقيت زيادي به
چين ،به اين كشور وارد مي
دست آورد .از  ،1360بهمدت بيش از سه دهه و تا به امروز ( )0017اقتصاد چين بين
 6تا  10در صد رشد پيدا كرد كه يكي از باالترين نرخ خام رشد در جهان بهشمار
ميرود (سلدن.)063 :1465 ،

دليل يا سازوكار ديگري ،كه به نظر كلي و كالين باعث رشد اقتصادي پس از انقالب
وپرورش ،علم ،مهارتهاي فني و بهطور
ها در آموزش
ميشود و سرمايهگذاري انقالب

رو كساني كه داراي مدارک تحصيلي يا مهارت
كلي ،تقويت سرمايه انساني است .ازاين
هايشان نفع مستقيم ببرند و فرصتهاي
فني خاصي هستند ،قادر خواهند بود از مهارت
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

تحليل و تبيين نتايج اقتصادي انقالب اسالمي در مقايسه بينالمللي با برخي از انقالبهاي اجتماعي 217

جذاب تر و سودآورتري را در مقايسه با آن چه قبل از انقالب بود ،از آن خود كنند (كلي
و كالين .)147 :1465 ،بررسي هاي سوزان اكشتاين درباره تأثير انقالب بر رفاه
اجتماعي در چهار كشور آمريكاي التين كه دستخوش انقالب شدهاند ،مكزيک
( ،)1310بوليوي ( ،)1350كوبا ( )1353و پرو ( )1376نشان ميدهد به استثناي كوبا
كه شيوه توليدش از سرمايه داري به سوسياليستي تغيير كرد ،پس از جنگ جهاني
دوم ،حكومت هاي پس از انقالب ،بهگونه فزايندهاي به استراتژي صنعتيشدن
سرمايه داري روي آوردند كه طبقه متوسط شامل كارگران صنعتي ماهر ،تكنسينها،
متخصصان و تجار خرده پا بيش از ساير طبقات از آن نفع بردند (اكشتاين:1465 ،
 .)131به نظر كلي و كالين چون عدالت اجتماعي ،برابري ،حذف نابرابريهاي اجتماعي
و رسيدگي به طبقات پا يين جامعه جزو اهداف اكثر انقالب هاي اجتماعي هستند،
انقالبيون پس از رويكارآمدن سعي مي كنند كه اقداماتي در زمينه ريشهكني
بي سوادي ،گسترش بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي همگاني انجام دهند كه رشد
اقتصادي را بيشتر ميكند .گرچه انقالبها معموالً بهدنبال ايجاد عدالت و برابري
بيش تر در جوامع هستند اما احتمال برگشت تدريجي نابرابري در جامعه پساانقالبي
 ها ممكن است در كوتاهمدت مالكيت
بسيار زياد است .بر اساس نظر آنها ،انقالب
خصوصي را از بين ببرند يا آن را بين دهقانان توزيع كنند يا القاب و امتيازات موروثي
را براندازند ،اما فرصت هاي جديدي را در حوزه هاي مديريت خدمات و فعاليتهاي
تجاري خرد ايجاد مي كنند كه براي استفاده از اين فرصت ها آنهايي كه تحصيالت،
مهارت و توانايي يا به طور كلي ،سرمايه انساني بيشتري دارند ،ميتوانند از آنها
استفاده كنند .اين امتياز در سرمايه انسا ني ،باعث ايجاد موقعيتهاي شغلي عاليتر و
درآمدهاي باالتر براي دارندگان آن ميشود .بهعالوه ،فرايند صنعتيسازي و توسعه
اقتصادي كه معموالً در انقالب هاي كالسيک ،مدرن و توسعه ايي جهان سوم پس از
هاي علمي ،فني و مديريتي اهميت و
سال هاي تثيبت انقالب آغاز ميشود ،به مهارت
بخشد ،به صورتي كه هر اندازه رژيم هاي پس از انقالب ،سياست
امتياز بيشتري مي
صنعتيشدن را جدي تر تعقيب كنند ،نابرابري در زمينه فرصت و امتياز بيشتر خواهد
شد .به عالوه ،افراد با تحصيالت عالي ،برخوردار از مقامات دولتي ،و با درآمد باال قادرند
بع ضي از اين امتيازات را به فرزندان شان انتقال دهند كه به ايجاد نظام نابرابري
موروثي جديدي منجر ميشود (كلي و كالين.)144 :1465 ،
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با توجه به بحث نظري باال بهنظر ميرسد بحث جامعتر درباره پيامدهاي اقتصادي و
سازوكارهاي ايجاد آن بيشتر از سوي جاناتان كلي و هربرت كالين مطرح شده باشد.
كلي و كالين درباره اين بحث ميكنند كه چرا و چگونه انقالبها در درازمدت به رشد
اقتصادي و توسعه زيرساختارهاي اقتصادي كشور پساانقالبي منجر ميشوند .ساير
نظريه پردازان نظير هانتنگتون ،سلدن ،گلدستون ،دادلي سيرز و اكشتاين صرفاً به اين
سوال جواب ميدهند كه آيا انقالبها به رشد اقتصادي منجر مي شوند يا خير؟ اما
جاناتان كلي و هربرت كالين عالوه بر پاسخ به سوال رشد اقتصادي ،به تبيين و تحليل
داليل و سازوكارهاي رشد اقتصادي ،نظير گسترش بازار ،گسترش ديوانساالري،
انگيزههاي انقالبيون براي ريشهكني فقر ،عدالت اجتماعي ،رفع بيسوادي و مباحث
جامعتري درباره سرمايهگذاري انقالب ها در بهداشت ،تأمين و رفاه اجتماعي و سرمايه
انساني ميپردازند .از آنجا كه نظريه كلي و كالين جامعتر از ساير نظريههاست مبناي
اصلي چارچوب نظري اين مقاله است و از ساير نظريهها نيز بهصورت موردي در
تحليلها استفاده شده است.
در ادامه مقاله ،ابتدا به بررسي نتايج اقتصادي انقالب در بخشهاي سهگانه و سپس
نتيجهگيري كلي و تطبيق آن با چارچوب نظري بحث ميپردازيم.

 -2نتايج اقتصادي انقالب ايران
نتايج اقتصادي انقالب اسالمي در اين مقاله از ابعاد «رشد توليد ناخالص داخلي»« ،رشد
گانه اقتصادي»« ،نرخ تورم»« ،نرخ بيكاري» و «شاخص جيني» در
بخشهاي سه

 مدت بررسي و تحليل مي شوند .همچنين ،توجه به بحث نظريه
بلندمدت و كوتاه
پيامدهاي انقالب بهذكر سازوكارها ،عوامل داخلي و خارجي ،ظرفيتها و محدوديتهاي
موجود براي رشد اقتصاد در بخشهاي سه گانه و غلبه بر مسال اقتصادي نظير نابرابري
توزيع درآمد ،بيكاري و تورم ميپردازيم.
 -8-2رشد اقتصادي
هاي بررسي وضعيت اقتصادي كشور رشد توليد ناخالص داخلي
ترين شاخص
يكي از مهم
است .بسياري از اقتصاددانان توسعه رشد اقتصادي را عامل اصلي توسعهيافتگي يک
 بردن فقر و محروميت و ايجاد رفاه اجتماعي ميدانند .دولتهاي انقالبي
كشور و از بين
كنند تا با باالبردن رشد اقتصادي بتوانند به وعدههايشان درباره عدالت
نيز تالش مي
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اجتماعي و رسيدگي به محرومين عمل كنند .در انقالب اسالمي نيز متأثر از ايدئولوژي
برابريطلب و مساوات گرايانه اسالمي حاكم در اين دوره ،اين سياست وجود داشت كه
بايد كشور از اقتصاد وابسته به خارج رها شود؛ بهكمک متخصصان داخلي رشد كند و
نتايج حاصل از رشد اقتصادي براي رفاه اجتماعي طبقه محروم هزينه شود.در اين بخش
هاي پس از انقالب و داليلش بررسي ميشود.
نرخ رشد اقتصادي ايران در سال
هاي  70و  71قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا 4
در اوايل دهه  70يعني در سال
برابر افزيش يافت كه باعث رشد  11درصدي توليد ناخالص داخلي در سال  1470شد.
اما در سال هاي بعد قيمت نفت كاهش يافت و اقتصاد ايران تحت تأثير آن و بسياري از
المللي بسياري در رابطه با شكلگيري انقالب
مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و بين
كردن بانکها و صنايع ،جنگهاي داخلي
هاي مادي و انساني ،ملي
نظير فرار سرمايه
 هاي داخلي عليه دولت ،جنگ عراق عليه ايران ،افزايش نرخ رشد
كردستان و برخي گروه
جمعيت با مشكالتي نظير رشد نرخ بيكاري  14/3درصدي ،رشد سريع كسري بودجه
هاي  1477 ،1475و  1477رشد
دولت ،افزايش نقدينگي و تورم مواجه شد و در سال
توليد ناخالص داخلي بهترتيب  -10 ، 3/1و  -5/5كاهش يافت (پژوهان و همكاران،
 .)131-161 :1467بهطور كلي وضعيت رشد اقتصادي در دهه اول انقالب نامطلوب بود.
با پايان جنگ و شروع دوران موسوم به سازندگي ،اولين برنامه توسعه جمهوري
اسالمي ( )1476-70تدوين و اجرا شد .در دوره اول رياست جمهوري هاشمي
رفسنجاني ،از سال  1476به بعد رشد اقتصادي افزايش يافت .ميزان رشد اقتصادي در
سال  1476حدود  3/5و در سال  1473حدود  13/1بود كه عوامل اصليش آغاز
هاي جنگ ،افزايش بودجه عمراني دولت ،افزايش قيمت نفت (از  15دالر
بازسازي خرابي
سالهاي  71و  70دوباره قيمت
در سال  1477به  00دالر در سال  )1476بود .در 
جهاني نفت كاهش يافت و بهتبع آن رشد توليد ناخالص داخلي در سالهاي  70 ،71و
هاي  73و  75دوباره افزايش و به
 74بهترتيب به  1/5 ،3و  ./5كاهش يافت و در سال
 7/1رسيد .در مجموع ،اقتصاد كشور در دوره برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي
بهصورت ميانگين ساالنه  7/1درصد رشد داشت.
شروع دوره رياست جمهوري خاتمي در سال  77با كاهش قيمت نفت همراه بود كه
باعث كاهش رشد اقتصادي بهحدود  0/3 ،0/6و  1/7در سالهاي  77 ،77و  76شد .در
مجموع رشد اقتصادي كشور از  7/1درصد در برنامه اول توسعه به  4/5درصد در برنامه
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دوم توسعه كاهش يافت .از سال  61تا  63بهدليل افزايش قيمت نفت و مناسبشدن
وضعيت بارندگي و افزايش بهرهوري بخش كشاورزي رشد توليد ناخالص داخلي افزايش
و بهرقم حدود  7/7رسيد( .پژوهان )134 :1467 ،و بهطور كلي در طول برنامه سوم
توسعه ( )1473-64بهطور ساليانه  5/6درصد رشد كرد .رشد اقتصادي ايران در
نژاد بهدليل افزايش چندبرابري قيمت نفت ادامه پيدا
سالهاي رياست جمهوري احمدي

كرد و در  1465حدود  7/0و در سال  1467معادل  7درصد رسيد و در طول برنامه
چهارم ( )1463-66بهصورت ميانگين ساليانه  3/0درصد رشد داشت .اين رشد تا سال
هاي اقتصادي  1+5عليه برنامه هستهاي ايران شروع شد ادامه يافت و
 1467كه تحريم
از سال  1467رشد اقتصادي بهتدريج كاهش يافت بهصورتي كه بر اساس اعالم بانک
مركزي براي اولين بار پس از  00سال در سال  1431رشد اقتصادي به منفي 5/6
درصد رسيد كه علت اصليش اعمال تحريم هاي اقتصادي اروپا و آمريكا عليه ايران و
كاهش فروش نفت به  1ميليون بشكه در روز بود .رشد منفي اقتصاد در سالهاي  30و
 34ادامه داشت كه بهترتيب به  -1/3و  – 4رسيد .در مجموع در طول برنامه پنجم
توسعه اقتصادي رشد اقتصادي كشور بهصورت ميانگين  – 0/5بوده است .در سال
هاي اقتصادي عليه برنامه هستهاي ايران لغو شد
 1433با به توافق رسيدن برجام تحريم
اش توقف رشد منفي اقتصادي در پايان  1433و
و فروش نفت افزايش يافت كه نتيجه
افزايش تدريجي رشد اقتصادي در سال  1435به بعد بود.
شود كه اقتصاد ايران در دوران پس از انقالب
از مطالب باال چنين نتيجهگيري مي
تحريمهاي
هاي «قيمت جهاني نفت» « ،
داراي رشد متعادل و متوازي نبوده است و مولفه
اقتصادي»« ،جنگ» و «چالشهاي ايران با آمريكا و غرب بر سر مسئله انرژي هستهاي»
هاي پس از انقالب بسيار محدود كردهاند .اما از داليل مهم
رشد اقتصاد ايران را در سال
نوسانات رشد اقتصادي «اقتصاد متكي به نفت» است كه اقتصاد ايران را همانند اقتصاد
بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به تحوالت بازار جهاني وابسته ميكند .اقتصاد
متكي به نفت از رژيم پيشين به جمهوري اسالمي به ارث رسيده و در دوره پس از
انقالب تحول اساسي نكرده است.
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گانه اقتصاد
 -2-2رشد بخشهاي سه
 -8-2-2بخش صنعت و معدن

برنامه هاي توسعه صنعتي رژيم شاه در قالب برنامه هاي دوم تا پنجم توسعه،
سرمايهگذاري گسترده در بخش صنايع ،به ويژه صنايع اساسي و صنايع توليد كاالهاي
مصرفي ،تأمين مالي انباشت ابتدا با كمک بانک هاي توسعه صنعتي و سپس با
بهره گيري از درآمدهاي نفت و مجموعه اقدامات ديگر در اين راستا موجب شد تا
بخش صنعت در فاصله سالهاي  1446تا  1457به صورت متوسط ساليانه 13/0
درصد رشد داشته باشد (مشيري و التجايي .) 133 :1431 ،رشد صنعت در دو دهه اول
انقالب ،بين سالهاي  1457تا  ، 1477روند پايداري نداشت و با اشكال گوناگون ركود،
بهبودهاي گذرا و رونق تؤام شد .در عين حال ،اين دوره را به اعتبار فضاي حاكم بر
توليد و سرمايهگذاري صنعتي مي توان به دو دوره فرعي تقسيم كرد :دوره اول،
سال هاي پيش از اجراي برنامه توسعه  1457تا  1477و دوره دوم ،سالهاي پس از
اجراي برنامههاي توسعه  1476تا  . 1477دهه اول انقالب براي بخش صنعت دهه
ركود توليد ،كاهش بهرهوري و سرمايهگذاري ،افت فنآوري و كاهش رقابتپذيري
صنعت بود كه در آن عوامل بسياري داخلي و خارجي و سياسي و بينالمللي دخالت
داشتند .در كنار مسايل كالن اقتصادي سياسي نظير جنگ عراق عليه ايران ،تنگناهاي
ارزي و فقدان استراتژي توسعه و برنامه ريزي صنعتي دو گروه عوامل بيروني و دروني
خرد نيز دخالت داشتند كه مهمترين آن ها عبارت بودند از :بياعتمادي و بيميلي به
سرمايه گذاري صنعتي ،فقدان نظام مناسب مالياتي و مشوق توسعه توليد و
سرمايه گذاري ،تنگناهاي ناشي از مقررات بازرگاني و گمركي ،ضعف قانون كار جامع و
حامي ارزش هاي تؤام نيروي كار و سرمايه و پويايي ر شد صنعتي ،وابستگي شديد
فرايند توليد صنعتي كشور به مواد اوليه خارجي ،بيسوادي نيروي كار ،ناهمگوني
توزيع نيروي كار تحصيلكرده در رشته هاي مختلف صنايع كشور ،روند فرسودگي
ماشينآالت ،پايين بودن سطح اطالعات فني در توليد صنعتي و فقدان سازوكار الزم
براي ادغام دانش و اطالعات فني در فرايندهاي توليد و ارتقاي فنآوري در صنعت،
مديريت ضعيف و كارايي محدود سازماندهي صنعتي در سطح كارخانهها (گزارشي از
كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن.)130 :1464 ،
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 هاي توسعه اول و دوم برخي از اين مشكالت بهتدريج كاهش يافت،
با اجراي برنامه
 چنان باقي ماندند .در دوره دوم (بازسازي صنعتي) با توجه به كارهاي
اما برخي ديگر هم
انجامشده در بسياري از رشتههاي صنعتي ،نسبت به قبل از انقالب ،گامهاي موثري

برداشته شد كه به رشد تدريجي صنعت كشور انجاميد .در سالهاي بين  1474تا
افزوده بخش صنعت تا حدود  5درصد افزايش يافت و در سالهاي
 1475نرخ ارزش
 1477و  1477بهترتيب از رشد  6/0و  3/3درصد برخوردار شد .روند مزبور باعث شد
سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي از  13/1درصد در سال  1477به  17درصد
در سال  1477برسد (گزارشي از كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن.)130 :1464 ،
بر اساس جداول مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي بخش صنعت و
معدن در درهه  70-60به صورت متوسط ساالنه  5/7درصد و بين سالهاي ،64-66
بيني شده است براي سالهاي  66-33بهطور متوسط
حدود  11/0رشد داشته و پيش
ساالنه  10/5رشد كند (پژوهان و همكاران.)130 :1467 ،
هاي مختلف صورت گرفت و از جمله مهمترين
رشد صنعت پس از انقالب در حوزه
آنها صنعت دفاعي است .شايد اولين صنعتي كه پس از انقالب شروع به رشد كرد صنعت
دفاعي باشد .صنعت عموما در همه كشورها ،بهويژه در زمان جنگهاي طوالني ،نقش
اساسي در پشتيباني دفاعي داشته است ،زيرا عمده جنگافزار ،تجهيزات دفاعي،
شود .كشور ما نيز از اين قاعده
مهندسي رزمي و مهمات از سوي اين بخش تأمين مي
مستثنا نبوده است .در سال  1457با توجه به كمک تسليحاتي بيشمار ابرقدرتها به
عراق و مشكالت ناشي از كاهش فروش نفت ،دولت درصدد برآمد كه از تمام امكانات
بالقوه كشور براي تأمين نيازهاي دفاعي استفاده كند كه نتيجهاش توليد انواع تجهيزات
زميني ،دريايي و هوايي مورد استفاده در جنگ بود .از آنجا كه ساخت بسياري از
 آوري باال نياز داشت معاونت پشتيباني صنعتي و امور دفاعي در
تجهيزات نظامي به فن
سال  1475در وزارت صنايع سنگين تأسيس شد و بهتدريج ستادهاي پشتيباني در
مناطق جنگي داير شد تا نيازهاي صنعتي جنگ را شناسايي كنند و به شركتهاي تابعه
اعالم و هماهنگي الزم را در جهت برآورد نياز و ساخت آنها به عمل آورند (گزارشي از
كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن .)133 :1464 ،ايراني كه قبل از انقالب تقريبا
كرد ،اكنون ( )1435پس از نزديک به 3
اش را از خارج وارد مي
تمام تسليحات نظامي
دهه در زمره يكي از كشورهاي توليدكننده تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار
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گرفته و در كنار كشورهايي همانند چين و برزيل است و توليدات نظامياش را به بيش از
 47كشور صادر ميكند (مرندي .)130 :1463 ،تسليحات نظامي توليدي در ايران طيف
گيرد از جمله ساخت انواع بمبها و
آوري بسيار باال را در برمي
متنوعي از محصوالت با فن
موشکهاي مدرن (بالستيک با برد حدود  4هزار كيلومتر ،كروز ،ضدهوايي ،دريايي،

كوتاهبرد ،ليزري و هوشمند ،اژدرحوت) ،انواع هواپيما (آموزشي (درنا و پرستو)،
ميانبرد و 

جنگي (صاعقه) ،بدون سرنشين) ،بالگردهاي نظامي و پشتيباني ،انواع رادارهاي
فوقپيشرفته (رادار ملي) ،زيردريايي ،ناو ،ناوشكن (جماران) ،قايقهاي فوقپيشرفته پرنده

با سرعت باال و امكان شليک و رادارگريز ،انواع تانک ،نفربر ،سالحهاي ضد تانک ،تجهيزات
پيشرفته جنگ الكترونيک و سايبري و غيره نام برد (نصيري.)01 :1433 ،
رشد صنايع نظامي در طول چهار دهه گذشته دو دليل عمده داشت :وجود جنگ
ايران و عراق و عدم فروش سالح از سوي كشورهاي غربي و آمريكا به ايران در طول
جنگ و در سالهاي پس از آن .ايران پس از سقوط رژيم پهلوي تقريباً هيچ گونه معامله
نظامي با هيچ يک از كشورهاي اروپاي و آمريكا نداشته است .در طول سالهاي تحريم
نظامي و اقتصادي ،ايران فهميد كه بهدليل تقابل ايدئولوژيكي با غرب و اختالفاتي كه بر
سر مسئله فلسطين و در سالهاي اخير سوريه و يمن دارد ،كشورهاي غربي هيچ وقت
خواستار ايراني نيستند كه از نظر نظامي قدرتمند باشد و لذا ايران به اين فكر رسيد كه
سالح هاي نظامي مورد نياز خود را تا جايي كه در توانش هست در داخل توليد كند.
صنايع نظامي براي صنعت و اقتصاد كشور از چند جنبه اهميت دارد-1 :صنايع نظامي
جزو صنايع هادي رشد هستند كه بسياري از صنايع ديگر از جمله صنايع ،فوالد،
دهند -0صنايع دفاعي در ايران جزو گروههاي
الكترونيک و آلومينيوم را رشد مي
اقتصادي هستند كه باالترين كشش اشتغال را دارند .براساس محاسبات اقتصادي،
گروههاي اقتصادي ساختمان ،كشاورزي و ماهيگيري ،محصوالت غذايي ،امور عمومي و

ترين اشتغالزايي را در اقتصاد ايران دارند (اسفندياري-4 .)101 :1463 ،
دفاع ،بيش
محصوالت دفاعي جزو كاالهاي هستند كه معدود كشورهايي توان توليدش را دارند و لذا
شوند.
تقاضاي جهاني دارند و باعث ارزآوري مي
 ظرفيتهاي توليد صنايع پتروشيمي ،نفت ،فوالد ،سيمان و
عالوه بر صنايع دفاعي
معادن در دوره جمهوري اسالمي چندين برابر افزايش يافتهاند .ميزان توليد پتروشيمي،
فوالد ،سيمان و معادن به ترتيب از  3/7ميليون تن 0/5 ،ميليون تن 7/4 ،ميليون تن و
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 00ميليون تن قبل از انقالب به ترتيب به  50ميليون تن 15 ،ميليون تن 60 ،ميليون
اند (نصيري 10 :1433 ،و لطيفي
تن و  000ميليون تن در سال  1430افزايش يافته
پاكده .)103-106 :1430 ،توسعه همه اين صنايع براي كشور ما مهم هستند .سيمان و
فوالد براي كشوري كه مدام در حال ساخت جاده ،پل ،خانه و مدرسه است كاالهاي
شوند .فوالد بهويژه براي صنايع نظامي و ساختمان اهميت بسياري
راهبردي شناخته مي
دارد .پتروشيمي از چند جهت براي كشور ما اهميت دارد :اول ،محصوالت بسيار زيادي
شوند كه مواد اوليه بسياري ديگر از صنايع پاييندستي نظير صنايع
از آن مشتق مي
شيشه و پالستيک را تأمين ميكنند .دوم ،گسترش صنايع پتروشيمي به توليد كاالهاي
انجامد كه در داخل كشور مصرف زيادي
مهمي همانند بنزين و كودهاي شيمايي مي
كند و حتا در صورت افزايش ظرفيت توليدي
نياز مي
ها بي
دارند و كشور را از واردات آن
قابليت صادراتي دارند .سوم ،توسعه پتروشيمي به كاهش خامفروشي نفت منجر ميشود
دهد.
و ارزش صادرات مواد نفتي را افزايش مي
سازي ،سدسازي و توليد برق است.
از ديگر صنايع رو به رشد كشور صنايع اتومبيل
در زمينه خودرو ،در سال  ،1463سه شركت ايران خودرو ،سايپا و بهمن حدود 1
اند كه  36/5درصد نيازهاي داخل
ميليون  573هزار و  170دستگاه خودرو توليد كرده
را تأمين كرده است (لطيفي پاكده .)117 :1430 ،در زمينه برق ،ظرفيت توليدي برق
كشور از  7003مگاوات در سال  1457به  70000مگاوات در سال  1430افزايش يافته
و ايران مقام پانزدهم توليد برق جهان را كسب كرده است .صنعت سدسازي نيز از ديگر
صنايعي است كه در پس از انقالب رشد زيادي داشته و به ساخت سدهاي بسياري در
كشور انجاميده است .گرچه به مديريت اجرايي تعدادي از سدها انتقادهايي وارد است اما
بدون ساخت سد امكان كشاورزي و تأمين آب آشاميدني براي بسياري از كالنشهرهاي
 شد .در حالي كه تعداد سدهاي كشور در قبل از انقالب  14عدد بود،
كشور مقدور نمي
امروز ( )1435حدود  703سد در كشور وجود دارند (لطيفي پاكده.)107-110 :1430 ،
 -2-2-2بخش كشاورزي

سهم بخش كشاورزي در توليد اقتصادي كشور از آغاز اجراي سياستهاي توسعه
هاي دوم تا پنجم عمراني پيش از انقالب رو به كاهش گذاشت
صنعتي كشور در برنامه
كه در سال  1457به كمينه مقدار خود در تاريخ معاصر اقتصاد ايران 7/4 ،درصد،
تا اين
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رسيد .اين كاهش در حالي صورت گرفت كه اين بخش در سالهاي مزبور به صورت
متوسط  3/4درصد رشد افزوده و  5/0درصد رشد بهرهوري نيروي كار داشت .ولي از
سال  1457تا  1477سهم بخش كشاورزي از توليد افزايش يافت و به  15درصد رسيد
هاي بعد با كاهش اندكي مواجه شد و
(مشيري و التجايي )133 :1431 ،و در دهه
درحالحاضر ( )1435بيش از  14درصد در توليد ناخالص داخلي و حدود  00درصد در
اشتغالزايي سهم دارد (سليماني .)17 :1433 ،بر اساس آمار رسمي دولت در سال ،57

كشور فقط توانايي تأمين  44روز توليد مواد غذايي مردم را داشت و ارزش كلي توليد
محصوالت كشاورزي  03ميليون تن و مواد پروتيني  4/0ميليون تن بود و لذا اكثر
محصوالت غذايي از خارج وارد ميشد .اما در سال  1430توان توليد محصوالت
كشاورزي و دامي كشور به  107ميليون تن و مواد پروتيني به  10ميليون تن افزايش
پيدا كرد و با توجه به رشد بيش از دوونيم برابري جمعيت كشور در سال ( 1430از 44
ميليون در سال  1457به  75ميليون در سال  )1430بيش از  60درصد نيازهاي غذايي
كشور در داخل توليد ش د و ايران در زمينه محصوالتي نظير تخم مرغ ،مرغ ،شير،
هاي ( 1464و  )1435به نسبت بارندگي كشور در گندم به خودكفايي
گوشت ،و در سال
رسيد و حتا در توليد  33محصول كشاورزي صادرات داشته است (مرندي107 :1463 ،
 ،لطيفي پاكده 107 :1430 ،و نصيري .)10 :1433 ،همچنين ،بر اساس جداول مندرج
در قانون برنامه چهارم توسعه بخش كشاورزي در دهه  60-70حدود  ،4/1سالهاي،
هاي بين  ،66-33حدود  5/7درصد رشد داشته و در هيچ
بين  7/5 ،64-66و سال
دورهاي پس از انقالب داراي رشد منفي نبوده است (پژوهان و همكاران.)130 :1467 ،

رشد بخش كشاورزي در سال هاي پس از انقالب در راستاي تغيير سياست كلي
اولويت توسعه كشور از صنعتيشدن به كشاورزي بود .عقيده بر اين بود كه يكي از
نشانه هاي اقتصاد وابسته ،وابستگي به واردات محصوالت كشاورزي از جمله گندم است و
لذا بايد كشور از اين جنبه خودكفا شود .در راستاي اين سياست ،سياستهاي حمايتي
بسياري از سوي دولت در سال هاي پس از انقالب اعمال شد از جمله دريافت جوايز در
قبال تحويل ميزان معيني از محصول (گندم و جو) ،پرداخت وام با بهره پايين ،توزيع
تراكتور ،كود و سم با قيمت مناسب در بين كشاورزان و بسياري از حمايتهاي ديگر .اما
هاي پس از انقالب بايد توجه كرد
نكته مهمي كه درباره رشد كشاورزي در سال
محيطي آن است .بر اساس آمارها ،از اوايل انقالب تاكنون
هزينههاي بسيار باالي زيست
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بيالن آبي منفي شده است .بيالن آب بين سالهاي  70تا  76ساالنه  050ميليون متر
مكعب ،از سال  76تا  63ساالنه  3ميليارد متر مكعب و از سال  63تا  30به صورت
متوسط ساالنه  35ميليارد متر مكعب منفي شده است .يكي از عوامل اصلي بيالن منفي
آب رشد بخش كشاورزي با روشهاي آبياري سنتي و بهرهوري پايين در سالهاي پس
از انقالب است .كشاورزي در اين سالها  34درصد آبهاي تجديدپذير كشور را مصرف
كرده و باعث شده است كه ميزان آن از  140ميليارد متر مكعب در دهه  30به 35
ميليارد متر مكعب در سال  33برسد .بر اساس آخرين برآورد وزارت نيرو ميزان آب
تجديدپذير كشور ساليانه  44ميليارد متر مكعب اما برداشت آب  56ميليارد متر مكعب
است كه ساليانه حدود  05ميليارد متر مكعب آب بيشتر برداشت ميشود .به علت
اضافه برداشتي كه در سالهاي گذشته از آبهاي زيرزميني صورت گرفته است اكنون
 40درصد از ذخاير آب ايران باقي مانده است (معيدفر .)140 :1433 ،ضعف مديريت و
قانونگذاري آب از ديگر داليل بيالن منفي آب است كه به حفر چاهاي غيرمجاز يا
برداشتهاي غيرمجاز از رودخانهها و شبكههاي منابع آبي ذخيرهشده انجاميده است
(كالنتري.)146 :1433 ،
گرچه يكي از عوامل بحران آبي در ايران كشاورزي است و شايد به همين دليل است
كه از برنامه سوم توسعه به بعد كشاورزي در الويت برنامههاي توسعه قرار نگرفته است،
اما نميتوان كشاورزي را تضعيف كرد ،زيرا تضعيف كشاورزي به واردات بيشتر
محصوالت كشاورزي ،كاهش توليد ناخالص ملي و افزايش بيكاري منجر ميشود.
برعكس بايد كشاورزي را با اصالح الگوهاي مصرف آب و كاشت تقويت كرد .از مهمترين
فنآوريهاي مدرن آبياري ،كشت گلخانهاي،
اقدامات الزم در اين زمينه ،استفاده از 
استفاده از بذرهاي مقاوم در مقابل خشكي و بذرهاي زودرس هستند كه بهرهوري توليد
را افزايش و مصرف آب را كاهش ميدهند .در سالهاي اخير دولتهاي جمهوري
اند تا شيوه آبياري ،كاشت و برداشت محصوالت
اسالمي (دهم و يازدهم) در صدد برآمده
كشاورزي را مكانيزه و مشكالت آبي را حل كنند.
 -9-2-2بخش خدمات

در ايران ،بخش خدمات بهدليل گستردگي و تنوعش به شيوههاي مختلفي طبقهبندي
شده است .بر اساس اطالعات بانک مركزي ،خدمات ايران شامل  7گروه است-1 :
حملونقل و ارتباطات -4خدمات مالي -3مستغالت و
بازرگاني ،رستوران و هتلداري  -0
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اي و تخصصي -5خدمت عمومي (شامل خدمات آموزشي ،بهداشتي،
خدمات حرفه
درماني ،نظامي و انتظامي و  )...و -7خدمات اجتماعي ،شخصي و خانگي (عباسيان و
دهنده رشد اقتصاد هر كشور و يكي از مؤلفههاي
مهرگان .)4 :1466 ،خدمات بخش شتاب
تدريج از سهم بخشهاي كشاورزي و
توسعهيافتگي اقتصادي است .با نوسازي هر كشور به

صنعت در توليد ناخالص ملي كاسته و به خدمات اضافه ميشود بهصورتي كه در اكثر
يافته سهم بخش خدمات در توليد ناخالص بيش از دو سوم است.
كشورهاي توسعه
زمان با آغاز برنامههاي توسعه صنعتي دولت در
بخش خدمات در اقتصاد ايران ،هم
پايان دهه  ،1440روندي نسبتاً ثابت را طي كرد و تا آغاز دهه  1450سهم آن از توليد
نه تنها افزايش نيافت كه اندكي هم كاهش يافت .در دهه  ،1450با جهش درآمدهاي
اي رشد كرد بهگونه اي كه در پايان اين دهه،
نفتي ،اين بخش بهصورت غيرمنتظره
سهمش از توليد به حدود  70درصد رسيد كه از از آن به رشد نابهنگام ياد شد ،زيرا
 سرگذاشن فرايند پايدار و مطمئن توسعه صنعتي انجام شد و صرفاً پاسخي بر
بدون پشت
افزايش شديد درآمدهاي نفتي در دهه  1450بود .پس از انقالب ،سهم بخش خدمات با
افزوده منفي  0درصدي بهتدريج افت كرد و در اوايل دهه  1470به حدود
رشد ارزش
هاي منابع معتبر داخلي ،بانک مركزي و
 50درصد رسيد و بر اساس آخرين گزارش
مركز آمار ايران و منابع معتبر خارجي از جمله گزارش بانک جهاني سهم بخش خدمات
در اقتصاد ايران درحالحاضر ( )1435بين  36تا  50درصد است.
يكي از داليل رشد بخش خدمات در ايران پس از انقالب رشد بخش عمومي از سوي
دولت است .قبل از انقالب وضعيت بهداشتودرمان ،پزشكي ،سوادآموزي و آموزش
عالي خوب نبود .از آنجا كه بخش عمومي در ايران دولتي است همه دولتهاي پس از
انقالب تالش كردند تا در راستاي اهداف انقالب اسالمي مبني بر محروميتزدايي و
ايجاد عدالت اجتماعي (اقتصادي و آموزشي) شاخصهاي مزبور را ارتقا بخشند .اين
ديوانساالري دولتي از زمان دولت پنجم جمهوري اسالمي ،بهويژه
شدن 
عامل به بزرگ
در دو دهه  70و  ،70شد .بر اساس آمار ،در اين سالها تعداد كارمندان دولتي افزايش
زيادي پيدا كردند .تعداد كاركنان دولت كه  633000نفر در سال  1456بود ،به
 1.017.300نفر در سال  1.307.01 ،1470نفر در سال  1470و  0.406.745نفر در
سال  1460افزايش يافت .البته در اين آمار تعداد حقوقبگيران وزارت اطالعات و وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بهدليل محرمانهبودن و شركتهاي دولتي لحاظ نگرديده
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است .با احتساب تقريبي يک ميليون نفر از حقوقبگيران دو وزارتخانه مزبور و شركتهاي
زيرپوشش دولت تعداد كل مستخدمين دولتي حدود  4.500.000نفر در سال  1460برآورد
شده است .عالوه بر رشد كمي ،سطح كيفي ديوانساالري در نتيجه استخدام نيروهاي
متخصص و داراي مدرک دانشگاهي در دستگاههاي دولتي در سالهاي پس از انقالب ارتقا
يافته است و بيشترين تحصيلكردگان دانشگاهي از فوقديپلم تا دكتري در سال  1460در
وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،وزارت جهاد كشاورزي و
وپرورش اشتغال داشتهاند (ازغندي .)107-143 :1465 ،بر اساس آمار ارائه
وزارت آموزش
شده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رياستجمهوري (جداول  )1تعداد
حقوق بگيران دولت در سال  1434به  4.365.366نفر افزايش يافته است كه اگر تعداد
بگيران (جدول  )0را به آن اضافه كنيم دولت در اين سال حدود 6/5
بازنشستگان و مستمري
بگير داشته است.
ميليون نفر حقوق و مستمري
جدول  .1تعداد حقوقبگيران دستگاههاي اجرايي در سال 1333

عنوان
خانهها ،مؤسسات و سازمان هاي دولتي
وزارت 

كاركنان نيروي نظامي و انتظامي
شركتهاي دولتي

نهادهاي عمومي و غيردولتي
حقوق حالت اشتغال ايثارگران و مستمري والدين
جمع كل حقوق بگيران دستگاههاي اجرايي
منبع :معاونت توسعهمديريت و سرمايه انساني رياستجمهوري

تعداد
0043000
700000
347366
704000
410000
93172211

جدول  .0تعداد حقوقبگيران و مستمريبگيران صندوقهاي بازنشستگي سال 1333

محل تأمين منابع
 60درصد بودجه عمومي
 36درصد بودجه عمومي
صندوق  +بودجه عمومي
صندوق  +بودجه عمومي

عنوان
صندوقهاي بازنشستگي كشوري

صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح
صندوق تأمين اجتماعي
ساير صندوقهاي بازنشستگي
جمع كل تعداد بازنشستگان
منبع :معاونت توسعهمديريت و سرمايه انساني رياستجمهوري 1434
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همچنين ،بر اساس آمار معاونت توسعه و سرمايه انساني رياستجمهوري تعداد 673

مدير در سطح معاون وزير 135.133 ،نفر مدير ستادي و استاني تا سطح رئيس اداره و
هاي اجرايي در سال  1434وجود داشتهاند.
 037.447نفر مدير عملياتي در دستگاه
سطح تحصيلي كارمندان دولت در اين سال نيز به مانند سالهاي گذشته ارتقا يافته
است ،بهصورتي كه  4/1درصد در سطح دكتري 5/0 ،درصد در سطح كارشناسي ارشد،
 31/7درصد در سطح كارشناسي 00/4 ،درصد در سطح كارداني 00/0 ،درصد در سطح
اند .افزايش تعداد حقوق بگيران دولتي و سطح
ديپلم و  3/5درصد كمتر از ديپلم بوده
تحصيالت آنان به پيدايش و تقويت طبقه متوسط جديد در سالهاي پس از انقالب
منجر شده است.
ساالري دولتي و كاهش بهرهوري آن سياست
شدن بيش از حد ديوان
بهداليل متورم
رسمي دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال  1465كوچکكردن
دولت ،كاهش تعداد كارمندان دولت ،خريد خدمت از بخش خصوصي ،برونسپاري و
دهد كه از دهه  1460به بعد نهتنها
واگذاري تصديگري اعالم شد .اما آمارها نشان مي
هاي نهم و دهم حدود  500.000نفر بدون
دولت كوچک نشده است ،بلكه در دوره دولت
مجوز قانوني و  706هزار نفر هم بدون برگزاري آزمون و مدرک تحصيلي غيرمرتبط
تر شده است( .معاونت مديريت و توسعه منابع
شدهاند و دولت بزرگ
استخدام دولت 
رياستجمهوري .)1434

با وجود گسترش بخش خدمات عمومي دولتي و بهدليل ضعيفبودن ساير بخشهاي
خدمات در ايران در چندين دهه گذشته سهم اين بخش در اقتصاد به صورت متوسط 00
درصد از كشورهاي پيشرفته و در مواردي از كشورهاي همسايه پايينتر است .سهم بخش
خدمات در سال  0014در هنگكنک ،به  ،30/6قبرس  60/4درصد ،فرانسه  73/0درصد،
آمريكا  73/7درصد ،ژاپن  70/6درصد و كانادا  73/6درصد بوده است .اين سهم در هند
 75درصد و در تركيه  74/6درصد اعالم شده است (.)World Bank Annual Report. 2013
براي توسعه نيافتگي بخش خدمات ايران چند دليل وجود دارد :اول ،وجود پديده
قاچاق و انجام مبادالت غيرقانوني و غيررسمي است .اصوالً بخشي از اقتصاد ايران
زيرزميني و مخفي است كه سهم بخش خدمات در آن بهدليل ويژگيهاي نامريي و
ناملموسبودنش و ممنوعيت قانوني برخي از فعاليتهاي خدماتي نظير خريدوفروش
مشروبات الكلي ،مواد مخدر و تجارت جنسي ،رشوه ،فرار مالياتي و  ...زياد است .اين امر
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ندازهگيري و مطالعه بخشي از فعاليتهايي كه در اين
گردد امكان ا 
بهنوبه خود سبب مي
بخش صورت ميگيرد ،فراهم نگردد .در ايران بهدليل وجود گريزگاههاي مختلف قانوني
گذاريها ،سهم
وانتقاالت وجوه و انجام مبادالت و سرمايه 
هاي ضعيف در نقل
و كنترل
هاي خدماتي بهشدت افزايش يافته
اي از فعاليت
فعاليتهاي زيرزميني در حوزه گسترده

است ،بهصورتي كه سهم آن را در چرخه مبادالت اقتصادي تا حدود  30درصد تخمين
شويي كشور را حدود  15درصد توليد ناخالص ملي
زده شده است و فقط حجم پول
اند (عباسيان و مهرگان .)40 :1466 ،دومين دليل توسعهنيافتگي بخش
برآورده كرده
خدمات در ايران ضعف صنعت گردشگري است كه داليل اصلياش برميگردد به ضعف
مديريت و برنامهريزي ،ضعف زيرساختارهاي توريستي كشور و نيز منازعه ايران با غرب و
امريكا بر سر نيروي هسته اي كه باعث شده است ايران كشوري ناامن نشان داده شود .با
هاي پردرآمد و اشتغالزا شناخته
اينكه صنعت گردشگري در جهان يكي از فعاليت

مي شود ،متأسفانه در كشور ما جايگاه بسيار كمي در اقتصاد دارد .ارتباط صنعت

هاي خدمات نظير حملونقل ،بازرگاني ،رستوران،
جهانگردي با بسياري از زيربخش
هاي خدماتي مزبور رشد نكنند و
هتلداري ،بانک ،بيمه و  ...سبب شده است تا زيرگروه
هاي شغلي محروم بماند .اين در حالي
كشور از مقدار زيادي از درآمدهاي ارزي و فرصت
هاي گردشگري شناخته شده است
است كه ايران جزو  10كشور اول دنيا از نظر جاذبه
(عباسيان و مهرگان .)40 :1466 ،سومين دليل ضعف خدمات در ايران سرمايهگذاري
ناكافي در توسعه خدمات فني و مهندسي است .بهصورتي كه در چند دهه گذشته تراز
تجارت خارجي در بخش خدمات همواره منفي بوده ،يعني واردات خدمات ايران بيش از
جعفري .)1 :1430 ،از مجموع  1500ميليارد دالر صدور
صادراتش بوده است (دانش
خدمات در جهان  005ميليارد دالر سهم خدمات فني و مهندسي است كه سهم ايران
 0/01درصد است (عباسيان و مهرگان .)44 :1466 ،بر اساس برآورد ديگري در سال
 ،1463ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور حدود  4/4ميليارد دالر بوده است
(لطيفي پاكده .)110 :1430 ،با اين وجود نبايد فراموش كرد كه ايران در دانش فني و
هاي عمراني نظير كارخانه سيمان ،سدسازي،
برداري بسياري از پروژه
ساخت و بهره
هاي بزرگ مهارت پيدا كرده است و ميتواند اين دانشها را صادر كند.
مترو ،تونل و پل
هاي بنيادي سرمايهگذاري كرده است.
مضافبراين ايران در دو بخش فناوري نانو و سلول
سبکتر ،ارزانتر و با كارايي بيشتر منجر

تر،
فناوري نانو به توليد محصوالتي باداوام
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خواهد شد و پيشرفت در آن به تحول اساسي در اكثر صنايع ميانجامد .در سالهاي اخير
ايران نيز همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان به اهميت اين فناوري پي برده
است .نخستين اقدام در اين زمينه تشكيل كميته مطالعاتي در دفتر همكاري
رياستجمهوري در سال  1460و تبديل آن به ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در سال

خانههاي مختلف درآن عضو هستند،
 
 1460بوده است .اين ستاد كه نمايندگاني از وزارت
زير نظر معاون علم و فناوري رئيس جمهور فعاليت ميكند و وظيفه تعيين سياستهاي
شدن آن را بر عهده دارد (افشون:1467 ،
كلي براي توسعه فناوري نانو و پيگيري اجرايي
هاي دنيا در زمينه سلولهاي بنيادي در كشور ما نيز
 .)15همچنين ،همگام با پيشرفت
به آن توجه شده است و چندين مركز پژوهشي و دانشگاهي از جمله پژوهشكده رويان و
دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس در اين زمينه تحقيقاتي انجام دادهاند.
پژوهشكده علوم سلولي و ناباوري رويان ،يكي از مراكز تحقيقاتي وابسته به جهاد
دانشگاهي كشور است كه در زمينه بهداشت ،باروري و ناباروري و علوم توليدمثل فعاليت
هاي درماني و سرويسدهي به زوجهاي نابارور ،بخش
ميكند .اين مركز در كنار فعاليت

 هايش را در حوزه امور پژوهشي و آموزشي متمركز كرده و در قالب چندين
اصلي فعاليت
گروه تخصصي در زمينه علوم باروري و توليدمثل تحقيق ميكند .محققان اين
 هايي ،نظير تولد اولين نوزاد با استفاده از جنين منجمد در
پژوهشكده در كنار موفقيت
ايران (سال  )1475و تولد اولين نوزاد حاصل از روش  ICSIبا استفاده از اسپرم
برداري شده (سال  ،)1476موفق شدند به دانش توليد
منجمدشده يک فرد بيضه
سلولهاي بنيادي جنين دست پيدا كنند (افشون.)17 :1467 ،

 -9-2نرخ بيكاري
ترين شاخصهاي عملكرد اقتصاد كالن است.
نرخ بيكاري در كنار رشد اقتصادي از مهم
 هاي اقتصادي ايران در دوران پس از انقالب ،ناكامي در كنترل و كاهش
يكي از نارسايي
بيكاري است .بيكاري و تورم دو عامل اساسي رشد فقر هستند و از آنجا كه از اهداف
 بردن فقر است تالش در جهت ايجاد اشتغال و رفع
اصلي توسعه ايجاد اشتغال و از بين
بيكاري در واقع يكي از اقدامات اساسي هر دولت در جهت فقرزدايي و ارتقاي رفاه
كه از جدول شماره  4استنباط ميشود درحاليكه ميزان جمعيت
اجتماعي است .چنان
بيكار در دهه  1455حدود يک ميليون و نرخ بيكاري حدود  10درصد بود در يک دهه
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

 966دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

پس از انقالب متوسط جمعيت بيكار به  1/7ميليون نفر و نرخ بيكاري به  14/3درصد
هاي اصلي افزايش نرخ بيكاري و جمعيت بيكار در اين دوره مليشدن
افزايش يافت .علت
شدن توليد و مشكالت مديريتي آن ،كمبود مواد اوليه ،فرار سرمايهها از
صنايع ،دولتي
داخل كشور و خرابي زيرساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور در دوران جنگ بود .با
هاي دولت سازندگي براي جبران
پايان جنگ و تدوين اولين برنامه توسعه سياست
خرابيهاي جنگ و در كنارش كاهش نرخ مشاركت جمعيت فعال در اثر افزايش سريع

جمعيت (از  ./34درصد قبل از انقالب به  ./45درصد در دهه  )1475به كاهش جمعيت
بيكار و نرخ بيكاري منجر شدند .در دهه  1475-1465بهداليل مختلف اقتصادي و
جمعيتي دوباره نرخ رشد جمعيت بيكار و نرخ بيكاري افزايش پيدا كرد كه از داليلش
افزايش حدود  10ميليوني جمعيت فعال ،افزايش نرخ مشاركت ،كاهش شديد قيمت
اند .در فاصله سالهاي  1465تا  1430با وجود
نفت و رشد اقتصادي در اين دوره بوده
هاي اقتصادي انبساطي ،نرخ بيكاري اندكي كاهش
افزايش قيمت نفت و اجراي سياست
گذاريهاي اقتصادي كه كاهش جميعت در سنين
 
مييابد كه علت اصليش نه سياست

فعاليت بود .نرخ بيكاري در سال  1435نسبت به سال  1430نه تنها كاهش نيافت بلكه
اندكي (حدود  ) ./.3افزايش يافت.
شود حدود نزديک به  3دهه طول كشيده است كه نرخ
گيري مي
از مطالب باال نتيجه
بيكاري در كشور به زمان قبل از انقالب بازگردد .با اين وجود ميزان فعلي بيكاري در
يافته و توسعهنيافته كه در آنها انقالبي رخ
ايران ( )1435از بسياري كشورهاي توسعه
ندادهاند ،باالتر است .براساس آمار بانک جهاني

نرخ بيكاري در سال  1433در چين  3/1درصد ،ژاپن  4/7درصد ،در پاكستان  7/0درصد،
در سنگاپور  ،1/3در كرهجنوبي  4/6درصد ،در تايوان  4/6درصد ،در تايلند  ،1/1در آرژانتين
 7/3درصد ،در برزيل  5/4و در شيلي  7/0درصد بوده است.
)، (World Bank Annual Report. 2015

دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

تحليل و تبيين نتايج اقتصادي انقالب اسالمي در مقايسه بينالمللي با برخي از انقالبهاي اجتماعي 968

جدول  .3نرخ مشارکت و نرخ بيکاري در دهه بين  1311تا 1331
سال

جمعيت جمعيت
نرخ
جمعيت در جمعيت
جمعيت
بيكار
مشاركت شاغل
سنين فعاليت فعال
(ميليون)
(ميليون) (درصد) (ميليون) (ميليون)
(ميليون)

44/71 1455
33/30 1475
70/00 1475
70/33 1465
75/15 1430
73/30 1435
منبع :مركز آمار ايران

04
46/67
35/3
53/50
53
53/7

3/6
10/60
17/04
04/37
04/4
05/0

0/34
0/43
0/45
0/43
./43
30/3

6/6
11/6
13/7
00/5
00/5
00/5

1
1/7
1/3
0/3
0/6
0/7

نرخ
بيكاري
(درصد)

10/0
14/3
6/3
10/7
10/4
10/7

 -2-2نرخ تورم
نرخ تورم در كنار نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي از مهمترين شاخصهاي عملكرد
گذاريهاي اقتصادي براي دولت حائز اهميت
اقتصاد كالن است كه از منظر سياست 
 هاي اقتصاد ايران و عامل گسترش فقر از طريق
است .تورم همواره يكي از تهديدكننده
كاهش قدرتخريد اقشار آسيبپذير جامعه است .آمار نشان ميدهد كه نرخ تورم از سال
 1457به بعد داراي نوساناتي بوده اما روندي افزايشي داشته است كه در اينجا در قالب
هاي اول تا پنجم توسعه جمهوري
چند دوره شامل دهه اول انقالب و دوره اجراي برنامه
شوند .در آغاز پيروزي انقالب اسالمي در سال  1457بر اثر
اسالمي ايران تحليل مي
ها ،اقتصاد كشور دچار ركود شديد شد .نرخ تورم
اعتصابات كارگري و تعطيلي كارخانه
در اين سال  10درصد بود .در سال  1456اعتصابات پايان يافت و فعاليتهاي اداري و
توليدي از سرگرفته شد و عرضه كل افزايش پيدا كرد و پس از مدت كوتاهي در شهريور
 1456جنگ عراق عليه ايران شروع شد .جنگ و اعمال تحريمهاي اقتصادي آمريكا
عليه ايران باعث شدند درآمدهاي دولت كاهش و هزينههايش افزايش پيدا كند و در
نتيجه دولت دچار كسري بودجه شد .دولت نيز غالباً براي رفع اين كسر بودجه بهناچار
به استقراض از بانک مركزي متوسل شد و در نتيجه تورم تا پايان جنگ تحميلي رو به
افزايش گذاشت (عزيزي .)07 :1465 ،بر اساس آمار جدول  ،3ميانگين نرخ تورم در
دوره ده ساله اول انقالب حدود  16/5درصد بود.
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جدول  .4نرخ تورم در اقتصاد ايران در  12سال اول انقالب اسالمي ()1311-76

سال
1456
1453
1470
1471
1470
منبع :بانک مركزي

نرخ تورم
11/3
04/5
00/6
13/0
10/3

سال
1474
1473
1475
1477
1477

نرخ تورم
10/3
7/3
04/7
07/7
06/3

هاي ميانمدت توسعه اقتصادي
پس از خاتمه جنگ تحميلي زمينه اجراي برنامه
براي كشور فراهم شد و در سال  1476اولين برنامه توسعه جمهوري اسالمي (-70
هاي آغازين اين برنامه برخي از مراكز صنعتي كه در جنگ
 )1476اجرا شد .در سال
آسيب ديده بودند ،ترميم شدند و در پي آن عرضه كل افزايش پيدا كرد .بهدنبال برخي
گذاري هاي اقتصادي نظير افزايش واردات ،افزايش درآمدهاي نفتي و فروش
از سياست 
ارز به نرخ ترجيحي نرخ تورم به  3/3درصد در سال  1473كاهش و دوباره بر اثر اجراي
سياستهاي تعديل اقتصادي ،بهويژه در قالب آزادسازي نرخ ارز و افزايش اعتبارات

بانكي ،افزايش يافت و در سال آخر اين برنامه ،در سال  ،1470به  00/3درصد و در سال
 1474به  45/0درصد رسيد .ميانگين نرخ تورم در طول برنامه اول توسعه  13درصد
بود كه نسبت به ده سال اول انقالب  0/5درصد افزايش يافت.
جدول  .1نرخ تورم در برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي ()1371-60

سال

نرخ تورم (درصد)

1476
1473
1470
1471
1470

17/3
3
00/7
03/3
00/3

منبع :بانک مركزي
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برنامه دوم با يک سال تأخير از سال  1473شروع شد .بر اساس آمار بانک مركزي،
جدول شماره  ، 7نرخ تورم در سال شروع برنامه دوم به  33/3رسيد .لذا دولت در خرداد
 1433سياست تثبيت اقتصادي را به اجرا درآورد كه بر اثر آن واردات محدود شد،
اعتبارات بانكي كاهش يافت و با قاچاق كاال و ارز مقابله شد .نتيجه اجراي سياستهاي
تثبيت اقتصادي كاهش تورم به  00/1درصد در سال پاياني برنامه دوم بود .اما ميانگين
نرخ تورم در برنامه دوم  05/5درصد بود .در برنامه سوم به علت ادامه سياستهاي
تثبيت اقتصادي ميانگين نرخ تورم حدود  10درصد كاهش يافت و به  15درصد رسيد
(عزيزي.)06 :1465 ،
جدول  .7نرخ تورم در برنامه دوم توسعه جمهوري اسالمي ()1364-61

سال
1473
1475
1477
1477
1476
منبع :بانک مركزي

نرخ تورم (درصد)
33/3
04/0
17/4
16/1
00/1

جدول  .6نرخ تورم در برنامه سوم توسعه جمهوري اسالمي ()1363-13

سال
1473
1460
1461
1460
1464
منبع :بانک مركزي

نرخ تورم (به درصد)
10/7
11/3
15/6
15/7
15/0
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جدول شماره  .1نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ()1314-11

سال
1463
1465
1467
1467
1466
منبع :بانک مركزي

نرخ تورم (به درصد)
10/3
11/3
16/3
05/3
10/6

جدول  .3نرخ تورم در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ()1313-33

سال
1463
1430
1431
1430
1434
منبع بانک مركزي

نرخ تورم (به درصد)
10/3
01/5
40/5
43/7
15/6

دهد نرخ تورم بعد از يک دوره تثيبت نسبي
چنانكه جداول شماره  6و  3نشان مي

در برنامه سوم ،در اواخر برنامه چهارم و اوايل برنامه پنجم بهدليل افزايش قيمت نفت و
هاي انبساطي و افزايش فعاليتهاي عمراني و اقتصادي دولت
در نتيجه ايجاد سياست
نهم و بهتبع آن افزايش نقدينگي بهتدريج افزايش يافت بهصورتي كه در سال پاياني
برنامه پنجم به  43/7درصد افزايش يافت .با كاهش قيمت نفت و كاهش فروش نفت
هاي اقتصادي عليه برنامه انرژي هستهاي نرخ تورم در سالهاي
ايران و شروع تحريم
 1430به بعد كاهش پيدا كرد و به  15/6در سال  1434و به زير  10درصد در سال
شود كه نرخ تورم در ايران در سالهاي پس از
 1435رسيد .از مطالب باال نتيجه مي
گذاريهاي اقتصادي از نوسانات قيمت جهاني نفت و عوامل
 
تر از سياست
انقالب بيش
المللي عليه اقتصاد ايران متأثر بوده و همواره
المللي نظير تحريمهاي بين
سياسي بين
افزايش يافته است.
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 -7-2ضريب جيني
هاي انقالبي كاهش فاصله طبقاتي و ايجاد برابري و عدالت
يكي از اقدامات اساسي دولت
اجتماعي است آيتاهلل خميني رهبر انقالب بارها و بارها در سخنرانيهاي عمومياش
اظهار داشت كه در نزد او فقرا و محرومان بر ثروتمندان ارجحيت دارند ،از جمله در يک
سخنراني عمومي در  17فروردين  1470گفتند« :من شما طبقه گودنشينان را از آن
كاخنشينان باالتر مي دانم؛ اگر آنها اليق اين باشند كه با شما مقايسه شوند» (موسوي
خميني .) 071 :1476 ،در راستاي سخنان رهبر انقالب سياست رسيدگي به محرومان و
مستضعفان در دهه اول انقالب در چهارچوب سياستهاي عدالت توزيعي عملي شد.
هاي پس از انقالب در برابر ناعدالتيهاي اجتماعي ابتدا
هاي دولت
قبل از بررسي سياست
شود .مهمترين اطالعات تجربي درباره ميزان
به وضعيت نابرابري قبل از انقالب اشاره مي
نابرابري در قبل از انقالب شاخص جيني 1است .درباره شاخص جيني در ايران قبل از
انقالب ارقام متفاوتي وجود دارد .اين شاخص از جانب اوشيما 0براي سال  1436بين
 0/70و  0/70و از جانب هاشم پسران براي سال  1433حدود  0/35تخمين زده شده
است .مولر 4نيز ضريب جيني ايران را در سال  ،1433معادل  0/50و سهم درآمد 00
درصد قشر باالي جامعه را از كل درآمد در همين سال معادل  70/7درصد ذكر كرده
دهد پس از انقالب ضريب شاخص
است (رفيعپور .)73 :1460 ،اما شواهد نشان مي
جيني بهبود جدي نيافته است .بر اساس جدول شماره  ،10ضريب جيني در دو دهه
هاي عدالت توزيعي اندكي كاهش يافته است.
اول انقالب بهدليل اجراي برخي از سياست
جمهوري اسالمي در سالهاي اول پيروزيش تالش كرد تا نابرابري اجتماعي را با
سازوكارهاي عدالت توزيعي نظير مصادره اموال سرمايهداران بهنفع مردم ،توزيع زمين
مجاني بين روستاييان و شهريان محروم براي ساخت مسكن ،توزيع زمينهاي كشاورزي
زمين و  ...كاهش دهد .رشد گرايشهاي پوپوليستي و
بزرگمالكان به روستاييان بي

ضرورت بسيج سياسي طبقات متوسط و پايين بهمنظور تحكيم حكومت ،دولت جديد را
واداشت تا بخشي از درآمدهاي عمومي را براي رفاه طبقات متوسط و پايين اختصاص
دهد .اين كار با گسترش فرصتهاي شغلي در بخش دولتي و بوروكراسي
 ويژه در نهادهاي انقالبي ،تضمين كمينه دستمزد و پرداخت
درحالگسترش ،به
1. Gini-Index
2. Oshima
3. Muller
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يارانه هاي مصرفي در دهه دوم انقالب ادامه پيدا كرد .درآمدهاي نفتي دولت را قادر
ساخت كه در دورههايي كه اين درآمد باال بود ،با بازتوزيع نيمهمستقيم و با افزايش
دستمزدها ،پرداخت انواع يارانهها و ارائه خدمات رايگان يا ارزان ،بخشي از نيازهاي
طبقات متوسط و پايين را هرچند به صورت نهچندان عادالنه تأمين كند .اما در
دورههايي كه اين درآمدها كاهش يافت ،از جمله در دهه سوم ،دوباره شاخص جيني رو
به افزايش گذاشت به صورتي در پايان دهه سوم انقالب شاخص جيني همچنان باال بود
و به  31/00رسيد كه با اوايل پيروزي انقالب تفاوت اندكي داشت .دو دليل عمده ناكامي
دولت هاي پس از انقالب در كاهش اساسي ضريب جيني باالبودن نرخ تورم ميانيگن

باالي  00درصد و ميانگين ساليانه  11/5درصدي نرخ بيكاري در سالهاي پس از
انقالب است .بر اساس آمار جدول  10بهتدريج از سال  1466روند كاهشي اندكي در
شود كه داليلش انجام برخي از اقدامات نظير توزيع يارانهها
شاخص جيني مالحظه مي
هاي اجتماعي ،كاهش نرخ تورم به زير 10
كردن پوشش بيمه
در دولت دهم و عمومي
درصد و كاهش ميزان بيكاري به  11/6در سال  1435از سوي دولت يازدهم است.
جدول  .12شاخص جيني 1در ايران پس از انقالب ()1316-1333
سال

1457

1456

1453

1470

1471

1470

1474

ضريب جيني

0/33

0/37

0/30

30/63

33/10

35/30

30/34

سال

1473

1475

1477

1477

1476

1473

1470

ضريب جيني

43/10

43/33

30/46

30/34

30/30

43/73

43/37

سال

1471

1470

1474

1473

1475

1477

1477

ضريب جيني

46/70

43/77

43/34

30/73

43/10

30/03

43/75

سال

1476

1473

1460

1461

1460

1464

1463

ضريب جيني

30/03

43/31

34/03

30/67

30/31

30/30

30/36

سال

1465

1467

1467

1466

1463

1430

1431

ضريب جيني

34/57

34/47

31/00

31/11

30/33

47/00

47/53

سال

1430

1434

1433

1435

ضريب جيني

47/50

47/66

43/00

30/37

منبع :بانک مركزي
1. Gini- Index
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نتيجهگيري

-7
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد:
 -1نتايج اقتصادي ده ساله اول پس از انقالب از نظر هر پنج شاخص اقتصاد كالن
اند منفي بودهاند :در ده سال اول انقالب
كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته
بهصورت ميانگين رشد اقتصادي  - %5درصد ،نرخ تورم  16/5درصد ،نرخ بيكاري 14/3
درصد و شاخص نابرابري  0/30بوده است .اما از دهه اول انقالب به بعد بهتدريج
 اند ،اما در مقايسه با قبل از انقالب تغيير جدي پيدا
شاخصهاي مزبور اندكي بهبود يافته

نكردهاند ،بهصورتي كه رشد اقتصادي از ميانگين  6درصد ،نرخ تورم از  11/3درصد ،نرخ

بيكاري از  10درصد و ضريب جيني از حدود  0/33در سال  56و قبل از انقالب ،به نرخ
رشد اقتصادي ميانگين  5/7درصدي ،نرخ تورم ميانگين  13/5درصدي ،نرخ بيكاري
ميانگين  10/5درصدي و ضريب جيني ميانگين  0/34درصدي در سالهاي پس از
انقالب ( 1457تا  )1435رسيده است .اين ويژگي اقتصادي انقالب ايران با نظريههاي و
دقيقتر،
ها تا حدودي همخواني دارد .بهعبارت 
بررسيهاي تجربي درباره ساير انقالب

 توان گفت نتايج اقتصادي دهه اول انقالب همانند بسياري از
درباره اقتصاد ايران مي
اند نظير شوروي ،چين ،مكزيک به داليل مسايل
كشورهايي كه در آنها انقالب رخ داده
تجربگي مديران ،فرار سرمايهها از كشور
هاي اقتصادي ،كم
ناشي از انقالب ،جنگ ،تحريم
شدن صنايع ،منفي بوده است و حدود  3دهه طول كشيده است كه برخي از
و ملي
هاي محدودي از اقتصاد موفقيتهاي
نابسامانيهاي مزبور كاهش پيدا كنند و در بخش

بهدست آيد .اقتصاد ايران بهصورت ميانگين ساليانه حدود  5/7درصد رشد داشته و در
وجود آمده است .با وجود افزايش
هاي به
بخشهاي كشاورزي ،صنعت و خدمات موفقيت

هاي پس از انقالب ،بخش كشاورزي درحالحاضر
دوونيم برابري جمعيت كشور در سال
( )1435حدود  60درصد نيازهاي غذايي مردم را تأمين و در برخي از محصوالت
هاي توليد سيمان ،فوالد ،پتروشيمي،
صادرات دارد .در بخش صنعت در زمينه
خودروسازي و صنايع دفاعي و در بخش خدمات فني مهندسي نظير سدسازي،
آوري نانو و سلولهاي بنيادي پيشرفتهاي
پلسازي ،مترو ،تونل ،كارخانه سيمان ،فن

هاي رشد اقتصادي ،بيكاري ،تورم و ضريب جيني
مهمي حاصل شده است ،اما شاخص
بدون تغيير محسوسي نسبت به اوايل انقالب باقي ماندهاند .براي مثال ،در سال ،1457
نرخ رشد اقتصادي حدود  6/5درصد ،نرخ بيكاري  10درصد ،نرخ تورم  11/3درصد و
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ضريب جيني  0/33درصد بوده است .پس از حدود  3دهه از گذشت انقالب و پشت
هاي سياسي و اقتصادي مختلف بهنظر ميرسد اقتصاد ايران به حالت
سرگذاشتن بحران
تثبيت نسبي رسيده است و اكنون بر اساس آمار مركز آمار ايران در پنج ماه اول سال
 1435رشد اقتصادي به حدود  3/3درصد ،نرخ تورم حدود  3/5درصد ،نرخ بيكاري
 11/6رسيده است.
هاي اجتماعي مورد بررسي به گسترش بخش
 -0انقالب اسالمي همانند انقالب
هاي بهداشتودرمان ،آموزشوپرورش،
عمومي خدمات از سوي دولت در حوزه
رسانيو گازرساني و غيره شد .رشد بخش خدمات به
آموزشعالي ،خدمات برق
ساالري دولتي ،تقويت سرمايه انساني انجاميد كه از نتايج آن رشد و
بزرگشدن ديوان

تقويت طبقه متوسط است .اين ويژگي اقتصاد ايران با نظريههاي كِلي و كالين مبني بر
 هاي اجتماعي مورد برسي آنها در بلندمدت بهدنبال توسعه خدمات
اينكه در انقالب
عمومي و رشد صنعت طبقه متوسط شكل گرفت و از منافع آن بهرهمند شد ،همخواني
دارد.
هاي اجتماعي مكزيک ( ،)1310بوليوي ()1350
 -4انقالب اسالمي بر خالف انقالب
و پرو ( )1376در بلندمدت به افزايش نابرابري اجتماعي منجر نشد ،گرچه در كاهش
فاصله طبقاتي موفقيت چنداني نداشت .اين ويژگي انقالب اسالمي با نظريه كلي و
ها در كاهش فاصله طبقاتي در كوتاهمدت
كالين و اكشتاين درباره موفقيت نسبي انقالب
خواني ندارد.
و امكان بازگشت نابرابري اجتماعي در بلندمدت هم
 -3عوامل محدودكننده اقتصاد ايران پس از انقالب را ميتوان در دو گروه داخلي و
كننده اقتصاد ايران در سالهاي
ترين عوامل داخلي محدود
بينالمللي تقسيم كرد .مهم
پس از انقالب عبارت بودند از :اقتصاد وابسته به نفت ،بخشهاي سهگانه اقتصادي
 كارآمد و با فناوري پايين كه از رژيم پهلوي به جمهوري اسالمي به ارث
سنتي ،كم
رسيدند ،اما پس از انقالب به صورت ساختاري تغيير نكردند .از ديگر موانع اجتماعي
رشد اقتصاد ايران رشد حدود دوونيم برابري جمعيت در مدت كمتر از  30سال است.
 -5عوامل بينالمللي محدودكننده اقتصاد ايران در  3دهه گذشته كاهش فروش
نفت و نوسانات قيمت آن ،جنگ و تحريمهاي اقتصادي هستند .رشد جمعيت در كنار
گذاري ملي در طول اين سالها
انداز و سرمايه
كاهش فروش نفت باعث شدند پس
هاي كشور صرف امور جاري و مصرفي جمعيت درحالافزايش
كاهش يابند و بودجه
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شوند .ميزان صادر ات نفت ايران به سه دليل كاهش سهميه ايران در اوپک بهدنبال
كاهش قيمت نفت در شرايط بحران مالي و اقتصادي جهان ،افزايش ظرفيت مصرف
داخلي نفت در30سال اخير و كاهش ظرفيت توليد نفت در سه دهه گذشته ،به 0
تا  0/0ميليون بشكه در روز در سال  1435رسيده كه معادل صادرات نفت ايران در
سال  1437است .جدول  11وضعيت رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي را از نظر
شاخصهاي جمعيت و نفت مقايسه ميكند.
جدول  .11جدول مقايسهاي نفت و جمعيت (سال  1317و )1331

8970
شاخص
 44ميليون نفر
جمعيت كشور
 7ميليون بشكه
توليد نفت
 0/5ميليون بشكه
مصرف داخلي نفت
 5/5ميليون بشكه
صادرات نفت
 14دالر
قيمت نفت
منبع :آمار مستخرج از سايت مركز آمار ايران و وزارت نفت

8937
بيش از  60ميليون نفر
 3ميليون بشكه
 0ميليون بشكه
 0ميليون بشكه
 30دالر

بهطور كلي هدف از اين مطالعه تنها اين مسئله نبوده است كه نشان دهد نتايج
اقتصادي انقالب اسالمي كدامند ،بلكه نشاندادن اين موضوع است كه چقدر دشوار است
كه يک انقالب به نتايجي برسد و نتايج يا پيامدهاي انقالب در هر زمينه و از جمله در
حوزه اقتصادي به چه عوامل داخلي و بينالمللي وابسته است ،و اين كه نتايج هر انقالب
و از جمله انقالب ايران در پس از انقالب با خواستههاي انقالبيون در اول انقالب متفاوت
است و اين فقط به خواست انقالبيون بستگي ندارد ،بلكه به محدوديتهايي بستگي دارد
كه در مسير پيشرفت انقالب وجود دارد يا به وجود ميآيد و چنانكه از نظريهها و
بررسي تجربي درباره ساير انقالبها ميتوان فهميد ،به سطح توسعه اقتصادي،
ايدئولوژي ،عوامل سياسي از جمله ،منازعه بين انقالبيون ،ديوانساالري دولتي ،تهاجم
خارجي ،تحريمهاي اقتصادي وابسته است و اين محدوديتها نيز كه هم شامل
محدوديتهاي داخلي و هم بينالمللي هستند ،در انقالب ايران نيز وجود داشته و بر
نتايج اقتصادي انقالب تأثير گذاشتهاند.

دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

 986دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

منابع
جامعهشناسي تاريخي-تطبيقي جهان سوم .جلد 0و.4

استاوريانوس ،ال .اس.)1465( .
ترجمه :رضا فاضل .اراک :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي اراک.
اصغر« .)1463( .بررسي وضعيت اشتغال بخشهاي اقتصادي ايران با
اسفندياري ،علي
تأكيد بر صنعت نفت» .نشريه كار و جامعه .شماره .115-106 .103
ازغندي ،عليرضا .)1465( .درآمدي بر جامعهشناسي سياسي ايران .تهران :نشر قومس.
اكشتاين ،سوزان « .)1465( .تأثير انقالب بر رفاه اجتماعي در آمريكاي التين» در:
مطالعاتي نظري ،تطبيقي و تاريخي در باب انقالبها .ترجمه :محمد تقي دلفروز.
تهران :انتشارات كوير.
افشون ،مهرداد« .)1467( .دفتر دستاوردهاي انقالب (دستاوردهاي علمي و صنعتي
سيساله انقالباسالمي) .نشريه زمانه .شماره .10-16 .77

پژويان ،جمشيد و ديگران« .)1467( .مقايسه و تحليل عملكرد اقتصادي دولتهاي پس
هاي توسعه و عملكرد)» .فصلنامه
ها ،برنامه
از انقالب اسالمي (اهداف ،سياست
راهبرد توسعه .شماره .160-010 .15
نظريههاي انقالب :وقوع ،فرايند و پيامدها .تهران :سمت.
محمدحسين .)1431( .
پناهي ،
حكميان ،حسن و كارشناس ،مسعود« .)1464( .مشكالت و چشماندازهاي اصالحات و
بازسازي اقتصاد ايران» .نشريه بررسيهاي بازرگاني .شماره .7-14 .5
خميني ،روح اهلل .)1476( .صحيفه امام .ج  .13تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني(س).
دانشجعفري ،داود« .)1430( .الزامات توسعه بخش خدمات در اقتصاد ايران».

همشهري آنالين .در»https://www.hamshahrionline.ir/news/155060/« :
جامعهشناسي انقالب و انقالبهاي اجتماعي .كرمانشاه:

سبزهاي ،محمدتقي.)1430( .

انتشارات دانشگاه رازي.
سلدن ،مارک« .)1465( .انقالب كمونيستي چين»ف در :گلدستون ،جک .مطالعاتي
نظري ،تطبيقي و تاريخي در باب انقالبها .ترجمه :محمدتقي دلفروز .تهران:
انتشارات كوير.
بهرهوري بخش خدمات در اقتصاد ايران و
اهلل و مهرگان ،نادر « .)1466( .
عباسيان ،عزت
سياستگذاري اقتصادي .شماره .13-47 .1


روشهاي ارتقاء آن».

دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

تحليل و تبيين نتايج اقتصادي انقالب اسالمي در مقايسه بينالمللي با برخي از انقالبهاي اجتماعي 988

عزيزي ،خسرو« .)1465( .وضعيت تورم در اقتصاد ايران طي سالهاي پس از انقالب
اسالمي» .نشريه بانك و اقتصاد .شماره .05-03 .71
كالنتري ،عيسي« .)1433( .آب غارت شد» .نشريه مهرنامه .سال ششم .شماره .33
.146-30
كلي ،جاناتان و كالين ،هربرت« .)1465( .انقالب و زايش مجدد نابرابري؛ قشربندي در
جامعه انقالبي» .در :گلدستون ،جک .مطالعاتي نظري ،تطبيقي و تاريخي در باب
انقالبها .ترجمه :محمدتقي دلفروز .تهران :انتشارات كوير.

گلدستون ،جک .)1465( .مطالعاتي نظري ،تطبيقي و تاريخي در باب انقالبها .ترجمه:
محمدتقي دلفروز .تهران :انتشارات كوير.
علي« .)1430( .گزارشي كوتاه از دستآوردهاي انقالب اسالمي».
لطيفي پاكده ،لطف
نشريه حصون .شماره.104-100 .43
مشيري ،سعيد و التجايي ،ابراهيم« .)1431( .مطالعه تطبيقي روند بلندمدت تغييرات
صنعتيشده» .فصلنامه

ساختاري در اقتصاد ايران در مقايسه با اقتصادهاي تازه
اقتصاد تطبيقي .شماره .175-000 .1
رضا« .)1463( .نگاهي به كارنامه جمهوري اسالمي» .مطالعات انقالب
مرندي ،محمد
اسالمي .شماره.103-151 .1
معيدفر ،سعيد« .)1433( .منتظر موج جديد مهاجرت براي آب باشيد» .مهرنامه .شماره
.141-0 .33
دستآوردهاي انقالب اسالمي ايران» .پيام .شماره .117
اصغر « .)1433( .
نصيري ،علي
.7-04
پور ،فرامرز .)1460( .توسعه و تضاد؛ كوششي در جهت تحليل انقالب اسالمي و
رفيع
مسائل اجتماعي ايران .چاپ پنچم .تهران :شركت سهامي انتشار.
هانتيگتون ،ساموئل .)1475( .سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني .ترجمه:
محسن ثالثي .تهران :علم.
«گزارشي از كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن ( .»)1464مطالعات معرفتي در
  04و .177-013 .03
دانشگاه اسالمي .شماره
گزارش معاونت توسعه و مديريت منابع انساني رياست جمهوري .1434
آمارهاي بانك مركزي در.www.cbi.ir :
دوره دوم /شماره  /2بهار و تابستان 8931

 دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل982

:آمارهاي مركز آمار ايران در پايگاه اطالعاتي نشريات مركز آمار ايران
www.amar.csi.org.ir

Refrences
Arjomand, Saeid A. (1986). Irans Islamic Rev. in comperative Perspective.
World Politics, 3-38.
Foran, John and Goodwin, jeff. (1993). Revolutionary Outcomes in Iran and
Nicaragua Coalition Fragmentaion war and the Limits of Social
Transformations, Revolution: critical Concepts in political Science,
edited by Rosmery H. T. Okane, London: Routledge.
Kamrava, Mehran .(1999). revolutionary revisted: the Structuralist –
voluntarist Debate. Canadian Journal of the political Science, 2-32.
Moghadam, Valentine. (1995). Gender and Revolutionary Transformation: Iran
1979 and Easter Europa 1989. Gender and Society, 3-9.
Snyder, Robert S. (1999 a). The US and Third World Revolutionary States:
Understanding the Breakdown
Relations, International Studies
Quartery, 43, 2.
World Bank Annual Report, 2013 , 2015.
Zimmermann, Ekkart. (1990). on the outcomes of Revolutions: some
Prelimenary Considerations. Sociological Theory, Vol. 8, No. 1.

8931  بهار و تابستان/2  شماره/دوره دوم

