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Abstract 

The class divide has always been one of the problems facing any society, so that 

governments, by implementing economic programs, cause it to deepen or decrease it in 

the country. The first step in bridging the class gap is to tackle the initial inequality in 

the distribution of public opportunities, resources and facilities in favor of the lower 

deciles of society. The main question of the research is the impact of policies, 

orientations, and government positions on the class divide in Iran after the Islamic 

Revolution? According to the research hypothesis, the implementation of policies and 

orientations of the governments after the Islamic Revolution, especially after the 

imposed war in (government construction and implementation of the first and second 

5-year development programs in line with structural adjustment and privatization 

policies), the process of class gap intensification It started with fluctuations and 

continued in subsequent governments. In the present study, using the descriptive and 

analytical method, the performance of governments after the Islamic Revolution in 

order to measure the impact on the class gap is discussed. 

Key words - government policy, class gap, Iran after the Islamic Revolution, 

development programs. 
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 چکیده

  ی که دولتها با اجرا  یبه قور .هر جامعه بوده اسکک   یرو شیاز معضکک پ   یفیهمواره   یشککفاط قاتا 

رفع   یگام برا نیدر اول  .اننکمتر شکن  ن  در کوکور شکنه  ای ر شکن  و قیموجب عم یاقتصکاد  یهابرنامه

  ی هابه نفع دهک  یمنابع و امفاناپ عموم   هافرصک    عیدر  وز  هیاول  ی حتق متابله با نابرابر یشکفاط قاتا 

بر   یو مواضکع دولت  هاگیریجه    هاسکیاسک  ریثأُعاارپ اسک  از   قی حت یاصکل لسکوا  اسک .  جامعه نیی ا

  و   هااسک  یسک   یاجرا قی حت  هیبنا به فرضک   ؟چه بوده اسک    یبعن از انت ب اسک م  را یدر ا یشکفاط قاتا 

اجرای    و یدول  سکازننگ )  در  یلی س از جنگ  حم  به ویژه  یبعن از انت ب اسک م  یهادول    یریگ جه  

رونن   سکازی های  وسکعه  ن  سکاله اول ودوم در راسکتای سکیاسکتهای  عنیت سکاوتاری ووصکوصکیبرنامه

در  ژوهش حاضکر با  یاف .  های بعنی ادامه دول   در و .نوسکانا ی شکروش شکن  شکفاط قاتا ی با  وکنین

دولتها بعن از انت ب اسکک می درراسککتای سککناش می ا     عملفرد یلیو  حل یفیاز روش  وصکک   یننمبهره

                                                                                  .گیردمیبحث وبررسی قرار    اثیرگذاری برشفاط قاتا ی مورد

های  برنامه" ،"انت ب اسکک می از  ایرا  بعن یشککفاط قاتا "،   "یدولت  یگذاراسکک  یسکک ": واژگان کلیدی

   " وسعه
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  مسئلهبیان  و  مقدمه 

و به     اسک    مورد  وجه قرار گرفته  اسک  که همواره ازسکوی  ژوهوکنرا   شکفاط قاتا ی از جمله مواردی 

  در همین راسکتا .اجتماعی و اقتصکادی محوکوب شکنه اسک    یفی از مهم  رین معضکت های سکیاسکی  عنوا 

صکورپ گرفته    ذاریهای دولتی براین فرایننثیراپ سکیاسکتنأو   حتیتاپ مفصکلی درباره شکفافهای قاتا ی

پ قاتکا ی برسکککی شکککنه  نظکامهکای سکککیکاسکککی وبرنکامکه هکای ننهکا براوت فکا  و کاثیرنوش حفومتهکا واسککک .

قاته متوسک      وجود نمن  قاتاپ باال دسک  به  دربایندانوک  برنامه ها وجه  گیریهای متفاوپ دولتهااسک .

به  قاتا ی  شکفاط  .اسک     اثیراپ موکتتیم داشکته  ار یا فاقن برووردارو قاته  ایین و محروم یا کم بروورد

های اصککلی اوت فاپ  و  ایه .دلک و کنترل منابع مادی بوککتنی دارگروه بننی های افراد و نابرابری در  م

در   برای واکاوی این فراینن و چنوننی به وجود نمن  این قاتاپ.قاتا ی  فاوپ در ثروپ و شکلت اسک  

و    باینبه سکیاسکتنذاری  شکفاط قاتا یمعضکت   گیریمرحله اول با نناهی به  اریخچه قاتاپ و نحوه شکفت

در هنای   و  اهناط دول  و وظایف ن   .شککنادول  و نهادهای سککیاسککی بزردازیم   مطالعاپ سککیاسککی  

  ی ننچه بیش از حنبر شکفاط قاتا ی  اثیر داردکلبه قور.نتش بوکیار مهمی دارد  هترشکهروننا  به زننگی ب

. این  می باشکن  )درنظارپ براجرا قوه قضکاییه )درقانوننذاری  وقوه متننه   )دراجرا قوه ماریه  هایسکیاسک  

کارایی و سکازگاری با جامعه با رعای  انصکاط   اثربخوکی   منفع  عمومی  درراسکتای باین  قاعن ا سکیاسک  ها

نظام  وزیع نامتعادل در حوزه   این متاله موضککوعا ی نظیر.ی کلیه قاتاپ اجتماعی دناال شککودو برابری برا

صکککادی و سکککیاسکککی  وجهک  گیری اقت ها  برنامه  ونابرابری درچارچوبنالتی  عک قنرپ رفاه و من ل   ا بی

 مینهن.قرارراموردبررسی بعن از انت ب اس می ی  دولتهاتماعی  اج

 چارچوب نظری -1

برووردار اسک    یانوکعاب از محنوده وا   ر ینوکا  به واهه ها  کلمه شکفاط:  شککاف اجتاایی  -1-1

شکفاط از    یشکناسکا  به جااز جامعه  یبرو . ر از مفهوم شکفاط اسک   عام یریها  عا   یسکتو عارضکاپ .

در   یشکفاط اجتماع  3-8:  1394  ،قاضکیا   ،هیریانن)بوک سکخن گفته  یاجتماع  یها   ی عارض و  ضکاد و سکت

   ها ینئولوهیا  جامعه درباره ارزش ها   کیگوناگو     یهاکنننه نتاط  فاوپ و افتراش افراد و گروه  نییواقع  ع

  ی را که دارنن م  یافراد اجتماع  ناهیو جا  یقاته اجتماع    یها و مطالااپ در اولو وواسته  یاسیس  یهانگاهید

  ی که بر رو یکه دو قرط گروه افراد  شکودیدر نظر گرفته م یبه عنوا  وط  یمفهوم شکفاط اجتماع.باشکن

  ی اجتماع   یهاگروه نیانوکعاب ب  ینتطه نغاز شکفاط اجتماع.   کننیاز هم جنا م  موکائت  وافق ننارنن  یبرو

  ی فرهنن  یعموم یها  یژگ یاوت ط در و   یو فرد یو منافع جمع  یاجتماع    یاسک  که از  فاوپ در موقع

گوکوک  و     یشکود. شکفاط اجتماع یم ین  ناشک   یهادر مواضکع و ارزش وت طو ا  یو اجتماع یاقتصکاد

شفاط   .گرددیدر جامعه برم  یمظاهر اوت ط و عنم  ناسب و ساوتار یبروبه اس  که   یبروورد اجتماع

 نایاسکک   وسککعه   نریفنیدر  عارض با  یاوککهیکه منافعوککا  به شککفت ر  ییبه واسککطه گروهها  یاجتماع

ها  گروه نیاز ا کیافراد منتوکککب به هر  یوا  برا  یهاو ارزش  یکوکککب وودنگاه بهرونن    نیا. نکنیم

 هیو برواسککته از  ضککادها و  لذ  وکک  یکه گذرا ناسکک     ی تابل شککفاط  18:  1391  ، ی)عانالعال اناامنیم

   ی خیشککفاط ها غالااح حوادم مهم  ار  یمنوککاا اصککل.  باشککنیموجود در بطن و متن جامعه م یهاضی اع

  ا یک و    ینوسکککاز  ایک چو  انت ب   یجکامعکه هوکککتنکن ککه در اثر حوادم ب رگ   کیک  ناریک  کا  یو  فکاو هکا   اپی مکا

شکود . شکفاط ها به   یم اادیجامعه ا کیدر  یتیعم یدول   ضکادها کینادرسک     یهاو برنامه  هااسک  یسک 
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  اط شف   یو مذها  یقوم  یشفاط ها  یمنر  و سنت  یعمنه در اجتماع یشفت ن  شفاط ناگووتن نی رعام

 .یقاتا   یشفاط هاو   یتالیاید یهاشفاط   ینول یشفاط ها   یجنو یها

جامعه دانوک  چرا که   کینوش شکفاط در  نینوش شکفاط را بتوا  بن ر نیا  نیشکا :  شککاف طبقاتی  -1-2

  ی اسکک یسکک    یوواهن شککن و در همه حوزه ها از جمله اجتماع   یشککفاط ن  ریسککا  سککازنهیزم یقاتا شککفاط 

  ی نوعککه در جکامعکه    شکککودیشکککفکاط گفتکه م  یبکه نوع  یشکککفکاط قاتکا .  نفوذ وواهکن کرد  رهیو غ  یفرهنن

در واقع   .نین یبه وجود م  نییهمچو  شکمال و جنوب باال و  ا  ی حا طکه اصک   ردیگ یصکورپ م  یقوکربنن

و افراد به واقر عنم  نینیدو قاته جامعه به وجود م  ا یشککود که م یگفته م  یبه شککفاف یشککفاط قاتا 

  . جامعه اسک   نیی امتوجه قوکر    وکتریب  ضی اع نیو ا شکوننیدر جامعه محروم م  ایم ا یسکر کیاز   یدسکترسک 

از    یوکتمیسک  گروه قرار داشکته باشکن   کیدر دسک     هیو اب ار قهر  یو اقتصکاد  یمنابع عمنه اجتماع که  یهننام

  ش یاحتمال اف ا  وککتمیسکک  نیا  یایو م ا  ازاپیاسککتفاده از امت نینیو سککلوککله مرا ب به وجود م یقوککر بنن

در سککط       یو در نها نوردیفراهم م  قوککر کی  یها را برابر منابع و فرصکک    وککتریبر ر و کنترل ب    یموقع

اف ا  یورد و ک   اجتمکاع بکه    . رددگ یم  نریقاتکه در رابطکه بکا قاتکه د  کیک   یقکنرپ و بر ر  شیمنار 

رفاه    اادیا  یهااسک  یبه دناال سک   ای وسکعه   یهابرنامه ی رشکتاب اجرا ننیمعموالح در فرن  یقاتا   یهاشکفاط

 حتیتاپ نوکا  داده شکنه  در  .ننین یبه وجود م برووردارنن یکه از منابع انره  ییبه وصکو  در کوکورها

به   شکنه  یفاریب  شیو اف ا  یشکلل  یهاکه موجب  ورم و ناود فرصک    یک   اقتصکاد  یهااسک  یکه سک   اسک  

را دو عامت انتتال   یفاری ورم و ب تاپی حت نیدر ا  .عمت کرده اسک    یدرنمن  یاز عوامت نابرابر یفیعنوا   

  نر ید  یتیدر  حت.کرده اسکک   یباال در اقتصککاد کوککور معرف یهاجامعه به دهک نیی ا یهااز دهک  ثروپ

عنم  وجه به   را ینامناسکب درنمن در ا عیو  وز ناریفتر  ا تیدال یاسک م  یمالس شکورا یهامرک   ژوهش

ضعف در ساز   شاغ   نییدرنمن  ا  نیی ا یهادر دهک  یبود   حرک درنمن نیی ا یرشن اقتصاد  یریفراگ 

  ی بانف  پینامتواز  به  وکه یدسکترسک  یو اشکتلال زائ  یتیحما یهادر قرح یاثربخوک   ینظار   یکارهاو 

  ه یرو یو ب  یناگهان شیاف ا  ینینوکنه درو  کوکور و باال رفتن نرش شکهرنوک   ی یرمهاجرپ نامناسکب و برنامه

معموال با ضکریب جینی  این نوش شکفاط را  .عنوا  کرده اسک     نرش ارز و  ورم حاصکت از ن  را در کوکور

عند ارائه    کیصکورپ   بهلورن  محاسکاه و   یبر اسکا  منحن  ینابرابر   ا یم ینیج  ب یضکر  موکخ  می کننن.

   ا  یسکککناش م یاسککک  که معموالح برا ینمار  ی راکننگ   یریواحن اننازه گ   کی ینیج  ب یضکککر.گردد  یم

 فی عر  یبا نوککات  ب یضککر نیا  .شککودیاسککتفاده م یجامعه نمار  کیثروپ در   ایدرنمن  عیدر  وز  ینابرابر

درنمن  یعند صکفر باشکن برابر به کین د  ینیج  ب یهر چه عند ضکر .دارد کیصکفر و  نیشکود که ارزش بیم

دارنن اگر    فوکا یهمه درنمن و ثروپ  یعنیبرابر با عند صکفر باشکن   ینیج  ب یو اگر ضکر. کننیرا موکخ  م

  ی نفر اسک  و مابت کیکه  نها ثروپ کوکور در دسک     یامطلق به گونه  ینابرابر یعنیباشکن   کیبرابر با عند 

 نرید یفصکت شکاو  در بعضک  ابنیی حتق نم  یکوکور  چیهمعموالح دو عند مطلق در   .ننارنن یدرنمن چیه

را به    ینیج  ب یدو اسک  ضکر نیا ا یم  ییدر نمونه ها ایو و   کیبه   کیکوکور ن د یبه ثروپ از بعضک  کین د

و ثرو منن را نوککا     ریفت نیب  یدرنمن راپیی ل  یکرد و چنونن وککهی وا  با سککراسککر کوککور متایم  یراحت

. وزیع  این اوصکاط سکه عامت مهم درشکفاط قاتا ی در جامعه  اثیر بوک ایی دارد با    3-5: 1387،ج لی).داد

 ساوتنی ورم  درنمن.ران  و
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نخانکا  جوامع و   یهکااز دغکنغکه  یفی  و  یاز ماکاحکث مهم اقتصکککاد  وزیع درنمکن:    درآمکد  عی توز-1-2-1 

همواره من   دارنن  ییباال یدر حال  وسکعه که با رشکن اقتصکاد  یکوکورها نا  بوده اسک  و در اکرر  اقتصکاددا

در   ی وا  شککروش مطالعاپ علم یرا م  وککتمیقر  ب  یقر  نوزدهم و ابتنا  ییانتها  یهاسککال .باشککن  ینظر م

عوامت   نریموککخ  کرد  و  فتر در جوامع به حوککاب نورد که در کنار دو عناد  فترا  نییوصککو   ع

  ع ی وز.داشکته اسک     ییفترزدا یها  اسک  یو سک   یاجتماع نی ام وکهیانن دول  رفاه   شینایدر    یینتش بوک ا

 اربکه ار اکاط    واسککک  ککه بکا احوکککا  ادراک    یبکا مفهوم رفکاه دارد و رفکاه مفهوم  کیک درنمکن ار اکاط ن د

  ع ین  را در قالب بحث  وز  وا یم  یو کارکرد ی ارب  یمفهوم رفاه با شکرا   5-9: 1395  ،شکفوهیار).دارد

  ی به نوع نیشنه از اقتصاد چو  دستم د بهره و سود با اادیاس  که انواش درنمن ا یهیبن .کرد تیدرنمن  حل

و    یکاهش نابرابر  ه  درنمن در ج  عیمناسکب  وز یشکود که با سکاماننه عیجامع  وز  یاقتصکاد  یواحنها نیب

  ی هکا  نکهیچو  انواش ه   یمتفکاو   یمطلوب درنمکنهکا از اب ارهکا  عیهکا جهک   وزدولک    نکن.رفکاه عمکت ک   شیاف ا

درنمن بر   عیبر  وز ی وانن نثار متفاو  می یمال  اسک  یهرگونه سک   یکننن و اجرایها اسکتفاده م  اپیو مال یدولت

   ی اقتصکاد  یهادر حوزه  یاریسکاب بروز موکف پ بوک  هنابرابر درنمن و ثروپ در جامع عی وز.بنذارد   یجا

مناسکب درنمن و   عی وز دول    یاقتصکاد  فیاز وظا یفی  رو  نیاز ا.کوکور وواهن شکن   یاسک یو سک   یاجتماع

ماند درنمن موثر باشکن دول    عیو  وز  یدر کاهش نابرابر  واننمیدول   یمال  یهااسک  یسک   .ثروپ اسک  

درنمکن    تیک درنمکن فترا و  عکن  شیککه بکاعکث اف ا  نیک نمکا  می نظ  راماکند درنمکنهکا    عی وانکن بکه نحوه  وزمی

  ن ی ا.ابنیک مختلف جامعکه کاهش   یهاگروه  نیب  یو فاصکککلکه درنمن یفاصکککلکه قاتکا  یعنی ثرو منکنا  شکککود 

  ی ها اپیمال  نهایدول  مرت سکوبوک  یانتتال یها  نهیه  یبرقرار  ای  ا هایاعمال مال  قی وانن از قرمیها  اسک  یسک 

  ی ها درنمن حال   عی وز.درنمن باشکککن  افراد کم  یبرا یمال  پی وکککه  شیاف ا ایب عوض   یکمک ها یمنف

 .اس    زیعانواش  و  نیاز مهمتر یفیدرنمن بازار   عی وز-1دارد  یمتعادل

وکنمکاپ    شکککامکت یوکنمکاپ دولت  ایک و    یموزش و وکنمکاپ بهکناشکککتندرنمکن قکابکت  صکککرط مکاننکن   عی وز  -2 

 ییربنایز

بکه    یعیککه از مواهکب قای  در واقع در نمکن      و اجکاره    هیک کرا    بهره مکالفکانکه  یبکه معنکارانک   :  رانکت -1-2-2

ها و  فرصک    گروه صکاحب اق عاپ  اینهاد   فرد  کین    یاسک  که ق  یننیفرا  ییجو ران   .نینمیدسک  

و   یمکال  یهکاهیک فرصککک   کا بکه سکککرمکا  نیانکن و بکا  صکککاحکب ابهرهیاز ن  ب  نرا یشکککود ککه دمی  ییهکاازیک امت

ار فاب  به    ینوع   ران در مفهوم نیدر ا .ننبیامیدسکک     یو اجتماع  یفرهنن  یاسکک یممتاز سکک   یها  یموقع

از ن  بهره ننارنن و    یموکاو   یدر شکرا نرا یکه د ژهیو  ازاپیاسکتفاده نگاهانه از امت نیفوکاد نهفته اسک  و ا

صکادر    یکوکورها  یبرا  ینفت یدرنمنها انننگردد میم نی ام  یحرک  از منابع وارج یکه برا  ییدرنمنها  ای

اسکک     یحق نهاد کی    یمالف  ایاز اشککتلال  یدرنمن ناشکک  ران    نرید  نگاهیاز د امین مینردد.   کنننه نف  

  ی ها  یوارج از فعال  یدرنمن باشن.کرده    یاجتماع  نیدرنمن کمک به  ول نیا اف  یدر یبنو  ننفه مالک برا

درنمن حاصکت از منابع    ینوع ن  را  یکل  یبننجمع کیگذشکته در  فیبا  وجه به  عار .اسک   یمولن اقتصکاد

  وک یو نتش انوکا  ن    یاز فعال  یناشک    باشکن که ثروپ به دسک  نمنه یبه انوکا  م ع  یقا یاهنا ای یعیقا

منابع ممفن اسک    نیا  .ن   س از اسکتخراج اسک    یایبلفه انوکا   نها اسکتخراج کنننه و اسکتفاده کنننه از م ا

بلفه به   یاقتصککاد    یدر فعال نیموککارک  عامت  ول قینوش درنمن از قر نیا .نف  و گاز باشککن نیمعاد  زم
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ها  نکنننه ن اادیران  با  وجه به منوککاا ا  .اسکک   ری ذامفا  نرا یاز د  اریواسککطه داشککتن قنرپ سککلب اوت

 :کرد یبننمی تو یو اق عا   یاجتماع  یاسیس  یمختلف اقتصاد  یها وا  به گروهیم

   ی بکازرگکان   یهکا  یک محکنود    یعیمکاننکن منکابع قا  یعوامکت اقتصکککاد  یاز برو  ینکاشککک  :یرانکت اتتاکککاد  -1 

  ع یو نحوه  وز یارز یها  هیسککهم   ی خصکک   نرش ارز یچننگانن   هام  یکنترل ق  یتیحما  یهااسکک  یسکک 

هر  .در هر جامعه اسک     یاسک یفوکاد سک  یامنهایاز   یفی  :یاسک یرانت سک -2.  اسک    یبودجه و اعتاار دولت

  ار یدر وصکو  منابع ثروپ و قنرپ را در اوت یریگ میو  صکم عیکه  وز یاسک یقنر منن سک  ح ابدول  و ا

  ک یک را به   یازیک شکککونن و امتیقائت م  ضیمختلف جامعکه  اع  یهاافراد و گروه نیکار ب نیدارنن و در اناکام ا

 .ردیگ  یگروه وا  شفت م  این  فرد  یبرا  یاسیران  س کی گروه وا  بنهنن   ایفرد 

  ی وککتنیو شککا یفرد یها    یوارج از صکک ح ی  ژهیو  ازاپیامت  یاز برو  یبرووردار  :یجتاایرانت ا -3

فاقن   یگروه ها ایافراد    یاز برووردار  یحاک   یران  اجتماع  شکود.یننها م  ب یاز افراد نصک   یبرو یذا  یها

محنود   یااسک  که اسکتحتاآ ن  را ننارد و منار به انااشک  ثروپ ن د عنه  یاجتماع  ازاپیاز امت    یصک ح

افراد با   یگاه  .ردیگ یبه اشککفال مختلف صککورپ م  یاز ران  اجتماع  یبرووردار  .شککودیاز افراد جامعه م

قرار گرفتن در  ای  یوکاوننیگاه رواب  وو   شکوننیبرووردار م  ییهاوود از فرصک   یشکلل    یاسکتفاده از موقع

  ای  عنه  یبرا  شکودیباعث م   نیقوان  یبرو ب یدر  صکو   یاسک یسک   وذاعمال نف ایگروه وا  و    ای وکفت   کی

 .نین نی ن  یران  اجتماع

 

  ی بازرگان   یهااسک  یسک   نهیدر زم یبه اق عاپ اقتصکاد یزودهننام و انحصکار  یابیدسکت:  یرانت اطالیات -4

  ی عنه ا  .ران  اسک    شانوا  نیاز مهمتر یفیمنوکاا   یعمران یهاو قرح یامور مال   بازار سکهام  یو ارز ی ول

  و مترراپ  نیدر قوان  الوقوشب یک قر راپیی ل نکهیاز افراد بکا بکه دسککک  نورد  زودر  اق عکاپ مختلف در زم

که به ثروپ هننف     کنننیوود اسکتفاده م  یدر جه  منافع شکخصک  نیجن یها یریگ میو  صکم  هااسک  یسک 

  ی م یرقاب  ناسکالم اقتصکاد  یریگ وود موجب شکفت  یبه اق عاپ صکح  رکانهیز  یابیدسکت  ابننی یدسک  م

 د.شو 

به صکورپ مناوم و به مرور زما     متهایق  یاسک  که سکط  عموم یتیاز وضکع یناشک  ورم   :تورم  -1-2-3 

 یمعن نیبن  .اسکک    هام  یق  یسککط  عموم  شی ورم عنصککر زما  و  ناوم اف ا فیدر  عر .ابنییم  شیاف ا

  ش یدوره وا  اف ا  کیدر    متهایاگر ق .داشککته باشککن  شیزما  اف ا یبه صککورپ مناوم در ق  نیها با  م  یق

در  یصکعود  شیشکود چرا که اف ا ی ورم اق آ نم ننیفرن نیقطع شکود به ا یرونن صکعود نیو سکزس ا  ابننی

در   یعموم را فاآ نظ کیدانا   اقتصککاد  ا ی  در م3-15: 1395،   )مهرنرا اوم داشککته باشککن. ن  نیبا  هام  یق

به هما     ین  هام  یق  که هر گاه حام  ول در اقتصکاد باال رود ردکنننه  ورم وجود دا اادیوصکو  عل  ا

حام  ول   شیصکورپ اسک  که اف ا نیها به ا  م  یمتناسکب ق  شیاف ا تی حل  .وواهن داشک    شینوکا  اف ا

ماادله در اشکتلال کامت الزم اسک  اضکافه  ول به   یکه برا  یکه در اقتصکاد نوکا  به متنار  شکودیسکاب م

که سکط  محصکول و سکرع  گردش  ول در  ییشکونن و از نناا یورج م اای نر ی ول ریذوا .نیوجود ن

  ن یاز ب  یاضکاف ریکه ذوا نی ا ا  ابنییم شیاف ا   ا یبه هما  م  هام  یق  یسکط  عموم   باشکن یاقتصکاد ثاب  م

 تاضکا نوکا  به عرضکه   ی ورم را عامت موثر ف ون یمتفاوپ منوکاا اصکل   ردازا هیبرود. وجه اشکتراک نظر

برشکمرد که در بروز  ورم موثرنن از جمله رشکن    وا یرا م یادیز  یسکاوتار  متعوا را یدر اقتصکاد ا. دانننیم
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   ی وارج  یاواسکطه  یو کاالها هیبه مواد اول  یداول ناپی ول  یوابوکتن   یمختلف اقتصکاد یهانامتواز  بخش

و کمتر   نینما یم اادی تاضکا ا  وکتریبنا  جه  که ب  یمل  رنمناز حن سکهم بخش ونماپ در د شیب  شیاف ا

 ورم در   یاز عوامت سکاوتار نرید یفی ینفت  یدرنمن دول  به درنمنها یوابوکتن  .نیاف ایکاال م  هبر عرضک 

نف    یبازار جهان  یعم ح از شکرا یمال  یهااسک  یمنار شکنه اسک   ا سک   یوابوکتن نیاسک . ا را یاقتصکاد در ا

نفک  از    نیک ور  می حر  ایک نفک     یجهکان  مک  یبکه عنوا  مرکال در صکککورپ ککاهش ق .نیک نمکا    یک عهکا  ا  میو  حر

هکا مل م بکه    نکهیه   نیا  نی کام  یشکککود و برایبودجکه روبرو م  یدولک  بکا کوکککر  یوکارج  یقرط کوکککورهکا

شکود.به   ی ورم م اادیوا یننیتنن دول  ورشکن یوال  بنه  شیامر منار به اف ا  نیا .باشکن یاسکتتراض م

 د)حوکین عانالیکوکور دار  یدر سکاوتار اقتصکاد وکهیر  را یاز علت  ورم دراقتصکاد ا  یادینر عنادزید  یعاار 

 .شود ی ورم  به دو صورپ متالور م  یاجتماع ینثار اقتصاد    27:  1395، 

 .شوند یکه از تورم متضرر م  یاجتاای  یهاگروه: الف   

  ش یاف ا  هام  یق  ریحتوقوکا  در جه  سک  وکه م د  را یبنم د و حتوآ یعنیثاب    یدارننگا  درنمنها -1 

 .کنننیاز  ورم ضرر م اس  وری او با  ابنی شیاگر اف ا ایو   ابنی ینم

  ی شکککنه وود را برا  ییجو صکککرفکه  یهکاککه  ول  هیک وورده  کا گکا انکنازکننکن س  ژهیانکنازکننکنگکا  بکه و س  -2

دفاش   یبرا  یالهیشکود بنو  ننفه وسک  یکم م وکا یاننازهاکننن ارزش  سیم  رهیذو یسکخ  زننگ  یروزها

 .از ن  را داشته باشنن

قاته از جامعه که بر   نیا  ووردیم  نیاز  ورم ضکرباپ سکنن  یقاته متوسک  ن   ع وه بر قاتاپ کم درنمن -3

قرار   نانهیناام    یانن در دورا   ورم م من در موقعشکنه  ییجو به صکرفه  قکار سکخ  و  حمت فرسکا موف اثر

کم ارزش   وککا یو  س اننازها .رود یمتناسککب با درنمنشککا  باال م  ریکه به نحوه غ  یزننگ   نهیه  رننیگ یم

  ی دهنن مواجه م یم  تیجامعه را  وککف  کی یقاته متوسکک  اسککتخوا  بنن  فیجامعه با وطر  ضککع  شککودیم

  87:  1378 ،اصت  یری)قن. گردد

 :از یبارتند   شوند یکه از تورم منتفع م یاجتاای  یهاگروه  : ب

  ی فروشککناه ها  هاواسککطه صککنعتنرا     ا یکارفرما  عیاعم ازصککاحاا  صککنا ریمتل یدارننگا  درنمنها -1

  ش یاف ا  اسکب که درنمنشکا  به  ن  یاجتماع  یهادارننگا  ارز و ق  و همه گروه ننارا یب رگ و کوچک زم

   ر شیبه دسکک  نورد  سککود ب یمحصککوالپ موجود در اناار وود را برا  وانننیو م ابنییم  شیاف ا   م  یق

 .گردننیاز  ورم منتفع م گرانتر بفروشنن

ککه بکه ککارمنکنا  و ککارگرا  و    یحتوآ و م دهکا  یمالغ اسکککم  رایشکککود زیاز  ورم منتفع م   یدولک  ن  -2

  نر یها و دکه از بانک  ییها ضقر ردازد و یم  یبخش عموم  یهاو اداراپ و بنناه هاوزار خانه نیموکتخنم

  افتکه یک و بکا ارزش  ن ل   یبکا همکا  مالغ اسکککم    گرفتکه  یاز بکانکک مرک   ژهیبکه و  یو وصکککوصککک   یمنکابع عموم

                          .کننیباز رداو  م

 ساختاراتتاادی ایران بعد از انقالب اسالمی -2

ماارزه با فتر و نابرابری اجتماعی و نابرابری در  وزیع درنمن  های دول  در زمینه شکفاط قاتا ی  سکیاسک  

 .در دوره بعن از انت ب به استناد قانو  اساسی راهاردهای دوگانه جمهوری اس می  موخ  شنه اس  

 .ایااد شنه اس   راهارد امحای نظام سرمایه داری و ایااد یک اقتصاد ماتنی بر عنل و قو  قاتاپ -1 
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 وجه به  وسکعه روسکتایی بر ایه     بر  ایه گوکترش عنال   وزیعی از قریق نموزش و بهناشک  راینا  -2

های حمکایتی دول  در کاهش فتر و بهاود محی  کوکککب و کار و  گوکککترش نظکام  امین اجتمکاعی و کمکک

ایااد    سکازی فترانو  وانمنگذاری وصکوصکی در کوکور و اعت ی رشکن اقتصکادی  فراهم سکاوتن زمینه سکرمایه

یفی از    7 -20:   1385،  ی زنوزری ی شکنه اسک .)هادهای مناسکب و امنی  الزم برای ننها برنامهفرصک  

 وزیع ناعادالنه و رشککن سککریع اقتصککادی و بی عنالتی اقتصککادی و     علت نارضککایتی مردم از رهیم  هلوی

ری ی اقتصکاد صکحی  و عادالنه بر  در  قانو  اسکاسکی جمهوری اسک می  ی   اجتماعی بود و در همین راسکتا

قاق ضکواب  اسک می جه  رفاه و رفع شکفاط قاتا ی و برقرط کرد  هر نوش محرومی  مورد  وجه قرار  

 .گرف  

ها به   وا  از ن های اقتصکککادی حرک  کرد که میر دهه اول انت ب به سکککم  سکککیاسککک  دول  ایرا  د 

بخوککی از اسککتنالالپ کلی انت ب این اسکک  که حرک  دول  های    .های باز وزیعی  عایر کردسککیاسکک  

های عمومی و  ا حنی سککاوتاری ننها محوککوب  های باز وزیعی از وصککل  انت بی به سککم  سککیاسکک  

کننن دوال  دول  در سککاو   ننونه که بروی جامعه شککناسککا  سککیاسککی اسککتنالل میهمچنین ن  .شککودمی

  . اقتصکادی و حرک  به سکم  سکیاسک  های  وزیعی می  وانن موجن بروی  حوالپ در سکاو  دول  شکود

های عمومی و  حرک   دول   س از انت ب به سکم  سکیاسک  های  وزیعی در دهه اول انت ب از وصکل  

های نخوکتین  س از هما  ماه  14:  1387،.)حا میدشکو ز انت ب محوکوب می س ا ا حن سکاوتاری دول  

 صکمیماپ اقتصکادی مهمی از سکوی دول  موق  و شکورای انت ب اسک می که    از  یروزی انت ب اسک می

بخش اعظم این  صککمیماپ ناظر بر   .در غیاب مالس قانوننذاری و وظایف ن  برعهنه داشکک  گرفته شککن

ها به بخش دولتی بود این رفتار  ولع ین اقتصکادی از بخش وصکوصکی و سکزرد  مالفی  و منیری  بنناه

نیروهایی     های چپ گرایانه در میا  نیروهای هوادار انت ب اسک می داشک  اننیوکه  حفای  از نفوذ عمیق

  که در کت نظر موکاعنی نوکا  به مالفی  وصکوصکی و بخش وصکوصکی نناشکتنن و حتی جناح های  ننرو

کنار نهاد  بخش وصکوصکی و    .دانوکتنننشکفار  نابودی سکرمایه داری را یفی از اهناط اصکلی انت ب می

های صنفی  ها حتی فعالی  شن بلفه همه حوزهیها محنود نم  اقتصاد  به بخش معینی از فعالی  دولتی کرد

کرد  یا در   ملی اقتصکادی شکورای انت ب   از نخوکتین  صکمیماپ مهم.  گرف  بخش وصکوصکی را در بر می

موسکوکاپ   قانو  ملی کرد   قانو  حفاظ  و  وسکعه صکنایع ایرا    ولتی کرد  کت نظام بانفی کوکورواقع د

 عیین  فلیف واحنهای  ولینی ب رگ     هااقنام بعنی  س از ملی کرد  بانک   بیمه و موسککوککاپ اعتااری

وروج اقتصکاد ایرا  از     رعای  نظام اسک می در مورد حتوآ کار  قانو  حفاظ  و  وسکعه صکنایع ایرا   .بود

  داولی  ا سککرحن وودکفایی درکوککوربود.  و احراز اسککتت ل از قریق  ولین نیازهای  وابوککتنی به نف  

 ا   43و  30و29در فصکت چهارم اصکول 1358مصکوب نذر ماه   قتصکادی مطرح در قانو  اسکاسکیموضکوعاپ ا

بیوکترین  اثیر را در سکرنوشک  بعنی اقتصکاد کوکور به جا   44و به ویژه  43نمنه اسک  اما دو اصکت  55

  - 189: 1395،  نژادین)غنینمامی را  رسکیم میدر واقع وضکع نرمانی جمهوری اسک  43گذاشکته اسک  اصکت 

از کار     یری   بیفاری   قانو  اسکاسکی بروورداری از  امین اجتماعی از نظر بازنوکوکتنی 29اصکت     . 175

های  نیاز به ونماپ بهناشکتی درمانی و مراقا     در راه ماننگی حوادم و سکوان   بی سکر رسکتی   افتادگی

حتی اسک  همنانی دول  موظف اسک  قاق قوانین از محت درنمنهای      شکفی به صکورپ بیمه و غیره
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های مالی و فوآ را برای  ک  ک افراد  عمومی و درنمنهای حاصککت از موککارک  مردم ونماپ و حمای  

                              .کوور  امین کنن

ت نموزش و  رورش راینا  را برای همه مل   یدول  موظف اسک  و سکا   اسکاسکی  قانو  30اصکت    براسکا  

اینا    ا  ایا  دوره متوسکطه فراهم سکازد و وسکایت  حصکی پ عالی را  ا سکرحن وودکفایی کوکور به قور ر

اقتصکادی جامعه و ریوکه  اصکت چهت و سکوم برای  امین اسکتت ل   در  21:  1395،    بادینگوکترش دهن.)داود  

همین اصکت  در  .سک  کن کرد  فتر و محرومی  و برنورد  نیازهای انوکا  در جریا  رشکن با حفآ نزادی او

از یک قرط  این اس  که این  ففر   :   وا  حضکور دو شیوه  ففر متفاوپ و حتی متضاد را م حظه کردمی

ت نظام اقتصکادی و هنای  ن  را بر عهنه  شکود که گویا دول  جمهوری اسک می ایرا  موکیولی  ک التا می

 أمین استت ل   انیت به کارفرمای ب رگ مطلق مناع دارد و از قرفی دینر  اکین بر این اس  که دول  نااین

 ه شود.اقتصادی کاالهای اساسی ایااد اشتلال کامت و غیر

شکود که در قانو  اسکاسکی فتر و محرومی  یک امر قایعی یا اجتناب نا ذیر  لتی بنین  ر یب م حظه می 

نوکنه اسک  بلفه مهننسکی اجتماعی و دوال  در سکاز و کار اقتصکادی برای رسکین  به عنال  اجتماعی  

جمهوری اسک می وود را متعهن به  حتق اهناط  وسکعه و فترزدایی که یفی از  .ضکروری  لتی شکنه اسک   

  ش های فراوا  و گوککترده در جه   بعن از انت ب اسکک می   اسکک  کرده اسکک . نی ن  محورهای کلی

بهوکازی وضکعی  فترا به عمت نمن و از قرفی  وجهاپ به سکم  کم کرد   وزیع ناعادالنه درنمن معطوط 

 ر شککنه اسکک  و شککفاط قاتا ی کمتر شککنه اسکک   شککن  وزیع درنمن نوککا  به قات از انت ب عادالنه

های  دهک  .وزیع درنمن ضکریب جینی و ضکریب شکفاط قاتا ی رونن روبه بهاود داشکته اننهای  شکاو 

 .انن ایین درنمنی قی سال های بعن از انت ب سهم بیوتری از درنمن ملی را به وود اوتصا  داده

کمک  های اولیه  س از انت ب  وانو  در زمینه کنترل مصرط و دول  وق  در سال: دهه اول انقالب  -3

ای  اره ای از  های مصکرفی برای قوکرهای وسکیع مردم از قریق عرضکه نوکاتاح ارزا  و یارانهبه  امین حناقت

 .های ووبی اناام دهنکاالهای اسککاسککی و ایااد نظم نوککای در زمینه  وزیع کاالهای بادوام واننی   ش

الهای مصکرفی اقوکار ثرو منن  ای از کاهای اسکاسکی در عرضکه  ارهدول  این سکال ها با ایااد محنودی  

                                                                                             . 19:  1397،النوی مصرفی این گروه را  ا حن کنترل کنن.)زنن وکیلی

  . دورا   س از  یروزی انت ب اسک می دورا  بهاود چوکمنیر  وزیع درنمنها و ثروپ ها در کوکور اسک   

 صکویب قانو  حفاظ  و  وسکعه صکنایع     هاگیری شکورای انت ب اسک می در زمینه ملی کرد  بانکسکم  

انن  فاصکله میا   های دول  شکهین رجایی در زمینه به حناقت رسک  صکویب قانو  جنین زمین. یادگاری  ایرا 

بننی کاالهای اسکاسکی  برقراری سکیوکتم سکهمیه  حناکرر و حناقت حتوآ و م ایای  رداوتی به کارکنا  دول  

ساله با اضافه ال ام های قانو  اساسی در این زمینه ماننن از بین برد   60و قرح برجوته شهین رجایی قرح  

های به غای  سکودنور و  ه بروی فعالی  ممانع  از ورود بخش وصکوصکی در زمین   انحصکارهای وصکوصکی

:  1397،  )مومنی.نموزش و بهناشکک   مامی نحاد جامعه بود   های جنین دول  در زمینه موککفنموککیولی  

اصکلی فراروی سکیاسک  های  های مصکرفی موکفت اما نوسکاناپ قیم  نف  و قاتاپ باالی گروه   23-19

کوکور به یاری جریا  موکتمر صکادراپ نف  و درنمنهای با وجود این موانع و موکف پ اقتصکاد   دول  بود

فتر و فوکاد و  اعیض جلوگیری   حاصکت از ن   وانوک  از بروز کماودهای غیرقابت  حمت  ورم از شکیوش و

هیچناه قطعی  .حتی در زما  جنگ غذا و سکایر مایحتاج اولیه زننگی در حن قابت قاول یاف  می شکنکنن. 
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میلیارد ریال  97نرفته کارشکناسکا  سکازما  ملت ووکارپ  ناشکی از جنگ را  روی نناد نرش  ورم ویلی باال

اما دول  علیرغم ه ینه سکننین جنگ   . خمین زدنن و کارشکناسکا  داولی ن  را ه ار میلیارد برنورد کردنن

ضکروری در حن  ایین  رهای غیکوکری بودجه با  تلیت  رداو    .از  وسکت زیاد به اسکتتراض وارجی  ن نناد

های حمایتی و  بنیرا  و اقوکار نسکیب  ذیر با سکیاسک  اثراپ نامطلوب  ورم بر روی حتوآ  .شکنمی  کنترل

نظام اجتماعی را به  دول   وانوکک    ای جیره بننی و  وزیع موککتتیم کاالهای اسککاسککی جارا  گردین.یارانه

 ایا  جنگ  حمیلی  سککم  هرچه عادالنه  ر شککن  درنمنها و ثروپ ها به  یش بردنن و  تریااح همه ننا   ا 

 . ابرجا و استوار باقی مانننن

 دوره سازندگی -4

  م یستوط ق  به دو برابر کین د    یجمع شیاف ا از جنگ    یها ناش یووارپ و وراب: رویکرداتتاادی   

ها و  یوراب    س از جنگ .در دورا  جنگ شکککننن  یبود که منار به بحرا  اقتصکککاد  ینف  از جمله عوامل

  ی ها  ینابوکامان  یو محاصکره اقتصکاد یمل یها  هیو کاهش سکرما نیمراک   ول  ینابود یو ماد یموکف پ مال

کرد.    یم نیک را  هکن  یاسککک م  یجمهور    یک موجود    یالمللنیب  اکاپیبکه  ر   ییاعتنکا  یو ب  ب یک  عت    یصکککاداقت

  ی نریو ال امکاپ اهکناط د  ردی کذ  ا یک  کا  یو داول  یوکارج  اسککک  یک بود ککه  س از جنکگ ال امکاپ سککک   یهیبکن

دول    ن یبا به قنرپ رسکک   .دول  در کوککور گردد  یهایریگ و جه    یاقتصککاد  یهااسکک  یسکک   نین یجا

 اپیارائه نمود که با متتضک   یاز اسک م و اصکول قانو  اسکاسک   ینیجن یرهای فوک   نیکه معتتن بود با یهاشکم

شکعار    نیدول  جن  17: 1397،   یدول  نباد  یباقر)   .افی ریی ل  را یا یاقتصکاد یزما  هماهنگ شکن فضکا

  ی ها اسک  یسک     یکوکور را در اولو   ی  ش نمود بازسکاز  نیوود برگ  یرا برا یو سکازننگ  ی وسکعه محور

دوره   نیدر ا یاهناط مل  .شکن ی عهن اصک ح قلب معرفعنم یدول  سکازننگ   یریگ جه   .وود قرار دهن

دوره به ساب   نیدر ا  .بود  یالمللنیب  یهارواب  و  عامت با سازما   یسازیعاد  یاقتصاد  ییگراشکامت  وسعه

قنرپ    دول  سکرموکق   افتهیچو  دول   وسکعه  ییهانتش یفایدرصکند ا را یا یاسک م  یجمهور  نفهیا

  ا  یبه عنوا  کانو  اقناماپ دول  قرار گرف  و در واقع  س از  ا  یبود  وسککعه اقتصککاد  رهیو غ یامنطته

   ی اولو   کینئولوهیو ا  یوط به نظم جهانعطبر منافع م  یدر حوزه اقتصکاد و دفاع  یجنگ و منافع قنرپ مل

  ی جمهور   یو وارج  یداول  اسک  یاول سک     یاولو    به عنوا  یکه رشکن و  وسکعه اقتصکاد  یاگونهبه .کرد نای 

  ی شککود و کوککور رونق اقتصککاد  یسککازننگ   میوواهیاع م کرد ما م  یرفوککناان  یهاشککم .در نمن  یاسکک م

  ر یشککود و فت کین د  یرشککن کنن  ا بتوانن به عنال  اجتماع  یکنن و از لحاظ اقتصککاد  نای   یماد  وککرف  ی 

  ی بود و سکزس برا  را یدر اقتصکاد ا  یان دورا  سکر نغاز فصکت  ازهیا  9:  1390،ی)وواجه سکرومینناشکته باشک 

 تی عن یو برنامه ها نیجن  یهااسککک  یسککک  یمنظور از سکککازننگ   .نیرا برگ  یدول  وود عنوا  سکککازننگ 

 گرفته بود شیبود که دول  ن  را در    یاقتصاد

  یدوره اول و دوم دولت هاشا یاتتااد  یهابرنامه نی ترمهم

به   ن یرسک  یها برااسک  که در ن  دول   یاقتصکاد  اسک  یسک   ینوع یاقتصکاد تی عن  :یاتتاکاد  لی تعد -الف

بکاز      وارداپ  یتهکایهکا و محکنودبرداشکککتن  عرفکه  ا یک از م     اکارپ نزاد  یاهکناط موردنظر ککه همکا  برقرار

در مورد    یدولت  یهکا  یک رفع محکنود    یوکارج  یهکایگکذارهیک سکککرمکا  یبکه رو  یاقتصکککاد  یگکذاشکککتن درهکا

منابع به     یمنظور  خصک  نیمترراپ به ا میو  نظ یموسکوکاپ دولت  یسکازیوصکوصک    یوارج  یگذارهیرماسک 

بازار حذط وکنترل    یهام  یبه سککط  ق  هام  یداد  ق شیاف ا  ردیبازار صککورپ گ   لهیدول  به وسکک   یجا
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ر قانو  حناقت  ینظ یدولت  نیکاسککتن قوان  یکاهش کارکنا  اضککاف هاارانهیحذط   یبننرهیو نظام ج  هام  یق

کنن  یم تیکه دول  به بانفها  حم  ییها   یکاسککتن محنود یکاهش دوال  دول  در نظام مال   هادسککتم د

ها و  ورم از   راز  رداو    یدرما  کوکر  یصکادرا   یکاالها  یهااپیحذط مال  ایوواسکتن    یا ینظام مال ریی ل

ارزش  ول   یکاهش رسکم  یدولتکاهش مخارج   مهار رشکن عرضکه  ول یعنی  یداول  یکاهش  تاضکا قیقر

اصککک حاپ در    ینیک در بخش  ول  یوربهره شیکاالها با اف ا    یک و بهره  را یتیحت  ینرش ها شیو اف ا یمل

در   وکتریب یاقتصکاد تی عن  7:  384،احمنی  مهرگا ) اسک   کو اه منپ و بلنن منپ  یهای یرنحوه برنامه

شکن که     ی او   نیال   یفاینمر  یهاکوکور یبرا  ی ول و بانک جهان  یالمللنیصکننوآ ب یاز سکو  1970دهه 

از    وانوکتننیکوکورها م  یسکاوتار تی عن  اسک  یسک   یبا اجرا .به اجرا در نمن  ین  را یبعن از چنن سکال در ا

ک     اقتصککاد   1392) دانوککاو   یوارگ ار.منن شککوننبهره  ی ول و بانک جهان  یالمللنیصککننوآ ب یهاوام

snn.ir (1400 .  ی اقتصکاد   ی را ننیفرن .شکن نی نو  تی عن فردیاز رو  ریبا  أث یبرنامه اول  وسکعه اقتصکاد  

 تیدهن که برنامه  عن یقراحا  برنامه اول و دوم  وسکعه نوکا  م  یمحتوا .شکن  نهیدر برنامه دوم  وسکعه نهاد

بر رشکن    یانرفوکنا  یدول  هاشکم  تی عن  اسک  یسک   .ها داشکته اسک  برنامه نیا نیدر  نو ییسکهم باال  یاقتصکاد

بکه   عی وز  فردیبرنکامکه از رو  نیا  یبود و دولک  در اجرا  یماتن  یوکارج  یگکذارهیک و جکذب سکککرمکا  یاقتصکککاد

   اف  ی  شیگرا ینی ول فردیسم  رو

 ت ی در چارچوب برنامه  عن   ی دول  هاشکم   ی اقتصکاد   ی ها برنامه   ن ی از مهمتر  نر ی د  ی ف ی   : ی سکاز   ی خاکو ک   - ب 

  اسک  ی سک  ک ی از   ی به عنوا  بخوک   ی سکاز ی وصکوصک   اسک  ی سک  . در کوکور بود   ی سکاز ی وصکوصک   اسک  ی سک     ی سکاوتار 

گذاشکته شکن    ا به اجر  ی کوکور صکنعت  ی از قرط  عناد معنود  ی  د ی م  1980دهه    ت ی در اوا   ی اقتصکاد  ت ی گوکترده  عن 

  اسکک  ی سکک  . کرد     ی در حال گذار سککرا   ی کوککورها و اقتصککاد ها از جمله اقتصککادها  ر ی و به سککرع  به سککا 

 ا  ی کاهش ز    کاهش مناوله دول  در اقتصکککاد    م ی مفکان     یک  تو     یی کارا   ی به منظور ار تکا   ی سکککاز ی وصکککوصککک 

محصکول به اجرا گذاشکته شکن و نثار مرا  ن  معموالح به شکفت   ی و ار تا   نمن در  ع ی بهاود  وز    ی دولت   ی ها شکرک  

  ع ی و بهاود  وز  ن ی  ول   ش ی اف ا  کاهش اننازه دول   ی مال   ی گوکترش بازارها  دول   ی بهاود وضکع مال     یی کارا   ش ی اف ا 

برنامه   ز هم ما  با نغا   ی سکاز ی وصکوصک   را  ی در ا  .   20:   1395  ، )مهربانفر   شکود   ی درنمن و ثروپ در جامعه ظاهر م 

بر   . به اجرا درنمن   1372 ا   1368 ی ها سکال   ی اول کوکور در ق   ی و فرهنن   ی اجتماع    ی اسک ی سک    ی  وسکعه اقتصکاد 

ها به بخش  وزار خانه  ر ی و سککا   ع ی ماموعه وزارپ صککنا  ر ی شککرک  ز   397برنامه اول  وسککعه مترر شککن    ی مانا 

قانو     ن ی که ا   . و مذاکره صکورپ گرف   نه ی م ا    بور  ها به سکه روش   ی واگذار  ن ی و ا  . واگذار شکود   ی وصکوصک 

   1381)سازما  برنامه و بودجه کوور   ها شن ی واگذار   ش ی موجب اف ا 

  ی ها همه شاو    یساز یو وصوص یاقتصاد  تی عن  یهااس  یس یبا اجرا یدول  سازننگ در  رویهمرفته  

و    حام دول    شیاف ا   به نف   را یعمنه اقتصککاد ا  یوابوککتن  .رش نناد رودیقاق ننچه انتظار م یاقتصککاد

شکناو  درسک  از  ها و عنم ارانهی  ینوک یگ   یشکنه در برنامه  وسکعه اعطا نییبه اهناط  ع ن یدر رسک  ینا وان

ها بنو   وجه    اسک  یسک   یبه اجرا فااناهی  نی اک   الزم  یهارسکاو  یناود ز   کوکور  یها    یها و قابل  یظرف

ها به    اسک  یسک  نیبه جا گذاشکته اسک . ا یمنف یامنهایو    یورود به اقتصکاد جهان  یو حرک  برا  امنهایبه  

 امنی  دهنینوکا  م  هاافتهی .کرد تی حم  ریترا بر جامعه متوسک  و ف  یادیووکارپ ز  یعل  عنم کارشکناسک 

 یو دول  سککازننگ  نیدرصککن رسکک  49از  شیبه ب 1374نرش  ورم در سککال   شیها اف ااسکک  یسکک  نیا یمنف

به    ی وجهکم همچنین  .وود ثا  کرد  یبرا  یرا  ا قات از دول  روحان را یا  ینرش  ورم اقتصککاد  نیوککتریب
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  اف ی شیدرصکن اف ا 300 ا حنود    ینالپ کوکاورزربه بخش صکنع  مونتاه اب ا    یو اولو   یبخش کوکاورز

  ه یرویصککادراپ و وارداپ ب .نیبخش گرد نیدر ا  نیکوککاورزا  و کاهش  ول وککتریب  یتیو موجااپ نارضککا

صادراپ در دورا   یها  یو رفع محنود   الیو قنر منن شن  دالر در متابت ر  یدر بخش وارج ینزادساز

که گوکترش    یادر ن  دوره به گونه .نیگرد نهیشکفت نوکنا بهصکادراپ اما   قیباعث  وکو   یاقتصکاد  تی عن

نوردنن که   یوارداپ و صککادراپ رو  یمولن به سککو   یرویاز ن یمیصککادراپ صککورپ گرف  که بخش عظ

  ی از قرف .کرد نایکاهش    ین یصککادرا   یکاالها    یفیوارد نمن ک  یداول  یمتهایق یرو  یفوککار قابت  وجه

گوککترش  .  رف  یاز دالال  و واسککطه م  یقوککر واصکک   ب یبه ج  پاز منافع حاصککت از صککادرا یمیبخش عظ

وارداپ    .شکککن  ییگرا  یضکککرور  نین یجکا  ییگرا  کسفرهنکگ لو   ییو  امکت گرا  گراییمصکککرط  هیک روح

  ی کاالها  ریو سککا  تیا وما  یالمللنیب  وککناهینما اادیا   یلوکس وارج یبه عنوا  کاالها  تیا وما  نی رمنر 

   یو چنن سکتاره و امرال ن  نوکا  ع م دول  در  ت  یهامالت و هتت  یهاها و رسکتورا سکاو  برج   منر 

  ی هانهینوکا  به دوره جنگ بن ر شکنه بود ه  یعنال  اقتصکاد  یعنم  حتق عنال  اجتماع  .بود یرفاه قلا

  8حنود  هانهیدول  شکوکم ه  ا یکرده بود و در ابتنا دول   نام  ا  ا نای  شیاف ا  یادیز  ا یبه م یزننگ 

فا   وشکش  ام از جامعه   یعیاشکتلال کارگر و کارمنن بود  بخش وسک     یبا  وجه به وضکع  .برابر شکنه بود

شکن   یقاتا   یدر بهناشک  و نموزش جامعه را به سکو   یسکازیوصکوصک .ها وجود نناشک  نهیه  نیراح  ا

 ی عنالتیب  نهیاز لحاظ نموزش زم یادیز  ا یو م  یبخش وصکوص  یرانتفاعیمنار  غ  اادیا  سکوآ داد  وکتریب

 را فراهم نورده بود.

 اقتصادی دول  سازننگینمارشاو   :  1جنول شماره

 ردیف

 

شاو  های  

مهم اقتصادی  

 درشفاط قاتا ی

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 

1 
رشن  ولین 

 ناوال  داولی 
9 /5 1 /14 1 /12 4 5 /1 5/ 9 /2 1 /6 

2 
رشن سرمایه  

 گذاری
4 /7 8 /13 4 /64 5 /3 - 3 /10 - 2 /14 - 5 /4 - 25% 

 23/ 2 49/ 4 35/ 2 22/ 6 24/ 4 20/ 7 8/ 9 17/ 3 نرش  ورم 3

 9/ 1 10 10 10 10 10 14/ 2 15/ 5 نرش بیفاری  4

 39/ 10 40/ 74 39/ 93 39/ 76 38/ 70 39/ 96 39/ 69 40/ 92 ضریب جین  5

6 

نوا  ه ینه ده  

درصن ثرو منن 

 به ده درصن فتیر

60 /17 9 /15 3 /16 9 /15 16 7 /15 1 /16 5 /14 

 ومرک  نمار ایرا 162استرا ژیک ش مار بانک مرک ی ایرا .گ ارش راهاردی مرک   حتیتاپ ن : مناع  

 

 ا الحاتوره د -5
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  ی لک   فردیرو .کوکور حاکم شکن یبر فضکا  ینیننرش جن یکارنمن  دول  وا م  یبا رو:  رویکرداتتاکادی 

   به  وسکعه   یابیکه الزمه دسکت  .باور اسکتوار بود  نیو برا  یو فرهنن  یاسک یدول   وسکعه سک  نیو  ففر حاکم برا

اصک ح وضکع موجود بر    یشکعار دول  وا م.و ار تاا فرهنگ ن  کوکور اسک   یاسک یفراهم شکن   وسکعه سک 

به سکه دوره   یانت ب اسک م  خیکه  ار  معتتن بودی وا م  .بود  یمننرج در قانو  اسکاسک   یها  یظرف  ا اسک 

حفآ انت ب  یدوره اول دوره   ش برا:  وا  وود را داشکته اسک   اپیکه هر دوره متتضک   شکودیم  می توک 

نظام و انت ب اسک  که   ننهیجه  ن نیی ع و دوره دوم  .بود یلیجنگ  حم  ا یو نظام اسک  که اوج ن  جر

نظام اسک  و دوم     ی را  و دوره سکوم .دارد یو سکازننگ  یبه نبادان  شیو گرا  شکودیبعن از جنگ شکروش م

در  وهیاعتتاد داش  اص حاپ ر یوا م  ینقا  .باشکنیدوره م نیاع م شکروش ا  یهانوکانه  نیورداد از بارز ر

  ن ی اک   یدر عرصکه اقتصکاددول  وا می   .کرد  ایاحننها را  نیدارد که مفعول ماننه و با یاصکول قانو  اسکاسک 

اقتصکاد   .نیدول  را گفتما  اصک حاپ نام نیلذا ا  داشک    ییو قانو  گرا یسکازعنال  و شکفاطو   بر رشکن

  مار یکوککور را ب یاقتصککاد    یوضککع   یوا م ینقا  .اردیرن  م  یاز موککف پ متعند 1376در سککال  را یا

  . شکودیحت نم یموکف پ اقتصکاد  .درما  نوکود  یبه صکورپ اصکول  یماریب نیف کرد و اع م نمود  ا ای وصک 

دول  قرح  .بود  یاز دول  سکازننگ  یناشک   یدر ماموش مواجهه با موکف پ اقتصکاد  نیدول  جن فردیرو

  قرارداد.   دسکتورکار در  بود را یا یماند سکاوتار اقتصکاد یمهننسک   یکوکور را که نوع  یاقتصکاد یسکاماننه

و    نیاز قوان  یللو انحصکاراپ اقتصکاد  رینظ یاقتصکاد  یاصک ح سکاوتارها را یا اقتصکاد یسکاماننه  یمحورها

  ی دول  و کاهش وابوککتن   یاصکک ح سککاوتار بودجه عموم  یگذارهیو سککرما  نی ول  یمترراپ بازدارننه برا

  و  نیو رشکن  ول   یگذارهیسکرما  یمنابع الزم برا نی ام  یاجتماع نی ام ن  به درنمن صکادراپ نف  وام  نیشکن

 وجه به    فردیرو نیبر اسکا  ا  .کوکور قرارداد یبه  راز  رداو  ارز ن یبهاود بخوک    یاقتصکاد  ییشکفوفا

  ی از سکو  یرشکن اقتصکاد  یکم درنمن هموکو با   ش برا  یاز مردم و گروهها  ان  یو صک   یعنال  اجتماع

ها    ش کرد   ا در ابتنا قرح دول  در سکال  نیبنابرا . 82-85:   1396،فوزی)  شکنیم یرینی   نیدول  با

در چارچوب  . برنامه سکوم قرار دارد وکاردیبارد و سکزس  مرک  وود را به   شیرا به    یاقتصکاد یسکازماننه

کوکور در  یها و چوکم اننازهاافق میجامعه و  رسک  یهاو چالش  ازهایها و ن وجه به ضکرورپ  برنامه نیا

  ش در فراهم سککاوتن    یبرنامه سککوم در دول  وا م  یژگ یو  نیترهمم .شککن میدهه سککوم انت ب  رسکک 

  ق یاز قر  ی وسککعه رقابت فردیبر رو  یماتن  یبود و با راهارد اق عاپ اقتصککاد  ناریال اماپ  حتق  وسککعه  ا

و    یاصک حاپ قانون   یاجتماع  نینظام جامعه  ام  یریهمراه با شکفت گ  یاقتصکاد یحرک  به سکم  نزادسکاز

ه ار فرصک    845از  شیسکاالنه ب  اادیدول  ا  یو کاهش  صکن  یللو انحصکاراپ و موکارک  بخش وصکوصک 

     17: 1389،)دادگر. شن نیو  نو  یکرده قراح تیجوا  و  حص    یجمع  یبرا یشلل

 یای نر  ینین ین  و جا  یسکازفوکا ی  اسک  یسک   یاصک ح نرش ارز و اجرا  یمهم اقناماپ دول  وا م   ینتا 

  ی وصکوصک  یهابانک  سی اسک   هاکاهش  عرفه یبرا   یفراهم نورد  شکرا یا عرفهریموانع غ  ی عرفه به جا

بکه منظور    یبکانف  ریغ  یبکازار بور  و نظکام مکال    یک در منکاقق نزاد بکه همراه  تو   یوکارج  یهکاداوکت و بکانکک

   ی وصکوصک  مهیب  اادیعوارض حذط و ا عیو قانو   ام یا یمال نیقانو  جن  یاز شکافه بانف ییانحصکارزدا

  ااد یا  .بود یمهم یهاقنم  یگذارهیو سککرما  نی ول  یهاا یبن  می حف  یکه برا یارز  رهیحوککاب ذو  اادیو ا

درنمن  یهااص ح ساوتار بودجه به منظور کنترل نوسا   حاصت از صادراپ نف  وام یارز  رهیحواب ذو

  وکککارد یدول  در   نیا  یمانع اقنام اسکککاسککک  نریدول  و موانع د یمال یها  یدورا  محنود نیدر ا .ینفت
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  بی عادالنه ثروپ و ضکر عیمر ا  با  وز  یهاشکن و شکاو   یگوکترده در حوزه اقتصکاد  یسکاوتار راپیی ل

 ینفت یکوکور به درنمنها  ی ناوم وابوکتن  .اف  ین  اودباال به یهانوکا  به دهک نیی ا  یو سکهم دهفها  ینیج

للو انحصکاراپ و رواج بازار   نهیبودجه دول  ضکعف دول  در زم  یکوکر  یزسکا  یو رونن کنن وصکوصک 

 یکم کرد  شکفاط قاتا  ایدر رفع    ینتوانوک  گام یدول  وا م  ارز در ماموش  یرسکم  ریقاچاآ و بازار غ

 .اف  یدورا  ادامه   نیدر ا یدول  قال یقاتا  ناوم شفاط   یدر جامعه بردارد و به نوع
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 نماردول  اص حاپشاو   :  2جنول شماره

 فردی
 های مهم اقتصادی  شاو 

 برشفاط قاتا ی 
1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 

 4/ 8 6/ 8 7/ 6 3/ 3 5/ 0 1/ 6 2/ 9 2/ 8 رشن  ولین ناوال  داولی  1

 7 10/ 8 12 14/ 2 4/ 1 5/ 8 3/ 2 12/ 5 رشن سرمایه گذاری  2

 15/ 2 15/ 7 15/ 8 11/ 4 12/ 6 20 18/ 1 17/ 3 نرش  ورم 3

 10/ 3 11/ 8 12/ 8 14/ 2 14/ 3 13/ 5 12/ 5 13/ 1 نرش بیفاری  4

 39/ 96 41/ 56 41/ 91 39/ 85 39/ 91 40/ 9 39/ 65 40/ 29 ضریب جینی  5

6 
 ه ینه ده درصنثرو منننوا  

 فتیر به ده درصن
7 /15 2 /14 4 /15 15 4 /14 9 /16 2 /16 6 /14 

 مرک  نمار ایرا  و162 حتیتاپ استرا ژیک ش مار بانک مرک ی ایرا .گ ارش راهاردی مرک   ن: مناع  

 

  یدالت وره مهرود -6

متفاوپ    فردیرو ینوع   وا یرا م یجمهور اس  یدر دورا  ر  نژادیدول  احمنرویفرد   :اتتاادیکردی رو 

  فرد یرو نیا  .دانوک    یاصک ح قلاانه دول  وا م فردیو رو  یدول  هاشکم  کیبروکرا   فردیبا رو  وکهیدر متا

از   یفیبرعنال    نی اک  .گذشککته بود یهادول   یخی اربه  ار یبر نف  یماتن یوجه سککلا یسککو دارا کیاز 

را فراموش شکککنه    یقال ی حتق عنال  در دول  ها  یدول  بود که حرک  به سکککو  یمحور  یشکککعارها

   مناسککب و عادالنه منابع  عیعنال  را  وز  ینژاد اجرایاحمن  .شککود  ایاح  نیدول  جن در  نیو با  دانوکک  یم

  ر از مناقق کوککو یبرو  یخی ار  یهایماننگ ثروپ ها و امفاناپ کوککور و رفع موککف پ و اصکک ح عتب 

  ی نژاد در نتن عملفرد اقتصاد یاحمن  دانوک .می ضیو ماارزه با فوکاد و  اع  برابر اشکتلال  یهافرصک   اادیا

برد و ن  را    یال مؤ سک  ریورا  بعن از جنگ را ز وسکعه در کوکور در د  یهابرنامه  یگذشکته ماان  یدول  ها

  ی و فرهنن  یو اقتصکاد  یاجتماع   یکه نتا  دانوک  یم  یجهان  یهاو بانک  یدارهیاز نظام سکرما ینی تل یالنو 

برنامه چهارم  وسکعه را    ینژاد سکاز و کارها  یاسکا  احمن  نیبرا  .کوکور به بار نورده اسک   یبرا  ینامطلوب

دانوکک  لذا یرا متناقض م  بود  نهیرسکک   ب یمالس به  صککو   لهیو به وسکک   یقراح یکه در زما  دول  وا م

به نام قرح  حول   نیجن  یهامالس برنامه نییاز برنامه چهارم  وسکعه و با  ا  یدول  نهم با اصک ح موارد

اقوکار و مناقق مختلف و   نیبرنامه گوکترش عادالنه منابع کوکور در ب نیرا مطرح سکاو  هنط ا یاقتصکاد

در   ینیبه چنن موضکوش کل    یاولو   قرح نیا فردیرو  .عنوا  شکنه بود  یموجود اقتصکاد  یاصک ح سکاوتارها

اصکک ح نظام    یو گمرک  یا یاصکک ح نظام مال  هاارانهیاصکک ح  یحوزه اقتصککاد از جمله اصکک ح نظام بانف

عادالنه امفاناپ و فرصک  ها   عی وز  یراسکتا دول  از هما  ابتنا برنامه وود را در راسکتا نیدر ا .بود  عی وز

  الوک م  هیصکننوآ مهر امام رضکا عل  سی وا  به  اسک یهمه به وصکو  اقوکار محروم اجرا کرد که م  یبرا

 .اشاره کرد هاارانهی یسهام عنال  و قرح هنفمنن عی وز  قرح موفن مهر  زودبازده  یهاقرح بنناه

  ی منکن هکا و بهرههمنکا  از فرصککک    یهکا حق برووردارارانکهیک   یدر قرح هکنفمنکن:هکا  ارانکهیک   یهکدمانکد -الف

 حتق   یگام برا نیبرنامه در چارچوب اول نیا  یدو عنصکر اسکاسک   شکود.مطرح می نحاد جامعه در حن کفاط

و    یواقع  یبکه نفع فترا  یهکا و منکابع و امفکانکاپ عمومفرصککک    عیدر  وز  هیک اول  یعکنالک  و متکابلکه بکا نکابرابر



 

4150 

ت 
اس
سی
ثیر
تا

ت
جه
 و
ضع
موا
ها 

دو
ی 
گیر

تی
بقا
 ط
ف
کا
رش
ی ب
الم
اس
ب 
قال
ز ان
د ا
 بع
ای
لته

 

 

ها به نحاد جامعه   ارانهینابرابر  یها که در نظام صورپ گرفته اعطایعنالتیاز ب یفی.جامعه اس   نیمحروم

  3: 1397  ،یوسفی).  اس  

   منن بود  جامعه از ن  بهره یاز فترا  وککتریجامعه به مرا ب ب یباال یهادهکها که سککال یامفانا جمله   از 

ها اوتصا   ارانهیاز بودجه ساالنه دول  به   یبا ننفه ساالنه بخش قابت  وجه .اس    یحامت انره  یهاارانهی

  وتر یصرط بموکتحق را هنط قرار نناده و اقوکار مرفع به نوکا  م  یهااز موارد گروه  یاریاما در بوک   ابنییم

در  حول   .شنه اس   یمنابع عموم   یدر  خص یعنالتیب یکه موجب نوع برننیم هاارانهیاز  یوتریبهره ب

دکتر     به اجرا درنمن  هاارانهیاز جمله هنفمننکرد    یدول  نهم و دهم که در هف  حوزه اقتصکاد  یاقتصکاد

  اولدانوکک      یقرح را چنن مورد مهم و حائ  اهم نیا  یاجرا ازها هنط  نژاد در گفتنو با رسککانهیاحمن

که نظام و دول  به مردم  ییهاارانهیعادالنه   عی وز سکوم یکاهش فاصکله قاتا    دوم  یمنابع عموم    یریمن

  ک یها  ارانهی یشکنه اسک  و با هنفمنن  میاقوکار مختلف  توک  نیعادالنه بریبه صکورپ نامتعادل و غ  دهنیم

 . نینیها به وجود مارانهی عی وز میتو عادل و عنال  در  

  72 -78: 1397،  )بخوایش

قرح موکفن بود. موکفن   یقرح جامع دول  نهم و دهم در رفع شکفاط قاتا  نیدوم: مسککن مهر -ب

با   یمتفاو   یها ا کنو  برنامه  .شکودیدر هر جامعه محوکوب م یو اسکاسک   هیاول یازهایاز ن  یفیمهر همواره 

    31: 1392،  ها قرار گرفته اسکک  )فرهاد وواهعنوا  رفع معضکک پ بخش موککفن در دسککتور کار دول  

همچو    ینیفر دناال شکن و با قوانصک  نیماننن زم  ییهااسک  یدول  نهم و دهم در بخش موکفن با سک  فردیرو

 .نیماننن قرح موکفن مهر اناام  ییاجرا یو عرضکه موکفن و راهفارها  نیاز  ول    یو حما یسکاماننه حهیال

و ع وه بر   ل  سککاو  و  ررنگ کرد  نتش دو نهیاز ه  نیداشککتنن با حذط زم نهیقرح عت نیموککیوال  ا

. قرح اف  یکاهش وواهن    یموککفن ن  م  یق  ین  یها  موککفن در سککا ی تاضککا  یبرا یی اسککخنو   شیاف ا

  نه یسکاو  موکفن و حذط ه  یبرا نیاز زم  یحق بهره بردار یواگذاراسک  که در قالب    یموکفن قرح

درنمن در نظر  ا یکم درنمن و م  یهاوانواده  ی مام شککنه در سککاوتما  با انطااآ با  وا  مال  م  یاز ق نیزم

و   نی ول یفیو ک   یکم  یموکفن اقوکار کم درنمن و  تاضکا  نیگرفته شکن در اهناط موکفن مهر کمک به  ام

و    ینینوک   هیاز  وسکعه حاشک   یریاز موکفن مناسکب و جلوگ   یدر برووردار  یعرضکه موکفن کاهش نابرابر

    8:  1393،یلیشنه اس )ول نهید  یار تاا عنال  اجتماع

دغنغه عنال  وواهانه و دفاش از    یکوکور در راسکتا یاقتصکاد  یهااسک  ینژاد سک یدر دول  احمن  به قورکلی

  ی هاهمه مناقق کوور با اناام  روهه یها و امفاناپ براعادالنه قرح فرص   عی وز  یمحروما  و   ش برا

کمک به    یبرا یادیز  ناماپدورا  اق نیدر ا  .اف  یگوکترده در شکهرها و مناقق محروم کوکور ادامه   یعمران

  م یارزا  ق  یو سکاو  صکن ه ار واحن موکفون ارانهی  عی وز قیجامعه و مناقق محروم از قر ازمننیاقوکار ن

کم   یهاوام یاعطا ازمننا یالحوکنه به نوام ازدواج و قرض  یمردم کم درنمن به نام موکفن مهر و اعطا  یبرا

  ی بننهیو سکککهم هاارانهیهنفمنن کرد    یبرا یعی وز   سکککهام عنال  و عنال  عیو  وز  ا ییبهره به روسکککتا

و رشککن   یناوال  مل نیها همچو  رشککن  ولشککاو  یدورا  برو نیدر ا  .صککورپ گرف  سککوو   

  ی مطلوب    یوضکع  نیدرصکن رسک  39به      یدر نها .بود  ریمتل  اریدوره بوک  نیو نرش  ورم که در ا  یگذارهیسکرما

  ی کاهش ارزش  ول مل ینفت یبا ا فا به دالرها یمصکرف  یکاالها  هیرویوارداپ ب نینناشکته اسک  و همچن

  . نیگرد  یران  و  یهااسکتیاز سک   یاز برو یناشک  یرشکن مفاسکن اقتصکاد یدر متابت دالر و اوت ل در بانفنار
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از      یکوچک زود بازده صکککننوآ حما  یهاهمچو  بنناه ییهاقرح یدر ماموش در مورد شکککفاط قاتا 

در   ینیج  ب یکاهش موثر بوده اسک  و ضکر نیرضکا و بانک  عاو  در ا مامصکننوآ مهر ا یشکلل  یهافرصک  

به اقوکار کم درنمن و   ارانهی  عیدر  وز نیمهم ن  را با تیاز دال  یفیاسک  که در    افتهیدوره نوکاتاح بهاود   نیا

 .کوور دانو    یرامونیبه مناقق   ینگ یدول  و رس یعیعنال   وز  اس  یس

 شاو  نماردول  عنال  محور:  3جنول شماره

 ردیف

های مهم شاو 

 اقتصادی 

 بر شفاط قاتا ی 

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

1 
رشن سرمایه  

 گذاری
7 /8 3 6 /6 9 /10 9 /0 - 9 /6 2 /1  

 30/ 5 21/ 5 12/ 4 10/ 8 25/ 5 18/ 4 11/ 9 10/ 3 نرش  ورم 2

 12/ 2 12/ 3 13/ 5 11/ 9 10/ 4 10/ 5 11/ 3 11/ 5 نرش بیفاری  3

4 
رشن  ولین 

 ناوال  ملی 
9 /6 6 /6 5 8 /0 3 8 /5 3 9 /1 - 

  36/ 43 38/ 13 39/ 39 38/ 59 40/ 45 40/ 04 40/ 23 ضریب جینی  5

6 

نوا  ه ینه ده  

 ثرو منن درصن

 فتیر به ده درصن 

5 /14 9 /14 2 /15 5 /13 1 /14 1 /13 26 /10  

 ومرک  نمار ایرا 162 حتیتاپ استرا ژیک ش مار بانک مرک ی ایرا .گ ارش راهاردی مرک   ن : مناع  

 تدبیروامید  رهدو -7

گرا  دول  روحانی  س از  یروزی کوشککین با حمای  از اعتنال گرایا  وود را اعتنال:  رویکرد اتتاککادی 

گرایی و  عکامکت سکککازنکنه بکا جهکا  وارد  قکانو    رویمعرفی کنکن و بکا شکککعکار دولک   کنبیر و امیکن اعتکنال میکانکه

گرایی  و محافظه کار نامین و شککعار اعتنال  گرارا نوعی  ففر واقع   وا  ن گرایی که میاعتنال  .صککحنه شککن

را  ا حنی و به شکفت   ط بین اصکولنرایا  و اصک ح قلب گرایش سکیاسکی اجتماعی اسک  که سکعی دارد شکفا

دانوک  که با ندمای  ننرو و  گرا میوود را فردی اعتنال  وجه به این  یوکینه روحانیبا    .قطعی برقرط کنن

 یبکه بیکا  دینر دولک  اعتکنال  یرو  ففر  .ای نکناشککک  و و  اعتکنال را جکاین ین افراد نمکایکنافراقی میکانکه

روحانی معتتن بود هوک  سکال سکخ  دول     .شکنشکن که بعن از  ایا  جنگ در کوکور حاکم محوکوب می

نژاد گذشکته بود و بوکیار امینوار بود که دول  جنین شکرای  را  لییر دهن و شکرای  اقتصکادی  محمود احمنی

و بها داد  به بخش    اقتصککاد نزاد  .هم شککرای  سککیاسکک  بین الملت او کارش را با چنن شککعار نغاز کرد

نغاز مذاکرا ی که سکاب شکود هم چرش سکانتریفیوهها بچرون و  سکوم    وصکوصکی بهاود و فضکای کوکب و کار

 .هم چرش زننگی مردم

های روحانی ایااد گوککایش اقتصککادی و برقراری  عامت سککازننه با کوککورهای دنیا و رفع  محوری  برنامه

  روحانی وعنه داده بود که ع وه بر   .شکعار اصکلی او در این زمینه نااپ اقتصکاد کوکور بود .ها بود حریم

روزه برای ایااد  حول در وضکعی  اقتصکادی مردم هم  100یک برنامه    داشکتن برنامه چهارسکاله اقتصکادی
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 45دارد و دول   نبیر و امین به دناال این اس  که ن  چنا  مردم را از درنمن سرشار کنن که اص  به یارانه 

  دراز کننن دول  به سکوی مردم ه ار  ومانی نیاز نناشکته باشکن و به جای اینفه مردم دسک  به سکوی دول

اسکتفاده از  تانوکیت    های سکیاسک  وارجی باچالش ای وحت بحرا  هوکته بودوی معتتن   .دسک  دراز کنن

ریت    . لذا بازگوک  شکود وضکعی  کوکور را بهاود بخوکینهای  وسکعه میکارشکناسکی کوکور و  ایاننی به برنامه

های  وسکعه و قوانین باالدسکتی کوکور را از جمله برنامه های اصکلی وود برای بهاود  حرک  دول  و برنامه

زدایی بین ایرا  و  های مختلف با  مرک  بر  نشاما در عین حال  توی   عامت با کوکور  .کوکور می دانوک  

ای ایرا  از قریق مذاکره در عرصکه وارجی را مهمترین  روهه دول  وود  غرب مخصکوصکاح حت موکیله هوکته

های اقتصادی وارجی  وی معتتن بود که فوارهای  حریم  251:  1396،)فوزی رد امور می دانو  برای  یوا

با    یوکا  برای موکف پ اقتصکادیحت الذا راه .ایرا   نگ کرده اسک  ای رابراقتصکاد  ه  بر ایرا  از سکه را

ریت اقتصکاد را به جای وود برگردانن و با یک دیزلماسکی فعال و  فاده از نیروهای متخصک  و معتنل  اسکت

و بر این اسکا     ولین و صکادراپ  توی  کنن.  کنن. ای زمینه را برای رشکن اقتصکادی  توی  حت بحرا  هوکته

های  ورمی و رفع موانع  ولین و   ش برای شکفافی  اقتصکادی و  توی  بخش وی   ش برای رفع بحرا 

 رین رویفرد اقتصککادی وود مطرح کرد و  وصککوصککی و احیای سککازما  برنامه و بودجه را به عنوا  مهم

های وود ذکر کرد و   ش کرد  ا   وسککعه کوککور را از اولوی    هایهمچنین بازگوکک  به  ایاننی به برنامه

در دول    90های دول  در زمینه اقتصکککادی در نغاز با برنامه  نام  وسکککعه کوکککور که از سکککال فعالی  

برنامه شکوکم  وسکعه را به مالس شکورای اسک می   95هماهنگ شکود و در مرداد  نژاد نغاز شکنه بوداحمنی

  .ه دور دوم ریاس  جمهوری روحانی موکول شنارائه داد که اجرای ن  ب

  ی نظم و ثااپ نوککا  اادیدرصککن و ا 8 ریکاهش نرش  ورم  ا ز  یدول  روحان    یموفت  نیمهمتر  ماموش در

  ی ثااپ اقتصاد  اادیرا در عرصه ا  یدول  روحان  یجمهور اس  یکارنامه دورا  اول ر  نیلذا با .بود  یاقتصاد

و    یصکادراپ اقتصکاد  ینماا یرفع نوکا ی  ش برا  یاقتصکاد  یهااسک  یثااپ سک  یبازگوک  به برنامه محور

 یلی عط   یفاریرشکککن ب   یکرد هر چنن  ناوم رکود اقتصکککاد یابیمرا  ارز  یالمللنیب  یار ااقاپ اقتصکککاد

به مناقق محروم   یکم  وجه   ضکعف در ماارزه با قاچاآ  یداول نیعنم رشکن مناسکب  ول ینی ول  یهاکارگاه

  96درصکن بود که در سکال  365  معادل  92در سکال   ینیج  ب یضکر  .بود  یو غن ریفاصکله قاتاپ فت  شیو اف ا

  . ها اسک سکال نیدر ا یفاصکله قاتا   شیکه نوکا  دهننه رشکن ماند اف ا  اف  ی شیدرصکن اف ا 398به رقم 

وانوار در دهک    نهینوکا  به متوسک  ه  را یمختلف بر اسکا  گ ارش مرک  نمار ا یدهک ها  نهیسکهم ه 

  به 1392سکال  در10/ 68از  وانوارها نیر ریفت رصکند 10به   نیدهم به دهک اول سکهم ده درصکن ثرو منن ر

در واقع وانوارها در دهک اول  .درنمن دارد  عی وز  نیاز بن ر    یکه حفا  اف  ی شیاف ا 96  سکککال در13/ 65

 .اننکرده  نهیه  نییبرابر دهک  ا13/ 65معادل  1396در سال  یدرنمن
 امین و شاو  نماردول   نبیر:  4جنول شماره

1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 

های مهم شاو 
اقتصادی برشفاط 

 قاتا ی

 ردیف

 1 گذاری سرمایه رشن -       

 2 نرش  ورم 40/ 1 24 15/ 8 8 8/ 3   

 3 نرش بیفاری  10/ 3 10/ 6 11 12/ 2 11/ 9   
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   7 /4 3 /8 1 3 9 /1 - 
رشن ولینناوال  

 داولی 
4 

 5 ضریب جینی  36/ 50 38/ 70 38/ 50 39 39/ 80   

   65 /13 99 /12 56 /12 23 /12 68 /10 

نوا  ه ینه ده  
 ثرو منن درصن

 به ده درصنفتیر

6 

 ومرک  نمار ایرا 162مرک ی ایرا .گ ارش راهاردی مرک   حتیتاپ استرا ژیک ش مار بانک ن :مناع  
 گیرینتیجه

مهم    یهکااز چکالش  یفیبکه صکککورپ    را یدر ا  وشکککفکاط بین قاتکاپ بکه وجود نمکنه  یامروز فتر و نکابرابر

و   یدر رنانن و  ورم لحظه ا    یوضکع  نیاز ا اقوکار محروم  .در نمنه اسک     یاسک یو سک   یاجتماع  یاقتصکاد

  نوکنه   تهدر نظر گرف  فیاقوکار ضکع  یبرا  یدفاع وکمیمفان  چیها هدول    یهاشکنه در برنامه  ختهیافوکار گوک 

ماارزه با   نهیاجرا شکنه دولتها در زم  یهاو برنامه  هااسک  یوود را به سک   یاعتمادیو ب  یتی.مردم نارضکا  اسک  

در چهاردهه گذشکته صکرط نظر از زما  جنگ   .انننوکا  داده  یعاجتما  یهایکاهش نابرابر یفتر و فوکاد مال

و رفع    یرا در عرصکه اقتصکاد  یهمم  یموکف پ وا  انت ب و جنگ نتوانوکتنن  حول سکاوتار تیکه به دل

را    ناریموککتمر و  ا یرشککن اقتصککادنتوانوککتنن  یبعن یدول  ها به جا بنذارنن  یقاتا   یشککفاط و نابرابر

از متاقع مختلف    یاریرا در بوکک   یبا ثااپ مرات    یوضککع  ینیج  ب یضککر  یفارینرش  ورم و ب وکننن  یرینی 

که به موجب کاهش کنترل    یاقتصکاد  تیبرنامه  عن  وکاردیدر    یبه قور مرال در دول  هاشکمبنسک  نورنن.

اصک ح   معتول کرد  نرش ارز   کوکور یاصک ح نظام ارز   یاقتصکاد  یسکازیوصکوصک     ی تو   یدولت یها

به منظور    یدرنمن  یهااسک  یاصک ح سک  نی ول شیجامعه اف ا  یننینتن   یو جذب و هنا ی ول  یهااسک  یسک 

و    یها  یعنم شکککناو  درسککک  ظرفبنلیت قرار گرف .    ب یمورد  صکککو   یسکککط  درنمن عموم  شیاف ا

و متوسک    ریبر جامعه فت یادیووکارپ ز  یعنم کارشکناسک   .رف  رش ننادیکوکور ننچه انتظار م  یها  یقابل

در جامعه    یو  ر نوسکان ادیها سکاب  ورم زاسک  یسک  نیا یمنف یامنهای  دهنینوکا  م  هاافتهی  .کرد تی حم

نرش  ورم در .شن  نیبر اقوار کم درنمن  ون یثروپ و درنمن  فوکار اقتصاد  عیدر  وز  ینابرابر  ورم نیشکن.ا

  یا  رسکین  40/ 74.ضکریب جینی بهرا هم  اربه کرد 49/ 4درصکن بود که در سکالهای بعن17/ 3معنل1368سکال 

  ن ییدرنمن نوکا  دهک باال به دهک  ا عیعنال  و  وز یدر دول  وا م یاقتصکاد  یهااسک  یسک   ینتااینفه  

  ن یدر ا  یکه نوککا  دهننه  ناوم شککفاط قاتا   اف  ین یدورا  کاهش جن نیدر ا  ینیج  ب یجامعه و ضککر

دغنغه    یکوککور در راسککتا  یاقتصککاد یها  اسکک  ینژاد سکک یدر دول  احمن  نرید  یدورا  اسکک . در متطع

همکه منکاقق    یهکا و امفکانکاپ براعکادالنکه فرصککک    عی وز  یعکنالک  وواهکانکه و دفکاش از محرومکا  و   ش برا

کمک به اقوککار   یبرا  یادیدوره اقناماپ ز نیدر ا   ف  ایکوککور در شککهرها و مناقق محروم کوککور ادامه 

مردم   یبرا  م  یارزا  ق یواحن موکفون صکنها ه ار    و سکاو ارانهی  قیجامعه و مناقق محروم از قر ازمننین

از بانک    نیو اسککتتراض سککنن  یننیرشککن نتن تیدو دوره به دل نیهرچنن که در ا  کم درنمن سککاوته شککن

داشکته   یادیز  شیبود و در سکه سکال نور اف ا ریبه مردم نرش  ورم متل هیرویب  پیو  رداو   وکه  یمرک 

  ع یمهم در  وز تیاز دال یفیکه    افتهینوکاتاح بهاود    ینیج  ب یضکرباعث شکن  یول نیرسک  %39به      یدر نها و

کوکککور   یرامونیبه مناقق    ینگ یدول  و رسککک  یعیعنال   وز  اسککک  یسککک   .ها به اقوکککار کم درنمنارانهی

  ی ت یحما یهاقرح  یکنن شکن  اجرا ای وقف   یدول  روحان یکنننه شکفاط قاتا   نی وکن  یهااسک  یسک .بود
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ارز و مهار  ورم   م  یبه بهانه کنترل ق ی ومان 4200نا عادالنه ارز   عیموکککفن مهر و  وز  تیدول  قات از قا

  ن ی کوکوردرا یواردا   یازهاین نی ام  یافراد وا  برا ا یم  عیکرد  نرش ارز و  وز  یدوره و دسکتور نیدر ا

  ر یمتوسک  و فت  برقوکر  یادیز راپیگوکترده  أث  یا یکوکور از فرار مال یا یدوره و  علت در اصک ح سکاوتار مال

  41/ 50معادل  99بود و در سکال    36/ 50معادل    ینیج  ب یضکر 92که در سکال   یجامعه به جا گذاشک  به نحو 

 یشکفاط قاتا     یبا  وجه به وضکع.  ها اسک  سکال نیا در یفاصکله قاتا   شیکه نوکا  دهننه رشکن ماند اف ا

رفع   نیها در کوککور در راه  امدول    یفرارو  یادیز ینیع  یهاکه چالش مینیرسکک  اهینت  نیدر کوککور به ا

ها  دول   رسکنیاما به نظر م دموکف پ دق  نمو   میدر  عم نیوجود دارد هرچنن با  یاجتماع یها  ینابرابر

های  وسکعه  ن  سکاله کوکور که رفع شکفاط  دربرنامه نو نناشکتن برنامه م تیبه دل  یبعن از انت ب اسک م

 عریف اهناط بلنن منپ  فاقن  وقاتا ی ج یی از این برنامه ها اسکک  در فضککایی غیر علمی غیر منوککام 

برنامه از دول  به دول    ل  بعنی نظارپ بروها و  ناوت در دوبعل   ن  سککاله بود  برنامه  شککنه اسکک  

های  ای فردی سکازمانی دول  هدینگاه متناسکب با نی انناشکته نوکنه یا متوقف شکنه وج یر کرده ویدینر  ل

در اداره کوککور هوککتنن   یروزمرگ   یدر حت موککف پ ابت  به نوع  و مختلف به اهناط  وجه شککنه اسکک  

معضککت در کوککور از   نیحت ا  یمناسککب برا  یو ارائه راهفارها نهیزم نیدر ا  وککتریدق  و مطالعه ب  نیبنابرا

                                                                  .برووردار اس    یاژهیو    یاهم

 

 منابع 

  :  هرا  ،سکالمی از اتتاکاد سکیاسکی نفتروایت وزیران جاهوری اانقالب و نفت   . 1397مهنی) ،احمنی

 .انتواراپ دنیای اقتصاد

نوکر   : هرا  ،شکناسکی سکیاسکی نقر نیروهای اجتاایی در زندگی سکیاسکیجامعه  . 1374حوکین ) ،  بوکیریه 

 .نی

 .انتواراپ شابک :  هرا  دولت بهار .(1397)  فاقمه ساداپ   ،بخوایش 

 .انتواراپ کانو  اننیوه جوا  : هرا  ،اد ایران تبل وبعد انقالب اسالمیاتتا  . 1385حون) ،دادگر

انتواراپ   : هرا  ،شناسی کاربردیای برجامعهمقدمهآناتومی جامعه یا سنته اهلل  .  1377فرامرز)   ، وررفیع

 .کاوه

 .انتواراپ یا  بخوایش :قم   ،شنا شویمآچگونه با اتتااد ایران .  1397مهنی )  ،زنن وکیلی

انتوکاراپ    :  هرا    ، جلد اول   نژاد تاریخ هشکت سکاله ریاسکت جاهوری مداود احادی   .   1394داود)   ، علی بابایی 

 . ا امین فرد 

انتوککاراپ موسککوککه عالی  ژوهش   : هرا   رماه اجتاایی در ایران معا ککر . 1395محمن)   ،علی اکاری

 .اجتماعی

 .انتواراپ نور نی :  هرا  ،یران امروزاتتااد ا  . 1396حوین) ، عظیمی

اتتاکاد ودولت درایران.ژژوهشکی درباره ریشکه هاو یلل تداوم اتتاکاد دولتی    . 1396موسکی) ،نژادغنی 

 .انتواراپ دنیای اقتصاد  : هرا  .در ایران

 .انتواراپ دنیای اقتصاد :  هرا  ،تتاادیزاد سازی و یالکرد اآ .(1391موسی ) ،  نژادغنی 
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  :  هرا ،   1396-1357اسککالمی ایراناجتاایی در جاهوری  -تدوالت سککیاسککی  . 1396یحیی)،   فوزی

   انتواراپ سم  

:   هرا  ،تضکادهاها و شکناسکی طبقات در ایران شککافجامعه  . 1395حوکین ) ،ابراهیم نیا ؛محمنرضکا  ،کاری

   .انتواراپ نثار ففری

 .انتواراپ فراگیر هفمتانه :همنا  ،اتتااد ایران . 1399سعین)   ،کیانزور

 .انتواراپ دانوناه  هرا  :  هرا  ،اتتااد سیاسی ایران دوران معا ر . 1394عاا  ) ،نژادمصلی

 . ریواانتواراپ ن : قم ،رانتیروتوسعه گرامسایل توسعه در دولتهای   . 1395بهمن)  ،نوربخش

ماله    «های تعدیل ساختاری برتوزیع درآمد در ایرانتاثیر سیاست».   1384نادر)   مهرگا ؛علی  ،احمنی

 . 209-232    70)شماره  حتیتاپ اقتصادی

و الزامات آن برای سککیاسککت    توسککعه مدوری در دولت سککازندگی».(1395علی)   باقری دول  نبادی

 .134-176    6)  شماره دوم سال نوریه دول   ژوهی «خارجی ایران

سکال   های اقتصکادی ایرا فصکلنامه  ژوهش بررسکی وبرآورد ضکریج جینی درایران«» .1387محوکن) ،ج لی

 .115-134   36)  شماره دوازدهم

- 113   2)شکماره    فصکلنامه سکیاسک    «دولت واتتاکاد در ایران ژ  از انقالب» . 1386)  عاا   ،حا می

89.. 

انتوکاراپ دانوکناه امام  «سکیاسکت وحکومت در جاهوری اسکالمی ایران   » .   1390)   غ مرضکا   ، وواجه سکروی 

 .     صادآ)ش 

در زمان ریاسکت جاهوری  های یالکرداتتاکادی دولت ایرانمقایسکه شکاخ »  . 1397)  لی   ،ونابخوکی

 .99-112   7)  شماره سال دوم  فصلنامه راهارد سیاسی  «با حسن روحانی  نژادمداود احادی

صکلنامه  ف  «ارزیابی سکیاسکت مسککن مهردرایران وارایه راهکارهایی برای بهبودآن»  . 1394احمن)  ،ولیلی 

 .83-105   13)  مارهش  علمی  ژوهوی مطالعاپ شهری

 .تانون اساسی جاهوری اسالمی   . 1395مهنی) ،داودنبادی

   «شکککاف درآمدی دغدغه امنیتی کشککورهای در حال گمار مهالعه موردی ایران» . 1389علی ) ،ربیعی 

   . 57)شماره    فصلنامه راهارد

ماله    «نراههای برون رمت از آ  انتی ایران واتتاکاد ر»  . 1389مر ضکی) ،احمنیا  سکیف ا؛؛ ،نژادفضکلی

 .اقتصادیهای  سیاس    ماهنامه بررسی موایت واقتصادی  

:  2شککماره  نوککریه  امین اجتماعی   «آثار اتتاککادی اجتاایی تورم در ایران». 1378باقر)  ،قنیری اصککلی

 379-371 

  اقتصکککادی مالکه  حتیتکاپ    «تکاثیرژکمیری طبقکات اجتاکایی از تورم در ایران»  . 1389وحیکن )  ،مهربکانی

 .207-227    90)شماره

فصکلنامه    «1350-1390ایران  کیفیت زندگی وتوسکعه در  نفت» .1396)  غ مرضکا  ،فرشکاد؛غفاری  ،مومنی

 .   80)  شماره 27سال  علوم اجتماعی
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  ماله برنامه و بودجه  «ارتباط رشککد اتتاککادی و توزیع درآمد »   1377)علی ،فرش بخش  موککعود؛، نیلی

 .202-221    34)شماره  

سککال     ژوهوککی رفاه اجتماعیفصککلنامه علمی  درایران« نابرابری درآمد  و  مقر» .1398بهروز) ،زنوزهادی

 .235-310   17)  شماره  چهارم

)مهکالعکه موردی توزیع یکادالنکه انفکال و منکابع یاومی»  . 1397)اکارعلی  ،؛کریمیاحمکن علی    ،یوسکککفی

 .65-82    19)شماره   اس می معرف  اقتصاد نوریه  ها«هدماندی یارانه

چهارمین کنفرانس   برشککاخ  توزیع درآمد«تأثیرسککیاسککت ژولی ومالی  »   .1395) شککیرین  ،شککفوهیار

 .1395/ 4/ 19 برلین نلما  اقتصاد  های نوین درمنیری  المللی  ژوهشبین


