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 اسالمي انقالب گیریشکل در اقتصادی عوامل تأثیر بررسي
                                                                                                                    

 1حامد عمویی

 
 چکیده

 تلفمخ عوامل اراید زنی ایران اسالمی انقالب. دارد مختلفی پیدایش عوامل اجتماعی انقالب هر
 آن یروزیپ موجب یکدیگر کنار در که است بوده... و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،

 عوامل تا کندمی الشت مقاله این اما است، اهمیت دارای عوامل این از یک هر بررسی. اندشده
 نقش باشد، تهاشد قصد اینکه بدون دهد، قرار بررسی مورد را اسالمی انقالب پیروزی اقتصادی

 چه اقتصادی واملع که است آن مقاله اصلی السؤ بنابراین،. بداند اهمیت بدون را عوامل دیگر
 به پاسخ برای قالهم تحقیق روش اند؟داشتهش  1357م/ 1979 در اسالمی انقالب وقوع در نقشی

 آن در نیجها کبان اقتصادی آمار از و است توصیفی روش نیز و معلولی و لیع روش پرسش، این
 اسالمی انقالب پیروزی ،وابسته متغیر و اقتصادی عوامل ،مستقل متغیر. است شده گرفته بهره
 توسعه هایبرنامه ناقص اجرای ارضی، اصالحات اجرای که دهدمی نشان مقاله کلی جهینت. است

 .اندبوده انقالب وقوع اقتصادی عوامل اقتصادی، رکود و وابسته توسعه اقتصادی،
 تصادی،اق رکود وابسته، هتوسع توسعه، هایبرنامه ارضی، اصالحات اسالمی، انقالب :هااژهکلیدو

 .نسبی فقر
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 مقدمه
که برای درک درست دارد عوامل متعددی دهد، که در یک جامعه روی می 1هر پدیده اجتماعی

ها، نیز پدیده ب. انقالاین عوامل هستیمرخداد آن پدیده، نیازمند بررسی جداگانه و متمرکز 
؛ انقالب اجتماعی، یکی از این انواع است انواع مختلفی دارند هستند و در عین نادر بودن، اجتماعی

 است.  هاآن، از جمله 1357در  ایران که انقالب اسالمی
اقتصادی،  شناسی سیاسی، در انقالب اسالمی، عوامل مختلفی چون سیاسی،از دیدگاه جامعه

وع ده و وقیب شجتماعی نقش داشته است که به درجات مختلف با یکدیگر ترکفرهنگی، مذهبی، ا
افل شد، غوامل هم عاند. عامل اقتصادی، در عین اینکه نباید از نقش دیگر این انقالب را رقم زده

 یکی از عوامل مهم رخداد انقالب اسالمی بوده است. 
 انقالب وقوع در نقشی هچ مختلف اقتصادی عوامل»پرسش اصلی این مقاله آن است که 

ارضی،  اصالحات»و در پاسخ به آن، فرضیه مقاله آن است که: « اند؟داشته 1357 سال در اسالمی
خت، ا فروریسی رشالوده اقتصاد کشاورزی ایران را سست کرده و پایه اقتصاد سیاسی نظام سیا

دی ن اقتصاعه نامتوازناقص به اجر درآمده و موجب توس طوربههای عمرانی برای توسعه برنامه
از  نتی حاصلو اقتصاد را ها، توسعه وابسته را ایجاد کردتشد، توسعه اقتصادی درون محدودی

 به عامل ایجاد فقر نسبی، تبدیل ترتیباینبه نفت، با رکود مواجه شد. قیمتاهش نفت، با ک
متغیر  تصادی وهای اقزمینه ،در این فرضیه، متغیر مستقل« اقتصادی وقوع انقالب اسالمی گردید.

 وابسته، وقوع انقالب اسالمی است. 
بقات ضاد طهدف اصلی مقاله نیز آن است که فارغ از نظریات مارکسیستی که بر نقش ت

د انقالب قتصاد در ایجاهای وابسته به اها تأکید دارند، به نقش مؤلفهاقتصادی در وقوع انقالب
اعی متیک پدیده اج که توجه دارد،بر اینزد، عالوهرداعنوان تنها یکی از عوامل بپاسالمی به

ن یز از اینآید و انقالب اسالمی همچون انقالب اجتماعی، از جمع عوامل مختلف به وجود می
، اقتصاد مچونقاعده مستثنی نبوده است، اما یک مقاله علمی نیازمند توجه به یک عامل، ه

رد ( در موارکسیستیم غیریز، کمبود آثار )جداگانه و متمرکز است. از منظر اهمیت ن صورتبه
ن انجام آ های اقتصادی انقالب اسالمی، عامل پرداختن به موضوع این مقاله و ضرورتزمینه
 است.

 

 سابقه پژوهش -1
ود ندارد، سالمی وجاهای اقتصادی در وقوع انقالب نقش زمینه زیادی در زمینۀ ز نظر پیشینه، آثارا

یاد کرد  «ن معاصر در قلمرو اقتصادتاریخی ایرا -شناسی سیاسیجامعه»اله توان از مقمی حالبااین
  (63-88: 1394 می،و قاس )عیوضی. پردازدکه در کل اندکی هم به وقوع انقالب اسالمی می

                                                           
1.  Social Phenomenon 
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ت که اس« میهای تبیین استبداد ایرانی پیش از انقالب اسالرهیافت تحلیل فرا»مقاله دیگر، 
 (83-102: 1392اری، ریمی و ذوالفق)ک. ادی در این زمینه پرداخته استاندکی نیز به مسائل اقتص

بی در فقر نس قتصادیله اسئبه بررسی م نیز« انقالب اسالمی ایرانتطبیق نظریه دیویس با »مقاله 
  (31-56: 1390. )جمشیدیها و اویسی، پردازدانقالب اسالمی می

« منز کورزل چارلیران؛ نگاهی به تحلیتبیین اقتصادی انقالب اسالمی ا»اثر دیگر، مقاله 
 (65-86: 1384محمدی، . )گلاست که البته بیشتر یک بررسی نظری است

 

 چارچوب مفهومي و مباني نظری -2
 چارچوب مفهومي .1-2

نیاز به  2رابطه میان انقالب و توسعه اقتصادی و1در چارچوب مفهومی این مقاله، انقالب، توسعه
که با انقالب اسالمی نیز همخوانی داشته باشد، انقالب در لغت به معنای تعریف دارد. در تعریفی 

 «.فعالیت یا حرکتی برای ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است»
(Marriam-Webster, 2019: 1) 

 هب جامعه، و دولت ساختار زیرساختی تحول»تدا اسکاچپل انقالب عبارت است از:  گاهاز دید
در مورد انقالب ( Skocpol, 1979: 23)« .جامعه پایین طبقات طریق از حدودی تا یا و همراه

، به پیروزی این ندشدتا حدود زیادی، پیوستن طبقه پایین که مستضعفان خوانده می اسالمی
، جهتازاینتی در دولت و جامعه ایجاد کرد. انقالب یاری رساند و انقالب سپس تحولی زیرساخ

« .های کالسیک انقالب پیروی کرده استب اسالمی تا حدود زیادی از مدلانقال»
(Bashiriyeh, 2011: 3 )در یک تفاوت، این تحول انقالبی از ایدئولوژی مذهبی حالبااین ،

 جامعه ساختن»بر اساس برداشت انقالبیون از مذهب تشیع،  کهطوریبهشد. این انقالب ناشی می
 انتخاب یک فقط نه در این انقالب بوده است، 3ایدئولوژیک انتخاب یک اسالم اصول اساس بر

و بر همین اساس، انقالب اسالمی را باید یک انقالب ( Ostovar, 2016: 39)« مذهبی
 فرهنگی نیز در سطح طبقه متوسط دانست.

 را توسعه اصطالح، ترینساده در» نیازمند تعریف است؛پس از تعریف انقالب، توسعه نیز 
 هایتوانایی به دهدمی امکان افراد به که کرد تعریف اجتماعی تغییرات ایجاد معنای به انتومی

 است اقتصادی پیشرفت یا اندازه افزایش معنای به توسعه دیدگاه، این برسند. از خود انسانی
 ,Development Unit Author) «.شود تولید بیشتری خدمات و محصوالت که ایگونهبه

                                                           
1.  Develpoment 

2  . Economic Development 

3.  Ideological Choice 
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 کل مستمر ارتقای معنای به توسعه»معتقد است که  1تودارو این مبنا، مایکلبر ( 2019 :12
  (13-14: 1386شیرزادی، ) «.است ترانسانی یا و بهتر زندگی سوی به اجتماعی نظام و جامعه

دنظر است تصادی مه اقاز میان انواع توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... در این مقاله، توسع
نوسازی طی  فرآیند تحقق با است و اجتماعی تغییر هایجنبه از یکی» لسر،اسم نیل نظر که از

 هایحوزه در تحول و تغییر شاهد جامعه شناختی،جامعه و اجتماعی لحاظ از توسعه اقتصادی،
 و 193: 1392فاری، غ)ازکیا و  «بود خواهد جمعی و اجتماعی روابط و خانوادگی روابط کار، روابط

 دهد، بلکهی میساختاری در جامعه رو تنها با توسعه اقتصادی، تغییرات(، به یک معنا نه91
 دهد.تغییرات رفتاری در اثر تغییرات فرهنگی نیز در آن روی می

 تولیدات در بازار اقتصاد گسترش با 2انقالبی توانش»رابطه توسعه اقتصادی و انقالب،  دربارۀ
 کنترل میزان اقتصادی، دگرگونی سرعت زانمی به بنا و گستری صنعت و شهرنشینی با کشاورزی،

-283: 1385)گرین،  «.یابدمی افزایش نوگرایی با مرتبط تحولی هایبحران انطباق و خارجی
 سرعت هم، توان انقالبی را افزایش دهد که توسعه سیاسی دتوانتوسعه اقتصادی زمانی می (282

توانش انقالبی را  آید کهه وجود میب 3در این صورت، توسعه نامتوازن توسعه اقتصادی نباشد؛
 دهد.افزایش می

 

 های انقالب. نظریه2-2
ها هایی را برای این نظریهتوان به چندین نوع تقسیم کرد و یا نسلهای انقالب را مینظریه

های انقالب وجود دارد که در جدول زیر چهار گروه از نظریه 4تدا اسکاچپل، گاهبازشناخت. از دید
 اشاره شده است. هاآنبه 

 نمایندگان رویکرد نظریه گروه
کالسیک  اول

 طبقاتی
هم ت باقات اقتصادی و مقابله طبقاساختاری: انقالب محصول تضاد طب

 است.
توکویل، 
 مارکس

 شناختیروان دوم
 ایتوده

ر نان دآمردم و نقش  شناسانهروان: انقالب را از نظر انگیزه شناختیروان
 کند.ین میسیاسی تبی هایخشونت

 تد
 گار

 ی بهتهای عقیدبار جنبشنتخشو های فرهنگی: انقالب پاسخارزش ارزشی سوم
 های اجتماعی است.نابرابری

چالمرز 
 جانسون

یافته های سازمانسیاسی: انقالب ناشی از تعارضات میان حکومت و گروه تنازع سیاسی چهارم
 کنند.است که برای کسب قدرت رقابت می

چارلز 
 یتیل

 (Skocpol, 1979سکاچپل )های انقالب از دیدگاه ا: چهار گروه نظریه1جدول شماره

                                                           
1.  Michael Todaro 

2. Revolutionary Power 

3. Unequal Development 

4. Theda Skocpol 
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ند از: اگوید که عبارتپردازی انقالب سخن میاز چهار نسل نظریه 1همچنین جک گلدستون،
های های نسل دوم: عمومی انقالب، نظریهها، نظریههای نسل اول: تاریخ طبیعی انقالبنظریه»

-336، 341و344: 1391)ملکوتیان و دیگران،  «.های نسل چهارمو نظریه تارینسل سوم: ساخ
 شناسان انقالبپردازند که در نظریات ( که چندوجهی هستند و به عوامل مختلفی می335

 های قبلی آمده است.لنس
 

 نمایندگان رویکرد نظریه نسل
تاریخ طبیعی  اول

 هاانقالب
ا رتوصیف هر نتایج  زد وپرداها میه توصیف انقالببیشتر ب

 داند.مربوط به همان انقالب می
 کرین برینتون

 اسیبررسی تحلیلی رفتارهای اجتماعی در سه حوزه روانشن عمومی انقالب دوم
 اختاری(، سیاسیس-شناختی )کارکردگراجمعی، جامعه

جیمز دیویس، چالمرز 
 جانسون

 چارلز تیلی

 زعهضعف ساختاری دولت، منا بررسی ترکیب عوامل ساختاری ساختاری سوم
 طبقاتی، ساختار نیروهای مسلح و...

ل شموئل تدا اسکاچپ
 آیزنشتات

های مقاومت، ئولوژی، شبکهتوجه به فرهنگ و تاریخ، اید چندوجهی چهارم
 شارتوسعه وابسته، رکود اقتصادی، ساختار رژیم حاکم، ف

 المللی و...بین

 جان فوران

 (1391لکوتیان و دیگران، )م های انقالب از منظر گلدستونیه. چهار نسل نظر2جدول شماره 
 

در این مقاله که در مورد بررسی نقش عوامل اقتصادی در ایجاد انقالب اسالمی است، بخش 
از نسل چهارم که چندوجهی هستند، مورد توجه قرار گرفته است.  2اقتصادی نظریه جان فوران،

های عمومی انقالب، ها یعنی نظریهسل دوم انقالبهمچنین رویکرد روانشناسی اجتماعی در ن
مدنظر قرار گرفته است. البته  4جیمز دیویس 3استفاده شده که طی آن نظریه محرومیت نسبی

بررسی این عوامل اقتصادی در مورد انقالب اسالمی، به آن معنا نیست که تنها عوامل اقتصادی 
در ایجاد انقالب نقش دارند و اقتصاد، تنها یکی شود، بلکه عوامل دیگری نیز به انقالب منجر می

 .هاستآناز 
 

 نظریه چندوجهي جان فوران .1-2-2
 متعددی عوامل به»که چندوجهی هستند،  نسل چهارم انقالب پردازاننظریهچنانکه بیان شد، 

 سیاسی داقتصا کارگزار، و ساختار مانند دوگانه عوامل توازن بر و کنندمی اشاره انقالب وقوع برای

                                                           
1. Jack Goldstone 

2. John Foran 

3. Relative Deprivation 

4. James Davies 
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عنوان فوران، به به نظر. دارند تأکید خارجی و داخلی عوامل و اجتماعی ساختار و دولت فرهنگ، و
 علی عامل پنج باید بگیرد، شکل موفق انقالب یک اینکه نسل چهارم، برای پردازاننظریهیکی از 

 و مقاومت سیاسی هایفرهنگ تبلور و گیریشکل نخست،: از نداعبارت که شوند ترکیب باهم
 سوم، رکود شخص، به متکی و انحصارگرا سرکوبگر، حکومت دوم، همراه، انقالبی بحران

خارجی.  نفوذ امکان جهانی؛ یعنی نظام با باز ارتباط پنجم، سته،واب توسعۀ چهارم، اقتصادی،
اشاره دارد، توجه  هاآنفوران به جان به عوامل اقتصادی که  در زیر (300ب: 1392)فوران، 

 شود.می
 کاردوسو، و فالتو جنوبی، آمریکای پژوهشگران از که است بحثی»مفهوم توسعه وابسته، 

 مشخص« هامحدودیت درون رشد» صورتبه که است فرآیندی آن از منظور و است شده اقتباس
 توسعه که هاستنآ تاریخ از معینی لحظات در سوم، جهان کشورهای بعضی ویژگی این. شودمی

 از ناشی یامدهایپ با کشاورزی و صنعتی تولید خارجی، تجارت ملی، ناخالص تولید افزایش یعنی
 مسکن مانند یربناییز عوامل و کمبود نابرابری افزایش بدهکاری، تورم، قبیل از اجتماعی تحوالت

 که است ولیتح حال در اجتماعیِ ساختار بیانگر پیچیده فرآیند این .است همراه آموزش و
 شهری، کارگران ملشا جامعه، گوناگون هایبخش بین در اجتماعی و تصادیاق هاینارضایتی

 دوجو ... بهگران و کار و کشاورزان روستایی، دهقانان طبقات، مادون هایگروه و متوسط طبقۀ
 (300ب: 1392)فوران،  «.آوردمی

 انمیز کاهش با که جامعه یک در اقتصادی چرخه حرکت روند شدن کُند یعنی اقتصادی رکود
 بُروز به که است داخلی عامل یک اقتصادی رکود» .است همراه توزیع تولید و مصرف و اختالل

 تأکید دیویس جیمز تا 1دوتوکویل الکسی از انقالب، نظرانصاحب. کندمی کمک انقالبی شورش
 موجود هاینارضایتی آتش شدن تندتر موجب انقالب، آستانه در اقتصادی رکود که دارند این بر

 هاییمدل در چه اخیر، از جمله جان فوران، پژوهشگران. دارد پی در را انقالبی انفجار و شودمی
 نقادانه را نکته این اند،پرداخته خاص اینمونه بررسی به که مواردی در چه و اندگرفته کار به که
 صدق نکته این موفق هایانقالب همۀ در که کند ثابت خواهدمی اینجا در فوران. اندگرفته کار به

 (301-302: ب1392 فوران،) «.کندمی
 

 . نظریه محرومیت نسبي جیمز دیویس2-2-2
 مدت که است زمانی ها،انقالب وقوع احتمال» ؛داردز دیویس، بیان میمیمبدع این نظریه، ج

 دنبال سریع گردعقب مدتکوتاه دورۀ یک توسط ،اجتماعی و اقتصادی عینی توسعۀ از طوالنی
 نارضایتی است وجود. است جامعه در فکری وضعیت به وابسته نهایتاً سیاسی ثباتیبی و باتث. شود
 بین باید آزادی، یا برابری غذا، ناکافی یا کافی عرضۀ لمس قابل شرایط نه سازد،می را انقالب که

                                                           
1. Alexis de Tocqueville 
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 رشدِ  دوران در قبالً که است کسی بلکه نیست، فقیر معنای به محروم) محروم ناراضیِ مردمِ
 مواجه مشکل با زمینه این در سریع رکود دورۀ در و داشته آوردهاییدست اقتصادی -اجتماعی

)ازغندی و  «.شود برقرار اتحادی اند،متفاوت عینی موقعیت و رفاه میزان نظر از که( است شده
 انتظارات ،اقتصادی رشد شرایط در که است این دیویس اصلی سخن( 435-433: 1377 دیگران،

 از پس بالفاصله که اقتصادی رکود وضعیت در این اما یابد،می افزایش و کرده رشد هب شروع
 تا افتدمی فاصله هاآن فیزیکی ارضای و افزایش حال در تارانتظا میان شودمی ظاهر رشد شرایط
 در حکومت دریابند مردم کهدرصورتی و شودمی تحملغیرقابل مردم برای فاصله این که جایی
 و گذاشت خواهند شورش به زد، سر نخواهد وسیع سرکوب به دست و ایستاد نخواهد هاآن برابر
 .کرد خواهند برپا را انقالبی قیام یک

ادی سعه اقتصتو دست یافت که معموالً نتیجهادی به این توان در مورد عوامل اقتصدر کل می
صادی از باال سازد، اما توسعه اقترو میتر با بحران روبهاز پایین که غیرمتمرکز است، جوامع را کم

ویژه دهد، بهقالب را افزایش میمله انهای مختلف از جکه متمرکز است، احتمال رویداد بحران
ویژه د. بهروی ده امعهه نامتوازن در جاینکه توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی همراه نباشد و توسع

نفتی بوده  ه درآمدبتکی مدارای اقتصاد رانتی  نظر قرار داد کهر این مباحث را در مورد ایران مداگ
از  گذارد کهیهای مختلف اقتصادی آن اثر ماست و افزایش و کاهش درآمد نفتی بر وضعیت مؤلفه

 رد.ان یاد کدر نظریه فور عنوان نقش بخش اقتصادی ارتباط باز با نظام جهانیتوان بهآن می
 

 ر وقوع انقالبود اقتصادی بو رکهای توسعه ت ارضي، برنامهتأثیر اصالحا -3
 اسالمي اثر اصالحات ارضي بر وقوع انقالب. 1-3
 نوسازی، هایمهبرنا اجرای جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته، در عمده تحوالت از یکی

 به را کارگ محافظهزمینداران بزر منافع که است ارضی اصالحات جمله از اصالحی، و ایتوسعه
 د.کنمی تأمین را )بورژوا( هقان و متوسطد -طبقات کارگر منافع و انداخته خطر

 اصالحات این کند.دچار تحول می را هاآن ارضی در جوامع، اصالحات انجام ترتیباینبه
 و انروستایی میان آن توزیع و هافئودال یا بزرگ مالکان از کشاورزی هایزمین گرفتن بر بیشتر

 راه ارضی اصالحات که است این بر گمان کشورها از بسیاری در. دارد تأکید پاخرده کشاورزان
 همم ارکان از یکی شدن یصنعت جوامع، نوسازی در چراکه نماید،می فراهم را کشور صنعتی توسعه
 در پایه ضوع» حقیقت، در دارد، نیاز فردیت دارای و آزاد کارگران به شدن صنعتی و است

 واحد اجتماع، یا گروه دهقانی یا روستایی جوامع در کهرحالید است، فرد مدرن، جامعه ساختارهای
  (224: 1381 )کومار، «.دهندمی تشکیل را اصلی

 و دمانمی تحرک باقی و بدون زمین به وابسته دهقانی اجتماع این ارضی اصالحات بدون
 اما. ردارندب گام است، توسعه مهم عوامل از که کشاورزی کردن صنعتی راه در توانندها نمیدولت
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 نیز و هافئودال از بسیاری اینکه یکی: دهدمی رخ زمانهم طوربه لهمسئ دو دهقانان، شدن آزاد با
 بازگرداندن برای و بینندمی خطر در را خود هایسنت و دهندمی دست از را خود منافع دهقانان

 از شده رها دهقانان این از برخی اینکه دیگر زنند.می شورش به دست خود جایبه هاسنت و منافع
 به له،مسئ این درآیند، اما صنعتی کارگران صورتبه تا کنندمی مهاجرت شهرها به زمین، قید

 وجود به را بیکاران ارتش یابند،نمی کاری که آنان و شودمی مبدل شهرها در نشینیحاشیه
 .آورندمی

 ینا پیوستن وقوع به ینح را بیانقال توانمندی مدرن، جامعه به کشاورزی سنتی جامعه تحول
 در افزایش اعثب کشاورزی شدن مکانیزه» نمونه برای کند،می ایجاد کشاورزان برای تحول
 صورتبه روستایی کار روینی از زیادی بخش تا شودمی موجب امر این خود و شودمی وریبهره
 میزان ماند،می قیبا صنعتی اقتصاد از مهمی بخش کشاورزی که جایی در حتی درآید؛ مازاد

 کومار،) «.یابدمی کاهش ناگهانی طوربه شدن صنعتی با کشاورزی در دارای اشتغال کار نیروی
های نانی که زمیرت کشاورزپس از چند سال مهاج ایجاد مازاد نیروی کار، کنار در( 226: 1381

ی را کفاف تداوم کشاورزهای خرد ن زمیندرآمدهای ای یابنددرمی زودیبهاند و دست آوردهخرد به
 شود.آغاز می نیز ،دهدنمی

و  کرده ناراضی را هاآنبزرگ و کوچک،  هایفئودال یهابا مصادره زمین ارضی، اصالحات
ی از این نارضایت د.ندهیمبر کشاورزان را کاهش  هاآنحمایت خود از رژیم سیاسی و کنترل  هاآن

 برای ردمم بیشتر که دارد آن از حکایت رزیکشاو جامعه تعریف از بخشی»آن جهت است که 
 ینتعی برای مقیاسی ینزم مالکیت که جایی آن از. اندوابسته زمین به مستقیماً زندگی گذراندن

 جامعه یک در تماعیاج و اقتصادی هایاختالف رود،می شمار به جامعه در جایگاه و ثروت
 شده ثبت انقالبی هایجنبش تمام تقریباً . اندمشاهده قابل صنعتی جامعه یک از بیشتر کشاورزی

 دنمان باقی و زمین ناعادالنه توزیع و اندافتاده اتفاق کشاورزی جوامعی با عقبه در معاصر تاریخ در
 (273: 1385 گرین،) «.رودمی شمار به آن هایویژگی جمله از ارضی، اصالحات از پس آن
 اند،ادهد دست از را خود سابق منافع که جمعیتی زنی و هستند کار جویای که ، جمعیتیترتیباینبه

 دهند.تشکیل می انقالب برای ایبالقوه نیروی
، این جاد انقالب اسالمیدوره محمدرضا شاه و تأثیر آن بر ای درباره اصالحات ارضی در ایرانِ

 ، دستخوش دگرگونی کیفی1953-1978های کشاورزی ایران در فاصله سال»امر اهمیت دارد که 
ای بود، برنامه 1960 دههعظیمی گردید و این امر ناشی از اثرات پر دامنه برنامه اصالحات ارضی 

بری در طول گرفت. با اصالحات ارضی، وجه تولید دهقانی سهمکه در محور انقالب سفید قرار می
یک دهه دستخوش دگرگونی سریعی شد که تأثیرش بر زمینداری، ساختار طبقاتی روستاها و 

 1اف کِندی،این برنامه به علل فشار دولت جان.. بسیار بارز و عمدتاً منفی بود لکرد کشاورزیعم

                                                           
1. John F. Kennedy 
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که  و این محاسبه اشتباه سرکوب شده بود 1332که در کودتای  تجدید حیات جبهه ملی
اصالحات ارضی قدرت زمیندار را به نفع قدرت دولتی در روستاها از بین خواهد برد و روستاییان 

 طور گسترده انجام شد. را به رژیم وفادار خواهد کرد، بهین زم صاحب
ی، حسن ، توسط کابینه امینی و وزیر کشاورزی و1963مرحله اول اصالحات ارضی در 

ه، اعتراض ین مرحلتن اارسنجانی، به اجرا درآمد که بسیار مترقی بود. ... اما پیش از پایان گرف
د و شامینی  بینهت شاه به امینی، موجب برکناری کامالکان، به جنبش درآمدن دهقانان و حساد

  (472-473الف: 1392)فوران، « .مرحله دوم اصالحت ارضی آغاز گردید
کرد که قرار بود کارانه بود، اما شاه از آن با عنوان انقالب سفید یاد میمرحله دوم، محافظه

سوم اصالحات ارضی آغاز ، مرحله 1967بعد از سال » اورزی صنعتی را در ایران رشد دهد؛کش
هایی که در مرحله دوم در دست مالکان باقی مانده بود، به دهقانان اجاره داده گردید و همه زمین

کارشناس این برنامه،  1به گزارش اریک هوگلند، اما. در کل پا زیاد شدندد و دهقانان خردهش
ون اصالحات ارضی، عمالً موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان مشمول قان

کارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت. صفر بود. این اصالحات، در عمل یک برنامه محافظه
های قبل از اجرای برنامه ، اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی، بهتر از سال1971 در

 (473-474: الف 1392)فوران، « .نبودند
 

 تعداد مالکان احت زمینمس تعداد مالکان مساحت زمین
 700000 هکتار 5-2 1350 هکتار 200بیشتر از 

 1000000 هکتار 2کمتر از  44000 هکتار 50-200
 1400000-700000 بدون زمین 600000-150000 تارهک 10-50
 - - 700000 رهکتا 5-10

 (475: الف 1392 )فوران، . میزان مالکیت زمین پس از اصالحات ارضی3جدول شماره
 

 تأثیر انقالب از بعد چه و قبل چه سیاسی نظام سنخ بر تواندمی ارضی مالکیت چگونگی
 کشاورزان انقالب، یا شورش زمان در سازدمی مشخص که است مالکیت نوع همین حتی بگذارد،

 میزان چگونگی عالوهشوند. بهمی نزدیک سیاسی چپ یا راست هایجریان از یک کدام به
 مشخص نیز را سیاسی رژیم یک ثباتیبی یا ثبات هافئودال و کشاورزان توسط زمین مالکیت

 بخورونمیری زندگی بتوانند آنان کهطوریبه دهقانان توسط زمین مالکیت کم میزان». نمایدمی
 منجر اصالحات این کهطوریبه ارضی اصالحات اثر در زمین مالکیت در تغییر یا و باشند داشته
 افزایش را هاآن انقالبی بالقوه قدرت یابند، دست زمین کمی مقدار به ینیزمبی از دهقانان شود
 کمی مقدار مالک را دهقانان تنها یعنی نشود انجام درستیبه ارضی اصالحات اگر پس دهد،می

                                                           
1. Eric Hogland 
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 از شده آوریجمع اطالعات انبوه. بدهد هم افزایش را هاآن انقالبی بالقوه توان تواندمی کند، زمین
 «.دارد وجود انقالبی توانش و نابرابری میان مثبتی رابطه که دهدمی نشان تعددم کشورهای

 را دهقانان انقالبی توان که است ناقص ارضی اصالحات همان این و( 161: 1399 اسکاچپل،)
ها و جناح راست به حفظ سنت ،انددست آوردهکشاورزانی که زمین بیشتری به .دهدمی افزایش
اند، به عدالت اقتصادی زمین ماندهدست آورده و یا بیورزانی که زمین کمی بهارند و کشاتمایل د

 گرایش یافته و تمایل به جناح چپ دارند.
 ارضی اصالحات نمونه بهترین عنوانبه شود، ایرانمی دیدهباال  با وضعیتی که در جدول

 ناقص، شناخته شده است که در آن؛
 که خورشیدی چهل دهه اوایل در ضیار اصالحات برنامه برندهپیش نیروی»

 اول،: بود ایاسطوره اندیشه دو زاییده بود، شاه سفید انقالب اصلی برنامه
 ارضی اصالحات انجام ناپذیریاجتناب دوم، و الوقوعقریب دهقانی انقالب

 چند بر ارضی تاصالحا ضرورت اندیشه خودِ... دارانهسرمایه توسعه برای
 به جدید نایعص مبرم نیاز ایران؛ در انقالبی هقاناند ظهور: بود استوار فرض
 حذف به ازنی روستایی؛ بازارهای یافتن توسعه و روستایی ارزان کار نیروی
 داری؛سرمایه سعهتو اصلی مانع عنوانبه دارزمین طبقه قدیمی الیگارشی کردن

 یهاپایه ،سفید انقالب. سرمایه اولیه انباشت برای ارضی اصالحات ضرورت و
 یادار خود یانم که را سنتی تجار و زمیندار طبقات نه،راپدرساال اقتدار سنتی
 جوامع هایتوده و خود میان سو دیگر از و بودند محکمی و پیوسته ارتباط

)اشرف « .اختس را تضعیف کردندمی ایجاد پیوند عشایری و روستایی شهری،
 (209 -211و  231 :1388 و بنوعزیزی،

 %8 به شهر هب روستا از مهاجرت نرخ 1350 دهۀ اوایل در» ت ارضی ناقص،با انجام اصالحا
 گسترده مهاجرت این. بود 1355 تا 1335 هایسال به مربوط متوسط رقم از بیشتر بسیار که رسید

 .آورد دنبال به ار غذایی مواد عظیم واردات و گذارد کشور غذایی مواد تولید بر سوء تأثیراتی
 نمهاجرا. ساخت دند،بو شده وابسته خارج به خود که شهرها محتاج غذایی مواد نظر از را روستاها

 در و شهرها شیهحا در اکثراً  و شدند مواجه... و مناسب مسکن کافی، کار فقدان با شهرها در
  (157-158: 1381)ملکوتیان، « ردیدند.گ مستقر کثیف و فقیرنشین محالت
 1357 در هاگروه و طبقات دیگر با ائتالف رد شهر به مهاجر کشاورزان همین نهایت در

 پولی، مبادالت و تجاری روابط گسترش» ،درواقع .ندکن ساقط انقالب یک طی را شاه توانستند
 دگرگون را روستاها چهرۀ کشاورزی شدن مکانیزه و ارضی اصالحات زمینداری، نظام در تحول

 به روستایی زندگی و شکسته درهم دهقانی جامعۀ سنتی همبستگی عوامل این نتیجه در ساخت و
آنچه روی داد، این بود   (211: 1392 بشیریه،) «شد شهری عالیق و زندگی تابع ایفزاینده نحو
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بیکار شده و به خیل عظیمی از بیکاران اقشار دیگر جامعه که بیشتر کشاورزان در شهرهای بزرگ، 
نیروی رهبری که با  تشکیل دادند را 1357انقالب پیوستند. همین گروه نیز در نهایت نیروهای 

های شیافتند که در مقابل ارزهای سنتی اسالمی خود را میگر روحانیت، احیای ارزشهدایت
 .جوی عدالت اقتصادی بودندودر جستمدرن قرار داشت و 

 

 های توسعه بر وقوع انقالب. اثر برنامه2-3
 با و کمکم اما بود، ساده ساختاری با یشتیمع اقتصاد یک دارای هنوز ایران اول، پهلوی دوره در

 شروع مادر صنایع. درآمد پیچیده صورتساده، به شکلی از ایران اقتصاد زیربنایی هایطرح اجرای
 صنایع این اینکه دلیل به ولی شد، تولید کشور داخل در محصوالت از بسیاری و کردند کار به

 ایران اقتصاد ابتدا همان از بودند، نیامده وجود به خلدا در 1فناوری توسعۀ طریق از و بودند وارداتی
 ولی کردند.می تولید را صنایع این سنگین آالتماشین که شد خارجی کشورهای به وابسته

 اجرا به مهمی اقتصادی هایطرح و آمده فراهم توسعه زیربنایی شالوده دوره، این در رفتههمروی
 .درآمد

به اجرا درآمد که  3)توسعه اقتصادی( 2ان، پنج برنامه عمرانیدر دوران محمدرضا شاه، در ایر
ریزی متمرکز و تحت کنترل خود، از طریق ، دولت تالش داشت با یک برنامههاآنطی 

ها و تولید، وضعیت اقتصادی ایران را تغییر داده و کشور را در شرایط گذاری در زیرساختسرمایه
ها، پس از اصالحات ارضی، توسعه کشاورزی این برنامهقرار دهد. برای نمونه، در  شدن صنعتی

ها آمد. این برنامهمی شمار به شدن صنعتیکه بخشی از فرآیند  صنعتی، مدنظر قرار گرفته بود
 عبارت بودند از: 

 ، 1333-1327 برنامه عمرانی اولالف. 
  ،1340-1334برنامه عمرانی دوم ب. 
 ،1346-1341 برنامه عمرانی سومپ. 
  ،1351-1347رنامه عمرانی چهارم ب ت.

 .1356-1352برنامه عمرانی پنجم ث. 
 تقسیم گروه دو به ها،فصل به پرداختی سهم نظر از توانمی را چهارم عمرانی تا یکم برنامه

 نظر از برنامه بخش ترینمهم که مخابرات و ارتباط از پس عمرانی، سوم تا یک برنامه از. کرد
 تداوم با چهارم، برنامه در ولی. است داشته قرار اهمیت اول درجه در ورزیکشا فصل بود، هاهزینه

 از بیشتری سهم و افتاد پیش کشاورزی به نسبت صنعت فصل مخابرات، و ارتباطات فصل اهمیت

                                                           
1.  Technology 

2.  Development Programme 

3.  Development Econony 
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 بایستی استعماری وابسته، ایران و اقتصادی روابط به توجه با. کرد دریافت را برنامه هایپرداخت
 جایگزینی سیاست) مصرفی صنایع برخی دارای حداکثر و جهانی بازار برای خام مواد تولیدکننده

 هایبخش نظر از برنامه هایهزینه بیشترین دلیل، همین به. بودمی( آن محدود معنای به واردات
 وجود به ایران داخل در ابیبازاری هرگونه که آنجا از. یافت اختصاص کشاورزی بخش به تولیدی
 از توسعه برای امکانات دریافت هدفِ  دو با نیز هاآن توسعه یافت،پیوند می مخابرات و هاراه شبکه
 .بود گرفته قرار عمرانی هایبرنامه توجه مورد داخل، در نظم برقراری و خارج

دار پدی و مرکزی داریسرمایه کشورهای صنعتی امکانات دگرگونی به توجه با چهارم، برنامه در
 گرفته کاربه نایرا در که روستو نظریه جمله از مستعمرات، نوین توسعه جدید هاینظریه شدن
 نفت صادرات یدشد افزایش و کنسرسیوم با نفت قرارداد بستن دلیل به نفت درآمد افزایش شد،
 بازارهای سویبه روستا اقتصادی هایدروازه گشودن و سوم برنامه در ارضی اصالحات انجام خام،

 صادیاقت زیربنایی شبکه نسبی شگستر شهرها، به مزدِ مهاجرانارزان کار نیروی تأمین و خارجی
 .گرفت رارق توجه مورد ایران شدن صنعتی اصطالحبه داخلی، مصرف بازار گسترش و

 پیش هبرنام به نسبت هرکدام نفتی، درآمدهای افزایش به اتکا با شده اجرا عمرانی برنامه چهار
 صرف کالنی مبالغ زی،کشاور توسعه عنوان زیر. داشتند هازینهه توجهی در قابل خود، افزایش از

 قتصادیا توسعه هرگونه که توجیه این با. شد خصوصی بخش به اعتبار پرداخت و سدسازی
 و فرودگاه آهن،راه ها،راه ایجاد صرف هنگفتی مبالغ ،است اقتصادی زیربنای شبکه نیازمند

 مسکن، و هداشتب سوادآموزی، جمله از اجتماعی موربه ا توجه بهانه به همچنین. شد ارتباطات
 .شد ههزین عمرانی هایبرنامه طریق از زمینه آن در نیز توجهی قابل مالی امکانات

 ایجاد وابسته صنایع تدریجبه خارجی، کاالی مصرف به مردم کردن عادت و جمعیت رشد با
. ردازدبپ کاال عرضه و ولیدت به ارداتیو فناوری و خارجی آالتماشین قطعات، اولیه، مواد با تا شد

 و کاال واردات ر ازاید نفت صادرات از حاصل درآمدهای کلیه ها،برنامه این اجرای با درمجموع
 ار وابسته صنایع ،شدن صنعتی بر خاص تأکید با چهارم برنامه. شدمی بازگردانده خارج به خدمات

 یاجرا به اینکه رب افزون شبکه این و داد سعهتو ،شده ایجاد اقتصادی زیربنایی شبکه زمینه بر
 توسعه برای فراملیتی هایشرکت خدمت به رساند، یاری داخلی سیاسی و نظامی هایبرنامه

 (92-93: 1395 درآمد. )حصارکی، ایران به هاآن صادرات
 .رسید تصویب به سال همین ماهبهمن در و تهیه 1351 سال دوم نیمه در پنجم عمرانی برنامه

 کشور برای دیدیج مالی امکانات خام، نفت صادرات باالی میزان تداوم و نفت بهای افزایش با
 دو با ریال میلیارد 1560 از آن اعتبارات برنامه، تجدیدنظر در. بود انتظار از دور که شد فراهم

 برنامه یپرداخت باراتاعت برابر 6/6 بحث مورد اعتبارات. رسید ریال میلیارد 7/3368 به برابرشدن
 امور بخش سه هب پنجم برنامه. بود سوم برنامه پرداختی اعتبارات برابر 5/16 حدود و چهارم

 .شد تقسیم اراتاعتب کل از 59/%3 با امور اقتصادی و 9/27% اجتماعی امور ،8/12% با عمومی
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 3/5 ،اشتندگذ خصوصی بخش اختیار در اعتباری سساتمؤ که اعتباراتی کل دوره، همین در
 نفت بشکه میلیون 5 تا روزانه. شد برابر 3/5 دوره همین در نیز خصوصی بخش نقدینگی. شد رابرب

. کرد هزینه دالر اردمیلی 100 به نزدیک( پنجم) برنامه یک طول در تنها بتوان تا شدمی صادر خام
 وجا به اخلی،د مصرف رشد و واردات از استفاده با دوره، این در خصوصی بخش رشد ،در نتیجه

 ارتباطی ترکم که دش خدماتی و کاالها خواستار جامعه مصرف، از الگویی چنین پایه بر. رسید خود
در  تنهارا نه زابرون توسعه و رشد هایالگو کردن پیاده پیامد ترتیباینبه داشت. داخلی تولید به

 ذشتهدر گ که را آنچه. کرد جووجست نیز باید فرهنگی و اجتماعی امور در بلکه اقتصادی، زمینه
 راه از نواستعماری مرحله در ،آوردندمی دستبه فشار اعمال و نظامی مستقیم راه از استعمارگران

 دنش نهنهادی با خوداستعماری، در مرحله و نشاندهدست هایدولت ایجاد و کودتا به کمک
. گشتشان بازمیخود به خودخودبه زا، دوبارهبرون مصرف الگوی جاافتادن و اقتصادی وابستگی

 (197-191: 1392رزاقی، )
دولت  قتصادی، در یکا -های عمرانییکی آنکه این برنامه دو نکته در اینجا قابل توجه است؛

های ز مؤلفهاه بخشی ک فت بودندنن وابسته به بنابرای شدند،رآمد نفتی تأمین سرمایه میرانتیر، از د
ر ت آن، دمییش میزان تولید نفت و قش یا افزاکاه رو،دهد. ازاینوابسته را تشکیل میتوسعه 

 لفت در سانهای عمرانی کشور مهم بود. برای نمونه، با توجه به افزایش قیمت وسعت برنامه
جم ریزی برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر شد و ح، به علت همبستگی اوپک، در طرح1352

ی به علت آمد نفتش درتهای راه، با کاهاقتصادی و وسعت عملکردی آن نیز افزایش یافت. اما در ان
 ی بودجه، کسرکه بر اساس همین افزایش قیمت نفت به وجود آمده بود کاهش قدرت خرید دالر

ی میزان مودارهاتوجه به ن افزایش داد. بر این مبنا سرعتبهشدیدی به وجود آمد که نرخ تورم را 
 تولید و قیمت نفت مهم است.
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 ( به میلیون بشکه1980-1974زان تولید نفت خام ایران ):  می1 نمودار شماره

Source: https://www.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production, (2019) 

 

 
 2005رزش برنت ( بر پایه ا1980-1960: قیمت جهانی نفت )2 شماره نمودار

Source:https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart, (2019) 

 
 

https://www.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production
https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
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طور میانگین نزدیک به شش ، به1978تا  1970 از دار، تولید نفت خام ایرانبر اساس نمو
ت نفت در اثر گران شرک، با اعتصاب کار1979یون بشکه در روز بوده است و تنها در سال میل

ای مهلک بر رژیم که ضربه رسدهزار بشکه در روز می 300سقوط کرده و به  شدتبهانقالب، 
طور میانگین هبقیمت  1973تا سال  ی نفتجهان قیمت ،آورد. بر اساس نمودارپهلوی دوم وارد می

 55ر اوپک به رقم د، به دلیل همگرایی 1974دالر است، اما در سال  5/22بشکه، معادل برای هر 
ه کرسد. البته باید توجه داشت دالر نیز در هر بشکه می 100به رقم  1979دالر رسیده و تا سال 

 ت است.تر از این قیمدالر کم 5این قیمت برای نفت برنت است و نفت اوپک در حدود 
اما  یافته است؛کاهش ن 1369تا  1356ین ران در برسد، درآمد نفتی اینظر می در نگاه اول به

کاالهای  ، موجب شده بود تا قیمت1974باید گفت که باال بودن قیمت نفت بعد از سال 
به  ده بود.شهان جکشورهای صنعتی نیز افزایش یابد و این امر موجب کاهش قدرت خرید دالر در 

عث ایجاد ود و باانی نبرغم افزایش، جوابگوی برنامه پنجم عمرایران، بهین دلیل درآمدهای نفتی ا
ه کردند ک ها، تغییرات اجتماعی نیز ایجاداینکه این برنامه ی بودجه عظیمی شد. دیگرکسر

توان می هاآنز و ا بودند هاآنی از هاینمونه سط و...مهاجرت از روستا به شهر، گسترش طبقه متو
 ای توسعه وابسته یاد کرد.هعنوان شاخصبه

 هایسیاست با تا شد تالش 50 و 40 هایدهه در»های عمرانی در کل، در مورد برنامه
 سرمایه وجود پیرامون،بهش تبدیل به یک الزمه. شود تبدیل پیرامونشبه یک به ایران نوسازی،

 برای مرکزی ویق حکومت و انسانی و طبیعی کافی منابع ای،منطقه و محلی بازارهای مازاد،
 نیروی جز اشت؛د را شرایط این همۀ 1970 دهه نیمۀ در ایران. است منابع تخصیص سازماندهیِ 

 رساختا در تغییر بدون و سطحی رشد با کفایت، عدم این ،هاآن ترکیب برای الزم دهندهسازمان
 مجبور شاه حکومت جهتازاین (171: 1377)ازغندی و دیگران،  «بود همراه وابستگی و اقتصادی

 را راناقتصادی ای وابستگی خود، نوبهبه که زند دست آمریکایی مستشاران گسترده استخدام به بود
ینه این داد، اما در هر حال، اقتصاد کشور وابستگی بسیار به نفت داشت که هزمی افزایش

 آمد.دست میهای عمرانی، از آن بهلیت برنامهمستشاران و ک
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 د دالر( میلیار1982-1960)2000خلی ایران بر اساس دالر ثابت سالتولید ناخالص دا. 3نمودار شماره 

Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019) 

 

 70رابر ب ،1960ال دهد، این رقم در سنشان می ایران داخلی ناخالص چنانکه نمودار تولید
رسد و یلیارد دالر میم 300، با رشدی شتابان، به رقم 1974اما تا سال  میلیارد دالر بوده است؛

یابد، ولی ناگهان با رشدی میلیارد دالر افزایش می 350سابقه ، به رقم بی1976سپس تا سال 
 این رشد و سقوط، در اثریابد. میمیلیارد دالر کاهش  250به رقم  1979منفی و متداوم در سال 

ایران  ص داخلیاخالناده است: یکی، بر اثر اجرای پنج برنامه عمرانی، تولید تفدو امر اتفاق ا
ن در اد ایرات کل اقتصو با رشدی مناسب افزایش یافته که نشان از افزایش حجم و قدر سرعتبه

دهد که ان می، نش1976در سال  این دوران از حکومت محمدرضا شاه دارد. اما روند سقوط آن
سته به ابان زیادی و، این اقتصاد به میزهاآنثر اهای عمرانی و رشد در رغم اجرای این برنامهبه

ن، از در جها نفت که کاهش قدرت خرید دالر، در اثر باال ماندن قیمتدرآمدهای نفتی است، چرا
شان گذارد و این امر نایران می میلیارد دالر بر اقتصاد 100اثر خود را به میزان  1979تا  1976

امری  که ای نفت متکی بودهمیزان، دولت در این دوره رانتی به درآمدهدهد که تا چه می
عنوان یک عامل هساز توسعه وابسته است و با در نظر گرفتن قیمت نفت بخطرناک و زمینه

 دهد. خارجی، امکان نفوذ خارجی را نیز بر اقتصاد ایران افزایش می
ایسه و مقفت انی ننفت خام ایران و قیمت جهاین میان، توجه به دو نمودار میزان تولید  در

دهد. شان میدوره ن در این با نمودار تولید ناخالص داخلی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت را هاآن
شود، ه نشان دادنابت البته باید توجه داشت، چنانچه این نمودار تولید ناخالص داخلی با دالر ث

 شد. توان متوجه کاهش قدرت خرید دالرنمی
 
 

https://www.google.com/publicdata/explore
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 اسالمي . اثر توسعه وابسته بر وقوع انقالب3-3
 روابط که بود 1332 یکودتا از پس در مورد اثر توسعه وابسته بر وقوع انقالب در ایران، درست

 فرآیند کی در جهتازاین .شد تبدیل وی اصلی حامی به آمریکا و یافت بهبود متحدهایاالت با شاه
 ییآمریکا مستشاران و دش آمریکا به وابسته نیز آن سیاست که کشور اقتصاد تنهانه مدت،طوالنی

 که بود 1330 دهۀ اواسط از تقریباً. داشتند فعال حضور ایران در 1357 سال تا هازمینه تمامی در
 ایعهتوس بار این اما د؛آم فراهم اقتصادی توسعۀ و ایران اقتصادی رونق برای شرایط دیگر باریک

 ارضی، صالحاتا سیاست اجرای ، با1340 دهۀ اوایل و 1330 دهۀ اواخر در. آمریکا به وابسته
 .نبود مثبت جهت در کامالً دگرگونی این اما شد، بنیادی هایدگرگونی دچار ایران اقتصاد

 توانستمی نزما این تا که ایران تا گشت موجب شد، اجرا ناقص طوربه که ارضی اصالحات
 این دشو مجبور کند، تولید داخل در را خود نیاز مورد کشاورزی محصوالت اعظم بخش

 هب این کشور اورزیکش اقتصاد روزافزون وابستگی باعث امر این و کند وارد خارج از را محصوالت
 خود حرکت به آرام همچنان 1352 سال تا کشور اقتصادی توسعۀ روند وجود، این با. شد خارج

 . ندارد وجود اقتصادی رکود دوره این در چنانکه داد، امهاد
 برابر چهار نفت قیمت اوپک، سازمان یکپارچه و منسجم هایسیاست دلیل به ،1352 سال در

 رفتن باال». اشتد خود اختیار در را نفت فروش از حاصل منافع تمام ایران زمان این در و شد
 شتهر یک به دست شاه که گردید باعث 1352 سال در آن شدن برابر چهار و نفت قیمت
 تأمل ونبد مواردی در که هاپروژه این. بزند نسنجیده بعضاً  و زدهشتاب اقتصادی توسعه هایبرنامه

 تورم،. کردند ظاهر را ودخ منفی آثار و پیامدها تدریجبه 1350 دهۀ اواسط از بودند، درآمده اجرا به
 در ینارسای و کاال کمبود اجرایی، هایدستگاه آوررسامس هایوپاشریخت اقتصادی، تنگناهای

 «.درآورد اجرا هب را ضدتورمی برنامه یک کرد مجبور را رژیم... و فساد اساسی، خدمات ارائه
 ت.رای اهمیت اسدر این زمینه، توجه به نمودار درصد تورم ایران دا (71: 1388)زیباکالم، 

 
 (1982-1960) . درصد تورم در ایران4نمودار شماره 

Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019) 

https://www.google.com/publicdata/explore
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طور ز آن زمان به. اما ااست 4، زیر %1960بر اساس این نمودار، تورم در ایران در کل دهه 
ای هطور فزایندصل از فروش نفت که بهانتی حاای رتر شدن، ورود درآمدهشتابانی، با فزاینده

به  1974 های عمرانی، با رشدی شتابان تارود، به بودجه برای اجرای برنامهباال می قیمت آن هم
رسد و می 5/27سابقه %به رقم بی 1976رسیده و با اندکی افت در سال بعد، در سال  14رقم %

 به 1978کنند، در سال د میرکود اقتصادی ایجاکه البته  های ضدتورمیسپس با اجرای سیاست
باال  شدتبه، تورمی که 1976رسد. با این حال، پس از سال می 11، به %1979و سپس در  %12

قالب، بستری ساخت که برای وقوع انرو کود روبهارد و اقتصاد ایران را با رگذرفته بود، اثر خود را 
لی و داخ خالصنا لیدتو رشد توان بر اساس دو نمودار درصدمناسب را ایجاد کرد. این رکود را می

 کرد. درک خوبیبهسرانه تولید ناخالص داخلی ایران )که اندکی بعد قابل مشاهده است(، 
یجاد جتماعی اه محمدرضا شاه، تغییرات ارودهای عمرانی ایران، در ، برنامهچنانکه گفته شد

روند. شمار میها( بهودیتابسته )رشد درون محدوهای توسعه کرد که این تغییرات از شاخصه
ه وضعیت با توجه بهای آن است. افزایش تورم در برابر افزایش تولید ناخالص داخلی، یکی از نشانه

همین  صنعتی، ورزیکشاورزی نابود شده روستاییان در اثر اصالحات ارضی و جایگزینی آن با کشا
د و بزرگ ش رهایاییان و افزایش مهاجرت آنان به شهتورم یکی از دالیل کاهش درآمدهای روست

 با خود، تغییرات اجتماعی را حمل کرد. 
 به ه،توسع آهنگ» کند، آنچه مهم است آنکه،می ایجاد جامعه در توسعه که تغییراتی زمینه در
 توسعه یعنی: کندمی عمل عکس جهت در نیز آن اثر. توسعه سطح که است مهم میزان همان
 پیشرفت که معنی بدین. دهدمی کاهش را هاآن کُند توسعه و دهدافزایش می را هاتنش سریع،
چه سرعت آن بیشتر باشد، ( و هر103-104: 1395)دوورژه،  «بخشدمی شدت را تضادها فنی،

ن است آی گویای که تاریخ تحوالت اجتماع ایگونهبهتضادها نیز بیشتر خود را نشان خواهند داد؛ 
 همراه به ودخ با را شگرفی تحوالت صنعتی، مدرن جامعه به سنتی کشاورزی معهجا تبدیل»که 

 هایانقالب ،جهان میالدی، بیستم تا هیجدهم قرون طی دهدمی نشان تاریخ. است آورده
 نظم و خودکامه سیاسی هایرژیم ،هاآن پی در که است دیده خود به را زیادی سیاسی و اجتماعی
 (225: 1391)عمویی،  «.است گشته برپا تازه نظمی و رژیم و هریخت فرو پیشین اجتماعی

یابد، همین م افزایش می( که تور1350) 1970در میانه دهه  ویژهبهایران نیز در این دوره، 
دهد ایش میستایی را افزکند و روند مهاجرت تضادهای جامعه شهری با رووضعیت را تجربه می

عنوان ی، بهاز سوی دیگر، تضادهای دیگر ی نیز هست.بر بیکاری، تضادهای ارزشکه عالوه
ن تواز، در اثر توسعه نامهاآنترین یابد که مهمن دوره افزایش میهای اجتماعی در ایشکاف

یابد و می سترشگصادی، طبقه متوسط تاقتصادی و سیاسی است. در این تضاد، به دلیل توسعه اق
 کند. سیاسی طلب میبا بهبود بیشتر وضعیت اقتصادی خود، حقوق 

د ملی یا سرانه دهد که آستانه این وضعیت زمانی است که سرانه درآمبیشتر مطالعات نشان می
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، این سرانه برای ایران )طبق نمودار 1976رسد و در سال دالر می 10000به  تولید ناخالص ملی
رسد که همان ر میدال 10200سرانه تولید ناخالص داخلی که اندکی بعد قابل مشاهده است(، به 

نه و مشارکت در قدرت است. تضاد نامبرده، هاخواآستانه خواست کامل مطالبات سیاسی آزادی
شود که رژیم پهلوی دوم، همگام با توسعه اقتصادی، به زمانی به یک شکاف جدی تبدیل می

کند می زند و به دلیل رانتیر بودن )ارتزاق از درآمدهای نفتی( تالشتوسعه سیاسی دست نمی
ساواک، در دست داشته باشد. اما در  را از طریق نهادهای نظارتی همچون کنترل کامل جامعه

شود. برابر، طبقه متوسط تمایل دارد تا در قدرت مشارکت کند، ولی اجازه این کار به آن داده نمی
ه در نهایت ها است کیعنی رشد درون محدودیت یکی دیگر از مصادیق توسعه وابسته،این امر نیز، 

را دارد که طبقه ای که این توان فکری شود. طبقهبه شورش این طبقه برای انقالب منتهی می
 با خود همراه کند. ش1357م/1979نظام انقالب عنوان پیادهپایین را نیز به

 

 اسالمي . اثر رکود اقتصادی بر وقوع انقالب4-3
 در بیگانه یروهاین حضور و 1320 سال در رانای اشغال شاه، با در مورد رکود در دوران محمدرضا

 کردن ملی برای انایر مردم مبارزات شروع با. آمد وجود به اقتصادی رکود از ایدوره ،کشور
 دوباره بود، فتهگر رونقی اندک کشور از بیگانگان خروج از بعد که اقتصادی وضعیت ،نفت صنعت

 در آنکه با شوروی همراهی و انگلستان سوی از شده انجام هایتحریم واسطۀبه و شد رکود دچار
 جهت ره از فشارها است، مشهود مصدق دولت به ایران حکومت طالهای ندادن پس ماجرای
 هایتحریم و افشاره و بازگشت عادی تحال به شرایط 1332 کودتای با سرانجام. یافت افزایش

 کل نفت، نعتص شدن ملی یانجر در بود توانسته ایران هرچند شد، برداشته میان از اقتصادی
 منافع نصف به دش باعث کنسرسیوم قرارداد اما بگیرد، اختیار در را نفت فروش از حاصل درآمد

لو جآرام به  ، اما همچنانیابد که البته بسیار بیش از سابق بود دست نفت فروش از حاصل
 ای کرد.، تغییر قابل مالحظه1960اما از ابتدای دهه  رفت؛می
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 (1982-1960. درصد رشد تولید ناخالص داخلی ایران )5مودار شماره ن

Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019) 

 

 وفت لید ندهد، با افزایش توچنانکه نمودار درصد رشد تولید ناخالص داخلی هم نشان می
ان اعضای هنگی میهما وکه با انعقاد قراردادهای خارج از کنسرسیوم  کنترل بیشتر ایران بر تولید

، حتی با درنظر گرفتن رشد منفی سال 1976تا  1964های آمد، میان سالاوپک به وجود می
ک منزله یست که بها 10طور میانگین باالی %به ، نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی ایران،1975

ت ودار قیمشد، طبق دو نمراین  شود؛ البتهنی از رکود در آن دیده نمیرشد سریع است و نشا
رت تی و قدای نفکه پیشتر مشاهده شد، وابسته به درآمده جهانی نفت و تولید نفت خام ایران

سیار یران، با اخلید ناخالص تولید خرید دالر در عرصه جهانی است. در این زمینه، نمودار سرانه
 فتن ضریبدهد، وضعیت اقتصادی هر ایرانی )بدون در نظر گرطوری که نشان میگویا است؛ به

 بهتر شده است. مراتببهکه آن هم زیاد نبوده است(  جینی
 

https://www.google.com/publicdata/explore
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 (1982-1960)2000خلی ایران بر اساس دالر ثابت سال. سرانه تولید ناخالص دا6نمودار شماره 

Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019) 

 

ت نفت ایش قیمبا افز ایران داخلی ناخالص تولید آنچه در نمودار باال قابل مشاهده است، سرانه
ر دالر د 10200م ، با رشدی شتابان به رق1961دالر در  3200های توسعه، از رقم و اجرای برنامه

شاره ابه آن  س هم در نظریه محرومیت نسبیدیوی رسد و این همان وضعیتی است کهمی 1976
بی که به احساس فقر نس ره مداوم از رشد و سپس کاهش شدید رشدکند؛ یعنی یک دومی
 یمت نفت، قدرت خرید دالر کاهشقباال بودن  تداوم، در اثر 1356 و 57 هایسال انجامد. درمی

 .یافت ایران نیز کاهش دولت قدرت خرید درآمدهای نفتی ینیافت و بنابرا
 به یدشد تورم و م شدراکد ماند، رکود اقتصادی حاک عمرانی هایپروژه از بسیاری نتیجه در
 و یافت افزایش هاشهر به مهاجرت افتاد، خطر به هاسرمایه یافت، افزایش کاریبی آمد، وجود
 .آمد وجود به ایگسترده اقتصادی رکود کالم، یک در و شد ایجاد کاذب هایشغل

دهد و لید ناخالص داخلی رخ می، سقوط سرانه تو1976بر اساس نمودار باال، درست در سال 
 به»کند. سوم، سقوط میرسد، یعنی معادل یکدالر می 7000به رقم  1979طور شتابانی در به

 طغیان و نارضایتی مقابل در و 2134-1352 هایسال بین آرامش تردید بدون 1کاتم، ریچارد نظر
 ایرانیان اتفاقبه قریب اکثریت درآمد اول، دورۀ در اینکه به گرددمی باز 1356-57 هایسال

 مشکالت دچار جامعه بقیه ثروتمند، طبقه استثنایبه دوم، دورۀ در بالعکس و نمود پیدا افزایش
دیویس  جِی منحنی اساس بر لهسئم این اگر (171: 1388 )زیباکالم، «.گردید عمیقی اقتصادی

 1970 اوایل و 1960 هایدهه کالن اقتصادی و اجتماعی تغییرات» توان دید کهشود؛ می تبیین
 ناگهانی افول نسبی، رفاه دورۀ این از بعد اما «.بود شده ایران در اقتصادی رفاه مدام بهبود باعث

                                                           
1. Richard Cottam 

https://www.google.com/publicdata/explore
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کاهش قدرت خرید دالر، با  اثر در دولت که آمد پیش هنگامی 1970 دهۀ نیمۀ در رفاهی وضعیت
 میان حاصله شکاف. شد مواجه اقتصادی رشد نرخ شدید کاهش با نفت، قیمت باال ماندن تداوم

 و آورد وجود به شناختی احساس فقر را ساختارهای نیازها، ارضای سطح و گرفته شکل انتظارات
 به نگاهی با» نویسد:می امر، ینا پذیرش با نیز ریهیبش. کرد فراهم انقالبی خشم برای را زمینه

 از قبل هایسال یعنی 1973 -78 دوره که رسدمی نظر به ایران، رفاهی و اقتصادی وضعیت
 که دهدمی نشان ریهیبش ،ترتیباینبه و دارد همخوانی فقر نسبی جیمز دیویس نظریۀ با انقالب
 چگونه و داد افزایش را ردوستف طبقات انتظارات کوتاه، مدتی طی اقتصادی منابع افزایش چگونه

 در رژیم توان اما بود، افزایش به رو کماکان انتظارات آمد، آن از پس که بحران دورۀ طی
 چنانکه پس (177-178: 1377)ازغندی و دیگران،  «.نهاد افول به رو ،هاآن به پاسخگویی

 رشد دوره یک از پس و گذاشت سر پشت را توسعه وابسته ایران دوره این در شود،می مشاهده
 درک را وضعیت این موقعبه اسالمی جنبش که است این اصلی نکته اما شد، رکود دچار اقتصادی

 . ببرد بهره آن از توانست و کرد
 

 گیرینتیجه
م شد، اله انجاهایی که برای آزمون آن در طول مباحث این مقبا توجه به فرضیه مقاله و بررسی

الب د هر انقات انقالب، یکی از عوامل ایجافت که بر طبق نظریتوان به این نتیجه دست یامی
کند. ق میهای اقتصادی است، در مورد وقوع انقالب اسالمی نیز این امر صداجتماعی مؤلفه

 اگر کهطوریبهمود، ن یک رابطه شرطی برقرار نتوامیان توسعه اقتصادی و انقالب می درواقع
 اجتماعی جنبش به گوناگون طبقات ائتالف با تواندمی تغییرات باشد، افزاینده توسعه فرآیند شدت

دد های متعید فرآیندله به این سادگی هم نیست، بلکه باالبته مسئ .شود ختم انقالب به آنگاه و
ظریات نینکه به توانند روی سیاست اثر بگذارند، بدون ااقتصادی را مورد توجه قرار داد که می

هزار  وران سهدانند مدوره محمدرضا شاه، نظام پادشاهی  د. در ایرانِکرمارکسیستی طبقاتی رجوع 
درت کنار ا از قر هانآساله پیش از آن، بر قدرت زمینداران بزرگ استوار بود، اما اصالحات ارضی 

 هاآنکه  رار دهدقنان این اصالحات نتوانست به آن میزان زمین در اختیار دهقا گذاشت و در برابر
هاجرت جوی شغل موشهرها در جست سویبهی خود را در روستاها ادامه دهند و بتوانند زندگ

 نکنند.
عالوه، روند توسعه در این دوره، بر اساس پنج برنامه عمرانی انجام یافت که بیشتر نیازهای به

، وسعت 1356د و با افزایش قیمت نفت در سال کرمالی خود را از درآمدهای رانتی نفت تأمین می
، با کاهش قدرت خرید دالر، در اثر تداوم باال بودن قیمت حالبااینآن گسترش یافت. و حجم 

رو شد که دولت را مجبور به اقدامات بهبودجه عظیمی رو ینفت، برنامه پنجم عمرانی با کسر
تمرکز  سویبههای عمرانی، دو اثر داشت، یکی اینکه دولت رانتیر را ضدتورمی کرد. این برنامه



 1398، پاییز و زمستان 2، سال اول، شماره «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو. .................................................................. 102

 
 

 

به این  آورد؛اجتماعی پدید  راتیسنگین شدن و دیکتاتوری سوق داد و از سوی دیگر تغیبیشتر، 
انقالب یکی از نیروهای اصلی  عنوانکه به رت روستاییان به شهرها شدمعنی که موجب مهاج

را، برخالف هدف اصالحات ارضی،  هاآنهمان کسانی که اصالحات ارضی، درآمد  عمل کردند،
 بود.کاهش داده  شدتبه

با  خواستنداز سوی دیگر، همه این عوامل، موجب گسترش طبقه متوسط جدید شد که می
یعنی -نامتوازه نتوسع شند، امابهبود وضع اقتصادی خود، در قدرت سیاسی نیز مشارکت داشته با

ی در ایشان و تحوالت فکر هاآن، موجب نارضایتی -نیافتگی سیاسیاقتصادی و توسعه توسعه
های امه، با وجود برنترتیباینبهت فکری انقالب، برای دستیابی به آزادی سیاسی شد. برای هدای

 در د.تشدید ش شدتبه هامحدودیت شد و توسعه وابسته،که با تورم در برنامه پنجم همراه  عمرانی
 درکو ناگاه به وابسته، توسعه چارچوب در سریع اقتصادی رشد از مداوم دوره یک از پس ایران

 ایجاد به نجرم جی، منحنی اساس بر که آمد وجود به صادی در اثر سقوط قدرت خرید دالراقت
کری انقالب فشد و توسط نیروهای  انتظارات سطح افزایش و هاخواسته ارضای میان شکاف

دست بهست، از منظر اقتصادی، دترتیباینبه گرفت.کید قرار نمایی شده و مورد تأبزرگ شدتبه
وجب تصادی مد اقوامل، یعنی اصالحات ارضی، توسعه اقتصادی، توسعه وابسته و رکودادن این ع

شود که عوامل سیاسی، اجتماعی، شد. باز هم تأکید می 1357پیدایش انقالب ایران در سال 
 ه عواملن مجموعز ایفرهنگی و... نیز در پیدایش این انقالب نقش داشتند و اقتصاد، تنها یکی ا

 .است
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