چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
ابعاد مثبت و منفی درآمد نفت در پروسۀ توسعه ایران از آغاز تا کنون
علی اکبر مطهر
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چکیده
مقالۀ حاضر بهدنبال بررسی نقش مثبت نفت در ایواد مدرنیزاسیون در کشور و ضرورت تیییر ماهیت توسعۀ
کشور از وارداتی به دانشبنیان و بومی است .درمورد نفت و آثار اقتصاد نفتی مقاالت و کتب متعددی نوشته
شده است .برخی از پژوهشگران به توسعۀ وابسته به نفت و ابعاد منفی آن توجه کرده اند ولی کمتر به جنبۀ
مثبت آن اشاره نمودهاند .خأل یک پژوهش مبتنی بر نگاه متعادل و جامع در رابطه با نفت و توسعۀ نفتی باعث
ضرورت این نوشتار شد .روش پژوهش حاضر کتابخانهای میباشد .ساال این مقاله این است که آیا واقعا بدون
ورود درآمدهای نفت به اقتصاد کشور از آغاز پهلوی اول به بعد ،ایران جامانده از روند پیشرفت جهانی می-
توانست فرآیند توسعۀ خود را آغازکند؟ فرضیۀ مقاله حاضر آن است که گرچه روند توسعه و پیشرفت کشور و
ورود مظاهر مدرنیته همگی وارداتی غرب بود و پیشرفت کشور ناشی از تحول داخلی و درونزا نبود؛ اما بدون
پول نفت ایران حتی نمیتوانست همین مظاهر مدرنیتۀ وارداتی را داشته باشد .اگرچه پول نفت صرف واردات
مظاهر مدرنیته درعصر پهلوی شد اما طی سه دهه بعد از انقالب روند توسعۀ وارداتی به توسعۀ بومی تیییر
جهت داد و امروزه با استفاده صحیح و جامع از منابع مادی و انسانی میتوان یک تحول درونزای علمی و
پیشرفت بومی را فراهم نمود .روند پیشرفت کشور ناشی از توسعه و مدرنیزاسیون وارداتی دوران پهلوی به
پیشرفت درونزای بومی متکی به جوانان کشور رسیده است .الزم است پول نفت تدریواً از بودجۀ جاری کشور
خارج شود و اقتصاد دانشبنیان جایگزین آن شود .تأکید پژوهش بر این است که جایگزینی اقتصاد نفتی با
اقتصاد دانشبنیان امروزه یک ضرورت است نه یک انتخاب اختیاری و باید قطار پیشرفت کشور روی ریل
بومیگرایی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :درآمد نفت ،توسعه ،اقتصاد نفتی ،مدرنیزاسیون ،اقتصاد دانشبنیان
مقدمه:
موضوع نفت و توسعه نفتی در ایران از موضوعاتی است که بسیاری از پژوهشگران درباره آن نوشته اند .ازجمله
دکترکاتوزیان ،دکترآبراهامیان و دکترسریع القلم و سایر نویسندگان این حوزه به نقش نفت در اقتصاد ایران و
توسعه نفتی کشور اشاره داشته اند .اما کمتر مشاهده شده است که اشاره شود که بدون نفت ایران عقب مانده
عصر قاجار بدون زیرساخت اقتصادی و مالی و علمی چگونه میتوانست پیشرفت کند .دلیل اهمیت و ارتباط
 . 1کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهانali.akbar.motahar@gmail.com :
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موضوع این مقاله با موضوع پیشرفت کشور این است که تا گذشته خود را خوب درک نکنیم آینده خوبی را هم
نمی توان ترسیم نمود .باید از توارب گذشته درسگرفت و آینده را بر اساس توارب گذشته ساخت و اشتباهات
گذشته رامودد تکرار نکرد .سابقه بحث نفت به طورکلی میتوان به دو موضع نویسندگان وپژوهشگران درباره
نفت تقسیم میگردد.سابقه پژوهشی پیرامون این موضوع توسط دکترکاتوزیان وآبراهامیان درباره رابطه سیاست
ونفت درقبل وبعداز انقالب بحث شده است.امادراین باره موضوع این مقاله ازحیث نوع نگاهش به مسئله نفت
کمی متفاوت است.ازاین جهت متفاوت است که تاثیرات زیربنایی وجوددرآمدهای نفتی رادرباره توسعه ایران
وجامعه ایران بحث می نماید.در دهههای ابتدایی ،نظریات استعماری نوسازی (مدرنیزاسیون) و در دهههای
متأخر نظریات پسامدرنِ توسعه (نظریات مشارکت محور و توسعه از پایین) ،در مقابل ایدههای فرعی مثل
نظریات وابستگی و جنبشهای استقاللخواهانه دست باال را یافتند .غرب علیرغم این که موفقیتهای
بیشماری در زمینه ایواد ایدههای تازه در مستعمرات سابق داشته ،هنوز درگیر جنگ درونیِ خشونتبار بر سر
استثمار مستعمرات است و عالوه بر آن با بحرانهای ساختاری متناوب مواجه است .در جهان سوم نیز وضعیت
چندان مناسب نیست و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی همچنان به قوت خود باقی است.
ادبیات توسعه در این کشورها دچار مسئله ای به نام وابستگی به نفت است .به این معنا که همان روایتی که
وابستگی به نفت را در ابتدا بیان کردو راه توسعه را تنها خامفروشی نفت نشان داده بود ،ناگهان همین وابستگی
به نفت را عامل و مسبب همه بدبختیهای تاریخی مللِ فروشنده نفت معرفی میکند.نفت به خودیِ خود عامل
هیچچیزی نیست؛ نفت فقط یک کاالست ،نه یک قدرت مابعدالطبیعی که اتوماتیک توسعه ایواد کند یا از آن
طرف تنها علت عقبماندگی باشد .بایدموضع خودرانسبت به ثروت خدادادی نفت روشن نمود.عده ای نفت
رایک نعمت وعده ای دیگرنفت رایک بلیه برکشورمیدانندکهسالهاستاقتصادکشوررا وابسته به خودکرده
است.این مقاله نظرش این است که نفت یک نعمت الهی است که سالهابه روندتوسعه کشورکمک نموده
است.بادرآمدنفت زیرساختهای اقتصادی کشورساخته شده است.بادرآمدنفت مردم به مدرسه ودانشگاه رفته
اندوامروزه اکثریت جامعه ایران باسوادوبخش اعظمشان تحصیلکرده دانشگاهی وبااستعدادهای فراوان هستند.
اگرنفت ودرآمدهای نفتی هنوزدر اقتصادکشورحضوردارد؛نه به دلیل وجود خودنفت بلکه به علت سیاست
گذارانی است که به درآمدنفتی عادت کرده اندوطی سالهای متعدد روندوابستگی به نفت رانه تنهاکم نکردندکه
افزایش هم دادند.درسالهای اخیرباتوجه به تحریم نفتی کشوروکاهش مصنوعی وسیاسی قیمت نفت برای
فشاربرایران سیاستگذاران به فکرکاهش وابستگی درآمدهای نفتی شده اندکه البته این روندزمانبراست ونیازبه
یک برنامه ریزی مدون ومنطقی داردکه هم چرخ امورات کشوربچرخدوهم وابستگی به نفت کاهش یابد.
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بایدگفت که نفت 1درکشورایران واژه آشنایی است ونزدیک به صدسال است که بخشهای مختلف زندگی مردم
ایران راتحت تاثیرقرارداده است .نفتدراقتصادایران که زیربنای تمام تحوالت داخلی ایران معاصراست بسیارنقش
کلیدی دارد.روندآبادانی وپیشرفت ایران پس ازسقوط صفویه متوقف شد.ازدوران قاجار،حضوروجوالن بیگانگان
واستعماردرایران نیزبرفقروفالکت وعقب ماندگی ایران مضاعفگردید .ایران عصرقاجاردرتمام زمینه هاازنظامی
تااقتصادی وعلمی و ....بسیارعقب مانده بود.نفت ودرآمدهای اندک نفتی دردوران پهلوی اول وعزم رضاخان برای
زدودن چهره عقب مانده وسنتی عصرقاجارباعث ورودشتابان مظاهرمدرنیته غربی به ایران شد.اشتباه رضاخان
آن بودکه درروندمدرنیزاسیون، 2به استعدادهای داخلی واعتقادات وباورهای مذهبی مردم کشورش بی
اعتنابودوبه غلط عامل عقب افتادگی ایران رادردین وحواب میدانست البته روندتوسعه وابسته درعصرپهلوی دوم
ادامه یافت.پس ازانقالب سعی شدبه جای توسعه وابسته به خارج درهمه نیازهای کشورخودکفاشویم وامروزه
روندتوسعه دانش بنیان درعلوم مختلف به ثمرنشسته که نیازاست اقتصادنفتی جای خودرابه اقتصاددانش بنیان
بدهد.دراین مقاله طی چندفصل تصویرکلی وجامعی ازتوسعه وارداتی عصرپهلوی ارائه داده می شودوسپس به
دوران بعدانقالب وشرایط کنونی اشاره میگردد.در نتیوه گیری به ارائه جمع بندی مباحث مطروحه وراهکارهای
آینده توسعه وپیشرفت کشوراشاره می گردد.فصل بندی و عنوانبندی مباحث به شرح ذیل است:
فصل اول ترسیم شرایط جامعه درپایان عصرقاجاروآغاز روندمدرنیزاسیون دوران پهلوی اولفصل دوم دوران مدرنیزاسیون درپهلوی دوم تاانقالب 41فصل سوم روندتوسعه وپیشرفت بومی ازانقالب  41تاامروز جمع بندی وارائه راهکارفصل اول:ترسیم شرایط جامعه در پایان عصر قاجار و آغاز روند مدرنیزاسیون دوران پهلوی اول
هرچند در اصول مشروطیت ترقی کشاورزی ،صنعت و توارت برای بهبود معیشت مردم صراحتا لحاظ شده بود
و اساسا اضمحالل اقتصاد ملی ایران در دنیای نوین استعماری یکی از زمینههای اصلی شوریدن بر خودکامگی
دربار و درانداختن طرح مشروطیت بود ،بااینهمه پس از پیروزی مشروطیت آنچه کمتر از هر چیز مورد اصالح
و تحول قرار گرفت ،اقتصاد بود (آبادیان .)13 :1616،پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به
پریشانی رقم خورد و در کشاکش رقابتهای سیاسی داخلی و خارجی ،تاریخ ایران پس از مشروطه بحرانهای
اقتصادی بزرگی را توربه کرد (عیسوی .)124 :1631،طرحها و برنامههای موقت اقتصادی مولس مشروطه
عمال کاری از پیش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحکمی برای اقتصاد ایران ایواد کنند و سرانوام
1 -Oil
2 -Modernization
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همهچیز با هم در گردابی مهیب فرو رفت(.مروارید)21 :1611،روند تحوالت اقتصادی ایران در سده نوزدهم،
کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیهای در معادالت بینالمللی سوق داد .دولتهای پس از
مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی ،با شرایطی بحرانی روبرو شدند .در این شرایط ،تصمیمات
دولتمردا ن و مصوبات مولس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیوه بحران اقتصادی ،مانعی اساسی
در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه بهوجود آورد و سرانوام سبب آسیبپذیری آن شد( .فوران:1611،
)211
فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران ،نشان میدهد که این انقالب بهخاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت
به شکست انوامید .انقالب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت
مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد .ازاینرو علیرغم وقوع انقالب ،در ماهیت حکومت ایران و
عناصر تشکیلدهنده آن تیییر اساسی رخ نداد .درخصوص دالیل شکست و ناپایداری انقالب مشروطه ،تاکنون
نظرهای گوناگونی ارائه شدهاند( .شمیم)111 :1611،برای نمونه ،جان فوران شکنندگی ائتالف شکلگرفته در
انقالب مشروطه را دلیل شکست این انقالب میداند و با تکیه بر الگوی وابستگی که محور تحلیلهای وی در
مورد ایران را شکل میدهد ،به نقش عامل خارجی اشاره میکند .او معتقد است "بعد از پایانیافتن ائتالف
مشروطهخواهان مخالف سلطنت ،کسانی که نهایتا از خارج ضامن وابستگی ایران بودند ،گام پیش نهادند و با
مداخله خود ،به حفظ نظام استبدادی و سرکوب نهضت مردمی پرداختند"(.فوران )223 :1611،عبدالهادی
حائری به دخالتهای دول استعماری در سرکوبی انقالب مشروطه اشاره میکند …" :آن دو قدرت (روسیه
وانگلستان) با هرگونه جنبش آزادیبخشی که پشتوانه اصالت آن تودههای گسترده مردم ایران بودند ،متحدانه
به مخالفت و مبارزه میایستادند؛زیرا آن جنبشها ،منافع آنها را به خطر میانداخت…(سیف )41 :1613،در
سرکوبی انقالب مشروطه و یک نظام مشروطه واهی و مهارشده دست استبدادگران را جایگزین آن کردن،
هیچگونه ناسازگاری میان آن دو دولت بیگانه وجود نداشت".برخی پژوهشگران نیز عوامل اقتصادی ــ اجتماعی
را در ناپایداری نظام مشروطه در ایران موثر میدانند.
-1-1موانع اقتصادی تداوم و پایداری نظام مشروطه در ایران
تحول از نظام استبدادی به مشروطه ،تحولی پیچیده و درازمدت است که شکلگیری آن پیششرطهای خاصی
میطلبد .ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزهکردن…» ،پیششرطهای زیر را برای تحقق
دموکراسی الزم دانسته است1 :ــ نوگرایی و ثروت :در این زمینه ،تحلیلهای توربی فراوانی وجود دارند که موید
این نظریه هستند 2ــ فرهنگ سیاسی :در پارهای از فرهنگها ،سلسلهمراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت
بیشتری برخوردارند .روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردمساالری خواهند بود 6ــ
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ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروهها و طبقات 1ــ عوامل خارجی :نظریهپردازان نوگرایی از نفوذ عامل
خارجی بهعنوان عامل مثبت در راستای رشد مردمساالری یاد میکنند ،اما نظریهپردازان وابستگی ،برعکس بر
این باورند که نابرابری و مشکالت اقتصادی و اجتماعی جهان سوم ،درواقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام
اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردمساالری را بسیار مشکل میکند( .سورن سن)11 :1611،
در میان این پیششرطها ،اولین پیششرط ــ یعنی ثروت ــ از اهمیت بیشتری برخوردار است و میتواند در
تاثیرگذاری سایر پیششرطها هم نقشآفرین باشد .برای نمونه شرایط مطلوب اقتصادی و ثروت میتواند میزان
وابستگی به عامل خارجی را کاهش داده و حتی محو نماید .ماکس وبر 1نیز به اهمیت عامل اقتصادی در
پیدایش یک نظام جدید تاکید نموده و معتقد است وجود یک سیستم دائمی مالیاتی که بهصورتمتمرکز و
مستقیما تحت مراقبت قرار داشته باشد ،یکی از پیششرطهای اساسی نوسازی در یک کشور است؛ (وبر:1631،
)134عاملی که در ایران عصر قاجاریه جایگاهی نداشت.اقتصاد ایران در دوران قاجاریه وضعیت مطلوبی نداشت.
در این دوران که عواملی چون رقابتهای استعماری ،توارت آزاد ،تکنولوژی جدید ،دموکراسی سیاسی و بسیاری
مسائل جدید دیگر ظهور کرده بودند ،اقتصاد ایران نیز همانند سیاست آن به عدم تعادل دچار شد( .قائم
مقامی)11 :1641،بهدنبال ازدسترفتن پارهای مناطق ،نقشه جیرافیایی ،انسانی و طبیعی کشور تیییر کرد و
باعث کاهش قدرت سیاسی ،محدودترشدن ظرفیت تولید ،تضعیف بازار داخلی و افزایش واردات شد( .سیف،
)11 :1616سقوط سریع بهای نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم میالدی ،کسری پرداختها و تورم را تشدید
کرد .دراینمیان ،افزایش جمعیت نیز به عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم تبدیل شد .درواقع
ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید ،بهجایاینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند،
صرفا به مصرفکننده محصوالت تکنولوژی نوین تبدیل شدند( .سورن سن)14 :1611،
عمدهترین شاخصهای سوقیافتن روند تحوالت اقتصادی ایران در سده نوزدهم به سمت وابستگی و
حاشیهایشدن را چنین میتوان برشمرد :تبادل مواد خام و اولیه ایران (تریاک ،برنج ،پنبه ،توتون ،تنباکو،
ابریشم ،پشم و…) با فرآوردههای صنعتی اروپا ،کنترل اروپاییان بر توارت ،تحمیل شرایط کامله الوداد در
قراردادهای تواری توسط دول بزرگ ،کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی توسط دولتهای
استعماری(.اشرف)112 :1641،
-1-2پهلوی اول :شبه مدرنیسم دولتی:
بعد از گذر از دوران مشروطه وارد فضای بعدی میشویم .که دوران حکومت رضاشاه پهلوی را در بر میگیرد.
این دوره رخدادها و وقایع میان سالهای  1633تا  1623را پوشش میدهد .اواخر دوران مشروطه و قبل از
1 . Max Weber

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
پادشاهی رضاخان ،وضعیت کشور آشفته بود« :فقدان وحدت ملی ،تضاد سیاسی ،آشفگی و فقر اقتصادی ،ناامنی
و فساد در سیستم اداری» حاکی از وضعیت نابسامان ایران در این زمان داشت .در اواسط آذرماه  1631مولس
موسسان برای تیییر قانون اساسی و تعیین پادشاه جدید تشکیل شد .رضاخان پهلوی در افتتاحیه سخنرانی
کرد و پادشاه شد.پس از به روی کار آمدن رضاخان ،وی اقداماتی برای افزایش قدرت خود ،به انحصار قدرت
سیاسی و یکدست کردن حاکمیت پرداخت.در دوره رضاشاه برای اولین بار خارجیان به طور آشکار در عزل و
نصبها دخالت میکردند(.سیف )33 :1613،استراتژیهای رضاشاه در خصوص اقتصاد نیز موارد زیر بود:
-1وام نگرفتن از خارجیان
-2بودجه متوازن
-6وارد نشدن پول نفت در بودجه
در بخش کشاورزی ،شاهد آن بودیم که خرید و فروش زمین در این دوره باعث انحراف سرمایهها از صنعت و
کشاورزی به زمین بازی شد .مسالهای که امروزه نیز همچنان شاهد آن هستیم و میبینیم که این مساله قدمتی
طوالنی دارد.در صنعت ،به علت عدم امنیت اقتصادی و تصاحب امالک و زمینها توسط عمال دولتی و
سودآوری کمتر صنایع ،سرمایههای بخش خصوصی کمتر در صنایع به کار افتاد و سرمایهگذاران بیشتر در
بازرگانی و خدمات مشیول به فعالیت شدند(.آدمیت )41 :1644،زیرا این گونه فعالیتها:
-1سودآوری بیشتری داشت.
-2برگشت سرمایه سریعتر بود.
-6به سرمایه اولیه کمتری نیاز داشت.
-1نقدینگی چنین فعالیتهایی بیشتر بود.
در خصوص توارت باید گفت از ویژگی های مهم بازرگانی این دوره  23ساله ،عوض شدن ترکیب واردات به نفع
کاالهای صنعتی و واسطهای بود .سهم کاالهای سرمایهای از واردات از  6درصد در سالهای  1211-1633به
 12درصد در سال  1631و سرانوام به حداکثر خود در سال  1611یعنی به  66درصد رسید.جمعیت ایران در
سال  11/11 ،1633میلیون نفر بود که به  11/13میلیون نفر در سال  1623میرسد.آموزش و پرورش نیز در
این دوران به وجود آمد( .صفایی )132 :1613،نهاد جدید آموزش و پروش در ایران در سال  1631تا 1631
پایهریزی شد .نظام مکتب خانهای که مهمترین نهاد آموزش و پرورش بود ،جای خود را به این نظام سپرد .در
نظام جدید 12 ،سال تحصیلی وجود داشت 3 .سال اول در مدرسه ابتدایی سپری میشد و دوره  3ساله
دبیرستان به تقلید از فرانسه از دو سیکل تشکیل میشد (نقیب زاده .)121 :1611،پس از آن مدارس فنی،
دانشگاه ،دانشکدهها و غیره یکی پس از دیگری تاسیس شد.همچنین نقطه عطف آموزش عالی در ایران تاسیس
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دانشگاه تهران بود که رضاشاه آن را در  14بهمن  1616پایهگذاری کرد .تعداد دانشوویان آموزش عالی از 234
نفر در سال  1633به  141در سال  1613و  2614نفر در سال  1623شمسی رسید(.عباسی)44 :1616،
احداث اولین راهآهن در ایران در سال  1633به طول  1611کیلومتر و  43متر بود .که دو دریای جنوب و
شمال کشور را به هم وصل میکرد .یکی از خصوصیات این طرح این بود که دولت بدون وام و کمک خارجی
آن را به اتمام رساند .و منابع مالی آن از طریق مالیات بر قند و شکر و چای و کسری آن نیز از طریق وامهای
بانکی و اعتبارات دولتی تامین شد.در خصوص سیاستهای پولی و ارزی در این دوران باید گفت که در سال
 1631دولت تصمیم گرفت ،پایه پولی طال را بپذیرد .قبل از این پایه پولی ایران ،نقره بود(.مالئی:1611،
)64همچنین ایران از جمله اولین کشورهایی بود که با وضع قوانین کنترل خرید و فروش ارز ،محدودیت ارزی
برقرار کرد .ویژگیهای کلی بودجه در این زمان ،این بود که درآمدهای دولت با هزینههای دولت تقریبا برابری
داشته و گاهی نیز مازاد بودجه نیز وجود داشت .توجه به بودجه عمرانی نیز از دیگر ویژگیهای بودجه این
دوران است .در طول این دوره کل هزینههای دولت تقریبا  143درصد رشد داشته است .اینم در حالی است که
تفکرات حاکم بر اندیشههای اقتصادی در دنیا ،دستخوش تیییراتی بود( .ابریشمی)114 :1614،
در این دوران در سطح جهانی ،شاهد تفکرات اقتصادی جدیدی هستیم .تفکر اقتصاد کالن و اقتصاد کینزی به
وجود میآید در اوایل دهه  1163کینز با ارایه تئوری عمومی خود و تاکید بر تقاضای موثر ،حضور دولت و
سیاستهای طرف تقاضا در اقتصاد را توجیه میکند .ولی همچنان تاکید بر ابعاد فیزیکی و در واقع رشد
اقتصادی است .و شاید بتوان گفت که افزایش دخالت دولت در ایران در این دوران ،تحت تاثیر اندیشههای
اقتصادی زمان خود بوده است(.سیف)31 :1616،دوران مذکور دارای فراز و فرودهای بسیاری در عرصه
اقتصادی است که به صورت اجماع به آنها پرداخته شود اما فعالیتهای نفر اول حکومت در آن دوران در
بسیاری موارد در تقابل با تاثیرات مثبت فعالیتهای قرار گرفت که از آن جمله میتوان به حذف رجال نامی
دوران از عرصه سیاسی – اقتصاد ،کشف حواب ،محدودیتهای اجتماعی – مذهبی و همچنین میل بیپایان
رضاشاه به داشتن زمین اشاره نمود چنان که در پایان این دوران بیش از  4233سند زمین به نام او به ثبت
رسیده بود(.وطنخواه)61 :1613،
فصل دوم:روند مدرنیزاسیون در پهلوی دوم تا انقالب 57
-2-1اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی:
اقتصاد ایران از جمله بخشهایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تأثیرگذار و درون زایی را در آن شاهد
بودهایم .اقتصاد ایران در یک دوره طوالنی بر بخش کشاورزی و تولید کاالهای سنتی متکی بوده است و اگر در
دورههایی احداث برخی از کارخانوات مورد توجه قرار گرفتهاند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور
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پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بودهاند .شاید همان گونه که بیشتر محققان تاکید کردهاند ،مشکل اصلی
جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می داد( .عظیمی )11 :1611،شاه به هر کس میخواست
میبخشد و از هر کس میخواست سلب مالیت میکرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی
حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تومیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیوه گسترش تولیدات صنعتی
گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصالح شده و با چارهاندیشی مناسب متفکران آن رفته
رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است .به
طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری
میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفعهای اقتصادی نیز کاهش مییافته است .این پدیده را می توان در قالب
مباحث رانتیریسم و دولتهای رانتی 1مورد بحث و بررسی قرار داد .منابع عظیم رانتی در دهه  43چنان قدرتی
به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان
همفکر خود و در نتیوه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده میکرد(.کاتوزیان)133 :1613،
بررسیهای تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان میدهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد
روند توسعه و ایواد نهادهای مورد نیاز توسعه بود .ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروهها و افراد سودجو و
منفعت طلب در قدرت ،عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایهداری ،اقتدار و دیکتاتوری شخصی ،عدم
نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیوه اصالحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصالحات ) از جمله
مواردی است که نشان دهنده عدم وجد اراده کافی برای پیشبرد توسع ه 2در دولت پهلوی
میباشد(.کاتوزیان )242 :1611،به طور کلی سه ویژگی استبداد ،فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن
مالحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامههای اقتصادی و عدم استقالل نهادهای اقتصادی و
برنامهریزی ،کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت
منافع شخصی ،گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژهها و امتیازات اقتصادی
از طرف دیگر هرگونه موالی را برای توسعه و نوآوری از بین میبرد .به موموعه این عوامل میتوان دخالتهای
گاه و بیگاه شاه در برنامه ی توسعه که ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازههای
تمدن بزرگ بود را افزود(.کاتوزیان.)213 :1612،

1 -Rentier states
2 -Development

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
-2-2اصالحات و توسعه اقتصادی در دوره ()1341-1357
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحوالت و بحرانهای فراوانی را در بر میگیرد .تدوین و ارائه طرح انقالب سفید
(لوایح دوازدهگانه)که به انقالب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران
حاکم کرد .بخش کشاورزی از طریق اصالحات ارضی توسعه گستردهای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی
در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع کشت و صنعت ،قطبهای کشاورزی ،شرکتهای
سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند« .مقصود واقعی از این اصالحات ایواد
نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونهای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در
حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد .قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتاد
ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جا کنده شده و اضافی به اومپن
پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیوند دهند عمل کند .مقصود از برنامه اصالحات ارضی نیز
این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن
به یک انقالب دهقانی کاهش یابد»(.معدل)31 :1612،
اصالحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصالحات کشاورزی برناه اصالحات ارضی ضعیف بود
بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت .این اهداف عبات بوند از " :رشد و توسعه امور
زراعی و کشاورزی در جهت تأمین نیازمندیهای مردم و کاهش وابستگی ایران به محصوالت کشاورزی وارداتی.
این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد ".یعنی  14سال بعد از
انقالب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این
وابستگی بیشتر میشد« .تا جایی که به ادعای منابع خارج میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های 1643
تا  1641با افزایش  11در صد رو به رو بوده است» .این واقعیت که قبل از اصالحات ارضی ایران یکی از
صادرکنندگان مواد غذایی بودفبیشتر ما را به تعوب وا میدارد (.گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی
که درباره اصالحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداختهاند در مورد شکست این اصالحات گزارش میدهند که
فقیرتر شدن میلیونها روستایی،سیر صعودی بیکاری ،کار با مزد کم در طی دههی  1133و آبیاری ناکافی .رشد
فرآوردههای کشاورزی در سال تنها دو درصد بود ،حال آنکه ساالنه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درهصد
بر خرج زندگی افزوده میشد .در سال  1113برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تیذیه مردم
کرد.بنابراین میتوان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود .این اصالحات کامل نبودند.
اصالحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تیییر نداد ،این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود
را در معرض فروش قرار میدادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند .این گروه  13تا  43درصد از افراد
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روستایی را در بر میگرفت.بخش صنعت در این دوره با برنامهها و طرحهای گستردهای که از طرف اقتصاد
جهانی ارائه میشد تییرات وسیعی را شاهد بود .حمایتهای همه جانبه دولت از بخش از دهه  13به بعد
افزایش یافت« .به تدریج رشتههای صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایتهای همه جانبه دولت و مشارکت
مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای انحصاری خارجی تأسیس شد .صنایع اتومبیلسازی و صنایع تولید رنگ
،دارو ،فرآوردهای پتروشیمی ،الستیک رادیو و تلویزیون و غیره عرصههای مختلف فعالیت صنعتی در ایران را
تسخیر کردند».
بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامههای عمرانی بودند در این دوره از رشد و
توسعه قابل توجهی برخوردار شد .در سال  1611رشد صنعتی به  11درصد و در سال  1642-6به 11درصد
رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد باالیی برخوردار شدند .در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در
واحدهای تولید صنعتی مشیول به کار شدند و نسبت اشتیال در بخش صنعت از  11/1در صد به  63در صد
رسید .تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی ،سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت .تولیدات پارچه
های نخی بین سال های  1661تا  1641به  1برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.کارخانههای
تولید کننده کاالهای مصرفی ،واسطهای سرمایهبر و سنگین یکی پس از دیگری در قطبهای صنعتی و
اقتصادی کشور تأسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد .خصوصیت
عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه ،قطعات ،ماشین آالت نیروی انسانی
متخصص و در نتیوه وابستگی تولید به خارج بود .اگر در دورههای تاریخ گذشته مراکز صنعتی ( نخست روسیه
و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا ) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کاال به ایران را
با توسل به وسایل گوناگون دنبال میکردند .اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر
بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات ،نیروهای داخلی و دالالن سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصف
و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند
(کاتوزیان.)111 :1611،
اگر چه بخش صنعت در این سالها تیییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دورههای
گذشته تحت تأثیر سه عامل اصل یعنی دولت ،درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت .دولت
تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاریها نیز زیر
نظر دولت صوری میگرفت .فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت باالیی در پیشبرد طرح های
اقتصادی داشته است .به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه  43بلند پروازیهای حرکت به سوی تمدن
بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان میداد .از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی
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تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت .برنامهۀای توسعه عمرانی ایران بر اساس
توصیههای سازمان های و ماسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وامها و کمکهای
اقتصادی ،نظامی و سیاسی این سازمانها ،پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت
وابسته ایران بود .در نهایت این فرایند توسعه ،وضعیت طبقاتی ایران تیییر داد (.عظیمی)36 :1611،
سرمایهداری بینالمللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخشهای کلیدی اقتصاد به دست آورد.
بورژوازی وابسته نیز کامال همبسته و تحت سله سرمایهداری بینالمللی قرار داشت این طبقه متشکل از 1333
خانواده شامل خانوادهای اشرافی و درباری ،صاحبان بانکهای خصوصی و مراکز بازرگانی جدید ،صاحبان صنایع
و دستاندرکاران توارت کشاورزی بود .ذینفعهای اصلی توسعه اقتصادی در دهه  13و  43سرمایه داران بین
المللی وابستهای بودند که در پناه حمایتهای دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کالنی به دست
آورند .اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را
برای عرضه اتومبیلهای مونتاژ شده و غیره به کار میگرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و
طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود میکردند .از طرف دیگر
افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیوه " تیییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به
استفاده از کاالهای که امکان تولید آن در کشو رموجود نبود کل زندگی اقتصادی ،اجتماع و فرهنگی ایران را با
انحصارات غربی پیوند داد تا آنوا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی
اعم از تولیدی و خدماتی ،نیازها از طریق واردات تأمین میشد .پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی
در ایران محسوب میشوند (سیف .)11 :1613،اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی
را به خوبی نشان میدهد .به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال  1643به علت نداشتن پیچ
متوقف میشود .توسعه صنعت کشور طی سالهای قبل از انقالب اسالمی ایران و به ویژه در برنامههای اول،
دوم و سوم بر مبنای ایواد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ
رفته رفته وابستگی شدید به واردات ،فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش
صنعت با سایر بخش صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخشهای صنعت از جمله ویژگیهای نظام
صنعتی کشورگردید .صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده
بود .به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا  13در صد به خارج وابسته بودند و در سال  1641به جز نفت کاالی
عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و  14سال بعد از انقالب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان
به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند(.معدل)111 :1612،
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در این مورد میتوان به خبر یکی از روزنامههای آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه  1641اشاره کرد .در
این خبر آمده است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم مرغ جوجه
کشی از خارج وارد کنیم .مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی توانیم در ایران تولید کنیم .برای تیذیه این
مرغها  13درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم .البته با این همه وارد کردنها برای اداره این
صنعت تکنولوژی الزم و نیروی انسانی نداریم .یعنی طبق استاندارد معموال برای هر  2هزار واحد دامی به یک
دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر  16113واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد .این خبر
یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است .در سال  1641برآورد شده است که بیش از یک
میلیارد دالر جریمه به کشتیهایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و توهیزات
تخلیه بار در انتظار بار اندازی مانده بودند.
در پی تیییر الگوی مصرف که از زمان اصالحات ارضی در کشور شروع شد ،صنایع مونتاژ سرمایه بر در
مقیاسهای بزرگ با حمایت بیدریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرتهای داخلی و بینالمللی ،در تهران و
اطراف آن استقرار یافت .پیشبینی برنامهها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از
واقعیتهای موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه ریزان پیشبینی
می کردند که در برنامه پنوم تولیدات صنعتی در سطحی باالتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن
خواهد بود در عمل این تلیدات کفاف مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده
بود(.وطنخواه)1613:32،
-2-3سالهای بحران:
ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونهای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی
سقوط رژیم دانستهاند .اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقالب اسالمی از ویژگیهای خاص این
انقالب به شمار میرود .که عالوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد .در میان
نظریات انقالب ،نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می کنند .به این صورت که آنچه از سوی
رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ میشد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود .رشد که با اتکا ر درآمدهای
نفتی و کمکهای مالی آمریکا صورت گرفت .بدیهی است که با هر گونه کاهش و یا نوسان در این منابع رشد
مذکور نیز متوقف میشد و به علت تضعیف سیاستهای رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم
میکرد(.عظیمی)131 :1611،
بررسیهای کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار میدهد .از اواسط دهه  43رشد و توسعه
اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سر سامآور بخشهای اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی
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چهره نامطلوب خود را نشان داد .علی رغم تبلییات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات
خبر از ناکامی اقتصادی میداد .این ناکامیها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری
رشد اقتصادی سالهای قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بیرویه قیمت نفت بود را نشان میداد حتی در
طول برنامه پنوم  1642-1641که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت
به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود ،میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه
یکسان نبود و ین نوع توسعه دو گانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود(.کاتوزیان:1612،
 )241در بخشی از طرحهای این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا
شده بود .بحرانهای اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت،
زمینه سقوط آن را فراهم کرده بود .دولت برای تأمین بودجه برنامهها و طرحهای اقتصادی با مشکالت زیادی
روبرو شد ..تورم و کمبود بعضی از اقالم غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود .رشد بیرویه قیمت خدمات شهری
و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بیرویه و فساد اقتصادی بود
موجبات نارضایتی بخشهای وسیعی از جامعه را فراهم کرد .سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به
بن بست رسیده بود .آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی
دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و
افزایش بهای محصوالت این بخش شد .در نیمه دوم سال  1643تورم به  13در صد رسید ،نرخ رشد صنایع غیر
نفتی از  11/1درصد در سال  1644به  1/1درصد در سال  1643تنزل یافت( .عباسی)11 :1616،
در دهههای  13و  43شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقالبی جدی برای
حکومتش نمیدید و به نظر میرسید حکومتش با ثبات است .گروههای چپ و جبهه ملی به نحو ماثری
تضعیف شده بودند .اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکالت اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به
رهبری همه جانبه امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت .عالوه بر این ،سیاستهای دولت برای حل
مشکالت اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیوه معکوس داد و به نارضایتی
عمومی دامن میزد .آغاز به کار دولت کارتر و افزایش فشار بین المللی بر شاه برای کاهش کنترل سیاسی منور
به آن شد که رهبری امام خمینی ،و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش
بخشند.در انتها به نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت
اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع
کرد(.کاتوزیان )213 :1611،به همین شکل تیییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر نشینی که به واسطه
شهرزدگی بود .هنگامی که کشور در آستانه دروازههای تمدن بزگر قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل
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تولیدات دستی و روستایی و سنتی )در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی  23درصد بود .در حالی که سهم
خدمات  43درصد بود .اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضالب کار آمد بودند،
خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و
خطرناک»(.کاتوزیان.)114 :1613،
-2-1دوران کوتاه شکوفایی نفتی:
با سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال  ،1646رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبنتی بر رشد سریع
را در پیش گرفت و به این منظور ،بودجه ساالنه را به دو برابر افزایش داد ،وامهای سررسید نشده خارجی را
پرداخت و اعالم کرد آمادهاست مبالیی را از طریق موسسات مالی بینالمللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که
با مشکل کسری موازنه پرداختها رو برو هستند .با اتکای به اعتبار مالی قوی در سطح بینالمللی ،ایران گاه
حتی به عنوان تضمین کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد .در فاصله یک سال ،واردات 3/1
میلیارد دالری ایران با  13درصد افزایش به بیش از  11/4میلیارد دالر رسید و سه سال بعد ،حوم واردت یک
بار دیگر دو برابر شد و در سال پیش از انقالب به  24/2میلیارد دالر رسید که بیشترین حوم واردات در
سالهای پیش از انقالب بود .نرخ بیکاری نیز در سال  1644به  2/1درصد تنزل کرد پائینترین رقم در تاریخ
ایران بود .اما به علت سیاستهای انبساطی ،نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به  21/1درصد رسید که
باالترین رقم در سالهای پیش از انقالب بود .رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بینالمللی ایران
در سالهای قبل از انقالب با تورم نیز همراه بود.کاتوزیان درباره ی توسعه اقتصادی این زمان میگوید« :آنچه در
ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم ،بلکه شبهمدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را
تسریع کرد .به همین شکل تیییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی
بود(.کاتوزیان.)211 :1612،
فصل سوم :اقتصاد ایران بعد از انقالب تا کنون:
-3-1مقدمه:
با شدت گرفتن ناآرامیها در سالهای  1643و  1641و تیییر حکومت ،فضای اقتصادی ایران نیز دیگرگون شد.
انقالبیونی که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه تبعیض ،حکومت را در اختیار گرفته بودند،
به مصادره و ملی کردن کارخانوات ،شرکتها و داراییهای بخش خصوصی روی آورند .شش ماه پس از انقالب،
 21بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس ،فوالد و آلومینیوم ،و داراییهای
 41سرمایه دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعالم شد .اموال ملی شده در اختیار دولت
قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاههای انقالب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف
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اولیه انقالب برای باال بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکانپذیر
کرده بود(.امیراحمدی )11 :1611،اقدامات انقالبیون تازه کار ،اگر چه شاخصهای توزیع درآمد را برای مدتی
اندکی بهبود بخشید ،اما سرمایه گذاری را به شدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی
طوالنی مدت شد .تصمیم دولت به کاهش تولید نفت ،که از محدودیت فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن
ناشی میشد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید میکرد و اشیال سفارت
آمریکا که قطع همکاری با شرکتهای آمریکایی و انزوای ایران در جهان را در پی داشت ،منور به افزایش کوتاه
مدت قیمت نفت ( 62دالر) در بازارهای جهانی شد و درآمدهای ایران با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی
کوتاه افزایش یافت و به بیش از  21میلیارد دالر رسید(.امیراحمدی )131 :1611،اقدامات دولت انقالبی باعث
بهبود موقت در شاخص توزیع درآمد شد اما کاهش سرمایه گذاری و رکود و بیکاری بلندمدت را در پی آورد.
-3-2جنگ هشت ساله:
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهای ارزی دولت که پس از انقالب
برای مدتی بهبود یافته بود ،به  13میلیارد و  333میلیون دالر در سال  1633رسیده بود کاهش یابد و کشور را
با کسری موازنه ارزی  1/4میلیارد دالری رو برو کند .در سالهای آغازین دهه  ،1633با افزایش دوباره
قیمت نفت  ،اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سالی رشد مثبت را توربه کرد و نرخ تورم در سال  1631به
 3/1درصد رسید که پایینترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقالب به حساب میآید .اما طوالنی شدن جنگ
منور به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال  1634تنها به 3/2
میلیارد دالر رسید .کاهش درآمدهای ارزی آن چنان بودجه کشور را تحت تأثیر قرار داد که در سال پایانی
جنگ کسری بودجه به نیمی از کل بودجه میرسید و و تورم به  21درصد و نرخ بیکاری به  14/1درصد رسیده
بود.
-3-3دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی:
کوتاه مدتی بعد از پایان جنگ ،اکبر هاشمی رفسنوانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت و اجرای اولین
برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقالب آغاز شد .در این دوره ،همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و
دریافت وامهای خارجی ،دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد .با اجرای این برنامه ،حوم
واردات به سرعت افزایش یافت و از  13/4میلیارد دالر در سال  1631به بیش از  63میلیارد دالر در سال
 1613رسید .یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حوم نقدینگی ،تورم ،کاهش
قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصالحات اقتصادی که دولت
هاشمی رفسنوانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن بست رسید( .رزاقی)43 :1611،
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متأسفانه اجرای این سیاست حوم بدهیهای خارجی دولت را به بیش از  26میلیارد دالر افزایش داد و تورم
 11/6درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد .با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی ،دولت هاشمی رفسنوانی که از
بازپرداخت وامها عاجز مانده بود با عقب نشینی از برنامههای اعالم شده خود ،واردات را محدود کرد و سیاست
تثبیت را در پیش گرفت .برنامههایی چون خصوصی سازی ،راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه
اول ،توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران از جمله برنامههایی بود که در دوره هاشمی رفسنوانی به اجرا درآمد.
تالش دولت هاشمی رفسنوانی برای آزاد سازی نظام ارزی به شکست منور شد و نتیوه آن نرخ تورم حدود
 43درصد و بدهی بی سابقه خارجی ایران بود.
-3-4دولت خاتمی:
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال  13با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از
فروش نفت ایران در آستانه دوران محمد خاتمی به صحنه سیاسی به  1/1میلیارد دالر کاهش یافت .کسری
بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما متاسفانه افزایش حوم نقدینگی سبب
شد که نرخ تورم که به حدود  13درصد کاهش یافته بود در سال  1611به بیش از  23درصد برسد .بعد از آن
تورم دوباره به کمتر از  16درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصالح کرد و یکسان سازی نرخ ارز
را به اجرا درآورد .تحقق رشد اقتصادی باالی شش درصد به مقامات اقتصادی ایران امکان آن را داد تا عالوه بر
کنترل بدهیهای خارجی بخش عمدهای از آن را بازپرداخت کنند .بر اساس آمارهای رسمی بدهیهای خارجی
دولت به حدود  1/2میلیارد دالر کاهش یافته است.
-3-5دولت احمدی نژاد:
از سال  1611و روی کارآمدن محمود احمدینژاد طرحهایی همچون طرح هدفمندسازی یارانهها و مسکن
مهر به اجرا گذاشته شد .این سال ،سال آغاز اجرای سند چشمانداز  1131ایران محسوب میشد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال گذار است با یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی  ٪43از اقتصاد متمرکز را
شامل میشود .صادرات ایران شدیداً بر پایه صادرات نفت و گاز است ( )٪13که در سال  2313این صادرات
 ٪33درآمد دولت را شامل شدهاست .نکته منحصر به فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از
بودجه دولت مرکزی است که  ٪63بودجه را شامل میشود.
اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی  2331-2331به طور مستقیم
لطمه ندید .مشکالت اقتصادی که نتیوه ترکیبی از کنترل قیمتها و یارانهها به ویژه در بخش مواد غذایی و
انرژِی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد میشود .همچنین قاچاق ،کنترل اداری و فساد گسترده و دیگر موانع
باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شدهاست .محمود احمدی نژاد به جای حذف یارانه
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پیشنهاد هدفمند کردن یارانه ها را ارائه کرد .با این وجود تالشهای قبلی دولت مانند سهمیه بندی کردن
بنزین در سال  2331و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در سال  2331با مخالفتهای بعضا خشونت آمیز روبرو
شده بود .قیمت باالی نفت در سالهای اخیر به ایران این امکان را دادهاست تا  11میلیارد دالر ارز آوری داشته
باشد .اگرچه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی
بیکاری و تورم همچنان باقی ماند .بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال  2313تا  ٪11٫4کاهش
پیدا کردهاست .اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است .ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه گذاری ناکافی
داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیانی که به خاطر پیدا کردن شیلی مناسب راهی آنسوی آبها میشوند
شدهاست که نتیوه آن پدیده فرار میزها است (برگرفته ازسایت .) iichs.org:در حال حاضر ایران از لحاظ
قدرت برابری خرید ،هودهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بین المللی پول ایران رتبه  21را دارا
می باشد .صندوق بین المللی پول در ماه مه  2311نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از
اعتراض ایران این نرخ رشد را به  2.4درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد
جهانی و منطقهای است .به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ایران در سال  2311باالترین تورم منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان  22.4درصد پیش بینی شده است.
-3-6امکانات توسعه:
تحقق توسعه طبعا ابزارها و امکانات خاصی می طلبد که اگر این ابزارها وجود داشته باشند این امر رخ داده و
گرنه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.ما در این موال کوتاه به بررسی برخی از این ابزارهای مشترک در همه انواع
توسعه بصورت مختصر می پردازیم.
 -1سرمایه
سرمایه که در هر زمینه و برای شروع در هر امری نقشی حیاتی را بعهده داشته و بی تردید بدون آن گام از گام
برداشته نخواهد شد؛در امر توسعه نیز این گونه است که الزاما برای تحرک و رسیدن به شرائط ایده آل،باید از
این مهم بهره جسته شود.لذا ما در دنیای امروز شاهد این هستیم که کشورهایی که از این ابزار مهم بیشتر
برخوردارند از توسعه بیشتری نیز بهره می برند.
 -2نیروی کار:
نیروی کار که در واقع بخش سخت افزار هر عرصه ای را شکل می دهد و بدون آن هیچ چیز قابل پیاده سازی
و تحقق نخواهد بود در توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بطوری که می توان گفت اساسا بدون
آن،هیچ گونه توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد.
 -6برنامهریزی:
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از جمله مصادیق بخش نرم در هر توسعه در حقیقت همان برنامه ریزی درست و اصولی بر اساس داشته های
واقعی هر جامعه می باشد تا در نهایت آنچه رخ می نماید بدرستی و به موقع اتفاق بیافتد.
-3-7شاخص های توسعه یافتگی:
توسعه یافتگی که در مقابل آن از واژگانی چون عقب ماندگی ،کم تر توسعه یافتگی و در حال توسعه سخن
گفته می شود بر اساس یک سری معیارهایی اندازه گیری شده که در نیا مورد پذیرش عمومی بوده و الگو واقع
شده است.بعنوان مثال در دنیا اروپا بعنوان یکی از مصادیق توسعه یافتگی تلقی و برخی معیارهای آن را مانند
رشد بخش کشاورزی،صنعت،فن آوری و ...بعنوان شاخص تعیین و تمام کشورها بر اساس آن مورد سنوش قرار
میگیرند .در این جا به ذکر برخی از این شاخص ها در این حوزه بسنده می کنیم.
 -1شاخصهای کمی:
در باب شاخص های توسعه یافتگی می توان به شاخص هایی اشاره کرد که جنبه کمی و به تعبیری حومی
دارند و نشانگر میزان برخوردرای یا عدم برخورداری جوامع،از مواهب مادی می باشند.در این موال به طور
اختصار به برخی از این شاخص ها توجه می کنیم.
الف :تولید ناخالص ملی
این شاخص که به ارزش پولی کل تولید(محصوالت ساخته شده و خدمات ایواد شده) در یک دوره زمانی
معین مثال یک سال ناظر است یکی از پرسابقه ترین شاخص ها می باشد که به هر میزان که این تولید باالتر
باشد میزان توسعه یافتگی نیز بیشتر خواهد بود.
ب :درآمد ناخالص سرانه ملی
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن ،درآمد سرانه بدست میآید(مقاله توسعه
و رشد اقتصادی و شاخص های عینی توسعه یافتگی( .برگرفته از سایت مطالعات افکار نو) afkarenow.com:
که هر فرد در جامعه از آن برخوردار می باشد به این که هر چه این درآمد بیشتر و میزان بهره مندی مردم(از
آنچه نیاز دارند) باالتر باشد به همان اندازه توسعه یافتگی اتفاق افتاده است و طبعا هر چه این منحی رو به
پایین باشد توسعه نیز سیر نزولی خواهد داشت.
ج :توزیع درآمد
هر چند شاخص پیش گفته در شمار یکی از معیارهای توسعه یافتگی بود ولی از آن مهمتر این است که این
درآمد سرانه ملی چگونه میان آحاد جامعه توزیع شود.اگر این درآمد بدرستی در میان تمام دهک های
برخوردار و غیر برخوردار توزیع گردد ما خواهیم توانست از آن به توسعه یافتگی یاد کنیم و گرنه چنین چیزی
دور از حقیقت خواهد بود.
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 -2شاخص های کیفی
از آنوا که در توسعه اقتصادی تنها بعد کمی مالک نبوده و بخش عظیمی از آن به بعد کیفی نیز باید ناظر
باشد لذا توجه به کیفیت شاخص های توسعه یافتگی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این جا به ذکر
چند مورد از این شاخص ها اکتفا می کنیم.
الف :میزان باسوادی
یکی از معیارهایی که از دوران های قدیم نیز مورد توجه بشر بوده میزان باسوادی مردمان می باشد به این که
به هر اندازه که بیشتر و بهتر باشد آن جامعه دارای رشد یافتگی و به عبارتی توسعه بیشری خواهد بود (سایت:
.)pajoohe.com.
امروزه نیز در دنیا این موضوع ،بسیار مورد توجه قرار دارد بگونه ای که این شاخص از جمله اساسی ترین
شاخص ها(درباب توسعه) بوده و اگر ملتی فاقد آن باشد یا کم تر از آن برخوردار باشد در زمره کشورهای عقب
مانده و یا کم تر توسعه یافته جای خواهد گرفت.
ب :مرگ و میر نوزادان
از جمله شاخص های کیفی در توسعه اقتصادی میزان سالمت هر جامعه می باشد .هر اندازه که مردم از مسائل
بهداشتی بهره مند باشند و در نهایت سالمت جامعه تامین باشد به همان میزان می توان گفت که این جامعه از
توسعه برخوردار و یا این که از آن محروم می باشد.نا گفته نماند که این مهم در مورد مرگ و میر نوزادان،بیشتر
مورد توجه می باشد.
ج :امید به زندگی
یکی از مباحث کیفی که در توسعه اقتصادی از آن یاد می شود بحث امید به زندگی احاد جامعه می باشد به
این که هر فرد اگر از تمام جنبه های مادی(که به جسم او مرتبط است) بهره مند باشد و بتواند از عمر بیشتری
برخوردار گر دد می توان گفت جامعه او توسعه یافته است و اگر چنین نبود طبعا این جامعه دچار عقب ماندگی
و یا کم تر توسعه یافتگی شده است .درپایان جمع بندی بحث بایدگفت که :موانع توسعه یافتگی در ایران
چیست؟لذا ما در این جا به بررسی و تحلیل برخی از این موانع در ابعاد داخلی و خارجی می پردازیم.
-3-1موانع توسعه ایران:
الف :داخلی
بدون شک یکی از موانع توسعه یافتگی در ایران،به مسائل داخلی بر می گردد به این که نقش آنچه در داخل
ایران رخ داده است را نباید از نظر دور داشت.لذا ما در این جا به اختصار به برخی از این موانع اشاره می کنیم.
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 -1موانع تاریخی
از زمره موانع می توان به موانع تاریخی توجه نمود که ایران در طول تاریخ خود به آن دچار بوده است از جمله:
الف :وقوع جنگ های ویرانگری همچون حمله میوالن  ،روسها  ،انگلیسیها و ...به ایران
ب :ضعف و سستی حاکمان بویژه در عصر قاجار که انسان های خوش گذران بوده و کشور و امکانات آن را مرتبا
به دشمنان تقدیم می کردند.
-2تشتت مردم و مسوالن
عدم هماهنگی حاکمان با مردم به این که در طول تاریخ ایران همواره دسته ای که بر امور کشور حکومت می
کردند از مردم جدا بوده و طبعا مردم نیز با آنان همراهی نداشتند و در پیشبرد کشور سهمی نداشتند.
-6اختالفات قومی
از جمله موانع بر سر راه توسعه ایران،وجود برخی تفکرات قومی و قبیله ای بوده که در بخش هایی از کشور که
در حقیقت مردمان،تنها به منافع خود و قبیله خود اندیشیده و چه بسا درگیری هایی نیز در این میان بروز می
نموده است که بخشی از توان و فرصت های کشور خرج آن می شده است که در نهایت نیز هیچ سودی به حال
مردم نداشته و تنها خرابی به بار می آورده است.
-1سیاسی
یکی دیگر از موانع در راه توسعه ایران همان مانع سیاسی بوده است که قبل از انقالب وجود داشت به این که
دشمنان این مملکت که منافع خود را از توسعه ایران در خطر می دیدند نمی توانستند با رخ داد توسعه به آن
منافع لطمه ای وارد آورند لذا در این که ایران هم بخواهد و یا این که بتواند در راه رشد خود گام بردارد
کارشکنی ودست اندازی کرده و نگذاشتند این امر تحقق یابد.عالوه این که بسیاری از مباحثی که در راستای
مسایل سیاسی موثر می افتاد در بیرون از این کشور طرح ریزی می شد که اصوال دست حاکمان از آن بدور
بوده و طبعا در این جهت بگونهای برنامه ریزی صورت میگرفت که ایران و مردمان آن همواره ذلیل و نیازمند
دیگران باشند تا این که خود نتوانند برای منافع خود اقدامی نمایند.
-4مدیریتی
از دیگر موانعی که می توان در راه توسعه ایران از آن یاد نمود این است که پیش از انقالب در این
مملکت،مدیریتی کارآمد وجود نداشت تا این که بتوان از تمام فرصت ها و امکانات بدرستی بهره گرفته و در راه
توسعه یافتگی ایران گام برداشت.
-3فرهنگی
در زمره موانع عدم توسعه یافتگی ایران،مانع فرهنگی را نباید از خاطر دور داشت به این که در دورن مرزها
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آنگونه وانمود شده بودکه ایرانی نمی تواند خودش کاری از پیش برده و برای آینده و رشد و توسعه خود گامی
بردارد.به عبارتی دشمنان در یک برنامه هدفمند،در ایران(شاههنشاهی)کوشیدند تا مردمان ایران را نسبت به
توان و استعدادشان بی اعتماد سازند تا از این رهگذر بتوانند عالوه بر تامین منافع نامشروع خود،این کشور را
همچنان از قافله توسعه عقب نگه دارند.
ب :خارجی
از موانع داخلی توسعه یافتگی ایران که بگذریم نقش موانع خارجی نیز در این میان امری قطعی و غیر قابل
انکار می نماید که ما در این موال کوتاه به ذکر برخی از این موانع بسنده خواهیم کرد.
-1حضور بیگانگان
کشور ما بر اساس گواهی تاریخ،از جمله کشورهایی است که از دوران های دور با حضور بیگانگان در درون
مرزهای مادی و سیاسی دست به گریبان بوده وهمواره این قدرت های خارجی بوده اند که برای این مملکت
برنامه ریزی و آن را بر اساس خواسته های خود اداره میکردهاند .از این رو میتوان حضور بیگانگان را یکی از
موانع توسعه ایران دانست که این امر با انقالب اسالمی بکلی از میان رفته و دستان نامشروع آنان از این کشور
قطع گردید.
-2استعمار قدرت های بزرگ
یکی از بهانه هایی که قدرت های بزرگ را بر آن می داشت تا این که وارد دیگر سرزمین ها از جمله ایران
شوند موضوع استعمار(1و یا همان به اصطالح عمران و آبادانی کشورهای هدف)بوده است به این که کشورهایی
همچون آمریکا،انگلیس،فرانسه و ...که خوی سلطهگری داشتند به این بهانه به دیگر کشورها وارد شده و به
جای آباد سازی آنها اقدام به خرابی و به عبارتی از بین بردن و نابود سازی میکردند.
بنابراین کشور ما که سابقه طوالنی در ورود میرضانه قدرت های بزرگ دارد بخاطر نابود سازی منابع آن از
سوی این قدرت ها و به عبارتی بدلیل استثماری که آنان نسبت به ایران روا داشتند نتوانست در راه توسعه
خودگام بردارد و این خود مانعی بزرگ در این راه شد.
 -6انواع تحریم ها
از جمله موانعی که در راه توسعه ایران(،پس از انقالب وجود داشته است)تحریم 2هایی است که دشمنان در پی
کوتاه شدن دست آنان از منافع ملت ایران،علیه مملکت ما وضع کرده و اجرا نمودند بگونه ای که این تحریم ها
همچنان و پس از گذشت سی وچند سال،روز افزون گشته وادامه دارد.
1 -Colonization
2 -Sanction
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ثانیا:نباید از نظر دور داشت که آنچه به عنوان توسعه صنعتی ،اقتصادی ،تکنولوژی و ...در غرب اتفاق افتاده
است معلول چند علت می باشد
 -1قرنها کار و آزمون و خطا
دنیای غرب در پی قرن ها تالش و زحمت و پشت سرنهادن آزمون هاو خطاهای گوناگون توانسته است به این
توان و توسعه دست یابد که امروز شاهد آن هستیم.لذا ایران فعلی را نمی توان با این پیشینه دراز،مورد مقایسه
و سنوش قرار داد چرا که تالش های ایران تنها  63سال پس از انقالب است که آغاز گردیده و در تالش برای
ورود به عرصه های توسعه یافتگی است که طبعا نتیوه آن را باید در آینده دید.
-2گذار از مشکالت و بحرانها
اگر در غرب سخن از توسعه یافتگی است بدون تردید این مهم پس از عبور از مشکالت و بحران های مختلفی
اتفاق افتاده است که غربی ها در طول این مسیر،آن را طی و پشت سر نهادهاند.بنابراین بدست آوردن این
توسعه به همین راحتی نمی تواند اتفاق بیافتد بلکه این موضوع یک فرایند 1پیچیده ای است که می باید
درگذار از مقاطع مختلف حاصل آید و به تعبیری نتیوه بخش باشد .
 -6استقالل مدیریتی
از دیگر عوامل توسعه یافتگی در غرب،استقالل مدیریتی آن را می توان نام بردکه متاسفانه نظام مدیریتی قبل
از انقالب ،مبتال به وابستگی خاصی بوده که این خود همواره مانعی جدی و بزرگ بر راه توسعه یافتگی ملت
ایران بوده است.
 -1غارت منابع سایر ملت های جهان
بی تردید غرب و غربیها که سابقه درازی در استثمار دیگر ملل دنیا داشته و از قدیم االیام درپی بهره کشی
های مختلف از آنان بوده اند در باب توسعه یافتگی خود نیز مرهون این می باشند که این موضوع در دو بعد
قابل بررسی می باشد.
الف :منابع مادی
همان گونه که پیش تر نیز بیان گردید از جمله عوامل توسعه،منابع طبیعی و به تعبیری سرمایه هر ملت می
باشدکه غرب با توجه به خوی ذاتی خود در غارت منابع دیگر مردمان جهان از جمله ملت های آفریقا  ،آسیا و
از جمله کشور خود ما و ...که توانی در استخراج،بازفرآوری و حفظ داشته های مادی خود نداشتند توانسته است
از این فرصت سوء استفاده کرده و به تاراج این منابع از جمله معادن طال،الماس و ...بپردازد تا در راه توسعه
یافتگی خوداز آن بهره جوید.
1 -process
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ب :منابع انسانی
منابع انسانی هر ملت که در واقع سرمایه حقیقی آنان بشمار می رود در زمره ابزارهای مهم در جهت توسعه
یافتگی قلمداد شده بگونه ای که اصوال نمی توان توسعه را بدون آن تصور کرد .غربی ها که از دیر زمان بدنبال
ربودن میزها و به عبارتی نیروی انسانی ملت های دنیا بوده و به هر بهانهای این عمل را انوام می داده اند
توانسته اند از این منابع استفاده کرده و به توسعه دست یابند .لذا است که شما در غرب از نیروهای بومی آنان
در مسائل پیچیده علمی،کمتر خواهید توانست کسی را سراغ بگیرید بلکه عموما این نیروها از دنیای بیرون از
غرب می باشند که با ترفندهای گوناگونی همچون تطمیع،تهدید و ...آنان را جذب کرده اند.
نتیجهگیری و ارائه راهکار:
در پایان مقاله باید گفت جمعبندی علل و عوامل عدم پیشرفت کشورکه در پایان فصل سوم به طور مبسوط
بیان شد؛نتیوه آن است که توسعه کشور نیازمند پیش زمینههایی است که طی صد سال اخیر فراهم شده است
هرچند ضعف و مشکالت داخلی و دخالتهای خارجی و موارد دیگر باعث کند شدن و متوقف شدن توسعه کشور
شده است .در صد سال گذشته نفت موتور محرک پیشرفت و اقتصادکشور بوده است ولی نیازمند این نیز بوده
است که مدیریت درستی نسبت به این منابع عظیم نفتی درتولید وفروش وخرج پول ان بشودکه متاسفانه
عوامل داخلی مانند ضعف مدیریت وعوامل خارجی مثل جنگ ،تحریم ودخالتهای بیشمارخارجیان درزمان
طاغوت وعدم اتکابه درامدهای غیرنفتی و استفاده ازدرامدنفت درسرمایه گذاری های بلندمدت نه صرف هزینه
جاری کشوردرطی سی وچندسال بعدازانقالب باعث شده که توسعه کشوروارداتی بماندولی بایداذعان نمودکه
بدون درامدهای نفتی نه حکومت پهلوی و نه دوران بعد از انقالب نمیتوانستند حداقل پیش زمینه های الزم
برای توسعه کشور را فراهم نمایند هر چند بیگانگان قبل از انقالب ثروت نفت ما را به تاراج میبردند و بهرهی
اندکی از ان را به کشورمیدادندولی بعدازانقالب باتالشهای فراوان دولتهای پس ازانقالب سعی شده که
ازاقتصادوتوسعه وارداتی به سمت توسعه بومی وملی حرکت کنیم که خوشبختانه قدمهای خوبی مثل تولیدات
علمی وصنایع نظامی وهسته ای ونانو وپزشکی وحتی بخشهای صنعتی برداشته شده که میتواندهمگی
نویدبخش آینده ای امیدوارکننده باشد .حال اگر این مباحث را بخواهیم بر ایران منطبق سازیم باید آن را
نسبت به دو دوره زمانی قبل و بعد از انقالب بررسی کرده تا قدری حقیقت روشن گردد:
الف :قبل از انقالب
در دوران قبل ازانقالب تالشهای انوام شده جهت توسعه کشورمانند جاده سازی وتاسیس صنایعی مانند ذوب
اهن وبرنامه ریزی باری تاسیسات هسته ای بوشهروتاسیس کارخانوات دولتی وخصوصی وصنایع خودروسازی
مانند ایران ناسیونال و ....تماما تالشهایی بودکه بااین نگاه انوام می شدکه حکومت پهلوی اول وبه خصوص
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پهلوی دوم به دنبال توسعه وارداتی بودند وخودباوری ملی وخودکفایی وتکیه بردانش بومی واستعدادهای ملی
رادستکم می گرفتندومعتقدبودند تکنولوژی وفن اوری وصنایع ومواداولیه وتمام فرایندتولیدمحصوالت
بایدوارداتی وغربی باشد.درزمان پهلوی دوم میزان واردات طی 4سال پایانی حکومت پهلوی باتکیه بردرامدهای
نفتی بسیارافزایش یافت وتمام صنایع وکارخانوات داخلی صرفامونتاژکارموادی بودندکه ازخارج واردمی
شدوکارشناسان خارجی ونیروهاومتخصصین خارجی نیزابتکارعمل رادردست داشتندونیروی کارایرانی
صرفامشیول انوام کارهای ساده وپیش پاافتاده بودکه توسعه وارداتی اگرچه پیش زمینه هاوحداقلی
ازسوادوجاده وکار واموزش وصنایع و ....رافراهم نموداما این نوع توسعه به هیچ عنوان پایدارودرشان استقالل
کشورنبود اما با وقوع انقالب رونداوضاع دگرگون گشت که درادامه اشاره می گردد.
ب :بعد از انقالب
باید گفت در ایران پس از انقالب،تالش های بسیاری در زمینه های مختلف از جمله تکنولوژی،اقتصاد،انرژی
هسته ای،سلول های بنیادی و ...برای رشد و توسعه آغاز شده بطوری که می توان گفت انقالب سرآغازی برای
بازسازی و یا حتی ایواد تمدن اسالمی گردیده و آینده خوبی به ما نوید می دهد که بی تردید همه ما باید در
این راه کمک کار بوده و از هیچ حمایت و یا کمکی فرو گذار نکنیم.دراینوابه دومورداشاره میشود:
-1رشد علمی
وبگاه علمی تحلیلی ساینس متریکس که به تحلیل وارزیابی پیشرفت های علوم ،فناوری و نوآوری اختصاص
دارد ،در مقاله ای با موضوع مرور تحلیلی رشد علم در  63سال گذشته در کشورهای مختلف جهان پرداخته
ونرخ رشد تولیدات علمی در ایران را  11برابر نرخ متوسط رشد علم در جهان اعالم می دارد و ایران را دارای
باالترین رشد در میان همه کشورهای جهان مطرح می کند.
 -2رشد اقتصادی
سایت ایران اکونومیست در گزارشی از بانک جهانی در ارتباط با رشد اقتصادی ایران می نویسد «:بانک جهانی
در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال  2331را  6درصد و رشد اقتصادی جهان در این سال را
منفی  1.1درصد پیش بینی کرد.بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان
پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال  2331به  6درصد خواهد رسید .در گزارش نوامبر  2331این
سازمان رشد اقتصادی ایران برای سال  2331بالغ بر  6.4درصد پیش بینی شده بود.بر اساس پیش بینی بانک
جهانی رشد اقتصادی ایران در سال  2313اندکی افزایش خواهد یافت و به  1درصد خواهد رسید .این در حالی
که در آن زمان بحران اقتصادی فزاینده ای دنیای غرب را فرا گرفته و آن را فلج کرده بود اما در ایران همچنان
رشد اقتصادی رو به جلو بوده و از آن بحران،کمترین آسیب را دیده بود.
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ثالثا :در این ارتباط که آیا عدم توسعه یافتگی به کم کاری مسوالن بر می گردد یا خیر؟ باید دانست که آن را
می توان در دوره زمانی قبل و بعد از انقالب مورد تحلیل قرار داد:
الف :قبل از انقالب
-1موضوع توسعه یافتگی :امری نیست که بتوان آن را در طی یک بازه زمانی سی ساله تحقق بخشید بلکه
ریشه این موضوع را باید در قبل از انقالب جستوو کرد که روندتوسعه بسیارکند ونامتوازن وکامالوابسته به
خارج بوده است.
-2بی شک قبل از انقالب نقش مسوالن در این مهم(عدم توسعه ایران) تعیین کننده بوده و آنان حقیقتا کم
کاری کرده اند اما این سخن را نمی توان به بعد از انقالب سرایت داد هر چند بصورت جزیی،کم کاری برخی
مسوالن نیز پس از انقالب قابل بررسی است.
ب :بعد از انقالب
 -1ایران پس از انقالب دارای دوره ها و مشکالت خاصی بوده است که هر کدام به تنهایی کافی بود تا این که
کشور با شکست مواجهگردد.یکی از دوره های حساس و سرنوشت ساز انقالب،سال های نخستین آن بود که در
آن زمان مشکالتی وجود داشت همچون حضور گروهک های مختلف که نمی گذاشتند مردم روز خوشی داشته
و هر روز شاهد بمب گذاری و ایواد تفرقه و ناامنی در مناطق مختلف بودیم که خود موانع مهمی در راه توسعه
ایران بودند .از دیگر مشکالت باید به جنگ تحمیلی هشت ساله اشاره کرد که واقعا بسیاری از فرصت ها و
امکانات ما را هدر داده و خسارات بسیاری نیز به بار آورد که همچنان و پس از گذشت افزون بر بیست سال از
آن،شاهد آثار سوء آن هستیم .از طرف دیگر و در دوره های دیگر انقالب نیز ما شاهد کارشکنی ها و دست
اندازهای مختلفی هستیم که از سوی دشمنان این مرز و بوم به آن دامن زده و بخوبی دستان پلید عناصر
داخلی و خارجی در آن پیدا است.بعنوان مثال موضوعی که امروز یکی از شاخص های مهم در توسعه یافتگی
در دنیا مطرح است بحث انرژی هسته ای که در دهه اخیر،بد خواهان این ملت تا توانستهاند در این راه سنگ
اندازی و علیه آن اقدام به توطئه های مختلف سیاسی،رسانه ای و ...کردهاند تا این که این مهم را از ایران
اسالمی گرفته و نگذارند به این توان و قدرت دست یابد که با امداهای الهی نتوانستند به این هدف شوم خود
دست یابند و امروز ما بعنوان یک قدرت دارای توان هسته ای در دنیا مطرح می باشیم.
 -2بدون شک انقالب اسالمی مردم ایران گام بلندی بود که در راه رشد و توسعه همه جانبه ایران برداشته شد
بگونه ای که امروز و به اعتراف دوست و دشمن ،ما در مسیری گام نهادهایم که آینده آن روشن بوده و با اتکا به
توان مندی ها و استعدادهای خود خواهیم توانست کشورمان را همچنان که از زمره کشورهای عقب مانده دنیا
درآورده و آن را به جزگه کشورهای در حال توسعه وارد ساختیم همچنین این مرحله را نیز پشت سر نهاده و
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آن را به کشوری توسعه یافته بدل سازم .به عبارت دیگر این انقالب بود که سرآغازی برای توسعه ایران بوده و
در این راه به عرصه های مختلف توسعه از جمله اقتصاد،صنعت،تکنولوژی و ...وارد و قله های فراوان
علمی(انحصاری) را فتح و خود بر آن سلطه یافته است و به توفیق الهی در آینده نیز خواهیم توانست همچنان
به این حرکت و خیزش میمون و مبارک استمرار بخشیده و پا به عرصه توسعه یافتگی بگذاریم.
امیداست بابرطرف نمودن مشکالت داخلی ورفع موانع خارجی ازجمله تحریمهای ظالمانه چندسال اخیر وباتکیه
بردانش بومی واستعدادهای ملی وصرف درامدنفت برای سرمایه گذاری های بلندمدت وباپشتوانه زیرساختهای
ساخته شده چه قبل ازانقالب وبه خصوص تالشهای بی وقفه بعدازانقالب درامرتوسعه اموزش وفن اوری وصنایع
وکارخانوات وجاده سازی وبرق واب وگازرسانی وپیشرفتهای ارتباطات جهانی  ITدرکشوربتوانیم ازنعمت نفت
بهتروبیشتروبهینه تراستفاده نماییم وازخام فروشی خودداری وازمحصوالت وفراورده های ان استفاده وزمینه
های استقالل خودرافراهم نماییم ونفت رابرای ایندگان نیزذخیره نماییم هر چند الزم است که درمصرف انرژی
درکشور از جمله نفت نیز صرفه جویی شود تا موبور به واردات فراورده های نفتی مثل بنزین نشویم وبرای
ایندگان نیز ذخیره نگه داریم.
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