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 احمد پرخیده: نویسنده

   

  اقتصاد سیاسی رژیم پھلوی 

  

و درون زایی را در آن شاھد ھایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیر گذار  اقتصاد ایران از جمله بخش

اقتصاد ایران در یک دوره طوالنی بر بخش کشاورزی و تولید کاالھای سنتی متکی بوده است و اگر در . ایم بوده

اند نه تنھا این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و  ھایی احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته دوره

اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع  شاید ھمان گونه که بیشتر محققان تاکید کرده. اند ز بودهدر نقاط خاصی متمرک

خواست سلب مالیت  بخشد و از ھر کس می خواست می شاه به ھر کس می. داد اقتصاد را استبداد تشکیل می

رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و  کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع می

ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصالح شده و 

  . اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است با چاره

به طوری که با افزایش درآمدھای نفتی میزان قدرت . د کرده استوجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدی

ھای اقتاصدی نیز کاھش  انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع

منابع . رار دادھای رانتی مورد بحث و بررسی ق این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت. یافته است می

چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت ھای رانتی برای جلب  ۵٠عظیم رانتی در دھه 

ھای تاریخی  بررسی. کرد حمایت نخبگان و دولتمردان ھم فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می

ولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد دھد که د اقتصاد در دوران پھلوی نشان می

ھا و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل  ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه. نھادھای مورد نیاز توسعه بود

ه و در داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نھادسازی مناسب در جھت توسع کردن در جھت طبقات ماقبل سرمایه

از جمله مواردی است که نشان دھنده عدم وجد اراده ) جدای از اھداف این اصالحات  (نتیجه اصالحات ارضی ناقص 

به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و  ]١[.باشد کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پھلوی می

ھای اقتصادی و عدم استقالل نھادھای اقتصادی و  دخیل بودن مالحظات سیاسی و رویاھای بلند پروازانه در برنامه

ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جھت منافع  برنامه

ھا و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر  گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه شخصی،

ھای گاه و بیگاه شاه در  توان دخالت به مجموعه این عوامل می. برد ھرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می

  . ھای تمدن بزرگ بود را افزود وی و توھم حرکت به سوی دروازه ةای توسعه که ناشی از رویاھای بلند پروازانه برنامه

  

  )١٣۴١-١٣۵٧(صالحات و توسعه اقتصادی در دوره ا

لوایح ( تدوین و ارائه طرح انقالب سفید . گیرد ةای فراوانی را در بر می این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحوالت و بحران

. ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کردکه به انقالب شاه و  )گانه  دوازده

ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی ذر جھت روابط و  بخش کشاورزی از طریق اصالحات ارضی توسعه گسترده
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امی زراعی با ھای کشاورزی، شرکتھای سھ قطب مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیه کشت و صنعت ،

مقصود واقعی از این اصالحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام «. روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند

ای که به بھترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری  قدیمی بود به گونه

کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد ملی جھانی و با فراھم آوردن امکان رشد قرار بود شاه با وارد . غرب قرار گیرد

کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروھی از کارگران صنعتی به عنوان 

روه دارای زمین و فاقد زمین مقصود از برنامه اصالحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گ. یک پیوند دھند عمل کند

اصالحات ارضی در چند   ]٢[.»تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقالب دھقانی کاھش یابد

کشاورزی برناه اصالحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه  مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصالحات

رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جھت تأمین »   :این اھداف عبات بوند از. اھداف این طرح تحقق نیافت

تحقق نیافت بلکه نیاز این اھداف نه تنھا . ھای مردم و کاھش وابستگی ایران به محصوالت کشاورزی وارداتی نیازمندی

سال بعد از انقالب شاه و ملت روستایی و روستاھای ایران به  ١۵یعنی   ]٣[».ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد

تا جایی که به ادعای منابع خارج «. شد ه بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر میواردات مواد غذایی از خارج وابست

این واقعیت که  ]۴[.»در صد رو به رو بوده اس ١۴با افزایش  ١٣۵٧تا  ١٣۵۶میزان واردات کشاورزی در فاصله سال ھای 

گزارشگران . دارد بیشتر ما را به تعجب وا می قبل از اصالحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بودف

این اند در مورد شکست  سازمان ملل و پژوھندگان غربی که درباره اصالحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته

 ١٩۶٠ی  کار با مزد کم در طی دھه سیر صعودی بیکاری ، دھند که فقیرتر شدن میلیونھا روستایی، اصالحات گزارش می

حال آنکه ساالنه سه درصد بر تعداد جمعیت و   ھای کشاورزی در سال تنھا دو درصد بود، رشد فرآورده. و آبیاری ناکافی

برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه  ١٩٨۶ال در س. شد شش درھصد بر خرج زندگی افزوده می

  .مردم کرد

اصالحات ارضی . این اصالحات کامل نبودند. توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود بنابراین می

ا در معرض فروش قرار این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود ر  وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد،

  .گرفت درصد از افراد روستایی را در بر می ۵٠تا  ۴٠این گروه . دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند می

شد تغیرات وسیعی را  ای که از طرف اقتصاد جھانی ارائه می ھای گسترده ھا و طرح با برنامه  بخش صنعت در این دوره

ھای صنعتی  به تدریج رشته«. به بعد افزایش یافت ۴٠جانبه دولت از بخش از دھه ھای ھمه  حمایت. شاھد بود

ھای انحصاری  ھای ھمه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت گوناگون با برخورداری از حمایت

رادیو و تلویزیون و   الستیک دارو، فرآوردھای پتروشیمی ، سازی و صنایع تولید رنگ ، صنایع اتومبیل. خارجی تأسیس شد

بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت   ]۵[.»ھای مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند غیره عرصه

رشد  ١٣۴٧در سال . ره از رشد و توسعه قابل توجھی برخوردار شدھای عمرانی بودند در این دو سیاسی و برنامه

در . درصد رسید و بیشتر واحدھای صنعتی از رشد باالیی برخوردار شدند١٧به  ١٣۵٢- ٣درصد و در سال  ١۴صنعتی به 

صنعت از اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدھای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش 

. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. در صد رسید ٣٠در صد به  ٩/١٩

  ]۶[.برابر رسید و به کشورھای ھمسایه نیز صادر شد ٧به  ١٣۵١تا  ١٣٣٨تولیدات پارچه ھای نخی بین سال ھای 
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ھای صنعتی و  بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطبای سرمایه ھای تولید کننده کاالھای مصرفی، واسطه کارخانه

خصوصیت عمده . اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروھای ماھر و غیر ماھر شھری و مھاجرین روستایی را جذب کرد

صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنھا از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آالت نیروی انسانی متخصص و در این نوع 

نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ( ھای تاریخ گذشته مراکز صنعتی  اگر در دوره. نتیجه وابستگی تولید به خارج بود

خام و واردات کاال به ایران را با توسل به وسایل گوناگون و انحصارھای فراملیتی تداوم و صادرات نفت   )ویژه آمریکا 

کشاورزی و خدمات،  ھای صنعت ، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش. کردند دنبال می

نیروھای داخلی و دالالن سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید 

  ]٧[.رده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادندک

ھای گذشته تحت تأثیر  اگر چه بخش صنعت در این سالھا تغییرات زیادی را شاھد بوده است ولی ماھیت آن مانند دوره

دولت تمام سرمایه گذاری بخش . ل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جھانی قرار داشتسه عامل اص

فروش . گرفت ھا نیز زیر نظر دولت صوری می صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عھده داشت و سایر سرمایه گذاری

به دنبال افزایش بھای نفت . ی داشته استنفت به خصوص در این دوره از اھمیت باالیی در پیشبرد طرح ھای اقتصاد

از طرفی . داد ھای حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می بلند پروازی ۵٠در اوایل دھه 

. دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورھای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جھانی قرار داشت

ھای سازمان ھای و مؤسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد  مرانی ایران بر اساس توصیهةای توسعه ع برنامه

ھا، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد  ھای اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان ھا و کمک جھانی تنظیم شد وام

  .در نھایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد  ]٨[.سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود

. ھای کلیدی اقتصاد به دست آورد المللی ھمگام با دولت موقعیت برتری را جھت کنترل بخش داری بین سرمایه

 ١٠٠٠المللی قرار داشت این طبقه متشکل از  داری بین مبسته و تحت سله سرمایهبورژوازی وابسته نیز کامال ھ

ھای خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و  ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک خانواده شامل خانواده

سرمایه داران بین المللی  ۵٠و  ۴٠ھای اصلی توسعه اقتصادی در دھه  نفع ذی ]٩[.اندرکاران تجارت کشاورزی بود دست

اینان اغلب . ھای دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کالنی به دست آورند ای بودند که در پناه حمایت وابسته

ھای  ن قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیلبا سرمایه نسبتا اندک خود چنا

گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را  مونتاژ شده و غیره به کار می

ش واردات به منظور پاسخ از طرف دیگر افزای. کردند خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می

تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کاالھای که امکان تولید آن در " به تقاضاھای روزافزون و در نتیجه 

کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرھنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنھا برای 

وردن چرخ صناثع بلکه برای ھرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازھا از طریق واردات تأمین به حرکت در آ

  ]١٠[.شوند پس صنایع وابسته پیشاھنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می. شد می

به عنوان مثال کارخانه ارج . دھد اخبار و رویدادھا بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می

  ]١١[.شود به علت نداشتن پیچ متوقف می ١٣۵۶با ھشت ھزار کارگر در سال 
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ھای اول، دوم و سوم بر مبنای  ھای قبل از انقالب اسالمی ایران و به ویژه در برنامه توسعه صنعت کشور طی سال

ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید 

صنعت با سایر   ر تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخشبه واردات، فقدان ھرگونه عمق د

صنایع کشور ھمچنان از . ھای نظام صنعتی کشورگردید ھای صنعت از جمله ویژگی بخش ھای اقتصاد ملی و زیر بخش

در صد به  ٩٠نولوژی بر تا به این ترتیب صنایع تک. ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود

سال بعد از انقالب  ١۵به جز نفت کاالی عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و  ١٣۵٧خارج وابسته بودند و در سال 

  .شاه و ملت روستایی و روستانشینان ھمچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند

در این خبر آمده . اشاره کرد ١٣۵٧در تاریخ تیرماه ) رستاخیز(ی آن زمان ھا توان به خبر یکی از روزنامه در این مورد می

است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد 

درصد غذای  ٧٠ھا  ن مرغبرای تغذیه ای. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم. کنیم

ھا برای اداره این صنعت تکنولوژی الزم و نیروی  البته با این ھمه وارد کردن. طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم

ھزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران  ٢یعنی طبق استاندارد معموال برای ھر . انسانی نداریم

این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به . واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد ۴٣١٩۶متأسفانه برای ھر 

ھایی پرداخت شد  برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دالر جریمه به کشتی ١٣۵۴در سال . تولید خارجی است

  ]١٢[.اندازی مانده بودندکه در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجھیزات تخلیه بار در انتظار بار 

ھای  صنایع مونتاژ سرمایه بر در مقیاس  در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصالحات ارضی در کشور شروع شد،

المللی، در تھران و اطراف آن استقرار  ھای داخلی و بین وابسته به قدرتدریغ از بخش خصوصی  بزرگ با حمایت بی

ھای موجود بود و  ھا در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت بینی برنامه پیش. یافت

دند که در برنامه پنجم کر بینی می این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیش

تولیدات صنعتی در سطحی باالتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواھد بود در عمل این تلیدات کفاف 

  .مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید ھمچنان وابسته و عقب مانده بود

   

  ھای بحران ل سا

ده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط ای بروز کر ناکارآمدی اقتصادی رژیم پھلوی به گونه

ھای خاص این انقالبه شمار  اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقالب اسالمی از ویژگی. اند رژیم دانسته

ت انقالب، در میان نظریا. که عالوه بر علل سیاسی و فرھنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. رود می

به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه . نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند

ھای مالی  رشد که با اتکا ر درآمدھای نفتی و کمک. شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود اقتصادی تبلیغ می

شد و به  رشد مذکور نیز متوقف می ش و یا نوسان در این منابع فبدیھی است که با ھر گونه کاھ. آمریکا صورت گرفت

  .کرد ھای رفاھی موجبات نارضایتی مردم را فراھم می علت تضعیف سیاست
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رشد و توسعه اقتصادی  ۵٠از اواسط دھه . دھد ھای کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می بررسی

ھای اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جھانی چھره نامطلوب خود  ر بخشآو ناموزون و ناھماھنگ و دگرگونی سر سام

علی رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردھای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی . را نشان داد

ھای قبل از  تصادی سالھا در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اق این ناکامی. داد می

که به  ١٣۵٢- ١٣۵٧داد حتی در طول برنامه پنجم  رویه قیمت نفت بود را نشان می بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی

علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازھای تمدن بزرگ در ذھن شاه 

ز رشد اقتصادی برای ھمه یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین میزان برخورداری ا  شکل گرفته بود،

ھای این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در  در بخشی از طرح. بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود

کاھش بھای نفت و  ھای اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال بحران. کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود

ھای اقتصادی با  ھا و طرح دولت برای تأمین بودجه برنامه. ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراھم کرده بود

رویه قیمت  رشد بی. تورم و کمبود بعضی از اقالم غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود.. مشکالت زیادی روبرو شد

رویه و فساد اقتصادی  از پیامدھای تمرکز توسعه در شھرھا و مھاجرت بی خدمات شھری و افزایش ھزینه زندگی که

سیاست رفاھی رژیم با کاھش درآمدھای نفتی به . ھای وسیعی از جامعه را فراھم کرد بود موجبات نارضایتی بخش

سوی دیگر آھنگ شتابان مھاجرت روستائیان به شھرھا به خاطر بی توجھی دولت به آنان و از . بن بست رسیده بود

نیاز شھرھا به ویژه تھران به کارگر سبب خالی شدن روستاھا از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بھای 

درصد  ١/١۴در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از  ۴٠تورم به  ١٣۵۶در نیمه دوم سال . محصوالت این بخش شد

  ]١٣[.تنزل یافت ١٣۵۶درصد در سال  ۴/٩به  ١٣۵۵در سال 

شاه ظاھرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقالبی جدی برای حکومتش  ۵٠و  ۴٠ھای  در دھه

اما . و جبھه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند ھای چپ گروه. رسید حکومتش با ثبات است دید و به نظر می نمی

روند نارضایتی فرھنگی و سیاسی با مشکالت اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رھبری ھمه جانبه امام خمینی 

ھای دولت برای حل مشکالت اقتصادی ھمانند مبارزه با گران  سیاست  عالوه بر این،. شدت بیشتری به خود گرفت

آغاز به کار دولت کارتر و . زد ھش ھزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن میفروشی و کا

افزایش فشار بین المللی بر شاه برای کاھش کنترل سیاسی منجر به آن شد که رھبری امام خمینی، و مردم 

  .سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند

آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی «نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم  در انتھا به

به ھمین شکل تغییرات ساختاری . بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد

ھای تمدن بزگر ھنگامی که کشور در آستانه دروازه. اقتصاد نیز نه به علت شھر نشینی که به واسطه شھرزدگی بود

در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی  )شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی  (قرار داشت سھم کل تولیدات صنعتی 

با این ھمه حمل و نقل شھری در ھمه جا به ویژه تھران به . درصد بود ۵۶در حالی که سھم خدمات . درصد بود ٢٠

یا وحشتناک بود و  بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار ف قدری خراب

خدمات درمانی   اغلب شھرھای کوچک و بزرگ از جمله تھران فاقد سیستم فاضالب کار آمد بودند،. یا مشکلی ھولناک

  ]١۴[.»و خطرناک و بھداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران
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  .٢٠٩- ٢١٠، صص ١٣٨٣صادی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تھران دولت پھلوی و توسعه اقت عباسی، ابراھیم، . ]١[

ی زاده، انتشارات مرکز بازشناس مترجم علی مرشدی ایران پس از انقالب،  امیراحمدی، ھوشنگ و منوھر پروین، . ]٢[

  .١۶۶ص  ، ١٣٨١تھران  اسالم و ایران، 

، ص ١٣٧۴تھران  اقتصاد سیاسی ایران، پژوھشکده جامعه پژوھی و برنامه ریزی المیزان،  سیف اهللا،  اللھی،  سیف. ]٣[

٨۶.  

، انتشارات مرکز اسناد انقالب ١٣۴٣ - ١٣۵۶اهللا، چھارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران  حسینیان، روح. ]۴[

  .٣٣۵، ص ١٣٨٣اسالمی، تھران 

  .٢٢، ص ١٣٨١تھران  نشرنی،  آشنایی با اقتصاد ایران، رزاقی، ابراھیم، . ]۵[

  .٨٧ص  اللھی، ھمان،  اهللا سیف سیف. ]۶[

  .٢٣ص  ھمان،  ابراھیم،  رزاقی، . ]٧[

  .٨٩ص  اللھی، ھمان،  اهللا سیف سیف. ]٨[

محمد ساالر کسرایی، مرکز بازشناسی : انقالب ایران، مترجم سیاست و ایدئولوژی در  منصور، طبقه،  معدل، . ]٩[

  .٨٣، ص ١٣٨٢اسالم و ایران، تھران 

  ۴۴ص  ،١٣٧۵اقتصاد ایران، انتشارات علمی فرھنگی، تھران  ابریشمی، حمید، . ]١٠[

انتشارات مرکز اسناد انقالب   ، ١٣۴٣-١٣۵۶روح اهللا، چھارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در اران  حسینیان، . ]١١[

  ٣٧٠ص  ، ١٣٨٣اسالمی، تھران 

  ١۵٨ -١۶٠ص ص  ، ١٣ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی تھران  مقدمه سیف، احمد، . ]١٢[

، ١٣٨٣چاپ دوم، تھران  انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی،  اقتصاد و انقالب اسالمی ایران،  . رھبری، مھدی. ]١٣[

  .١۶١ص 

محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ   : ان، مترجمین محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایر کاتوزیان، . ]١۴[

  .٣٢٣ص   ،١٣٧٢دوم، تھران 

  


