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Abstract 
 

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. 
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 چكيده9

است.  ياجتماع هاياز انقالب يبا برخ يانقالب اسالم ياقتصاد جينتا سهيمقاله حاضر مقا يهدف اصل

 يفتوصي – يليمطالعه تحل نيانقالب استوار است. روش ا شناختيجامعه هايهيمقاله بر نظر يچارچوب نظر

 ري)با سا زمانيهم يموارد)با گذشته( و در  يدرزمان سهياست كه دو نوع مقا ايسهيمقا ليتحل وهياست و ش

 ،«ينرخ رشد اقتصاد»بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد كالن،  راناي اقتصاد. است شده انجام( ها انقالب

 و عملكرد آن با عوامل يابيارز «ينيج بيضر»و  «يكاربي نرخ» ،«تورم نرخ» ،«گانهسه هايرشد بخش»

از  ليتحل يشده است. دوره زمان نييتب يالملل نيو ب ي( و داخليو اجتماع ياسي)س يراقتصاديو غ ياقتصاد

 ياجتماع هايانقالب نظرانصاحب يتجرب يهايو بررس هاهيمقاله نظر ياست. چارچوب نظر 8937تا  8975

انقالب  ياقتصاد جي: نتادهديسخ مسوال پا 4مقاله به  نياست. ا ياجتماع هايانقالب ياقتصاد جيدرباره نتا

 جيبر نتا عواملي چه اند؟بوده كساني مدتبلند و مدتدر كوتاه يانقالب اسالم جيا نتايكدامند؟ آ ياسالم

انجام  يهايو بررس هاهيبا نظر رانيانقالب ا ياقتصاد جينتا اآي اند؟بوده رگزاريتأث يانقالب اسالم ياقتصاد

انقالب  ياقتصاد جينتا هيل: كدهدينشان م قيتحق نيا جيدارند؟ نتا خوانيهم هاانقالب ريشده درباره سا

بهبود  ياندك جتدري به مدتبلند در اما اند؛بوده يدر ده ساله اول منف يمورد بررس هاياز نظر شاخص رانيا

 ،«نفتي اقتصاد» اندتهرا متأثر ساخ رانيانقالب ا ياقتصاد جيكه نتا يو خارج يعوامل داخل نتري . مهماندافتهي

 ياقتصاد هايميتحر»، «و عراق رانيجنگ ا» ،«تيجمع يناگهان شيافزا» ،«آمدمتورم و ناكار ساالري وانيد»

در  رانيانقالب ا ياقتصاد جنتاي. اندبوده« نفت متيقجهاني نوسانات »و  «ايبرنامه هسته هيعل كاياروپا و امر

                                                    ندارد. خوانيهم يدارد و در موارد خوانيهم اهانقالب ريسا جيبا نتا ياريموارد بس
 

 .جنگ ،ياقتصاد هايميتحر ،يرشد اقتصاد ،ياقتصاد جينتا ،يانقالب اسالم :واژگان كليدي

                                                      
  نويسنده مسئول: .رانيهمدان، ا نا،يس يدانشگاه بوعل ،يدانشكده علوم اجتماع ،شناسيجامعه ارياستاد*. 1

 (moh_sabzehei@yahoo.com) 
 .رانيكرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،ياقتصاد، دانشكده علوم اجتماع اري. استاد0

  .رانيكرمانشاه، ا ،يدانشگاه راز ،يدانشكده علوم اجتماع ،يجامعه شناس ارياستاد. 4

04/07/1436  :پذيرش تاريخ 11/04/1436  دريافت: تاريخ  

 ج

 يانقالب اسالم ياقتصاد جيتان نييو تب ليتحل
                  ياجتماع هاياز انقالب يبا برخ المللي نيب سهيدر مقا 
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 طرح مساله -8

توان  طور قطع، نمي ها نتايجي دارند و هيچ انقالبي بدون نتيجه نيست. اما به ب همه انقال
ها ممكن است  يابند. انقالب دست مي شانهاي هاي اجتماعي به همه آرمان گفت انقالب

جا ترين اهدافشان با مشكالت داخلي و خارجي مواجه شوند. در اين يابي به مهم در دست
هاي اجتماعي را تعيين سوال اساسي اين است كه چه عواملي ميزان موفقيت انقالب

شناسان انقالب، نتايج انقالب در ابعاد مختلف  ر اساس مطالعات جامعهكنند. بمي
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي تحت تأثير عوامل مختلفي است. اما در بُعد 

 اند:تر نقش عوامل زير مهماقتصادي بيش
مانده از رژيم پيشين شامل منابع اداري، سرمايه مادي و سرمايه  جا ميراث به .1

گذارد. براي مثال، اگر رژيم  شود در نتايج انقالب تأثير مي .. ميانساني و .
ها( و تقويت  پيشين در زمينه تربيت نيروي انساني )از طريق گسترش دانشگاه

تر  گذاري كرده باشد كار سازندگي دولت انقالبي آسان بنيه اقتصادي سرمايه
اقتصاد وابسته  ساالري فرسوده و فاسد و . برعكس، اگر آن داراي ديوانشود مي

 شود. باشد كار انقالبيون براي سازندگي مشكل مي
  نامه تغيير اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ايدئولوژي انقالبي مرام .0

كمونيستي بر اساس ايدئولوژي هاي   انقالبي است. براي مثال، در انقالب
خصوصي،  برخي از اصالحات اقتصادي از جمله لغو مالكيت طلبانه مساوات

 (. 141: 1430اي،  كردن اقتصاد و ... صورت پذيرفت )سبزه ملي
المللي شرايط نامساعدي را براي بازسازي جامعه از  هاي بين محدوديت .4

هاي ضدانقالب از طريق  كنند. اقدامات دولت هاي انقالبي ايجاد مي دولت
قالب ها يا تقويت ضد ان نظامي، اعمال تحريم  فشارهاي بيروني نظير حمله

شود )پناهي،  داخلي مانع از انجام بسياري از تغييرات مورد نظر انقالبيون مي
1431 :365 .) 

ها و  افتگي اقتصاد كشور انقالبي در موفقيت برنامهي سرانجام، سطح توسعه .3
اقتصادي مؤثرند. اقتصاد وابسته كه  -ها براي تغيير ساختارهاي اجتماعي تالش

هاي خارجي است، مانعي  ي، فناوري و كمکشامل وابستگي به اقتصاد جهان
ويژه  اجتماعي انقالبيون، به -هاي اقتصادي كردن وعده بزرگ در راه عملي

 (.141: 1430اي،  شود )سبزه كني فقر و عدالت اجتماعي، مي ريشه
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ها غيرعلمي و بررسي و تحليل نتايج اقتصادي ايران نيز بدون شناخت محدوديت 
 ها شناسايي و در تحليل استفاده شوند. ترين محدوديتهمناكامل است. لذا بايد م

دهد: نتايج اقتصادي انقالب سوال پاسخ مي 3با توجه به مطالب باال اين مقاله به  
اند؟ چه مدت يكسان بودهمدت و بلنداسالمي كدامند؟ آيا نتايج انقالب اسالمي در كوتاه

اند؟ آيا نتايج اقتصادي انقالب ذار بودهعواملي بر نتايج اقتصادي انقالب اسالمي تأثيرگ
 خواني دارند؟ها همهاي انجام شده درباره ساير انقالبها و بررسيايران با نظريه

 شناسي روش -3

ها با مقايسه كه ارزيابي دادهتوصيفي است. با توجه به اين –روش اين مطالعه تحليلي 
زماني )با ساير  گذشته( و در مواردي همشود، دو نوع مقايسه در زماني )با دارتر ميمعني

اي است. نتايج اقتصادي انقالب كشورها( انجام شده است و لذا روش تحليل مقايسه
هاي اجتماعي روسيه، چين، مكزيک، كوبا، بوليوي و پرو مقايسه شده  ايران با انقالب

ظران ن است كه دليل انتخابشان وجود مطالعات اقتصادي درباره آنها از سوي صاحب
هاي منتشره از سوي مركز هاي اجتماعي است.  منابع اين مقاله از آمارها و داده انقالب

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني آمار ايران، بانک مركزي جمهوري اسالمي، 
و ساير مجالت تخصصي اقتصادي تأمين شده جهاني گزارش بانک ، جمهوريرياست

عوامل اقتصادي و غيراقتصادي )سياسي و اجتماعي( است. عملكرد اقتصاد ايران با 
المللي تبيين شده است. اقتصاد ايران بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد  داخلي و بين

و « نرخ بيكاري»، «نرخ تورم»، «گانههاي سهرشد بخش»، «نرخ رشد اقتصادي»كالن، 
است.  1435تا  1457ارزيابي شده است. دوره زماني تحليل از « ضريب جيني»

هاي اجتماعي نظران انقالبهاي تجربي صاحبها و بررسيچارچوب نظري مقاله نظريه
هانتينگتون، جاناتان كلي و هربرت كلن، سوزان اكشتاين، سلدن، جک گلدستون درباره 

                                                                     هاي اجتماعي است. پيامدهاي اقتصادي انقالب

 ادبيات تحقيق و چارچوب نظري -9

طور كلي بايد گفت مطالعه پيامدهاي انقالب بسيار جوان و در آغاز راه است، به  به
وجود ندارد. اگر در  1370باره تا دهه  صورتي كه هيچ نظريه مفصل و منسجمي در اين

بيين پيامدهاي زمينه تبيين وقوع انقالب دست كم سه نسل نظريه وجود دارد، درباره ت
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با وقوع انقالب  .(Zimmerman. 1990: 40)انقالبي هنوز يک نسل نظريه هم وجود ندارد 
ها و تحقيقات تجربي درباره انقالب اسالمي  سري نظريهبه بعد يک 1360اسالمي از دهه 

االصل شاغل در خارج از كشور  پردازان ايراني ايران از سوي محققان خارجي و نظريه
پردازي و مطالعات  هاي اروپاي شرقي نيز در نظريه انقالب كوبا و انقالبمطرح شد. 

اي در بررسي نتايج  تجربي در اين باره تأثير گذاشتند. از اين به بعد روش مقايسه
پردازي  ها مورد توجه خاص پژوهشگران اين حوزه قرار گرفت كه بيشتر به نظريه انقالب

گ، عامليت و ساختار در پيامدهاي انقالب درباره عواملي نظير ايدئولوژي و فرهن
پردازان نيز نقش عامل سياسي را در پيامدهاي  پرداختند. عالوه بر آنها بعضي از نظريه

سعيد ارجمند معتقد است ايدئولوژي در انقالب اسالمي ايران  انقالب بررسي كردند.
هاي غربي و  شده ايدئولوژي عامل نيرومندي براي تغيير بود كه همه عناصر شناخته

شد و موفق  مكاتب سياسي، به اضافه اميد و اعتقاد به رستگاري پس از مرگ را شامل مي
كامروا نيز معتقد است عوامل ساختاري در سقوط  مهران (. Arjomand. 1986: 414)شد 

رژيم پيشين مؤثر است ولي پس از انقالب عوامل ساختاري و ايدئولوژي به صورت 
كامروا در  (.Kamrava, 1999: 323) گذارند ه جامعه انقالبي تأثير ميتوأمان در ساختن آيند

مقاله خود با مقايسه انقالب اسالمي و چند انقالب ديگر عوامل ساختاري و ارادي مؤثر 
ها را به سه دسته  بر ماهيت و عملكرد دولت انقالبي را بررسي كرده است. او انقالب

اي نظير انقالب  اي يا مذاكره ن و فرانسه، برنامهناگهاني يا خودجوش، مانند انقالب ايرا
بندي كرده و سعي  چين و كوبا و مختلط همانند انقالب روسيه و نيكاراگوئه تقسيم

سازي پس از سرنگوني رژيم  كند نحوه اثرگذاري ساختار و عامليت را در فرايند دولت مي
پيامدهاي انقالب  مقدم با مطالعه (.Kamrava. 1999: 323-324)پيشين بررسي كند 
هاي اروپاي شرقي با تأثير ايدئولوژي در نتايج جنسيتي  ها با انقالب اسالمي و مقايسه آن

كند.  طلب و مردساالر تقسيم مي ها را از اين نظر، به دو نوع برابري انقالب تأكيد و انقالب
ي زنان طلب خواهان برابري زنان و مردانند و در جهت آزادساز هاي برابري ايدئولوژي
كنند و از  هاي مردساالرانه بر نابرابري جنسيتي تأكيد مي كنند، و ايدئولوژي عمل مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ايي  اسالمي و انقالب نيكاراگوئه، نظريه با مطالعه انقالب 1جان فورن و جف گودوين 

ها، نتايج انقالب پس از به  آننظر  بهاند.  ها مطرح كرده درباره پيامدهاي انقالب

                                                      
1. John  Foran & Jeff Goodwin 
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هاي انقالبي  رسيدن انقالبيون به اين بستگي دارد كه كدام يک از رهبران و گروه قدرت
دست بگيرد و چگونه از آن استفاه كند. با توجه به شرايط بحران بتواند قدرت را به

هاي داخلي و  ف، فشارها و محدوديتهاي مختل انقالبي، در اثر منازعه قدرت بين گروه
هايشان كوتاه بيايند و آنها را نتوانند  خارجي ممكن است انقالبيون از برخي از آرمان

هايي  هاي انقالبيون محدوديت فورن و گودوين براي تحقق آرماننظر  بهتحقق ببخشند. 
به اقتصاد نايافتگي و وابستگي اقتصادي اين كشورها  وجود دارد؛ يكي از آنها توسعه

ها شامل عوامل سياسي از جمله، منازعه بين انقالبيون،  است. ساير محدوديتجهاني 
محدود دستگاه دولتي، تهاجم خارجي، قابليت و اهداف نخبگان داخلي است. توانايي 

كنند پيامدهاي انقالب اسالمي و انقالب  شان تالش مي فورن و گودوين بر اساس نظريه
ها از نظر سياسي  نظر آنها، هر دوي اين انقالبمقايسه كنند. بهنيكاراگوئه را با هم 

اي وسيع و  اند، زيرا با وجود بسيج توده موفق ولي از نظر اجتماعي نسبتاً ناموفق
اند ساختارهاي اقتصادي و طبقاتي را  آوردهاي سياسي و فرهنگي مهم نتوانسته دست

جتماعي انقالب ايران را به طور اساسي دگرگون كنند. آنها علت شكست بُعد ا به
دهند، ولي علت اين شكست را در نيكاراگوئه به  هاي رهبران سياسي نسبت مي ويژگي

 دهند هاي سياسي انقالبيون و قدرت دشمنان داخلي و خارجي آنها ربط مي عدم قابليت

(Foran & Goodwin. 1993:212.) ها و  نويسندگان، هر دو انقالب شباهتنظر  به
در پيامدهايشان دارند. پيامدهاي مشابه دو انقالب مواجهه با حمله و  اختالفاتي

سازي مجدد، فرهنگ  شدن محدود، خصوصي فشارهاي خارجي، اقتصاد مختلط، صنعتي
تر از رژيم پيشين و  تر و مردمي ساالر، قوي گيري دولت مردم و ايدئولوژي انقالبي، شكل

ست. اختالف پيامدهاي دو انقالب نيز در نهايت، تغيير اجتماعي جزيي و نه اساسي ا
در مواردي شامل قطع وابستگي به آمريكا و دفع حمله خارجي در ايران، ولي ناتواني 

وسيله آمريكا؛ دگرگوني  شده به نيكاراگوئه در دفع كامل مخالفان مسلح حمايت
ه؛ تر نسبت به نيكاراگوئ تر در ايران با وجود داشتن منابع بيش اجتماعي اقتصادي كم

گراي  استقرار دولت غيرليبرال و اقتدارگراي مذهبي در ايران، در مقابل دولت كثرت
ساالر نيكاراگوئه؛ استحكام نظام سياسي با دگرگوني ساختاري محدود در ايران،  مردم

 & Foran)تر در نيكاراگوئه است  ابل شكست نسبي سياسي و دگرگوني ساختاري بيش
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1روبرت اسنايدر 
هاي كوبا و  نيز با مطالعه انقالب اسالمي و مقايسه آن با انقالب 

نظر او  ند. بهك مطرح مي 2كردن تضادهاي داخلي بيروني»نام  اي به نيكاراگوئه نظريه

هايشان  كه بتوانند به بسيج انقالبي ادامه دهند و سياست انقالبيون جهان سوم براي اين
كنند و  گر )آمريكا( قطع مي شان را با كشور سطه را راديكال كنند، روابط سياسي گذشته

شان را تضعيف كرده يا شكست بدهند  برند تا بتوانند رقباي داخلي تنش با آن را باال مي
(Snyder. 1999a: 270). هاي انقالبي براي تحكيم قدرتشان به يک  به عبارت ديگر، دولت

كند اگر در فرايند انقالبي طبقه بورژوازي و تجار  دشمن خارجي نياز دارند. او اضافه مي
انقالب را حمايت كرده باشند، امكان تضاد بين آنها و بين انقالبيون تندرو پس از سقوط 

د است. اما وقتي انقالبيون تندرو بر سر قدرت باشند، براي تضعيف رقباي رژيم بسيار زيا
بورژوازي خود با آمريكا تضاد و تنش جدي ايجاد خواهند كرد. اسنايدر با استناد به 

اش را تأييد كند  كند نظريه هاي ايران، كوبا و آمريكا سعي مي هاي انقالب وضعيت
(Snyder.1999a:286.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ها درباره پيامدهاي كلي انقالب  ها از بحث اما بحث درباره پيامدهاي اقتصادي انقالب 
دگرگوني  سامان سياسي در جوامع دستخوشهانتينگتون در كتاب . تر است نيز جوان

مدت تقريباً منفي است و علت اصليش ها در كوتاهمعتقد است نتايج اقتصادي انقالب
ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه پس از انقالب است كه بر اثر  گسيختگيازهم

هاي توليدي، سازي طرحمديريت، شكست در هماهنگ عوامل متعددي همانند سوء
آيد، تجربگي در امور اجرايي به وجود ميكارايي، تغيير نظام اقتصادي، بياتالف منابع، نا
نظر  به(. 336: 1475د )هانتينگتون، ها براي هر انقالبي طبيعي هستناما همه اين

ها سال زمان الزم دارد تا دوباره بتواند به ها و شايد دههانتينگتون جامعه انقالبي سال
سطح توليد اقتصادي پيش از انقالب دست يابد، زيرا رشد اقتصادي در درجه اول، به  

ه طول كشيد كه بيش از يک دهتثبيت نهادهاي نظام سياسي جديد بستگي دارد. چنان
شدن فكر شان را تثبيت و سپس به صنعتيرواييها در روسيه الگوي فرمانتا بلشويک

چنان هم 1330كردند. رشد اقتصاد مكزيک نيز براي سه دهه بعد از انقالب، يعني تا دهه
شدن ساختارهاي سياسي آفريده علت نهادمندمتوقف بود. از اين دهه به بعد بود كه به

                                                    (. 333: 1475اقتصادي اين كشور آغاز شد )هانتينگتون، انقالب، رشد 

                                                      
1. Robert Snyder 
2. Externalization of internal conflicts 
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 1ها را جاناتان كلي و هربرت كالين هاي اقتصادي درباره انقالباما بهترين بررسي 

در هاي مدرن معموال بدهد اكثر انقالها نشان مي هاي تجربي آ اند. بررسي انجا داده
مدت از چند طريق به توسعه زيرساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور انقالبي بلند

ها باعث كلي و كالين، انقالبنظر  به(. 147: 1465كنند )كِلي و كالين، كمک مي
شوند و تحقيقات مارک سلدن درباره افزايش رشد اقتصادي كشور در بلندمدت مي

كند. بر ب روسيه نيز اين ادعا را ثابت ميانقالب چين و جک گلدستون درباره انقال
(، در دوره برنامه پنج ساله اول توسعه چين پس از انقالب 1465اساس بررسي سلدن )

گذاري اختصاص داد. درصد بازده ماديش را به سرمايه 0/03( اين كشور 1357-1354)
و پس از  درصد رسيد 7/43، اين رقم به 1370در « جهش بزرگ به جلو»در اوج برنامه 

صورت  به 1370 -76بار ديگر افزايش يافت و در دوره  1370كاهش آن در اوايل دهه 
صورت متوسط در بخش  به 1367و  1350هاي رسيد. چين بين سال 44متوسط به 

درصد ساليانه رشد داشته است. با توجه  0/4درصد و در بخش كشاورزي  0/11صنعت 
توان ميزان رشد را در بخش صنعت عالي و مي به مشكالت اوليه در راه توسعه صنعتي

قبول دانست. اين دو بخش در مجموع، اقتصاد چين را ساالنه در بخش كشاوري قابل
 0هاي واقعي و اگر متوسط رشد ساالنه جمعيت حدود درصد به نرخ 7/3طور متوسط  به

)سلدن، پيش بردند در صد به 3/0درصد در نظر گرفته شود، اين اقتصاد را ساالنه 
( رژيم شوروي پس از 1465چنين، بر اساس بررسي گلدستون )(. هم067: 1465

 05هاي انقالب كمونيستي روسيه توانست پس از پيروزي در جنگ جهاني دوم، در سال
هاي اقتصادي و سياسي زيادي دست يابد. از لحاظ اقتصادي، نرخ سال بعدي به موفقيت
مراكز توليد صنعتي مدرني را در سراسر شوروي درصد در سال،  7رشد صنعتي بيش از 

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

: 1465تون، هاي زيادي را تجربه كرد )گلدستبديل شد و از لحاظ نظامي، پيشرفت
دهد اقتصاد درباره نتايج اقتصادي انقالب كوبا نشان مي 0(. تحقيقات دادلي سيرز،475

محصولي نيشكر و خدمات ، از توليد تک1370كوبا در يک دهه بعد از انقالب، يعني دهه 
شدن كشاورزي نيروي كار  جهانگردي خارج و به اقتصادي متكثر تبديل شد. با مكانيزه

                                                      
1. J. Kelley and H. S. Klein  
2. Dudley Seers 
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ها و هاي غير از شكر نظير غالت، قارچ، سبزيآزاد شد؛ بازده فرآورده در صنعت شكر
هاي اطلس و آرام توسعه سرعت افزايش يافت؛ صنعت شيالت در اقيانوس ها بهميوه

سازي و سازي، سدسازي، خانهسازي، مدرسهيافت. صنعت ساختمان نيز با جاده
وفا شد، به صورتي كه در اين دهه هاي آبياري و فاضالب در سراسر جزيره كوبا شكشبكه

درصد زنان شاغل بودند  45بيكاري ديگر وجود نداشت و تقريباً همه مردان و بيش از 
                                                                     (. 433: 1465)استاوريانوس، 

نظر كلي و  است. به شود گسترش بازارسازوكار ديگري، كه باعث رشد اقتصادي مي 
اي، مديريتي، دفتري و كالين انقالب اقتصاد بازار را گسترش و اشتغال در مشاغل حرفه

دهد. بررسي سلدن درباره انقالب چين نيز اين امر را نقل را افزايش ميوبخش حمل
، دِنگ شياو پينگ اصالحات بازاري را 1377كند. در چين پس از مرگ مائو در ثابت مي

اجرا در آورد، با اين اعتقاد كه تركيب اصالحات   دو بخش كشاورزي و صنعتي به در هر
روي اقتصاد جهاني به بهبود شرايط اقتصادي كمک  نهادي و بازبودن درهاي چين به

ها گرفت و به خواهد كرد. شياو پينگ در كشاورزي، كنترل زمين را از تعاوني
جازه يافتند سهمي از محصول توليدي را براي هاي دهقاني واگذار كرد. دهقانان اخانواده

هاي دولتي سازي نسبي شركتخود در بازار به فروش برسانند. در صنعت، خصوصي
ويژه در امتداد سواحل جنوبي و شرقي، ايجاد  انجام شد و مناطق ويژه اقتصادي، به

درات گذاري خارجي استقبال شد. اين مناطق ويژه كه از طريق صاگرديد و از سرمايه
ترين زودي چين را به يكي از اصلي شدند، بهفراوان به اقتصاد جهاني متصل مي

گذاري خارجي تبديل نمودند كه بخش صادركنندگان جهان و از نقاط جذاب سرمايه
مرزي هاي برونگذاريكنگ، تايوان و سرمايهها از هنگگذاريزيادي از اين سرمايه

منظر كامالً اقتصادي، اصالحات موفقيت زيادي به  شد. ازچين، به اين كشور وارد مي
(  اقتصاد چين بين 0017مدت بيش از سه دهه و تا به امروز ) ، به1360دست آورد. از 

شمار  در صد رشد پيدا كرد كه يكي از باالترين نرخ خام رشد در جهان به 10تا  6
 (.063: 1465رود )سلدن، مي
كلي و كالين باعث رشد اقتصادي پس از انقالب  نظر دليل يا سازوكار ديگري، كه به 
طور  هاي فني و بهپرورش، علم، مهارتوها در آموزشگذاري انقالبشود و سرمايهمي

رو كساني كه داراي مدارک تحصيلي يا مهارت كلي، تقويت سرمايه انساني است. ازاين
هاي ببرند و فرصت هايشان نفع مستقيمفني خاصي هستند، قادر خواهند بود از مهارت
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چه قبل از انقالب بود، از آن خود كنند )كلي تر و سودآورتري را در مقايسه با آنجذاب
هاي سوزان اكشتاين درباره تأثير انقالب بر رفاه (. بررسي147: 1465و كالين، 

اند، مكزيک اجتماعي در چهار كشور آمريكاي التين كه دستخوش انقالب شده
استثناي كوبا  دهد به( نشان مي1376( و پرو )1353(، كوبا )1350(،  بوليوي )1310)

داري به سوسياليستي تغيير كرد، پس از جنگ جهاني كه شيوه توليدش از سرمايه
شدن اي به استراتژي صنعتيگونه فزايندههاي پس از انقالب، بهدوم، حكومت

ها، ماهر، تكنسين داري روي آوردند كه طبقه متوسط شامل كارگران صنعتيسرمايه
: 1465پا بيش از ساير طبقات از آن نفع بردند )اكشتاين، متخصصان و تجار خرده

هاي اجتماعي نظر كلي و كالين چون عدالت اجتماعي، برابري، حذف نابرابري (. به131
هاي اجتماعي هستند، و رسيدگي به طبقات پايين جامعه جزو اهداف اكثر انقالب

كني كنند كه اقداماتي در زمينه ريشهكارآمدن سعي ميرويبيون پس از انقال
سوادي، گسترش بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي همگاني انجام دهند كه رشد بي

دنبال ايجاد عدالت و برابري  ها معموالً بهكند. گرچه انقالبتر مياقتصادي را بيش
بري در جامعه پساانقالبي تر در جوامع هستند اما احتمال برگشت تدريجي نابرابيش

مدت مالكيت ها ممكن است در كوتاهها، انقالببسيار زياد است. بر اساس نظر آن
خصوصي را از بين ببرند يا آن را بين دهقانان توزيع كنند يا القاب و امتيازات موروثي 

هاي هاي مديريت خدمات و فعاليتهاي جديدي را در حوزهرا براندازند، اما فرصت
ها آنهايي كه تحصيالت، كنند كه براي استفاده از اين فرصتري خرد ايجاد ميتجا

توانند از آنها تري دارند، ميطور كلي، سرمايه انساني بيش مهارت و توانايي يا به
تر و هاي شغلي عالياستفاده كنند. اين امتياز در سرمايه انساني، باعث ايجاد موقعيت

سازي و توسعه عالوه، فرايند صنعتيشود. بهان آن ميدرآمدهاي باالتر براي دارندگ
ايي جهان سوم پس از هاي كالسيک، مدرن و توسعهاقتصادي كه معموالً در انقالب

هاي علمي، فني و مديريتي اهميت و شود، به مهارتهاي تثيبت انقالب آغاز ميسال
از انقالب، سياست هاي پس صورتي كه هر اندازه رژيم بخشد، بهتري ميامتياز بيش

تر خواهد تر تعقيب كنند، نابرابري در زمينه فرصت و امتياز بيششدن را جديصنعتي
عالوه، افراد با تحصيالت عالي، برخوردار از مقامات دولتي، و با درآمد باال قادرند شد. به

 شان انتقال دهند كه به ايجاد نظام نابرابريبعضي از اين امتيازات را به فرزندان
  (.144: 1465شود )كلي و كالين، موروثي جديدي منجر مي
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تر درباره پيامدهاي اقتصادي و  رسد بحث جامع نظر مي با توجه به بحث نظري باال به 
تر از سوي جاناتان كلي و هربرت كالين مطرح شده باشد.  سازوكارهاي ايجاد آن بيش

ها در درازمدت به رشد  انقالبكنند كه چرا و چگونه  كلي و كالين درباره اين بحث مي
شوند. ساير  انقالبي منجر مي اقتصادي و توسعه زيرساختارهاي اقتصادي كشور پسا

پردازان نظير هانتنگتون، سلدن، گلدستون، دادلي سيرز و اكشتاين صرفاً به اين  نظريه
ها به رشد اقتصادي منجر مي شوند يا خير؟ اما  دهند كه آيا انقالب سوال جواب مي

اناتان كلي و هربرت كالين عالوه بر پاسخ به سوال رشد اقتصادي، به تبيين و تحليل ج
ساالري،  داليل و سازوكارهاي رشد اقتصادي، نظير گسترش بازار، گسترش ديوان

كني فقر، عدالت اجتماعي، رفع بيسوادي و مباحث  هاي انقالبيون براي ريشه انگيزه
ب ها در بهداشت، تأمين و رفاه اجتماعي و سرمايه گذاري انقال تري درباره سرمايه جامع

هاست مبناي  تر از ساير نظريه پردازند. از آنجا كه نظريه كلي و كالين جامع انساني مي
صورت موردي در  ها نيز به اصلي چارچوب نظري اين مقاله است و از ساير نظريه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ها استفاده شده است.  تحليل
گانه و سپس  هاي سه در ادامه مقاله، ابتدا به بررسي نتايج اقتصادي انقالب در بخش 

                                                                     پردازيم. گيري كلي و تطبيق آن با چارچوب نظري بحث مي نتيجه

 انقالب ايراننتايج اقتصادي  -4

رشد »، «رشد توليد ناخالص داخلي»نتايج اقتصادي انقالب اسالمي در اين مقاله از ابعاد 
در « شاخص جيني»و « نرخ بيكاري»، «نرخ تورم»، «گانه اقتصاديهاي سهبخش

مدت بررسي و تحليل مي شوند. همچنين، توجه به بحث نظريه بلندمدت و كوتاه
هاي  ها و محدوديت زوكارها، عوامل داخلي و خارجي، ظرفيتذكر سا پيامدهاي انقالب به

هاي سه گانه و غلبه بر مسال اقتصادي نظير نابرابري  موجود براي رشد اقتصاد در بخش
                                                                     پردازيم.  توزيع درآمد، بيكاري و تورم مي

 رشد اقتصادي -4-8

هاي بررسي وضعيت اقتصادي كشور رشد توليد ناخالص داخلي ترين شاخصيكي از مهم
يافتگي يک است. بسياري از اقتصاددانان توسعه رشد اقتصادي را عامل اصلي توسعه

هاي انقالبي دانند. دولتبردن فقر و محروميت و ايجاد رفاه اجتماعي ميكشور و از بين
هايشان درباره عدالت ردن رشد اقتصادي بتوانند به وعدهكنند تا با باالبنيز تالش مي
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اجتماعي و رسيدگي به محرومين عمل كنند. در انقالب اسالمي نيز متأثر از ايدئولوژي 
گرايانه اسالمي حاكم در اين دوره، اين سياست وجود داشت كه  طلب و مساوات برابري

متخصصان داخلي رشد كند و  كمک بايد كشور از اقتصاد وابسته به خارج رها شود؛ به
نتايج حاصل از رشد اقتصادي براي رفاه اجتماعي طبقه محروم هزينه شود.در اين بخش 

                                   شود.هاي پس از انقالب و داليلش بررسي مينرخ رشد اقتصادي ايران در سال
 4بازارهاي جهاني تا  قيمت نفت در 71و  70هاي يعني در سال 70در اوايل دهه  

شد.  1470داخلي در سال   درصدي توليد ناخالص 11برابر افزيش يافت كه باعث رشد 
هاي بعد قيمت نفت كاهش يافت و اقتصاد ايران تحت تأثير آن و بسياري از  اما در سال

گيري انقالب المللي بسياري در رابطه با شكلمسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و بين
هاي داخلي ها و صنايع، جنگكردن بانکهاي مادي و انساني، مليفرار سرمايهنظير 

هاي داخلي عليه دولت، جنگ عراق عليه ايران، افزايش نرخ رشد كردستان و برخي گروه
درصدي، رشد سريع كسري بودجه  3/14جمعيت با مشكالتي نظير رشد نرخ بيكاري 
رشد  1477و  1477، 1475هاي در سالدولت، افزايش نقدينگي و تورم مواجه شد و 

كاهش يافت )پژوهان و همكاران،  -5/5و  -10،  1/3ترتيب  توليد ناخالص داخلي به
 طور كلي وضعيت رشد اقتصادي در دهه اول انقالب نامطلوب بود.  (. به161-131: 1467

با پايان جنگ و شروع دوران موسوم به سازندگي، اولين برنامه توسعه جمهوري  
( تدوين و اجرا شد. در دوره اول رياست جمهوري هاشمي 1476-70سالمي )ا

به بعد رشد اقتصادي افزايش يافت. ميزان رشد اقتصادي در  1476رفسنجاني، از سال 
بود كه عوامل اصليش آغاز  1/13حدود  1473و در سال  5/3حدود  1476سال 

دالر  15زايش قيمت نفت )از هاي جنگ، افزايش بودجه عمراني دولت، افبازسازي خرابي
دوباره قيمت  70و  71هاي ( بود. در سال1476دالر در سال  00به  1477در سال 

و  70، 71هاي تبع آن رشد توليد ناخالص داخلي در سال جهاني نفت كاهش يافت و به
دوباره افزايش و به  75و  73هاي /. كاهش يافت و در سال5و  5/1، 3ترتيب به  به 74
سيد. در مجموع، اقتصاد كشور در دوره برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي ر 1/7
 درصد رشد داشت. 1/7صورت ميانگين ساالنه  به

با كاهش قيمت نفت همراه بود كه  77شروع دوره رياست جمهوري خاتمي در سال  

شد. در  76و  77، 77هاي در سال 7/1و  3/0، 6/0حدود  باعث كاهش رشد اقتصادي به

درصد در برنامه  5/4درصد در برنامه اول توسعه به  1/7وع رشد اقتصادي كشور از مجم
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شدن دليل افزايش قيمت نفت و مناسب به 63تا  61دوم توسعه كاهش يافت. از سال 

وري بخش كشاورزي رشد توليد ناخالص داخلي افزايش وضعيت بارندگي و افزايش بهره

طور كلي در طول برنامه سوم  ( و به134: 1467رسيد. )پژوهان،  7/7رقم حدود  و به

درصد رشد كرد. رشد اقتصادي ايران در  6/5طور ساليانه  ( به1473-64توسعه )

دليل افزايش چندبرابري قيمت نفت ادامه پيدا  نژاد بههاي رياست جمهوري احمديسال

ه درصد رسيد و در طول برنام 7معادل  1467و در سال  0/7حدود  1465كرد و در 

درصد رشد داشت. اين رشد تا سال  0/3صورت ميانگين ساليانه  ( به1463-66چهارم )

اي ايران شروع شد ادامه يافت و عليه برنامه هسته 1+5هاي اقتصادي كه تحريم 1467

صورتي كه بر اساس اعالم بانک  تدريج كاهش يافت به رشد اقتصادي به 1467از سال 

 6/5رشد اقتصادي به منفي  1431سال در سال  00مركزي براي اولين بار پس از 

درصد رسيد كه علت اصليش اعمال تحريم هاي اقتصادي اروپا و آمريكا عليه ايران و 

و  30هاي ميليون بشكه در روز بود. رشد منفي اقتصاد در سال 1كاهش فروش نفت به 

نامه پنجم رسيد. در مجموع در طول بر – 4و  -3/1 ترتيب به  ادامه داشت كه به 34

بوده است. در سال  – 5/0صورت ميانگين  توسعه اقتصادي رشد اقتصادي كشور به

اي ايران لغو شد هاي اقتصادي عليه برنامه هستهتوافق رسيدن برجام تحريم با به  1433

و   1433اش توقف رشد منفي اقتصادي در پايان و فروش نفت افزايش يافت كه نتيجه

 به بعد بود. 1435صادي در سال افزايش تدريجي رشد اقت

شود كه اقتصاد ايران در دوران پس از انقالب گيري مياز مطالب باال چنين نتيجه 

هاي تحريم»، «قيمت جهاني نفت»هاي داراي رشد متعادل و متوازي نبوده است و مولفه

« ياهاي ايران با آمريكا و غرب بر سر مسئله انرژي هستهچالش»و « جنگ»، «اقتصادي

اند. اما از داليل مهم هاي پس از انقالب بسيار محدود كردهرشد اقتصاد ايران را در سال

است كه اقتصاد ايران را همانند اقتصاد « نفت اقتصاد متكي به »نوسانات رشد اقتصادي 

كند. اقتصاد بسياري از كشورهاي صادركننده نفت به تحوالت بازار جهاني وابسته مي

رژيم پيشين به جمهوري اسالمي به ارث رسيده و در دوره پس از متكي به نفت از 

 انقالب تحول اساسي نكرده است. 
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 گانه اقتصادهاي سهرشد بخش -4-3

 بخش صنعت و معدن -4-3-8

هاي دوم تا پنجم توسعه، هاي توسعه صنعتي رژيم شاه در قالب برنامهبرنامه
ايع اساسي و صنايع توليد كاالهاي ويژه صن گذاري گسترده در بخش صنايع، بهسرمايه

هاي توسعه صنعتي و سپس با مصرفي، تأمين مالي انباشت ابتدا با كمک بانک
گيري از درآمدهاي نفت و مجموعه اقدامات ديگر در اين راستا موجب شد تا بهره

 0/13به صورت متوسط ساليانه  1457تا  1446هاي بخش صنعت در فاصله سال
(. رشد صنعت در دو دهه اول 133: 1431د )مشيري و التجايي، درصد رشد داشته باش

، روند پايداري نداشت و با اشكال گوناگون ركود، 1477تا  1457هاي انقالب، بين سال
بهبودهاي گذرا و رونق تؤام شد. در عين حال، اين دوره را به اعتبار فضاي حاكم بر 

فرعي تقسيم كرد: دوره اول، توان به دو دوره گذاري صنعتي ميتوليد و سرمايه
هاي پس از و دوره دوم، سال 1477تا  1457هاي پيش از اجراي برنامه توسعه سال

. دهه اول انقالب براي بخش صنعت دهه 1477تا  1476هاي توسعه اجراي برنامه
پذيري آوري و كاهش رقابتگذاري، افت فنوري و سرمايهركود توليد، كاهش بهره

المللي دخالت آن عوامل بسياري داخلي و خارجي و سياسي و بين صنعت بود كه در
داشتند. در كنار مسايل كالن اقتصادي سياسي نظير جنگ عراق عليه ايران، تنگناهاي 

ريزي صنعتي دو گروه عوامل بيروني و دروني  ارزي و فقدان استراتژي توسعه و برنامه
ميلي به اعتمادي و بيبي بودند از:ها عبارت  ترين آن خرد نيز دخالت داشتند كه مهم

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 سرمايه

هاي تؤام نيروي كار و سرمايه و پويايي رشد صنعتي، وابستگي شديد حامي ارزش
وليد صنعتي كشور به مواد اوليه خارجي، بيسوادي نيروي كار، ناهمگوني فرايند ت

هاي مختلف صنايع كشور، روند فرسودگي كرده در رشتهتوزيع نيروي كار تحصيل
بودن سطح اطالعات فني در توليد صنعتي و فقدان سازوكار الزم آالت، پايينماشين

آوري در صنعت، يد و ارتقاي فنبراي ادغام دانش و اطالعات فني در فرايندهاي تول
ها )گزارشي از دهي صنعتي در سطح كارخانهمديريت ضعيف و كارايي محدود سازمان

 (. 130: 1464كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن، 
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تدريج كاهش يافت، هاي توسعه اول و دوم برخي از اين مشكالت بهبا اجراي برنامه 
ند. در دوره دوم )بازسازي صنعتي( با توجه به كارهاي چنان باقي مانداما برخي ديگر هم

هاي موثري هاي صنعتي، نسبت به قبل از انقالب، گامشده در بسياري از رشتهانجام
تا  1474هاي بين برداشته شد كه به رشد تدريجي صنعت كشور انجاميد. در سال

هاي ر سالدرصد افزايش يافت و د 5افزوده بخش صنعت تا حدود نرخ ارزش 1475
درصد برخوردار شد. روند مزبور باعث شد  3/3و  0/6ترتيب از رشد  به 1477و  1477

درصد  17به  1477درصد در سال  1/13سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي از 
(. 130: 1464برسد )گزارشي از كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن،  1477در سال 

ون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي بخش صنعت و بر اساس جداول مندرج در قان
، 64-66هاي درصد و بين سال 7/5به صورت متوسط ساالنه  70-60معدن در درهه 

طور متوسط  به 66-33هاي بيني شده است براي سالرشد داشته و پيش 0/11حدود 
 (. 130: 1467رشد كند )پژوهان و همكاران،  5/10ساالنه 

ترين هاي مختلف صورت گرفت و از جمله مهمانقالب در حوزهرشد صنعت پس از  
آنها صنعت دفاعي است. شايد اولين صنعتي كه پس از انقالب شروع به رشد كرد صنعت 

هاي طوالني، نقش ويژه در زمان جنگ دفاعي باشد. صنعت عموما در همه كشورها، به
ر، تجهيزات دفاعي، افزااساسي در پشتيباني دفاعي داشته است، زيرا عمده جنگ

شود. كشور ما نيز از اين قاعده مهندسي رزمي و مهمات از سوي اين بخش تأمين مي
ها به شمار ابرقدرتبا توجه به كمک تسليحاتي بي 1457مستثنا نبوده است. در سال 

عراق و مشكالت ناشي از كاهش فروش نفت، دولت درصدد برآمد كه از تمام امكانات 
اش توليد انواع تجهيزات ي تأمين نيازهاي دفاعي استفاده كند كه نتيجهبالقوه كشور برا

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

تدريج  ستادهاي پشتيباني در  و بهدر وزارت صنايع سنگين تأسيس شد  1475سال 
هاي تابعه مناطق جنگي داير شد تا نيازهاي صنعتي جنگ را شناسايي كنند و به شركت

ها به عمل آورند )گزارشي از اعالم و هماهنگي الزم را در جهت برآورد نياز و ساخت آن
ب تقريبا (. ايراني كه قبل از انقال133: 1464كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن، 

 3( پس از نزديک به 1435كرد، اكنون )اش را از خارج وارد ميتمام تسليحات نظامي
دهه در زمره يكي از كشورهاي توليدكننده تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار 
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اش را به بيش از  گرفته و در كنار كشورهايي همانند چين و برزيل است و توليدات نظامي
(. تسليحات نظامي توليدي در ايران طيف 130: 1463د )مرندي، كنكشور صادر مي 47

ها و گيرد از جمله ساخت انواع بمبآوري بسيار باال را در برميمتنوعي از محصوالت با فن
هزار كيلومتر، كروز، ضدهوايي، دريايي،  4هاي مدرن )بالستيک با برد حدود موشک

حوت(، انواع هواپيما )آموزشي )درنا و پرستو(، برد، ليزري و هوشمند، اژدربرد و كوتاهميان
جنگي )صاعقه(، بدون سرنشين(، بالگردهاي نظامي و پشتيباني، انواع رادارهاي 

پيشرفته پرنده هاي فوقپيشرفته )رادار ملي(، زيردريايي، ناو، ناوشكن )جماران(، قايقفوق
هاي ضد تانک، تجهيزات ، سالحبا سرعت باال و امكان شليک و رادارگريز، انواع تانک، نفربر

                   (.01: 1433پيشرفته جنگ الكترونيک و سايبري و غيره نام برد )نصيري، 
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 
و در سالهاي پس از آن. ايران پس از سقوط رژيم پهلوي تقريباً هيچ گونه معامله جنگ 

هاي تحريم  نظامي با هيچ يک از كشورهاي اروپاي و آمريكا نداشته است. در طول سال
دليل تقابل ايدئولوژيكي با غرب و اختالفاتي كه بر  نظامي و اقتصادي، ايران فهميد كه به

هاي اخير سوريه و يمن دارد، كشورهاي غربي هيچ وقت  لسر مسئله فلسطين و در سا
خواستار ايراني نيستند كه از نظر نظامي قدرتمند باشد و لذا ايران به اين فكر رسيد كه 

هاي نظامي مورد نياز خود را تا جايي كه در توانش هست در داخل توليد كند.  سالح
صنايع نظامي -1هميت دارد: صنايع نظامي براي صنعت و اقتصاد كشور از چند جنبه ا

جزو صنايع هادي رشد هستند كه بسياري از صنايع ديگر از جمله صنايع، فوالد، 
هاي صنايع دفاعي در ايران جزو گروه-0دهند الكترونيک و آلومينيوم را رشد مي

اقتصادي هستند كه باالترين كشش اشتغال را دارند. براساس محاسبات اقتصادي، 
گيري، محصوالت غذايي، امور عمومي و ساختمان، كشاورزي و ماهي هاي اقتصاديگروه

 -4(. 101: 1463زايي را در اقتصاد ايران دارند )اسفندياري، ترين اشتغالدفاع، بيش
محصوالت دفاعي جزو كاالهاي هستند كه معدود كشورهايي توان توليدش را دارند و لذا 

                                                    .شوندتقاضاي جهاني دارند و باعث ارزآوري مي
هاي توليد صنايع پتروشيمي، نفت، فوالد، سيمان و ظرفيت عالوه بر صنايع دفاعي 

اند. ميزان توليد پتروشيمي، معادن در دوره جمهوري اسالمي چندين برابر افزايش يافته
ميليون تن و  4/7ميليون تن،  5/0ميليون تن،  7/3فوالد، سيمان و معادن به ترتيب از 
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ميليون  60ميليون تن،  15ميليون تن،  50ميليون تن قبل از انقالب به ترتيب به  00
و لطيفي  10: 1433اند )نصيري، افزايش يافته 1430ميليون تن در سال  000تن و 

(. توسعه همه اين صنايع براي كشور ما مهم هستند. سيمان و 103-106: 1430پاكده، 
فوالد براي كشوري كه مدام در حال ساخت جاده، پل، خانه و مدرسه است كاالهاي 

ويژه براي صنايع نظامي و ساختمان اهميت بسياري  شوند. فوالد بهراهبردي شناخته مي
دارد. پتروشيمي از چند جهت براي كشور ما اهميت دارد: اول، محصوالت بسيار زيادي 

دستي نظير صنايع يه بسياري ديگر از صنايع پايينشوند كه مواد اولاز آن مشتق مي
كنند. دوم، گسترش صنايع پتروشيمي به توليد كاالهاي شيشه و پالستيک را تأمين مي

انجامد كه در داخل كشور مصرف زيادي مهمي همانند بنزين و كودهاي شيمايي مي
فزايش ظرفيت توليدي كند و حتا در صورت انياز ميها بيدارند و كشور را از واردات آن

شود فروشي نفت منجر ميقابليت صادراتي دارند. سوم، توسعه پتروشيمي به كاهش خام
 دهد. و ارزش صادرات مواد نفتي را افزايش مي

سازي، سدسازي و توليد برق است. از ديگر صنايع رو به رشد كشور صنايع اتومبيل 
 1ودرو، سايپا و بهمن حدود ، سه شركت ايران خ1463در زمينه خودرو، در سال 

درصد نيازهاي داخل  5/36اند كه دستگاه خودرو توليد كرده 170هزار و  573ميليون 
(. در زمينه برق، ظرفيت توليدي برق 117: 1430را تأمين كرده است )لطيفي پاكده، 

افزايش يافته  1430مگاوات در سال  70000به  1457مگاوات در سال  7003كشور از 
ن مقام پانزدهم توليد برق جهان را كسب كرده است. صنعت سدسازي نيز از ديگر و ايرا

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 

شهرهاي ن آب آشاميدني براي بسياري از كالنبدون ساخت سد امكان كشاورزي و تأمي
عدد بود،  14شد. در حالي كه تعداد سدهاي كشور در قبل از انقالب كشور مقدور نمي

 (. 107-110: 1430سد در كشور وجود دارند )لطيفي پاكده،  703( حدود 1435امروز )

 بخش كشاورزي  -4-3-3

هاي توسعه ز اجراي سياستسهم بخش كشاورزي در توليد اقتصادي كشور از آغا
هاي دوم تا پنجم عمراني پيش از انقالب رو به كاهش گذاشت صنعتي كشور در برنامه

درصد،  4/7به كمينه مقدار خود در تاريخ معاصر اقتصاد ايران،  1457كه در سال تا اين
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هاي مزبور به صورت رسيد. اين كاهش در حالي صورت گرفت كه اين بخش در سال
وري نيروي كار داشت. ولي از درصد رشد بهره 0/5درصد رشد افزوده و  4/3متوسط 

درصد رسيد   15سهم بخش كشاورزي از توليد افزايش يافت و به  1477تا  1457سال 
هاي بعد با كاهش اندكي مواجه شد و ( و در دهه133: 1431)مشيري و التجايي، 

در درصد  00حدود  وص داخلي توليد ناخال در درصد 14بيش از ( 1435)حاضر  درحال
، 57بر اساس آمار رسمي دولت در سال . (17: 1433 سليماني،) زايي سهم دارداشتغال

روز توليد مواد غذايي مردم را داشت و ارزش كلي توليد  44كشور فقط توانايي تأمين 
ميليون تن بود و لذا اكثر  0/4ميليون تن  و مواد پروتيني  03محصوالت كشاورزي 

توان توليد محصوالت  1430شد. اما در سال والت غذايي از خارج وارد ميمحص
ميليون تن افزايش  10ميليون تن و مواد پروتيني به  107كشاورزي و دامي كشور به 

 44)از  1430پيدا كرد و با توجه به رشد بيش از دوونيم برابري جمعيت كشور در سال 
درصد نيازهاي غذايي  60( بيش از 1430 ميليون در سال 75به  1457ميليون در سال 

كشور در داخل توليد شد و ايران در زمينه محصوالتي نظير تخم مرغ، مرغ، شير، 
( به نسبت بارندگي كشور در گندم به خودكفايي 1435و  1464هاي )گوشت، و در سال

 107: 1463محصول كشاورزي صادرات داشته است )مرندي،  33رسيد و حتا در توليد 
چنين، بر اساس جداول مندرج (. هم10: 1433و نصيري،  107: 1430لطيفي پاكده، ، 

هاي، ، سال1/4حدود  60-70در قانون برنامه چهارم توسعه بخش كشاورزي در دهه 
درصد رشد داشته و در هيچ  7/5، حدود 66-33هاي بين و سال 5/7، 64-66بين 
 (. 130: 1467است )پژوهان و همكاران،  اي پس از انقالب داراي رشد منفي نبودهدوره
هاي پس از انقالب در راستاي تغيير سياست كلي  رشد بخش كشاورزي در سال 

شدن به كشاورزي بود. عقيده بر اين بود كه يكي از  اولويت توسعه كشور از صنعتي
هاي اقتصاد وابسته، وابستگي به واردات محصوالت كشاورزي از جمله گندم است و  نشانه

هاي حمايتي  لذا بايد كشور از اين جنبه خودكفا شود. در راستاي اين سياست، سياست
هاي پس از انقالب اعمال شد از جمله دريافت جوايز در  بسياري از سوي دولت در سال

قبال تحويل ميزان معيني از محصول )گندم و جو(، پرداخت وام با بهره پايين، توزيع 
هاي ديگر. اما  ناسب در بين كشاورزان و بسياري از حمايتتراكتور، كود و سم با قيمت م

هاي پس از انقالب بايد توجه كرد نكته مهمي كه درباره رشد كشاورزي در سال
بر اساس آمارها، از اوايل انقالب تاكنون  محيطي آن است.هاي بسيار باالي زيستهزينه
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ميليون متر  050ساالنه  76تا  70هاي  بيالن آبي منفي شده است. بيالن آب بين سال
 صورتبه  30تا  63ميليارد متر مكعب و از سال  3ساالنه  63تا  76مكعب، از سال 
ميليارد متر مكعب منفي شده است. يكي از عوامل اصلي بيالن منفي  35متوسط ساالنه 

هاي پس  وري پايين در سال هاي آبياري سنتي و بهره آب رشد بخش كشاورزي با روش
پذير كشور را مصرف  هاي تجديد درصد آب 34ها  است. كشاورزي در اين سالاز انقالب 

 35به  30  ميليارد متر مكعب در دهه 140كرده و باعث شده است كه ميزان آن  از 
  برسد. بر اساس آخرين برآورد وزارت نيرو ميزان آب 33ميليارد متر مكعب در سال 

ميليارد متر مكعب  56ب اما برداشت آب ميليارد متر مكع 44تجديدپذير كشور ساليانه 
شود. به علت  تر برداشت مي ميليارد متر مكعب آب بيش 05است كه ساليانه حدود 

هاي زيرزميني صورت گرفته است اكنون  هاي گذشته از آب اضافه برداشتي كه در سال
 (. ضعف مديريت و140 :1433درصد از ذخاير آب ايران باقي مانده است )معيدفر،  40

حفر چاهاي غيرمجاز يا  بهگذاري آب از ديگر داليل بيالن منفي آب است كه  قانون
انجاميده است شده  منابع آبي ذخيرهي ها ها و شبكه هاي غيرمجاز از رودخانه برداشت

                                                                                                       (. 146: 1433)كالنتري، 
و شايد به همين دليل است  گرچه يكي از عوامل بحران آبي در ايران كشاورزي است 

 هاي توسعه قرار نگرفته است،كه از برنامه سوم توسعه به بعد كشاورزي در الويت برنامه
تر  يف كرد، زيرا تضعيف كشاورزي به واردات بيشعتوان كشاورزي را تض اما نمي

شود.  شاورزي، كاهش توليد ناخالص ملي و افزايش بيكاري منجر ميمحصوالت ك
ترين  برعكس بايد كشاورزي را با اصالح الگوهاي مصرف آب و كاشت تقويت كرد. از مهم

اي،  هاي مدرن آبياري، كشت گلخانه وريآفناقدامات الزم در اين زمينه، استفاده از 
وري توليد  رهاي زودرس هستند كه بهرهاستفاده از بذرهاي مقاوم در مقابل خشكي و بذ

هاي جمهوري هاي اخير دولتدر سال دهند. را افزايش و مصرف آب را كاهش مي
اند تا شيوه آبياري، كاشت و برداشت محصوالت اسالمي )دهم و يازدهم( در صدد برآمده

 كشاورزي را مكانيزه و مشكالت آبي را حل كنند.

 بخش خدمات -4-3-9

بندي هاي مختلفي طبقهدليل گستردگي و تنوعش به شيوه خدمات به در ايران، بخش
-1گروه است:  7شده است. بر اساس اطالعات بانک مركزي، خدمات ايران شامل 

مستغالت و -3خدمات مالي -4ونقل و ارتباطات حمل-0داري بازرگاني، رستوران و هتل
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ي، بهداشتي، خدمت عمومي )شامل خدمات آموزش-5اي و تخصصي خدمات حرفه
خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي )عباسيان و -7درماني، نظامي و انتظامي و ...( و 

هاي دهنده رشد اقتصاد هر كشور و يكي از مؤلفه(. خدمات بخش شتاب4: 1466مهرگان، 
هاي كشاورزي و تدريج از سهم بخشيافتگي اقتصادي است. با نوسازي هر كشور بهتوسعه

صورتي كه در اكثر  شود بهاخالص ملي كاسته و به خدمات اضافه ميصنعت در توليد ن
 يافته سهم بخش خدمات در توليد ناخالص بيش از دو سوم است.كشورهاي توسعه

هاي توسعه صنعتي دولت در زمان با آغاز برنامهبخش خدمات در اقتصاد ايران، هم 
سهم آن از توليد  1450ز دهه ، روندي نسبتاً ثابت را طي كرد و تا آغا1440پايان دهه 

، با جهش درآمدهاي 1450نه تنها افزايش نيافت كه اندكي هم كاهش يافت. در دهه 
گونه اي كه در پايان اين دهه،  اي رشد كرد بهصورت غيرمنتظره نفتي، اين بخش به

درصد رسيد كه از از آن به رشد نابهنگام ياد شد، زيرا  70سهمش از توليد به حدود 
سرگذاشن فرايند پايدار و مطمئن توسعه صنعتي انجام شد و صرفاً پاسخي بر پشتبدون 

بود. پس از انقالب، سهم بخش خدمات با  1450افزايش شديد درآمدهاي نفتي در دهه 
به حدود  1470تدريج  افت كرد و در اوايل دهه  درصدي به 0افزوده منفي رشد ارزش

هاي منابع معتبر داخلي، بانک مركزي و درصد رسيد و بر اساس آخرين گزارش 50
مركز آمار ايران و منابع معتبر خارجي از جمله گزارش بانک جهاني سهم بخش خدمات 

 درصد است.  50تا  36( بين 1435)حاضر  درحالدر اقتصاد ايران 
يكي از داليل رشد بخش خدمات در ايران پس از انقالب رشد بخش عمومي از سوي  

درمان، پزشكي، سوادآموزي و آموزش و انقالب وضعيت بهداشت  دولت است. قبل از
هاي پس از عالي خوب نبود. از آنجا كه بخش عمومي در ايران دولتي است همه دولت

زدايي و انقالب تالش كردند تا در راستاي اهداف انقالب اسالمي مبني بر محروميت
بور را ارتقا بخشند. اين هاي مزايجاد عدالت اجتماعي )اقتصادي و آموزشي( شاخص

ويژه ساالري دولتي از زمان دولت پنجم جمهوري اسالمي، بهديوانشدن عامل به بزرگ
ايش كارمندان دولتي افزتعداد  ها اين سال ، دربر اساس آمار ، شد.70و  70در دو دهه 

بود، به  1456نفر در سال  633000زيادي پيدا كردند. تعداد كاركنان دولت كه 
نفر در  0.406.745و  1470در سال نفر  1.307.01،  1470سال  نفر در 1.017.300

ات و وزارت عبگيران وزارت اطال اين آمار تعداد حقوق . البته درافزايش يافت 1460سال 
هاي دولتي لحاظ نگرديده بودن و شركت دليل محرمانه دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به
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هاي  شركت بور وزم  خانه بگيران دو وزارت از حقوقنفر يون است. با احتساب تقريبي يک ميل
برآورد  1460در سال نفر  4.500.000دولتي حدود  مستخدمينپوشش دولت تعداد كل زير

در نتيجه استخدام نيروهاي ساالري  سطح كيفي ديوان. عالوه بر رشد كمي، شده است
ارتقا انقالب  هاي پس از السهاي دولتي در  متخصص و داراي مدرک دانشگاهي در دستگاه

در  1460ديپلم تا دكتري در سال  كردگان دانشگاهي از فوق ترين تحصيل بيشيافته است و 
وزارت بهداشت و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت جهاد كشاورزي و 

مار ارائه (. بر اساس آ107-143: 1465)ازغندي،  اند پرورش اشتغال داشتهووزارت آموزش
( تعداد 1)جداول جمهوري انساني رياست معاونت توسعه مديريت و سرمايه شده از سوي

نفر افزايش يافته است كه اگر تعداد  4.365.366به  1434حقوق بگيران دولت در سال 
 5/6( را به آن اضافه كنيم دولت در اين سال حدود 0بگيران )جدول بازنشستگان و مستمري

  بگير داشته است.وق و مستمريميليون نفر حق

  1333هاي اجرايي در سال بگيران دستگاه. تعداد حقوق1جدول 

 تعداد عنوان
 0043000 ها، مؤسسات و سازمان هاي دولتيخانهوزارت

 700000 كاركنان نيروي نظامي و انتظامي
 347366 هاي دولتيشركت

 704000 نهادهاي عمومي و غيردولتي
 410000 غال ايثارگران و مستمري والدينحقوق حالت اشت

 93174411 هاي اجراييجمع كل حقوق بگيران دستگاه
 جمهوريانساني رياست  مديريت و سرمايه معاونت توسعهمنبع: 

 1333هاي بازنشستگي سال بگيران صندوقبگيران و مستمري. تعداد حقوق0جدول 

 تعداد محل تأمين منابع عنوان
 1037000 درصد بودجه عمومي 60 ستگي كشوريهاي بازنشصندوق

 756000 درصد بودجه عمومي 36 هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح صندوق
 0467000 صندوق + بودجه عمومي صندوق تأمين اجتماعي

 000000 صندوق + بودجه عمومي هاي بازنشستگيساير صندوق
 4438666  جمع كل تعداد بازنشستگان

 1434 جمهوريانساني رياست  مديريت و سرمايه معاونت توسعهمنبع: 
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 673جمهوري تعداد انساني رياست  چنين، بر اساس آمار معاونت توسعه و سرمايههم 
نفر مدير ستادي و استاني تا سطح رئيس اداره و  135.133مدير در سطح معاون وزير، 

اند. داشته وجود 1434هاي اجرايي در سال نفر مدير عملياتي در دستگاه 037.447
هاي گذشته ارتقا يافته سطح تحصيلي كارمندان دولت در اين سال نيز به مانند سال

درصد در سطح كارشناسي ارشد،  0/5درصد در سطح دكتري،  1/4صورتي كه  است، به
درصد در سطح  0/00درصد در سطح كارداني،  4/00درصد در سطح كارشناسي،  7/31

افزايش تعداد حقوق بگيران دولتي و سطح  .اندلم بودهدرصد كمتر از ديپ 5/3ديپلم و 
هاي پس از انقالب تحصيالت آنان به پيدايش و تقويت طبقه متوسط جديد در سال

 منجر شده است.
وري آن سياست ساالري دولتي و كاهش بهرهشدن بيش از حد ديوانداليل متورم به 

كردن كوچک 1465سال  رسمي دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري مصوب
سپاري و دولت، كاهش تعداد كارمندان دولت، خريد خدمت از بخش خصوصي، برون

تنها  بعد نه  به 1460دهد كه از دهه گري اعالم شد. اما آمارها نشان ميواگذاري تصدي
بدون  نفر 500.000هاي نهم و دهم حدود دولت كوچک نشده است، بلكه در دوره دولت

هزار نفر هم بدون برگزاري آزمون و مدرک تحصيلي غيرمرتبط  706و مجوز قانوني 
تر شده است. )معاونت مديريت و توسعه منابع اند و دولت بزرگشدهاستخدام دولت 

  .(1434جمهوري رياست
هاي بودن ساير بخشدليل ضعيف با وجود گسترش بخش خدمات عمومي دولتي و به 

 00ته سهم اين بخش در اقتصاد به صورت متوسط خدمات در ايران در چندين دهه گذش
تر است. سهم بخش درصد از كشورهاي پيشرفته و در مواردي از كشورهاي همسايه پايين

درصد،  0/73درصد، فرانسه  4/60قبرس ، 6/30به كنک، در هنگ 0014خدمات در سال 
سهم در هند  . اينه استدرصد بود 6/73درصد و كانادا  6/70درصد، ژاپن  7/73آمريكا 

 (. World Bank Annual Report. 2013) درصد اعالم شده است 6/74درصد و در تركيه  75

نيافتگي بخش خدمات ايران چند دليل وجود دارد: اول، وجود پديده  براي توسعه 
قاچاق و انجام مبادالت غيرقانوني و غيررسمي است. اصوالً بخشي از اقتصاد ايران 

هاي نامريي و دليل ويژگي كه سهم بخش خدمات در آن به زيرزميني و مخفي است
هاي خدماتي نظير خريدوفروش بودنش و ممنوعيت قانوني برخي از فعاليتناملموس 

مشروبات الكلي، مواد مخدر و تجارت جنسي، رشوه، فرار مالياتي و ... زياد است. اين امر 
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هايي كه در اين بخشي از فعاليت گيري و مطالعهگردد امكان اندازهنوبه خود سبب مي به
هاي مختلف قانوني دليل وجود گريزگاه گيرد، فراهم نگردد. در ايران بهبخش صورت مي

ها، سهم گذاريانتقاالت وجوه و انجام مبادالت و سرمايهوهاي ضعيف در نقلو كنترل
فزايش يافته شدت ا هاي خدماتي بهاي از فعاليتهاي زيرزميني در حوزه گستردهفعاليت

درصد تخمين  30صورتي كه سهم آن را در چرخه مبادالت اقتصادي تا حدود  است، به
درصد توليد ناخالص ملي  15شويي كشور را حدود زده شده است و فقط حجم پول

نيافتگي بخش (. دومين دليل توسعه40: 1466اند )عباسيان و مهرگان، برآورده كرده
گردد به ضعف  اش برمي دشگري است كه داليل اصليخدمات در ايران ضعف صنعت گر

ريزي، ضعف زيرساختارهاي توريستي كشور و نيز منازعه ايران با غرب و  مديريت و برنامه
اي كه باعث شده است ايران كشوري ناامن نشان داده شود. با   امريكا بر سر نيروي هسته

زا شناخته د و اشتغالهاي پردرآمكه صنعت گردشگري در جهان يكي از فعاليتاين
شود، متأسفانه در كشور ما جايگاه بسيار كمي در اقتصاد دارد. ارتباط صنعت مي

نقل، بازرگاني، رستوران، وهاي خدمات نظير حملجهانگردي 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 دار زيادي از درآمدهاي ارزي و فرصتكشور از مق
هاي گردشگري شناخته شده است كشور اول دنيا از نظر جاذبه 10است كه ايران جزو 

گذاري (. سومين دليل ضعف خدمات در ايران سرمايه40: 1466)عباسيان و مهرگان، 
صورتي كه در چند دهه گذشته تراز  هناكافي در توسعه خدمات فني و مهندسي است. ب

تجارت خارجي در بخش خدمات همواره منفي بوده، يعني واردات خدمات ايران بيش از 
ميليارد دالر صدور  1500(. از مجموع 1: 1430جعفري، صادراتش بوده است )دانش

ميليارد دالر سهم خدمات فني و مهندسي است كه سهم ايران  005خدمات در جهان 
در سال (. بر اساس برآورد ديگري 44: 1466رصد است )عباسيان و مهرگان، د 01/0

ميليارد دالر بوده است  4/4، ارزش صادرات خدمات فني و مهندسي كشور حدود 1463
(. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه ايران در دانش فني و 110: 1430)لطيفي پاكده، 
عمراني نظير كارخانه سيمان، سدسازي، هاي برداري بسياري از پروژهساخت و بهره

ها را صادر كند. تواند اين دانشهاي بزرگ مهارت پيدا كرده است و ميمترو، تونل و پل
گذاري كرده است. هاي بنيادي سرمايهبراين ايران در دو بخش فناوري نانو و سلول مضاف

تر منجر با كارايي بيش تر وتر، ارزانتر، سبکفناوري نانو به توليد محصوالتي باداوام
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انجامد. در سالهاي اخير خواهد شد و پيشرفت در آن به تحول اساسي در اكثر صنايع مي
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 

و تبديل آن به ستاد ويژه توسعه فناوري نانو در سال  1460در سال  جمهوريرياست
هاي مختلف درآن عضو هستند، خانهبوده است. اين ستاد كه نمايندگاني از وزارت 1460

هاي كند و وظيفه تعيين سياستزير نظر معاون علم و فناوري رئيس جمهور فعاليت مي
: 1467شدن آن را بر عهده دارد )افشون، ييكلي براي توسعه فناوري نانو و پيگيري اجرا

هاي بنيادي در كشور ما نيز هاي دنيا در زمينه سلول(. همچنين، همگام با پيشرفت15
به آن توجه شده است و چندين مركز پژوهشي و دانشگاهي از جمله پژوهشكده رويان و 

اند. دهدانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس در اين زمينه تحقيقاتي انجام دا
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 نابارور، بخش دهي به زوجهاي درماني و سرويسكند. اين مركز در كنار فعاليتمي
را در حوزه امور پژوهشي و آموزشي متمركز كرده و در قالب چندين  هايشاصلي فعاليت

كند. محققان اين گروه تخصصي در زمينه علوم باروري و توليدمثل تحقيق مي
هايي، نظير تولد اولين نوزاد با استفاده از جنين منجمد در پژوهشكده در كنار موفقيت

با استفاده از اسپرم  ICSI ( و تولد اولين نوزاد حاصل از روش1475ايران )سال 
(، موفق شدند به دانش توليد 1476برداري شده )سال منجمدشده يک فرد بيضه

                                                                                      (.17: 1467هاي بنيادي جنين دست پيدا كنند )افشون، سلول

 نرخ بيكاري -4-9

هاي عملكرد اقتصاد كالن است. ترين شاخصاري در كنار رشد اقتصادي از مهمنرخ بيك

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 ميزان جمعيت شود درحالياستنباط مي 4كه از جدول شماره اجتماعي است. چنان

در يک دهه درصد بود  10حدود يک ميليون و نرخ بيكاري حدود  1455بيكار در دهه 
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درصد  3/14ميليون نفر و نرخ بيكاري به  7/1پس از انقالب متوسط جمعيت بيكار به 

شدن هاي اصلي افزايش نرخ بيكاري و جمعيت بيكار در اين دوره مليافزايش يافت. علت

ها از شدن توليد و مشكالت مديريتي آن، كمبود مواد اوليه، فرار سرمايهصنايع، دولتي

رابي زيرساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور در دوران جنگ بود. با داخل كشور و خ

هاي دولت سازندگي براي جبران پايان جنگ و تدوين اولين برنامه توسعه سياست

هاي جنگ و در كنارش كاهش نرخ مشاركت جمعيت فعال در اثر افزايش سريع خرابي

( به كاهش جمعيت 1475ه /. درصد در ده45/. درصد قبل از انقالب به 34جمعيت )از 

داليل مختلف اقتصادي و  به 1475-1465بيكار و نرخ بيكاري منجر شدند. در دهه 

جمعيتي دوباره نرخ رشد جمعيت بيكار و نرخ بيكاري افزايش پيدا كرد كه از داليلش 

ميليوني جمعيت فعال، افزايش نرخ مشاركت، كاهش شديد قيمت  10افزايش حدود 

با وجود  1430تا  1465هاي اند. در فاصله سالدر اين دوره بوده نفت و رشد اقتصادي

هاي اقتصادي انبساطي، نرخ بيكاري اندكي كاهش افزايش قيمت نفت و اجراي سياست

هاي اقتصادي كه كاهش جميعت در سنين گذارييابد كه علت اصليش نه سياستمي

نه تنها كاهش نيافت بلكه  1430نسبت به سال  1435فعاليت بود. نرخ بيكاري در سال 

 ./. ( افزايش يافت. 3اندكي )حدود 

دهه طول كشيده است كه نرخ  3شود حدود نزديک به گيري مياز مطالب باال نتيجه 

بيكاري در كشور به زمان قبل از انقالب بازگردد. با اين وجود ميزان فعلي بيكاري در 

نيافته كه در آنها انقالبي رخ وسعهيافته و ت( از بسياري كشورهاي توسعه1435ايران )

 ،(World Bank Annual Report. 2015) اند، باالتر است. براساس آمار بانک جهاني نداده

، درصد 0/7 پاكستاندرصد، در  7/4درصد، ژاپن  1/3در چين  1433نرخ بيكاري در سال 

 ، در آرژانتين1/1لند ، در تايدرصد 6/4تايوان در  ،درصد 6/4جنوبي  كره، در 3/1سنگاپور در 

 .بوده استدرصد  0/7شيلي در و  4/5برزيل در درصد،  3/7
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 1331تا  1311. نرخ مشارکت و نرخ بيکاري در دهه بين  3جدول 

 سال
 جمعيت

 )ميليون(

در   جمعيت
 سنين فعاليت

 )ميليون(

جمعيت 
فعال 

 )ميليون(

نرخ 
مشاركت 
 )درصد(

جمعيت 
شاغل 

 )ميليون(

جمعيت 
بيكار 

 يون()ميل

نرخ 
 بيكاري
 )درصد(

1455 71/44 04 6/3 34/0 6/6 1 0/10 
1475 30/33 67/46 60/10 43/0 6/11 7/1 3/14 
1475 00/70 3/35 04/17 45/0 7/13 3/1 3/6 
1465 33/70 50/53 37/04 43/0 5/00 3/0 7/10 
1430 15/75 53 4/04 43./ 5/00 6/0 4/10 
1435 30/73 7/53 0/05 3/30 5/00 7/0 7/10 

 منبع: مركز آمار ايران

 نرخ تورم -4-4

هاي عملكرد ترين شاخصنرخ تورم در كنار نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي از مهم
هاي اقتصادي براي دولت حائز اهميت گذارياقتصاد كالن است كه از منظر سياست

فقر از طريق  هاي اقتصاد ايران و عامل گسترشاست. تورم همواره يكي از تهديدكننده
دهد كه نرخ تورم از سال پذير جامعه است. آمار نشان ميخريد اقشار آسيب كاهش قدرت

به بعد داراي نوساناتي بوده اما روندي افزايشي داشته است كه در اينجا در قالب 1457
هاي اول تا پنجم توسعه جمهوري چند دوره شامل دهه اول انقالب و دوره اجراي برنامه

بر اثر  1457شوند. در آغاز پيروزي انقالب اسالمي در سال يران تحليل مياسالمي ا
ها، اقتصاد كشور دچار ركود شديد شد. نرخ تورم اعتصابات كارگري و تعطيلي كارخانه

هاي اداري و اعتصابات پايان يافت و فعاليت 1456درصد بود. در سال  10در اين سال 
ايش پيدا كرد و پس از مدت كوتاهي در شهريور توليدي از سرگرفته شد و عرضه كل افز

هاي اقتصادي آمريكا جنگ عراق عليه ايران شروع شد. جنگ و اعمال تحريم 1456
هايش افزايش پيدا كند و در عليه ايران باعث شدند درآمدهاي دولت كاهش و هزينه

ناچار  به نتيجه دولت دچار كسري بودجه شد. دولت نيز غالباً براي رفع اين كسر بودجه
به استقراض از بانک مركزي متوسل شد و در نتيجه تورم تا پايان جنگ تحميلي رو به 

، ميانگين نرخ تورم در 3(. بر اساس آمار جدول 07: 1465افزايش گذاشت )عزيزي، 
 درصد بود. 5/16دوره ده ساله اول انقالب حدود 
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 (1311-76اسالمي ) سال اول انقالب 12. نرخ تورم در اقتصاد ايران در 4جدول 

 نرخ تورم سال نرخ تورم سال
1456 3/11 1474 3/10 
1453 5/04 1473 3/7 
1470 6/00 1475 7/04 
1471 0/13 1477 7/07 
1470 3/10 1477 3/06 

 منبع: بانک مركزي
 

مدت توسعه اقتصادي هاي ميانپس از خاتمه جنگ تحميلي زمينه اجراي برنامه 
-70اولين برنامه توسعه جمهوري اسالمي ) 1476و در سال براي كشور فراهم شد 

هاي آغازين اين برنامه برخي از مراكز صنعتي كه در جنگ ( اجرا شد. در سال1476
دنبال برخي  آسيب ديده بودند، ترميم شدند و در پي آن عرضه كل افزايش پيدا كرد. به

درآمدهاي نفتي و فروش  هاي اقتصادي نظير افزايش واردات، افزايشگذارياز سياست
كاهش و دوباره بر اثر اجراي  1473درصد در سال  3/3ارز به نرخ ترجيحي نرخ تورم  به 

ويژه در قالب آزادسازي نرخ ارز و افزايش اعتبارات  هاي تعديل اقتصادي، بهسياست
درصد و در سال  3/00، به 1470بانكي، افزايش يافت و در سال آخر اين برنامه، در سال 

درصد  13درصد رسيد. ميانگين نرخ تورم در طول برنامه اول توسعه  0/45به  1474
 درصد افزايش يافت. 5/0بود كه نسبت به ده سال اول انقالب 

 (1371-60. نرخ تورم در برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي )1جدول 

 نرخ تورم )درصد( سال
1476 3/17 
1473 3 
1470 7/00 
1471 3/03 
1470 3/00 

 منبع: بانک مركزي         
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شروع شد. بر اساس آمار بانک مركزي،  1473برنامه دوم با يک سال تأخير از سال  
رسيد. لذا دولت در خرداد  3/33، نرخ تورم در سال شروع برنامه دوم به 7جدول شماره 

، سياست تثبيت اقتصادي را به اجرا درآورد كه بر اثر آن واردات محدود شد 1433
هاي جه اجراي سياستقاچاق كاال و ارز مقابله شد. نتياعتبارات بانكي كاهش يافت و با 
درصد در سال پاياني برنامه دوم بود. اما ميانگين  1/00تثبيت اقتصادي كاهش تورم به 

هاي درصد بود. در برنامه سوم به علت ادامه سياست 5/05نرخ تورم در برنامه دوم 
درصد رسيد  15درصد كاهش يافت و به  10ن نرخ تورم حدود تثبيت اقتصادي ميانگي

 (. 06: 1465)عزيزي، 
 

 (1364-61. نرخ تورم در برنامه دوم توسعه جمهوري اسالمي )7جدول 

 نرخ تورم )درصد( سال
1473 3/33 
1475 0/04 
1477 4/17 
1477 1/16 
1476 1/00 

 منبع: بانک مركزي       

 

 (1363-13توسعه جمهوري اسالمي ) رنامه سوم . نرخ تورم در ب6جدول 

 نرخ تورم )به درصد( سال
1473 7/10 
1460 3/11 
1461 6/15 
1460 7/15 
1464 0/15 

 منبع: بانک مركزي      
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 (1314-11برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ). نرخ تورم در 1جدول شماره 

 نرخ تورم )به درصد( سال
1463 3/10 
1465 3/11 
1467 3/16 
1467 3/05 

1466 6/10 

 منبع: بانک مركزي       
 

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

 نرخ تورم )به درصد( سال
1463 3/10 
1430 5/01 
1431 5/40 
1430 7/43 
1434 6/15 

 منبع بانک مركزي      
 

دهد نرخ تورم بعد از يک دوره تثيبت نسبي ن مينشا 3و  6كه جداول شماره چنان 
دليل افزايش قيمت نفت و  در برنامه سوم، در اواخر برنامه چهارم و اوايل برنامه پنجم به

هاي عمراني و اقتصادي دولت هاي انبساطي و افزايش فعاليتدر نتيجه ايجاد سياست
صورتي كه در سال پاياني  هتدريج  افزايش يافت ب تبع آن افزايش نقدينگي به نهم و به

درصد افزايش يافت. با كاهش قيمت نفت و كاهش فروش نفت  7/43برنامه پنجم به 
هاي اي نرخ تورم در سالهاي اقتصادي عليه برنامه انرژي هستهايران و شروع تحريم

درصد در سال  10و به زير  1434در سال  6/15به بعد كاهش پيدا كرد و به  1430
هاي پس از شود كه نرخ تورم در ايران در سالاز مطالب باال نتيجه ميرسيد.  1435

هاي اقتصادي از نوسانات قيمت جهاني نفت و عوامل گذاريتر از سياستانقالب بيش
المللي عليه اقتصاد ايران متأثر بوده و همواره هاي بينالمللي نظير تحريمسياسي بين

 افزايش يافته است. 
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 ضريب جيني -4-7

هاي انقالبي كاهش فاصله طبقاتي و ايجاد برابري و عدالت كي از اقدامات اساسي دولتي
اش  هاي عمومي اهلل خميني رهبر انقالب بارها و بارها در سخنراني اجتماعي است آيت

اظهار داشت كه در نزد او فقرا و محرومان بر ثروتمندان ارجحيت دارند، از جمله در يک 
من شما طبقه گودنشينان را از آن »گفتند:  1470روردين ف 17سخنراني عمومي در 

)موسوي « دانم؛ اگر آنها اليق اين باشند كه با شما مقايسه شوند نشينان باالتر مي كاخ
(. در راستاي سخنان رهبر انقالب سياست رسيدگي به محرومان و 071: 1476خميني، 

لت توزيعي عملي شد. هاي عدا مستضعفان در دهه اول انقالب در چهارچوب سياست
هاي اجتماعي ابتدا هاي پس از انقالب در برابر ناعدالتيهاي دولتقبل از بررسي سياست

ترين اطالعات تجربي درباره ميزان  شود. مهمبه وضعيت نابرابري قبل از انقالب اشاره مي
 است. درباره شاخص جيني در ايران قبل از 1نابرابري در قبل از انقالب شاخص جيني

بين  1436براي سال  0انقالب ارقام متفاوتي وجود دارد. اين شاخص از جانب اوشيما
تخمين زده شده  35/0حدود  1433و از جانب هاشم پسران براي سال  70/0و  70/0

 00و سهم درآمد  50/0، معادل 1433نيز ضريب جيني ايران را در سال  4است. مولر
درصد ذكر كرده  7/70در همين سال معادل درصد قشر باالي جامعه را از كل درآمد 

دهد پس از انقالب ضريب شاخص (. اما شواهد نشان مي73: 1460پور،  است )رفيع
، ضريب جيني در دو دهه 10جيني بهبود جدي نيافته است. بر اساس جدول شماره 

هاي عدالت توزيعي اندكي كاهش يافته است. دليل اجراي برخي از سياست اول انقالب به
هاي اول پيروزيش تالش كرد تا نابرابري اجتماعي را با  جمهوري اسالمي در سال

نفع مردم، توزيع زمين  داران به ه اموال سرمايهصادرسازوكارهاي عدالت توزيعي نظير م
هاي كشاورزي مجاني بين روستاييان و شهريان محروم براي ساخت مسكن، توزيع زمين

هاي پوپوليستي و  رشد گرايش .ن و ... كاهش دهدزميمالكان به روستاييان بيبزرگ
تحكيم حكومت، دولت جديد را منظور  بهضرورت بسيج سياسي طبقات متوسط و پايين 

واداشت تا بخشي از درآمدهاي عمومي را براي رفاه طبقات متوسط و پايين اختصاص 
هاي شغلي در بخش دولتي و بوروكراسي  دهد. اين كار با گسترش فرصت

ويژه در نهادهاي انقالبي، تضمين كمينه دستمزد و پرداخت گسترش، بهدرحال

                                                      
1. Gini-Index 
2. Oshima 
3. Muller 



 

 الملل دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بين

 

 8931بهار و تابستان  /اولشماره  /دوره دوم

10 

هاي مصرفي در دهه دوم انقالب ادامه پيدا كرد. درآمدهاي نفتي دولت را قادر  يارانه
مستقيم و با افزايش هايي كه اين درآمد باال بود، با بازتوزيع نيمه ساخت كه در دوره

ارائه خدمات رايگان يا ارزان، بخشي از نيازهاي ها و  دستمزدها، پرداخت انواع يارانه
چندان عادالنه تأمين كند. اما در  طبقات متوسط و پايين را هرچند به صورت نه

يافت، از جمله در دهه سوم، دوباره شاخص جيني رو  هايي كه اين درآمدها كاهش  دوره
نان باال بود به افزايش گذاشت به صورتي در پايان دهه سوم انقالب شاخص جيني همچ

رسيد كه با اوايل پيروزي انقالب تفاوت اندكي داشت. دو دليل عمده ناكامي  00/31و به 
هاي پس از انقالب در كاهش اساسي ضريب جيني باالبودن نرخ تورم ميانيگن دولت

هاي پس از درصدي نرخ بيكاري در سال 5/11درصد و ميانگين ساليانه  00باالي 
روند كاهشي اندكي در  1466تدريج  از سال  به 10آمار جدول انقالب است. بر اساس 

ها شود كه داليلش انجام برخي از اقدامات نظير توزيع يارانهشاخص جيني مالحظه مي
 10هاي اجتماعي، كاهش نرخ تورم به زير كردن پوشش بيمهدر دولت دهم و عمومي

                                                                                      دولت يازدهم است. از سوي  1435در سال  6/11درصد و كاهش ميزان بيكاري به 

 ( 1316-1333پس از انقالب ) ايران رد 1. شاخص جيني12جدول 

 1474 1470 1471 1470 1453 1456 1457 سال

 34/30 30/35 10/33 63/30 30/0 37/0 33/0 ضريب جيني

 1470 1473 1476 1477 1477 1475 1473 سال

 37/43 73/43 30/30 34/30 46/30 33/43 10/43 ضريب جيني

 1477 1477 1475 1473 1474 1470 1471 سال

 75/43 03/30 10/43 73/30 34/43 77/43 70/46 ضريب جيني

 1463 1464 1460 1461 1460 1473 1476 سال

 36/30 30/30 31/30 67/30 03/34 31/43 03/30 ضريب جيني

 1431 1430 1463 1466 1467 1467 1465 سال

 53/47 00/47 33/30 11/31 00/31 47/34 57/34 ضريب جيني

    1435 1433 1434 1430 سال

    37/30 00/43 66/47 50/47 ضريب جيني
 منبع: بانک مركزي

                                                      
1. Gini- Index 
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 گيرينتيجه -7

 نتايج اين مطالعه نشان مي دهد: 
ساله اول پس از انقالب از نظر هر پنج شاخص اقتصاد كالن  اقتصادي ده نتايج -1 

اند: در ده سال اول انقالب اند منفي بودهكه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته
 3/14درصد، نرخ بيكاري  5/16درصد، نرخ تورم  -% 5صورت ميانگين رشد اقتصادي  به

تدريج  ل انقالب به بعد بهبوده است. اما از دهه او 30/0درصد و شاخص نابرابري 
اند، اما در مقايسه با قبل از انقالب تغيير جدي پيدا هاي مزبور اندكي بهبود يافتهشاخص

درصد، نرخ  3/11درصد، نرخ تورم از  6صورتي كه رشد اقتصادي از ميانگين  اند، بهنكرده
ب، به نرخ و قبل از انقال 56در سال  33/0درصد و ضريب جيني از حدود  10بيكاري از 

درصدي، نرخ بيكاري  5/13درصدي، نرخ تورم ميانگين  7/5رشد اقتصادي ميانگين 
هاي پس از درصدي در سال 34/0درصدي و ضريب جيني ميانگين  5/10ميانگين 
هاي و ( رسيده است. اين ويژگي اقتصادي انقالب ايران با نظريه1435تا  1457انقالب )
تر، دقيقعبارت خواني دارد. بهها تا حدودي همانقالبهاي تجربي درباره ساير بررسي

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

ها از كشور ي مديران، فرار سرمايهتجربگهاي اقتصادي، كمناشي از انقالب، جنگ، تحريم
دهه طول كشيده است كه برخي از  3شدن صنايع، منفي بوده است و حدود و ملي

هاي هاي محدودي از اقتصاد موفقيتهاي مزبور كاهش پيدا كنند و در بخشنابساماني
درصد رشد داشته و در  7/5صورت ميانگين ساليانه حدود  دست آيد. اقتصاد ايران به به

وجود آمده است. با وجود افزايش هاي بههاي كشاورزي، صنعت و خدمات موفقيتبخش
حاضر  درحالهاي پس از انقالب، بخش كشاورزي دوونيم برابري جمعيت كشور در سال

درصد نيازهاي غذايي مردم را تأمين و در برخي از محصوالت  60( حدود 1435)
ليد سيمان، فوالد، پتروشيمي، هاي توات دارد. در بخش صنعت در زمينهصادر

خودروسازي و صنايع دفاعي و در بخش خدمات فني مهندسي نظير سدسازي، 
هاي هاي بنيادي پيشرفتآوري نانو و سلولسازي، مترو، تونل، كارخانه سيمان، فنپل

هاي رشد اقتصادي، بيكاري، تورم و ضريب جيني مهمي حاصل شده است، اما شاخص
، 1457اند. براي مثال، در سال نسبت به اوايل انقالب باقي مانده بدون تغيير محسوسي

درصد و  3/11درصد، نرخ تورم  10درصد، نرخ بيكاري  5/6نرخ رشد اقتصادي حدود 
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دهه از گذشت انقالب و پشت  3درصد بوده است. پس از حدود  33/0ضريب جيني 
اقتصاد ايران به حالت  رسدمينظر  بههاي سياسي و اقتصادي مختلف سرگذاشتن بحران

تثبيت نسبي رسيده است و اكنون  بر اساس آمار مركز آمار ايران در پنج ماه اول سال 
درصد، نرخ بيكاري  5/3درصد، نرخ تورم حدود  3/3رشد اقتصادي به حدود  1435

 رسيده است.  6/11

هاي اجتماعي مورد بررسي به گسترش بخش انقالب اسالمي همانند انقالب -0 
پرورش، ودرمان، آموزشوهاي بهداشتمومي خدمات از سوي دولت در حوزهع

گازرساني و غيره شد. رشد بخش خدمات به  ورساني عالي، خدمات برق آموزش
ساالري دولتي، تقويت سرمايه انساني انجاميد كه از نتايج آن رشد و شدن ديوانبزرگ

هاي كِلي و كالين مبني بر ن با نظريهتقويت طبقه متوسط است. اين ويژگي اقتصاد ايرا
دنبال توسعه خدمات  هاي اجتماعي مورد برسي آنها در بلندمدت بهاينكه در انقالب

خواني مند شد، همعمومي و رشد صنعت طبقه متوسط شكل گرفت و از منافع آن بهره
 دارد.

( 1350) (،  بوليوي1310مكزيک )هاي اجتماعي انقالب اسالمي بر خالف انقالب -4 
در بلندمدت به افزايش نابرابري اجتماعي منجر نشد، گرچه در كاهش  (1376و پرو )

فاصله طبقاتي موفقيت چنداني نداشت. اين ويژگي انقالب اسالمي با نظريه كلي و 
مدت ها در كاهش فاصله طبقاتي در كوتاهكالين و اكشتاين درباره موفقيت نسبي انقالب

 خواني ندارد.ي اجتماعي در بلندمدت همو امكان بازگشت نابرابر

توان در دو گروه داخلي و عوامل محدودكننده اقتصاد ايران پس از انقالب را مي -3 
هاي كننده اقتصاد ايران در سالترين عوامل داخلي محدودالمللي تقسيم كرد. مهم بين

انه اقتصادي گهاي سهپس از انقالب عبارت بودند از: اقتصاد وابسته به نفت، بخش
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 
                  سال است.  30تر از رشد اقتصاد ايران رشد حدود دوونيم برابري جمعيت در مدت كم

دهه گذشته كاهش فروش  3كننده اقتصاد ايران در  المللي محدود عوامل بين -5 
هاي اقتصادي هستند. رشد جمعيت در كنار  نفت و نوسانات قيمت آن، جنگ و تحريم

ها گذاري ملي در طول اين سالانداز و سرمايهكاهش فروش نفت باعث شدند پس
افزايش مصرفي جمعيت درحال هاي كشور صرف امور جاري وكاهش يابند و بودجه
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دنبال  ات نفت ايران به سه دليل كاهش سهميه ايران در اوپک بهصادرميزان شوند. 
كاهش قيمت نفت در شرايط بحران مالي و اقتصادي جهان، افزايش ظرفيت مصرف 

 0سال اخير و كاهش ظرفيت توليد نفت در سه دهه گذشته، به 30داخلي نفت در
ات نفت ايران در صادررسيده كه معادل  1435در روز در سال ميليون بشكه  0/0 تا

وضعيت رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي را از نظر  11جدول  است. 1437سال 
                                                                     كند. هاي جمعيت و نفت مقايسه مي شاخص

 (1331و  1317عيت )سال اي نفت و جم. جدول مقايسه11جدول 

 8937 8970 شاخص
 ميليون نفر 60بيش از  ميليون نفر 44 جمعيت كشور

 ميليون بشكه 3 ميليون بشكه 7 توليد نفت
 ميليون بشكه 0 ميليون بشكه 5/0 مصرف داخلي نفت

 ميليون بشكه 0 ميليون بشكه 5/5 ات نفتصادر
 دالر 30 دالر 14 قيمت نفت
 سايت مركز آمار ايران و وزارت نفتمنبع: آمار مستخرج از 

 

هدف از اين مطالعه تنها اين مسئله نبوده است كه نشان دهد نتايج طور كلي  به 
دادن اين موضوع است كه چقدر دشوار است  اقتصادي انقالب اسالمي كدامند، بلكه نشان

جمله در كه يک انقالب به نتايجي برسد و نتايج يا پيامدهاي انقالب در هر زمينه و از 
المللي وابسته است، و اين كه نتايج هر انقالب  عوامل داخلي و بينحوزه اقتصادي به چه 

هاي انقالبيون در اول انقالب متفاوت  و از جمله انقالب ايران در پس از انقالب با خواسته
هايي بستگي دارد  است و اين فقط به خواست انقالبيون بستگي ندارد، بلكه به محدوديت

ها و  كه از نظريه آيد و چنان مسير پيشرفت انقالب وجود دارد يا به وجود مي كه در
توان فهميد، به سطح توسعه اقتصادي،  ها مي بررسي تجربي درباره ساير انقالب

ساالري دولتي، تهاجم  جمله، منازعه بين انقالبيون، ديوانايدئولوژي، عوامل سياسي از 
ها نيز كه هم شامل  ست و اين محدوديتهاي اقتصادي وابسته ا خارجي، تحريم

المللي هستند، در انقالب ايران نيز وجود داشته و بر  هاي داخلي و هم بين محدوديت
                                                                                                                                                                                                                                                                اند.  نتايج اقتصادي انقالب تأثير گذاشته
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 نابعم

. 4و0. جلد تطبيقي جهان سوم-شناسي تاريخيجامعه(. 1465استاوريانوس، ال. اس. )
 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي اراک.ترجمه: رضا فاضل. اراک: 

هاي اقتصادي ايران با بررسي وضعيت اشتغال بخش(. »1463اصغر. )اسفندياري، علي
 .115-106. 103. شماره نشريه كار و جامعه«. تأكيد بر صنعت نفت

 .نشر قومس :تهران .شناسي سياسي ايراندرآمدي بر جامعه(. 1465) .عليرضا ،ازغندي

در: « تأثير انقالب بر رفاه اجتماعي در آمريكاي التين(. »1465وزان. )اكشتاين، س
ترجمه: محمد تقي دلفروز.  .هامطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقالب

 تهران: انتشارات كوير.

دفتر دستاوردهاي انقالب )دستاوردهاي علمي و صنعتي (. »1467افشون، مهرداد. )
 .10-16. 77. شماره نشريه زمانه اسالمي(. ساله انقالبسي

هاي پس  مقايسه و تحليل عملكرد اقتصادي دولت(. »1467پژويان، جمشيد و ديگران. )
فصلنامه «. هاي توسعه و عملكرد(ها، برنامهاز انقالب اسالمي )اهداف، سياست

 .160-010. 15. شماره راهبرد توسعه

 . تهران: سمت.قوع، فرايند و پيامدهاهاي انقالب: ونظريه (.1431حسين. )پناهي، محمد

صالحات و اندازهاي امشكالت و چشم(. »1464حكميان، حسن و كارشناس، مسعود. )
 .7-14. 5. شماره هاي بازرگانينشريه بررسي«. بازسازي اقتصاد ايران

. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام 13ج  .صحيفه امام(. 1476خميني، روح اهلل. )
 . خميني)س(

«. الزامات توسعه بخش خدمات در اقتصاد ايران(. »1430جعفري، داود. )دانش
 «https://www.hamshahrionline.ir/news/155060»/ در: .همشهري آنالين

. كرمانشاه: هاي اجتماعيشناسي انقالب و انقالبجامعه(. 1430اي، محمدتقي. )سبزه
 انتشارات دانشگاه رازي.

مطالعاتي . در: گلدستون، جک ف«كمونيستي چين انقالب» (.1465سلدن، مارک. )
ترجمه: محمدتقي دلفروز. تهران:  .هانظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقالب

 انتشارات كوير.

بخش خدمات در اقتصاد ايران و   وريبهره(. »1466اهلل و مهرگان، نادر. )  عباسيان، عزت
             .13-47. 1. شماره يگذاري اقتصادسياست«. هاي ارتقاء آنروش
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مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب  . در: گلدستون، جک.«جامعه انقالبي

 ترجمه: محمدتقي دلفروز. تهران: انتشارات كوير. . هاانقالب

ترجمه: . هاباب انقالب مطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در(. 1465گلدستون، جک. )
 محمدتقي دلفروز. تهران: انتشارات كوير.

«. اسالمي  آوردهاي انقالبگزارشي كوتاه از دست(. »1430علي. )لطيفي پاكده، لطف
 .104-100. 43. شمارهنشريه حصون

مطالعه تطبيقي روند بلندمدت تغييرات (. »1431مشيري، سعيد و التجايي، ابراهيم. )
فصلنامه «. شدهصنعتيتصاد ايران در مقايسه با اقتصادهاي تازهساختاري در اق
 .175-000. 1شماره  .اقتصاد تطبيقي

مطالعات انقالب  «.نگاهي به كارنامه جمهوري اسالمي(. »1463رضا. )مرندي، محمد
 .103-151. 1شماره .اسالمي

شماره  .نامهمهر . «منتظر موج جديد مهاجرت براي آب باشيد» .(1433) .معيدفر، سعيد
33 .0-141. 

. 117شماره  .پيام«. آوردهاي انقالب اسالمي ايراندست(. »1433اصغر. )نصيري، علي
04-7. 

توسعه و تضاد؛ كوششي در جهت تحليل انقالب اسالمي و . (1460پور، فرامرز. )رفيع
 . چاپ پنچم. تهران: شركت سهامي انتشار.مسائل اجتماعي ايران

. ترجمه: سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني .(1475) هانتيگتون، ساموئل.
 محسن ثالثي. تهران: علم.

مطالعات معرفتي در («.  1464گزارشي از كارنامه نظام در حوزه صنعت و معدن )»
 .177-013. 03و  04 . شمارهدانشگاه اسالمي

 . 1434گزارش معاونت توسعه و مديريت منابع انساني رياست جمهوري 
 .www.cbi.irدر:  مركزياي بانك آماره

http://www.cbi.ir/
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