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Abstract 

This article is to consider analyzing the reasons of industrial sector 
slowdown in the economy and weakening the status of owners of infant 
industries during the first decade of the Islamic Republic of Iran from a neo-
institutional perspective. For this purpose, “institutional-ideological” and 
“pre-institutional” conditions have been analyzed through historical context 
to clarify the institutional-historical mechanism leading to weakening of the 
industrial bourgeoisie and declining of the position of industry and industrial 
capitalism in the political economy of Iran. The methodological approach of 
this article is of the type of qualitative historical analysis in which 
documentary data extracted from official economic and statistical reports, 
memoirs, written works, and especially conversations with elites 
(governmental policy-makers and private industrialists active in the period 
under review), as well as historical, economic, and political analyses by 
other researchers and experts have been considered and utilized. The study 
shows that at the time of formation of post-revolutionary governmental and 
economic institutions in Iran, a set of interrelations institutional and pre-
institutional factors in historical evolution and transformation shaped a path-
dependent process in decision making institutions and mindset of decision 
makers in respect of economic policies of the country which was in 
contradiction with industrial capitalist development. This approach was one 
of the main factors inhibiting industrial growth and development in the 
country during the following decades. 
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 رويكرد دولت به توسعه صنعتی نهادي یشناسبیآس

 (1368تا  1358در جمهوري اسالمی ايران ) 

 تربیت مدرس، تهران، ایران دانشگاه یاسیعلوم س دکتری      خرمی قاسم

 
 چکیده 

ها و دالیل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف  اندازی نونهادگرایانه، زمینه این مقاله از چشم  
موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسالمی را تحلیل کرده است. برای 

»نهادی عوامل  دودسته  منظور،  پیشاـ    این  »شرایط  و  بس نهادی« ایدئولوژیک«  تاریخی در  فرایندی    ،تر 
تا بتوان سازوکار نهادی  شدهلیتحل تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه  ـ    است 

سرمایه  توسعه  و  نوع صنعت  از  مقاله حاضر  روش  تحلیل کرد.  را  ایران  سیاسی  اقتصاد  در  صنعتی  داری 
که  است  کیفی  تاریخِی  داده   تحلیل  از  آن  انجام  مسدر  اسنادی  گزارشهای  از  و  تخرج  اقتصادی  های 

گذران دولتی و صاحبان صنایع  استیبا نخبگان )س گفتگو ژه یو رسمی، خاطرات، آثار مكتوب و به یآمار
نظران، های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب( و نیز تحلیل بازه زمانی پژوهشفعال در 

گیری نهادهای حكومتی و اقتصادی  که در بزنگاه شكل  دهدی مقاله، نشان ماین    یافته های  بهره برده است.
انقالب مجموعه  ی پسا  و  متقابل  روابط  ایران،  پیشادر  و  نهادی  عوامل  از  تحول   ای  از  بستری  در  نهادی 

  ران یگ  میگیرنده و ذهنیت تصمبندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم تاریخی، موجب صورت
سیاست  و  مناسبات  سرمایه درباره  رشد  با  مخالف  رویكردی  که  شد  کشور  اقتصادی  صنعتی  های  داری 

بعد هم یكی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور    یهاداشت. این رویكرد، در دهه
 بوده است.

 1360اقتصاد سیاسی صنعت، توسعه صنعتی، نهادگرایی، بورژوازی صنعتی، ایران دهه  :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ای را بر ایران حاکم کرد؛ نظمی متأثر  وقوع انقالب اسالمی، نظم سیاسی و اقتصادی تازه
سال آن  انقالبی  روح  پیروز،  نیروهای  ایدئولوژیک  باورهای  که  از  نظم    دی کوش یمها 

د را  غیریت  جدید خود  تنش   بانظمر  برآیند  و  و رخدادها  مناسبات سالپیشین  و  های  ها 
بزنگاهی   دوره ، نظم جدید و نهادهای آن در درمجموعاولیه پیروزی انقالب تعریف کند. 

شكل گرفتند که نهادهای نظم پیشین متزلزل گردیده بود و نهادهای جدید، در بستری از  
تنش انتخاب سیاسی ها،  پ-های  و  شكلاجتماعی  حال  در  بود.  یشامدها    که آنگاهگیری 

تصمیم که  کردند  ایجاد  مسیرهایی  شدند،  استوار  جدید  نظم  سیاستنهادهای  و  ها  ها 
کرد؛ مسیرهایی که  صنعتی را هدایت می  توسعه  دربارهرویكرد و سیاست دولت    ازجمله
ند. بنا به  ده بزنگاه، به حیات خود ادامه می  دورهها پس از محو شرایط خاص آن  تا مدت

می ارائه  مقاله  این  که  مهمتحلیلی  نهادینه  دهد،  تاریخی  بزنگاه  این  در  که  اموری  ترین 
دولت و صنعت )یا رویكرد و سیاست صنعتی دولت( را شكل    رابطه شدند و مسیر آتی  

ایدئولوژی   از:  است  عبارت  سرمادادند،  در  دارهیضد  که  صنایع خصوصی  و  صنعتی  ی 
و سكوالر و حتی کسانی که مشهور به لیبرال شدند، غالب بود و   گرانیروهای چپ اسالم

های خود و  ی که نیروهای پیروز، خود را در رقابت برای پیشبرد ایدهسا انقالبدر شرایط پ
های آن حمایت  ویژگی  ازجملهدیدند )نظمی که  پیشین می  بانظم سبقت در میزان ضدیت  

در    ازجملهتوانست در نهادهای مختلف  داری صنعتی و صنایع خصوصی بود(،  از سرمایه
غالب سیاست نهادهای دولتی و رویكردهای  اساسی جدید و در  اقتصادی  قانون  گذاری 

،  شودیمنهادینه گردد؛ عالوه بر این، سقوط »بورژوازی صنعتی« نوظهور ایرانی مشاهده  
ی  انقالب  شای پبخشی از نظم    عنوانبهاقتصادی که از سوی نیروهای پیروز  -نیرویی اجتماعی

غالب،   ایدئولوژی  دشمنان  از  جزئی  میساز  تیری غو  غلبه  ی  بر  ناظر  همچنین  شد. 
نیروی سنتی    عنوان بههای نخست توانست  های سالبورژوازی تجاری هستیم که در تنش 

و   گردد  حاکم  قدرت  مناسبات  از  بخشی  در  صنعتی،  بورژوازی  بدیل  و  انقالب  حامی 
و  و سیاست  برنهادها  کنندهن ییتع نقشی   بیابد  اقتصادی  به شكلتی درنهاهای  باید  گیری  ، 

شكل و رابطه مستقیم دولت  های بیساختار دولتی ایدئولوژیک که مخاطب خود را توده
)نه وساطت گروهمردم می  تودهبا   مدنی و بخش خصوصی  دانست  نهادهای جامعه  و  ها 

این عوامل در سال برآیند  اشاره کرد.  نظم جدید در  ای شكلهصنعتی(،  نهادهای  گیری 
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مهم شكل از عوامل  و عوامل تصادفی،  نهادی« شد که  بستر رخدادها  »مسیر  گیری یک 
ایران را شكل می این مقاله،  رویكرد و سیاست صنعتی دولت جمهوری اسالمی  داد. در 

ی  کوشش بر این است که با تحلیل برآیند این عوامل از منظر نهادگرایی تاریخی، شناخت
 صنعتی ایران ارائه دهد. توسعهاز موانع نهادی  

« مقاله  این  فرضیه  رویكرد  گیری  شكل  ه ی اول  شرایط مطابق  و  دولت  به    هاآننهادهای 
های نخست انقالب اسالمی تحت تأثیر دو مجموعه عوامل موضوع توسعه صنعتی در سال

  که ازرا شكل داده    ایدئولوژیک و پیشا نهادی تكوین یافته و مسیر نهادی خاصیـ    نهادی
آن،جمله   شاخص  پیامدهای  و  موقعیت  سالافول  در  صنعت  بوده   1358-68های  های 

تاریخی، می  «.است نهادگرایی  نظری  مبنای مفروضات چارچوب  توان مدعی شد که  بر 
نگرفتن توسعه صنعتی در فضای اقتصاد    تواند تحلیلی از پاآزمون و تقویت فرضیه باال می

ارائه دهد )برای آگاهی از این تحلیل: نک.   نیز  1368های بعد از  سالسیاسی کشور طی  
خرمی: کشورهای  1396قاسم  در  صنعتی  توسعه  شرط  مقاله،  این  نظری  دیدگاه  از   .)

توسعهدرحال دولت  استقرار  با  توسعه،  همكاری  زمینه  بتواند  که  دولتی  است؛  خواه 
های مولد  لی را به سود رونق فعالیتصاحبان صنایع مستقل را آماده کند و هدایت منابع ما

گیرد.  بهرون یازا  1به دست  و  نهادها  به  ژهیو،  بزرگ  عنوان یکدولت  یا  نهاد«،  ترین  »ابر 
به دالیلی    و توسعه  ای در رشدکنندهنهاد درون یک کشور، تأثیر تعیین  اما  صنعتی دارد. 

ه کنش دولت در دوره مورد  که در این مقاله شرح و بسط یافته است، باآنكه اندازه و دامن 
و نیز    واقعیت دولت و مناسبات نیروهااما  بررسی در ایران بسیار بزرگ و گسترده است،  

 سنخیتی با شرایط الزم برای توسعة صنعتی ندارد.  مسیر نهادی شكل گرفته،

 یشینه پژوهش  پ
اسالمی، دغدغه  چالش  انقالب  پیروزی  از  بعد  دوران  در  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  های 

این   مستقل  متغیر  با  مرتبط  مفاهیم  درباره  است.  بوده  نیز  پژوهشگران  از  دیگر  برخی 
نظیر   وابسته  متغیر  با  مرتبط  مفاهیم  و  نهادی«  »شرایط  و  سیاسی«  »اقتصاد  شامل،  پژوهش 

«، به صورت  1360عه صنعتی« و »اوضاع صنعتی ایران دهه  »عملكرد صنعتی دولت«، » توس

 
 13۷5؛ 13۷9؛ لفتویچ،  1399؛ فوکویاما، 1380دربارة اهمیت باالی دولت در توسعه صنعتی بنگرید به اوانز:  .1
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بر  متغیرها  این  تاثیر  ها،  نوشته  از  هیچ کدام  در  اما  است  گرفته  تحقیقاتی صورت  مجزا 
دلیل   به  انقالب،  نخست  دهه  در  البته  است.  نگرفته  قرار  تبیین  و  ارزیابی  مورد  یكدیگر، 

نعتی به مفهوم متعارف وجود  کشمكش های سیاسی و وقوع جنگ، خیلی انتظار توسعه ص 
نداشته است. از این رو، آثار مستقلی با این موضوع پدید نیامده و اغلب نوشته ها معطوف  
به استقرار دولت و نهاها و منازعه جریان های سیاسی و طبقات اجتماعی است. وانگهی،   

نیروها و    نوشته های مرتبط با اقتصاد سیاسی که به طور خاص نقش نهادها و ساختارها و 
طبقات اجتماعی بر توسعه و عقب ماندگی کشور را موثر دانسته اند، عمدتا رویكرد چپ  
به   اند.  استفاده کرده  مارکسیست  اندیشمندان چپ  نظریه های  از  یا  و  مارکسیستی دارند 
عنوان مثال »حسین بشیریه« در کتاب »زمینه های اجتماعی انقالب ایران« و »محمد امجد«  

»ای کتاب  نظریه  در  از  استفاده  با  دو  هر  ساالری«  دین  تا  سلطنتی  دیكتاتوری  از  ران 
بر   بورژوازی  خرده  و  تجاری  سرمایه  غلبه  علل  پوالنزاس،  مارکسیستی  ساختارگرای 
سرمایه داری صنعتی کالن در دهه اول انقالب اسالمی را توضیح داده اند که اطالعات  

ن دوره ارائه می کند؛ اما این مباحث را  ارزشمندی درباره مناسبات دولت و طبقات در ای
نقش   مقاله »جایگاه و  نیز در  »بهمن کشاورز«  نمی کنند.  پیگیری  توسعه صنعتی  منظر  از 

ایران:   در  اجتماعی  طبقات  و  به 1360  -80نیروها  پوالنزاس  نظریه  همان  از  استفاده  با   »
به این نتیجه    بررسی جهت گیری های اقتصادی در نظام جمهوری اسالمی می پردازد و

برخی از اقشار و طبقات مثل طبقه متوسط سنتی و بورژوازی    1360می رسد که در دهه  
باالتری در عرصه   بیشتر، دست  اقتصادی  و  منابع سیاسی  از  برخورداری  دلیل  به  تجاری 
سیاست و اقتصاد ایران پیدا کردند. »سعید برزین« هم در کتاب »جناح بندی های سیاسی  

ایران« اشا پایگاه و دیدگاه جریان های غالب در فضای سیاسی و  در  به خاستگاه،  ره ای 
تاثیر   اما  انقالب اسالمی داشته است؛  پیروزی  از  بعد  ایران طی دو دهه نخست  اقتصادی 
این جریان ها بر توسعه صنعتی و افول شاخص های صنعتی در این دوره را بررسی نكرده  

ب ایران« به تنزل موقعیت صاحبان صنایع در این  اند. »نیكی کدی« در کتاب »نتایج انقال 
رشد   از  ناشی  نه  را  امر  این  الذکر،  فوق  نویسندگان  خالف  بر  اما  کرده؛  اشاره  دهه 
لیال   »ایوا  است.  دانسته  مالکین  بورژوازی  گیری  قوت  ناحیه  از  بلكه  تجاری،  بورژوازی 

نوع مواج اقتصادی«  استقالل  برای  ایران  »مبارزه  هه جریان های سیاسی  پسران« در کتاب 
الملل و تالش   بین  اقتصاد  با  بازارگرایان و دولت گرایان(  انقالب اسالمی )شامل  از  بعد 
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برای تحقق آرمان »استقالل اقتصادی« را محل توجه قرار داده است. پسران در این کتاب  
میا نیازمند تحقق در  به عنوان یک آرمان  » استقالل اقتصادی«  ن  با برجسته سازی مفهوم 

که هنوز هم جناح های سیاسی درون نظام    1360نیروهای سیاسی و طبقات اقتصادی دهه  
وجاهت    جمهوری ها  سیاست  تحلیل  در  که  کند  می  تاکید  وفادارند،  آن  به  اسالمی 

انقالب،   وقوع  سیاسی  بستر  به  باید  ایران  اسالمی  انقالب  ویژه  به  ها  انقالب  اقتصادی 
فضایی که نخبگان تصمیم گیر از درون آن رشد یافته اند و نیز ساختارهای نهادی داخل  

ا وقوع جنگ  مثل  مكملی  رویداهای  )حتی  )پسران،  و  کرد  توجه  عراق(  و  : 1400یران 
48 .) 

درباره متغیر مستقل این پژوهش شامل عملكرد صنعتی دولت، موقعیت بورژوازی صنعتی  
»علی   است.  موجود  هایی  نوشته  نیز  نظر  مورد  تاریخی  دروه  در  صنعتی  توسعه  نتایج  و 

ایران   در  صنایع  صاحبان  و  تجار  »موقعیت  جلدی  سه  کتاب  در  سعیدی«  عصر اصغر 
ای   زندگی حرفه  بررسی  زاویه  از  را  ایران  بورژوازی صنعتی  نحوه شكل گیری  پهلوی« 
در  و  گرفته  پی  الجوردی  و  برخوردار  ایروانی،  نظیر  وقت  صنعتی  بزرگ  های  خانواده 
موقعیت   سقوط  بر  سیاسی  اقتصادی  و  نهادی  فضای  تاثیر  به  اثر،  سه  هر  از  هایی  بخش 

تعطی  و  ها  مصادره  صنایع،  پیروز  صاحبان  اولیه  سالهای  در  صنعتی  بزرگ  واحدهای  لی 
نابودی خانواده های   باعث  ها  نویسنده، مصادره  این  به عقیده  اشاره کرده است.  انقالب 
که   شده  خصوصی  نه  و  دولتی  نه  مختلطِ  بورژوازی  از  نوعی  ظهور  و  صنعتی  بزرگ 

بود   آثار »حسین عظیمی« که درصدد  به »خصولتی ها« معروف است.  یک زمینه  امروزه 
اجتماعی برای تحلیل مسائل اقتصادی و صنعتی ایران بنا نهد، به ویژه دو کتاب »مدارهای  
اقتصاد ایران« و »طرح کالبدی ایران« را می توان از نخستین تالش ها   توسعه نیافتگی در 
دهه   »عظیمی«  نظر  به  نامید.  ایران،  در  صنعتی  توسعه  موانع  از  نهادی  تحلیل  ارائه  برای 

ه خاطر وقوع جنگ و کاهش فروش نفت، کشور را وارد »دوران بحران بقا« کرد  شصت ب
و حفظ انقالب و پیروزی در جنگ بر توسعه صنعتی اولویت یافت. اما مساعی »عظیمی«  
برای   نظری  ارائه یک صورتبندی  و  منسجم  تئوریک  تدوین یک چارچوب  به  منتج  نیز 

ل انقالب اسالمی نگردید. ضمن اینكه در  مطالعه و نقد اقتصاد و صنعت ایران در دهه او
هیچ یک از آثار فوق الذکر، به طور خاص، مناسبات دولت و صنعت در دستور تحقیق  
قرار نگرفته است. »مسعود حبیبی« در مقاله »جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی  
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توسعه خواه« به  در ایران« تالش کرده است تا با رویكرد نهادی و استفاده از نظریه »دولت  
تحلیل نقش دولت در توسعه صنعتی با توجه به ماهیت نهادی و تاریخی دولت بپردازد. به  
نظر وی، چون دولت در ایران هیچ گاه از گروه های سیاسی استقالل نداشته و به جامعه  
نیز متكی نبوده است، نتوانسته در نقش دولت توسعه گرا و صنعت گستر ظاهر شود. این  

ص ارائه  مقاله  تاریخی  های  داده  خود  ادعای  اثبات  برای  و  پرداخته  نظری  مبانی  به  رفا 
نكرده است. »محمد حسین شریف زادگان« در مقاله »آسیب شناسی توسعه صنعتی ایران«  
پیش   فقدان  که   است  گرفته  نتیجه  و  پرداخته  موضوع  این  به  نهادگرایانه  رویكرد  با 

نها محیط  مرج در  هرج  و  نهادی  فرهنگ  نیازهای  استقرار  مهم  موانع  از  یكی  ایران،  دی 
از   پس  دوران  آثار،  این  اغلب  همچنین،  است.  بوده  ایران  در  صنعتی  توسعه  و  صنعتی 
جنگ را نقطه آغاز تكاپوی دولت برای توسعه صنعتی قلمداد کرده و در نتیجه از تمرکز  

( انقالب  نخست  دهه  نهاد1368تا    1358بر  گیری  بزنگاه شكل  عنوان  به  و (  جدید  های 
اند. مانده  باز  نهادی«،  نهادی    1»مسیر  عوامل  مجموعه  به  پرداختن  با  مقاله    -این 

مشی   خط  و  داری  ضدسرمایه  فضای  گیری  شكل  بر  موثر  پیشانهادی  و  ایدئولوژیک 
دولت در مواجهه با صنعت و صاحبان صنایع بزرگ و نیز ارائه داده های مستند تاریخی،  

 را پوشش دهد.  پژوهشی ل خ کوشیده تا بخشی از این 

 مبانی و چارچوب نظری 

تاریخی چشم نهادگرایی  نظری  نهادها  انداز  بلندمدت  تأثیرگذاری  و  پایداری  حتی    ، بر 

 
« نوشته احمد اشرف و »علل ضعف تاریخی بورژوازی در  داری در ایران  موانع تاریخی رشد سرمایهآثاری مثل »  .1

و توسعه سرمایه   فشاهی، »دیكتاتوری  نوشته محمد رضا  ایران«  اکبری، »تكوین سرمایه داری در  نوشته علی  ایران« 
ی و »نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران« نوشته مسعود کارشناس از جمله نوشته  داری در ایران« نوشته فرد هالید

هایی است که به شكل تحلیلی و روشمند به بررسی موانع ساختاری توسعه صنعتی در ایران پرداخته اند؛ اما به لحاظ  
طبقه، سیاست و ایدئولوژی  »تاریخی، ارتباطی به دوره مورد نظر این پژوهش ندارند و بسیاری از آنها به ویژه کتاب  

ایران«   انقالب  بر در  تاثیر آن  بورژوازی صنعتی وابسته و  معدل، دالیل ظهور  افول موقعیت مالکین،    نوشته منصور 
انقالب اسالمی   به  منتهی  تعارضات کارگری  نیز  بورژوازی و  آثار هاشم  تجار، خرده  اند.  داده  قرار  را مورد توجه 

دوم   دهه  مسائل  بیشتر  بودند،  ایران  اقتصاد  از  مارکسیستی  غیر  تفاسیر  ارائه  در صدد  اصفهانی که  پسران و صالحی 
وجه قرار داده اند. )درباره معرفی چارچوب نظری و روشی مهمترین آثار مرتبط  انقالب »دوره سازندگی« را مورد ت 

 (. 65-۷5: تا 1396با توسعه صنعتی ایران رجوع شود به: )خرمی، 
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می کند که به عنوان پدیدة مهم یاد    ،گیری آنهاها پس از گذشت شرایط اولیه شكلمدت
پدیده به »وابستگی    نظران از این. صاحبارزش تبیینی خاصی در مطالعات تاریخی دارد

می تعبیر  مسیر«  قدرتمند    1.کنندبه  اثر  تبیین  و  توضیح  برای  مسیر  به  وابستگی  »تحلیل 
بر آینده استفاده می »نهادها تنها مقوالتی  گذشته  پایة نظری قرار دارد که  این  بر  شود« و 

طراحی از  تكوین حاصل  مقوالتی  بلكه  نیستند،  جمعی  هوشمندانة  فرایهای  در  ندی  یافته 
به جا میتاریخی به عنوان میراثی برای آینده  (. از جمله 9:  139۲مانند« )کاظمی،  اند که 
توان به »پل پیرسن«،  اند مینظران مهم نهادگرایی تاریخی که به این بحث پرداختهصاحب

»تدا اسكاچپل« و »جیمز ماهونی« اشاره کرد. اسكاچپل و پیرسن در توضیح اثر »وابستگی  
بر آنند که »زمانی که بازیگران سیاسی، با پذیرش مخاطرات مربوط، در مسیری  به مسیر«  

می حرکت  مسیر مشخص  از  کشیدن  پس  پا  که  یافت  درخواهند  احتماال  کنند، 
(. این »مسیر نهادی« که  9:  1396شده بسیار دشوار خواهد بود« )نقل در میرترابی،  برگزیده 

خودتقویت و  وابستگی  اثر  استدارای  سازنده«  شوندگی  »لحظه  یا  »بزنگاه«  یک  در   ،
های بازیگران عرصه  ها و انتخابای که در آن تصمیمگیرد؛ »مقطع زمانی ویژهشكل می

جنبه میسیاست  خود  به  نهادی  دشوار  ای  فزاینده  شكلی  به  آنها  از  بازگشت  و  گیرد 
میرترابی،  می )نک.  می10:  1396گردد«  ماهونی  یا(.  ]بزنگاه[  یک  »آنچه  لحظه    گوید 

بزنگاه، گزینهها جدا میسازنده را از دیگر دوره این  این است که در  انتخاب  کند  هایی 
برند و پیامدهای  شوند که »کشور )یا واحدها( را در سیری از تغییر و تحول پیش میمی

می دنبال  را  نمیمشخص  آسانی  به  را  این خط سیر  وارونه  کنند.  و  در هم شكست  توان 
( میرترابی،    Mahooney, 2001: 7ساخت«  در  که  10:  1396نقل  سیر  خط  این   )

شونده وابستگی به مسیر است.  فرآورده یک بزنگاه تاریخی است همان فرایند خودتقویت
مقاله در  ماهونی  جامعهجیمز  در  مسیر  به  »وابستگی  عنوان  با  دیگر  تاریخی«  ای  شناسی 

می روشاستدالل  مفهوم  این  که  خاص کند  طور  »به  از    شناختی  دست  آن  تمایز  وجه 
شكلتوالی آغاز  موجبات  تصادفی  رویدادهای  که  است  تاریخی  الگوهای  های  گیری 

زنجیره یا  تعیین نهادی  خصوصیات  واجد  که  کند  می  فراهم  را  رویدادها  ای  کنندههای 

 
پیرسن،  .  1 پل  به  پدیده   1395بنگرید  از  نظری  شرحی  نهادیکه  از  ـ    های  آگاهی  برای  و  است  آورده  تاریخی 

 1396؛ 13۷9؛ نورث، 1399نهادها برای مثال بنگرید به: فوکویاما،  کاربست این مفهوم در تحلیل تاریخی 
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هستند. بنابراین، شناخت »وابستگی به مسیر« شامل ردیابی نتایج خاص برآمده از مجموعه  
این رویدادها خود تصادفی  رویدادهای این است که چگونه  نشان دادن  و  تاریخی و  اند 

داد«  نمی دست  به  آنها  از  تبیینی  آنها،  بر  مقدم  تاریخی  شرایط  اساس  بر  توان 
(Mahoonry, 2000: 507) 

چشم چنین  تصمیمرویدادهااندازی،  از  و،  انقالب  ی  هااقدام  ها  نخست  عنوان دهه    به 
ش اولیه  شرایط  جمهوری  كلمجموعه  اقتصادی  و  حقوقی  نهادهای  و  قوانین  گیری 

فعالیت  دهندةشكلاسالمی،   صنعتی  مسیر  و  اقتصادی  بعدیدر  های  از اندبوده  ادوار   .
پیدایاین  چگونگی  و  اجتماعی  نیروهای  و  دولت  رابطه  بر  تمرکز  و  مطالعه  و    شرو، 

می دهه،  این  در  نهادها  دریچهعملكرد  اقتصاد  تواند  فهم  به  تحلیل  ای  و  صنعت  سیاسی 
صدد  در  اهمیت،  این  درک  با  حاضر  مقاله  باشد.  امروز  ایران  در  صنعتی  توسعه    مسائل 

با که  کار شكل  است  و  ساز  مسیرشرح  این  دهة  نهادی،    گیری  در  افول صنعت  چرایی 
دهیم که ساز  در ادامه، نشان می  را مورد مطالعه قرار دهد.  نخست جمهوری اسالمی ایران

کار   فرایند خودتقویتشكلو  تداوم  و  نهادی  مسیر  این  میگیری  را،  آن  توان  کنندگی 
»نهادی عوامل  مجموعه  دو  تأثیر  اولیه  -تحت  شرایط  در  »پیشانهادی«  و  ایدئولوژیک« 

 ظهور و استقرار آن بررسی کرد. 

در    را   اقتصاد سیاسی نهادگرا رابطه و مناسبات دولت، طبقات، نیروهای اجتماعی و نهادها 
ند تغییرات و تحوالت اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. رویكرد نهادگرایی تاریخی  رو

ای از نونهادگرایی( در تحلیل رشد و توسعة اقتصادی بر این فرض استوار  )به عنوان شاخه
است که بافت و زمینه اجتماعی و اقتصادی و نهادهای یک جامعه در بستر تاریخ، تاثیری  

بر توسعه   بر رفتار و عملكردتعیین کننده  به  )چه داخلی و چه خارجی(  و  اقتصادی  های 
این  از  دارد.  جامعه  آن  توسعه  برنامه  و  شكل  آن  باید تبع  توسعه،  مسائل  فهم  برای  رو، 

نهادی  تحول  بستر  در  را  اقتصادی  کالن  تحوالت  و  گستردهـ    روندها  آن  تاریخی  تر 
الگویی متشكل از رفتا »نهاد«  یا گروهی است کهبررسی کرد. مقصود از  رفتار    ر جمعی 

  مستظهر تواند رسمی و قانونی  و یا غیر رسمی اما . نهاد میکنداعضا را تنظیم و هدایت می
)پیترز، باشد  مشترک  اهداف  و  هنجاری  مشترک  قواعد  بنابراین، 35-35:    138۷  به   .)

ارزش دارای  افراد  منظم  گردهمایی سیاستمدگردهمایی  )مثل  مشترک  مقاصد  و  ارن،  ها 
تجار و صاحبان صنایع( و یا اعمال سیاست ها و مقررات و رویه های خاص )مثل مصادره  
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 توان »نهاد« نامید. ها، ملی سازی و خصوصی سازی( در یک گستره زمانی را می

و   نهادی  چرخش  با  بود،  افتاده  سیاسی  تحلیل  حاشیة  در  دهه  چند  برای  که  نهادگرایی 
علم سیاست و علم  اقتصاد، جانی تازه گرفت، آن هم    در  1980تكامل نظری آن از دهة  

نونهادگرایی قالب  از  66-65:  1400)عطارزاده،    در  اسكاچپول »(.  ایوانز»و    « تدا  و    « پیتر 
روشمیر» کرد.  می  «دیتریش  یاد  سیاست  علم  در  رویكرد  این  پیشگامان  عنوان  به  توان 

از   باید  نورث»همچنین  اقتصادد  « داگالس  از  یكی  عنوان  جریان به  برجسته  انان 
توضیح   نهادی  تحول  فرایند  در  را  اقتصادی  تحوالت  تنها  نه  که  کرد  یاد  نونهادگرایی 

میمی ارائه  نهادی  تغییرات  خالل  در  ایدئولوژی  نقش  از  تازه  درکی  بلكه  کند؛  دهد، 
  ؛تصمیمات و انتخاب های کارگزاران، تاثیرات بنیادین دارد  عاملی که به نظر او نه تنها بر

(. با وجود 13۷9های آنها نیز بشود )رک: نورث،  كه می تواند جایگزین اهداف و برنامه بل
مهم   پرسش  این  همچنان  اقتصاد،  و  سیاست  در  نهادگرایی  نظریه  گسترده  نفوذ 

های سیاسی و  شناختی قابل طرح است که نهادها واقعا تا چه اندازه در تبیین پدیده روش
گوی پاسخ  دارند؟  مدخلیت  تامالت  اقتصادی  از  اعظمی  بخش  پرسش،  این  به  آدام  »ی 

، یكی دیگر از صاحبنظران نهادگرایی جدید را تشكیل داده است. به گفته او «پرزورسكی
)به نونهادگرایی  مفروض  نظریه  دو  بر  نورث(  داگالس  نسخه  در    (1است:    استوارویژه 

دادها  ذارند، نتیجتا برونگها اثر میها بر هنجارها، باورها و کنش نهادها اهمیت دارند: آن
ها وابسته به شرایطی  هستند و صورت و کارکرد آن 1زاد( نهادها درون۲دهند. را شكل می

به این دو مفروض در تالش  میاست که ذیل آن ظهور کرده و تداوم   با توجه  او  یابند. 
های   زمینه  تاثیر  کنار  در  موقتی  و  مبنایی   شرایط  تاثیر  میزان  و  تا سهم  بر  است  نهادی  

 (. Przeworski, 2004:528 ) ها را با وضوح دقیقتری آشكار نماید هپدید

شود، در پی نشان  نیز محسوب می  « نظریه اجماع واشنگتنی»که از منتقدان    « پرزورسكی»
به   اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای  انتقال  درباره  نئوکالسیک  تجویزهای  که  است  آن  دادن 

نهادی    کشورهای فقیر و یا اصطالحا »مهندسی نهادی« بدون توجه به شرایط مبنایی و پیشا
معیشتی و درآمد سرانه  تاریخی خاص آنها، یا وضعیت کلی  و    کشورها )مانند تحوالت 

بین  مناسبات  و  داخلی  ناخالص  نیستتولید  دقیق  و...(  دلیل  .المللی  همین  تحلیل    ، به  در 

 
1. Endogenous 
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مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر نیز پیش از تاکید بر نهادهای مدرن و  
نهادی، از ثبات داخلی،    ای از عوامل و شرایط نهادی و پیشا دموکراتیک، باید بر مجموعه

مانند آنها تا  درآمد سرانه، ر مانند جنگ و قحطی و  وابط خارجی و رویدادهای خاصی 
ها و  گیری و سیاستفساد و استقالل نسبی دولت در تصمیمدستگاه اجرایی توانمند و کم

سیاست )نک.  رویكردهای  داشت  توجه  از Przeworski, 1988گذاری  نمونه  یک   .)
ی آن هم در بستری تاریخی اثر  اقتصادـ   توجه به مجموعه این عوامل در تحلیل سیاسی 

تاریخی فوکویاما ( است. تحلیل1399)  « فوکویاما»از    نظم و زوال سیاسی تجربی و  های 
انتقادی پرزورسكی است که بر خالف نهادگرایان قدیم، معتقد است   بر نگرش  تأییدی 

نها  اند اما این امر نتیجه عملكرد مستقیم آاگرچه نهادها در توسعه و عقب ماندگی دخیل
ای ندارند و  شده، نهادها در هر زمان و مكانی کارایی یكسان و از پیش تعیین ثانیانیست و  

تجربه با  پیچیده  هم  در  و  متقابل  تاثیر  محصول  آنها  عملكرد  و  در حقیقت  تاریخی  های 
پیشا تعیین   عوامل  و  تاثیر  میزان  و  است  هرنهادی  یک    کنندگی  از  عوامل،  این  از  یک 

 ای دیگر و از یک زمان به زمان دیگرمتفاوت است. جامعه به جامعه

از   استفاده  با  اسالمی  نخست جمهوری  دهه  در  صنعت  توسعه  سیاسی  اقتصاد  تحلیل  در 
توان این چنین طرح مسئله کرد که مجموعه تحوالت میان  نظریه نهادگرایی تاریخی، می

نیروهای سیاسی نوپا،  نهادهای  پیشا  شرایط  ، اجتماعی، رویدادهاـ    رابطة  نهادی    و عوامل 
پسا1360دهه   بستری  در  نهادی  ،  مسیر  اقتصاد  انقالبی،  تحول  بر  که  دادند  شكل  را  ای 

های پس از آن، سخت  ایران به ویژه بر صنعت و بورژوازی صنعتی در این برهه و دوره
 :  می شوددو سطح تقسیم   بهتأثیر گذاشته است. این مجموعه عوامل تأثیرگذار 

ایدئولوژیکهزمینه  ـ  الف و  نهادی  بخش  1ای  و  به صنعت  اساسی  قانون  مانند رویكرد   :
بورژواز جایگاه  سقوط  دولت    یخصوصی،  ساخت  نیروها،  مناسبات  در  صنعتی 

  ناامنی ها و تزلزل در حقوق مالكیت خصوصی و  وار، مصادرهایدئولوژیک در جامعة توده
فعالیت چپ در  ایدئولوژی  صنعتی،  ضد  های  صن   گرای  باالی    عتی، سرمایه  ریسک 

 . گرای اقتصادیهای متمرکز و درونگذاری، تسلط دولت بر اقتصاد، سیاستسرمایه

 
می  .1 نیز  جهتایدئولوژی  و  تنظیم  با  قالبتواند  در  کنشگران  رفتار  به  خاصدهی  داشته  ،  هایی  نهادی  عملكردی 

 باشند 
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المللی، جنگ ایران  نهادی: مانند اشغال سفارت و انزوای بین   رویدادها و عوامل پیشا  ـ  ب
فعالیت تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید، رکود و کاهش  های مولد،  و عراق، سقوط 

نخبگ نفت، خرابیان و سرمایهفرار  قیمت و صدور  نرخ    ناشیهای  ها، کاهش  از جنگ، 
 . مولد، افزایش کسری بودجه، تراز تجاری منفی باالی بیكاری و یا شاغالن غیر

را   فضایی  تاریخی،  بستری  یک  در  یكدیگر  با  متقابل  ارتباط  در  عوامل  از  دودسته  این 
فعا انزوای بخش خصوصی، توقف  به  افول  لیتپدید آوردند که  و  های صنعتی گسترده 

 های رشد و موقعیت صنعت در کشور منجر شد. شاخص

 های نهادی و ایدئولوژیک . زمینه1

گیری و رشد  شمسی، به شكل  1340تغییرات اقتصادی و صنعتی آغازشده از دهه    سلسله
سرآغاز  را    توان آنای اجتماعی از صاحبان صنایع جدید در ایران منجر شد که میطبقه

سرمایه از  گروه  این  دانست.  ایرانی  نوپای  صنعتی  بورژوازی  کارآفرینان  ظهور  و  داران 
بی حمایت  تحت  آغاز  در  که  بهصنعتی  بودند،  دولت  ارتقاوقفه  با  و  و    یتدریج  سهم 

جایگاهشان در فرایند تولید صنعتی، منشأ تحوالتی جدی در مناسبات و نهادهای اقتصادی  
که پس از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در اسفندماه   تا جایی  ؛کشور شدند

،  حالبااین یافتند.    غلبه، این صاحبان صنایع جدید بودند که بر طبقه پرنفوذ بازاریان  1348
های اقتصادی و بروز مجموعه عواملی چون شتاب تحوالت اجتماعی، ظهور بحران  براثر

های دولت با منافع کارفرمایان سیاست  تعارض  یژهوبههای اعتراضی در جامعه و  واکنش 
دهه   طول  در  مخالفان  1350خصوصی  سود  به  نیروها  مناسبات  و  سرمایه  توسعه،  داری 

نهادهای صنعتی تغییر یافت. انقالب اسالمی با اجماع میان نیروهای اجتماعی مخالف نظم  
نوپا صاحبان  موقعیت  و  رسید  پیروزی  به  حاکم،  اقتصادی  و  صنایع  سیاسی    عنوان بهی 

دار  شدند، رو به ضعف نهاد. ضدیت با طبقه سرمایهمی  تلقیکسانی که متحد رژیم پیشین  
عناصر از  یكی  به  مبدل  بود  صنعتی  انقالب شده  نیروهای طرفدار  و    کهطوریبه  ؛ فكری 

و کشاورزی  اقتصاد  به  بود.   بازگشت  تفكر  این  بیرونی  عینیت  خرد،  صنایع  از    یا  پس 
می، این رویكرد فكری توانست خود را در قالب نهادهای نظام جدید نهادینه  انقالب اسال 

 و مبانی دخالت دولت در اقتصاد را تعیین کند. 

بر   رگذاری برای شناخت عوامل نهادی مهم و تأث   یامبانی دخالت دولت در اقتصاد، مقدمه
م به  که  آنجا  تا  است.  انقالب  نخست  دهه  در  صنعتی  توسعه  و  وضوع  سرنوشت صنعت 
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و آنچه تحت   ندگردد، سنت قدمایی و شریعت ورود چندانی به اقتصاد نداشتاقتصاد بازمی
می مطرح  اسالمی«  »اقتصاد  و  توحیدی«  »اقتصاد  نیروهای  عناوین  تالش  حاصل  شد، 

داری صنعتی پیش  گرای متأثر از جو سوسیالیستی زمانه برای مقابله با اقتصاد سرمایهاسالم
جمهوری اسالمی  و نهادهای رسمی  در قانون اساسی    تاًین رویكردها، نهااز انقالب بود. ای 

 . نهادینه شدند

 . صنعت در قانون اساسی1ـ1

از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشك قانون  ایران مطابق  است. در    شدهلی اقتصاد 
توسعه صنعتی   از رشد  الگوی خاصی  به  مستقیمی  اشاره  اساسی جمهوری اسالمی  قانون 

افزایش عدالت، تالش در    ؛است  نشده و  اساسی مردم  نیازهای  تأمین  مثل  بر مواردی  اما 
از    به اقتصاد جهانی  جهت رفع فقر و تأمین اشتغال کامل، خودکفایی و رهایی از وابستگی

و   علمی  تحقیقات  ترویج  و  عمومی  نیازهای  تأمین  برای  صنعتی  تولیدات  افزایش  طریق 
اقتصاددان ایرانی،    زعم برخی ازشده است. به    دی جهان تأک  فنی و استفاده از علوم پیشرفته

ای برای رفع نیازهای  اقتصاد در قانون اساسی ایران تنها یک وسیله است و نه هدف؛ وسیله
(. بر این اساس، اصل »تكاثر  330:  13۷3)آموزگار،    انسان در جریان رشد و تكامل اوست

و سودجویی«   از  ثروت  استفاده  نیز  اقتصاد  سازیجهانی  هافرصتو  عزیمت  ی  نقطه  که 
سرما  نیل ندارد  ،است  یدارهیبه  جایی  ایران  اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  سند    . در 

یک »نهاد« ایفای    عنوانبهتوانند  ها میپژوهشگری در همین رابطه معتقد است که ذهنیت
پیشینی  ندینمانقش  اساسی جمهوری اسالمی دارای ذهنیت  قانون  نویسندگان  او،  نظر  به   .

برابر   در  کشور  از  که  هاالتدخحمایت  بودند  خارجی  ،  نظرهااختالفبرخی    رغمبهی 
در موضوع دور کردن اقتصاد از »استثمار خارجی«، »استعمار و نفوذ اجانب« و   کم دست

 (. 113: 1400داشتند )پسران،  نظراتفاقی وابسته« دارهیسرما»

دولت  قانون اساسی، عمده منابع اقتصادی و در عمل کنترل اقتصاد کشور را به    44  اصل
و تحویل   فقر  رفع  با  تا  رفاهی  ایجاد  داد  و  اجتماعی  اشتغال  1۲)اصل  خدمات  ایجاد  و   )

( شرایط را برای »تأمین استقالل اقتصادی جامعه« فراهم کند. اصولی  ۲8برای همه )اصل  
عبارت اند  گیرند،  که ذیل »عدالت اجتماعی« و اقدامات توزیعی قرار می  از قانون اساسی

، اصل ۲9، اصل  ۲8چهارم، اصل    بند دوم و-  ۲1، اصل  10د دوازده، اصل  بن   -  ۲اصل    از:
اصل    43 متوجه    44و  قوانین  این  عصاره  کرد.  »  اشاره  و  انیگرادولت پیروزی  نقش  « 
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کنترلی گسترده دولت در اقتصاد و رسالت بسیط آن در تأمین خدمات اجتماعی و توزیع 
انقالبی را میمنابع و ثروت است. تعهد به نیازهای اساسی از   توان برای  منظر ایدئولوژی 

که رسیدگی به »مستضعفین« را از وظایف اقتصادی    مشاهده کرد  31و      3  مثال در اصل
نهادهای اقتصادی ایدئولوژیک در تشكیل  سیاسی  -دولت دانسته است.تأثیر این رویكرد 

حضور  از  هدف  بعدازآن،  دهه  دو  به  نزدیک  حتی  که  بوده  چنان  اسالمی    جمهوری 
گسترده دولت در اقتصاد هدایت و رهبری بخش خصوصی و جلوگیری از »وابستگی« و  

م توجیه  اقتصاد  در  دارایی،    شدی»انحصارطلبی«  و  اقتصاد  وزارت  کارشناسان  )رک: 
1383  :39۷  .) 

 ها و طغیان توده یدارهیایدئولوژی ضد سرما .2-1

در ضدیت با صنایع   یاجریان گسترده،  اسالمی  به فاصله چند ماه بعد از پیروزی انقالب
به  ی جابه و  پیشین  رژیم  از  مؤسسات  مانده  و  صنایع  سازی  دولتی  و  مصادره  منظور 

اقتصادی متعلق به صاحبان صنایع و وابستگان به رژیم پیشین، به راه افتاد. دولت انقالبی،  
ابزاری برای عنوان  کرد، بر موج مصادره بهاز اصل مالكیت خصوصی دفاع می  کهیدرحال

این امر، از    .(۷5:    13۷6زد و مشوق آن بود )بهداد و نعمانی ،  می  دی ها مهر تائبسیج توده
التفاتی خود  التفاتی نیروهای سیاسی به اهمیت نهاد مالكیت بود. این بیسو ناشی از بییک

اند  تزلزل  و  ایران  در  مالكیت  نهاد  تاریخی  ناپایداری  از  در    شهیاحتماالً  آگاهی  مالكیت 
م  ریشه  کاتوزیان،    گرفتیایرانیان  در  63-60:  139۲)رک:  زمانه  دیگر، جو  از سوی   .)

ایدئولوژیسال حول  انقالب  بههای  سوسیالیستی،  اسالمهای  از  مخلوطی  و  ویژه  گرایی 
د.  صنعتی بو  یدارهیسوسیالیسم، مشوق و محرکی برای برچیدن بخش خصوصی و سرما

اقتصاد  ب ناظر عینی آن ساله گفته یک پژوهشگر    جلساتموضوع یكی از    ،هاسیاسی و 
برنامه سازمان  بودجه   مدیران  سال    و  تصمیم1358در  صنایع  ،  سرنوشت  درباره  گیری 

بود حاضر  و  موجود  از  ا »اکثریت  رهایی  راه  تنها  که  داشتند  اعتقاد  جلسه  آن  در  ن 
ین صنایع بولدوزر  وابستگی، نابود کردن این صنایع است. یک نفر حتی پیشنهاد کرد که ا

 ]در مصاحبه با نگارنده[(. 5۷: 139۷)امیراحمدی ، زده شوند«!

نیروی اقتصادی فعال در کشور    ن یتربورژوازی صنعتی تا قبل از پیروزی انقالب، بزرگ
سال   در  در    ۷6حدود    1355بود.  کشور  صنعتی  محصوالت  مدرن   66۲6درصد  واحد 

)بشیریه،  تولید می اما در۲1  : 1386شد  قدرت جدید   (  بلوک  در  و  انقالب  پیروزی  بدو 
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میانه از  و  مرکب  مارکسیست  رادیكال  احزاب  و  سكوالر  نیروهای  مذهبی،  روهای 
بلكه رهبران    ؛کردتنها هیچ گروهی منافع بورژوازی صنعتی را نمایندگی نمیاسالمی، نه

و تبدیل    انقالبی، اصل توسعه صنعتی رژیم قبل و مجریان آن را عامل نابودی کشاورزی
می خارجی  کاالهای  انبار  به  آبراهامیان،  ایران  )نک:  یک   (.46۷:  139۲دانستند  در 

در   فراگیر  ائتالفی  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای  قاطبه  تاریخی،  نادر  همگرایی 
  سیاسی آن دوره داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. احزاب  جبهه مقابل کارخانه

ان مجاهدین  درواقع  مانند  که  اسالمی  جمهوری  حزب  و  اسالم  فدائیان  اسالمی،  قالب 
مانده از رژیم   یجاروحانیت بودند، خواهان دولتی کردن صنایع بهـ  نمایندگان منافع بازار
احزاب   شدند.  بانک   سیاسیقبل  صنایع،  کردن  دولتی  از  نیز  سكوالر  و  و  اسالمی  ها 

 (.  ۲39-۲18: 1380کردند )امجد، تجارت داخلی حمایت می

ایدئولوژی مصادره و دولتی کردن اقتصاد تنها محدود به تجویزات احزاب چپ  در واقع،  
آیت نبود.  مارکسیست  شهریور  و  در  عالی کشور،  دیوان  وقت  رئیس  بهشتی،  محمد  اهلل 

ها و  اظهار داشت که »صنایع مادر و بازرگانی خارجی باید دولتی باشند« و کارخانه  1358
صورت تعاونی اداره  توان بهمؤسسات بزرگ را که بیرون از مقوله صنایع مادر هستند، می

بن1359/  6/  10  اطالعات،)  کرد ابوالحسن  نیز    صدری(.  توحیدی«  اقتصاد  »نظریه  واضع 
گونه که  و آن دانسترا عامل وابستگی بیشتر ایران به غرب می  بورژوازی و صنایع جدید

است،   کرده  نقل  خود  خاطرات  در  بهشهر  صنعتی  گروه  صاحبان  از  الجوردیان  اکبر 
اتاق بازرگانی وقت که برای شكایت از   سه ی رئ ئتیصدر در دیدار چند نفر از اعضای هبنی

کند »تمام صنایع ایران اعتنایی اظهار میها پیش این مقام انقالبی رفته بودند، با بیمصادره
به حال مملكت مفید نیست!«   نیز رک، سعیدی، 1396الجوردی، اکبر:  )مونتاژ است و  ؛ 

ص۲90:  139۷ ایدئولوژیک  تخفیف  این  بهن (.  ایران  سفسطه  عت  و  مونتاژ«  »صنایع  عنوان 
رده پایین و جوانان    ها تا مسئوالن»چون مونتاژ است، باید مصادره شود«، از باالترین مقام

ماه در  زیباکالم  صادق  بود.  شده  متداول  ادعایی  زمان،  آن  انقالبانقالبی  پس  ،  های 
انقالبی  عنوانبه ملّی   جلوی دوربین  جوانی  ضمن تقبیح صنایع    شود وظاهر می  تلویزیون 

»فّناور  کشور و  مونتاژ«  »صنعت  چون  عناوینی  می  یبا  مدعی  »باید وابسته«،  که  شود 
وسیله  زی چ همه اینكه  ولو  بسازیم،  میرا خودمان  ما  که  یا   100سال،    50سازیم،  ای  سال 
تر از کشورهای غربی باشد« )نک. ]فیلم مصاحبه تصویری زیباکالم[ خبر  سال عقب  ۲00



 1401پاییز |  31شماره | سال هشتم   |ی پژوهفصلنامه دولت | 46

ست 139۷،  ن یآنال  صنعت  دیدگاه  این  دیگر  روی  که  زی (.  بود  خودکفایی«  »ایدئولوژی   ،
 کنیم. ایران اشاره میتر به تأثیر آن به کشاورزی  پایین 

این،   بر  نحو افزون  به  جامعه  تسو  یساخت  که  در    حساب هیبود  مسلط  نیروهای  با 
توده  بندیصورت طغیان  از  جزئی  به  انقالب،  از  پیش  تبداجتماعی  انقالبی    شدهلیهای 

ویژگی از  یكی  سالبود.  آن  در  ایران  انقالبی  جامعة  میهای  را  »تودهها  آن  توان  واری« 
کر شكلتلقی  تودهد.  جامعة  سیاستگیری  به  ایران  در  از  وار  پیش  نوسازی  فرایند  و  ها 

بازمی جامعانقالب  اجتماعیتوده  هگردد.  نهادهای  اضمحالل  از  حاکی  و -وار  سیاسی 
کنش  که  است  مراتبی  سلسله  و  میقواعد  سامانمند  را  اجتماعی  چنین  های  در  سازد. 

با فروپاشی بخشی از روابط اجت جامعه نهادهای مدنی جدید ای،  ماعی سنتی و در فقدان 
های مختلف متشكل سازد، خیل  های مختلف جمعیت را در اصناف و سازمانکه بخش 

می ظهور  نیافته  تشكل  بهجمعیتی  که  جمعیتی  و کند؛  نسبی  محرومیت  واسطه 
 های سیاسی بسیج شود. های اجتماعی آمادگی دارد تا از سوی گروهسرخوردگی

هایی چون مصادره توسط نخبگان  های نخست انقالب، اگرچه ایدهبی سالدر طغیان انقال 
بد نیز  نهادهایی  و  پیش رفت  انقالبی خواهان  منظور تشكیل    ن یانقالبی  مهار جو  اما  شد، 

برابر سیل خواست ایستادن در  معنای  به  نخبگان سیاسی  توده  مصادره سازی،  بود که  ای 
نبودند.  آن  انجام  به  مقاممصادره    1حاضر  سرمایهاموال  و  سابق  از  های  ید  خلع  و  داران 

داران اگرچه تا حد زیادی مورد اجماع نیروهای انقالبی  بسیاری صاحبان صنایع و کارخانه
هم رسانده  به  ثروتی  و هرکسی که  مردم  اموال  تاراج  اما  بود  و رهبران حكومت جدید 

توده  ،بود رهاشده  اراده  و  طغیان  از  شدهوجهی  مسلح  نخبگان  اهای  از  دیگر  که  بود  ی 
نمی  توکلیفرمان  احمد  تأ  گرفتند.  خود  خاطرات  در  بهشهر(  در  انقالبیون    د یی )فرمانده 

های  های دینی در شهرستاناقلیت ژهیوکند که موضوع تصرف اموال صاحبان ثروت بهمی
خشن  معموالً  مرکز  از  تسودورتر  با  همراه  و  بود    یهاحسابهی تر  گروهی  و  شخصی 

 (. 1۷3-1۷۲:  1384فرد، )حسنی

 
ویژگی.  1 از  یكی   ، کُرنْهاوزر  ویلیام  تحلیل  جامعهدر  اساسی  توده های  ایی  اجتماعی،  وار  چنین  در  که  است  ن 

دارند«   قرار  نخبگان  دسترس  در  سهولت  به  نیز  غیرنخبگان  و  غیرنخبگان،  ]ارادة[  تحت  راحتی  به  »نخبگان 
(Kornhauser,1959 :196:  1385و کوهن ) 
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توقیفشدت مصادره و  انقالبها  رهبر  به حدی رسید که  برای   اسالمی  های خودسرانه 
  8در چندین نوبت )  ییهاانطی فرم  )ره(  شد. امام خمینی  وارد صحنه  شخصا  کنترل آن،

های شبانه و ( تالش کرد تا جلوی آشوب59فروردین    1و    58آذر    ۲1مرداد و    ۷خرداد ،
و    ۲:  8جلد    1391غارت و مصادره غیرشرعی اموال مردم را بگیرد )رک : امام خمینی،  

به نظر می  (.۲1/9/1358و کیهان،    ۲06 این زمینه کنترل اوضاع از دست  اما  رسد که در 
به   نابابی  افراد  که  شد  مدعی  بعدها  رفسنجانی  هاشمی  بود.  خارج  نیز  انقالب  رهبران 

ودادگاه مخلوط  کمیته  ها  انقالب  مسائل  با  را  شخصی  مسائل  که  بودند  کرده  نفوذ  ها 
آن می و عملكرد  بارحمانکردند  )در گفتگو  نبود  امام  مورد رضایت  (. 104:  138۲،  یها 

دقیق بتصویر  رفتار  از  کمیته  وکتابحسابیتری  اعضای  عزت  برخی  خاطرات  در  ها 
رئیس  است.  هکمیت  شاهی،  آمده  تهران  بهارستان  آشفتگی  محلی  به  این  نزدیک  تا  ها 

ترین آثار این وقایع، ای که نظام جمهوری اسالمی تثبیت یافت، ادامه داشت. از مهمدهه
ضد مالكیت،  حقوق  تولید  ارزش  تزلزل جدی  و  صنعتی  فعالیت  بین    شدن  از  و  ثروت، 

سرمایه امنیت  فعالیترفتن  و  بازاگذاری  حرکت  از  که  بود  صنعتی  چرخ    ستادن یهای 
 آمد. حساب میها و واحدهای تولیدی آثار تبعی آن بهکارخانه

 مالکیت خصوصی صنعتگران  یها و الغا مصادره -3-1

توده  در اجتماعی  وضعیت  این  »اوج  برای  را  اقداماتی  نوپا  کردن  وار، حكومت  قانونی« 
های نخست پس  سلب مالكیت و مصادره اموال برخی صاحبان صنایع آغاز کرد. طی ماه

حدود   انقالب،  متوجه    60از  آن  ماهیت  که  شد  صادر  انقالب  شورای  سوی  از  مصوبه 
تضعیف بخش خصوصی و تقویت بخش دولتی بود. در آغاز قانونی تحت عنوان »قانون  

تصوی انقالب  شورای  در  کارخانهمدیریت«  برای  آن  طبق  که  شد  مؤسسات  ب  یا  ها 
دار« بودند، »مدیر و  تولیدی یا خدماتی که سابقه بخش خصوصی« داشتند و اینک »مسئله

، 1358(. در تیرماه  18:  1386  کرد )سحابی در مصاحبه با امویی، « تعیین مییارهیمدئتیه
ار انقالب  شورای  به  را  صنایع«  از  »حفاظت  قانون  موقت  آن،  حكومت  طبق  که  داد  ائه 

گذاران«  کرد. صنایع بند الف، که به ادعای »قانونصنایع کشور را به چهار دسته تقسیم می
توانستند در کشورهای جهان سوم در دست  آن روزگار »به لحاظ ساختار و ماهیتشان نمی

اسلحه صنایع  مانند  باشند.  خصوصی  پتروشیمی،  بخش  فوالد،    سازی« ماشین سازی، 
(. به ادعای یكی از مبتكران این قانون »معنی بند  18:  1386  در مصاحبه با امویی،)سحابی  
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البته تفاوتی در عمل   اینكه مصادره شوند«. که  نه  این بود که این صنایع ملی شوند  الف 
های خود  نداشت و صاحبان صنایع راهی برای حفظ اموال خود نداشتند. یا باید کارخانه

و    1شدند. بند ب مربوط به صاحبان صنایع بند  دادند یا مشمول بند »ب« میمیرا تحویل  
بند مصداق همان  شرکا آن این  »با دربار و خارج همكاری داشتند«؛ مشمولین  ها بود که 

»بورژوازی وابسته« مدنظر آنان بود. به نظر »دولت موقت« و »شورای انقالب«، »سهام این  
ورزی و امالک باید به تملک دولت درآید« )سحابی در  افراد در صنعت و معدن و کشا

امویی، با  »از  ۲4:  1386  مصاحبه  انقالب  نظر شورای  به  بود که  بند »ج« شامل صنایعی   .)
ثبتآن فسادی  مالی  ها  ضعف  یا  مدیریت  ضعف  مالی،  مشكالت  »دچار  اما  بود«  نشده 

. جریان بردندیسالم به درمبودند«. بند »د« هم گویا کسانی بودند که از تیغ مصادره جان  
 ها نیز تا ده سال پس از انقالب ادامه داشت.مصادره

 39.5ها، سهم دولت از سرمایه و مالكیت صنعتی از  کردناز محل همین مصادره و دولتی
به   افزایش یافت درحال  ۷0.۷درصد  از    که یدرصد  به    44.6سهم بخش خصوص  درصد 

)دیگار،    درصد ثابت ماند  14همچنان در    یدست عیسقوط کرد و قلمرو تعاونی و صنا  13.4
صنا  ،درواقع (.۲34:   13۷8 به  خصوصی  که    یدستعیبخش  کوچک  کارخانه  چند  و 

به دولت  شد.  محدود  بودند،  مانده  ایران  در  عمومی  صاحبانشان  مؤسسات  اداره  منظور 
تأس را  ایران  ملی  صنایع  سازمان  شده،  سال    س یمصادره  در  که    ۲39تعداد    1368کرد 

با   را  کارگاه  و  می   1۷0000کارخانه  اداره  )دیگار،  نیرو  سازمان ۲34:    13۷8کرد   .)
نوسازی صنایع کشور مادر    گسترش و  اداره صنایع  به وظایف خود در  )ایدرو( همچنان 

پرداخت.  صنعتی می  یگذارهیشد که به سرما  یادامه داد و تبدیل به یكی از نادر مؤسسات 
از بسیاری  این،  بر  دولت   عالوه  و  شده  مصادره  تأسیسی    یصنایع  تازه  بنیادهای  به  شده 

تازه مدیران  توسط  و  بودند  دولت  به  متعلق  که  شد  میواگذار  اداره  انقالبی  شدند. کار 
می نهادها  این  سال  ازجمله  در  که  کرد  اشاره  مستضعفان  بنیاد  به    9دارای    136۲توان 

هواپیمایی،   بازرگانی،    ۲50شرکت  پی   140شرکت  ساختمانی،  شرکت  و   ۲00مانكاری 
بزرگ،    50کارخانه، و    5معدن کوچک و  تولیدی  بود.    ۲00هزار واحد  هزار مستغالت 

نیز   صنعت  داروسازی،    ۲55بانک  بافندگی،  صنایع  مانند  تولیدی  موسسه  و  کارخانه 
شیشه  چوبی، ظروف  و  زسیمان  را  بود  رپوشش یای  وزارت    گرفته  )کارشناسان 
منظور رسیدگی به فرودستان و نیازهای اجتماعی  دهای مذکور به(. بنیا435:  1383اقتصاد،
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بودند، اما در عمل به یک هولدینگ اقتصادی عریض و طویل    شدهلی و رفاهی مردم تشك
 اما ناکارآمد بدل شدند.  

زمان با دولتی شدن صنایع، بحث »ملی شدن تجارت خارجی« نیز مطرح شد. فقره اخیر  هم
ر  نیروهای  دیدگاه  دلآشكارا  چندان  بازاریان  و  بود  قانونی    یخوش ادیكال  چنین  از 

نگهبان   شورای  مثل  نهادهایی  در  که  سنتی  روحانیون  و  بازاریان  مخالفت  با  نداشتند. 
دهه   اواسط  از  داشتند،  سازی  1360حضور  مصادره  یافت.شدت  کاهش  درمجموع،   ها 

ل شد و با ایجاد تزلزل های بعد از انقالب، خود به یک »نهاد« تبدیمصادره در سال  دهیا
  یمدت یهای صنعتی، تأثیر طوالنهای مالكیت خصوصی و باال بردن ریسک فعالیتدر پایه

 جای گذاشت.بر اقتصاد و صنایع ایران به

 . دولت و مناسبات نیروها 4-1

نخست انقالب ذیل ساخت    ههای دولت و رابطه آن با نیروهای اجتماعی طی ده سیاست
توده و»جامعة  مع   وار«  ایدئولوژیک«  باا  نی »دولت  منابع  حالن یبود.  نام  به  متغیر دیگری   ،

می کمک  وضع  این  تداوم  به  دولت،  از  درآمدی  بعد  دولت  محققان،  از  تعدادی  کرد. 
درصد درآمدها از محل نفت، از نوع »دولت    4۲انقالب در ایران را به دلیل تأمین بیش از  

نامیده اتحصیلدار«  مثال، نک.  )برای  (. دولت جمهوری اسالمی  138۲:138سكاچپول،اند 
مصادره  1360در   از  حاصل  جدید  درآمدهای  و  نفتی  درآمدهای  دلیل  و  به  ها 

و سازیدولتی طبقات  با  آن  مناسبات  و  بود  مستقل  جامعه  از  رایج،  تعاریف  مطابق  ها، 
گ آن نیروهای اجتماعی نه اقتصادی؛ بلكه سیاسی و ایدئولوژیک بود. اما وجه تمایز بزر
سرمایه طبقه  با  پهلوی( ضدیت  دولت  با  مقایسه  )در  طبقات  با  مواجهه  زمینه  بود.  در  دار 

گیری اعتراضات منتهی به انقالب  از فرایندهای شكل  کدامچی در ه  باًیدار تقرطبقه سرمایه
می داده  شعار  طبقه  این  منافع  علیه  مكرر  انقالب  طول  در  بنابراین  نداشت.  شد نقشی 

رزاقی،   نیروهای  51:  1386)ن.ک:  از  هیچ  ائتالف  و  مذاکره  طرف  دلیل  همین  به  و   )
نمی قرار  ناجتماعی  میان  منازعه  در  در    یها  یروهای گرفت.  نخست  سیاسی  سال  سه 

درنها متیانقالب،  چپروهاانهی ،  رادیكال    یها ،  نیروهای  از  بخشی  نیز  و  مارکسیست 
به و  بعد  به  این  از  وانهادند.  را  منازعه  عرصه  مسلحانه  اسالمی،  شورش  دفع  با  خصوص 

به نظام سیاسی  باامجاهدین خلق،  قرار گرفت.  تثبیت  مسیر  ایدئولوژی  همهن یتدریج در   ،
مناسبا  و  توسعه  دولت  بود.  صنعتی  توسعه  مخالف  نیروهای  نفع  به  همچنان  نیروها،  ت 
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برنامه   136۲صنعتی از دستور کار حكومت خارج شد و در سال   برنامه  سازمان  وبودجه، 
 گرفت.ارائه داد که در آن کشاورزی محور توسعه قرار می  یاسالهپنج

جدیدی در بین    یبنداحگیری منازعه و جنهای معارض، زمینه برای شكلبا خروج گروه 
در   دولت  دخالت  حدود  و  خصوصی  مالكیت  پیرامون  قدرت  بلوک  داخل  نیروهای 

سال   از  گرفت.  شكل  عرصه    1363اقتصاد  در  اقتصادی  گرایش  دو  با  عمده  جناح  دو 
سیاست ایران موقعیت مسلط پیدا کردند. جناح چپ اسالمی که خواهان اصالح ارضی و  

بنگ  یمل و  تجارت خارجی  محافظهاهکردن  و جریان  بود  و صنعتی  اقتصادی  یا  های  کار 
دفاع   تجارت  در  دولت  دخالت  از  پرهیز  و  خصوصی  مالكیت  از  که  اسالمی  راست 

انتقال  می به  مربوط  قوانین  تصویب  خصوص  در  انقالب  پیروزی  نخست  دهه  در  کرد. 
فرار اموال  مصادره  معادن،  به  مربوط  حقوق  زمین،  مالكیت  حقوق  زمین،  و  مالكیت  یان 

دو  مهم این  بین  اراضی روستایی،  توزیع مجدد  و  تجارت خارجی  ملی کردن  همه  از  تر 
کشمكش  دامنهگرایش  تالش  یدار های  اما  آمد.  پیشگامی  پدید  به  اسالمی  چپ  های 

حزب جمهوری اسالمی برای ملی کردن اراضی، صنایع و تجارت خارجی بعضاً از سوی  
محافظه نگهبان،روحانیون  شورای  بنوعزیزی،    کار  و  )اشرف  ماند  (.  ۲50:  1393ناکام 

سیاسی و اجتماعی خاصی ایجاد کرد که    یبندنتیجه نزاع میان نیروهای اجتماعی، صورت
تأث صنعتی  بورژوازی  سرنوشت  و  موقعیت  روی  این    ری بر  اجزای  از  یكی  گذاشت. 

سال  یبندصورت در  تجاری  بورژوازی  اقتصادی  و  سیاسی  جایگاه  تقویت    ی هاجدید، 
 بعد از انقالب بود. 

 . تفوق بورژوازی تجاری  1ـ5

عنوان رقیب قدرتمند خود، موقعیت  بازاریان بعد از انقالب با حذف بورژوازی صنعتی به
کم اقتصادی  و  اوالدسیاسی  عسكر  انتخاب  آوردند.  دست  به  از    ینظیری  خاموشی  و 

و معادن، مصداقی    طرف شورای انقالب برای نظارت بر کارهای اتاق بازرگانی و صنایع
)سعیدی،   بود  نیروها  مناسبات  در  جدی  چرخش  در  ۲90و۲8۷:  1394از  تحول  این   .)

  اری عمناسبات نیروها اگرچه به تسلط بازاریان بر صاحبان صنایع انجامید، یک پیروزی تمام 
نبود. سیاست دولت بازاریان  به    کردن  یبرای  بازرگانی خارجی  انحصاری شدن  و  اقتصاد 

ت ابتكار چپنفع چند  به  و  انقالبی  اسالمی، چشماجر  تجار  های  فراروی  را  مناسبی  انداز 
ای از  گیری اقتصاد جنگ، به آغاز مرحلهشكلو  داد. جنگ ایران و عراق  ایرانی قرار نمی
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نیز   و  سیاه  بازار  یا  آزاد  بازار  سودآور  بخش  شد.  منجر  بازار  و  دولت  میان  همكاری 
با نرخ ترجیحی و همچنین مسئولیت    صدور پروانه واردات و  تیمأمور ارزهای خارجی 

اما این اقدام   ؛اقتصادی به تجار سپرده شد  ی هاخارجی و بنگاه  دارانهیکنترل اموال سرما
بازاریان برای حفظ کسب  یهاباعث شد تا برخالف دهه وکار خود، محتاج دولت  قبل، 

انقالب  (. درهرصورت، دهه نخست  13۷8:43۷و دیگران،    )دیگار  شوند پیروزی  از  بعد 
 داری تجاری بر اقتصاد ایران بود. دوران تفوق سرمایه

انقالب، یک طبقه جدید از سرمایهبه اجتماعی پس از  اقتصادی و  تغییرات  داران  موجب 
ها و  مرکب از برخی صاحبان صنایع خرد، تجار، مدیران نوکیسه، دالالن، واسطه  متوسط

حدود   که  گرفت  شكل  کاذب  مشاغل  و  خدمات  بخش  از    نودفعاالن    4/4138درصد 
:  1366را در اختیار داشت )خوزستانی،    136۲میلیارد ریال مازاد بر مصرف جامعه در سال  

این طبقه عرصه تج58-48 بود و شبكه گسترده(. جوالنگاه اصلی  از    یاارت و خدمات 
قرضصندوق داشتند. های  عهده  به  را  پول  از  حجم  این  گردش  و  انتقال  وظیفه  الحسنه 
عالقهسرمایه تجاری  نهداری  فوری،  سودهای  به  سرمایهمند  برای  تالشی  گذاری  تنها 

نمی نشان  صنعتی  به  ؛دادبلندمدت  زیبلكه  حجم  خارجی،  نابرابر  تجارت  از  واسطه  ادی 
می خارج  کشور  از  را  ارز  و  توزیع  سرمایه  شبكه  داشتن  اختیار  در  خاطر  به  تجار  کرد. 

و   پایین  قیمت  به  داخلی  تولیدات  عمده  خرید  به  اقدام  مواقع  بیشتر  در  داخلی،  صنایع 
می باال  قیمت  به  بازار  در  آن  نهادی  فروش  و  مالی  موقعیت  نیز  ناحیه  این  از  و  کردند 

بر   رگذاری کردند. در طول دهه اول انقالب، نهادهای تأث تضعیف می  بورژوازی صنعتی را 
تعرفهقیمت  ندیفرا و  داخلی  کاالهای  کاالهاگذاری  بر  وزارت    ی بندی  نظیر  خارجی، 

هم و  بودبازرگانی  طبقه  همین  کنترل  در  بازرگانی  طبقه  اتاق  این  عملكرد  هرچند  ؛ 
)انیبازار) دولتی  اقتصاد  هواداران  سوی  از  با  انیراگدولت(  بودهاچالش (  مواجه  .  یی 

س تحت  صنعت  بخش  کشور،  تاریخ  از  مقطع  این  در  از    طرهیبنابراین  بازرگانی،  بخش 
 ، از سوی دیگر، قرار داشت.یدارهیسو و ایدئولوژی ضد سرمایک

 

 سقوط بورژوازی صنعتیـ 1ـ6

قهقرا رفت.  زمان با ترقی بازاریان، موقعیت اجتماعی و اقتصادی بورژوازی صنعتی به  هم
بیستمبه گفته نویسندگان کتاب   ، بورژوازی صنعتی از منظر افكار عمومی  ایران در قرن 
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بود که حتی قبل از خروج شاه و خانواده سلطنتی،    یگر و سود باورگروهی فاسد، معامله
ها از سوی حكومت جدید عالوه بر  کشور را ترک کرده بود. بنابراین، مصادره اموال آن

سوسیالیستی بود، اقدامی اخالقی و منطبق با خواست افكار عمومی نیز تلقی    آنكه حرکتی
دیگران،    شدمی و  »کبریت  333:  13۷8)دیگار  کارخانه  مدیر  تعجب  و  گالیه  شاید   .)

م که  است  واقعیت  همین  به  ناظر  موروثی  دیگویتوکلی«  اموال  حتی  من  اموال  »تمام   :
نكه آقای موسوی تبریزی که همشهری  پدرم، بدون حكم قضایی توقیف شد و عجیب ای

ا که  بود  نوشته  ما  درباره  رسماً  نیز  بود،  ما(  دارایی  منشأ  به  آگاه  )یعنی  تقلب    هان یما 
)توکلی،  کرده انقالب اسالمی  (. همان40:  139۷اند!«  ایدئولوژی  اشاره شد  قباًل  طور که 

ازن داشت.  قرار  صنعتی  بورژوازی  تحقیر  و  تخفیف  جهت  در  آشكارا  آهم    اهلل تیظر 
نظر )از  مطهری  انقالب  پردازانهیمرتضی  دارای  اسالمی  اصلی  صنعتی  مالكیت   )

هایی است و مالكان مجاز به انجام هر کاری با ثروت و سرمایه خود نخواهند  محدودیت
مطهری،    بود بر  ۲۲9و ۲15و58:  1368)رک:  سخت  او  ایدئولوژی  که  شریعتی  علی   .)

انقالب   بورژوازی سرمایهنیروهای رادیكال  بود، جامعه  معرفی  تأثیر گذارده  فاسد  دار را 
داشت. به    دی کرد و بر محو مالكیت خصوصی و جایگزینی آن با مالكیت جمعی تأکمی

شود، که باید نابودش کرد...«  تنها نابود میگفته او:»در چشمِ ما، بورژوازی پلید است، نه
»روشنفكر مسئول انقالبی« باید خلق را از    های شریعتی، (. طبق توصیه9۲:  13۷8)شریعتی،

 داری و منجالب بورژوازی آزاد کند.داری و زندان مالكیت سرمایهبند نظام سرمایه

وقت( بعد از انقالب،    و بودجه  )از کارشناسان سازمان برنامه  « بایزید مردوخی»اما به گفته  
معدبانک و  توسعه صنعت  بانک  نظیر  صنایع  با  مرتبط  تخصصی  و  های  توسعه  بانک  ن، 

تا مدتسرمایه اعتبارات صنعتی  بانک  و  مدیران  گذاری  از  بسیاری  ماندند.  بالتكلیف  ها 
سرمایه و  بودند  شده  متواری  متوقفصنعتی  صنعت  بخش  در  دولت  گذاری  بود.  شده 

اما  دهد  اختصاص  خصوصی  بخش  در  سرمایه  تجهیز  برای  را  منابعی  تا  کوشید 
در کشور برای مشارکت در این امر، دیگر جرئت و    اندهمیگذاران خصوصی باق سرمایه

نمی و  اعتماد  ناخواسته  صنعت  بخش  بنابراین  شد    بارهکیکردند.  شدن  دولتی  دچار 
تقر11۷و 110:  1386)امویی،   را  بخش خصوصی صنعت  اقدامات،  این  مجموعه  از    باًی (. 

نفتی،   درآمدهای  تدریجی  افزایش  و  دولتی  اقتصاد  و  درکرد  به  ضرورت  میدان 
 بخش خصوصی مستقل و قدرتمند را تا حد زیادی منتفی ساخت.  یری گ شكل
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 نهادی  . شرایط پیشا2

گذارند و ها اثر میدر بحث از مبانی نظری اشاره شد که هرچند نهادها بر رفتارها و کنش 
زا هستند و نسبتی با  هایی درونپدیده  حالن یکننده داشته باشند، درعقادرند نقشی هدایت

میشرا ظهور  آن  ذیل  که  دارند  مییطی  شرایط  این  ویژگیکنند.  و  تواند  فرهنگی  های 
به است  قادر  استمرار  و  تداوم  باشد که در صورت  به  اجتماعی  تبدیل  در    نهادکیمرور 

ا پدیده   ها ن ی مفهوم عام شود. در کنار  و  نیز می  ینهاد  ری های غ اما  نهادها  توانند عملكرد 
ای از »رویدادها و  سازند. در دهه نخست انقالب اسالمی مجموعه  ها را متأثررفتار و کنش 

شكل بر  س  یری گ اقتضائات«  بر  طریق  آن  از  و  نهادها  کارایی  ،  هایگذاراستی و 
 گذاشت. ری ها و عملكرد اقتصادی و صنعتی دولت تأثگیریجهت

 وقوع جنگ و انزوای سیاسی  -1-2

نزاع   در  انقالب،  پیروزی  از  بعد  ماه  آمریكا چند  سفارت  داخلی،  سیاسی  نیروهای  میان 
 ی و ضد غرب  یدارهیخط امام که تمایالت ایدئولوژیک ضد سرما  روی پ  توسط دانشجویان

را   ایران  از  نفت خود  اشغال سفارت، واردات  دنبال  به  اشغال درآمد. آمریكا  به  داشتند، 
های کشور  میلیارد دالر از دارایی 1۲بانک مرکزی،  یهاییممنوع  و با مسدود کردن دارا

اقتصاد   کلی  جهت  جنگ،  وقوع  و  عراق  غافلگیرانه  حمله  بعدازآن،  کرد.  مصادره  را  
پایین و ساخت    ی مصرفی با فّناور  یای به تولید کاالها کشور را از تولید کاالهای سرمایه

برنامه امكان هرگونه  تغییر داد و  نظامی  برایصنایع  ایجاد    ریزی  و  رشد و توسعه صنعت 
ساخت.  زیرساخت منتفی  را  توسعه  هزینه  8های  مستمر،  جنگ  میلیارد    سال  صد  چند 

به برخی گزارش بنا  اقتصاد کشور وارد کرد که  به  میلیارد دالر آن    440ها، فقط  دالری 
خسارت از  ساختمان  ناشی  به  تأس مستقیم  و  ماش ساتی ها  و   آالتن ی ،  مواد  و  تجهیزات  و 

را  کا جنگ  در  ایران  هزینه  منابع،  برخی  بود.  صنعتی  هزینه    6۲۷الهای  و  دالر  میلیارد 
  اند )برای مثال رک: میلیارد دالر تخمین زده  644های ناشی از جنگ را  بازسازی خرابی

(. عالوه بر جنگ، انزوای دیپلماتیک ناشی از سیاست خارجی دولتمردان  199۷:۲رجائی،
را تحلیل برد. این دو متغیر، یعنی انزوای دیپلماتیک ایران    جدید نیز قدرت تجاری کشور

هم کشور،  اقتصادی  قدرت  کاهش  با  و  چنانكه  گذاشت،  متقابل  اثر  یكدیگر  بر  زمان 
تجاری   شرکای  نظر  در  ایران  با  اقتصادی  مراودات  جذابیت  اقتصادی،  قدرت  کاهش 

و سرمایه برای رشد   یریافت و با کاهش این مراودات، مبادی ورود فّناوخارجی، کاهش 
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 شد. صنعتی محدود 

 .کاهش تولید و درآمد سرانه 2-2

داری صنعتی،  پس از انقالب، با دولتی شدن اقتصاد و تسلط ایدئولوژی ضد توسعه سرمایه
روند کاهش تولید شروع شد و حادثه  وقوع جنگ و توقف صادرات نفت برشدت آن  

آ سیاسی  نیروهای  ناحیه  از  فشارهایی  شرکتافزود.  مثل  صنایع  برخی  که  شد  های  غاز 
اتومب غ  یسوارلی ساخت  و  وابسته«  »صنایع  انقالبیون  سوی  از  خوانده    یرضروری که 

بهشدندیم نفت  یکل،  به  و    ی هاکش تعطیل شوند. همچنین، حمله  نفت  ایرانی، صادرات 
به سالی   این میان،    ۷درآمدهای ارزی کشور را  لیارد  می   3میلیارد دالر کاهش داد که از 

میلیارد صرف جنگ و تنها یک میلیارد دالر آن    3صرف خرید کاالی اساسی و کوپنی،  
م باقی  اقتصاد کشور  اداره کل  سالماندیبرای  در  دلیل  همین  به  جریان   6۷تا    65  یها. 

تقر تا  ۲6:  139۷)نبوی،  تعطیل شد  باًیتولید  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  (. درهرصورت، 
سال  54به    136۷ سال    1355  درصد  غیرنفتی  تولید  سرانه  کرد.  به    136۷سقوط   63نیز 

افزوده بخش صنعت در تولید  کاهش یافت. در این دوران سهم ارزش  1355درصد سال  
میزان   به  حد  باالترین  در  داخلی  سال    4/14ناخالص  در  روند    1363درصد  این  بود. 

افزوده بخش صنعت به  شارز  1363-6۷در دوره    کهیطوربه  ؛سیر نزولی پیمود  جیتدربه
سال  قیمت ثابت  ساالنه  به  1353های  متوسط  یافت)  ۲/۷طور  کاهش   Salehiدرصد 

Esfahani and Pesaran ,۲009 .) 
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درصد از    8/10به    136۷روند تشكیل سرمایه نیز در این دوره رو به کاهش بود و در سال  
از   ملی رسید.  ناخالص  و سرمایه،  136۷تا    1356تولید  تولید  بهنرخ  طور  گذاری، ساالنه 

که کل مصرف واقعی درمجموع  درصد کاهش یافت. درحالی  6/6درصد و    8/1متوسط  
 ,Pesaran) درصد در سال افزایش داشت 9/3تا  ۲/3ثابت ماند و نرخ رشد جمعیت میان 

سرمایه2000 سهم  سرمایه(.  کل  از  نیز  صنعتی  رقم گذاری  به  و  یافت  کاهش    گذاری 
-۲30:  13۷8درصد بود )هراتی،    ۲/۲4معادل    1356درصد رسید. این رقم در سال    ۲/15

   136۷  تا  1358  یهاضمناً ارزش کل کاالهای صنعتی صادرشده در حدفاصل سال  (.۲41
نم    800به   نزولی  دی رسیمیلیون دالر  اتفاق دیگر، روند  مستقیم خارجی  گذاره یسرما.  ی 

از   که  سال    164بود  دالر  سال    ۲8به    1358میلیون  دالر  طی    60میلیون  منفی  رشد  و 
   (. 143: 1400رسید )پسران،  66تا  64و   6۲، 61ی هاسال

توسعه و ترکیه؛ بر  . سرانه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با اروپای غربی، کشورهای درحال 1شکل 
)محور عمودی: سرانه تولید ناخالص داخلی    2000های ثابت سال  اساس برابری قدرت خرید به قیمت 

 Salehi Esfahani and( منبع: 2000های ثابت سال بر اساس برابری قدرت خرید به قیمت

Pesaran,2009  :30 
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 تراز تجاری منفی   -3-2

غ  صادرات  کاهش  و  صنعتی  تولید  به  یرنفتی کاهش  را  دهه  این  در  ایران  تجاری  تراز   ،
رسید،  دالر می 3000سرانه واردات محصوالت غیرنظامی به حدود  کهی. درحال ختی رهم

صا حدود  سرانه  غیرنفتی  )عظیمی،  135درات  بود  واردات  6-8،  1388دالر  ترکیب   .)
افزایش ظرفیت به  تا آنجا که  بود.  به سود کاالهای مصرفی  نیز  ها و توان تولیدی  کشور 

ای هستند که برای رشد صنعتی اهمیت دارند و عامل  مربوط است، این کاالهای سرمایه
افزوده  ای وارداتی عمدتاً با ایجاد ارزشی واسطهآیند. کاالهاحساب میبه  یانتقال فّناور 

های بالقوه  شوند، بدون آنكه ظرفیتاندک در فرایند تولید به کاالهای مصرفی تبدیل می
تأث را تحت  نشان می  ر ی تولید  بزرگی  در حد  قرار دهند. شواهد    5به    1دهد که شكاف 

ها  ای و مصرفی طی این سالای با واردات کاالهای واسطهمیان واردات کاالهای سرمایه
 (. ۲۲3:  139۲زاده و الحسینی،  در اقتصاد ایران وجود داشته است )رک. زمان

 مولد  . بیکاری و شاغالن غیر4-2

از  هم نیز  کشور  نفتی  درآمدهای  صنایع،  افول  و  تولید  کاهش  این  با    دمیلیار  ۲0.9زمان 

عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران؛ )محور عمودی: درصدی  گذاری به . میزان سرمایه2شکل 
 Salehi Esfahani andهای نفت( منبع:  حاصل از فروش فرآورده  منهای درآمدهای GDPاز 

Pesaran: 2009, 33 



 57 |  خرمی قاسم

(. 6:  13۷3سقوط کرد )عظیمی،    136۷میلیارد دالر در    ۷.3به حدود    1356دالر در سال  
نفت،   فروش  از  حاصل  عواید  به  وابسته  و  دولتی  اقتصادی  برای  درآمدی  کاهش  چنین 

به بود.  سنگینی  منفی  پیامدهای  درآمدهادارای  کاهش  تعهدات    یرغم  اما  دولت 
خدمات بر  مبنی  دولت  هز  ی دهایدئولوژیک  درمجموع  و  فرودست  طبقات    یهانهی به 

رو   دولت  به  جاری  همچنین  کارگران  دستمزد  کاهش  و  صنعت  افول  بود.  افزایش  به 
، 1365بر اساس سرشماری سال    و بحران بیكاری دامن زد.  ینارضایتی نیروی کار صنعت

و    4۷حدود   بودند  بیكار  کشور  کار  نیروی  از  از    33درصد  جمعیت    11درصد  میلیون 
)پیش  نداشتند  نقش  ملی  تولید  در  کشور  برنامه  شاغل  اقتصادی،  نویس  توسعه  اول 

ایران اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  (. وجود چنین جمعیت  ۲15:  1368-13۷۲،  اجتماعی 
بر این، در این دهه در ترکیب جمعیت   اقتصاد ملی بود .عالوه  بیكاری، نشانی از بحران 
سخت   کشور  صنعتی  و  اقتصادی  رشد  بر  که  افتاد  دیگر  اتفاق  دو  ایران  کار  نیروی 

ط  رگذاری تأث بابود.  ایران  انقالب،  اول  دهه  مغزها»  ه پدید  ی  از    « فرار  یكی  و  شد  مواجه 
توسعه را به  کرده و ماهر بین کشورهای درحالها در مهاجرت نیروی تحصیلباالترین نرخ

( داد  اختصاص  دیگر،  Carrington and Detragiache: 1998خود  سوی  از   .)
فق پناهنده  میلیون  دو  به  نزدیک  آن    به  یافغان   ری مهاجرت  داخلی  اثر جنگ  در  ایران که 

هم و  بودند  آواره شده  به  کشور  قریب  بر وضعیت    ونیلی مکیچنین  هم  عراقی،  پناهنده 
و هم هزینه داشت  اثر  بیكاری  نرخ  افزایش  شرایط  نیروهای کار در  های عمومی  عرض 

 شدت افزایش داد. دولت را به

ص بخش  بر  را  شرایط  شد،  ذکر  که  اوضاعی  و  تحوالت  و  مجموع  سخت  کشور  نعت 
تنگ   صنایع  صاحبان  برای  را  صدور  عرصه  با  دولت  وقت،  صنعت  وزیر  گفته  به  کرد. 

کارخانه برای بخش خصوصی، تالش داشت تا موقعیت    س یموافقت اصولیِ تأس   15000
محدود اما  بخشد  ارتقاء  را  صنایع  اجازه  یهاتیصاحبان  چنین  ضمن  دادینم  ایارزی   .

کا برخی  تولید  نوع  م رخانهاینكه  هماهنگ  نیازهای جنگ  با  باید  هم  )مصطفی    شدیها 
نگارنده:   با  گفتگو  در  طبا  سال  1396آبان  ۲9هاشمی  در  بخش  سرمایه   1360(.  گذاری 

فقط   سرمایه  5۲خصوصی  و  دولتی  درصد  سال    61گذاری  در  آن  بود.   1356درصد 
سرما ارزش  دوره    ی گذارهیمیانگین  میز  64فقط    1365تا    1358در  ان  درصدِ 

سرما  1356در    یگذارهیسرما کاهش  با  خصوصی  بخش  درواقع  که   6۲  ی گذارهیبود 
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درصدی مواجه بود. غیبت بخش خصوصی عالوه    68درصدی و بخش دولتی با کاهش  
چشم تولید،  کاهش  ت بر  را  صنعت  اوضاع  بهبود  سال  تررهی انداز  بین  تا    136۲  یهاکرد. 

کارخانه136۷ به  یها،  ساالنه  مت کشور  و   هفتوسط  طور  داشتند  تولید  کاهش  درصد 
سرمایه صنایع  در  کاهش  این  بهمیزان  سالیانه  ای  متوسط  همچنین  ۲/15طور  بود.  درصد 

 13۷1تا    136۲های  درصد کاهش داشت. طی سالدو  وری تولید صنعتی نیز  ساالنه  بهره
ارزش میان  سهم  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  از  صنعتی    درصد   16/ 9و    11/10افزوده 

توسعه در کشوهای  بود.  پنجاه  افتهیمتغیر  از  کمتر  رقم  )عظیمی،این  نیست  : 1388درصد 
 (. 464: 1383کارشناسان ...،  و 390

سرمایه توسعه  ضد  ایدئولوژی  شرایط،  این  خودکفایی  در  شعار  برکشیدن  با  داری 
به را  منابع  بر بخش  این بخش هدایت کرد که خود ضربه  یسوکشاورزی،  ای مضاعف 

صنعت و فرایند رشد صنعتی کشور بود. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی  
بود، مجدداً افزایش یافت. از    افته یبه نفع صنعت و خدمات کاهش   1330که از نیمه دهه  

ناخالص داخلی از    سهم صنعت از تولید  136۷تا  1356  یها حیث مقایسه، در فاصله سال
به    ۲5 از    15درصد  بالعكس سهم کشاورزی  و  ارتقاء    ۲5به    15درصد کاهش   درصد 

 یافت.

 
عنوان درصدی از تولید  های اقتصادی از تولید ارزش افزود محصوالت غیرنفتی به . سهم بخش 3شکل 

 Salehi Esfahani and Pesaran,2009: 37های جاری( منبع: ناخالص داخلی جاری به قیمت 
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 گیرینتیجه

منظری   از  تا  است  مقاله، کوشیده  تاریخیاین  یا  ،  نهادگرایی  بزنگاه  از تكوین  توضیحی 
گیری نهادها و رویكردهای غالب دولت جمهوری اسالمی به موضوع  شرایط اولیه شكل

توسعه صنعتی و فرایند وابسته به مسیر برآمده از این بزنگاه، ارائه دهد؛ مسیری نهادی که  
آن،  هازجمل صنعت    پیامدهای  بخش  بخش  افول  جدید  صنایع  صاحبان  موقعیت  و 

اقتصاد کشور  خصوصی   از عوامل  بوده است.  در  متقابل دودسته  منظور، رابطه  این  برای 
پیشا-نهادی و  تحلیل    ایدئولوژیكی  تاریخی  بستری  در  را  استنهادی  سازوکار  تا    کرده 

دهنده روابط میان این عوامل در  زیر نشانبه مسیر نهادی را تبیین کند. شكل    گیوابست این  
 بستر فرایندی تاریخی است. 

 صنعتی توسعهمسیر نهادی ضد  دهندهشكل. روابط عوامل  1نمودار 

 
 

انقالب   از  پس  که  سیاسی  اقتصاد  مناسبات  و  نهادها  که  شد  داده  توضیح  مقاله  این  در 
داری بودند. در شرایطی  اسالمی استقرار یافتند سخت متأثر از نفوذ ایدئولوژی ضد سرمایه

ی( دارهیسرماکار از منظر آراء سنتی از مالكیت خصوصی )و نه  محافظه  نسبتاًکه انقالبیون  
دست باال را حامالن ایدئولوژی رادیكال داشتند که سوار بر جو عمومی    کردند،دفاع می
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ی ایدئولوژیک، صنایع جدید و صاحبان صنایع را جزئی از  ساز  تیری غ زمانه، در فرایند  
امپریالیسم«   »ایادی  و  دربار«  به  »وابستگان  »طاغوت«،  شمار  از  و  پیشین  رژیم  متعلقات 

خارجیمی صنایع  واردات  و  »مونتاژ«  با  که  »انبار کاالهای  دانستند  به  تبدیل  را  ایران  ها، 
اند. الوصفت« خون خلق مستضعف را مكیدهداران ز»سرمایه  عنوانبهاند و  خارجی« کرده

چپ رویكرد  بیاین  توسعه  گرایانه  و  اقتصادی  تحلیل  در  محكمی  نظری  پشتوانه  آنكه 
ی، توانست در  پسا انقالبگیری نهادهای  موقعیت برتر در بزنگاه شكل  واسطهبهداشته باشد،  

تصمیم رسمی  نهادهای  و  مهم  قوانین  دیگر  و  اساسی  برناقانون  و    ت ی ن یعریزی  مهگیری 
را    افتهی خود  و  شونده  دی بازتولفرایندی    عنوانبهو  غلبه  کند.  نهادینه  این    شدن  نهینهاد، 

خصوصی   مالكیت  بنیان  در  اساسی  تزلزل  ایجاد  کنار  در  ایدئولوژیک   ژه یوبهرویكرد 
موج تأثیر  کارخانهتحت  و  اموال  مصادره  شهروندان، های  دیگر  و  صنایع  صاحبان  های 

وازی صنعتی نوپای کشور به همراه تحقیر و تخفیف صاحبان صنایع جدید و سقوط بورژ
اقتصادی   مناسبات  در  تجاری  بورژوازی  و    عنوانبهغلبه  انقالب،  حامی  سنتی  نیروی 

( ایدئولوژیک  دولت  اقتصاد    اعتناکماستقرار  به  باورمند  و  بخش خصوصی(  نهادهای  به 
گیری  های اساسی بزنگاه شكل. ویژگیدولتی، آرایش نهادی جدید در کشور پدید آورد

انقالب،   از  پس  جدید  سیاست  دهندهشكلنهادهای  و  رویكرد  که  بودند  های  مسیری 
ایدئولوژیكی در بستر و  -صنعت را جهت داد. گذشته از این، عوامل نهادی   دربارهدولت  

پیشانهادی   عوامل  و  رخدادها  تأثیر  سپس    دههتحت  و  نهادینه  ایجاد،  انقالب  نخست 
تشدیدکنندهت تأثیر  نهادی  مسیر  این  تداوم  بر  که  شدند  مانند  قویت  عواملی  داشتند:  ای 

بین  سیاسی  درآمد انزوای  و  تولید  کاهش  تشدید  سبب  که  جنگ  وقوع  و  ایران  المللی 
گسترش نفوذ دولت    ژهیوبهسرانه، تراز تجاری منفی، رشد بیكاری و اشتغال غیر مولد، و  

 صاد گردید. اقت شدن یدولتدر اقتصاد و 
نهادی  عوامل  این  برآیند  است،  مربوط  صنعتی  توسعه  و  صنعت  مسئله  به  که  جایی  -تا 

پیشا نهادی، مسیر نهادی خودتقویت ایجاد و حمایت  شوندهایدئولوژیک و عوامل  ای را 
که   حرکت    ازجمله کردند  آن  دولتی،  سوبهپیامدهای  اقتصاد  مالكیت    تزلزلی  نهادی 

به   نسبت  بدبینی  ایدئولوژیک  سرمایهخصوصی،  الگوهای  به  تمسک  و  صنعتی  داری 
ی« و »خودکفایی« بود که نتایج آن را  دارهیسرما  ری غ ریزی خاصی مانند »راه رشد  برنامه

اندازه اقتصاد و بخش    کوچک شدنتوان در افول صنعت و موقعیت صاحبان صنایع و  می
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مقاله نشان داده شد،    صنایع خصوصی، جستجو کرد. همچنان که در این   ژهیوبهصنعت،  
  قاً یعم، بلكه تقویت بورژوازی صنعتی و رشد صنعتی سازگار نبود با تنهانه این مسیر نهادی 

که این مسیر،    توان این ادعا را نیز مطرح کرددر پایان، می  در تعارض با آن قرار داشت و
خودتقویت فرایند  مبنای  دههبر  در  را  خود  شیوهشوندگی،  به  نیز  بعد  مختلف  های  های 

در   صنایع  صاحبان  بازگشت  با  مخالفت  در  مثال،  برای  و  کرده  بازتولید  و    دههتقویت 
ضد های  ، و تأکید مداوم بر سیاست1380  دهه، انحالل سازمان برنامه و بودجه در  13۷0
شبهاتوسعه و  دولتی  مناسبات  از  حمایت  و  سالی  در  )دولتی  اخیر    رغمبه  همآنهای 

 این مسیر(، جلوه یافته است.   خطا بودنی روزافزون آشكارگر
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 منابع 
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 رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس
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اهلل قدرت  عملکرد    ،(1382)  رحمانی،  قرن  ربع  کارنامه  رفسنجانی:  هاشمی  با  پرده  بی 
 انتشارات کیهان   :جمهوری اسالمی، تهران

 نشر نی :، تهرانزمیناقتصاد ایران ،(1386) رزاقی، ابراهیم

 نشر مرکز  :، تهراناقتصاد ایران در تنگنای توسعه( 1392) ده، حمید و صادق الحسینی زازمان

( اصغر  علی  و    ،(1397سعیدی،  زندگی   پهلوی:  عصر  ایران  در  صنایع  صاحبان  موقعیت 
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 انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی

 ، تهران: نشر نینیافتگی در ایرانمدارهای توسعه ،(1388) عظیمی، حسین

 پور. تهران: روزنه ترجمه رحمن قهرمان ،نظم و زوال سیاسی ،(1399رانسیس )فوکویاما، ف

( دارایی  و  اقتصاد  وزارت  فراز    ،(1383کارشناسان  و  نشیب  قرن  تهران1382-1358ربع   ،: 
 انتشارات پایگان

( الگویی برای تحلیل سیاسی،  1392کاظمی، حجت  به عنوان  نهادگرایی  پژوهش سیاست  (، 
 27-1. صص 1392ار و تابستان  ، به 13. شماره نظری
نیکی ایران  ، (1383)  کدی،  انقالب  حقیقت نتایج  مهدی  ترجمه  تهران،  انتشارات    :خواه. 

 ققنوس 
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 قومس :علیرضا طیب، تهران ، ترجمههای انقالبتئوری ،(1381) کوهن،آلوین استنفورد
 ترجمه افشین خاکباز. تهران: طرح نو  ،دموکراسی و توسعه ،(1378لفتویچ، آدریان )

آدریان ) از دولت توسعه  ،(1385لفتویچ،  فرهنگ  ترجمه احمد موثقی.    ،خواهبه سوی مدلی 
 19، شماره 5. سال اندیشه

سازمان    :، ترجمه فرشاد مومنی، تهراننظریه نهادگرایی در علم سیاست   ،(1387پیترز، گای )
 انتشارات جهاد دانشگاهی 

انتشارات    :، تهرانسال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر  110  ،(1396)  الجوردی، اکبر
 لوح فکر 

 انتشارات صدرا :، قمنظری به نظام اقتصادی اسالم ،(1368مطهری، مرتضی )

 نشر تهران :، تهرانرهاورد سرمایه داری تجاری ایران ،(1366موسوی خوزستانی )
شدن دولت پس از  ها و ابعاد نهادسازی در روند ساخته(، تحلیل شیوه1396میرترابی، سعید )

، بهار  9. سال سوم، شماره  پژوهیدولت انقالب اسالمی از منظر نهادگرایی تاریخی،  
 41-1. صص 1396

دار،  ، گفتگو با ماهنامه کارخانه  روایتی از اوضاع صنعت در دهه شصت ،  (1397)  نبوی، بهزاد
 شماره دوم 

( داگالس  اقتصادی  ،(1379نورث،  تاریخ  در  دگرگونی  و  آزاد ساختار  غالمرضا  ترجمه   ،
 نشر نی :ارمکی، تهران

( باری  وینگاست،  جان؛  والیس،  داگالس؛  نظام  ،(1397نورث،  و  اجتماعی:  خشونت  های 
بشر مکتوب  تاریخ  تفسیر  برای  مفهومی  ترجمچهارچوبی  رودسری.    ه ،  ذوقی  بهنام 

 ران: شیرازه ته

 انتشارات صحف :، تهرانکارنامه سازندگی ،(1378هراتی، عبدالحسین )

( علی  محمد  کاتوزیان،  ایران  ،(1392همایون  سیاسی  نفیسی، اقتصاد  محمدرضا  ترجمه   ،
 نشرمرکز  :تهران

( مسعود  ایران،  1390حبیبی،  در  صنعتی  توسعه  و  نهادی  دولت  شناسی  جامعه  توسعه  (، 
  16، شماره 8ره ، دوتکنولوژی صنعتی

( نورایی  همایون  و  محمدحسین  زادگان،  بررسی1394شریف   توسعه  و  صنعت   تحوالت  ( 
شناسی  منظور  به  ایران  در  صنعتی   تاریخ   پژوهشنامهایران،    صنعتی  توسعة  آسیب 

  شمارة چهارم، فرهنگی سال مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،اقتصادی و اجتماعی
   تابستان و بهار اول،
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، مجله  سیاست   جایگاه و نقش نیروها و طبقات اجتماعی در ایران،  (،1390کشاورز، بهمن )
 3حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 
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