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عمویی1

چکیده
هر انقالب اجتماعی عوامل پیدایش مختلفی دارد .انقالب اسالمی ایران نیز دارای عوامل مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...بوده است که در کنار یکدیگر موجب پیروزی آن
شدهاند .بررسی هر یک از این عوامل دارای اهمیت است ،اما این مقاله تالش میکند تا عوامل
اقتصادی پیروزی انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار دهد ،بدون اینکه قصد داشته باشد ،نقش
دیگر عوامل را بدون اهمیت بداند .بنابراین ،سؤال اصلی مقاله آن است که عوامل اقتصادی چه
نقشی در وقوع انقالب اسالمی در 1979م 1357 /ش داشتهاند؟ روش تحقیق مقاله برای پاسخ به
این پرسش ،روش علی و معلولی و نیز روش توصیفی است و از آمار اقتصادی بانک جهانی در آن
بهره گرفته شده است .متغیر مستقل ،عوامل اقتصادی و متغیر وابسته ،پیروزی انقالب اسالمی
است .نتیجه کلی مقاله نشان میدهد که اجرای اصالحات ارضی ،اجرای ناقص برنامههای توسعه
اقتصادی ،توسعه وابسته و رکود اقتصادی ،عوامل اقتصادی وقوع انقالب بودهاند.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،اصالحات ارضی ،برنامههای توسعه ،توسعه وابسته ،رکود اقتصادی،
فقر نسبی.
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مقدمه
در یک جامعه روی میدهد ،عوامل متعددی دارد که برای درک درست
هر پدیده
رخداد آن پدیده ،نیازمند بررسی جداگانه و متمرکز این عوامل هستیم .انقالبها ،نیز پدیده
اجتماعی هستند و در عین نادر بودن ،انواع مختلفی دارند؛ انقالب اجتماعی ،یکی از این انواع است
که انقالب اسالمی ایران در  ،1357از جمله آنها است.
از دیدگاه جامعهشناسی سیاسی ،در انقالب اسالمی ،عوامل مختلفی چون سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی نقش داشته است که به درجات مختلف با یکدیگر ترکیب شده و وقوع
این انقالب را رقم زدهاند .عامل اقتصادی ،در عین اینکه نباید از نقش دیگر عوامل هم غافل شد،
یکی از عوامل مهم رخداد انقالب اسالمی بوده است.
پرسش اصلی این مقاله آن است که «عوامل اقتصادی مختلف چه نقشی در وقوع انقالب
اسالمی در سال  1357داشتهاند؟» و در پاسخ به آن ،فرضیه مقاله آن است که« :اصالحات ارضی،
شالوده اقتصاد کشاورزی ایران را سست کرده و پایه اقتصاد سیاسی نظام سیاسی را فروریخت،
برنامههای عمرانی برای توسعه بهطور ناقص به اجر درآمده و موجب توسعه نامتوازن اقتصادی
شد ،توسعه اقتصادی درون محدودیتها ،توسعه وابسته را ایجاد کرد و اقتصاد رانتی حاصل از
نفت ،با کاهش قیمت نفت ،با رکود مواجه شد .بهاینترتیب ایجاد فقر نسبی ،تبدیل به عامل
اقتصادی وقوع انقالب اسالمی گردید ».در این فرضیه ،متغیر مستقل ،زمینههای اقتصادی و متغیر
وابسته ،وقوع انقالب اسالمی است.
هدف اصلی مقاله نیز آن است که فارغ از نظریات مارکسیستی که بر نقش تضاد طبقات
اقتصادی در وقوع انقالبها تأکید دارند ،به نقش مؤلفههای وابسته به اقتصاد در ایجاد انقالب
اسالمی بهعنوان تنها یکی از عوامل بپردازد ،عالوهبر اینکه توجه دارد ،یک پدیده اجتماعی
همچون انقالب اجتماعی ،از جمع عوامل مختلف به وجود میآید و انقالب اسالمی نیز از این
قاعده مستثنی نبوده است ،اما یک مقاله علمی نیازمند توجه به یک عامل ،همچون اقتصاد،
بهصورت جداگانه و متمرکز است .از منظر اهمیت نیز ،کمبود آثار (غیر مارکسیستی) در مورد
زمینههای اقتصادی انقالب اسالمی ،عامل پرداختن به موضوع این مقاله و ضرورت انجام آن
است.
اجتماعی 1که

 -1سابقه پژوهش
از نظر پیشینه ،آثار زیادی در زمینۀ نقش زمینههای اقتصادی در وقوع انقالب اسالمی وجود ندارد،
بااینحال میتوان از مقاله «جامعهشناسی سیاسی -تاریخی ایران معاصر در قلمرو اقتصاد» یاد کرد
که در کل اندکی هم به وقوع انقالب اسالمی میپردازد( .عیوضی و قاسمی)88-63 :1394 ،
1. Social Phenomenon
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مقاله دیگر« ،فرا تحلیل رهیافتهای تبیین استبداد ایرانی پیش از انقالب اسالمی» است که
اندکی نیز به مسائل اقتصادی در این زمینه پرداخته است( .کریمی و ذوالفقاری)102-83 :1392 ،
مقاله «تطبیق نظریه دیویس با انقالب اسالمی ایران» نیز به بررسی مسئله اقتصادی فقر نسبی در
انقالب اسالمی میپردازد( .جمشیدیها و اویسی)31-56 :1390 ،
اثر دیگر ،مقاله «تبیین اقتصادی انقالب اسالمی ایران؛ نگاهی به تحلیل چارلز کورزمن»
است که البته بیشتر یک بررسی نظری است( .گلمحمدی)65-86 :1384 ،
 -2چارچوب مفهومي و مباني نظری
 .1-2چارچوب مفهومي
در چارچوب مفهومی این مقاله ،انقالب ،توسعه1و رابطه میان انقالب و توسعه اقتصادی 2نیاز به
تعریف دارد .در تعریفی که با انقالب اسالمی نیز همخوانی داشته باشد ،انقالب در لغت به معنای
«فعالیت یا حرکتی برای ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است».
()Marriam-Webster, 2019: 1
از دیدگاه تدا اسکاچپل انقالب عبارت است از« :تحول زیرساختی ساختار دولت و جامعه ،به
همراه و یا تا حدودی از طریق طبقات پایین جامعه )Skocpol, 1979: 23( ».در مورد انقالب
اسالمی تا حدود زیادی ،پیوستن طبقه پایین که مستضعفان خوانده میشدند ،به پیروزی این
انقالب یاری رساند و انقالب سپس تحولی زیرساختی در دولت و جامعه ایجاد کرد .ازاینجهت،
«انقالب اسالمی تا حدود زیادی از مدلهای کالسیک انقالب پیروی کرده است».
( )Bashiriyeh, 2011: 3بااینحال ،در یک تفاوت ،این تحول انقالبی از ایدئولوژی مذهبی
این انقالب ناشی میشد .بهطوریکه بر اساس برداشت انقالبیون از مذهب تشیع« ،ساختن جامعه
بر اساس اصول اسالم یک انتخاب ایدئولوژیک 3در این انقالب بوده است ،نه فقط یک انتخاب
مذهبی» ( )Ostovar, 2016: 39و بر همین اساس ،انقالب اسالمی را باید یک انقالب
فرهنگی نیز در سطح طبقه متوسط دانست.
پس از تعریف انقالب ،توسعه نیز نیازمند تعریف است؛ «در سادهترین اصطالح ،توسعه را
میتوان به معنای ایجاد تغییرات اجتماعی تعریف کرد که به افراد امکان میدهد به تواناییهای
انسانی خود برسند .از این دیدگاه ،توسعه به معنای افزایش اندازه یا پیشرفت اقتصادی است
بهگونهای که محصوالت و خدمات بیشتری تولید شودDevelopment Unit Author, ( ».

1. Develpoment
2. Economic Development
3. Ideological Choice
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 )2019: 12بر این مبنا ،مایکل تودارو 1معتقد است که «توسعه به معنای ارتقای مستمر کل
جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانیتر است( ».شیرزادی)13-14 :1386 ،
از میان انواع توسعه سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...در این مقاله ،توسعه اقتصادی مدنظر است
که از نظر نیل اسملسر« ،یکی از جنبههای تغییر اجتماعی است و با تحقق فرآیند نوسازی طی
توسعه اقتصادی ،از لحاظ اجتماعی و جامعهشناختی ،جامعه شاهد تغییر و تحول در حوزههای
روابط کار ،روابط خانوادگی و روابط اجتماعی و جمعی خواهد بود» (ازکیا و غفاری 193 :1392 ،و
 ،)91به یک معنا نهتنها با توسعه اقتصادی ،تغییرات ساختاری در جامعه روی میدهد ،بلکه
تغییرات رفتاری در اثر تغییرات فرهنگی نیز در آن روی میدهد.
دربارۀ رابطه توسعه اقتصادی و انقالب« ،توانش انقالبی 2با گسترش اقتصاد بازار در تولیدات
کشاورزی ،با شهرنشینی و صنعت گستری و بنا به میزان سرعت دگرگونی اقتصادی ،میزان کنترل
خارجی و انطباق بحرانهای تحولی مرتبط با نوگرایی افزایش مییابد( ».گرین-283 :1385 ،
 )282توسعه اقتصادی زمانی میتواند توان انقالبی را افزایش دهد که توسعه سیاسی ،هم سرعت
توسعه اقتصادی نباشد؛ در این صورت ،توسعه نامتوازن 3به وجود میآید که توانش انقالبی را
افزایش میدهد.
 .2-2نظریههای انقالب
نظریههای انقالب را میتوان به چندین نوع تقسیم کرد و یا نسلهایی را برای این نظریهها
بازشناخت .از دیدگاه تدا اسکاچپل 4،چهار گروه از نظریههای انقالب وجود دارد که در جدول زیر
به آنها اشاره شده است.
گروه
اول
دوم
سوم
چهارم

رویکرد
نظریه
ساختاری :انقالب محصول تضاد طبقات اقتصادی و مقابله طبقات باهم
کالسیک
است.
طبقاتی
روانشناختی :انقالب را از نظر انگیزه روانشناسانه مردم و نقش آنان در
روانشناختی
خشونتهای سیاسی تبیین میکند.
تودهای
ارزشهای فرهنگی :انقالب پاسخ خشونتبار جنبشهای عقیدتی به
ارزشی
نابرابریهای اجتماعی است.
تنازع سیاسی سیاسی :انقالب ناشی از تعارضات میان حکومت و گروههای سازمانیافته
است که برای کسب قدرت رقابت میکنند.
جدول شماره :1چهار گروه نظریههای انقالب از دیدگاه اسکاچپل ()Skocpol, 1979

نمایندگان
توکویل،
مارکس
تد
گار
چالمرز
جانسون
چارلز
تیلی

1. Michael Todaro
2. Revolutionary Power
3. Unequal Development
4. Theda Skocpol
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همچنین جک گلدستون 1،از چهار نسل نظریهپردازی انقالب سخن میگوید که عبارتاند از:
«نظریههای نسل اول :تاریخ طبیعی انقالبها ،نظریههای نسل دوم :عمومی انقالب ،نظریههای
نسل سوم :ساختاری و نظریههای نسل چهارم( ».ملکوتیان و دیگران344 :1391 ،و-336 ،341
 )335که چندوجهی هستند و به عوامل مختلفی میپردازند که در نظریات انقالب شناسان
نسلهای قبلی آمده است.
نسل
اول

نظریه
تاریخ طبیعی
انقالبها
عمومی انقالب

سوم

بررسی ترکیب عوامل ساختاری ضعف ساختاری دولت ،منازعه
ساختاری
طبقاتی ،ساختار نیروهای مسلح و...
توجه به فرهنگ و تاریخ ،ایدئولوژی ،شبکههای مقاومت،
چندوجهی
توسعه وابسته ،رکود اقتصادی ،ساختار رژیم حاکم ،فشار
بینالمللی و...
جدول شماره  .2چهار نسل نظریههای انقالب از منظر گلدستون (ملکوتیان و دیگران)1391 ،

دوم

چهارم

رویکرد
بیشتر به توصیف انقالبها میپردازد و نتایج هر توصیف را
مربوط به همان انقالب میداند.
بررسی تحلیلی رفتارهای اجتماعی در سه حوزه روانشناسی
جمعی ،جامعهشناختی (کارکردگرا-ساختاری) ،سیاسی

نمایندگان
کرین برینتون
جیمز دیویس ،چالمرز
جانسون
چارلز تیلی
تدا اسکاچپل شموئل
آیزنشتات
جان فوران

در این مقاله که در مورد بررسی نقش عوامل اقتصادی در ایجاد انقالب اسالمی است ،بخش
اقتصادی نظریه جان فوران 2،از نسل چهارم که چندوجهی هستند ،مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین رویکرد روانشناسی اجتماعی در نسل دوم انقالبها یعنی نظریههای عمومی انقالب،
استفاده شده که طی آن نظریه محرومیت نسبی 3جیمز دیویس 4مدنظر قرار گرفته است .البته
بررسی این عوامل اقتصادی در مورد انقالب اسالمی ،به آن معنا نیست که تنها عوامل اقتصادی
به انقالب منجر میشود ،بلکه عوامل دیگری نیز در ایجاد انقالب نقش دارند و اقتصاد ،تنها یکی
از آنهاست.
 .1-2-2نظریه چندوجهي جان فوران
چنانکه بیان شد ،نظریهپردازان نسل چهارم انقالب که چندوجهی هستند« ،به عوامل متعددی
برای وقوع انقالب اشاره میکنند و بر توازن عوامل دوگانه مانند ساختار و کارگزار ،اقتصاد سیاسی
1. Jack Goldstone
2. John Foran
3. Relative Deprivation
4. James Davies
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و فرهنگ ،دولت و ساختار اجتماعی و عوامل داخلی و خارجی تأکید دارند .به نظر فوران ،بهعنوان
یکی از نظریهپردازان نسل چهارم ،برای اینکه یک انقالب موفق شکل بگیرد ،باید پنج عامل علی
باهم ترکیب شوند که عبارتاند از :نخست ،شکلگیری و تبلور فرهنگهای سیاسی مقاومت و
بحران انقالبی همراه ،دوم ،حکومت سرکوبگر ،انحصارگرا و متکی به شخص ،سوم ،رکود
اقتصادی ،چهارم ،توسعۀ وابسته ،پنجم ،ارتباط باز با نظام جهانی؛ یعنی امکان نفوذ خارجی.
(فوران1392 ،ب )300 :در زیر به عوامل اقتصادی که جان فوران به آنها اشاره دارد ،توجه
میشود.
مفهوم توسعه وابسته« ،بحثی است که از پژوهشگران آمریکای جنوبی ،فالتو و کاردوسو،
اقتباس شده است و منظور از آن فرآیندی است که بهصورت «رشد درون محدودیتها» مشخص
میشود .این ویژگی بعضی کشورهای جهان سوم ،در لحظات معینی از تاریخ آنهاست که توسعه
یعنی افزایش تولید ناخالص ملی ،تجارت خارجی ،تولید صنعتی و کشاورزی با پیامدهای ناشی از
تحوالت اجتماعی از قبیل تورم ،بدهکاری ،افزایش نابرابری و کمبود عوامل زیربنایی مانند مسکن
و آموزش همراه است .این فرآیند پیچیده بیانگر ساختار اجتماعیِ در حال تحولی است که
نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی در بین بخشهای گوناگون جامعه ،شامل کارگران شهری،
طبقۀ متوسط و گروههای مادون طبقات ،دهقانان روستایی ،کشاورزان و کارگران و  ...به وجود
میآورد( ».فوران1392 ،ب)300 :
رکود اقتصادی یعنی کُند شدن روند حرکت چرخه اقتصادی در یک جامعه که با کاهش میزان
تولید و مصرف و اختالل توزیع همراه است« .رکود اقتصادی یک عامل داخلی است که به بُروز
شورش انقالبی کمک میکند .صاحبنظران انقالب ،از الکسی دوتوکویل 1تا جیمز دیویس تأکید
بر این دارند که رکود اقتصادی در آستانه انقالب ،موجب تندتر شدن آتش نارضایتیهای موجود
میشود و انفجار انقالبی را در پی دارد .پژوهشگران اخیر ،از جمله جان فوران ،چه در مدلهایی
که به کار گرفتهاند و چه در مواردی که به بررسی نمونهای خاص پرداختهاند ،این نکته را نقادانه
به کار گرفتهاند .فوران در اینجا میخواهد ثابت کند که در همۀ انقالبهای موفق این نکته صدق
میکند( ».فوران1392 ،ب)301-302 :
 .2-2-2نظریه محرومیت نسبي جیمز دیویس
مبدع این نظریه ،جیمز دیویس ،بیان میدارد؛ «احتمال وقوع انقالبها ،زمانی است که مدت
طوالنی از توسعۀ عینی اقتصادی و اجتماعی ،توسط یک دورۀ کوتاهمدت عقبگرد سریع دنبال
شود .ثبات و بیثباتی سیاسی نهایتاً وابسته به وضعیت فکری در جامعه است .وجود نارضایتی است
که انقالب را میسازد ،نه شرایط قابل لمس عرضۀ کافی یا ناکافی غذا ،برابری یا آزادی ،باید بین
1. Alexis de Tocqueville
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مردمِ ناراضیِ محروم (محروم به معنای فقیر نیست ،بلکه کسی است که قبالً در دوران رشدِ
اجتماعی -اقتصادی دستآوردهایی داشته و در دورۀ رکود سریع در این زمینه با مشکل مواجه
شده است) که از نظر میزان رفاه و موقعیت عینی متفاوتاند ،اتحادی برقرار شود( ».ازغندی و
دیگران )435-433 :1377 ،سخن اصلی دیویس این است که در شرایط رشد اقتصادی ،انتظارات
شروع به رشد کرده و افزایش مییابد ،اما این در وضعیت رکود اقتصادی که بالفاصله پس از
شرایط رشد ظاهر میشود میان انتظارات در حال افزایش و ارضای فیزیکی آنها فاصله میافتد تا
جایی که این فاصله برای مردم غیرقابلتحمل میشود و درصورتیکه مردم دریابند حکومت در
برابر آنها نخواهد ایستاد و دست به سرکوب وسیع نخواهد زد ،سر به شورش خواهند گذاشت و
یک قیام انقالبی را برپا خواهند کرد.
در کل میتوان در مورد عوامل اقتصادی به این نتیجه دست یافت که معموالً توسعه اقتصادی
از پایین که غیرمتمرکز است ،جوامع را کمتر با بحران روبهرو میسازد ،اما توسعه اقتصادی از باال
که متمرکز است ،احتمال رویداد بحرانهای مختلف از جمله انقالب را افزایش میدهد ،بهویژه
اینکه توسعه اقتصادی با توسعه سیاسی همراه نباشد و توسعه نامتوازن در جامعه روی دهد .بهویژه
اگر این مباحث را در مورد ایران مدنظر قرار داد که دارای اقتصاد رانتی متکی به درآمد نفتی بوده
است و افزایش و کاهش درآمد نفتی بر وضعیت مؤلفههای مختلف اقتصادی آن اثر میگذارد که از
آن میتوان بهعنوان نقش بخش اقتصادی ارتباط باز با نظام جهانی در نظریه فوران یاد کرد.
 -3تأثیر اصالحات ارضي ،برنامههای توسعه و رکود اقتصادی بر وقوع انقالب
 .1-3اثر اصالحات ارضي بر وقوع انقالب اسالمي
یکی از تحوالت عمده در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته ،اجرای برنامههای نوسازی،
توسعهای و اصالحی ،از جمله اصالحات ارضی است که منافع زمینداران بزرگ محافظهکار را به
خطر انداخته و منافع طبقات کارگر -دهقان و متوسط (بورژوا) را تأمین میکند.
بهاینترتیب انجام اصالحات ارضی در جوامع ،آنها را دچار تحول میکند .این اصالحات
بیشتر بر گرفتن زمینهای کشاورزی از مالکان بزرگ یا فئودالها و توزیع آن میان روستاییان و
کشاورزان خردهپا تأکید دارد .در بسیاری از کشورها گمان بر این است که اصالحات ارضی راه
توسعه صنعتی کشور را فراهم مینماید ،چراکه در نوسازی جوامع ،صنعتی شدن یکی از ارکان مهم
است و صنعتی شدن به کارگران آزاد و دارای فردیت نیاز دارد ،در حقیقت« ،عضو پایه در
ساختارهای جامعه مدرن ،فرد است ،درحالیکه در جوامع روستایی یا دهقانی گروه یا اجتماع ،واحد
اصلی را تشکیل میدهند( ».کومار)224 :1381 ،
بدون اصالحات ارضی این اجتماع دهقانی وابسته به زمین و بدون تحرک باقی میماند و
دولتها نمیتوانند در راه صنعتی کردن کشاورزی که از عوامل مهم توسعه است ،گام بردارند .اما

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی در شکلگیری انقالب اسالمی87 .................................................................................................................

با آزاد شدن دهقانان ،دو مسئله بهطور همزمان رخ میدهد :یکی اینکه بسیاری از فئودالها و نیز
دهقانان منافع خود را از دست میدهند و سنتهای خود را در خطر میبینند و برای بازگرداندن
منافع و سنتها بهجای خود دست به شورش میزنند .دیگر اینکه برخی از این دهقانان رها شده از
قید زمین ،به شهرها مهاجرت میکنند تا بهصورت کارگران صنعتی درآیند ،اما این مسئله ،به
حاشیهنشینی در شهرها مبدل میشود و آنان که کاری نمییابند ،ارتش بیکاران را به وجود
میآورند.
تحول جامعه سنتی کشاورزی به جامعه مدرن ،توانمندی انقالبی را حین به وقوع پیوستن این
تحول برای کشاورزان ایجاد میکند ،برای نمونه «مکانیزه شدن کشاورزی باعث افزایش در
بهرهوری میشود و خود این امر موجب میشود تا بخش زیادی از نیروی کار روستایی بهصورت
مازاد درآید؛ حتی در جایی که کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد صنعتی باقی میماند ،میزان
نیروی کار دارای اشتغال در کشاورزی با صنعتی شدن بهطور ناگهانی کاهش مییابد( ».کومار،
 )226 :1381در کنار ایجاد مازاد نیروی کار ،پس از چند سال مهاجرت کشاورزانی که زمینهای
خرد بهدست آوردهاند و بهزودی درمییابند درآمدهای این زمینهای خرد کفاف تداوم کشاورزی را
نمیدهد ،نیز آغاز میشود.
اصالحات ارضی ،با مصادره زمینهای فئودالهای بزرگ و کوچک ،آنها را ناراضی کرده و
آنها حمایت خود از رژیم سیاسی و کنترل آنها بر کشاورزان را کاهش میدهند .این نارضایتی از
آن جهت است که «بخشی از تعریف جامعه کشاورزی حکایت از آن دارد که بیشتر مردم برای
گذراندن زندگی مستقیماً به زمین وابستهاند .از آن جایی که مالکیت زمین مقیاسی برای تعیین
ثروت و جایگاه در جامعه به شمار میرود ،اختالفهای اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه
کشاورزی بیشتر از یک جامعه صنعتی قابل مشاهدهاند .تقریباً تمام جنبشهای انقالبی ثبت شده
در تاریخ معاصر در جوامعی با عقبه کشاورزی اتفاق افتادهاند و توزیع ناعادالنه زمین و باقی ماندن
آن پس از اصالحات ارضی ،از جمله ویژگیهای آن به شمار میرود( ».گرین)273 :1385 ،
بهاینترتیب ،جمعیتی که جویای کار هستند و نیز جمعیتی که منافع سابق خود را از دست دادهاند،
نیروی بالقوهای برای انقالب تشکیل میدهند.
درباره اصالحات ارضی در ایرانِ دوره محمدرضا شاه و تأثیر آن بر ایجاد انقالب اسالمی ،این
امر اهمیت دارد که «کشاورزی ایران در فاصله سالهای  ،1953-1978دستخوش دگرگونی کیفی
عظیمی گردید و این امر ناشی از اثرات پر دامنه برنامه اصالحات ارضی دهه  1960بود ،برنامهای
که در محور انقالب سفید قرار میگرفت .با اصالحات ارضی ،وجه تولید دهقانی سهمبری در طول
یک دهه دستخوش دگرگونی سریعی شد که تأثیرش بر زمینداری ،ساختار طبقاتی روستاها و
عملکرد کشاورزی بسیار بارز و عمدتاً منفی بود .این برنامه به علل فشار دولت جان.اف کِندی1،
1. John F. Kennedy
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تجدید حیات جبهه ملی که در کودتای  1332سرکوب شده بود و این محاسبه اشتباه که
اصالحات ارضی قدرت زمیندار را به نفع قدرت دولتی در روستاها از بین خواهد برد و روستاییان
صاحب زمین را به رژیم وفادار خواهد کرد ،بهطور گسترده انجام شد.
مرحله اول اصالحات ارضی در  ،1963توسط کابینه امینی و وزیر کشاورزی وی ،حسن
ارسنجانی ،به اجرا درآمد که بسیار مترقی بود ... .اما پیش از پایان گرفتن این مرحله ،اعتراض
مالکان ،به جنبش درآمدن دهقانان و حسادت شاه به امینی ،موجب برکناری کابینه امینی شد و
مرحله دوم اصالحت ارضی آغاز گردید( ».فوران1392 ،الف)472-473 :
مرحله دوم ،محافظهکارانه بود ،اما شاه از آن با عنوان انقالب سفید یاد میکرد که قرار بود
کشاورزی صنعتی را در ایران رشد دهد؛ «بعد از سال  ،1967مرحله سوم اصالحات ارضی آغاز
گردید و همه زمینهایی که در مرحله دوم در دست مالکان باقی مانده بود ،به دهقانان اجاره داده
شد و دهقانان خردهپا زیاد شدند .در کل اما به گزارش اریک هوگلند 1،کارشناس این برنامه،
موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت واقعی برای دهقانان مشمول قانون اصالحات ارضی ،عمالً
صفر بود .این اصالحات ،در عمل یک برنامه محافظهکارانه بود که مزایای مثبت معدودی داشت.
در  ،1971اکثر روستانشینان از نظر موقعیت اقتصادی ،بهتر از سالهای قبل از اجرای برنامه
نبودند( ».فوران 1392 ،الف)473-474 :
تعداد مالکان
مساحت زمین
تعداد مالکان
مساحت زمین
700000
 2-5هکتار
1350
بیشتر از  200هکتار
1000000
کمتر از  2هکتار
44000
 50-200هکتار
700000-1400000
بدون زمین
150000-600000
 10-50هکتار
700000
 5-10هکتار
جدول شماره .3میزان مالکیت زمین پس از اصالحات ارضی (فوران 1392 ،الف)475 :

چگونگی مالکیت ارضی میتواند بر سنخ نظام سیاسی چه قبل و چه بعد از انقالب تأثیر
بگذارد ،حتی همین نوع مالکیت است که مشخص میسازد در زمان شورش یا انقالب ،کشاورزان
به کدام یک از جریانهای راست یا چپ سیاسی نزدیک میشوند .بهعالوه چگونگی میزان
مالکیت زمین توسط کشاورزان و فئودالها ثبات یا بیثباتی یک رژیم سیاسی را نیز مشخص
مینماید« .میزان کم مالکیت زمین توسط دهقانان بهطوریکه آنان بتوانند زندگی بخورونمیری
داشته باشند و یا تغییر در مالکیت زمین در اثر اصالحات ارضی بهطوریکه این اصالحات منجر
شود دهقانان از بیزمینی به مقدار کمی زمین دست یابند ،قدرت بالقوه انقالبی آنها را افزایش
میدهد ،پس اگر اصالحات ارضی بهدرستی انجام نشود یعنی تنها دهقانان را مالک مقدار کمی
1. Eric Hogland
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زمین کند ،میتواند توان بالقوه انقالبی آنها را افزایش هم بدهد .انبوه اطالعات جمعآوری شده از
کشورهای متعدد نشان میدهد که رابطه مثبتی میان نابرابری و توانش انقالبی وجود دارد».
(اسکاچپل )161 :1399 ،و این همان اصالحات ارضی ناقص است که توان انقالبی دهقانان را
افزایش میدهد .کشاورزانی که زمین بیشتری بهدست آوردهاند ،به حفظ سنتها و جناح راست
تمایل دارند و کشاورزانی که زمین کمی بهدست آورده و یا بیزمین ماندهاند ،به عدالت اقتصادی
گرایش یافته و تمایل به جناح چپ دارند.
با وضعیتی که در جدول باال دیده میشود ،ایران بهعنوان بهترین نمونه اصالحات ارضی
ناقص ،شناخته شده است که در آن؛
«نیروی پیشبرنده برنامه اصالحات ارضی در اوایل دهه چهل خورشیدی که
برنامه اصلی انقالب سفید شاه بود ،زاییده دو اندیشه اسطورهای بود :اول،
انقالب دهقانی قریبالوقوع و دوم ،اجتنابناپذیری انجام اصالحات ارضی
برای توسعه سرمایهدارانه ...خودِ اندیشه ضرورت اصالحات ارضی بر چند
فرض استوار بود :ظهور دهقانان انقالبی در ایران؛ نیاز مبرم صنایع جدید به
نیروی کار ارزان روستایی و توسعه یافتن بازارهای روستایی؛ نیاز به حذف
کردن الیگارشی قدیمی طبقه زمیندار بهعنوان مانع اصلی توسعه سرمایهداری؛
و ضرورت اصالحات ارضی برای انباشت اولیه سرمایه .انقالب سفید ،پایههای
سنتی اقتدار پدرساالرانه ،طبقات زمیندار و تجار سنتی را که میان خود دارای
ارتباط پیوسته و محکمی بودند و از دیگر سو میان خود و تودههای جوامع
شهری ،روستایی و عشایری پیوند ایجاد میکردند را تضعیف ساخت( ».اشرف
و بنوعزیزی 231 :1388 ،و )209 -211
با انجام اصالحات ارضی ناقص« ،در اوایل دهۀ  1350نرخ مهاجرت از روستا به شهر به %8
رسید که بسیار بیشتر از رقم متوسط مربوط به سالهای  1335تا  1355بود .این مهاجرت گسترده
تأثیراتی سوء بر تولید مواد غذایی کشور گذارد و واردات عظیم مواد غذایی را به دنبال آورد.
روستاها را از نظر مواد غذایی محتاج شهرها که خود به خارج وابسته شده بودند ،ساخت .مهاجران
در شهرها با فقدان کار کافی ،مسکن مناسب و ...مواجه شدند و اکثراً در حاشیه شهرها و در
محالت فقیرنشین و کثیف مستقر گردیدند( ».ملکوتیان)157-158 :1381 ،
در نهایت همین کشاورزان مهاجر به شهر در ائتالف با دیگر طبقات و گروهها در 1357
توانستند شاه را طی یک انقالب ساقط کنند .درواقع« ،گسترش روابط تجاری و مبادالت پولی،
تحول در نظام زمینداری ،اصالحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی چهرۀ روستاها را دگرگون
ساخت و در نتیجه این عوامل همبستگی سنتی جامعۀ دهقانی درهم شکسته و زندگی روستایی به
نحو فزایندهای تابع زندگی و عالیق شهری شد» (بشیریه )211 :1392 ،آنچه روی داد ،این بود
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که بیشتر کشاورزان در شهرهای بزرگ ،بیکار شده و به خیل عظیمی از بیکاران اقشار دیگر جامعه
پیوستند .همین گروه نیز در نهایت نیروهای انقالب  1357را تشکیل دادند که با نیروی رهبری
هدایتگر روحانیت ،احیای ارزشهای سنتی اسالمی خود را مییافتند که در مقابل ارزشهای
مدرن قرار داشت و در جستوجوی عدالت اقتصادی بودند.
 .2-3اثر برنامههای توسعه بر وقوع انقالب
در دوره پهلوی اول ،ایران هنوز دارای یک اقتصاد معیشتی با ساختاری ساده بود ،اما کمکم و با
اجرای طرحهای زیربنایی اقتصاد ایران از شکلی ساده ،بهصورت پیچیده درآمد .صنایع مادر شروع
به کار کردند و بسیاری از محصوالت در داخل کشور تولید شد ،ولی به دلیل اینکه این صنایع
وارداتی بودند و از طریق توسعۀ فناوری1در داخل به وجود نیامده بودند ،از همان ابتدا اقتصاد ایران
وابسته به کشورهای خارجی شد که ماشینآالت سنگین این صنایع را تولید میکردند .ولی
رویهمرفته در این دوره ،شالوده زیربنایی توسعه فراهم آمده و طرحهای اقتصادی مهمی به اجرا
درآمد.
3
2
در دوران محمدرضا شاه ،در ایران ،پنج برنامه عمرانی (توسعه اقتصادی) به اجرا درآمد که
طی آنها ،دولت تالش داشت با یک برنامهریزی متمرکز و تحت کنترل خود ،از طریق
سرمایهگذاری در زیرساختها و تولید ،وضعیت اقتصادی ایران را تغییر داده و کشور را در شرایط
صنعتی شدن قرار دهد .برای نمونه ،در این برنامهها ،پس از اصالحات ارضی ،توسعه کشاورزی
صنعتی ،مدنظر قرار گرفته بود که بخشی از فرآیند صنعتی شدن به شمار میآمد .این برنامهها
عبارت بودند از:
الف .برنامه عمرانی اول ،1333-1327
ب .برنامه عمرانی دوم ،1340-1334
پ .برنامه عمرانی سوم ،1346-1341
ت .برنامه عمرانی چهارم ،1351-1347
ث .برنامه عمرانی پنجم .1356-1352
برنامه یکم تا چهارم عمرانی را میتوان از نظر سهم پرداختی به فصلها ،به دو گروه تقسیم
کرد .از برنامه یک تا سوم عمرانی ،پس از ارتباط و مخابرات که مهمترین بخش برنامه از نظر
هزینهها بود ،فصل کشاورزی در درجه اول اهمیت قرار داشته است .ولی در برنامه چهارم ،با تداوم
اهمیت فصل ارتباطات و مخابرات ،فصل صنعت نسبت به کشاورزی پیش افتاد و سهم بیشتری از
1. Technology
2. Development Programme
3. Development Econony
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پرداختهای برنامه را دریافت کرد .با توجه به روابط اقتصادی و استعماری وابسته ،ایران بایستی
تولیدکننده مواد خام برای بازار جهانی و حداکثر دارای برخی صنایع مصرفی (سیاست جایگزینی
واردات به معنای محدود آن) میبود .به همین دلیل ،بیشترین هزینههای برنامه از نظر بخشهای
تولیدی به بخش کشاورزی اختصاص یافت .از آنجا که هرگونه بازاریابی در داخل ایران به وجود
شبکه راهها و مخابرات پیوند مییافت ،توسعه آنها نیز با دو هدفِ دریافت امکانات برای توسعه از
خارج و برقراری نظم در داخل ،مورد توجه برنامههای عمرانی قرار گرفته بود.
در برنامه چهارم ،با توجه به دگرگونی امکانات صنعتی کشورهای سرمایهداری مرکزی و پدیدار
شدن نظریههای جدید توسعه نوین مستعمرات ،از جمله نظریه روستو که در ایران بهکار گرفته
شد ،افزایش درآمد نفت به دلیل بستن قرارداد نفت با کنسرسیوم و افزایش شدید صادرات نفت
خام ،انجام اصالحات ارضی در برنامه سوم و گشودن دروازههای اقتصادی روستا بهسوی بازارهای
خارجی و تأمین نیروی کار ارزانمزدِ مهاجران به شهرها ،گسترش نسبی شبکه زیربنایی اقتصادی
و گسترش بازار مصرف داخلی ،بهاصطالح صنعتی شدن ایران مورد توجه قرار گرفت.
چهار برنامه عمرانی اجرا شده با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی ،هرکدام نسبت به برنامه پیش
از خود ،افزایش قابل توجهی در هزینهها داشتند .زیر عنوان توسعه کشاورزی ،مبالغ کالنی صرف
سدسازی و پرداخت اعتبار به بخش خصوصی شد .با این توجیه که هرگونه توسعه اقتصادی
نیازمند شبکه زیربنای اقتصادی است ،مبالغ هنگفتی صرف ایجاد راهها ،راهآهن ،فرودگاه و
ارتباطات شد .همچنین به بهانه توجه به امور اجتماعی از جمله سوادآموزی ،بهداشت و مسکن،
امکانات مالی قابل توجهی نیز در آن زمینه از طریق برنامههای عمرانی هزینه شد.
با رشد جمعیت و عادت کردن مردم به مصرف کاالی خارجی ،بهتدریج صنایع وابسته ایجاد
شد تا با مواد اولیه ،قطعات ،ماشینآالت خارجی و فناوری وارداتی به تولید و عرضه کاال بپردازد.
درمجموع با اجرای این برنامهها ،کلیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ازای واردات کاال و
خدمات به خارج بازگردانده میشد .برنامه چهارم با تأکید خاص بر صنعتی شدن ،صنایع وابسته را
بر زمینه شبکه زیربنایی اقتصادی ایجاد شده ،توسعه داد و این شبکه افزون بر اینکه به اجرای
برنامههای نظامی و سیاسی داخلی یاری رساند ،به خدمت شرکتهای فراملیتی برای توسعه
صادرات آنها به ایران درآمد( .حصارکی)92-93 :1395 ،
برنامه عمرانی پنجم در نیمه دوم سال  1351تهیه و در بهمنماه همین سال به تصویب رسید.
با افزایش بهای نفت و تداوم میزان باالی صادرات نفت خام ،امکانات مالی جدیدی برای کشور
فراهم شد که دور از انتظار بود .در تجدیدنظر برنامه ،اعتبارات آن از  1560میلیارد ریال با دو
برابرشدن به  3368/7میلیارد ریال رسید .اعتبارات مورد بحث  6/6برابر اعتبارات پرداختی برنامه
چهارم و حدود  16/5برابر اعتبارات پرداختی برنامه سوم بود .برنامه پنجم به سه بخش امور
عمومی با  ،12/8%امور اجتماعی  27/9%و امور اقتصادی با  59/%3از کل اعتبارات تقسیم شد.
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در همین دوره ،کل اعتباراتی که مؤسسات اعتباری در اختیار بخش خصوصی گذاشتند5/3 ،
برابر شد .نقدینگی بخش خصوصی نیز در همین دوره  5/3برابر شد .روزانه تا  5میلیون بشکه نفت
خام صادر میشد تا بتوان تنها در طول یک برنامه (پنجم) نزدیک به  100میلیارد دالر هزینه کرد.
در نتیجه ،رشد بخش خصوصی در این دوره ،با استفاده از واردات و رشد مصرف داخلی ،به اوج
خود رسید .بر پایه چنین الگویی از مصرف ،جامعه خواستار کاالها و خدماتی شد که کمتر ارتباطی
به تولید داخلی داشت .بهاینترتیب پیامد پیاده کردن الگوهای رشد و توسعه برونزا را نهتنها در
زمینه اقتصادی ،بلکه در امور اجتماعی و فرهنگی نیز باید جستوجو کرد .آنچه را که در گذشته
استعمارگران از راه مستقیم نظامی و اعمال فشار بهدست میآوردند ،در مرحله نواستعماری از راه
کمک به کودتا و ایجاد دولتهای دستنشانده و در مرحله خوداستعماری ،با نهادینه شدن
وابستگی اقتصادی و جاافتادن الگوی مصرف برونزا ،دوباره خودبهخود به خودشان بازمیگشت.
(رزاقی)197-191 :1392 ،
دو نکته در اینجا قابل توجه است؛ یکی آنکه این برنامههای عمرانی -اقتصادی ،در یک دولت
رانتیر ،از درآمد نفتی تأمین سرمایه میشدند ،بنابراین وابسته به نفت بودند که بخشی از مؤلفههای
توسعه وابسته را تشکیل میدهد .ازاینرو ،کاهش یا افزایش میزان تولید نفت و قیمت آن ،در
وسعت برنامههای عمرانی کشور مهم بود .برای نمونه ،با توجه به افزایش قیمت نفت در سال
 ،1352به علت همبستگی اوپک ،در طرحریزی برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر شد و حجم
اقتصادی و وسعت عملکردی آن نیز افزایش یافت .اما در انتهای راه ،با کاهش درآمد نفتی به علت
کاهش قدرت خرید دالر که بر اساس همین افزایش قیمت نفت به وجود آمده بود ،کسری بودجه
شدیدی به وجود آمد که نرخ تورم را بهسرعت افزایش داد .بر این مبنا توجه به نمودارهای میزان
تولید و قیمت نفت مهم است.
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نمودار شماره  :1میزان تولید نفت خام ایران ( )1980-1974به میلیون بشکه
)Source: https://www.tradingeconomics.com/iran/crude-oil-production, (2019

نمودار شماره  :2قیمت جهانی نفت ( )1980-1960بر پایه ارزش برنت 2005
)Source:https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart, (2019
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بر اساس نمودار ،تولید نفت خام ایران از  1970تا  ،1978بهطور میانگین نزدیک به شش
میلیون بشکه در روز بوده است و تنها در سال  ،1979با اعتصاب کارگران شرکت نفت در اثر
انقالب ،بهشدت سقوط کرده و به  300هزار بشکه در روز میرسد که ضربهای مهلک بر رژیم
پهلوی دوم وارد میآورد .بر اساس نمودار ،قیمت جهانی نفت تا سال  1973قیمت بهطور میانگین
برای هر بشکه ،معادل  22/5دالر است ،اما در سال  ،1974به دلیل همگرایی در اوپک به رقم 55
دالر رسیده و تا سال  1979به رقم  100دالر نیز در هر بشکه میرسد .البته باید توجه داشت که
این قیمت برای نفت برنت است و نفت اوپک در حدود  5دالر کمتر از این قیمت است.
در نگاه اول به نظر میرسد ،درآمد نفتی ایران در بین  1356تا  1369کاهش نیافته است؛ اما
باید گفت که باال بودن قیمت نفت بعد از سال  ،1974موجب شده بود تا قیمت کاالهای
کشورهای صنعتی نیز افزایش یابد و این امر موجب کاهش قدرت خرید دالر در جهان شده بود .به
این دلیل درآمدهای نفتی ایران ،بهرغم افزایش ،جوابگوی برنامه پنجم عمرانی نبود و باعث ایجاد
کسری بودجه عظیمی شد .دیگر اینکه این برنامهها ،تغییرات اجتماعی نیز ایجاد کردند که
مهاجرت از روستا به شهر ،گسترش طبقه متوسط و ...نمونههایی از آنها بودند و از آنها میتوان
بهعنوان شاخصهای توسعه وابسته یاد کرد.
در کل ،در مورد برنامههای عمرانی «در دهههای  40و  50تالش شد تا با سیاستهای
نوسازی ،ایران به یک شبهپیرامون تبدیل شود .الزمه تبدیل به یک شبهپیرامون ،وجود سرمایه
مازاد ،بازارهای محلی و منطقهای ،منابع کافی طبیعی و انسانی و حکومت قوی مرکزی برای
سازماندهیِ تخصیص منابع است .ایران در نیمۀ دهه  1970همۀ این شرایط را داشت؛ جز نیروی
سازماندهنده الزم برای ترکیب آنها ،این عدم کفایت ،با رشد سطحی و بدون تغییر در ساختار
اقتصادی و وابستگی همراه بود» (ازغندی و دیگران )171 :1377 ،ازاینجهت حکومت شاه مجبور
بود به استخدام گسترده مستشاران آمریکایی دست زند که بهنوبه خود ،وابستگی اقتصادی ایران را
افزایش میداد ،اما در هر حال ،اقتصاد کشور وابستگی بسیار به نفت داشت که هزینه این
مستشاران و کلیت برنامههای عمرانی ،از آن بهدست میآمد.
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نمودار شماره  .3تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دالر ثابت سال )1960-1982(2000میلیارد دالر
)Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019

چنانکه نمودار تولید ناخالص داخلی ایران نشان میدهد ،این رقم در سال  ،1960برابر 70
میلیارد دالر بوده است؛ اما تا سال  ،1974با رشدی شتابان ،به رقم  300میلیارد دالر میرسد و
سپس تا سال  ،1976به رقم بیسابقه  350میلیارد دالر افزایش مییابد ،ولی ناگهان با رشدی
منفی و متداوم در سال  1979به رقم  250میلیارد دالر کاهش مییابد .این رشد و سقوط ،در اثر
دو امر اتفاق افتاده است :یکی ،بر اثر اجرای پنج برنامه عمرانی ،تولید ناخالص داخلی ایران
بهسرعت و با رشدی مناسب افزایش یافته که نشان از افزایش حجم و قدرت کل اقتصاد ایران در
این دوران از حکومت محمدرضا شاه دارد .اما روند سقوط آن در سال  ،1976نشان میدهد که
بهرغم اجرای این برنامههای عمرانی و رشد در اثر آنها ،این اقتصاد به میزان زیادی وابسته به
درآمدهای نفتی است ،چراکه کاهش قدرت خرید دالر ،در اثر باال ماندن قیمت نفت در جهان ،از
 1976تا  1979اثر خود را به میزان  100میلیارد دالر بر اقتصاد ایران میگذارد و این امر نشان
میدهد که تا چه میزان ،دولت در این دوره رانتی به درآمدهای نفت متکی بوده که امری
خطرناک و زمینهساز توسعه وابسته است و با در نظر گرفتن قیمت نفت بهعنوان یک عامل
خارجی ،امکان نفوذ خارجی را نیز بر اقتصاد ایران افزایش میدهد.
در این میان ،توجه به دو نمودار میزان تولید نفت خام ایران و قیمت جهانی نفت و مقایسه
آنها با نمودار تولید ناخالص داخلی ،وابستگی اقتصاد ایران به نفت را در این دوره نشان میدهد.
البته باید توجه داشت ،چنانچه این نمودار تولید ناخالص داخلی با دالر ثابت نشان داده نشود،
نمیتوان متوجه کاهش قدرت خرید دالر شد.
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 .3-3اثر توسعه وابسته بر وقوع انقالب اسالمي
در مورد اثر توسعه وابسته بر وقوع انقالب در ایران ،درست پس از کودتای  1332بود که روابط
شاه با ایاالتمتحده بهبود یافت و آمریکا به حامی اصلی وی تبدیل شد .ازاینجهت در یک فرآیند
طوالنیمدت ،نهتنها اقتصاد کشور که سیاست آن نیز وابسته به آمریکا شد و مستشاران آمریکایی
در تمامی زمینهها تا سال  1357در ایران حضور فعال داشتند .تقریباً از اواسط دهۀ  1330بود که
یکبار دیگر شرایط برای رونق اقتصادی ایران و توسعۀ اقتصادی فراهم آمد؛ اما این بار توسعهای
وابسته به آمریکا .در اواخر دهۀ  1330و اوایل دهۀ  ،1340با اجرای سیاست اصالحات ارضی،
اقتصاد ایران دچار دگرگونیهای بنیادی شد ،اما این دگرگونی کامالً در جهت مثبت نبود.
اصالحات ارضی که بهطور ناقص اجرا شد ،موجب گشت تا ایران که تا این زمان میتوانست
بخش اعظم محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را در داخل تولید کند ،مجبور شود این
محصوالت را از خارج وارد کند و این امر باعث وابستگی روزافزون اقتصاد کشاورزی این کشور به
خارج شد .با این وجود ،روند توسعۀ اقتصادی کشور تا سال  1352همچنان آرام به حرکت خود
ادامه داد ،چنانکه در این دوره رکود اقتصادی وجود ندارد.
در سال  ،1352به دلیل سیاستهای منسجم و یکپارچه سازمان اوپک ،قیمت نفت چهار برابر
شد و در این زمان ایران تمام منافع حاصل از فروش نفت را در اختیار خود داشت« .باال رفتن
قیمت نفت و چهار برابر شدن آن در سال  1352باعث گردید که شاه دست به یک رشته
برنامههای توسعه اقتصادی شتابزده و بعضاً نسنجیده بزند .این پروژهها که در مواردی بدون تأمل
به اجرا درآمده بودند ،از اواسط دهۀ  1350بهتدریج پیامدها و آثار منفی خود را ظاهر کردند .تورم،
تنگناهای اقتصادی ،ریختوپاشهای سرسامآور دستگاههای اجرایی ،کمبود کاال و نارسایی در
ارائه خدمات اساسی ،فساد و ...رژیم را مجبور کرد یک برنامه ضدتورمی را به اجرا درآورد».
(زیباکالم )71 :1388 ،در این زمینه ،توجه به نمودار درصد تورم ایران دارای اهمیت است.

نمودار شماره  .4درصد تورم در ایران ()1960-1982
)Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019
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بر اساس این نمودار ،تورم در ایران در کل دهه  ،1960زیر  4%است .اما از آن زمان بهطور
شتابانی ،با فزایندهتر شدن ،ورود درآمدهای رانتی حاصل از فروش نفت که بهطور فزایندهای
قیمت آن هم باال میرود ،به بودجه برای اجرای برنامههای عمرانی ،با رشدی شتابان تا  1974به
رقم  14%رسیده و با اندکی افت در سال بعد ،در سال  1976به رقم بیسابقه  27/5%میرسد و
سپس با اجرای سیاستهای ضدتورمی که البته رکود اقتصادی ایجاد میکنند ،در سال  1978به
 %12و سپس در  ،1979به  11%میرسد .با این حال ،پس از سال  ،1976تورمی که بهشدت باال
رفته بود ،اثر خود را گذارد و اقتصاد ایران را با رکود روبهرو ساخت که برای وقوع انقالب ،بستری
مناسب را ایجاد کرد .این رکود را میتوان بر اساس دو نمودار درصد رشد تولید ناخالص داخلی و
سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (که اندکی بعد قابل مشاهده است) ،بهخوبی درک کرد.
چنانکه گفته شد ،برنامههای عمرانی ایران ،در دوره محمدرضا شاه ،تغییرات اجتماعی ایجاد
کرد که این تغییرات از شاخصههای توسعه وابسته (رشد درون محدودیتها) بهشمار میروند.
افزایش تورم در برابر افزایش تولید ناخالص داخلی ،یکی از نشانههای آن است .با توجه به وضعیت
کشاورزی نابود شده روستاییان در اثر اصالحات ارضی و جایگزینی آن با کشاورزی صنعتی ،همین
تورم یکی از دالیل کاهش درآمدهای روستاییان و افزایش مهاجرت آنان به شهرهای بزرگ شد و
با خود ،تغییرات اجتماعی را حمل کرد.
در زمینه تغییراتی که توسعه در جامعه ایجاد میکند ،آنچه مهم است آنکه« ،آهنگ توسعه ،به
همان میزان مهم است که سطح توسعه .اثر آن نیز در جهت عکس عمل میکند :یعنی توسعه
سریع ،تنشها را افزایش میدهد و توسعه کُند آنها را کاهش میدهد .بدین معنی که پیشرفت
فنی ،تضادها را شدت میبخشد» (دوورژه )103-104 :1395 ،و هرچه سرعت آن بیشتر باشد،
تضادها نیز بیشتر خود را نشان خواهند داد؛ بهگونهای که تاریخ تحوالت اجتماعی گویای آن است
که «تبدیل جامعه کشاورزی سنتی به جامعه مدرن صنعتی ،تحوالت شگرفی را با خود به همراه
آورده است .تاریخ نشان میدهد طی قرون هیجدهم تا بیستم میالدی ،جهان ،انقالبهای
اجتماعی و سیاسی زیادی را به خود دیده است که در پی آنها ،رژیمهای سیاسی خودکامه و نظم
اجتماعی پیشین فرو ریخته و رژیم و نظمی تازه برپا گشته است( ».عمویی)225 :1391 ،
ایران نیز در این دوره ،بهویژه در میانه دهه  )1350( 1970که تورم افزایش مییابد ،همین
وضعیت را تجربه میکند و روند مهاجرت تضادهای جامعه شهری با روستایی را افزایش میدهد
که عالوهبر بیکاری ،تضادهای ارزشی نیز هست .از سوی دیگر ،تضادهای دیگری ،بهعنوان
شکافهای اجتماعی در این دوره افزایش مییابد که مهمترین آنها ،در اثر توسعه نامتوازن
اقتصادی و سیاسی است .در این تضاد ،به دلیل توسعه اقتصادی ،طبقه متوسط گسترش مییابد و
با بهبود بیشتر وضعیت اقتصادی خود ،حقوق سیاسی طلب میکند.
بیشتر مطالعات نشان میدهد که آستانه این وضعیت زمانی است که سرانه درآمد ملی یا سرانه
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تولید ناخالص ملی به  10000دالر میرسد و در سال  ،1976این سرانه برای ایران (طبق نمودار
سرانه تولید ناخالص داخلی که اندکی بعد قابل مشاهده است) ،به  10200دالر میرسد که همان
آستانه خواست کامل مطالبات سیاسی آزادیخواهانه و مشارکت در قدرت است .تضاد نامبرده،
زمانی به یک شکاف جدی تبدیل میشود که رژیم پهلوی دوم ،همگام با توسعه اقتصادی ،به
توسعه سیاسی دست نمیزند و به دلیل رانتیر بودن (ارتزاق از درآمدهای نفتی) تالش میکند
کنترل کامل جامعه را از طریق نهادهای نظارتی همچون ساواک ،در دست داشته باشد .اما در
برابر ،طبقه متوسط تمایل دارد تا در قدرت مشارکت کند ،ولی اجازه این کار به آن داده نمیشود.
این امر نیز ،یکی دیگر از مصادیق توسعه وابسته ،یعنی رشد درون محدودیتها است که در نهایت
به شورش این طبقه برای انقالب منتهی میشود .طبقهای که این توان فکری را دارد که طبقه
پایین را نیز بهعنوان پیادهنظام انقالب 1979م1357/ش با خود همراه کند.
 .4-3اثر رکود اقتصادی بر وقوع انقالب اسالمي
در مورد رکود در دوران محمدرضا شاه ،با اشغال ایران در سال  1320و حضور نیروهای بیگانه در
کشور ،دورهای از رکود اقتصادی به وجود آمد .با شروع مبارزات مردم ایران برای ملی کردن
صنعت نفت ،وضعیت اقتصادی که بعد از خروج بیگانگان از کشور اندک رونقی گرفته بود ،دوباره
دچار رکود شد و بهواسطۀ تحریمهای انجام شده از سوی انگلستان و همراهی شوروی با آنکه در
ماجرای پس ندادن طالهای حکومت ایران به دولت مصدق مشهود است ،فشارها از هر جهت
افزایش یافت .سرانجام با کودتای  1332شرایط به حالت عادی بازگشت و فشارها و تحریمهای
اقتصادی از میان برداشته شد ،هرچند ایران توانسته بود در جریان ملی شدن صنعت نفت ،کل
درآمد حاصل از فروش نفت را در اختیار بگیرد ،اما قرارداد کنسرسیوم باعث شد به نصف منافع
حاصل از فروش نفت دست یابد که البته بسیار بیش از سابق بود ،اما همچنان آرام به جلو
میرفت؛ اما از ابتدای دهه  ،1960تغییر قابل مالحظهای کرد.
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نمودار شماره  .5درصد رشد تولید ناخالص داخلی ایران ()1982-1960
)Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019

چنانکه نمودار درصد رشد تولید ناخالص داخلی هم نشان میدهد ،با افزایش تولید نفت و
کنترل بیشتر ایران بر تولید که با انعقاد قراردادهای خارج از کنسرسیوم و هماهنگی میان اعضای
اوپک به وجود میآمد ،میان سالهای  1964تا  ،1976حتی با درنظر گرفتن رشد منفی سال
 ،1975نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی ایران ،بهطور میانگین باالی  10%است که بهمنزله یک
رشد سریع است و نشانی از رکود در آن دیده نمیشود؛ البته این رشد ،طبق دو نمودار قیمت
جهانی نفت و تولید نفت خام ایران که پیشتر مشاهده شد ،وابسته به درآمدهای نفتی و قدرت
خرید دالر در عرصه جهانی است .در این زمینه ،نمودار سرانه تولید ناخالص داخلی ایران ،بسیار
گویا است؛ بهطوری که نشان میدهد ،وضعیت اقتصادی هر ایرانی (بدون در نظر گرفتن ضریب
جینی که آن هم زیاد نبوده است) بهمراتب بهتر شده است.
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نمودار شماره  .6سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دالر ثابت سال)1960-1982(2000
)Source: https://www.google.com/publicdata/explore, (2019

آنچه در نمودار باال قابل مشاهده است ،سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با افزایش قیمت نفت
و اجرای برنامههای توسعه ،از رقم  3200دالر در  ،1961با رشدی شتابان به رقم  10200دالر در
 1976میرسد و این همان وضعیتی است که دیویس هم در نظریه محرومیت نسبی به آن اشاره
میکند؛ یعنی یک دوره مداوم از رشد و سپس کاهش شدید رشد که به احساس فقر نسبی
میانجامد .در سالهای  57و  ،1356در اثر تداوم باال بودن قیمت نفت ،قدرت خرید دالر کاهش
یافت و بنابراین قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت ایران نیز کاهش یافت.
در نتیجه بسیاری از پروژههای عمرانی راکد ماند ،رکود اقتصادی حاکم شد و تورم شدید به
وجود آمد ،بیکاری افزایش یافت ،سرمایهها به خطر افتاد ،مهاجرت به شهرها افزایش یافت و
شغلهای کاذب ایجاد شد و در یک کالم ،رکود اقتصادی گستردهای به وجود آمد.
بر اساس نمودار باال ،درست در سال  ،1976سقوط سرانه تولید ناخالص داخلی رخ میدهد و
بهطور شتابانی در  1979به رقم  7000دالر میرسد ،یعنی معادل یکسوم ،سقوط میکند« .به
نظر ریچارد کاتم1،بدون تردید آرامش بین سالهای  1342-1352و در مقابل نارضایتی و طغیان
سالهای  1356-57باز میگردد به اینکه در دورۀ اول ،درآمد اکثریت قریب بهاتفاق ایرانیان
افزایش پیدا نمود و بالعکس در دورۀ دوم ،بهاستثنای طبقه ثروتمند ،بقیه جامعه دچار مشکالت
اقتصادی عمیقی گردید( ».زیباکالم )171 :1388 ،اگر این مسئله بر اساس منحنی جِی دیویس
تبیین شود؛ میتوان دید که «تغییرات اجتماعی و اقتصادی کالن دهههای  1960و اوایل 1970
باعث بهبود مدام رفاه اقتصادی در ایران شده بود ».اما بعد از این دورۀ رفاه نسبی ،افول ناگهانی
1. Richard Cottam
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وضعیت رفاهی در نیمۀ دهۀ  1970هنگامی پیش آمد که دولت در اثر کاهش قدرت خرید دالر ،با
تداوم باال ماندن قیمت نفت ،با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی مواجه شد .شکاف حاصله میان
انتظارات شکل گرفته و سطح ارضای نیازها ،ساختارهای شناختی احساس فقر را به وجود آورد و
زمینه را برای خشم انقالبی فراهم کرد .بشیریه نیز با پذیرش این امر ،مینویسد« :با نگاهی به
وضعیت اقتصادی و رفاهی ایران ،به نظر میرسد که دوره  1973 -78یعنی سالهای قبل از
انقالب با نظریۀ فقر نسبی جیمز دیویس همخوانی دارد و بهاینترتیب ،بشیریه نشان میدهد که
چگونه افزایش منابع اقتصادی طی مدتی کوتاه ،انتظارات طبقات فردوست را افزایش داد و چگونه
طی دورۀ بحران که پس از آن آمد ،انتظارات کماکان رو به افزایش بود ،اما توان رژیم در
پاسخگویی به آنها ،رو به افول نهاد( ».ازغندی و دیگران )177-178 :1377 ،پس چنانکه
مشاهده میشود ،در این دوره ایران توسعه وابسته را پشت سر گذاشت و پس از یک دوره رشد
اقتصادی دچار رکود شد ،اما نکته اصلی این است که جنبش اسالمی بهموقع این وضعیت را درک
کرد و توانست از آن بهره ببرد.
نتیجهگیری
با توجه به فرضیه مقاله و بررسیهایی که برای آزمون آن در طول مباحث این مقاله انجام شد،
میتوان به این نتیجه دست یافت که بر طبق نظریات انقالب ،یکی از عوامل ایجاد هر انقالب
اجتماعی مؤلفههای اقتصادی است ،در مورد وقوع انقالب اسالمی نیز این امر صدق میکند.
درواقع میان توسعه اقتصادی و انقالب میتوان یک رابطه شرطی برقرار نمود ،بهطوریکه اگر
شدت فرآیند توسعه افزاینده باشد ،تغییرات میتواند با ائتالف طبقات گوناگون به جنبش اجتماعی
و آنگاه به انقالب ختم شود .البته مسئله به این سادگی هم نیست ،بلکه باید فرآیندهای متعدد
اقتصادی را مورد توجه قرار داد که میتوانند روی سیاست اثر بگذارند ،بدون اینکه به نظریات
مارکسیستی طبقاتی رجوع کرد .در ایرانِ دوره محمدرضا شاه ،نظام پادشاهی مانند دوران سه هزار
ساله پیش از آن ،بر قدرت زمینداران بزرگ استوار بود ،اما اصالحات ارضی آنها را از قدرت کنار
گذاشت و در برابر این اصالحات نتوانست به آن میزان زمین در اختیار دهقانان قرار دهد که آنها
بتوانند زندگی خود را در روستاها ادامه دهند و بهسوی شهرها در جستوجوی شغل مهاجرت
نکنند.
بهعالوه ،روند توسعه در این دوره ،بر اساس پنج برنامه عمرانی انجام یافت که بیشتر نیازهای
مالی خود را از درآمدهای رانتی نفت تأمین میکرد و با افزایش قیمت نفت در سال  ،1356وسعت
و حجم آن گسترش یافت .بااینحال ،با کاهش قدرت خرید دالر ،در اثر تداوم باال بودن قیمت
نفت ،برنامه پنجم عمرانی با کسری بودجه عظیمی روبهرو شد که دولت را مجبور به اقدامات
ضدتورمی کرد .این برنامههای عمرانی ،دو اثر داشت ،یکی اینکه دولت رانتیر را بهسوی تمرکز
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بیشتر ،سنگین شدن و دیکتاتوری سوق داد و از سوی دیگر تغییرات اجتماعی پدید آورد؛ به این
معنی که موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شد که بهعنوان یکی از نیروهای اصلی انقالب
عمل کردند ،همان کسانی که اصالحات ارضی ،درآمد آنها را ،برخالف هدف اصالحات ارضی،
بهشدت کاهش داده بود.
از سوی دیگر ،همه این عوامل ،موجب گسترش طبقه متوسط جدید شد که میخواستند با
بهبود وضع اقتصادی خود ،در قدرت سیاسی نیز مشارکت داشته باشند ،اما توسعه نامتوازن-یعنی
توسعه اقتصادی و توسعهنیافتگی سیاسی ،-موجب نارضایتی آنها و تحوالت فکری در ایشان
برای هدایت فکری انقالب ،برای دستیابی به آزادی سیاسی شد .بهاینترتیب ،با وجود برنامههای
عمرانی که با تورم در برنامه پنجم همراه شد و توسعه وابسته ،محدودیتها بهشدت تشدید شد .در
ایران پس از یک دوره مداوم از رشد اقتصادی سریع در چارچوب توسعه وابسته ،به ناگاه رکود
اقتصادی در اثر سقوط قدرت خرید دالر به وجود آمد که بر اساس منحنی جی ،منجر به ایجاد
شکاف میان ارضای خواستهها و افزایش سطح انتظارات شد و توسط نیروهای فکری انقالب
بهشدت بزرگنمایی شده و مورد تأکید قرار گرفت .بهاینترتیب ،از منظر اقتصادی ،دستبهدست
دادن این عوامل ،یعنی اصالحات ارضی ،توسعه اقتصادی ،توسعه وابسته و رکود اقتصادی موجب
پیدایش انقالب ایران در سال  1357شد .باز هم تأکید میشود که عوامل سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...نیز در پیدایش این انقالب نقش داشتند و اقتصاد ،تنها یکی از این مجموعه عوامل
است.
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