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  فهرست
 
 
 

ر پیش  گفتا
  

هی به سده های نوزده و بیست: بخش نخست   نگا
 

ات نوینایران در آستانه ی رشد 12   مناسب

روطه و بازتاب های آن 29  انقالب مش

ر دوران رضاشاه 42  جامعه ی ایران د

ردهای او 63 رضاشاه و بازتاب رویک  محمد 

وری اسالمی 91 هاجمه ر کشاکش رخداد   د
  

  ساختارهای اقتصادیبررسی : بخش دوم
 

اختری 102 یران در آسیای ب لیتیک ا  جایگاه ژئوپو

و 113 های دم رگونی   پیامدهای آنگرافیک و دگ

های 131 نداز م ا ژگی ها و چش وگرافیکوی ندی( دم  )جمعب
  در الیه های اجتماعیدگرگونیرشد ساختارهای نوین و  135

نی انگلی کارینیرو 150 بازرگا ر گستره ی رشد   )جمعبندی( د

ناکارآمد  مالی 154 دگی اقتصادی،ساختار    سرچشمه ی واپس مان
  
  

رگونی در سیاس  179 پیش زمینه ی رشد پایدار دگ ت های مالی 
  )جمعبندی(اقتصادی
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هادربار ند رای   ه ی برخی ف
 نشیب و فرازهای اقتصاد ایران در روند صنعتی شدن

2 های رشد صنعتی 03  )جمعبندی(دشواری 

2 وستایی 08  دگرگونی در اقتصاد بسته ی ر

2 م سو می رودکشاورزی 19  )جمعبندی( به کدا
2 ی رشد 23 انی واردات رگ  بخش خدمات ناکارآمد و باز

2 های  30 هی به تنگنا ندی(بخش خدماتنگا  )جمعب

2 تا واقعیت های روزمره 34 رمان های دادگرانه   از آ
  

رگانی و جایگاه نفت: بخش سوم و باز  بازار 

 
2 همیت آن در اقتصاد ایران 50  بازرگانی  خارجی و ا

2 و 56 ون نفت  رات بد هایصاد   آن بن بست 
2 اهای  70 تتنگن تک محصولیصادرات غیر نف  )جمعبندی(ی و اقتصاد 

2  زاینده و دگرگونی های بازار ایرانواردات ف 75

2 بعی از درآمدهای نفتی و گازی 89  )جمعبندی(واردات تا

2 ز بازرگان 91 را  ی دو سده ای های دشوارو ی خارجیت
  
  
  

3 یند ناگزیر 02 رآ و ستد رویکردهایب ر داد  رازها د   کنونی، کسری ت

زی ندی( برون مر  )جمعب

3 های اقتصادی 06 ازرگانی خارجی و برنامه   ب

3 و اقتصاد  13 بازرگانی خارجی     کنونینقش ویژه نفت و گاز در 
3 ،  گلوگاه اقتصاد ایران  37   )جمعبندی(نفت و گاز
 ایران در آینه ی سنجش برون مرزی 343
رشد  362 رو به  ران و کشورهای کامیاب  ان ای نده می ندی(شکاف فزای  )جمعب
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36 و برای پیش بینی  6  کوتاه مدت دگرگونی هایسه سناری

37   پیش بینیپیرامون شیوه های 2

37 وی  5 م اقتصادی با "سناری روانلیبرالیس  "تند

38 وی  0 م اقتصادی با "سناری  "اصالح طلبانلیبرالیس

38 وی  5  "تنش"سناری
  

م ردهاچشم : بخش چهار ویک       اندازها و ر
  

رگونی 392 ز دگ هچشم اندا  ا 

  برای رهایی از واپس ماندگییران و کشورهای رو به رشد در تالشا 400

ر راه رشد اقتصادی 408  آزمون های ایران و جهان د
 اهمیت روزافزون همگرایی های فرامرزی 419

 
 

 سرچشمه ها 427

 بانک آمار 440

 نمودارها 441
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اب  رسی اقتصادیدکت هی اجتماعی-ر دسترس به بر نونی ایران با نگا  به جامعه ی ک
زی و ون مر انی بر رگ ر . پردازد نفت و گاز در آن می  ویژه ی نقشباز غاز د برای آ

یابی ویدادها درب دست وند ر ز کلی از ر دا یک چشم ان  سده ی گذشته، سه برش  دوه 
رضا شاه به  و محمد  قاجار، رضاشاه  ر دوران  ابید رده ارزی دگونه ی فش .  می شون

رده ی پژوهش با بررسی دیگرگونی های اقتصادی در دوران جمهو ری بخش گست
پیوند است و در پروسه ی کنکاش م ر   هم ترین شاخص های اقتصادیاسالمی د

1 پس از سال در این چارچوب .  هایی با دوران شاه صورت می گیردسنجش، 979
ز  هه ی نمودویست نزدیک بها سه د ر  بیشت ر که  را ب گذشتهدا ازتاب می دهند، بهره  

ودگیری شده پایه ی داده های موج ایه ی ترین شاخص هارای برجسته  ب و بر   بر پ
ریو اه مدت عرضه می گردد پیش،سه سنا ز .  بینی های کوت عبارتند ا ریو  این سه سنا

روان" یبرالیسم اقتصادی با تند  و "صالح طلبانلیبرالیسم اقتصادی با ا"، "ل
های . "تنش"سناریوی  ز بن بست  ون رفت ا زون بر آن راهکارهایی برای بر اف
و نشیب و اجتماعی و تولید ت-اقتصادی به آزمون ها  ا نگاهی  لی در ایران ب ک محصو

دفرازهای کشورهای رو به ته ارائه می شون و پیشرف رشد   .   
ر  لی رشد د های ک ند رای به ف ابی  پی دستی ر  نی که تنها د ندگا وان برای آن دسته از خ

یات ز ورود به جزی ند و ا هه های پیشین هست یان هر بخشد پرهیز می کنند، در پا   ،
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ی دان تواند مورد بهره برداری این گروه از میی ارائه شده کهجمعبندی ها   عالقمن
به بخش نخستیننگارنده نگاه موشکافانه. ر گیرد قرانیز و    پایانی این پژوهشبویژه  

ویکردها" زها و ر دا م ان و سنجش"چش نیز فصل های در پیوند با نفت  و   های بین  
نایی بیشتر با دشواری ها و  برای آش، را و برشِ نخستِ بازرگانی خارجیالمللی

د اد می کن ون و برون مرزی به خوانندگان پیشنه های در م انداز   .   چش
ن ، آرمان. ب ما ل   2004آ
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  بخش نخست
به سده های نوزده و بیست   نگاهی 
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وین رشد مناسبات ن   1ایران در آستانه ی 
  
  
  
  
  

ر  لی ساختاری هنوزران ای جامعه ی19 سده ید فئودا تولید خرده  داشت و در کنار  
ال الیی و روابط کا ولی در شهر و ده-کا  مناسبات نوین سرمایه داری با همه ی ،پ

رش بود داخلی و خارجی رو به گست ری های  ی سرمایهحضور  در این سده.دشوا   
بیشترخارجی ز  به رو ز  یران رو  با  شد و در پیامد آن و همگام می در اقتصاد ا

ونی های اجتماعید رگ اب،اقتصادی درونی-یگ های کهن شت وپاشی ساختار ی فر   م
رفت ون مناسبات سرمایه داری. گ اهمگ رشد ن  پیشه از گی بخشیشکست ور،برآیند 

الهای صنعتی اروپایی را نداشتند م چنین. وران شهر و ده بود که تاب رقابت با کا  ه
ناگون اقتصادی مانند صنعت بسیار ن ورزی ،وپابخش های گو  بازرگانی و کشا

ایی و  های کشورهای اروپ پایه ی نیازهای بازار یک سو بر  رون و برون مرزی، از  د
ز سوی دیگر بر اسا واسته های بازار مصرف داخلیا ون د،س خ ردید میگرگ د گ . ن

                                                 
ه 1 ه در این بخش ب فشرد ی  ه  ون د گ اهی به دو س ا نگ و 19 ه یتنه م 20  ه ای ز. انداخت وانید ا ر می ت یشت ابی به داده های ب دستی ی  را   ب
گیرید    زیر بهره ب تاب های    :ک

ران .1 ریخ ای ر تا آرماندر بست ز  ش( ، بهرو  )پژوه

ن .2 ایرا عه ی  جام ایی در وبن های ر روزبن بست  مان، به آر ژوهش(    )پ

3.  A look at  the  His tory  of I ranian  C ivi liza tion and the  Renovat ion Pha ses, B . Arm an)پژوهش(  

4. I ran: The  Ef fects of Social  and Economic  Change s, B . Arman )ش   )پژوه
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رفت  نمی گ را در بر  شهرها  رات تنها  تغیی ار،این   اقتصاد خود مصرفی  بلکه به ساخت
ا  یعی روستاه روندها گام به گام.  شد میز واردنیو طب  در کنار در پی این 

ران  نوی اززمیندا الکان  نیون و  ریشه یفئودال، م رگانان و کسبه و روحا  باز
وران د رید و اجاره ی زمینمأم ها. زدند  میولتی دست به خ ین الیه  ات نوین ا  مناسب

و ود از مناسبات سرمایه داری و فئ ر پهنهرا، که آمیزه های ب وستاها دالی، د  ی ر
رش د میگست   .  دادن

رانبا همراه  ری در ای زون ،رشد سرمایه دا الیه  بر بورژواری دالل و واسطه گر، اف
وینی از بوهای رایش داشتر ن ولید صنعتی گ وجود آمدندژوازی که به ت ر ند نیز ب  که د

ره وند بودندپاره ای گست رمایه ی خارجی نیز در پی وشش.  ها با س  در نیروها این ک
رفیت تولیدیای راست باال بردن چشمگیر ظ ترل بازار داخلی و  اج خود دست  به کن آم
راناریشه های . نیافت زه  امیابی این الیه های تا زک ریکات   می توان ا جمله در تح

بداد داخلی ،سرمایه خارجی اوابسته، ضعف اناکارآمد و  است بود نب شت سرمایه، ن
تحول ،واپس گراسیاست اقتصادی ملی و نیز خرابکاری روحانیون  ونه  ر گ  که ه

و کرد، دیدندان خود می یصنعتی را به ز   بود گسترش پهنه هایی،بازتاب آن. جستج
انند رباخوارم با زمین و مستغالتی  ملک دار و بازرگانیی و  زی  این . و سفته با

رفی کردپروسه  ران ژ وره ی قاجار کشور را دچار بح دچار  بودجه ی دولتی. در د
گشت، درآمد ران کسری  رای گذ  ، ارتش حکام وو دربار ملی کاهش یافت و ب

ر. ی پدید آمدتنگناهای بزرگ هگذ ین ر به ناچاردر ا  از راه کسری بودجه ی دولت  
و بدینهای خوام کشور رو گونه وابستگیارجی تأمین شد  ر افزایش یافت  ر . ز برو د

ودمان ، شاه و دربار از سویی و روحانیت نیرومند شیعه از سوید و  قاجار  دیگر د
ر سیاسیستون  وانمند ساختا د-ت ران بودن ی . اقتصادی ای جنبش بزرگ و ضد شیعه 

و شهریبابی واکنش وستایی  ه ی از سوی توده های ر  بود در برابر دستگا
توان و فاسد شد اگر چه  اعتراضی جنبشاین .  آن دورانزمامداری نا در هم شکسته 

ونی کردولی  رگ ر دگ را دچا م هورف ژرفش .جامعه  ، از سار کمه   بویژهوی دستگاه حا
رتوسط وز یی با تدبی ضاتا ر را را ین اعت نستمی توان از جمله بازتاب ا دا این .  
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ها وشش  ران ک زی اقتصاد ای ولین دوره ی نوسا زله ی ا به من نوشتار   که ما در این 
م، بسیار کمرنگ و ناپایدار برشمرده ود ای پادشاهی قاجار گرایشات . ندب از آنجا که 
رف آعشیره ای داشت و از ده ی واپس مان رگونیباشنایی ژ رفته دگ های جهان پیش   

ر بود،  آن روزی نه از  دو االاین نوسازی ها   نادرشاه و کریم خان  دوران، مانندب
ز سوی اطرافیانزند، لکه بیشتر ا و مشاورین ب و ب  ژه ه  دستگاه حکومتی  پاره ای وی

ز وزیران ودمان ا ر گشت این د دا ادانی و فساد دربار و با دشواری پدی  و به دلیل ن
را ر نیروهای واپسگ ردهای زیادی به همراه نداشتدیگ دستاو   .  

قاجار ر دوران  م هایی به د ران گا زی جامعه ی ای پسر در راه بازسا ر و  م مقام پد ، قائ
وف به م. پیش برداشتند زیر پسر و معر های و زا ابوالقادر این میان دستاورد میر  س

ر بودوزی فراهانی قائم مقام  به  از جملهاو. ر عباس میرزا و محمد شاه برجسته ت
زمان  نیزه کردن سا رتشمدر ولتی  وا ل د وا رفتن ام  کاهش نفوذ  وجلوگیری از هدر 

ر روحانیون نه ی  د ابرابر اقتصایداخلپه ازات ن و  و جلوگیری از واگذاری امتی دی 
ر سیاست خارجی  اب . روی آوردسیاسی د ه این گرایش را می توان بازت واست خ

زی رو به رشد وا ز بورژ ز سویی از خود خصایل های بخشی ا نست که ا  ایران دا
ونال-ناسیونال هی و ناسی رالی بروز می داد -پادشا و از سوی دیگر از همراهی لیب
و می توان همه جانبه داشت  ر و مساجد  زا  با بخش سنتی بورژوازی که ریشه در با

اسیونال وازی ن ود-آن را بورژ تیجه یقا. داری می کردسنتی نامید، خ ر ن  یم مقام د
دام ود باق ورمیستی خ ریکات ات رف م همیشگیا تح و سران و مستقی ران   انگلیس کاردا

وس، درباریان و  رانجام و ر نیون روبرو شد و س وسطروحا ه واپس گرایان ت  کشت
های. شد عظم پرتدبیر ، امیرکبیر دوم خارجی وداخلی علیرغم کارشکنی  را صد ین 

ودمان لیه ی قایم مقام  قاجارد  گسترش و ژرفش  را پسر و پدرتالش های او
و در سال  .بخشید 118ا به تخت شاهی در ن میالدی پس از رسیدن ناصرالدی49 شاه 
رتش رماندهفمقام  زد و صدراعظم دست بها ن  یرا   در دوران . نوسازی جامعه ی ا

                                                 
شیدی و قمری 1 ون خور ناک گو تاریخ های  ی  نمودارها به جا نوشته ها و  نگی در  هماه د   و میالدی در برای ایجا

نطباق برگزیده ایم ا پس از ا ر ی  نها تاریخ میالد ، ت ون  .منابع گوناگ
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رتش   15 واردات خارجی  قطع نیز برای تجهیز آن وشد و بازسازی او بافت ا
نا یه" او.  گردیدکارخانه ب ر را پایه نخستین رو ،"وقایع اتفاق زنامه ی رسمی کشو

ز  و گذاشت غیرمذهبی کشور بنی نام نخستین مدرسه ی  لفنون"ه  را  را تأسیس "دا
رد زش مهندسی، کشاورزی، معدن،به در آن  کهک ، دامپزشکی، علوم  پزشکی آمو

علوم س وهای خارجی  زبان و نیز موسیقی،نظامی رداختیاسی  در وی  .ه شد پ
ایی رداشت زمینه های دیگر آموزشی و فرهنگی هم گام ه زینه ی. به پیش ب   ین ا ه

دامات جراه کاهش   از  اق ات جدید بر  دربار، افزایش عوارض واردات و مامخار لی
ون حاکمیت و .  شدتیول داران تأمین  روحانیت واین اقدامات با مخالفت شدید در

لستانمای و روسیه روبروندگان انگ ر در سال .  گردیدن   از کار برکنار 1870امیرکبی
ات  رش مناسب شکل گست ه  وند نوسازی اقتصادی ایران ب ، اما ر کشته شد و کمی بعد 

ایه جمله از راه  از باختراقتصادی با  رم لب س در این .  خارجی ادامه یافتریگذاج
ران، صدور سرمایه به  در کنار صدور کاال به برش تازه ی سیاست  شیوه یای

ردید روپایی بدل گ ری خارجی از حدود . کشورهای ا یه گذا رما است س ین سی در پی ا
وند در نیمه ی دوم 12صفر به  ون پ ر )1-4. ( قاجار رسید در دوران19 سده ی میلی  د

و در آسیای مرکزی برای  رجی ا ر، سیاست خا با امیرکبی ان  دشمنی روسیه و انگلست
 فراخواندن روسیه و کستان و سایر قبایل جنوبهماهنگ کردن خان نشین های تر

نیز نقش بازی می کرد نان به حکومت مرکزی ایران  ی . آ به هدف رسیدن این برنامه 
ر  لستان به امیرکبی نگ و ا   )5(.وارد می ساختی زیان های جدمنافع روسیه 

ر در زندگ ونی های دیگ رگ دگ رش پاره ای  ا گست وران قاجار همزمان است ب ی پایان د
و اجتماعی کشوراقتص های خارجی، آشنایی .ادی  زبان  گسترش  ز آن نمونه است   ا

ز چراغ  اده ا غاز استف ، آ تلگراف و پست ازه، تأسیس  گداختن آهن، نقشه کشی ت با فن 
، پایه گذار ریکی تلفن و چاپخانه و وزارت خانهالکت نه های  .  و بانک و پاره ای کارخا

کشاورزی د )6( ز در دوران قاجار در زمینه ی  اره ای ا به بهبود و ساختن پ ست 
ریز وکا رخانجات  ز زده شد و کا یجاد  ها نی ز ا هائی نی ا و دکان  راه ردیدکاروانس  )7(.گ

بویژه  ر پرتواین تحوالت  ردد ر  دستاو وین کشورهای صنعتی باخت و پدید آمدهای ن  
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یرات دامبیشتر ون تأث ری و بد ظاه پیگیر  دار و  بودی بایستهنه  ین .    گونه نخستینبه ا
زی در ایران رحله ی نوسا  به گوشه هایی از  این نوشتار، که در پیامدم

اوردهای آن خواهیم پرداخت، ویژه به شکل اقتصاد وابستهدست  از دوران  ب
غاز گشتناصرالدین قاجار آ ریخ اقتصاد معاصر این همان. شاه  هی است در تا را  

ری  رضا شاه، محمدرضا شاه و رژیم جمهو ران، که  شی از دوران ر بخداسالمی ای
اریخ ایخود ، ولی  در آینده ی ت وت   نسبتاَ همگوندرون مایه ایران به اشکال متفا

مه داد   . ندادا
وشش رگونی درک رای دگ انند  بافت ب هم یران   سنتی و مدرنیزه کردن کشور در ا

نگان و بویژه  و ژاپن و روسیه از جمله بازتاب تهدید نظامی بیگا عثمانی و چین 
ود ر در . همسایگان ب نستند در این دوران ب وا این میان تنها دو کشور روسیه وژاپن ت

ندگی خود  زیادی واپس ما چیره شوند و در پی آن به نیروهای نظامی تا حدود 
وئیدند طلب فرا ر یه بافت عشیره ای . توسعه  تالش های هر دو همسایه، ایران بر پا

ر ودمان قاجار و عثمانی ب ایه د افت ایانیبرآیند پ به  سنتی نیمههای پ  نرسید، بر ب
رمایه داری در آنان  ئودالی ضربه ی کاری وارد نکرد و روند رشد س پوسیده ی ف

ند ند ما دگی تنها  )8(.ک ر واپس مان  خاوردر نمونه ی آسیائی پیروزمند در راه چیرگی ب
ز پژوهشگرانی که موقعیت .  ژاپن بودزمین رزیابی آن دسته ا ا ا می توان ب

یائی ویژه ژاپن ر راف های جغ م کشور ورش مستقی زیره بودن ازگزند ی ا، که به دلیل ج
کشور ین  رشد مستقل ا عنوان یکی از دالیل   مورد توجه استعماری در امان بود، به 

د یرکوشش های. قرار دا رکب ندیش امی رای  و دیگر دست اندرکاران نوا  در ایران ب
ز آن امپراطوری لی بیست سال پس ا  ژاپن نوسازی جامعه به پیروزی نرسید و

هد و اصالحات اقتصادی در چارچوب  توانست از نفوذ روزافزون استعمارگران بکا
رارشد داری را به اج رآورد سرمایه    )9(. د

رش  با داز روشن تری از این ب های اقتصادی می توان چشم ان به داده  هی  نگا
رد زمینه . تاریخی عرضه ک در این نوشتار بر پایه ی آمار محدود در دسترس، سه 

زینه ها و بازرگانی برونی در قرار  مرزیآمدها، ه بررسی  رد  برای . گرفته اند مو
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ر پایه  برآوردهای انجام  یدرآمدهای ایران آمار دقیقی در دست نیست و تنها ب  
ته از سوی پژوهشگران ون مرزیگرف و بر  و مسافرین خارجی می توان  درون 

ایی از آن عرضه کرد ر سده ی نوزده بیش بحران اقتصادی و ورشکستی مالی د. نم
زی های خارجی بازتاب  ران در مقابل ار بری پول ای را ز همه در کاهش نرخ ب . یافتا

ر  ر ایتجاد ران د النه ی کاهش عیار نقره ی پول ای نگین سا وره های مختلف  میا د
ده شده دا بودنشان  زان آن چشمگیر   . که می

ر نقره ارزش کاهش - 1 نمودار  19در سده ی  عیا

هاي منتخب  (به درصد ) ول در دوره  نقره پ آاهش عيار 
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ل های  ر زمینه ی کشاورزی در فاصله ی سا ر 1888 تا 1880د راب رشدی ب 4 با  1 

رصد ل در برابر لیرانگلیسی ،د رم در  بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ ریا زان تو و می
ل که نشانبودیم روبرو ،کشور بهبود کم در این سا وده  دهنده ی  ا وجود . ا ب اب  تنه

زان نزدیک به   مالیات های دریافتی از،رزی در بخش کشاو رشد درصد41 کشاور
2 یان و مهاجرت آیافتزایش  درصد اف40 نان به  که به فقر و نداری بیشتر روستائ

رها منجر  ر. گردیدشه ر د ، تولید کشچگونگی  زی ید ملی ونی در تول اورزی و دگرگ
ورزی الیات از بخش کشا 18 و 1867، 1836، 1800 در میان سال های م ترسیم  88

  ردیده استگ

اده ها                                                                                        18 ندازهاد چشم ا   و 
 

های دریافتی در سده ی – 2نمودار  رکیب مالیات    19ت
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ان) م و هزار ت ه  ملي ایران (ب وليد  و ت آشاورزي  وليد  ماليات ارضي، ت ي  وردها برآ

1888

1867

1836
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ر سال  ، 1888د نقدی های پرداختی  یات  ویژه از سه بخش مال  درآمدهای کشور ب
الیات های جنسی و  رآمدهای م به دست می آمدد ه . گمرگی  ان ب سهم عمده در این می

لیات های نقدی تخصص داشت هش درآمد دولت با ت. ما لیل وجه به کا از دست به د
ته ی قفقاز ز دست رف های ا ز استان  ز ،دادن مالیات های دریافتی ا  در پی شکست ا

هش حجم بازرگانی برون مرزی و وجود کسری در تراز یروسیه تزار  و کا
ری ریال با ارزهای خارجی از سویی و نبود  هش روزافزون براب انی و نیز کا رگ باز

رای بهره برداری از امکانات داخلی بویژه بهبود سیاست  اقتصا والنه ب دی مسئ
زی و آبیاری از سوی دیگر، زمینه ی  ورشکستگی اقتصادی فراهم  وضع کشاور

ردید  .گ

های درآمد دولت در سال – 3نمودار     1887 سرچشمه 
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و حاصلخیز  رگ  ان بز زچند است ا ا لیات ه ربایجان، بخش بزرگی از ما نند آذ  ایران ما
ریافت می شد راسان، تهران و اصفهان د ارس، خ سهم استان های دیگر در آن . ف

م بود ونه . ک نم ز اسالم یکی از مهمبرای  رین پرداخت  استان خوزستان که پیش ا ت
هی های ایران بود و  ادشا ج به پ را نندگان خ ، ک چند بر خالف مناطق کم آب مرکزی

نن رگ ما ر آن جریان داد رودخانه ی بز ارون و کرخه د  و زمین های آن بسیار شتهک
ر نتیجه ویرانی و نبود سیاست روشن اقتصادی در رکود به سر ،بودحاصلخیز   د

الیات های مورد نیاز دولت را  زم تنها بخش کوچکی ا برد و   .دربرمیگرفتمی 

1 درآمد شهرستان ها و بخش ها در سال – 4نمودار  88 8   

جنسي شهرستانها یا بخشها(1000 قرآن - سال 1888) درآمد 
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ر  ز رشد مناسبات ساینجاد دازی ا رسیم می چشم ان ر ایران ت ری د دا یه  رددرما  . گ

برای سنجش کلی چگونگی رشد اقتصادی و خصوصیات سرمایه داری در دوران 
یران نوسازی اقتصاد ا ز ،نخست  داخت که ا وان به درآمدهایی از دولت نگاه ان  می ت
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و شهرستان ها بخش د و کمتر سرچشمه اش به دست نمی آمسوی بخش ها  ز   ا
بود ری  نِ.زمین دا را صله اگر چه در ای ی   سده نوزده هنوز با رشد جدی صنایع فا

های به  درآمدهای غیرمالیاتی و غیرگمرکی، ولی در میانشتیمفرسنگی دا ، درآمد
ی  راف با سهم ادن، کوره پزی ها و تلگ رابخانه، مع وسسه ی ض دست آمده از محل م

نس ر  به دبزرگ ت ها مشاهده می بت  های  .شدیگر بخش  ز درآمد ین بخش ا  سهم ا
ود نوسان وج ران با  ولت در آینده ی ای ودد ی اتی همواره رو به افزایش ب را م  که آن 

رشد صنعتی لیتوان از شاخص های  ران دانست و   .  کند ای
رکی به قران- 5نمودار  ر مالیاتی و غیر گم    درآمدهای غی

ه   بخان سسة ضرا مو
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ا  بخش کوچکی به خود از درآمد مالیاتی است ها اختصاص می یافت و آن ن ها تنها 
ریز می شد وا رگ آن به خزانه ی مرکزی  ین روی. قسمت بز ز ا نه  ،ا به هزی با توجه 

و ریخت و پاش های دربار ر ،های سنگین ارتش   جای زیادی برای سرمایه گذاری د
باقی نمی ماند ا  ریافت های م. استان ه ز محل د تنها نزدیک به ا  درصد به 4الیاتی 

افت ند که ب. استان ها اختصاص می ی داشت م را نیز استان هایی  ز بیشترین سه یش ا
ران به خزانه ی دولت ه ت ناتوانی اقتصادی در دس. می پرداختند مالیاتدیگ یابی ب

رکز را می  ز م ر بیرون ا و کاهش توجه به نوسازی اقتصادی د ایسته  رآمدهای ب د
ز نگرسیت توان از چشم ها نی نه شدن درآمد   .  انداز چگونگی هزی

رآمدهای خود– 6نمودار  رستان ها و بخش ها از د     برداشت شه

راي  شهرستان یا بخش ب آمد  ز در ه ا ي آ مبلغ
ان - سال 1888) شده است.  (قر رداشت  مخارج محلي ب
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های دولتیبخش وع درآمد ز مجم رگ ا های شهرستان ها و   بز پس از کسر هزینه 

نی اختصاص می یافت اه دیوا و دستگ و دربار  و. بخش ها، به ارتش  م نب د یک سیست
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نایی های مادی ومعنوی کشور، توا  در  از جملهبرنامه ریزی شده برای باال بردن 
لی انعکاس می اختصاص بودجه بسیار ن رس عا ا . یافتاچیزبه مدا راست ین  تنها در ا

رون ند زینه های آموزشی 300ی مدد معاش شاهزادگان ا ر این میان بود برابر ه  و د
الران  وانسا اسد و نجمستمری دی ا و روحانیون و ف نانب  نیز در نظر گرفته نشده نگهبا

  .بود
زمامداری  در سال – 7نمودار  زینه های دستگاه  188 ه     به قران8
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ی  وع خود در درازای سده  ر مجم م بازرگانی برون مرزی ایران د م رشد حج علیرغ

ول ، 19 ر ط 188 سال هاید توجه به گرا، 1888 تا 0 ر با  هش قیمت تومان د نی و کا
م،برابر ارزهای خارجی برخورد می کنی با گرایشی منفی  برآورد کاهش بازرگانی .  

نزدیک به  ر  ینبرون مرزی ایران د نگ ده سال با محاسبه به لا ره استرلی ، و نه ی
زدیک به تومان، ر می بانارسایی  بود که  درصد10 ن رگانی برون مرزی را آشکا ز

رد   . ک

اده ها و چشم اندازها   23                                                                                     د

م بازرگانی برون د– 8نمودار     مرزی گرگونی در حج

يره) مرزی(ل ازرگانی برون  برآورد ارزش ب
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تن زی  ون مر انی بر رگ ونی در روند باز زش آن دگرگ هش ار ز ها به کا در پاره ای ا
رانپیوند با آندر . دمحدود نمی شسال ها  م ترکیب صادرات ای به گا م  یز گا  به  ن

محصوالت مورد نیاز زیان کاالهایی مانند حریر، مخمل و زری و به سود دیگر 
روپایی داریکشورهای ا ر جهانی سرمایه  زا الی، و با ریاک، خشکبار، ق ،  مانند ت  کتیرا

ون می تی به اقتصاد خودمصرفی و .  گردیدپنبه، برنج دگرگ را تغییر ساختار صاد
رد وا رد طبیعی روستاها ضربات جدی  و  ک ییان و پیشه وران  و ورشکستگی روستا

رگاه های کوچک ریسندگی   به تومان 1889 ایران در سال تصادرا .شد نیا بارکا
م ا برای مه االه   .  را نشان می دهد سمت و سوی این دگرگونی هاترین ک

18 کاالهای صادراتی در سال - 9نمودار  89     
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زر ونی در ساختار داد و ستد با ران را در بر گدگرگ ون مرز تنها صادرات ای ا بر انی ب
ها. نمی گرفت ل با نگاهی به کاال رداتی در سا وا 188ی  ر ا می توان ب9  ساختا

ین دوران بیشتراقتصادی ا شد  پارچه، قند .  آشنا  ر و  وا رداتی چل وا در رأس کاالهای 
فلزات بود ر میزا. و شکر، ادویه و  راب ین سال ب ر ا 1 با بودن کل واردات د 3696000 

رقمی  تومان نزدیک به دو برابر می شدکه  لا  رات ایران درهمین سا  .رزش صاد
نشان  ز میان آنان واردات فلزات  زگی داشتند و ا رداتی تا وا های  بخشی از این کاال

پیشه وری و تولیدی  هنده ی وجود کارگاه های  زه در پهنه ی اقتصاد ایران بودد   .تا
  1888  کاالهای وارداتی ایران در سال– 10نمودار 
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ر عرصه ی منسوجات بی نخی و پشمی و شترین دگرگونی در زمینه واردات د

ریشمی دیده می  های تازه ای به . شداب ر کاال ران ازسوی دیگ رست واردات ای فه
زوده  ز آن میان دگردیاف وانکه ا .  اشاره کردمحصوالتی مانند پارافین به  می ت

های  ل  ان سا زایش صادرات در ایران در می 1 تا 1850اف ه  می860 الدی از دیدگا
رزش مبادله مشاهده می ش به تومان بیشترا نداز ضریب .د در مواد اولیه  م ا  از چش

رجسته اما جایگاه پنبه یرشد  ودار زیر که دگرگونی . بود صادراتی ب دو نم
ر  ران را د هند، نشانگر 30صادرات و واردات ای نوزدهم نشان می د له ی سده ی   سا
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هر چه بیشتر کارگاه ه  لی و بحران در بخش پیشه ورشکستگی  ای نساجی داخ
وند تغییر در ساختا نیازوری و ر  کشورهای هایر محصوالت صادراتی درخدمت 
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 نیاز روز افزون به ورود رشکستگی هر چه بیشتر بخشی از واحدهای تولیدی وو

االهای وین وک رای جامعه ی ن یکی از تازه ب  دشواری  رو به رشد ایران سرچشمه ی 
زدیک به  شد که ن ران 200های کهنه ی اقتصادی  ل است گریبان رشد شتابان ای  سا

را.  را گرفته است اب ورشکستگی اقتصاد ایران   به ویژه می توان در کسری بازت
رد بازرگانی برون مرزی مشاهده ک ادالت  ران 1889در سال . مب و  واردات ای به د

رات کشور  ر کنار کاهش و این نبودِرسیدبرابر صاد وازن د های  ت زافزون درآمد  رو
الیاتی  ول داخلیم واحد پ هش ارزش  ران ژرف اقتصادی و به و کا را به بح ، کشور 

اآس عی های بزتنشنه ی ت   . کشاند رگ اجتما
زی در سال – 13نمودار    1889 تراز بازرگانی برون مر
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زدهم رشد روزافزون واردات در کنار کسری بازرگانی خارجی از آغاز سده ی ن و

رگ  ز دشواری های بز وددودمانا ناتوان قاجار ب ودار زیر رشد بی .   و نم در د
ردات در سال  وا 185، 1830های گسست حجم  7 ،18 190 تا 68 ه   نشان0 داده شد

ران . است یز ژرفای بح ران ن زی ای ون مر انی بر رگ م را تراز باز زده الی سده ی نو م
ر می ک ر فاصله ی سال های . درآشکا 186د هش علیرغم کا( میالدی1900 تا 7

رحله ای آن از جمله میان سال  افزایش یافت حجم داد و ستد )1888 تا 1880 های م
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ر کناما  زدیک به کسری ، ار آن د یز از ن زی ایران ن ون مر  1000 تراز بازرگانی بر
یره به دو برابر خود رسید   . ل

رشد واردات میان سال های – 14نمودار  190 تا 1830  0   
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ری نوسازی  وتاهی زیر رهب رش های ک وران ایران که تنها در ب اقتصادی این د
و این  ویژه زیر رهبری دو وزیر برجسته بود، در پرت دستگاه دیوانی ب خردمندانه ی 

ری ها عمدتاَ به صورت خودپو و بسیار کند  ر . به پیش رفتدشوا این ساختا
بر پایه ی واب،ناهمگون رمایه  گام به گام اقتصاد ایران را  رت و س ستگی به تجا

رت . گذاری خارجی استوار کرد ایج این پروسه به صو رالدینشاه نت ر دوران ناص د
بی رویه ی تورم، کاهش  زایش  ز بازردرآمداف را زی  دولتی و کسری ت برون مر گانی 

یانهر چه بیشتر  های سنگین مالی، دولت برای تأمین هزینه ها .  شدنما ر فشار ر زی د
وگیری از بروز ویهش های سیاسی بیش از پیش ب تنو جل  حق ه ی واگذاری بی ر

روسی ا به انگلیس و  زای ها، امتیازات و م ردبهره برداری  وی آو ه این اقدامات. ه ر  زمین
دا  را ن ران  ورژوایی ای عی در جامعه بود، که انقالب ب ونی بزرگ اجتما رگ ساز یک دگ

د وسا. می دا ند ن هدفم قاجار فاقد یک سیاست روشن و  ودمان  به جای د و  زی بود 
و تالش برای شرکت گسترده ی  های طبقه هاسازماندهی نیروهای اجتماعی  و الیه   

عی  الی جهتاجتما ندگی، موضعی انفع ودی  چیرگی بر واپس ما زیرکانه در اما تا حد
ردبرابر بیگانگان     )10(.اتخاذ می ک
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   انقالب مشروطه و بازتاب های آن
  
  
  
  
  

م روطهانقالب  ر جنبش ی برای سرآغازبه مثابه ی ش ری د  های ملی ضد استعما
ودی ازآس نم و  ا  ا ی اسی ب رفش احزاب سی ر د عی زی بزرگ اجتما رزات  دایش مبا  پی

های کم ر ایران هدف  و بیش مشخص اجتماعی د رویداد سیاسی .بود  ، اجتماعی–این 
پاره ای از د نشینی هیأت حاکمه و تحمیل  عقب   گرگونی ها در سیاستکه به 

ته بود؛ منجر شد، از هاقاجار ی عوامل گوناگونی تأثیر گرف  پوسیدگی جامعه 
 و خرده بورژوازی، آشنایی بازرگانی و صنعتی نسبی بورژوازی فئودالی، رشد

وپا و بویژ و زندگی مردم ار با افکار  ران  اسبات نابرابر و غارتگرانه یروشنفک  ه من
ر یک جنبش بز و روسیه تزاری که زمینه ی  نگلیس  ضداستعماری ا گ ضد فئودالی و 

قانون . را فراهم ساخت وین  عبارت بودند از تد عمده ی جنبش  های  درخواست 
و الکیت  اساسی، تشکیل مجلس قانون گذاری، تأمین  حفظ حقوق فردی و م

های حقوق سرمایه داری و سایر درخواست  ز . خصوصی  وطه که ا جنبش مشر
1سال  ل905 غاز شد، در سا ر های بعد ژرفش یاف  آ ت و با گسترش آن اقشا

عی  نداجتما رگران و خرده بورژوازیگوناگونی مان ان، کا های  دهقان  بویژه الیه 
ری انی شه ری می ته ت ر و سازمان یاف نیز درخواست های خود را به طرز جدی ت  
فشار مردم در سال . مطرح کردند ر  ر اث ه 1906د وسیله ی مظفرالدین شا  فرمانی ب

رالدینشاه، دربا تخاباجانشین ناص ون اساسی صادر شد و مقررات ان ت ره ی قان
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ردید و ولین مجلس اعالم گ ر .  را تصویب کرد نوین مجلس ایران قانون اساسیا ب
ین قانون  نین پایه ی ا وا بوسیله ی مجلس محدود شد و حق تصویب ق یارات شاه  اخت

ردید زات به مجلس واگذار گ ها و امتیا ذ در سال های انقالب مشروطه نفو. و بودجه 
یافت نیزاقتصادی آلمان ران افزایش  د .  در ای زات گوناگون مانن ریافت امتیا آلمان به د
ها و قرضه واگذاریتأسیس بانک،  یافت و به گشایش آموزشگاه   در تهران دست 

 .تبلیغات ضد انگلیس و روسیه که در ایران زمینه ی توده ای داشت، کمک کرد
نظر  لمان در بازرگانی خود با ایران در  د آ ی زا ازات خود بیاف ر امتی داشت که کم کم ب

زی ایرانو درجه ی نخست را ون مر   )11-12(. به دست آورد در بازرگانی بر
رش  یران به گست ریکا نیز با ورود گروه های کارشناسی مالی به ا ز سوی دیگر آم ا

افت کرد نیز دری ازات  زید و برخی امتی ات . نفوذ اقتصادی آغا رش مناسب گست
لم رقیب قدیمیاقتصادی با آ ریکا، به نزدیکی دو  ا ان و ایاالت متحده ی آم ، همان

و رویدادهای . روسیه و انگلیس انجامید در پیامد این دگرگونی های اقتصادی 
ه ل مراه آن و برای حفظ منافع درسیاسی و اجتماعی  رفته، در اکتبر سا  خطر قرار گ

19 ظامی خود را در11 نیروهای ن وبی ایران   انگلیس  واحی جن و سپس ن رد  پیاده ک
روسیه ی  رتش  رد خاک ایران شدا وا شمال  ز  نقالب  وتزاری ا ودتای ضد ا  ک

داده شد روطه در تهران سازمان  ر این میان . مش مجلس بسته شد، انجمن ها و د
رد رومار گ وده ای تا شدند و دسته های مبارز ت رتیب . یدندروزنامه ها توقیف  بدین ت

وا ودالی و ضدئیانقالب بورژ ضد فئ ، که پرچمدار مبارزات ،   استعماری مشروطه
ود، در سال های  ا ب م آسی رد 1م 91 1-1 وسیله ی نیروهای خارجی و به 905  ب

ونبا لی به شیوه ی خ داخ   . ی سرکوب شدرهمراهی واپس گرایان 
های اقتصادیران قاجار در ایلتبا سرنگونی دو دگرگونی  برای ایجاد    رژف تر راه 

م های تازه برای  تا حدودینوسازی اقتصاد ایرانو برداشتن گا . دی گرد فراهم 
ئی های بسیار درهم آم با نارسا است ها نیز  ین سی رست است که ا ، ولی د ود یخته ب

ر آغاز ر حقیقت ام را از این برش زمانی می د له ی نوسازی اقتصاد ایران   جدی مرح
ود. بایست در نظر گرفت ره ی بیست ساله پادشاهی رضاشاه نگارندهبا این وج   دو
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ر دوران قاجار و  رده است، چرا که د ژهرا به مثابه ی دوران دوم ارزیابی ک   به وی
که به رشد اقتص راندیشی  هنگ نو کمک شایان توجه زیر رهبری وزاری دو اد و فر

ر ز سوی نددک و تالش های سودمندی ا های پیشرفت های آینده بسته شد  ، جوانه 
ران و روشنفک ین دستگاه دیوانی  ز مسئول  و سیاستمداران کشور برای پاره ای ا

ون و فرهی اقتصادرشد ته ی کشورهای  و آموختن فن غم ، علیرصنعتینگ پیشرف
قاجار، صورت گرفت ربار    .فساد د

ز پرداخ ره پیش ا های یتن به دگرگونی های دو  رضا شاه به پاره ای از شاخص 
ران تا سال  ردازیم1911اقتصادی ای های می پ ها و دستاورد   تا بخشی از تنگنا

ر شود ین دوران آشکارت ر همانگونه که پیشتر اشاره شد، ورشکستگی . اقتصادی ا د
،  کسری بخش کشاورزی، ناتوانی در ساخت ینده فزا ، تورم  زی صنایع  و نوسا

زهای خارجی در  ز در برابر ار هش پرشتاب برابری نرخ ار نی و کا رگا زنه ی باز وا م
ری هر چه بیشتر واگذا اسد، دولت را به  نارمدیریت ف های ک به کشور زات   امتیا

1در سال . خارجی و دریافت وام های خارجی کشاند ولت 911 بزرگ درآمد د  بخش 
هی ها اختصاص داشت   . به بازپرداخت این بد

ها در سال – 16نمودار  زینه  ای ه   1910 پاره 
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ر ر که زمینه ی واگذا نه ی کسری بودجه در دوران قاجا غیرمسئوالنه بیماری که ی 
ابنده الی  و شت شم وناگون به کشورهای بیگانه بویژه همسایه ی  زهای گ ی امتیا

تا سال  نیز انگلستان را در پی داشت  19روسیه و  . یافت و پس از آن هم ادامه 08
ر اینجا  زینه می توان د ار درآمدها و ه ر کن ین سال را د کسری بودجه در ا میزان 

ود با کسری بودجه در . های کشور دید 11این سال برابر ب 80 رای  قران6800  که ب
وران خود چشمگیر بود   . د

ا و هزینه ها - 17نمودار   1908 و کمبود بودجه ی دولتی در سال درآمده
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ر آغاز سده لت به دو ویژگی یا دگرگونی تازه  ی د توان در درآمدهای دو بیستم می 
نکه . برخورد کرد رکی در نخست ای در مقایسه با سده نوزده نسبت درآمدهای گم

و  نقدی  های  ات  بر آن از سهم بخش مالی را و در ب ته  یاف مجموع درآمدها افزایش 
گفته ی دیگر  به  ا  زی کاسته جنسی ی ور های کشا  و سهم بخش هائی شدهدرآمد

ا انند مع وده م وددن و صنایع به کندی افز دگرگونی نشاندهنده ی . گردیده ب این 
ر زی به طور کلیگست ون مر نی بر بازرگا وسانات،ش داد و ستد   و رشد ، علیرغم ن

صنعتی و  ودگران فروپاشیبسیار کند  صاد بسته و خ ئودالی و اقت  ساختار ف
ران بود اها در جامعه ی ای رها با آن روبرو . روست ژگی که در گذشته با دومین وی

به کشورها ازات  زایش شتابان سهم واگذاری امتی م، اف رش بوده ای و گست نه  یگا ی ب
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داخلی بود  صاد  ان در فرایند اقت ر سال . نقش آن 19د  گمرکات بیش از نیمی از 08
رآمد  وع د ر مجم را د نجم آن  یک پ زات نزدیک به  دولت درآمد غیرکشاورزی و امتیا

د    .تامین می کردن
  1908 سرچشمه ی درآمدهای دولت در سال – 18نمودار 

به قران در سال 1908  منابع گوناگون درآمدها 
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زیکی ا ا ونی ه رگ م دگ بافت هزینه ها ی مه  در ساختار اقتصادی ایران را می توان در 

رد های . جستجو ک ها و جنبش  ودالی و تنش  صاد فئ رف در ساختار اقت بحران ژ
ز توان دربار فاسد قاجار ز سده ی بیست ا وده ای در سده ی نوزده و آغا  بزرگ ت

1در سال . دید آوردپ هایی  کاست و در بافت هزینه ها دگرگونیدودیحتا   بر 908
و نجبا بخش با این پدیده کخالف میانه ی سده ی نوزده رگی از ه در آن دربار   بز

ود اختصاص می دادند به خ رآمدها را  ر د و ، کمت مروبر  بیشترین مخارج. می گشتی
ر اینجا های گوناگون اختصاص  به وزارت خاد  سهم مستقیم دربار در داشت ونه 

ز  تی ا نه های دول نوهزی هش مقام نخست در میانه ی سده ی  زده به جایگاه ششم کا
ا فساد و زد . یافت رت خانه ها اگر چه هنوز ب زا تشکیل و ر آمدن مجلس و  با روی کا
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روبرو  ودیم،و بندهای گوناگون در دستگاه دولتی به شیوه ی گذشته   ولی از بی ب
ودی کاسته شد و پیشین تا حد ه  گفت که  بدین گونه می توانبند و باری های  دستگا
بود داری تازه و مدرن در حال شکل گرفتن    . ا

ای از هزینه ه– 19 نمودار 19 در سال ا به قران پاره  08 

19 ه قران در سال  08 مخارج ب
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زایش حجم داد و ستد ها  ز سوی دیگر به دلیل اف را  اگر چه ، بازرگانی برون مرزید

زو ین محل اف ام به گام به ارزش درآمد دولت از ا زان گ 1ده شد و از می 4064000 
4255774 به 1897قران در سال  ر سال 6 زدیک به  یعن1911 قران د  400ی ن

رصد افزایش یافت وع درآمد،د ودها  ولی سهم ایران درمجم این  در. بسیار ناچیز ب
نیز در ریایی  راه های د ژه  رگانی بوی راه های باز های تکن میان  رل کامل کشور
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و بخصوص انگلستان و   ریای . قرار داشتروسیه خارجی  کشتیرانی در د
یج فارس و دریای عمان در  راه آبی خل وسیه و  به طور کامل زیر نظر ر ران  ند ماز

ار انگلستان و سپس آلمان بود ر . اختی نقش خلیج  ،داد و ستد ها از راه های آبید
  .می نمودز افزون فارس تعیین کننده و اهمیت آن رو

ا– 20نمودار  ایران و دیگر  1908ن در بارگیری کشتی ها در سال  سهم 

ل 1908 -  ن  در سا ی مازندرا فارس و دریا بارگيري آشتي هاي وارده به خليج 
ری(تن) بارگي
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رترکیب مهم ل های  د های وارداتی ایران میان سا  دگرگونی 1911  تا1888ترین کاال

انند . دچشمگیری دیده نمی ش االهایی م ین میان ک نخستین جایگاه ها را در ا
ند د  می، طال و نقره و چای تشکیلمنسوجات پنبه، ق ن   . داد

ل – 21نمودار  رین کاالها در سا 1 واردات برجسته ت 911 

ر سال 1911 - قرآن  واردات مهم د
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ل های  ان سا رین دگرگونی در صادرات ایران می 1بزرگت ی 1908  تا 888  در زمینه 
درختریاک  ریاک که در سال . دا معنی که ت  مقام نخست را در ارزش 1888به این 

الهای صادراتی داشت و جای آن وع صادرات کاشته شدز وزنش در مجم ا،کا را  
فرش    . گرفتپنبه و سپس میوه و 

الها در سال – 22نمودار  ات  برجسته ترین کا   1908صادر

سال 1908 - قرآن مهم در  صادرات 
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وسیه  نخسوارداتهم در  صادرات و هم در پس بودتین طرف بازرگانی ایران ر  و 

قالی که در صادرات میان  از آن .رد بازی می ک برجسته ایاز آن انگلستان نقش
ران به وسته ای جایگاهای و ستد برون مرزی  بیشتری  شیوه ی پی ،می در داد   یافت

ر سال  عثمانی و امریکا صادر می شد بیشتر به روس1908د نار آن.یه،  ر ک  میوه  د
و چین ان، تریاک به عثمانی  وهندوست وسیه  طور  وبیشتر به ر به   پوست و برنج 

نقش مهمهاینمودار.  می گردیدرهسپارعمده به روسیه تزاری  های   زیر  ترین کاال
ناگونآماجصادراتی به  رهای گو را کشو   .دن نشان می ده 
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ر پایه ی کشورهای مقصد- 23نمودار     صادرات ایران ب

سال 1908 -1000 قرآن ات در  صادر
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ودار   ر پایه ی کشورهای مبدا– 24نم ان ب ات ایر    وارد
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ز کاالهای مهم به کشور مقصد– 26 و 25نمودار  و گونه ا ات د    صادر
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زی و صنعتی را می توان لید کشاور ر زمینه تو وانی د ران ونات ری اقتصادی ای  دشوا

ژه انی برون مرزی بوی رگ نفی ترا.  با مهمترین طرف های تجاری دیددر تراز باز ز م
انی در سال  رگ 1090 به 1908باز ران می رسید که چیزی برابر یک نهم 80728  ق

زتمامی ح رون مر و ستد ب ر آن زمان جم داد  ا . بودی د ین سال ایران تنها ب ر ا د
نی  و عثما نیتروسیه  بازرگا های . نمود برقرار وازن مثبت  وجه به درآمد سترده گبا ت
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زات گونای  روسیه از محل دریافت امتیا د و،گون  ز دا ترا یز   نمی توان این  ستد را ن
رد رزیابی ک ر مثبت ا ره کشی اقتصادی . در حقیقت ام گفت که نسبت به ا می توان  تنه

رقیب خود انگلستان که او نیز سهم بزرگی در  با  ر مقایسه  روسیه از ایران د
رآمدها یازاتد راه امت ر بودی به دست آمده از  ، کمت نها نقطه.  داشت ن  مثبت درای یت

و،هزمین ز می گر به داد و ستد ایران با کش همسایه ی عثمانی با ل شت  ین سا ر ا  که د
پس از آن انند پاره ای سال های پیش و  روبرو  با،م ز مثبتی  را ا  که این خودبود ت  ب

ر مقایس داشتانگلستان  ه با روسیه وواپس ماندگی صنعتی عثمانی د   .پیوند 
زی – 27نمودار    1908با طرفهای برجسته در سال  تراز بازرگانی برون مر

تراز بازرگانی در سال 1908 به قران
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هنگ  وبی، رشد نسبی فر وران قاجار برش چیرگی فئودال های شمالی بر جن د
ویژه در آغاز آن بود ونت، به  ا خش زمامداری ب رنشینی و گسترش پهنه ی  . چاد

د له در توان اقتصا لی را، می توان از جم های شما نگیز ه ی تسلط فئودال  باالتر ا ی 
ز جاده  ری ا ره گی روسیه و با به نی با  رآمدهای مطلوب از محل بازرگا نان که با د آ
ندرهای دریای خزر پیوند داشت، جستجو کرد لی و ب وان رو شما ر درآمد کار . های پ

های  ا و جنگ  های ناشی از یورش افغان ه زمین های جنوبی پس از ویرانی  ر سر د
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علیرغم کوشش های کریم ز داخلی،  را های د الها از بندر د کا و داد وست زند   خان 
از نگشت نطقه به خوبی دوران پیش از افغان ها ب ران قاجار . خلیج فارس، وضع م دو

ه  وی و افشار و زند، تجلی بازگشت ب غاز آن، بر خالف دوره ی صف ویژه در آ به 
ود ری مرکزگریزِ دوره ی سلجوقیان ب اگر یک . شیوه ی کشورداری و زمین دا

نشناس را رانی خواند که ای وقیان را زمامدا انی، سلج اه به " آلم در دورانی کوت
روپایی "بیشترین سود در سرزمین زیر اشغال   خود چشم دوختند، یک نگارنده ی ا

ران را  که ای ره ای دید  یران، فتحعلیشاه را چه ر جریان سفر خود به ا م "د  به چش
وم نیست ره اش معل لک استیجاری که مدت اجا    . می نگریست"م

تیول و  وه ی  ، واگذاری زمین ها به شی با چیرگی فرهنگ چادرنشینی بر ایران
ز  رکزی و دیوانی کاسته شد و به پاره ای ا وروثی گسترش یافت و از نظارت م م

ردید رنشینان سرزمین های تازه واگذار گ یمه ی دوم سده ی  .چاد وزدهن به ویژه ن  و 
فئودا م  وپاشی نظا لی فر ، تج رالدینشاه وران ناص وابط پدرساالرید -لی و سستی ر

ا . فئودالی بود همزمان ب م به گام رشد کرد و  ناسبات سرمایه داری گا ره م در این دو
ه  ازرگانی و سپس سرمای داد و ستد ب ز راه  آن حضور کشورهای استعماری ا

یم، گسترش یافت ز . گذاری مستق زی اقتصادی ا رای بازسا از آن جا که کوشش ب
و نوین با م ورژوازی  رنشینیسوی ب ودالی، مانند دربار فاسد، بافت چاد ع فئ -ان

انه از یک سو، و  یگ های ب نیون واپس گرا و دخالت های کشور پدرشاهی، روحا
ود، این  وگرایان از سوی دیگر، روبرو ب ویکردهای ن وشنی ها و ناکارآمدیهای ر نار

بیانجامد ندگی  هایی از بند واپس ما های . روند نتوانست به ر پیمان نامه  بستن 
های  زون کاال ود روز اف رکت های خارجی، ور زات به ش ری امتیا نابرابر، واگذا
ه  ر ورشکست خارجی و شکست های سیاسی و نظامی، ایران را عمال به یک کشو

مه ی زمامداری . بدل کرد وان گمان کرد که در صورت ادا د هآرمندفرهنگ می ت  مانن
وران صفوی عباس(د نادر ) دوره ی شاه  ران  به جای و تالش های دو شاه و زند، 

نان زمامداری چادرنشی ناسبات )قاجارها(تسلط دوباره ی  ، فرایند جایگزینی م
ئم مقام  پیش می رفت و رفورم های قا یران به  سرمایه داری با شتاب بیشتری در ا
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ند  رد یدا می ک رشد پ زمینه های مساعدتری برای  رها  دودمان قاجار . ها و امیر کبی
ران آشتی نسبی میان دین  لیرغم پاره ای دیگرگونی های دو و سیاست بود و ع

بزرگ در پهنه هایی  ران به ویژه روحانیون  ایی، دین ساال نوین در نهادهای روبن
دگستری و آموزش، نقشی برجسته داشتند و دا انی  رگ داری و باز انند زمین   .م
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عه ی ایران در     رضاشاهدوران جام
  
  
  
  
  

ر سال کهشاه رضا  با نام سردار سپه1921 د ابینه به  رد  ک وا ، در جریان شد 
یابی به قدرت نخست رقیب خود  ر گذاشت ودست رت  سپسسید ضیاء را کنا زا  و

رف به عهده گ را  ری از سنن کهنسال دیسپوتیسم خاوری و در . تجنگ  ره گی او با به
ژوا الیه های بور ندار نوین ایران و با آماج ب-چارچوب خواست  رپایی یک بازار زمی

یکدست و  لی  ر م ردن د وش ک  مناطق دیگر گیالن و آذربایجان و  های جنبشخام
رد پیامد این رویدادها وی. نقش جدی بازی ک را 1926 ال در سدر  ؤسسان   مجلس م

ر  وفراخواند ر نهادن دودمان قاجا ز آنتخت شاهی را با کنا وی  )13(.رد ک خودا ر ر د
ا وان بر ت رضاشاه افزون  ار آمدن  ویژه ی سیاسی و ک یی های نظامی و شیوه های 

ود او روه،عوامفریبی های خ ند پاره ای از نی ز دست داشت ز .ای داخلی و خارجی نی  ا
انی  پشتیب به  ورژوازی در حال رشدآن نمونه می توان  وابسته و ب و سرمایه داران   

ره کرد  نیز وروحانیون رت رسیدن رضا  )14(.دولت انگلستان اشا  هشاجریان به قد
های کمکبا  و سنت  و برپایی آئین ها  ری  رتش و با تظاهر به دیندا  گسترده ی ا

ر م د نفوذ نجف و ق زه های علمیه ی پر ون و حو وحانی وند مذهبی و جلب دیدگاه ر  پی
و نجف و مراجع تقلید قم،ر مجلس مؤسسان د)15(.بود ران و شهرستان ها    ته

رخاستند و ب نی از ا ریزی نظم رضاشا)16(.یکپارچه به پشتیبا نوین و ه برای پی   
به  دست به اقداماتی زد و برنامه ی ، دستگاه حکومتی دربرپائی تمرکز همه جان
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را آغاز کرد  عی و فرهنگی خود  ندپروازانه ی اصالحات اقتصادی، اجتما و در . بل ا
وین را با بیش از  تدا ارتش ن و در چارچوب 5اب زسازی کرد  زینه با  برابر افزایش ه

رل اوضاع کشور، اجرای تصمیمات اسی را از صحنه  خود و برای کنت احزاب سی
نوع همه ی  وخارج کرد های کارگری را مم و .نمود اتحادیه   از جمله اقدامات ا
ری ز وبازسازی دگست رت دا به گامآن در پی بود کها ون کاستتوان از ، گام  ه  روحانی

ان را درمجلس ک وشد ان او. متر گردید حضور آن م سدر این می هبی  مراس نتی مذ
وانی ماه محرم را کم کرد و  زنی و تعزیه خ م زنجیرزنی و قمه  ، مراس عید قربان

ربال را ، مدینه، نجف و ک نیزصدور روادید برای متقاضیان مکه د  ز . کاهش دا  ا
ود وضع آموزشی  و می توان به بهب دامات دیگر ا ر زبان اق و ایجاد اصالحات د

ر جریان آنفارسی، ژه که د وا ری  ان رسمی ی ها بسیا  فارسی به اندوخته ی زب
رسی )17(.، اشاره کرد شدهکشور افزود ز گرایش برای بازسازی زبان فا پیش ا به   اما 
تالش . تش رضاشاه باز می گزمامداری و  استان  ملی گرائی و گرایش به ایران ب

رسی غیرفا نکردن از واژه های  لهبرای استفاده  های جالل الدین  از جم  دراندیشه 
رزا قاجا هم اندیش"نامه خسروان" درکتاب ،رمی  از دوران ه،ه ی او آخوندزاد و نیز 

ز )18(. نیز گسترده بودقاجار ود خود را ا زاده نیز که در قفقاز بزرگ شده ب  آخوند
رفت  نست و در پی کشف علل واپس ماندگی ایران و راه های برون  پارسیان می دا

   )19(.از آن بود
وشش های  رگ رضاشاه برای مدرنیزه کک ردن ایران پس از شکست های بز

پیوست ر  ر زمین در سده نوزدهم به ظهو ومت های خاو ر این . حک ناپلئون سدهد  
وسیه شکست خوردگشود،مصر را  ز ر انی ا طوری عثم را  روس و انگلیس در  و امپ

ر  را از ایران جدا کردند و انگلستان ب نستان  از و ترکستان وافغا های خود قفق جنگ 
ره شد و. هند چی زیادی پر نی ازهمگونی های  یران وعثما و ا ر مصر  سه ی نوسازی د
اتورک در . برخوردار بود ر مصر، آت ور، محمد علی د پایه ی اصالحات هر سه کش

ود وعناصر  رگونی های اقتصادی استوار ب ر دگ ترکیه و رضا شاه در ایران بویژه ب
ر داشت وفره ، نگاه به باخت ر سه ر آن مذهب نقش چندانی بازینگی ه رد د  )20(. نمی ک
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رای  و ب اده کردن آماج هایا ود، به پی رکز دولتیبرپایی خ زه و برقراری تم   دولت تا
رچوب سیاست  آرام سازی عشایر و به صورت گسترده روی آورد و در این چا

و از میان  برداشتن، نیروهای مذهبیی به خوانین محلی، کنترل سخت گیر ر  چاد
رباری بردن های پیشین د ایه گذاریگسترش شهرها،نظام وظیفه،  پایی، برنام    پ

رها وینشه  همزمان ی و.را پیاده کردناگون  گوآموزشگاه هایصنایع و ایجاد  و ی ن
لیت خودکامانه ی سیاست  ری مقامات ارتشی به مسئو رگما ون اساسی، ب نقض قان

ران و کشتار روشنفک دارائی شخصی و دستگیری  لتی، انباشت   را  و مخالفینهای دو
را د ردبه اج   )21(.ر آو

رضاشاه زه بودسیاست اقتصادی  ژگی های تا های . دارای برخی وی ر پی کارکرد  د
و وا یک س ورژوازی افزایش از  به ب وابسته  لکان  زی تعداد ما  یافت ، در بخش کشاور

ژوا ابی و بور های  دچار اصالحاتی شد، اما ئیو مالکیت ارب چیرگی بازمانده 
پایه درماند وفئودالیسم کهن بدون دگرگونی جدی باقی   ، کشوری اقتصاد های 

زی واپس مانده و تویعنی ودالی کشاور ر )22(.ایجاد نشد دگرگونی ،لید فئ  از سوی دیگ
رد رشد ک داری، صنایع  ایه  رم ات س ان.با گسترش مناسب ین می ا  در ا تازه ای ب  روابط 

نگلیس و ایران برقرار گردید و کار مزدوری در شهر و های نفت ا نی  ا  کمپا روست
ات اقتصادی خارجی در سال . شتر شدبی 19در زمینه ی مناسب تضمین 27  قرارداد 

وسویهبیطرفی  ء  ید انی به امضا رگ امه ی باز وافقتن شد، م و شوروی بسته   ایران 
ل  رداد سا را 192رسید، بر ق یتوالسیون تأکید1 ا  لغو کاپ ر مناسبات ب  شد و د

اختریکشورهای  را درآمدب ر سال .  به اج رپا1931د وازن با برای ب زرگانی و ئی ت
برون مرزیاستواری بهای ارز،  انی  رگ تی و باز را های صاد  انحصاری شد، کاال

رداتی سهمیه بندی گردید رجیندوا و با وجود مخالفت های کشورهای خا  این ، 
به اجرا درآمداتتصمیم   )23(.ند 

ت ر اق ز زمان رضا شاه وزنه ی نفت د م به گاما ر شدصاد ایران گا   و در پی سنگین ت
پیگیر در چند دهه ی گذشته نده و  د ،یک روند شتاب عامل تعیین کننده در  اقتصا  به 

وئید دارسی . کشور فرار ز نفت ایران به  لدین شاه قاجار که امتیا را در دوران مظف
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ازه پس از  ر گردید و ت لسنزدیک واگذا ل به تصویب مج  رسید،  به بیست سا
ر اقتصاد جها نفت د رانی به اهمیت  ردان ای تم اهن دول نبودندآگ ر پایان سال .   19د 33 

ردید رضاشاه لغو گ از از سوی  ران ،که این امتی ون شده بود و سردمدا رگ دگ  شرایط 
نستند ران می دا ر ،ای بزرگی است که از سوی کمپانی نفت انگلستان د  نفت گنج 

وران رفته استید رت  ازنامه ی کمپانی نفت  )24(. طوالنی به غا در زمینه ی امتی
نگلیس و ای و سپس روشی ا ون خواهانه  رضا شاه در آغاز دیدگاه دگرگ ران، 
ل  در پیش سازشکارانه ر سا و د 19گرفت  زه ای با کمپانی انگلیس 23  قرارداد تا

تا سال  ران  نفتی ای های  ری از اندوخته  ره بردا به 1برای  نکی 993 و حقوق با بست   
ن دا ردا)25(.گلیس را در ایران افزایش دا قرا ین  ر شخصیت ،د در پی بسته شدن ا  بیشت

اسی ران کههای سی ، مورد  بودند خواهان کوتاه شدن نفوذ کمپانی انگلیس در ای
  .پیگرد و فشار قرار گرفتند

ر دوران رضا شاه ران د رگانی ای ویژگی های باز ز  زایش نقش اقتصادی آلمان ،ا  اف
ر و 1941 تا سال. ایران بود د  مبادالت میان دو کشور با شتاب افزایش یافت 

ر شد و این کشور5ت آلمان به ایران صادرا ران به براب   بزرگترین خریدار نفت ای
د ز.مبدل گردی این محصوالت غیرنفتی ایران را نیز  از سوی دیگر بخش بزرگی ا

ر بودکشور  ریدا نی مستقیم میان هامبورگ و 1939 در سال. خ را  خط کشتی
ه رکت لوفت  و ش رار شد  برق ه بر– نیز خط هوائی تهرانانزاخرمشهر  لین را پای

ر سال  )26(.گذاری کرد وی د انی تازه ای با شور رگ یمان باز ز سوی دیگر پ 1ا 940 
لمان از راه این کشور به  و دشواری ترانزیت کاال میان ایران و آ میالدی بسته شد 

ناسبی  ره گشاییشیوه م ر جنگی را شامل نمی شد،حق ترانزیت کاال . گردیدگ بزا .  ا
ره در ر این دو ران د ولت ای وی د تحاد شور انی خود با ا رگ اسبات باز هش من  پی کا

اتی دست زد این آماج بهبود و برای رسیدن به نخست اینکه با ساختن .  اقدام
ارخانه های نساجی ردات این کاال ا،ک وا ران به  و  وابستگی ای هش داد  را کا ز شوروی 

ندازی گونهبدین  ردات این  وا، کارخانه ی نساجی که بیشتر دولتی بودند31 با راه ا
یک سوم ر الها از شوروی به  ا ایجاد انحصار اودوم اینکه. ه شدساندکا  در  ب
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رجی انی خا رگ امی برای،باز رکت سه و چندین ش رکت مرکزی    دست به ایجاد یک ش
ند االهایی مان ، خشکبار، قندک ر، پشم،  قماش رش،شک ائی  برنج و پوست، ف وان  زد تا ت

ا رگ رقابت با سیناباز نی را برای  را وی ن ای تی شور ازرگانی متمرکز و دول م ب ست
زایش دهد نکه . اف م ای ها و ساختن راه آهن سراسریوی سو باط ،با ایجاد راه   ارت

و بویژه میان خلیج فارس و دریای خزر را گسیمیان مناطق شمالی و جنوب رش   ت
ردات اتحاد شوروی کاست  سیاست )27(.داد و از وابستگی مناطق شمال به وا

ر دهه ی دوم و آغاز دهه ی سوم فرمانروائی اش بر بیطرفی اقتصادی رضاشاه  د
ود د ا )28(.نسبی در سیاست خارجی استوار ب و از این راه امکان ایجاد کرد تا اقتصا

یابد لی گسترش  هن و م و برخی از صنایع، راه آ م خارجی دیگر  وا  راه ها بدون 
ز سال. دنساخته شو 19 تا 1932 ا ازرگانی و ار شرکت های ثبت شده ی ب شم40
17 به 93صنعتی از  216به سپس  افزایش یافت و 35 د5 ه .  واحد رسی به این گون

های  وزن مخصوص تولیدات صنعتی افزایش یافت و 19در فاصله ی سال   تا 37
19 9.0 از 41 18 درصد به 5 1 اینکه از یادآوریشایان . فرارویید  درصد 4. 300 

ریال سرمایه گذاری 1سال های  در میلیون  ولت 550، 939 ریال متعلق به د یون   میل
  )29(.و رضاشاه بود

ه  بود، ب ز بانک شاهی که در مالکیت انگلستان  پول را ا همچنین امتیاز چاپ  رضاشاه 
نیان شد زه ب ر کردبانک تا ر. ه ی ملی ایران واگذا دا ز ها راف را ا  ی شبکه ی تلگ
راف هند تلگ نی  و کمپا وپا،  را از مأموران  و ار ی دریافت حقوق گمرکی  باقی مانده 

رفت زپس گ ره ی نوساز. بلژیکی با ران، در آغاز راه در دومین دو ی اقتصادی ای
مه ی  با ایجاد راه ها و  قاجار، را و دست اندرکاران دوره یای وز هکوششادا

رفتترابریبهبود  32بیش از   کشور1926 در سال.  شکل گ  کیلومتر بزرگراه 00
انداشت، که بیشتر آن ود ه راب ب لدر س.  خ 1 ا ی 942 اد شده  نه ی تازه بنی  وزارتخا

20راه، بیش از  00 رد0 نسبتاَ خوبی نگهداری می ک راه با کیفیت  رگ و  کیلومتر بز  
رش  رفیت ترابری در یک ب زدیک به 15بدین گونه ظ ود7 ساله ن ر افزایش یافته ب .  براب

ی  توسعه  ربنای  شدند، زی ظامی ایجاد می  برای مقاصد ن این راه ها که اساساَ 
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ق  دا رش صنعتی کشور را تشکیل می دادن در این دوره نیروی . تصادی بویژه گست
20کار در صنعت نفت از   نفر رسید و همچنین در 31000 نفر به نزدیک 000

زای را ری و خیاطی به  یک د ژه کفاشی و نجا ، بوی وچک بسیاری کارگاه های ک دهه 
ند طور عمده از مناطق روس. وجود آمد ران به  تایی ایران جذب کارگران صنعتی ای
د د . می شدن و مسکونی ایجا تازه ی صنعتی، تجاری، اداری  ر نواحی  از سوی دیگ

های . شد نه ها و تازه و بویژه پادگان های ارتش نوینهمچنین پروژه   و وزارتخا
لت را تا  ودجه ی دو زشی، ب ارخانه های صنعتی و مؤسسات آمو ر 8ک برابر، از کمت  

ز  ریال در سال245ا 4به بیش از  1926  میلیون  ریال در سال3. لیارد  19  می 42، 
د دا زایش     )30(.اف

وناگون تأمین  راه های گ زینه ها از  رآمد این ه ویژگی های خود د می شد و دارای 
نکه ت. بود نفت دنخست ای ید  یافت، آنچه که  رول ری رضاشاه گسترش  ره ی زمامدا دو

زمان  زی اقتصادی کشور در  ول بازسا ر دوره ی ا ود در ،قاجارد ز .دسترس نب  ا
ه سوی دیگر  صرالدین شا ها به خارجیان که در دوران نا است سپردن حق امتیاز سی

، باز هم افزایش یافت و در چا ود افته ب رش ی و جلب رگست چوب اقتصاد وابسته 
وند  لیون پ ود چهارمی یون پوند به حد سرمایه های خارجی، میزان آن از یک میل

ا به طور عمد. رسید یازه ج خرید درآمد حق امت هایه خر  مدرن و ماشین جنگ افزار
صنعتی می شد تعرفه های باال و بهبود به عنوان انگیزه سوم می توان به . آالت 

انی بسام انی پس از نا رگ ز که های جنگ اول جهانی،  باز یران را ا 9درآمد گمرکات ا 1 
ریال به  زایش داد421میلیون  لیون ریال اف م چنین سامان دهی . ، اشاره کرد می ه ه ب

ریافت درآمدهای مالیاتی رگان های دولتی و بهبود در د همیت برخوردار بودز ا،ا .  ا
رآمد که الیات برم ر آمدن رضا شاهد ود تا پیش از روی کا ل، بسیار ناچیز ب   در سا

الی .  میلیون ریال رسید280  به میزان1942 مکانات م ر دیگری که بهبود ا نمودا
زتاب می داد ولت را با است ن،د نه ی داد و ستدهای برون مرزی باز  به سی په وین در 

است انحصاراز راه . می گشت ا سی رکزی که ب رگانی خارجی توسط حکومت م  باز
ز صفر به  و شد، درآمد کشور ساالنه ا م روبر کشورهای اروپایی ه لفت  1مخا .2 
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لیارد ریال رسید رنامه . می رضاشاه که نارسایی های ب ویژگی ششم اقتصاد دوران   
را ب زتاب می دادریزی  های ،ا ینده بویژه در پایان سال  زا  به کسری بودجه ی ف

از می گشت ورم 1938 رضا شاه از سال. زمامداری او ب تأمین کسر بودجه ی ت به   
را  ردش  ر گ رد و بدین شیوه حجم اسکناس د روی آو 194 تا سالزا  افزایش  2

  )31(.داد
پی دگرگونی های اقتصادی رضاشاه و از جمله انحصار ب ر  و ازرگانی خارجی د

ونی در پاره ای ساختارهای بازار داخلی ا دگرگ که ب ان سنتی ایران   نارضائی بازاری
ر پیوند نزدیک بودند افت،روحانیون شیعه د ، .  افزایش ی است تمرکز اقتصادی سی

رآمد و بر د الیات   در کنار انحصار بازرگانی ،کاالهای مصرفیمالیات بر   نیزم
رشکستگی شماری از،خارجی ریان را در پی داشت و ازا یات .  ب ون بر آن لغو مال افز

21بر  ه اجرا درآمد که صنف6 هاه بود ب لی سازمان  نات ما ری سنتی  تا امکا زا   رابا
ترتیب نفوذ .  را افزایش داددهد، ناخرسندی بازاریانکاهش  رمایه داران بدین  س

زبزرگ بازار بر شاگردان و  داشتند،  ناسبات نزدیک  نیون م ا  که با روحا یردستان آنه
ازار ران، ب صنعتگ این . های خرد و مزدبگیران تا حدود زیادی از میان رفتییعنی 

ار رمکک های غی رگونی  ر کنار دگ رضا شاه د م ردهای  زبینی سیست ویژه با هبی و ب ذ
زش ری و آمو وحانیون در این پهنه  ودادگست هش نفوذ ر ی هاواکنش ، به  هاکا

عتراضی ون بان و روحای از سوی بازارچندی ا ز سوی ر علیه رژیم انجامید کهنی  ا
پلیسی سرکوب شد-دستگاه سازمان یافته ی ارتشی  .)32(  

نسبی  ، ولی رشد صنعتی  ود ر چه همه سویه نب رضاشاه اگ ونی های اقتصادی  رگ دیگ
ر پی  واپس مانده ی ایران د کشور  داری برای  عمده ترین عوامل  .داشتاما ناپای

 گونه یدی را می توان به  همه جانبه ی اقتصا در رشد صنعتی پایدار وناکامیابی
ردزیر بر به چپاول هر چه نخست اینکه  :جسته ک لیس و ایران  نگ نی نفت ا رد کمپا رک کا

زسازی اقتصادی کشور در  م کافی برای با ، بی آنکه سه نجامید بیشتر ذخائر کشور ا
رد ار دولت ایران قرار گی ز  سال درآمد ایران تنها19در درازای  .اختی  میلیون 1.3 ا
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یره به   یره رسیده بود، 16ل همین که  در حالی میلیون ل درآمد دولت انگلستان در 
ود اصله به مراتب بیش از این ب     )33(.ف

و پیگیر اقتصادی و نبود درآمد  ریشه ای  بازسازی  رای  افی سرمایه ب عدم انباشت ک
افی در اختیار وجبک ها را  که فشار به توده شد، دولت، اتخاذ تصمیماتی را م  

زایش عی  داد و تنش های اجتماف ر پرتو. را بانی گردیدا ناسبات رضا شاه د  م
ر بین المللی راب و سیاسی ناب ربار  و چیرهاقتصادی  ر آن دوران، برای رفع تشنگی د  ب

هی خودکامهنگاهداری و نزدیکان خود و  ادشا رد که پ هائی آو رد به کارک ، روی 
یط را آبستن جنبش های بز ه . کردگ اجتماعی رشرا همان گونه که ناصرالدینشا

زی اقتصادی و سیاسی و اجت اهانه با اجرای بازسا ناپیگیر خود، شرایط اعیمناآگ  
روطه آبستنرا  نقالب مش له ی عامل دوم می توان به نارسایی . کرده بود ا به منز

رداحت رضاشاه پ داری  رگی . سیاست زمین زی و فچی ئودالیسم در بخش کشاور
هق گسترده ی د شمار کشور را اننداری  ریت  ندمتشکیل ان که اکث داد ، کوچکی و ی 

رح اصالحات ضرور . کسادی بازار داخلی را در پی داشت وشنی ط رضا شاه به ر
الکیت  رد و با نگهداری و گسترش بی مرز م رنامه ی خود بیرون ک رضی را از ب ا

ر مناسبات کهن ی های خود به شیوه ی سنتی، به مالکان گرائید و از دگرگونی د ه 
ری کرد و رعیتی خوددا رباب  ردن . ا با ویژگی سیاست صنعتی ک انگیزه ی دیگر 

ود غیرتولی. رضاشاه در پیوند ب رگ در راه های  ری های بز ه گذا د سرمای دی مانن
ارخانه های ابزار جنگی رسائ،ک  در ی سیاست اقتصادی بازسازی یکی از دالئل نا

بودرژیم وی ین سرمایه گذاری.    سیاست غرب در همراهی باز   اگذشتهها،  علت ا
ظامی بیش استوار ن ر مرزهای جنوبی اتحاد –ایجاد حلقه های کم و  سیاسی د

و ترکیه  ران  ویژه در ای وی ب تاتورک در ت(شور رکیه نیز سیاست هائی همگون با آ
ر پی فروپاش را درآوردشاه ایران د ود پشتوانه ی ،)ی روسیه ی تزاری به اج  نب

عی و ناخشنودی گسترد همانند اجتما ران ه ی مردم،  ز راه . قاجار، بوددو رضا شاه ا
ودتا ود و ی ارتشیان و پشتیبانیک بر سر کار آمده ب نگلستان   خود را نیز ماندگاری ا

رش قدرت ارتش می دید ر گست زینه . د از میان سرمایه گذاری های نظامی، بویژه ه
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م ی احداث راه ها که با هدف نظامی ساخته می شد، توانست به صورت  غیرمسقتی
  . به رشد صنعتی کشور کمک کند

ن یسته یبود امنیتهم چنین  د با های ی و اجتماعی در ، سیاسی اقتصا میان الیه 
ود،وناگون اجتماعیگ کشور افز زسازی اقتصادی  ری های با اگر چه رضا .  به دشوا

انی  ولید ملی کمک کرد، ولی پشتیب رمایه داران صنعتی در ت م س شاه به افزایش سه
وداو از  الکان ناپایدار ب رمایه داران را به فروش . آنان در برابر م وی شماری از س
داردارائی وا لشان محروم کردپاره اینمود و   و زمین های خود  وا بوددر.  را از ام   ن

یه در اشت آغازین سرما وند انب کشور و در حالی که ر ر اقتصاد  ان د طمین  فضای ا
ری های دگرگونی  رشد ایران، خودرو بهالیه های بورژوازی   به خود دچار دشوا

زیر فشار استعمار خا رس این اقدامات،رجی بودنظام واپس مانده و  رضا شاه به ت   
نجامیدبیشتر ران ا دا وای نوین با سرمایه ی کوچک .  سرمایه  ورژ بدین گونه ب

و همان راه  گذاری در بخش صنعتی خودداری کرد  ایه  رم ز س باشته ی خود، ا ان
انی سنتی و  رگ رفتشمعامالت امالک و زمین را در پیباز ا .  گ رفی که ت دشواری ژ

ون گوناگونزیر سایه ی انگیزه هایامروز  همگ ولی کم و بیش  زی   ، روند نوسا
کشور ر داده استاقتصادی  را اع ق رگی از بی دلیل نبود که .  را تحت الشع بخش بز

رمایه گذاری ها  رضا شاه متعلق بودس م ک. به دولت و شخص  ری او به هنگا ناره گی
بان  میلیون هکتار برای 3 زمین هایی نزدیک به و  میلیون پوند3کی برابر با حساب 
ود ببازماندگان  )34(. جای گذاشتر خ

های ن است دارای چشم انداز و روشن اقتصادی پاشنه ی آشیل برنامه  بود یک سی
ران بود ین دو وا نگاه به کشورهای . اقتصادی ا ی در پیروزی بر واپس ماندگکامر

ونه ی ژاپن ز آن میان نم را ،اقتصادی در آسیا، ا نی های اقتصادی   ابعاد این کوته بی
ند روشن اسی. تر می ک اه سی ون در دوران  امااز دیدگ اگ دایش گرایشات گون  پی

های  ویژگی های خود، به نمونه  رفتن  ر نظر گ ا د داری ب فراروئی ایران به سرمایه 
ن ر جهان ما و آلمان همگونی دیگ ژاپن  ات . شتهائی داند  ر پروسه ی رشد مناسب د

نند در چند دهه ی گذشتهنوین نیز ما پن و  ، ایران  و ژا دمکراسی  آلمان میان 
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ود و گرایشگرایشات چپ  ری در نوسان ب اتو و دیکت انه ی ات  ام های  دولت خودک
ره ای از  با پا و کشورآن  رنگی می نموداشکال آن در این د هم ویژگی ایران در  )35(. 

یشات سیمایاز جمله در این فرایند ر گرا برجسته ت ترناتیو  مذهبی به عنوان آل 
ر اشکال روبنائی سیاسی ار دیگ ر کن پاره ای ازاگر چه. آشکار می شد د  شاهان  

نادر انند  های مردمم وده   به مخالفت جدی بر علیه  بویژه در سده ی نوزده و نیز ت
نان هایروحانیون شیعه پرداختند و ازحوزه ی نفوذ اقتصادی آ   با کاهش زمین 

ولی ا گسترده نبود این دگرگوقفی کاستند،  ایه های سازش کارانه داشتونی ه .  و م
یون شیعه چ ر یرگی روحان نیزدر پیک بر اقتصاد و  ه  همه یبر  جمهوری اسالمی  پهن

 که شاید ایران می بایست بود آزمونی ،فرهنگیو زندگی اجتماعی و سیاسی های 
ر می گذاشت تا تکلی با حکومت مذهبی روشن پشت س صورت قطعی  ود را به  ف خ

رشد سرمایه داری نند دیگر کشورهای جهان باز ،کند و به روند سکوالریستی   هما
ردد   .گ

اه اقتصادی دگ ز دی ران در این دوران را با مقایسه نارسایی ،ا وند  سیاست ای ر
ونی های آن با کشور  ه شابر خالف دوران رضا. توان آشکار کرد  می،ژاپندگرگ

کشاورزی بی مهری می  به  همگون و بی نمودکه   و در تالش برای صنعتی کردن نا
های  وهدف ول سال  پن در ط ژا وفائی و نوسازی اقتصاد   سریع کشور بود، شک

18 انند بیش1905 تا 86 هم ری، نه بر ت  دا غاز رشد سرمایه  های اروپائی در آ ر کشور
ع بلکه بر اقتصاد ودپایه ی صنای کشاورزی استوار ب نخستین .   انباشت سرچشمه ی 

ر بود به خارج از کشو و صادرات آن  زایش تولید ابریشم  ها اف . سرمایه دراین سال 
پن پس از ریشم را تا سطح شاخ ژا دات اب نکه کیفیت تولی  به ، باال بردجهانیص های ای

های  رکننده ی جهان تبدیل شد و میان سال  رین صاد 190 تا 1899بزرگت النه 3  سا
وند م15نزدیک به  در کنار صنایع ابریشم دومین .  کردرابریشم صاد یلیون پ

زدیک با ،سرچشمه ی درآمد ژاپن  صنایع نساجی برای تولید نخ بود که در پیوند ن
کشاورزی  رار داشتاقتصاد  ه 5.1 میالدی 1907در سال . ق ون نفر در این رشت  میلی

النه نزدیک به  ریسم400مشغول به کار بودند و سا ولید می  میلیون پوند  ان نخی ت

اده ها                                                                                        52 ندازهاد چشم ا   و 
 

م روند صنعتی شدن و افزایش حجم. شد ر . گردیدپدیدار  صادرات صنعتی کم ک د
هه ی  188د و تازه پس از 0 ود  و برنج ب رات ژاپن ابریشم، چای  صاد م   دو سو

ز  و نیمی ا تشکیل دادند  را  رین صادرات کشور  و زغال سنگ مهمت پانزده سال مس 
نی درآمد     )36(.صادرات به صورت ماشی

ا ب نداشت بلکه ب به صادرات کشور توجه الزم  ا  تنه رضا شاه نه  رنامه ی اقتصادی 
ها انده ی روستا و واپس م ر ،عدم دگرگونی درساختار سنتی  وان اقتصادی د  از ت

ورزی نیز  زه ای رویکردهای او کوشش.  را نکردبهره گیری بایستهبخش کشا  تا
ات  رشد سرمایه داری بود در شرایط نوین بین المللی برای گسترش مناسب رو به 

رانگلیس و  انری هشتم د ا تنها کوشش کمرنگی بود از آن چه که ه ر ایران، ام د
ا  انی ردیناند و ایزابل در اسپ وسیه و ف وان مخوف در ر ر فرانسه و ای فرانسوای اول د

ودالی ل فئ ات کهن سا ابودی مناسب و کم و بیش  پیروزمندانه،پیش از او برای ن  
نه را رزورمدا ثمر  به  ودکامه ی رضا شاه با وجود  )37(.سانده بودند  حکومت خ

بورژوا و تنگ مناسبات  ، -نوسازی اقتصادی ایران، در چارچوب کهنه   فئودالی ماند
ی  ات فراوان ران امکان و به مالکان و زمیندا ودداری کرد  رای اصالحات ارضی خ ز اج ا

ول . داد ر مجل 12  درصد، در مجلس دوم8مالکان در مجلس ا س سوم درصد و د
رس26 رصد ک و توانست بخشی )38(.ندی ها را به خود اختصاص داد د  افزون بر آن ا

ری را از  پشتیبانی مؤث قدیم را جلب کند و  ز طبقه ی اعیان  سنتی به الیه های میانی ا
نحصارات در این راستا . دست آورد های دولتی و ا دایش شرکت   ،کومتیحپی

ری افراد صادرکننده و واردکننده ی ن ه شما وابسته ب ایع  ورچشمی و صاحبان صن
وجود آورد ربار را به  وسازی های رضا شاه، بویژه در پایان دوران سلطنتش . د ن

د ر طبقاتی جامعه انجامی ونی ساختا رگ   . به دگ
ران برگ تازه ای با آغاز جنگ ج ر ای رهانی دوم د .  تاریخ معاصر ایران ورق خوردد

انی ا انند جنگ جه هم ان جنگ، ایران  ر جری رت د به صو عالم کرد، ولی  ول بی طرفی ا
لمان هیتلری بیشتر نمود یبانی خود را از آ ز گزینش. تلویحی پشت  این سیاست ا

به برکناری او انجامیدسوی رضا شاه و (ینقمتف 1941 سال در.   شوروی از شمال 
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ز جنوب  نگلستان ا ، )ا ند رد ل ک یران را اشغا ورد  ا لمان م ان آ  پیگردنیروهای پشتیب
ر گرفت را به ق ود سود جانشین ند، رضا شاه  محمدرضا شاه ناچار به کناره گیری خ

و کشور را ترک کرد پس . شد  است گسترش نفوذ در ایران از سوی آلمان بویژه  سی
رضا شاه به  ران  و در دو رنگونی بیسمارک آغاز شده و رو به گسترش بود  ز س ا

ود رسیده ب وج خود تا آن زمان  ر)39(.ا ه  او نخست به جزیره ی مو یس و سپس ب
ار شد وی رهسپ پهل ندان  گذاری خا یان . ژوهانسبورگ یکی از مراکز مهم سرمایه  شا

وجود سرمایه گذاری های کالنگرش نکه، با  بود  دلیلبه ،ن در ارتش سلطنتی آ  ن
تپیوند گسترده و فساد فرماندهان با  توانست حتی مدت وده های مردم  ، این ارتش ن

پا وتاهی در برابر سپاه متفقین  ونه ک م و نم ید پیشگا ند و افسرانش که خود با یداری ک
ان  تهران ت، پیش از دسمی بودندزیردست رک کرده و به  ور ترک مقاومت، جبهه را ت

ریختند رتشی بجا ماند و به دست در پی آن . گ رسته های ا ر جنگی بسیاری از  بزا ا
وچ نشینان افتاد   )40(.ک

ز  ، رضا شاه را ا ره شد ر اشا اسی می توان همانگونه که  پیشت اه اقتصادی و سی دیدگ
راه  مه دهنده ی  راه نوسوی . اصالحات کمرنگ دوران قاجار دانستادا زی در  ا

یران نکه .  در شرایط نوین داخلی و بین المللی قرار داشت اما،اقتصادی ا نخست ای
پیش از روی کار آمدن رضا شاه نیز به  ری که  راضی ضد استعما جنبش اعت

ود بود،  امه ی رضا صورت جدی موج ر نتیجه ی سرکوب دستگاه خودک اگر چه د
روز چندانی نمی یافت، در الیه های اجتماعی ژرف تر و گسترده تر  شاه امکان ب

وم اینکه . میشد ا سیاست د روی ب تحاد شو وسیه ی تزاری کشور ا به جای ر
و سیاسی  ورهای اقتصادی  ود که امکان مان ر آمده ب اقتصادی دیگرگونه ای روی کا

دتازه ا نابع ارزی ایران از راه صادرات نفت هم چنین . ی به زمامداران ایران می دا م
ود، که این خود به توانائی ایران  ته ب یاف زایش  ود سهم ناعادالنه اش، اف با وج خام، 

کمک می کرد ، . برای شتابدهی بازسازی اقتصادی  افزون بر انگیزه های گفته شده
ری مبه عنوان انگیزه ی چهارم می توان به  دا اسبات سرمایه  رو به گسترش اشاره ن
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رد بورژوازیالیه  در این چارچوب. ک رانهای  های با وجود دست دراز ای ه ی   شاه ب
د وان بیشتری در اقتصاد ملی برخوردار شدن لشان، از ت وا رمایه ها و ام   .س

تازه، چه از  نات  به امکا ول حکومت بیست ساله ی خویش با تکیه  رضا شاه در ط
اسینظر اقتصادی  فرهنگیو چه از دیدگاه اجتماعی و سی  به بافت جامعه ی  و 

برد را گامی به پیش  و کشور  رد  وارد ک ازه ای  و او . سنتی ضربه ی ت راه رشد  در 
ق امانوسازی کشور ازتصاد وابسته ، در چارچوب ا ریماند و برای ب اهدا  نگ

ویژه از راه  ات سرمایه داری، ب ناسب رشد م ر کنار  ود د ود پادشاهی خ ی ور سرمایه 
، به ند پایه هایخارجی واپس ما وابط  و  ر ننده  ودالی ضربه ی شک  وارد پایانیه ی فئ

ر  در روند دگرگونی ها در چارچوببدین گونه اقتصاد کشور. نکرد پایدا  سازش نا
زمی و باقی ماند و  نه و ن هم روابط که را   . ساختنه ی تنش های آینده  را ف

ها مهمترین ویگوشه ای ازنگاه به  ران رضا شاه بژگی  پاره  کمک هی اقتصادی دو
ها، داده  وشن تر از این برش را ای  ا در نخستین دوران . هاشور می زند نمایی ر م

ران قاجار و آغاز سده ،نوسازی اقتصاد ایران در دو زده  ایان سده ی نو  بویژه در پ
ومتی و کاهش نقش ،ی بیست ر حک ر در ساختا ند تغیی ا مان ونی ه رگ  به پاره ای دگ

رب رتخانه ها، د زا ژه در چارچوب و نه ها و ایجاد ساختارهای نوین بوی ار در هزی
ز راه  زایش درآمد ا کاهش رو به رشد سهم بخش کشاورزی در درآمدهای ملی، اف
رخه ی  به چ ران  بستگی هر چه بیشتر ای ها به کشورهای بیگانه، وا گمرکات و امتیاز

صنعتی کند و بدون پشتیبانی ساز داری اقتصاد جهانی، رشد  مان یافته ی دستگاه ا
داخلی بویژه در د خودگرساختار اقتصاد  نسبیِو در هم پاشی و بسته ی  ان 

ا ر راستای رضاشاه اگر چه در در دوران.  اشاره کردیم،هاروست  دموکراسی بیشت
ری ،چرخش جدی ایجاد نشد زیر رهب ر   ولی شتاب صنعتی شدن کشور این با

ژه شخص  تگاه دولتی متمرکز ودس تازه ای شبوی رش  وارد ب داه  نگاهی به . گردی
عتبارات و بودجه ان سال های  یا ا را 1942 تا 1935 دولت در می ونی ه رگ ین دگ  ا

را برجسته کرد. نشان می دهد نکته  وان سه  ین میان می ت ه . از ا نکه سرمای نخست ای
رت جنگ و سامان دهی زا  ارتشی که در سال های نخست های نیرو بهگذاری در و
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بودبه حکومت  ویت درجه ی یک برخوردار  رسیدن رضا شاه از اول ل های  ،  در سا
رکزی و سرکوب مخالفم و با تحکیم گام به گابعد ومت م افتین کاهش  حک  و جای ی

یه گ رما ری در بخش راه ها و خود را به س زافزون . صنایع دادذا دوم گسترش رو
ر بازسازی را های حکومت رضا شاه د ان سال  رمایه گذاری در پای ژه به س ا بوی ه ه

ظور و من یروهای ارتشی در صورت بروز : بودد برای ن مکان حرکت   یکی افزایش ا
رگیری های اد رش خارجی و دیگری فراهم کردن امک رای حمل و  محلی و یو ات ب ن
ها در و به دست آور راهنقل کاال زیتی ایران  ز های تران این  دن هر چه بیشتر درآمد ا

را برای صنع. راه ردن کشور نیز فراهم می کرداین امر زمینه   سومین ویژگی .تی ک
زافزون به سرمای رین .  گشته گذاری در بخش صنعتی باز میبه توجه رو مهمت

ل های  ری اعتبارات در سا واگذا 1ضریب رشد  به بخش صنعت 1942 تا 940  
ا به مرشتاختصاص دا رمایه گذاری ه وع س ام آن در مجم ر  و مق ز سرمایه گذاری د

ل یدبخش راه می رس رشد آن از سا تا 1935 که  انند 1942  هم  بدون گسست، 
هنگی، روبه افزایش  وداعتبارات فر   . ب

رت خانه– 28نمودار  1ها میان    دگرگونی دراعتبارات وزا 942-1935  

ارتخانه ها در بودجه عمومي دولت (به ميليون ریال) ارات وز اعتب
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ومی میان سال های  ودجه عم 1رشد ب نداز روشن تری از 1942 تا 935  چشم ا
عتباراتافزایش ازگذشته. شور به دست می دهدسمت گیری اقتصادی ک م ا اد سه   زی

های ملی با از جمله به دست درازی کهربارد ز می  رضا شاه و اطرافیانش به درآمد
رزیابی شت،گ  خطوط کلی افزایش سرمایه گذاری های دولتی را می توان مثبت ا

رد ر. ک  رشد بویژه توجه ویژه به امور صنایع و بازرگانی و مقام نخست آن د
ور بهداشتی و فرهنگی در کشور بازپ رداختن به ام س مانده بودجه و در کنار آن پ

ران  قابل  وجه بودی ای   .ت
ان سال های– 29 مودارن رشد اعتبارات می   1942 تا 1935  درصد 

ه درصد)  انه ها در بودجة عمومي دولت (ب رتخ وزا ارات  اعتب

ي گان بازر صنایع و 

ار درب

بهداري

فرهنگ

آشور

دادگستري

و  لگراف  و ت پست 
تلفن
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رانیک ین دو های اقتصاد ا ژگی  ز ، ی از وی انند تمامی دوران های پس ا  تا آنهم
نفت در اق ر امروز، افزایش سهم صادرات  در ارزیابی دگرگونی . بودتصاد کشو

زین  ر سال های آغا م نفت در درآمدهای دولت د ل ،رضاشاهروی کار آمدن سه  سا
ل .  را مورد بررسی قرارداده ایم1927 تا 1920ی ها هفت سا تنها در طول این 

ون یم میلی زدیک به ن رآمد ایران از راه صادرات نفت ازن ا ، میلیون1.4 لیره به د  همان
به سه برا افت،برنزدیک  ر  که ارزش صادرات نفتبود این در حالی . افزایش ی  د
زدیک به دو برابر افبازار بین المللی وده شده بود تنها ن بدین معنی .ز ود این   که ب

رات نفت برخوردا بیشتری در صاد ران از سهم  ولت ای م  می شدرد ، اگر چه این سه
  . ی نمودهنوز ناچیز م
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   رشد درآمدهای نفتی و سهم آن در کل صادرات – 30نمودار  
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رات نفتی افزایش رشد درآمد نفت،با نگاهی به رشد حجم صاد رزش صادرات و   ، ا

وی کار آمدن  رآمدهای دولت کمی پس از ر رشد چشمگیر د ضریب  ژه به  بوی
و  وبر مرضاشاه ر ین دگرگونی. می گردی ها ا پی رایزنی های درازمدت میان   در 

ران وانگلیس به  نفت ای ولت ایران و کمپانی    .دست آمدد
غیرنفتی– 31نمودار     ارزش و ضریب رشد صادرات نفتی و 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305

ضریب رشد درآمد نفت

رات شد ارزش صاد  ر
رات ب رشد حجم صاد

  

اده ها                                                                                        58 ندازهاد چشم ا   و 
 

رآمد ایران از راه صادرات نفت خام صادرات پایان دوراند غاز تا   ،شاه رضا ی از آ
زایش گام به گام ن ر. قش نفت در اقتصاد ایران را بازتاب میدهداف نه ید په مد درآ  

ود نوسانات زایش  کلینفت با وج ز با افزایش 80 با اف ولید نی  درصدی و در زمینه ت
م ریباَ بدون نوسان جدی مواجه می شوی ی . روزافزون وتق روند وابستگ بدین ترتیب 

ک اقتصادی به صادرات نفت و صنعتی شدن گام به گام ایران بر  رات ت پایه صاد
های از لی، همانند بسیاری محصو ررو بهکشور و آم و افریقا  یکای التین  رشد آسیا 

ود رفتن ب رحال شکل گ   .د
رآمد نفت – 32 نمودار ولید و د   1926-1932 دگرگونی های ت

سترلينگ) يرة ا ایران (ل قيم  مست و درآمد  توليد نفت 
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ه رده کردن نیازهای کشور رآو رای ب ر چشمگیر در استخراج نفت ب زایش بسیا ای اف

گسترش نقش نفت در اقتصاد ایران . بود برجسته ، را فراهم کردصنعتی که زمینه ی 
19میان سال های  ، همانا سال های نزدیک به روی کارآمدن رضاشاه 1922  تا13

ودیمش جدی در استخراج نفت روبرو با یک جه ا . ب راج نفت ت اگر چه افزایش استخ
دامه پایا افتن سال های حکومت او ا هیچگاه یب ولی ضری  رشد و جهش افزایش آن 
  .دی نرس1922 تا 1913 سال هایبه
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رگریده تا پایان دوران رضاشاهاستخراج نفت - 33 نمودار     در سال های ب
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ی  نه ی صنعتی کردن ایران ب پاشنه ی آشیل سیاست اقتصادی  رضاشاه در زمی

تراز بازرگانی برون ود  بهب انا صادرات توجهی او به  هم یران بدون نفت و   مرزی ا
ود فاصله. نانفتی ب زن صادرات 1942 تا 1931 سال های  یدر  ر و ا نه تنها د  ینفتن

م  به تورم، با  ارزش صادرات، بدون نگاهیینه  بلکه در زم،کاهش جدی می بینی
زایشی  واجه اف ر میان سال های . نیستیمم  نخست با کاهش و 1942 تا 1932د

1 یشسپس با افزا ل روبرو می شویم درصدی در0 طول ده سا  .  
رضاشاه نفت بدونصادرات  - 34 نمودار ان    در سال های برگزیده تا پایان دور
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رون مرزی بدون نفت را رگانی ب باز ز  را بری در زمینه ی ت برا توجهی به ایجاد  ، بی 
ردات ایران آینه ی درمی توان وا ر  زمینه واردات . نگریست  افزایش چشمگی در 

رش بازار مصرف  های رو به گست نیاز تامین  وناگون محصوالت خارجی برای  گ
ریال به رقم 9.32از ، داخلی ریال47.17 میلیارد  رد  به  همانا ن، میلیا  500زدیک 

رصد افزایش  ررضا شاه . دیده می شدد  افزایش استخراج و صادرات  از راهبیشت
ه نفت خام ایران توانست به  ران سامان دهد و نه تکی برون مرزی ای ازرگانی  بهبود ب

نفت زش صادرات نا ر در ار های ی و افزایش چشمگی زمانند بخش   یصنعتی و کشاور
  .و خدمات
   تا پایان دوران رضاشاهواردات کاال ارزش و وزن – 35 نمودار

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0

19 31 19 32 1 937 1 942

13 09 13 10 13 15 1 320

ه تن دات کاال ب وار

ميليارد ریال ارزش به 

  
برش میان سال ها 1ی نگاهی به  91 تا 9 رست دراین 1927  اد   سیاست گرایش ن

روی کا را که تا پایان  ران  انی ای رگ داشت، باز مه  دا ودن او ا در ب ر . آشکار می کن د
دا ت های،اب نخستین تالش  ود تراز بازرگانی  رضاشاه  رای بهب خارج کردن آن از و  ب

نه و کسری  زی آغاز می شودهمیشکه رو ریدر پی آن اما. گی با پی وا ر دش   چیرگی ب
جبا اقتصادی های های ی سامان دهی اقتصاد آما گذاری در آن بخش   و سرمایه 

ود به بازده  رسندصنعتی و کشاورزی که ز پن وب ژا انند  زی  م ون مر بازار بر  به 
رات و کسب درآمد صاد رنامه می مانددند عرضه گربرای  نتیجه و بی ب بدین . ، بی 

ونه رون نمی رودگ ران از بن بست خود بی وسازی اقتصادی ای م کم به  و ک روند ن
  .سوی یک اقتصاد تک محصولی فرا می روید
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رگونی – 36نمودار     غیرنفتی و تراز بازرگانیصادرات دگ
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های شاهرضا را ترک کرد ولی به ایران خارجی در پی ورود نیرو ر کشور   بناچا
ایه های .  بر جای ماند اووطه مشرپادشاهی  مامداریزنبود رضا شاه و لرزه در پ

وانست  ران نت ودکامه دیگرگونی چشمگیریای ر ک در سیستم خ دا را که هیچ پدی ند، چ
راضی در  و جنبش اعت ود نداشت  لی در ایران وج متشک اسی  زب سی سازمان و ح

اتوری رضا شاه سرکوب شده بود ران تحوالت . طول حکومت دیکت در این دو
وذ  از جمله نوینیسیاسی به اشکال لستان  سیاست خارجی زیر نف نگ ی ا شکل م

رفتند رکناری رضاشا. گ روهای متفقین و ب  زمینه ی مساعدی ،هبا این همه ورود نی
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مبرای رشد  فراهم گام به گا های گوناگون کشور  ر میان الیه  بدادی د  جنبش ضداست
رد های. ک زاب  مه ی خی دا ر ا ر ایران، در حقیقت ام  موجهای پس از جنگ جهانی دوم د

مِانقالبِ وطه  ناتما ر سال  مشر ود1905-1911د ر میان . ند ب که ایران د همانگونه 
ر خارجی را  زه علیه استعما ری بود که پرچم مبار کشورهای آسیائی نخستین کشو
ر سال های پس از برکناری رضا شاه، دوباره به یکی از پیشتازان  ، د به دست گرفت

د ری بدل گردی ائی سیاست ضداستعما ر زمینهر دو جنبش بزرگ ای. آسی های ران ب ه 
اسباتهمانا ،گریز ناپذیریک ضرورت  برداشتن من نه ی از میان  ودالی که ، در  فئ

نبود یک حکومت  یط  وانمندشرا وجود شرایط مساعد بین المللی به نیز  مرکزی و ت
وست ری در این سال ها . ندوقوع پی زمان جنبش ضداستعما  با  موج گسترده بودهم

ب زات کشورهای جهان سوم برای دستیا به استقاللی مبار ل . ی  1در سا 947 
رد آزادیخواهانه باال  هندوستان مستقل شد، در آسیای جنوب خاوری شعله های نب
ر  زات د وجگیری مبار دامه داشت و پروسه ی ا رفت، در چین جنگ داخلی همچنان ا گ

که هنوز به  ریقا  ردهاف ری قرار داشتگونه ی گست رمایه دا رهای  س ر یوغ کشو ر  ، د د
وند چندرویبدین . بودحال ژرفا یافتن  د  صد  ر له ی استعماری با ایجا سا

ای ازه بنیاد در طول یکشوره و ت  لگام ی سال تا حدود30-25 کم و بیش مستقل 
  )41(. شد میزده
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زتاب رمحمد رضاشاه و  ردهای او با    ویک
  
  
  
  
  

ره گیری محمد رضاشاه و از پشتوانه ارآمده پدرش روی کناگزیر که پس از کنا ی  
ر نبود رخوردا و برپایی دوباره ی ،توده ای ب زیت برای بازسازی نظم کهن   مرک

رمایه داری،ایرانی-خاوری ایه ی مناسبات س ابه ی سنگ پ رش - به مث لی و گست فئودا
ر همبازار با ثبات ملی، ردستان را د ربایجان و ک ر آذ   نخست دو جنبش بزرگ د

رش)42(.شکست ویه به جنبش  سرکوب این دو جنبش راه را برای یو  همه س
ر کرد وا کشور هم راسری  ران، گرگان و . س ومت در مازند های مقا حمله به نیرو

نفت خوزستان، حکومت نظامی برپا  ران  اصفهان آغاز شد و در پی اعتصاب کارگ
ارگری دستگیر و با انشد و رهبران سندیکای ک ی  دسیسه چینی زمامداران و پشتیب

ز های عرب خوزستانپاره ای ا یله  ران کشته و46 ، قب  تن 170  تن از اعتصابگ
ند رور )43(.زخمی شد دست به ت ارا  باندهای مسلح آشک ز  ازندران نی های م ر شهر  د

ز کارخانه های کشور به 1946 در سال )44(.نمایندگان کارگران زدند بسیاری ا  
رتش و ژاند ری از روزنامهارمدست ا ند و بسیا و سندیکا ها اشغال شد  یها ها 

ارگری توقیف دک دوم برای دمکراتیزه کردن کشوردر این سال ها کوشش .  گردیدن
ثیر سیا ژه تحت تأ ودبوی رد نفت ب 1 حدود در آغاز. ست کشور در مو رصد از 5  د

ز راه صادرات نفت  رآمد دولت ا دستد  و سهم آن در تولید ناخالص ملی  آمد میبه 
د4تنها حدود  دا به خود اختصاص می  را  194در فاصله ی .  درصد  19ا  ت7 ا  50 ام
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نفت  ران از صادرات  ابع ارزی ای افت های ارزی ایران بود66من رصد کل دری .  د
ران درچارچوب  رد ای نگلستان در مو نفت جسیاست ا یجاد صنایع همراه  وگیری از ا ل

که در سال. بود رگ نفت در آبادان بود  ه پاالیشگاه بز 1تنها استثنا در این زمین 952 
ون تن5با ظرفیت  ار   میلی ودبه ک ران .آغاز کرده ب است کنترل مطلق منابع نفت ای  سی

ران آتا  ر شرکت نفت ای ری از هر گونه نفوذ ایران ب وگی رش یافت که برای جل نجا گست
ین رید و فروش سهام ا لیس، حتی از خ عملوانگ به  ران جلوگیری  رکت در ای   ش

لفت طبقات)45(.آمد ز مخا بزرگی ا وج  نفتی غیرعادالنه ی انگلستان م است  و  سی  
ران را برانگیخت وسیع جامعه ی ای 193پیمان سال . قشرهای   میان رضا شاه و 3

ونی چندانی در مناسبات نابرابر ایجاد رگ ، دگ نگلیس نی نفت ا نکردکمپا و در پی ه بود   
نابع نفتی کشور رداری از م نافع درازمدت،آن بهره ب ون توجه به م بد یران    همچنان، ا

1تا سال  19ال  سدر. ه بود تمدید شد993   مجلس شورای ملی قانونی در مورد48
یفای حقوق” غازی برای جنبش  “ملت ایران  است وان آن را آ  تصویب کرد که می ت

لی شدن نفت ایران خواند های)46(.م 195  سال  ل های تنش  1953 تا 1 را می توان سا
رای  های گوناگون اجتماعی ایران ب  نقش در بازی کردنهای تند سیاسی میان الیه 

ان و امریکا بر سرن های  رقابت شدید انگلست وشت آینده ی ایران و همچنین سال 
ر بازار ایران زیابی کرد، بویژه ذخائر نفتی جنوب کشور،س ه .  ار در این دوران ب

 ، یافته دان یک حکومت مرکزی سامان  و فق عی  بات سیاسی و اجتما نبود ث لیل  د
کشور انجام نشد ونی چندانی در ساختار اقتصادی   با این همه جنبش ضد .دگرگ

زات ایران دست  ریخ مبار اوردهای بی سابقه ای در تا ین دهه به دست استعماری ا
گفت، آ وان  پس از کودتایافت و می ت ی اقتصاد ایران  1ی ینده  ز جمله 953  بازتاب ا

ودهمین رویدادها و دستاوردها همانند اصالحات اقتصادی و سیاسی ( ب
اجاریناصرالدینشاه پس از جنبش اعتراض بیان در دوران ق  و اصالحات رضاشاه  با

روطه    ).پس از انقالب مش
رف اقتص ل هاادبحران ژ 1ی پس از ی در سا ز  941 های سیاسی زمینه سا برخورد

کشور شد برای ایجاد دگرگونی در ساختار کهنه ی  ر . و تنش های اجتماعی تندی  د
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هایاین میان در پی   واکنش  وناگون سیاسی مصدقکنش و  به نخس گ ت وزیری  
است  زیده شد و با اعالم ملی شدن نفت سی رگ پایه گذاری  "اقتصاد بدون نفت"ب

ردید ری نفت مصدقبه گمان. گ ره دشوا ر ایران گ بود د د .  به زودی گشودنی ن اقتصا
ر سال ون نفت که مصدق د 195 بد پیروزی نرسید1 رگی بر بحران .   برگزید، به  چی

رف دوران نخست وزیری مصدق تنها ا الی ژ داشت م مکان  روش نفت ایران ا راه ف ز 
نفت  زه ی فروش  های تا رسی به بازار است روشنی برای دست ولی در این زمینه سی

فشاره. پیگیری نمی شد ای خارجی و ناروشنی سیاست دولت مصدق به دلیل 
نفت به منظور ی واقتصاد رگی بر مشکالت اقتصادی ایران آن روز، از فروش   چی

رین  زد و دکت رباز  ون نفتاقتص"س رد"اد بد یگیری ک ر .  را همچنان پ ز سوی دیگ ا
ریکا و انگلستان،  غیرنفتی به فشارهای اقتصادی ام ات اقتصادی  گسترش مناسب

روپای  ران و کشورهای ا دولت امریکا در این برش تاریخی . خاوری یاری رساندای
رد نیاز ایران را به اقساط و یا در بر هبر احتی حاضر نشد قند و شکر مو ای کاال

روشد به ایران بف بیطرفی و )47(.صادراتی  ر پیش گرفتن سیاست  ا د  دولت مصدق ب
ی  نامه  لستان در زمینه ی بستن پیمان  رک امریکا و انگ های مشت یشنهاد نپذیرفتن پ

های رویبدین . نفت تازه، دشمنی هر چه بیشتر این دو کشور را برانگیخت  زمینه 
ای نظامی فر راه کودت اهم گردید و رهبری آن عمالَ به سرنگونی دولت او از 

گذار شد وا هدی  زا وشش . سرلشکر  و در پی آن زاهدی ک م بود  رانجا ول کودتا ناس ا
غاز  ر و و همدستانش در آ به آماج خود  دوم کوششآزاد شدند، ولی  سپسدستگی

درسید شدن اسی دستگیر و کشته  نان سی    . و شمار زیادی از کارگردا
ز رو همراه داشهای چنیجنبش ملی شدن نفت پی نکه. تدی با خود به  ون نخست ای  قان

و  ران  زی که در تاریخ ای رساند، چی لی شدن نفت را به تصویب  باختر کشورهای م
ا بی  ودپیشینهآسی و هم چنین .  ب لستان و امریکا شرکت نکرد  در دسته بندی های انگ

ولتاز سوی دیگر . غیرعادالنه ای به امضاء نرساندبا آن ها پیمان نامه ی    مصدقد
اریبا دولت یندگان آن  استعم رید و نما اسی را ب ع مناسبات سی به طور قاط ان   انگلست

رب  طقه ی غ ویژه در من ند، چیزی که واکنش گسترده ای در جهان و ب را ز کشور  را ا
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ا داشت ون بر آن. آسی رد که در روند این افز  می توان به این نکته اشاره ک
ویی میان ایرانیان و استعمارگرا ان ضربه ی  به منافع اقتصاد،نرویار ی انگلست

پایگاه  آناز. شدشدیدی وارد  ز  انه که یکی ا رمی  جمله بانک انگلیس و ایران و خاو
ان انه بودهای استعماری انگلست ران و خاورمی بار این، بست در ای  ه شد و به اعت

طقه ضربات جدی وارد گردید   .کشور در من
وتاه مصدق در دوران زمامداری خود ولت ک ر د وردها، د ین دستا  پیاده با وجود ا

و  ر آن دوران، چه از دیدگاه اقتصادی  دشوا ردن سیاست های خود، در شرایط  ک
رگی شدچه از چشم انداز  در زمینه ی نخست اینکه . سیاسی دچار اشتباه های بز

است ،اقتصادی های "اقتصاد بدون نفت" سی نه  زمی  ناچار به شکست بود و عمالَ 
نظامی را  ودتای   بزرگ و ان سرمایه دار، همانابا تکیه به طبقات دارا و ناخشنودک

های پیشینفئودال هم کرد،  را نقش از دیگر سو.  ف رای کاهش  اصل " مصدق ب
تهدید  که استقالل اقتصادی ایر"ترومن را با   اقدام روشنی ،وبرو می کردران 

د ژیم او.صورت ندا زی ر دا دامات آینده ی بران رای اق زمینه ب   از راه در نتیجه 
ندگان پشتیبانی از مخالفان و نیز وابستگان و دست نشا م امریکا   در ایران گام به گا

مورد ملی شدن  او با اینکه دیدگاه روشن و قاطعی در هم چنین. سازمان داده شد
ر داشت، از گست لیونی نفت  همه سویه ی جنبش و شریک کردن توده های می ش 

ببرای بُ ر کردن جن ربخش ت ژه پس از آن. اری کرد دش خودرنده تر و ثم ه بوی  که شا
ر گریخت توده ای از کشو ناسبی جوان از ترس فشار  ود، فرصت م داشت که از آن ه ب

اده  رگترین . نجستاستف ز بز ر مصدق وجبهه ی ملی از اتحاد با یکی ا ز سوی دیگ ا
ونی بودن،  با وجود غیرقان زمان، حزب چپ توده ی ایران که  اسی آن  وی سی نیر

ومت او را پشتیبانی کند، خودداری نیمه آشک ار فعالیت می کرد و می توانست حک
رد کشوبه وجود نیامدن اتح .ک رگ سیاسی  وی بز  ملی ، جبهه یراد میان دو نیر

 ، ران وده ای وحزب ت ران  ر بازتابی بودای روشن و ناهمگون مصدق د اره ب از دیدگاه نا
ین جریان س اسی و نیز چپ روی های این حزبی ا   . ی
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روطه شالوده ی نظام کهن را درهم کوبید وانقال  مش پایه های  ب  رضاشاه بر  رژیم 
یده شده ی  رن و نیمهئی وحدت ملی بورژوا،آنکوب ا استوار  جامعه ی نوین ر مد

رد ها. ک 195 تا 1951ی رویدادهای سال  ردهای سیاسی و اجتماعی و 3  دستاو
و ری برای  اقتصادی آن را گسترش داد  ه به مبارزات ضد استعما ابی ب دستی

د ا ابعاد تازه بخشی وده ه واست های ت ورد این سال ها مبارزه . خ رگترین دستا بز
ایع نفت و زتالش گسترده ملی و از جمله برای ملی کردن صن زی  بخشی ا وا  بورژ

ران رات ،ای به صاد رای رهائی از سیستم تقسیم کار بین المللی بر پایه وابستگی   ب
ران بود   .نفت ای

ناتوانیملی جنبش اگر چه  به  است بدون نفت، با توجه   و شدن نفت و برگزیدن سی
م کاری ردندان زیاد ا وانمندی  های داخلی و ت شکست  نیرو ، انجامیدوگاه استعماری به 

ردم را به نمایش گذاشت های وسیع م توده  دستاورد بزرگ دیگر این .اما خواست   
های اقتصادی ها شکل گیری گام به گام گروه بندی    در بستر و سیاسیسال 

طبق انی و حزبی بود در چار و اجتماعیه هایقشرها و  لم   .چوب مبارزات پار
  

****  
  

ژگی های این دوران  وشن شدن وی های برای ر پاره ای از مهمترین دگرگونی 
رداتو استخراج اقتصادی در زمینه ی  وا و  نفت و تأثیر آن بر صادرات   درآمد 

را ردهکشور  فش ونه ی  رسی قرار  به گ ورد بر های. می دهیم م ا 1942 سال  1 ت 954 
تنش دگرگونی های سیاسی ا وران پر  که اوج خود راندد ژه  له ی نخست  در  بوی مرح

ا 1942 میان سال های .وزیری مصدق آشکار می کنند ری 1951 ت  علیرغم درگی
ابد زایش می ی ه  های شدید داخلی، استخراج نفت نزدیک به پنج برابر اف که این ب

راتب بیش از ده س ومت رضا شاه بوده یالم ایان حک نیاز کشورهای صنعتی به .  پ
ران و  راندستیابی به منابع تازهنفت ای ری های تازه، در ای ایه گذا رم زمینه  از راه س  
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بود ران نخست وزیری مصدق اما استخراج نفت به شدت . ساز این جهش تند  در دو
و تا حد تأمین نیازهای داخلی  هش یافت  روکش کردکا   .ف

   تا برکناری مصدق1932 استخراج نفت میان سال های – 37 نمودار
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تن ميليون  ه  ستخراج نفت خام ب ا

  
زی کشوررآمد د تأمین نیازهای ار رات نفت خام و افزایش نقش آن در   از راه صاد

1کشور میان سال های  1 تا 920 ود 951 افتیدر. چشمگیر ب ا دولت ی که ت ین راه   از ا
ون لیره کمتر 1932سال  ل های حکومت رضاشاه ی نمودم ازدومیلی ، در پایان سا

رز  ویید میلیون لیره 4به م ل   و در فاصله ی سالفرار رتنش پس از وی تا سا های پ
لیره رسید16 به بیش از1951 ری با کمپانی های نفتی در دوران .  میلیون  درگی

ران رآمد ای به نفت ایران انجامید و د بسته  ر مالی سنگین به اقتصاد وا فشا به   مصدق 
و حتی از سال ریباَ به صفر نزدیک شد  تق وتاه از نفت  های  برای این دوره ی ک

19   . گردید نیز کمتر 20
های – 38 نمودار ان سال  1 درآمد نفت خام می رکناری مصدق920    تا  ب
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زی اقتصادی  رات نفت و تالش مصدق برای بازسا ازتاب بحران در صاد ون ،ب  بد
د، نفت راتکیه به نفتی ایران دی زش و وزن صادرات غیر .  می توان در دگرگونی ار

ل  رات از سا صاد ین  رشد ا ران در  تا 1932ضریب  ز بح 1سال آغا  ناتی با نوسا950
ر ده. روبرو بود  بی توجهی به افزایش به دلیلساله ی پایان حکومت رضا شاه  د

انی برون مرزی رگ ز باز را ر ت م این بخش د هش روبرو  با روندی ر،سه و به کا
ل های در . یمبود ز  1950 تا 1952سا رگونینی خ ندگ د چشمگیری در این زمینه ر  دا

وسانات در حد سال های پیش  1 دگرگونی بزرگ میان سال های .باقی ماندو ن 950 
1 تا ر عرصه ی صادرات غیرنفتی953 زی ایران از راه ا ب، د هش درآمد ار  کا

وند ی به جانشین برای نفت برای دستیابصادرات نفت خام و تالش کوتاه مدت  در پی
های بود های همه گیر اقتصاد بیمار ایران و نیز ناکامی  ناتوانی   که آن نیز به دلیل 

زی ساختارهای سیاسی در نو ، سا   .  ماندبرآیندبی روبنایی نوین
رنفتی  تا  برکناری مصدق– 39 نمودار    وزن و ارزش و ضریب رشد صادرات غی

ل) فتي (ميليون تن و ميليارد ریا صادرات آاال بدون موارد ن
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ارزش به ميليون ریال
ضریب رشد صادرات به تن بدون نفت

  
ون ودرهم ریختن تراز بازرگانی بر ،نبود ارز کافی  بحران نفت   مرزی در پیامد 

بازرگانان و  ِ ناگزیر وکاهش رگی از   شتابان واردات کشور و نارضائی بخش بز
ران را در پی داشت که گام ب ی ه گام به دسته مخالفینسرمایه داران ای  مصدق م
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د 19ن سال های ارزش واردات کشور میا. پیوستن ا 47 195 ت هفت  برابر 0  نزدیک به 
یامد آن نی پ را نیاز و گ رای افزایش ،کاهش یافت وکمبود کاالهای مورد   زمینه را ب

ودتای سال پس ازک ر واردات  رد1953 چشمگی 1 رویدادهای سال های.  فراهم ک 951 
کش 1953تا  ئی نرسید، ولی در روند دگرگونی های آینده ی  نها ور اگر چه به آماج 

لکه  یران ب اسی آن نه تنها ا زتاب اقتصادی و سی رد و با ویژه ای بازی ک نقش 
انه و نزدیک را زیر پوشش گرفت   .خاورمی

رای کودتا و به تخت نشستن دوباره ی محمدرضا شاه یک دسته دیگرگونی  با اج
وقوع پیوستهای ل.  ناگزیر اقتصادی به  های نفتی در سا پیمان نامه   در زمینه ی 

د ، یک 1954 لی نفت به تصویب رسی وم بین المل ل پس از کودتا، قرارداد کنسرسی سا
ین مرحله دیگر طرف مقابل ایران . و سپس به اجرا درآمد های در ا رکت  تنها ش

نگلیسی نبودند انی انگلیسی) درصد40(مپانی آمریکائیپنج ک. ا ، ) درصد40(، یک کمپ
رصد6(انگلیسی–یک کمپانی هلندی نسو)  د را نی ف  ایل هزار م100، به یو یک کمپا

لیسی بود، حاکم  نگ های ا راختیار شرکت  ین د ز ا پیش ا ر ایران که  زمین نفت خی ربع  م
د ا)48(.شدن ز جنگ جه رکیب خواست آمریکا که پس ا زیادی  در این ت نی دوم توانائی 

برای چیرگی بیافته بود ران ،  بع نفتی ای ردآبرر منا ه .  گردیدهو در پیمان نامه ی بست
5ود بر اساس س تقسیم ، تازه یشده زات ملی شدن نفت 0-50  که در جریان مبار

ران  رخواستای های د گفتگو ود، ظاهراَ به اجرا درآمد و پایه ای برای   شده ب
شد انه برای دستیابی به حقوق اقتصادی شان  با وجود برخی . کشورهای خاورمی

ازه، کنسرسیوم بین المللی عمالَ از  تمامی حقوق اصالحات مثبت در قرارداد نفت ت
رخوردار بود و اسناد و مدارک مربوط به  شرکت سابق نفت ایران و انگلیس ب
پنهان  ران  ولت ای و حمل و نقل و قیمت و غیره از د اکتشاف و استخراج و تصفیه 

اهداشته می شد رداری ا. نگ مدت امتیاز بهره ب لاین پیمان  تا سا  ز نفت ایران را 
19 یرامدید ت94 نفت ا پرداخت  کرد و شرکت ملی  ه "غرامت"ن تعهداتی در زمینه ی   ب

لیس پذیرفت نگ نفت ایران و ا 1 تا مدت پذیرفت کهیران هم چنین ا. شرکت سابق  0 
ره و مجموعاَ 6.7سال سالیانه  لیون67 میلیون لی  برای تأسیسات استهالک  لیره می
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ردازد  نگلیسی بپ زه ی قرارداد به شرکت ا   به این می بایستبدین گونه. نشده ی حو
وعاَ مبلغی برابر با 50شرکت با وجود  ران، مجم نفتی ای ع  اول مناب  143 سال چپ

لیره غرامت پرداخته  شدمیلیون  رکت. می  یون لیره بخاطر سرقفلی از 214 این ش  میل
رسیوم بین المللی  رکت کنس    )49(.دریافت می کردنیز ش

طقه ی خ م از من نفت خا ز جنگ جهانی دوم با افزایش تند صادرات  اورمیانه، پس ا
 ، گذاری ارزش نفت جهانی که پیشتر از سوی آمریکا تعیین می شد م قیمت  سیست

رگونی  ددچار دگ ید نفت جهانی . گردی فارس در تول م کشورهای منطقه ی خلیچ  سه
19 درصد در سال 4.8از  12 به 40 194 درصد در سال 2. ل 8 رسید و در سا  

19 ر جهان پس از امریک49 م سوم را د آن . ا و ونزوئال به دست آورد این منطقه مقا
باالتر  نفتی در منطقه خاورمیانه  ری چاه های  نکه، بهره و ویژه نمایان بود ای چه که ب

ناطق بود یر م ز سا ره وری متوسط شبانه روزی هر چاه در سال . ا  در 1949به
ارس  نطقه ی خلیج ف زوئال 5143م 20 بشکه، در ون ا فقط 0 1 شبکه و در امریک 1 

ره ی منابع نفتی در همانس. می نمودبشکه  های خلیج فارس  هم ذخی ر کشور سال د
ونزوئال  35 درصد، امریکا 41 ویژه به چشم )50(. درصد بود11 درصد و    آنچه ب

وجود منابع گسترده ی نفت در منطقه ی خلیج فارس، رشد  ، با  بود که می خورد این 
زایش چندانی نمی یافت، چرا که ام طقه اف ود صادرکننده صنایع نفتی در این من ریکا خ

نفتینفت ورده های  را عاز  محدود اینرشد.  بود و ف ز زمانی به طور جدی آ ع ا  صنای
در طول . شد که امریکا از صادر کننده ی نفت به واردکننده ی نفت خام تبدیل شد

لی شدن رمیانه مبارزات م های خاو زه ی کشور ران و گسترش مبار ر ای  و در نفت د
زنی هاپی  وها و رای تگ نابع نفتی بر پایه ی گف ی کشورهای منطقه بر سر تقسیم م
50-5 رس تا حدود 0 لیج فا  ولی ، دالر برای هر بشکه کاهش یافت1.75، قیمت نفت خ

نفت در مکزیک  اریبیک 2.66همزمان قیمت  ای ک ر و در دری 2 دال باقی ماند30. ه  دالر 
زه یقرارداد .بود نفت دو نوع پرداخت را تا ران برای  کنسرسیوم بین المللی   دولت ای

رفت؛  نظرگ ر  ادوم  مالیات بر درآمد واول د انه با پرداخت مشخصبهره ی م ر .لک  ب
اتی که سازمان اوپک بعدها د  دالر 11 کرد، از منتشر 1964ر سال پایه ی محاسب
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هر بشکه فراورده ی نفتی در با وسط  ی74 تنهازار اروپای غربی قیمت مت   سنت یعن
به کشورهای ص6.7  سود  آن درصد41.4. یدمی رس ادرکننده نفت درصد آن 

ود و  ولت52.3انحصار ها ب رصد از آن را د نفت   د رد کننده  های وا های کشور
ره دریافت می کردند الیات و عوارض و غی وان م روپائی به عن    )51(.ا

ون داشتسود بی سابقه ی ش شرایط نخست اینکه . رکت های نفتی دالیل گوناگ
بسترهای نف زینه بودر کشورهای خاورمیانه چنان ت خیزمینی در  ع نفت با ه  که مناب

رفت دسترسدرهای کم  م قرار دااین ذخا.  قرار می گ تاَ ک و شتندیر در اعماق نسب  
های عمیق ضروری ناننبرای بهره برداری از آ ر چاه  ود حف م چنین . ب حجم بهره ه

ری از چاه ها رای نمونه . بودی نفت منطقه بیش از حد متعارف بردا ری ب ره بردا به
و نزدیک و از جمله ایسالیانه ی یک چاه در خ انه   برابر 300 تا 200 راناورمی

د )52(. بود چاه در ایاالت متحده  ی امریکااز یکبیشتر  ینکه  رگران سوم ا زد کا ستم
ریکائی  برابر کم15 تا 10نفت ایران  ر ایران. بودتر از کارگران همگون ام  آن  ِد

ران زمان مزد کارگران در مو ر تأسیسات صنعتی ای ران دیگ سسات نفت از مزد کارگ
بر را ران نفت جنوب ایران در ب ر بود و حقوق کارگ ه 16 تا 12 کمت  ساعت کار روزان

راک آن18 ردن خو ود که حتی برای فراهم ک ریال ب داره . ها نیز کم بود   کمیسیون ا
ر سال  ی بین المللی کار ران نفت ایران 1950د وشت که مزد کارگ ز 4 ن ر ا  برابر کمت

ونزوئالئی است ران مشابه  ر . دستمزد کارگ نفت د هزینه ی تولید یک تن  نتیجه اینکه 
زینه در–امریکا  11 – تگزاس ه تنها 8. و در ایران     )53(. دالر بود5 دالر 

تازه که با اعتراضات مردم روبرو شد و بازتاب آن حتی در  یمان نامه ی  بستن پ
ر تا د ود ز ک بعد ا وب  رک ا روزهای س ود ب شد، همزمان ب یران دیده   روزنامه های ا

ران عدام فعالین سیاسی ای نامه. دستگیری و ا زه با یتفاوت پیمان    پیمان نامه ی تا
فشار جنبش ملی1951قانون ملی شدن نفت مصوب  ر  ر زی  در مجلس تأیید  که د

ینکه :بودشده بود چنین  ران که قرار بود بر پایه ی اول ا رداری نفت ای  بهره ب
19مصوب  گذار گردید 51 وا لمللی  رسیوم بین ا م . در اختیار ایران باشد، به کنس سه

های  فاصله ی سال  رات نفت در  ران در صاد 1-1971ای ود3 فقط 966  )54(. درصد ب
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زایش یافت و دوم اینکه  زیر اختیار کنسرسیوم اف ر مناطق زیر ا مناطق  فزون ب
ران  ولت ای انی نفت انگلیس، د رل کمپ ارس و جزیره ی8کنت  سواحل آن را  خلیج ف

وم  ر کردنیز به کنسرسی ران  هم چنین.واگذا ع نفت ای پیمان استخراج مناب  پس از این 
افت زایش بی سابقه ای ی 19 سال این شرکت تا سال 9در مدت . اف 2 بیش از 63 40 

ره برداری کرد که این مقدار بیش از لیون تن نفت به که کمپانی نفت  میزانی بود می
نگلیس وای یران استخراج کرده بود50ران طی ا را ود د ارخ ر حالی بود.  سال ک ین د  ا

ران از نفتاستخراجکه  وم( دولت ای ل کار 9 در )و نه کنسرسی ا این شرکت سا  تنه
ود  تا 250حد ر 260  زارم میزان استخراج هزا ان تن یعنی یک ه اَ .  بودخارجی تقریب

و پرداخت مالیات و ع ون  بد رکی از ایران تمامی نفت بهره برداری شده  ارض گم
ره . خارج می شد ر عراق 5سود خالص کمپانی های نفتی در مدت در این دو  ساله د

ر عربستان سعودی 62 رمایه 71 درصد و در ایران 61 درصد، د غ س  درصد مبل
   )55(.گذاری بود

ز سوی دیگر واستا ر خالف خ تمامی پاالیشگاه ها،   های جنبش ملی شدن نفت،ه ب
رفت لوله های نفت، کا م بین المللی قرار گ و غیره دراختیار کنسرسیو رق  های ب رخانه 

اه ها و  هن، بندرها و فرودگ رای ساختن راه آ ود دیگری از جمله ب واختیارات نامحد
یران به شکل  ردید  و در پی آن تصفیه ی نفت در ا ر گ غیره به آن شرکت واگذا

ادان پاالیشگاه بزرگ نفت آب له  ر چشمگیری کاهش یافت و از جم  با ظرفیت کم به کا
مه داد دا  ،جنوب به کنسرسیوم بین المللی نفتواگذاری نفت افزون بر آن  .خود ا

ائی  ویژه امریک تازه ای برای گسترش تعداد کارشناسان خارجی ب روازه های  د
وارد این کارشناسان گشود و ره ای م پیشینشمار دو برابر  بهدر پا د خود  رسیدن   .

ر آغاز سال  ر تأسی1962د وم  د بویژه 900سات کنسرسی رشناس خارجی   کا
ین در حالی بود ر می کردند و ا یرانی 40که در همان سال  امریکائی کا رشناس ا  کا

رجیان پر کرده بودند ار بیکار شده و جایشان را خا ز ک    )56(.ا
رفتن  اسان بلکه راندن  نه تنها ، سیاستاینپیامد در پیش گ ر کارشن ردن شما م ک ک

ند  رم ارگران و کا یرانی ساده ک ودی ا ل . ب ری نفت سال به سا با آنکه بهره بردا
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افت، تعداد کارکنان  زایش می ی یافت و به به نیم خود اف 40کاهش  ر .  تن رسید000 د
ل4طول  رگر بیکار و مبلغ 1500  سا 3 کا رلینگ به درآ0 ون لیره ی است  مد میلی

نا زوده شد و بر اساالنه ی کنسرسیوم اف ریزمه ی اخراج های آینده برن دمه  . ی گردی
ا سال  م ت ز آغاز کار کنسرسیو 3000 بیش از 1957ا رانی ناچار0 رگر ای به   کا
ر و برای یافتن کار  رت شده  هی کشورهای دیگر مانند کویت شدمهاج بودندا   )57(.ه 

نگیخت برا راضات مردم را  نفت آرام آرام نه تنها اعت للی  لم بین ا رسیوم   ،پیمان کنس
 به کمبودهای جدی آن اعتراض و 1957 ای در سال بلکه حتی شاه نیز در مصاحبه

ر درآمد کم )58(.خواستار سهم باالتری از منافع صادرات نفت شد ون ب  آنچه که افز
ژیم  کشور می افزود، مخارج نظامی رو به افزایش ر ری های اقتصاد  ولت به دشوا د

بود ا  ز کودت بغداد با شرکت ایران. پس ا ظامی  به پیمان ن ران  وستن ای ، با پی رکیه ، ت
یمان سنتو نامیده شد،  ون رفتن عراق پ بیر ا  ر آینده ب ان و عراق، که د مخارج پاکست

19 شاه از سال. یافتتسلیحاتی گسترش بیشتری   میلیارد 65بیش از  1961 تا 53
به آن اختصاص داد و بدین به امور نظامی و ساختن تأسیسات مربوط  ونه  ریال  گ

پدرش ر ر همان راهی گام گذاشت که  ی د ضا شاه در دوران زمامداری بیست ساله 
ود در پیش گرفته بود رج سنگین غیرتولیدی بر دشواری های مالی  .خ افزایش مخا

ران افزود ر سال بیش 5این مخارج در طول . ای یمان سنتو ه ل پس از ورود به پ  سا
ز  ز بودجه ی کشور را به خود اختصاص می داد40ا هزینه های جنبی .  درصد ا

ز این نظامی برای ظامی بیش ا ر تأسیسات ن بندرها و دیگ ها،  اه  ودگ  ساختن راه ها، فر
   )59(.بود

ود توازن  ر سال به کسری بودجه و نب یحاتی ه زینه های تسل اد ه رش زی گست
و در پی آن ذخائر طال و ارز کشور کمتر می شد . پرداخت های ایران می انجامید 

ئر طی سال  19این ذخا ل 59-1958 196 تا سا 1زان  از می0 یون دالر به 17 7 میل 0 
یافت و  ران در از سوی دیگرمیلیون دالر کاهش   کسری موازنه پرداخت های ای

ین نارسائی .  میلیون دالر رسید63 میلیون دالر به 49.2همین فاصله از  همراه با ا
د زش خود را روز به روز از دست دا رفت و ارز ایران ار  .های مالی تورم اوج گ
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ناگزیر این  امد  بدهی خارجی بودپی لی افزایش  یران .  ورشکستگی ما هی خارجی ا بد
و فنی ر سال  امریکابدون نگاه به کمک های نظامی   میلیون دالر 574.3 به 1963، د

پایه ی گزارش رسانه های . رسید ر  ها برون مرزی اب به حدود یک حتی ین بدهی 
یافته بود زایش  رین دشواری های اقتص. میلیارد دالر اف ادی ایران در این برجسته ت

وامل زیر جستجوکردسال ها ر ینکه: ا می توان در ع بشدن نخست ا بسته  ز   پس ا
ه  نامه یپیمان ب وابسته  و  ورشکسته  ، اقتصاد  رسیوم بین المللی نفت ا کنس زه ب  تا

ر  بدنتنفت کشو تازه ای دست یا درست است که . وانست در حقیقت امر به درآمد 
ر سال یران د رآمد نفتی ا 1 د ز  954 لیون دالر رسید181الر به  میلیون د32ا ا  می  و ت

اف437 به1961سال  ولی این درآمدها در برابر سیل ورود ، ت میلیون افزایش  ی
تأثیر بود االهای خارجی بی  زایش درآمد )60(.ک ر گرفت که اف ون بر آن باید در نظ  افز

زایش بی سابقه  ولت نه در نتیجه ی افزایش قیمت نفت بلکه در پی اف ی حجم د
رزان ایران    .به دست آمدصادرات نفت ا

ری و افزایش مخارج تسلیحاتی و فشار سنگین آن از سوی دیگر نظامی گ  سیاست 
ود ر . به بودجه ی کشوربه کسری بودجه افز ر گرایش امریکا د ون ب است افز این سی

رش پایگاه های خود در گس رانت ترس رژیم کودتائی شاه داشت که ای ز  ، نشان ا
ردم نمی دیدپایگاهی  ان م رمایه های خارجی که هم چنین. در می زایش نفوذ س  از اف

های خارجی و صاحبان سرمایه بین 1952سال   آغاز شد، باعث گردید که شرکت 
النه از کشور خارج کننلا را سا های . دمللی مقدار زیادی سود  مبلغ کل سود شرکت 

19 در سال خارجی ر بود58 رد دال یران حدود یک میلیا پی اجرای )61(. در ا  در 
108سیاست درهای باز در همین سال  ز جمله 4  شرکت 220 کمپانی خارجی، ا

1امریکائی،  نگلیسی، 85 رکت ا 1 ش رکت آلمانی، 51 5 شرکت فرانسوی،  160 ش 3 
نی و  ژاپ نی  ند40کمپا رد ر می ک ران کا وئیسی در ای دولت ایران تضمین .  شرکت س

رد که صاحبان سرمایه ی خارجی اجازه دا ه ک نه سرمای رند هر وقت بخواهند آزادا
ا در  ود را از ایران خارج کنند و سود آن ه ز 5ی خ یران ا رشان در ا  سال اول کا

ز) 62(.خواهد بودپرداخت مالیات آزاد  تسهیالت فراوانی برای آمدن ا  سوی دیگر 
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های امریکائی،  سرمایه های مالی در سیستم بانکی در نظر گرفته شد و بانک 
ه فرانسوی، ژ گسترد رانی دست به فعالیت  همکاری سرمایه های ای اپنی و انگلیسی با 

ویه ی کاالهای خارجی . زدند ز سوی دیگر به ورود بی ر ز ا های با سیاست دروازه 
داخلی انجامید وان  ر فاصله ی این سال ها واردات . و ورشکستگی اقتصاد نات د

رداخت5کشور  یافت و کسری موزانه پ رگانی ایران  برابر صادرات افزایش   های باز
پس از کودتا.  برابر شد4 است های ناهمگون اقتصادی  الی ناشی از سی  ،بحران م

ز جمله کاهش واردات بعض ولت را به اتخاذ برخی تصمیمات بی حاصل، ا ی د
ومبیل های گران سواری و نوشا ئینی واداشتات نگیزه . به های الکلی و کاالهای تز ا

ین برش بهی دیگر دشواری های اقتصادی ای های ران در ا  چیرگی بازمانده 
نان ری عمومی دهقا و ندا ورزی  که اکثریت جمعیت  باز می گشتفئودالیسم در کشا  

ین واپس ماندگی.  دادندکشور را تشکیل می دا نجامی .  به کساد بازار داخلی می ا
ی  چهرضا شاه اگر ران پ انده ی ای واپس م  به ضرورت اصالحات ارضی در کشور 

و نیا ام انقالب مشنبرد  تم واست نا را بی ز مردم و خ رشد به ، اما  گذاشتپاسخروطه 
   .دست یافتاقتصادی نسبتا مطلوبی 

ر سال های پس از کودتا این بود که  ئی های اقتصادی د ناتوانی ها و نارسا پیامد 
ال رفتن  ود با نست با وج وا ود باقی ماند و نت رچوب عقب مانده ی خ کشور در چا

 ، یران رآمد نفت ا ، نوسازی اقتصادی د انه ه و صرفه جوی است سنجید با اتخاذ سی
رد را پی گی وران رضا شاه  طی این . د ران  صنعتی در ای های  نه ی کاال مصرف سرا

عراق و ترکیه بود ر همسایه ی  کشور . سال ها حتی کمتر از دو کشو رکود صنعتی 
ندگی نه های باف وسسات ازجمله کارخا اری از م  و چرم باعث ورشکستگی بسی

زایش س با اف و  های ، شرکت های ورشکستهشمارازی شد  بانک  فرار سرمایه به   
افت بیکاری به )63(.خارجی گسترش ی به رشد  و   ورشکستگی اقتصادی و افزایش ر

پایان ر روستاها انجامید و جنبش دهقانی از  عتراضات توده ای بویژه د ل ا 1 سا 960 
بافت فئودالی .  گرفتههر چه بیشتر دامن ر  وستاهایدگرگونی د رش ر ا گست  ایران ب
ر نو در یاعتراضات توده ا ریکا برای ایجاد ساختا ران ام رایش مثبت زمامدا  و با گ
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اره ای دیگر از کشورهای . ایران وارد مرحله ی تازه ای شد  به در ایران مانند پ رو 
بزرگ و کارشکنی آنان  ران  زمیندا ری  با پایدا رضی  رشد تالش برای اصالحات ا

و. روبرو بود وان در مصر نیز مشاهده کرد که پس از تصویب نم نه ی آن را می ت
فئودال ها بلکه 1973 قانون اصالحات ارضی در سال نه تنها با کارشکنی  قانون   این 

زی نوپا و بزرگ مصر نیز  وا ومت بورژ و گردیدبا مقا وبر ر هندوستان نیز . ر د
ری با پایداری زمینداران بزرگی رو اصالحات در رو شدمناسبات زمیندا  که در ب
هبران زیسیون میان ر نیزاپو ودند   ضداستعماری. ب پاره ای از اعضا رهبری جنبش    

انند خانواده ی  ا"م ز راه زمین 1"ویدهان سبه رآمد خود را ا ه داری سنتی  بیشتر د ب
ردند   )64(. و از این روی مناسبات کهنه را پاس می داشتنددست می آو

 
**** 

  
ر تابستان  م و  الیحه ی 6، 1962د تنظی ر کشور  ونی درباره ی اجرای اصالحات د قان

ا . به همه پرسی گذاشته شد ون 6بعده یرام انون پ نیز بدان افزوده شد که ق  بند دیگر 
الیحه ی آن بود اصالحات ارضی مهم زیر . ترین  ر  را به ق ا  مهمترین این الیحه ه

رضی، ملی کردن جنگندبود رای اصالحات ا ها، فروش کارخانه ها و ؛ اج کارگاه ل 
لی برای اصالحات ارضی، تغییرات در قانون های ر ما  دولتی با آماج تأمین اعتبا

لس، سهیم کردن کارگران در درآمد مؤسسات صنعتی و ایجاد  تخابات مج ه "ان سپا
ا"دانش دی در روستاه زه با بیسوا برای مبار رضی )65(.  ز  قانون اصالحات ا که ا

ل گسترش تکمیل وسوی امینی به تصویب رسید، توسط دولت علم   یافت و در سا
19 رگ .  اجرای آن آغاز شد62 اده شدن اصالحات ارضی با مخالفت زمینداران بز پی

واپس  سه روز در تهران و قم و 1963سال در . گرای مذهبی روبرو شد و محافل 
ازی کرد رها تظاهراتی برپا شد که در آن خمینی نقش ویژه ای ب . برخی شه

                                                 
1  *Vid ahan sabha  
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ظامی شاه تظاه غاز نیروهای ن لفین را دستگیر و خمینی را در آ رات را سرکوب، مخا
ردند رکیه و سپس به عراق تبعید ک رضی را نمی توان یک . به ت  رویکرداصالحات ا

ران بش های ای لی و نیمه فئودالی در روستا فئودا ر قاطع برای ریشه کنی مناسبات  ما
ر.آورد روستائی ایران این اصالحات، گذا ریجی کشاروزی  تد رمایه  به راه   رشد س

رای روستائی پیاده  و قشرهای دا لکین  عدی برای ما داری بود که با شرایط مسا
  )66(.شد

بزرگ در  داران  نتیجه ی مثبت اصالحات ارضی تضعیف پایگاه اقتصادی زمین
و تزلزل اها  ان در  کلی آ موقعیتروست ولی در زندگی زندگین  سیاسی کشور بود، 

ائیان دگرگونی ژرفی بوجود نیاو ناچیز روست رد و درآمد سرانه ی آنان همچنان 
د   . باقی مان

ینکه: چند آماج داشتون اصالحات ارضی قان ر آننخست ا الکیت  د  حد نصاب م
زمین آبی و یا 400برای هر شخص  هکتار  د هکتار زمین دیم 800   هر .تعیین گردی

لک می توانست ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب قانون  یک برابر و نیم این ،ما
قانونی خویش منتقل ک رث  وا دار را به   زهمچنین می توانست هر مقدار اوی . ندمق

بزمین های  یل بود  ود را که ما گذارددیگران ه خ لوا لغی به عنوان ، و در مقاب  مب
ردازد ینکه. عمران به دولت بپ وم ا  حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام د

بود دانگ  ون یک ده شش  بر پایه ی این قان ران  ولت ای یه می بایستی از سوی د  و بق
ج .می شدخریداری و به اقساط به روستائیان صاحب نسق واگذار   سومین آما

نون زی ، برجسته در قا یران از راه ماشینی کردن و نوسا دگرگونی کشاورزی ا
م کشاورزی های  بود که می بایستسیست راه به اجرا در آید؛ نخست شرکت   از دو 

ژه کشت و صنعت که  ایه ی خارجی بودای سرمایه داری آمیخته بشکل وی رم  ند س
رکت م ش امی ارضی که راه  هایو دو تبدیل سه ای  م به گام و درازن ان به گا  دهقان

ارگر ردم را ه این شرکت هاانک    )67(.وار می ک
ها چنین بیان می کرد رباره ی این دگرگونی  زی ": شاه دیدگاه خود را د کشاور

یزه شود باید مکان ران  ائیقطب ه. ای و آب  ای کشاورزی در جاه که زمین خوب است 
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زوده   تعداد کارگران مملکت اف نسبت بلکه بیشتر باید  بهمان  و  هست ایجاد شود 
ند کاسته شود رم رگ زی س  اصالحات )68(."شود و از افرادی که در امور کشاور

ری فراهم کرد  مکانات بیشت وستاها  ا ر ر ری د دا ات سرمایه  رضی برای رشد مناسب ا
های و همزم رکت  و نیز ش به شیوه ی نوین روی آوردند  زمیندارانی که  ان برای 

زمینه مساعدی  های خارجی    .  ساختمهیابزرگ خصوصی و شرکت 
رضی ایران را می توان به اصالح هایویژگی  :  کردبرجسته زیر  گونه یات ا

ینکه  وستاهای ایران، که از  از ضرورتگذشتهنخست ا ونی در ر وزده  دگرگ سده ی ن
ر ال و با د ور کار بود، این اصالحات از با ر چارچوب همراهی دست واشنگتن و د  

رای "سیاست  تحاد ب رفتا به اجرا در آمد"پیش م دوم اینکه .   هدف این اقدامات تحکی
ناسبات  وده ای در روستاها و گسترش م هش اعتراضات ت پایه های حکومت شاه، کا

رمایه  ود س ا تالش برای جلب رضاکهداری در ده ب یت زمینداران بزرگ به عنوان  ب
ردید،متحد جدی حکومت بر آن.  توام گ ون  زه در راه افز ا وجود گام های تا  ب

زان همچنان پائین باقی ماند رآمد کشاور از سوی . نوسازی روستاها، میانگین د
ر ز دریافت زمین محروم مانددیگ هقانان ا ز د نیمی ا و  در اجرای اصالحات ارضی  ند 

ر آن راب ر ب رگ قابل کشت همچنان در دست  بخش مهد ز زمین های بز می ا
ز  که ا به این ترتیب  بزرگ باقی ماند،  ران  8زمیندا ر زمین قابل کشت 02  میلیون هکتا

ود  لیون305حد هکتار می 40 به دهقانان و قریب   ر دست  هکتار میلیون7  آن د
ز ماند بزرگ با ران  سهامی زراعیهم چنین .زمیندا رکتهای  رای ش و اج رح تشکیل    ط

را در برگرفت هقانان  ز د و بخش اندکی ا ویژگی های دیگر . به کندی پیش رفت  از 
که داشت  ین نکته اشاره  توان به ا  در چارچوب این طرح از راه اصالحات ارضی می 

زمین های خوب و قابل کشت  کشت و صنعت،  رکت های  و تا حدیش ران  دا  به زمین
ردید ر گ واگذا داران خارجی  رمایه  ود سرمایه . س خارجی به روستای ایران، بر ور

ره  ند ی اخالف کشورهای مستعم وستان، برزیلمان که پیشتر وارد این  کوبا  وهند
ز شد فرایند شده بودند، زمان آغا ل . به ویژه از این  197در سا ر50، 3 کت کشت  ش

یران تأسیس شد یه ی دولت و . و صنعت در ا با سرما  شرکت 3در خوزستان 
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رکت ژاپنی رکت کشت و صنعت پدید آمد، با مشارکت امریکائی و یک ش  یک ش
ره در مناطق حاصلخیر لیسی و غی و انگ نی، هلندی  انند یسرمایه های آلما  م

غیره زندران، خراسان و  وین، ما ان، قز ، دشت مغ را آذربایجان  طرح ها ی همانندی اج
  )69(.شد

ئیان را  ری کار روستا رآو رضی با وجود جوانب مثبت آن، با اجرای اصالحات ا
زایش چندانی نداد و تولید محصوالت ا ورزی همچنان در سطح ف بدین .  ماندکمکشا

ونه و بخش گ یافت  دامه  رج ا ورزی از خا ورده های کشا فرا  وابستگی به واردات 
هزینه کرد یران را  ز درآمد ا یه گذاری دولت در بخش کشاورزی و . مهمی ا رما س

لید ک زی بیانجامدکمک مالی به روستائیان که می بایست به رشد  تو  به دلیل ،شاور
نامه ای وندانم کاری های اجرائی به نتیجه نرسید پس . نارسائی های بر ز آنجا که  ا

واحدهای کوچک کشاورزی ایجاد  ر بسیاری از  ز پیاده شدن اصالحات ارضی شما ا
ویژه ندشد ولتی نقش  وام د زی داشتند، واگذاری  وانایی اقتصادی ناچی زی که ت  ای با
رد رای کمک . ک م ها و ساماندهی ب وا ورزی، سازماندهی نوین واگذاری  بهبود کشا به 
م بودسبه  الز ین . رمایه گذاری ها  رد می توانستا م رویک ود سیست راه بهب بویژه از   

بیاری کشور پدید آید،  صهآ ر تاریخ چند هزارساله ی خود خا  در کشوری که د
های کهن و کم زی داشت"کاریز" مانندی مانند سنت  النه ن و میزا سا رندگی  سا  با

اچیز سنجشآن در  یه ی پیش بینی های دولتی می بایست . بود جهانی بسیار ن بر پا
زی دا م های آبیاری موجود راه ان یافت و بهبود  شدهسیست رش  و برایندمی   گست

ن ریزی انآ امه  دامه می بایست شیوه . می شد برن ورزی ماشینی هادر ا ی نوین کشا
ری باال ارآو ورد نیاز و آموزش های الزم  با در اختی،با ب ر گذاشتن وسائل م ا

زی ور ر ،کشا را د دمی آمد به اج ردهابرای اجرای . ن ین رویک  انبارها، وسائل حمل و ا
ز ره نیا ائی و مواد سم پاشی و غی ودشیمی تهیه ی آن برای  نقل، ک بود که 

ائیانی که در نداری بسر می بردند رت اجرای درست .  ناممکن بود،روست در صو
ود را برآورده اصالح ات ارضی کشاورزان می توانستند نخست نیازهای داخلی خ
یاجاتد و سپس به تأمین سازن له احت اد به مب روی آورند و  رنشینان  ر  شه گسترده ت
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ر   ات اقتصادی با شه نده شمناسب ونآن چه که . وندکشا نادرستی سیاست افز  بر 
وداقتصادی دولت به وشش ز ایرانی زیر کشاور این بود که، دشواری کار می افز  پ

ودالی واپس مانده ی فئ م بسته و  ر سیست ری که ب دا ازه ی سرمایه  ز با دنیای ت ، هنو
وم کار  رقابت و افزایش بازدهی مدا رار داشتپایه ی  م . ، ناآشنا بودق وا ری  واگذا

زی  رمایه گذاری آنان در بازسا غذ می بایست به س ولتی به روستائیان بر روی کا د
رد اال ب زی و ب ور درن باکشا رل چندانی در . آوری کمک کن ولی از آنجا که کنت در عمل 

رفت نحوه ی سرمایه گذاری  کشاورزان صورت نمی م ،گ وا رای دریافت   تقاضا ب
طو به  زی که  ور راه دالالن کشا عمده از  ولد به  می شدعملیر  ، یا برای مخارج غیرم

لی با بازپرداخت آن با  وام معمو وان  ار گرفته می شد یا به عن .  بکار می آمد،بهرهک
است هش میزان بازتاب این سی  نادرست که به باال رفتن بازدهی کار نیانجامید، کا

بود م های دولتی به روستائیان     )70(.وا
ز سوی دیگر وام که برای ایجاد رفا ها و واگذاری  نظر درم در ساختار روستا ر 

یان انجامید رشد روستائ به  و  ری ر رفته شده بود، به بدهکا  که در چرخه ی ، چراگ
م . تولیدِ همه سویه بکار گرفته نمی شدند و ارزش اضافی نمی آفریدند وا کاهش 

را به درخواست وام خصوصی  ورشکسته  ر طول زمان، کشاورزان  های دولتی د
دار کرد ر. وا رتیب در کنا ولت بدهکاربدین ت ائیان به د  گوناگون و ی های بدهی روست

وده شدند زمین، بهره ی رهن،  مانند بدهی ،تازه ای افز رداخت وام رهن  برای بازپ
اده از آب ک رهبدهی برای استف و غی ورزی  رانگاه شمار . شا انکا 1 حتی به بست 0 

ؤسسه می رسید ل. م زیابی در سا پایه ی یک ار ر  197 ب ری0 واگذا زمین میزان   به  
ود دازه ی کافی ب ائیان به ان م دریافتی بیش از نیاز کشاورزان برای ،روست وا  ولی 

زمین های کشاورزی ب  از آن به برطرف ی و در پیامد آن بخشمی نمودازسازی 
ردن نیازهای مصرفی روزمره می رسید رفته شود . ک یز باید در نظر گ این واقعیت ن

وستائیان بی چیز و وردهای زندگی شهری بهره ی  که ر واپس مانده که از دستا
ود که چندانی نبرده بودند،  انات مالی تطبیعی ب مک ردن از ا رطرف ک ازه برای ب

های زندگی ود، ی روزمرهو ساده نیاز ر سرمایه گذاری ها . بهره بگیرند  خ گره کا
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بود که میزان وام  ر این  ا د ی.  بهره وری کشاورزان متناسب نبودمقدارب  ورشکست
های کوچک روستائی هر چه بیشتر ود واحد    )71(.پیامد ناگزیر آن ب

وان گفت که اصالحات طور کلی می ت ود جدی زندگی روستائیان به  به بهب رضی   ا
اها ضربه ی شکننده ای وارد ،نیانجامید و سنتی در روست ودالی   ولی به مناسبات فئ

ازرگ ا و نیز مبادالت ب پی آن مناسبات سرمایه داری در روست رد و در  ان ده ک انی می
زنجیره ی بازار  و روستایافتو شهر گسترش  به  رشد  و رو به  و نیزداخلی  ران    ای

ر برخی زمینه ها ود ز جهانی پی زا زی بخش . سته شد به حلقه ی با وان کشاور اما نات
اند و پاره ایم به خود گرفت گذشته از  اها، خصلت مصرفی    .  استثن

  
****  

  
وسازی اقتصادی ایران در  وره ی نخست ن وشش 19سده ی د آغازینی در شرایط  ک

امدهای مث للی و داخلی بود که پی لم بین ا د بسیار دشوار  بت ولی ناچیزی برای اقتصا
داشت ران  رضا شاه، این . ای امداری بیست ساله ی  زم زسازی،  در دوره ی دوم با

وضاع  رست اقتصادی و نیز بهبود نسبی ا رخی تصمیمات د ا اتخاذ ب ونی ها ب دگرگ
به سود ایران، گسترده نی  رف تر  ترجها و ژ پس از ثبات نسبی سیاسی و . گردید 

زکودتا و اقتصادی دوران محمدرضا  پس ا یاده شدنشاه در سال های   اصالحات پ
های  رگونی  نی، شتاب دگ رضی و بویژه افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازار جها ا

ر شد برش تاریخی پیشرفت محسوسی کرد و . اقتصادی بیشت ر در این  اقتصاد کشو
ر رداشته شد د ری به پیش ب های موث ندگی گام  با واپس ما زه  طی چهارمین . راه مبار

بر  اقتصادی، برنامه پنجساله ی برا انه با شتابی   درصد طبق 11.6اقتصاد ایران سالی
رشد کرد های ثابت  طبق قیمت های جاری . قیمت  و بر 21.2درآمد کل ملی   درصد 

.14پایه ی قیمت های ثابت  زوده شد2 رصد اف  قیمتبه موازات افزایش هم چنین .  د
ایبرابر شدن  نفت و دو انی آن، دریافبه ود  جه زی کشور به حد ری ار  3.3ت جا
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ر ر  راب رسید و ب ز آن  زادپیامد آن قم قبل ا ابل توجهما ودی ق 8 به میزان  ب رد 2.  میلیا
ران ر برای دولت ای   )72(.دال

نفت صادراتی، این زایش درآمد  ل اف ا از  بار بر خالف سا نه های پس از کودتا، نه ت
زایش چشمگ،راه افزودن بر حجم صادرات نفت در با بلکه بوسیله اف زار یر قیمت 

به دست آمد نی   958، 1969  میلیون دالر و در سال55 دولت 1964در سال . جها
19 ر و در سالمیلیون دال لی1.2 ،71 ر وارد خزانه ی خود کردارد می ل.  دال  در سا

 میلیارد 20 مرز برابر شدن قیمت به 4 میلیارد دالر و پس از 5 این مبلغ به 1973
رسید ین دگر. دالر  ران ا رزی، برای دولت ای گونی چشمگیر و تاریخی در درآمدهای ا

تازه و ویژه  ود، شرایط  ریبان ب الی فراوان دست به گ های م که همواره با دشواری 
های سنجیده ی  یه ی امکانات آن و با اتخاذ سیاست  ای بوجود آورد، که بر پا

دگی  می،اقتصادی واپس مان بر بخش مهمی از  ش بودجه ی افزای. چیره گردید شد 
م نامه های اقتصادی سو رم کشور خرج بر را  و پنجم و چها شد و رشد اقتصادی 

زایش داد امه ی اقتصادی با صرف . اف ر طول دو برن  تولید ، میلیارد دالر9.5د
و 14، 8به ترتیب  ناخالص ملی امه های نخستین. بیشتر شد درصد 30    برایبرن
ا شد و از جمله سیستم حمل و  صرف فراهم کردن زیرساختاره،یبهبود اقتصاد

یاری را ترمیم کرد ر . نقل، بخش کشاورزی بویژه اصالحات ارضی و طرح کالن آب د
شد رداخته  نابع انسانی پ ، معدن و م نده به صنعت رات )73(.برنامه های آی   پس از مذاک

همه سویه ی شاه، در ماه مارس وذ  ران، با نف وجانبه میان کنسرسیوم و دولت ای  د
19 ز ماه جوالی . ن تازه ای بسته شد پیما73 یمان که ا پایه ی این پ  به اجرا 1973بر 

لیت صنایع نفت را به عهده گرفت و همزمان  یران مسئو مد، شرکت ملی نفت ا را د
بیست سال  مع"متعهد شد برای  اسبمیزان  ا قیمت تضمینی من را ب ر "ینی نفت   د
رار دهد ار این شرکت ق تا حدودی ت. اختی  میزان ون آزادانه ی قیمت عییدر پیامد آن 

ج بود لت خار ز دست دو ر ایران . صادرات نفت ا می توان گفت که نفت ایران در اختیا
ناآشکارگذاشته شد ولی کنترل   )74(. کنسرسیوم همچنان باقی ماند 
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ر سال 19 د رزی کشور افزایش چشمگیری یافت74 م ایران در بازار .  درآمد ا سه
نی نفت  بشکه در روز6جها ون  تولید نفت خام جهان بود10.6 یا  میلی .  درصد 

هی  بد ران  ود یافت که ای یطی چنان بهب را رزی خزانه ی دولت در چنین ش وضعیت ا
زون بر آن شاه از راه  زپرداخت کرد و اف رسید با ز سر را پیش ا های خارجی 
زنه  وا راه مستقیم به کشورهائی که دشواری کسری م ؤسسات بین المللی و یا از  م

ند، وام  یه گذاری در خارج از کشور نیز . پرداختداشت لت، سرما از سوی دو
غازشد زایش. آ زاف رو تازه ای برای دگرگونی   تصمیمات  رآمد ارزی به اتخاذ  افزون د

د ر انجامی بودجه ی کشو ر  ل. د ر سا ر شد2 حجم بودجه 1974 د  افزایش )76(. براب
ها و  رش واگذاری وام  زینه های جاری و عمرانی دولت و گست ز شدید ه عتبارات ا ا

بخش خصوصی ها به  د،سوی بانک  دا زایش  را به تندی اف نقدینگی  م  مجموع  . حج
1ی ها پرداخت های ایران در سال 97 ا 3  میلیارد 10به رقمی نزدیک به  1977 ت

تولید ناخالص ملی ایران بود رصد  ه . دالرمی رسید که سه د خروج ارز از ایران ب
و کمک صورت وام  در این . ه گذاری صورت می گرفتهای بالعوض و سرمای سه 
وره مجموع وام ها به  ر و بی های   میلیارد دالر، کمک7.8د لیارد دال به یک می عوض 

گذاری های خارجی به  ه . رسید  میلیون دالر894مجموع سرمایه  وامی ب همچنین 
انک جهانی داده شد به ب ر  و. میزان یک میلیارددال ری اسالمی هنوز در دولت جمه

ز ورد با وبروسترفتنپس گم ری ر ا دشوا زمان شاه بویژه با امریکا ب    )77(. وام های 
ل های فاصله ی سا ر  19 تا 1973 د ع برابر 77  درصد و 7.4 میانگین رشد صنای

ود5.6سرانه به طور متوسط درآمد رشد متوسط  رصد ب های .  د رای پروژه  اج
ین سال و بزرگ اقتصادی در ا هش بیکاری انجامید  به کا خ بیکاری ها   را به میزان نر

نند بود2.9 معاصر ایران بی ما ریخ اقتصاد  رصد رساند که خود درتا ع .  د رشد صنای
راه سرمایه گذاری های دولتی صورت می ژه از  رفت بوی ه . گ میانگین رشد سرمای

وره به  اخالص 22.9گذاری در طول این د ری به تولید ن یه گذا رما  درصد و نسبت س
34 ملی به ود درصد رسید که آن نی4.  ،رشد باالی اقتصادی. ز تا آن زمان بی نظیر ب

اتی زیاد ر پی داشت وشکاف طبق وستاها را د .  تورم رو به افزایش و کم توجهی به ر
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ران بدون اینکه از همکاری با انحصارهای خارجی سرباز زند،   در این دوره ای
صنایع نفتی دولتی با ش ایست  رنامه ای در پیش گرفت که بر پایه ی آن می ب تاب ب

یماَ وارد بازار نفتی شو ابد و مستق رش ی های . دنگست ا تصمیمات تازه ی کشور ب
ر گران آن چندین دهه بر دوش  نفتی که با یازات سنتی  وپک شیوه ی واگذاری امت ا

های نفت ران و دیگر کشور بود، برداشته شد ای یاالت . خیز  اورد ا زاین دست پس ا
دس است کاهش قیمت نفت  رد که متحده برای مدتی از سی وشش ک و ک رداشت  ت ب
را به اجرا درآورد رل منابع انرژی  افزایش قیمت نفت و باال رفتن . تنها سیاست کنت

ین پرسش گذاشت  رآمد کشورهای نفتخیر، کشورهای صنعتی جهان را در برابر ا د
نه خواهند کرد ها چگونه درآمد به دست آمده را هزی کشور ران . که این  نه تنها در ای

ر  رهای صادرکننده ی نفتبلکه در دیگ ونگی،کشو بارآور از بهره برداری  چگ  
ور روز بود های کالن در دست باشت سرمایه     )78(.ان

رهای نفتخیزی سرمایه گذاری های داخلیپاره ای از دشواری ها  به قرار  در کشو
ود؛ سطح  بویژه نبود صنایع ماشین سازی در درون پایینزیر ب رشد اقتصادی   

ور، بازار تنگ دا با برتری اقتصاد جنسی و کش خرده کاالئی، خلی، اقتصاد چند گونه 
ندهای فئودال رساخت،یوجود ب نیز کمبو  زی نده، و  و واپس ما د های کم رشد 

رهای متخصص کارگری و مهندسی اد اور بودند  که . ک ددانان بر این ب ره ای اقتصا پا
انه به 1980تا سال  رسید ر  میلیارد دال50 ذخائر ارزی کشورهای خاورمی واهد  خ

ن وا مالی تمام جهان سرمایه داری تأثیر – بر سیستم ارزیستکه این خود می ت
اشد ری صندوق بین المللی پول در پایان سال . داشته ب های آما 19بنا به داده  74، 

ننده ی نفت بیش از  ولید ک ئر ارزی کشورهای ت  درصد 10 میلیارد دالر یا 40ذخا
ر جهان بود دان. مبلغ کل ذخائ اید  .7ایاالت متحده  ست کهب  میلیارد دالر و ژاپن 15

2 وخته داشت میلیارد دالر 13. ند به کاهش ندا ین ذخائر رو  رفت و ا ه . می  بنا ب
زیابی بانک بین المللی توسعه و ترمیم ر د  باز هم ذخیره ی کشورهای نفتخیر،ار

بو ود؛ پاره ای گونه به دو یگرایش عمومی در کشورهای نفت. دحال افزایش   ز  ب ا
انند  و برخی دیگر م رشد داخلی  به دست آمده را برای مقاصد  ا درآمد  کشوره
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رده در سیستم بانکی یا در کنسرن  عربستان و امارات خلیج فارس به صورت سپ
د داختن للی به کار ان لم زینه های نظامی و واگذاری . های  بین ا ولت ایران با وجود ه د

و غیره، بخش بزرگ این درآمدها را برای داخلی به کار وام  رشد اقتصاد   
داخت طمینان می توان گفتب )79(.ان ری  که ا ا وسه ی صنعتی شتابگی شدن پر

داردخیز با منافع کشورها کشورهای نفت ات  اف ری من ه .ی بزرگ سرمایه دا  بیهود
ظیم برنامه ی  به تن نشگاه هاروارد که  دا دانشگاه اقتصاد  ادان  نیست که یکی از است

ر بود، نوشت که انگلیس همواره دسیسه چینی هفت ساله ی اول در ای رده  ان کمک ک
ران را بگیرد و آشکارا  ر ای تا جلو توسعه د ه ": گوشزد کردمی کند  ایلم با این عقید م

ین کشور،  ر ا رناک ترین نفوذ خارجی د وافق باشم که خط یان م ران ی رایج در میان ای
نگلستان است نه شوروی های سیاسی و نظامی تحم )80(".ا ه  تنش  یل شده به منطق

 برای کوشش صادی این کشورها وی خاورمیانه در سمت جلوگیری از رشد اقت
وده ی نه کردن بیه نترل  هزی بل ک ر سرمایه های کالن و غیرقا رزمین این د های س

ند است ، . ثروتم وری اسالمی ویژه پس از روی کارآمدن جمه هه ی گذشته ب در چند د
رمایه های به دست آمده از رگ س م، برای خرید بخش بز جنگ  راه صادرات نفت خا

زار  راقاف رگیری در جنگ ایران و ع بکا زی خرابی های جنگ  و یا برایبویژه   بازسا
نه  انی حکومت گردیدهزی باشت سرمایه در سال های پای روند رو به رشد ان  و از 

داخلی و ری بر اقتصاد  نست برای تأثیرگذا ه شاه که می توا ر آید، کاست  جهانی به کا
   .شد

ود  زش و دیگر بهبودبا این وج و پیشرفت در زمینه ی آمو ایع   اقتصادی و رشد صن
ره  و با افزایش قیمت نفت گست رضی آغاز  ز اصالحات ا های اجتماعی که پس ا

امه های ر چارچوب برن رش یافته بود، اگر چه د ، گست  پنج ساله به اجرا درمی آمد
یک برنامه ی همه جانبه و مشخص بودفاقد ر مهم.   یید و کنترل ت تأ ین تصمیمات با 

قضائی و مجلس گرفته می شدپایانی شخص شاه  و  ولتی  ظارت ارگان های د  و ن
اع آن بیشتر  رفتتحت الشع   .قرار می گ
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ژه ی شاه و تصمیمات او   ظارت وی ران سوم نوسازی اقتصادی ایران که با ن دو
ود ها و انگیزه های زیر شکل گرفت،درهم آمیخته ب ینکهنخست :  بر گستره   ا

ها د ری  گذا رمایه  ور صنعتی و گسترش زیرساخت هاس  اقتصاد کشور به یر ام
م می شدشیوه ی عمده با شرکت مستقیم دولت  ه . انجا ها وابست این سرمایه گذاری 

رآمد ب ره به د بود و دولت نقش تعیین  کننده د  دست آمده از راه صادرات نفت خام 
کشور داشتنوسا های گذشتهشاه شخص خودکامگی . زی اقتصادی  ریشه  ز   ا

ریخی  رت با ژرف تا ه  دیدگاه اقتصادی، ازقدمت چند هزار سالهو سنت تمرکز قد ، ب
ژیم استوار بود  بخش خصوصی دوم اینکه. ویژه بر پایه ی توانایی مالی باالی  ر

را ر ای نداشت سرمایهد ا  افی و طی  ین ب ایهنکردن ک رم اشت س برخالف ( روند انب
ر ر بوپائی کشورهای ا زیند م، سرمایه ی ال)رش رشد آغا روژه   برای شرکت درز پ

نی وا رگ اقتصادی نداشت و در پیامد این نات  به پشتیبانی مالی و اتخاذ ،های بز
ور از رای حضور در این ام قانونی ب و قانونتصمیمات  و دستگاه اداری    سوی شاه 

نیازمند بودگذاری وسا.   رمایه داران که در فعالیت های ن زی این آن دسته از س
ران پدر وران شرکت کردند، همانند دو و  د گذشته  ز زمینداران  شاه، بیشتر ا

ارمندان باالی دولتی ودندنظامی-ک ری ب زا بازرگانان با ورود هم چنین  )81(. و نیز 
ژه پس از سا ر دهه ی  .در ایران رایج شد 1953ل سرمایه ی خارجی بوی 6د 0 
شیمیائی در صنایع الستسرمایه گذاری های خارجی بیشتر ، امور یک، مواد 

و ود  های اتومبیل ، پوالد و تسلیحاتی و  ساختمانی و معدن ب هفتاد بخش  در دهه ی 
زی را برگرفت ور داران خارجی . کشا یه  رایش شاه به سرمایه گذاری سرما علیرغم گ

های  ونه در سال  ری ها در ایران کم بود و برای نم یه گذا ران، حجم این سرما ر ای د
1978-19 رمایه گذاری خارجی میزا73 ا  می نمود میلیارد دالر2.8  تنهان س  ام

به رقم  لتی  ری دو گذا رمایه  ا .  میلیارد دالر می رسید42.2س تنه بخش خصوصی 
گذاری دولتی همانا نزدیک به  ز سرمایه  23نزدیک به نیمی ا م 4.  میلیارد دالر مستقی

یه گذاری 2.7و  رما یارد دالر از راه وام دولتی در صنعت س ر )82(.کرد میل  شاه د
وده شدن  یان می کرد، که افز رجی این دیدگاه را ب ورد جلب سرمایه های خا م
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که می انجامد  بدانجا کشورسرمایه های خارجی در ایران و حضور آنان در 
  )83(.شدکشورهای باختری به ثبات و استقالل در ایران عالقمند خواهند 

ر واپس ما ر ساختا های مثبت د وجود دگرگونی  وند با  ران، ر ده ی اقتصاد ای ن
و ساختار ر تحوالت ناهمگون بود  هنجا زیادی داشتهایتازه نا  این امر زمینه ی . 

عمومی ا ردمکراتیزنارضائی  ظامی ک شاه را، که به کمک رژیم غی ودتای ن  یک ک
م می کرد ود، فراه ر آمده ب وباره بر سر کا راتصادی مهمیعوامل اقمی توان . د  که  

ر گونه ی به ، اه انجامیدبه سرنگونی رژیم ش بهبود  .برجسته کردزی وجود  با 
بیسواد داشت باالئی  رصد   و مرگ و میر ) درصد68حدود (اقتصادی، ایران هنوز د

بود رمیانه  ر کشور در حد یکی از بدترین کشورهای خاو ون بر آن.د  با وجود  افز
ز هم  رضی، هنو ان و تحوالت برخاسته از اصالحات ا روستائی رصد  د96کمک به 

اها بد بانی پولی ، درصد خانوارها بدون زمین بودند50 حدود  وون برقروست  پشتی
ائ زیانروست و کساد کشاور ود انگیزه ی مالی برای کشت به دلیل ی و کم بود   نب

راهی شهرها می کردنبود سیاست های حمایتی ، بخش بزرگی از ان را  دلیل بی .  آن
وزون ا رشد نام فاصله ی  ر  اصالحات  قتصادی سال های پس ازنبود که ایران د

ل،ارضی نده مواد غذائی در سا ری 1961  از صادرکن لیارد دال ننده ی یک می به واردک  
واد های . بدل شد  هفتاد میالدی دهه یخوراکی در م بازتاب نارسایی برنامه 

هم چنین می  را  زافزون شکاف طبقاتی آینه ی  درشداقتصادی    کشورپهنه ی در رو
ین پر. نگریست امد آن میزانا  الیه های پائین در فقر وسه بی رویه بود و در پی

عی هر چه بیشتر گسترده شد ر در این راستا . اجتما یه در دست اقشا تمرکز سرما
ل . باالئی به شدت افزایش یافت و فساد اداری به ارقام میلیاردی رسید در چند سا

انا در -هنفگتیمبالغ گویا  پهلوی دوم، زمامداریپایانی  رزگم رد دالر2  م  - میلیا
ریز  وا عضای خانواده ی سلطنتی  انکی از درآمد نفت به حساب ا مستقیما از راه ب

ود  همدرآمد شاه. شد ا 5 به حد    )84(.تخمین زده می شد  میلیارد دالر20 ت
ری دیگر آنکه  ه دشوا های نظامی و نقش ژاندارمری رژیم شاه در منطقه ب هزینه 

ت 19شاه میان سال های . می کرد وارد یبودجه ی کشور خسارا ز 56-1949  بیش ا
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ظامی 12   میلیارد دالر اسلحه ازکشورهای باختری خریداری کرد و بودجه ی ن
را تا ر  195سال  کشو م 6 های .  میلیارد دالر رساند7.3 به رق یه ی داده  ر پا ب

اصله  تنهافروش جنگ افزارها به ایران  مجموع،وزارت دفاع امریکا ر ف -1972 د
19 ر بود و14.4دیک به  نز77 های   میلیارد دال نتظامی نیز هزینه  دیگر نیروهای ا

نهان به خود اختصاص می دادند ر و  رت آشکا را به صو  )85(.زیادی از درآمد کشور 
زینه  زد و شاخص ه م دامن  ور، به تور ون اقتصادی کش رشد ناموز بحران ناشی از 

زود ین شاخص دو برابر  ا1949-1956در سال های . های زندگی را به شدت اف
ژه های . شد نیاپرو یع ل  باعث شد که در فاصله ی یک سا 19 قتصادی شاه   تا 74

19 ردش 75 برابر شود و این به موجودی پول در گ توسعه سه  یه گذاری های   سرما
زود طرز سرسام آوری اف ا گ)86(.به  زه ب رای از میان برداشتن  مبار ارانفروشی ب  ی

ژیم شا زه ی ر پیامد آنه با بازار کشانده شد وکاهش تورم به مبار بازار سنتی   در 
ران به متحد گذشته  نیونیای ود روحا ر  از سوی دیگر . هر چه بیشتر گرائید، خ اگ

عدم وابستگی اقتصاد کشور به  ید صنعتی و  زایش تول رای اف چه در این دوران ب
ون ب بد ارسا و  دامات ن برداشته شد، ولی این اق ام هائی به پیش  رنامه صادرات نفت گ

ود نبه ب ادالت ،درست است که در پی باال رفتن درآمد نفت. ریزی همه جا ز مب را  ت
غیرنفتی  زایش صادرات  اشی از اف رجی ایران مثبت شد، ولی این بهبود ن انی خا رگ باز

های نمونهبرای . نبود اصله ی سال  تا 1948 در ف غیرنفتی از 1963   میزان صادرات 
4 82 میلیون دالر تنها به 2.3 ون دالر رسید، در حالی که در همین  م1.  برشیلی

رات نفت خام از  رآمد بدست آمده از صاد ر به 29.2د ون دال 3 میلی  میلیون دالر 42.2
یان حکومت شاه با)87(.فراروییده بود ونی عمده ای تا پا رگ وند بدون دگ اندز این ر   . م

ار ایران جنبش تازه ای پد وی ک افت نیر ر ب ونی های اقتصادی شاه د ید آورد، دگرگ
ین گونه که  رمابه ا و س  افزایش یه گذاری هنگفت در بخش صنعتیرشد اقتصادی 

ر ران شما ارگران و مزدبگی ران دوران دوم نوس. را در پی داشت ک زی اقتصادی ای ا
رکیب ،ها رضاشزیر رهبری زیادی ت زود و تا حدود  تعداد کارگران کشور اف  به 

دگرگون کرد ها،طبقاتی جامعه را  رگ  ولی پروژه  ی اقتصادی پهلوی دوم جهشی بز
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ود ر آن ایجاد نم تقریبی . د رگران شماررقم  و کا روستائی  ران  ران ومزدبگی  کارگ
زی به حدود  ور ون تخمین زده می شد3.5کشا تا پایان .  میلی در دوران رضا شاه 

ر کشور به 1941 سال نیروی کا 7  اما در میانه ی دهه ی، درصد رسیده بود16  0  
یا  این شمامیالدی و برابر خود  به د 3ر  طبقه ی )88(.فرارویید درصد 4  بدین ترتیب 

ران عی ای طبقه ی اجتما ارگر و مزدبگیرین روستائی به بزرگترین  د ک ن . تبدیل شد
پایین دستنداری و فالکت نه تنها در میان کارگران ری   بلکه در میان ، صنعتی و شه

ردآور بود ارگران ساختمانی و بویژه در روستاها د ر ا. ک عتراضات کارگری که د
19 تا 1941 سال های ران 53 های سیاسی ای ونی  رگ و دگ  نقش بسزائی در رویدادها 

ظامی سرکوب شد،ندداشت ظامی به وسیله ی نیروهای انت ر چه پس از کودتای ن ، ند اگ
ا اوج بیشتری بازی کردند ولی ب 1در پایان سال . گیری بحران اقتصادی نقش  974 
ر ایران  6د ارگری وجود داشت فد20تحادیه ای و  سازمان ا10  )89(.راسیون ک

ردند و تمامی  زمان امنیت کار می ک رت کار و سا زا زیر کنترل و ران  های ای سندیکا
واک بودند نه ها و فابریک ها زیر نظر سا صنعتی، کارخا وسسات  جنبش اعتراضی . م

رضی کاهش یافت های آغاز اصالحات ا رگری  در سال   رو 1975 ولی از سال ،کا
ارگران  وسط ک های نفت ت اد و در جریان اوج انقالب با بسته شدن لوله  نه به فزونی 

ان رزاتی شد،نفت خوزست ین در حالی بود که .  وارد مرحله ی جدی مبا ل ا در سا
1 برای فعالین کارگر در موسسات صنعتی مجازات زندان تا 1974  سال و حتی 5

ر گرفته شده بود   )90(.اعدام در نظ
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، که   اندور با سنجشر دبا سرنگونی شاه سومین دوره ی نوسازی اقتصادی ایران
ری برخوردار بود، پایان یافت ول از ژرفا و گستره ی بیشت وی ا وران . قاجار و پهل د

همان  های جنگ ایران وعراق، به طور کلی دارای  نقالب و سال  ل های ا ز سا پس ا
نقالویژگی  که سال های ا ل های اقتصادی است  اسی سا مشروطه و تنش های سی ب 

19ی ها نند دو دوره ی پرتنش . ند به همراه داشت1953 تا 41 در این سال ها هما
دگرگونی رد از دی،پیشین ر ایجاد گاه اقتصادی  وسازی کشو راه ن یشه ای چندانی در 

زمینه لی  ، و ا حدی  آیندهونی های ی دگرگ نشد ضرورت رشد . یدفراهم گردت
دار و اجرای خواست های برآورده نشده به چارچوب های سیاسی و  اقتصادی پای
وی آن نبود پاسخگ امه ی شاه  که حکومت خودک نیاز داشت  زه ای  عی تا . اجتما

1 انقالب طبقات 979 های گسترده ای از  و قشر لیونی مردم   که از سوی توده های می
عی پشتیبانی شد، اگر چه ب وحانیت سنت گرا افتاد، ولی به ساختار  دست رهاجتما

امه ی دیسپوتیسم خ یرانی-خاوریودک درست است که .  ضرباتی وارد کردا
وحانیت شیعه  های دیرینه ی ر واست  به بخشی ازخ عالم شده ی اسالمی  ری ا جمهو

عای خالفت و حکومت را از ول شیعیان  که اد ران امامت امام ا  در سر می "علی"دو
وشاند، ولی ساختار و بنی به شکل حک،پروراند ان ومت ولی فقیه جامه ی عمل پ
ر عی از  که برخی نوینجمهو ناگون اجتما طبقات و قشرهای گو استه از مبارزات 
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بود، ران  رمایه داران کوچک و میانه ی ای ارگران و الیه های میانی تا س ویژه در ک  ب
غاز رفته از شکل بر خالف رژیم شاهآ راسی ، بر پایه ی تقسیم قدرت و برگ دمک  

ومت های  تنظیسرمایه داری حک زمین  ر  ودباخت  زندگیدر حقیقت امر . م شده ب
ر  ر سرمایه د بیشت ام بر پایه ی رشد اقتصادی و انباشت  سیاسی ایران گام به گ

ز ایجاد  ، دست بخش خصوصی و نی پایه ای ضروری های   های تازه اهرمساختار
بود ته  اف   . ای ی

ر نکه حکومت جمهوری اسالمی د له ی  فاص از بافت دموکراتیک،ز خود نیز آغابا آ
وتیسم حکومتی در طول ،فرسنگی داشت زان دیسپ که از می توان گفت  ردید می   بی ت

و سده ی  ودالی و خانخانی قاجار تا پادشاهی گذشتهد نیمه فئ ، به ترتیب از حکومت 
غاز  شاه  یقلدرمنشانه ی رضاشاه و سپس رژیم دیکتاتوری ساواک زده تا آ

ری شده  نوین جمهو ام به گام کاسته  ودگ ها  و نقش . ب رده ی توده  با حضور گست
ر صحنه ی  فعال ها د وناگون اجتماعی و احزاب و گروه  های گ الیه  و  ات  تر طبق

ا و چه در  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، روند دمکراتیزه شدن کشور چه در ژرف
نده در ته و همین عامل نقش تعیین کن اب بیشتری یاف م پهنا شت  عقب نشینی گام به گا

ز مواضع خود داشته است یران ا اتورهای ا یک از برش های تاریخی  در هیچ. دیکت
ورد  ابی، زمامداران خودکامهم و ارزی ردن کشور نپرداخته  زه ک لبانه به دمکراتی  داوط

های از دست  اره به سنگر ر فرصت کوچک برای دستیابی دوب ز ه و رفتها  
به تکیبازگرداندن چرخ تاریخ با وه های خشن ه  را .  بهره گرفته اندشی ین گرایش  ا

وان  ز جمله در این می ت های گذشته ا ل  ردر سا رهنگیام  و  دید که در زمینه ی ف
عی ری در حکومت مالیان و سیاسیاجتما ان جنگ و  عقبگرد چشمگی ر جری ، بویژه د

ز آن، پیوستپس ا ها بوقوع  پاره ای از نمود راسده های میانی ی آن که   در  اروپا 
دیشه    .دنمی کنزنده  ان

ع دارائی و باز توزی الکیت  ر زمینه ی م ری اسالمی د ر آمدن جمهو های با روی کا  
د رات چشمگیری رخدا های .کشور تغیی لکیت ها و اتخاذ سیاست   جابجائی ما

های  ازه، سطح سودآوری واحد اه ت پس از روی کار آمدن دستگ وشن اقتصادی  نار
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تولید ملدر پیامد . صنعتی را کاهش داد   ری حقیقی و میانگین حقیقی درآمد هآن 
وار در سال های پس از انقالب کاهش یاف وجود جابجائی مالکیت. تخان ا   های ب

ر  واگذا دگاه های انقالب مصادره شد و به دولت  بخش خصوصی که توسط دا
وه های ویژه سپرده شد ره ی امور به برخی از افراد و یا گر دا ، ا ردید در فاصله . گ

2اهی ی کوت انک خصوصی که 8 های 43.9 ب رصد کل دارائی های تمام بانک    د
ند یار داشت ر اخت را د ران  د،ای ولت واگذار گردی های خارجی .  به د رده  ر زمینه ی سپ د

رد دست نیاو ی . اما دولت پیروزی چندانی به  در چارچوب این دگرگونی ها همه 
ون مس، پوالد ایه ای همچ لزات پ و و تولیدات ف ، آلومینیوم و همچنین صنایع خودر

لشان 51سرمایه ی  رجه او رانی و بستگان د زرگ ای صاحب صنعت ب دار و  رمایه   س
عالم شد نام . ملی ا زیر  به ارگانی  دادگاه انقالب  ل مصادره شده از سوی  وا نیاد "ام ب
د"مستضعفان و مق.  واگذار گردی ول قوانین  ررات محاسبات این ارگان بعدها از شم

نیز  1 در سال. تبیرون رفعمومی  اد که خود به یک غول ی دارای983  های این بنی
رت بودند از؛  بود، عبا لیدی و 203اقتصادی ناکارآمد تبدیل شده   کارخانه ی تو

1 زمین بزرگ کشاورزی، 472صنعتی،  01 ، رکت بزرگ ساختمانی  شرکت 238 ش
و  و تجاری  27خدماتی  و مستغالت ب86    )91(.زرگ ملک 
بود مالکیتدامنه ی جابجائی 19 در سال.  ها در بخش صنعت بسیار گسترده  83 ،

1 رصد4.2 ر سال ( د تنها  1977 د ز کارخانه های صنعتی ) درصد3.5  1 با ا 0 
ارگر و بیشتر،  بر می گرفتند وکل درصد  68ک  درصد از 70.9 کارگران را در 

زوده ی بخش صنعت زش اف ها تولید می شد،ار م.  در این کارخانه  9چنین  ه 5.7 
ز رصد ا ا بیش از د 1 کارگاه های ب 00  تا 50 درصد از کارگاه های با 37 کارگر و 0

9 ود کار99 ولت درآمده ب زیر مدیریت د ری )92(.گر   از در بخش کشاورزی نیز بسیا
نان  ولت تصاحبزمین ها از سوی دهقا الکیت و سپس به وسیله ی د ها به   آنم

به  وتصویب رسید به هزار 800 نزدیک  زی  زمین کشاور شدهکتار  انان داده  . دهق
ولی از سوی دیگر  اه کاهش داد  زه شکاف طبقاتی را برای مدتی کوت تصمیمات تا

ر سال ری که د رخ بیکا ئین آمد و ن کشور پا رآمد سرانه ی  1 د  درصد بود 2.9 ،978
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1به  رصد در سال1.5 ری خارجی .  رسید1981  د ایه گذا رم زان س ون بر آن می افز
و از  ندی کاسته شد  ال میلیا634به ت ل رد ری  تومان ارد میلی43.2 به 1978 در سا

رد ز  ااز سوی دیگر درآمد ایران از راه صادرات نفت خ. فروکش ک م، که پس ا
بازار جهانی باال رفت و به  ر  ری شاه پائین آمده بود، با افزایش قیمت نفت د برکنا

ر24رقم  ز جنگ ای مدت نیز با آغا زایش کوتاه  و  میلیارد دالر رسید، اما این اف ان 
ران اتوان و بی سمتگیری ای   )92(. کمکی نکرد،عراق به اقتصاد ن
  

****  
  

زیادی وارد کرد و آن فشار  غاز جنگ به اقتصاد بی سامان ایران  را دچار بحران  آ
ری  ژرف ل.نمودت تحوالت در سا ر پیامد این   درآمد ایران از صادرات نفت 1981  د

ود، یعنی به  یارد د11.6به کمتر از نیم خ ر رسید و بدهی خارجی به مبلغ  میل  4.5ال
لیارد دالر بالغ شد یامد جنگ و افزایش . می ز پ های ناشی ا بی  ران صنایع، خرا بمبا

نه ه ریای هزی نیز اختصاص بخش بزرگی از بودجه ی کشور به امور نظامی، کنا  و 
ران  ناروشن و ناهنجار اقتصادی ، به صنایع  تازه و رو به رشد ای ر کنار سیاست  د

ران که دچار دشواری ها )93(. پایه ای وارد کرد هایآسیب ی جدی و اقتصاد ای
ه ،ساختاری دوران گذار بود  در شرایط تازه باز هم بیشتر به نفت صادراتی وابست

ل. دش 19 با کاهش درامد نفت در سا دولت  میلیارد دالر رسید، 10.6، که به مبلغ 82
ا قرار گرفت نگن ر ت رعلیرغم افزا. هر چه بیشتر د مد نفت این آیش کوتاه مدت د

ل و در سا هش یافت  ریافتی ها باز هم کا 19 د د6.2 حتی به 86 ر . میلیارد دالر رسی  د
نیز تا  تا پنتیجه ودجه بود و میزان تورم  ایان جنگ، دولت هر ساله دچار کسری ب

ر چنین شرایطی د.  درصد افزایش یافت30 ری د ناچارا به سیاست ستگاه زمامدا
زی . آورد ده ی دولتی روبسیار کنترل ش رنامه ری ین راستا کاالهای اساسی ب در ا

به ندشد م سهمیه بندی  هآاجرا در و سیست زمندی  رده شوامد تا حداقل نیا . دن برآو
نفت و ر این مدت کاهش درآمد  ظامی مجالد زینه های ن  برای  چندانی بار سنگین ه
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نمی گذاشت  صنعتی باقی  یه گذاری در بخش   بخش خصوصی از سوی دیگر. سرما
یران و عراق  های جنگ ا لیل ناروشن بودن سیاست های دولت و ناآرامی  نیز به د

ری می کرد یه گذاری خوددا رما میزان کل سرمایه گذاری ساالنه ی دولت در . از س
ل  1مقایسه با سا بخش ماشین آالت 956 م کاهش یافت، این کاهش در  به یک سو  

ری یک چهارم و دربخش ساختمان به یک سوم رس ودر پیامد آن نرخ بیکا یده بود 
15به  ل های)94(. درصد در پایان جنگ رسید8. ر فاصله ی سا  تا پایان جنگ 1979  د

رد شد وا ات بسیاری  ارآمد . به اقتصاد ایران ضرب ز نیروهای ک و متخصص بخشی ا
تند و در پی ناتوانیاز کشور رف واحدهای اقتصاد  ره ی  دا  که از بخش ی دولت در ا

رفت للیه شده بودخصوصی گ یز فشارهای بین الم  کمبود. یافت نرخ رشد کاهش ، و ن
ونی شاه، ب پس از سرنگ رار آن ها  راد متخصص نه تنها ناشی از ف  برآیندلکه اف

ریسیاست  ،  دگبرکنا وح اقتصادی ر تمام سط غیره بودآراندیشان د و  زشی  . مو
بهانه ی  رشناسان به  ا  بدیگر  و"زدگی غرب" ، "نداشتن تعهد"بسیاری از کا هانه ه

پیامد گردیدندبازنشسته و یا اخراج  رهنگی" و در  د "انقالب ف ن نشگاه ها بسته شد   دا
و  ری شد  آموزش عالی خوددا ا و مؤسسات  نشگاه ه دا به  و از پذیرش دگراندیشان 

زمون  ولوژیک"آ ردید"ایدئ رایج گ رج و .   ز کشور خا ود یک میلیون متخصص ا حد
ر د در داخل کشور یبخش بزرگ دیگ م شدن های تخصصی محرو ر بخش  . از کار د

و بودجه کشور در سال امه  زمان برن ا 1047، 1977 برای نمونه در سا  کارشناس ب
به ار آنان  پس از انقالب شم رداختند که  ر به کار می پ ا باالت رجه ی لیسانس ی 2 د 10 

همچنین جنگ هز)95(.تن کاهش یافت ود اختصاص داد  زیادی به خ ر ینه های  و د  
زایش جمعیت کشورآن همزمان با پیامد  هش یافت و تولید ،اف  درآمد سرانه کا

و به پائین به خود رفت ناخالص ملی به شدت روند ر   . گ
های ار بزرگ بود8  جنگزیان  ران بسی  بر پایه ی در این جنگ.  ساله به اقتصاد ای

ر رسمی ین هاست(آما ویا بیش از ا های واقعی گ هزار گم  61ر کشته، ا هز300 )داد 
ندهزار  50شده،  تن ناقص العضو و درب م میلیون  ز نی 2 و بیش ا واره  م5. ون تن آ یلی
د 5 هم چنین. شدن زندهای هنگفت شهر 2 ویران، 6، گ  شهر تا حدود 15 شهر کامالَ 
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و 80  جنگ زده به طور کامل ویران استان 5 درصد روستاهای 30 درصد خراب 
ردید رابی های ناشی از جنگ در مناطق. ندگ ا خ نه ونی به ت لیارد دالر 18 مسک  می

م شده. شدتخمین زده  ول،بر اساس یک ارزیابی انجا ر ط ع  کل خسارت ها د  8  جم
ارد دالر بود592سال  ر آن 210 که حدود  میلی وان  میلیارد دال های را می ت خسارت 

د  نند ماشین آالت، ساختمان، تجهیزات، موا های کشور ما رساخت  م به زی مستقی
لیه، کا ها و داو ر ثروت های اقتصادیال    )96(. دانستیگ

ام نارسائی  تم با  رضی  پس از اصالحات ا برنامه های پنجساله ی اقتصادی شاه 
رنامه بر پایه ی . یران کمک کرده بود به شکوفایی اقتصاد ا،های آن آزمون های ب
19در پیش از ریزی  ان جنگ  ،79 ر آمدن رفسنجانی سیاست 8با پای  ساله و روی کا

رنامه ی  اقتصادی  پنجبرنامه های  ین ب ر قرار گرفت و اول ور کا وباره در دست ساله د
وری اسالمیاقتصادی  19(جمه تا 90  19 به اجرا )94 لت تصویب و   از سوی دو

رآمد بی. د را رنامه ی تازه، بازسازی خ ج عمده ی ب های جنگ و افزایش ظرفیت  آما
را. تولیدی کشور بود به منزله ی آغاز دواین دوره  زی  نمی توان  باره ی نوسا

ابی کرد یران ارزی را می . اقتصادی ا ران  ین دو نده ا  شود مرحله یاز دیدگاه نگار
رانی های آن از یک سو ناشی از سیاست  بازسازی خرابی های جنگ نامید، که وی

یه  ومت عراق عل ران بود و از سوی دیگر بحک است کیاای نی پس  سی نه ی خمی زا نه تو
ز زادسا ز آ رون را ر و بی یران اندنی خرمشه رتش عراق از ا ا .پیوند داشت ا ر  ب شعا
ر طبل جنگ بیهوده ،"راه قدس از کربال و نجف می گذرد" ، آن درواننابخردانه ی  ب

وفته می شد نکته را . و غیرمسئوالنه ک ید این  نه نگریستبا رگی موشکافا  که بخش بز
زادی خرمشهراز تأسیسات قرار  مورد حمله ی ارتش عراق  صنعتی ایران پس از آ

رفت و از این  یه ی اقتصادی کشور گ به بن نندی وارد آسیب هایراه  هنگفت و کم ما  
ردید داد، نخست . گ زادی خرمشهر پایان می  یران به جنگ در مقطع زمانی آ اگر ا

های جنگ و صدمات  نکه بیش از نیمی از خرابی  ، ای نی و مالی آن کاسته می شد جا
وم ینکهد یران ا هی اقتصادی ا اند وند سام ز  که تازه ر نزدیک بهپس ا   1 ز 2  سال ا

ر می رسید، سوم اینکه  ثم ود پیشتر به  ر آمدن جمهوری اسالمی آغاز شده ب روی کا
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به   لیارد دالر خسارت که از 50ایران به دلیل موقعیت برتر در جنگ نزدیک   می
ود رس تضمین شده ب پاره ای دیگر کشورهای نفت خیر خلیج فا  ،سوی عربستان و 

ریافت می کر وج خرابید ارم اینکه از م   و صنعتیای واحدهای بزرگ هد و چه
راحل پایانی جنگ خودداری می شد ر م لیدی ایران د   . ک

ز زاویه ی توان هزینه ی بخشا ز اقتصادی می  ر را   دوم جنگ پس ا رمشه آزادی خ
ر تخمین زد400نزدیک به  یارد دال را ساالنه .  میل ران  نفت ای  میلیارد 20اگر درآمد 

غ برابر است با بیست سال درآمد نفت کشوردالر در  ی . نظر بگیریم، این مبل انگیزه 
ر پیش گرفتن این سیاست وری اسالمید ران جمه ز سوی زمامدا د ا نه تنها بلن   

واقع هدفِ پروازی های غیر ر سیاست خارجی بود، بلکه به طور عمده  نه د انبینا نه   ِ پ
های ِ سرکوب گرانه،بازگردانِ ر تسخ شیوه  ر دوبا رفتهی ز ، ه ی سنگرهای از دست  ا

نقالب میان برداشتن نیمه دمکراسی  1به دست آمده پس از ا ه  979 و استواری پای
ول جنگ با طرح شعار .  دنبال می کردراسنتی -های حکومت خودکامه جنگ "در ط

روزی تا پی ری والیت فقیه و هم،"جنگ  وانراه جنگ میان روحانیت قشری زیر رهب   ا
نیروهای آ ر جریان بود و داد خواهزادی خواهبر علیه  ری .  د وجود جنگ از دشوا

رامش و حفظ وحدت  بهانه ایجاد آ که به  را  ر داخل می کاست، چ سرکوب مخالفین د
رونی وجیه می شد ود زی بر دشمن خارجی، ت وری اسالمی در .  برای پیرو جمه

با عراق به پیروزی نرسید و به گفته ی خمینی  در جنگ ، اما "جام زهر نوشید"جنگ 
رفته را ،خواه داخلی برعلیه توده های آزادی ز سنگرهای از دست   بخش بزرگی ا

زی. تسخیرکرد رش تاریخی مورد ار ران در چند ب های ای ور نده، دیگر دیکتات ابی نگار
ر مخالفهمگی به دستگاه وب مجهز بودند و از کشتا ائی  سرک زادیخواهان اب ین و آ

ند، ژیم والینداشت ر میان آنان ر ا د فقیه ام ا  رات  وب  ازبهره گیری که ب رک  مذهب به س
ه  و خشنشدید ب پرداخت، بلکه دست  هان می  وا دی خ نه تنها آزا  و کم سابقه ی 

وب هر نوع آثار مدرنیسم  وده ها و سرک زندگی روزمره ی ت لت در همه ی امور  دخا
زد، می توان خشن د  می  هه های گذشته ی تاریخ ایران خوان ترین  نوع حکومت در د

با حکومت های و  های میانیدر پاره ای زمینه ها  وسطی(سده  ون  وپا همگون  )قر ار
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رنگ پریده "دمکراسی". دانست نونی در ایرانو بی درون مایه ی  هم ک واست    نه خ
ارزات زمانده ی مب های رژیم والیت فقیه، بلکه از سوئی با هه  ر د  مردم ایران د

ر بازتاب جنبش اعتراضی گستگذشته الیه ، و از سوی دیگ و  ات  رده در میان طبق
وی وانان و کارگران و ژه های گوناگون اجتماعی و ب و ج نان  ان ز ، که استدانشجوی

را یز سنت گ ری از آزادی ها  و واپسییلبه ی ت های گرایی بسیا ، از جمله آزادی 
نان نیزشخصی آ را    .  استگرفته  

زسازی اقتصادبا پایان جنگ تالش های ژجمهوری اسالمی ی در با بوی  تأثیر زیر ه 
ولت زایش درآمد د زینه های جنگ، دوم اف هش ه بود؛ نخست کا سوم  و سه عامل 

ا .سیاست درهای باز دولت و افزایش حجم واردات رآمده  باال رفتنبا  افزایش د
ر بازار جهانی در پیوند بودبهای راستا .  دوباره ی نفت د ولت در این  ریافت های د د

رات نفت از ز راه صاد رد9.6 ا .12 دالر به  میلیا د37  سیاست )97(. میلیارد دالر رسی
است هایدرهای باز دولت در این دو را می توان با سی  شاه پس از کودتا در ره 

نامه ی پنج.  در خطوط کلی همگون دانست1953 سال های ی  در آغاز بر ساله 
رخ در ادیاقتص خ ارز انجام شد و نرخ ارز به سه ن زی نر  تالش هائی برای ساده سا
رخ در بازار بدل شدنظا بانکی و یک ن ین چارچوب . م   ریال 70نرخ ارز رسمی در ا

و بازپرداخت بدهی های دولت،  واردات کاالهای اساسی  ریافت درآمد نفت،  برای د
ر دالر  ه 600نرخ ارز به ازاء ه الهای واسطه ای و سرمایه ای ب ریال برای واردات کا  

اور به وسی صورت رسمی در خ ارز شن دآمد و نر انک ها تعیین گردی نرخ ارز در . له ب
های باز . بازار به صورت آزاد توسط دالالن و صرافان تعیین می شد سیاست در

را از سطح  ردات  وا 16حجم  ر سال5. 2 به 1978  میلیارد دالر د رد دالر در 2.3  میلیا
30 و 1989 سال ل9. یارد دالر در سا است کسری  اینحاصل.  رساند1991  میل  سی

ود که به تراز حساب د میلیارد 11.4 جاری ب ر . دالر رسی زای چهار سال کد را ل د
به  1واردات  زایش  یافت00 لیارد دالر اف  این در حالی بود که میانگین درآمد  و می

ر سال )98(. میلیارد دالر تخمین زده می شد15ساالنه نفتی ایران حدود     به 1993 د
ود جای سه نرخ ارز یک نرخ از سوی بانک مرکزی در ل به ازا یک 1650 حد  ریا
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راه سیستم   نه از سوی بانک مرکزی از  خ جدید به طور روزا و نر ر تعیین گردید  دال
و مدیریت شده ور  م .  شدحاسبه م،شنا عال گونه محدودیتی   که هیچگردیدهمزمان ا

رد ردات وجود ندا وا ین برش. برای  عتبار در ا  کلیه پرداخت ها از راه برگه های ا
(اسنادی ل  نجام می شد)سی-ا تثبیت .  ا ل های بعد تالش های دیگری برای  در سا

روبرو نبود وفقیت چندانی  ز صورت گرفت که با م رهای باز . نرخ ار سیاست د
ر پی داشت را د بیشتر بدهی های خارجی  ران که . اقتصادی افزایش هر چه  هی ای بد

1 تا سال یران23 به رقم 994 تاریخ ا ر رسیده بود در طول    تا آن زمان میلیارد دال
ودپیشینبی    . ه ب

ل ر نتیجه ی آن نرخ تورم تا سا یافت و د م نقدینگی  گسترش  ز سوی دیگر حج  ا
19 49 به 94 ریج کاهش یافت 3. تد نرخ رشد درآمد سرانه به  رصد افزایش یافت و   د

رسید ردن این .و به صفر  رشد اقتصادی" پیاده ک  برنامه ی اول  در درازای"راه 
رفسن،پنجساله به کرد که در دوره ی دوم ریاست جمهوری   ناچاری راجان دولت 

ردات روی آورد وا است برخی از بدهی . سیاست محدودیت زیاد  رای این سی در اج
تورم تا حدودی کاسته شد رجی بازپرداخت شد و نرخ  وی کار آمدن  .های خا با ر

کاهش   درصد20 درآمدهای نفتی ایران 1997 خاتمی و کاهش قیمت نفت در سال
 میلیارد 16.5 که تا آن تاریخ به ،افت و با توجه به بازپرداخت بدهی های خارجیی

الی کشور دچار بحران جدی شد م م در پیامد تالش برای . دالر رسیده بود، سیست
ری در ب زپرداخت بدهی های خارجی، سرمایه گذا و با خ ارز  و تثبیت نر خش صنعت 

رساختمان به تندی کم شد ر . دید و اقتصاد دچار رکود گ رشد اقتصادی  ایران د
به1998 سال رصد3.1   وکش  د رد و در سالفر ر شد و کاهش  بعد  ک ین هم کمت از ا

ر بازار جهانی که  نفت د بشکه نفت خام را به حدود بهایقیمت  رسانده 9 یک    دالر 
زی کشور افزود های ار را به رونداین . بود، بر دشواری  ران  زی ای 9 درآمد ار .9 

ر پی آن  به بدهی های خارجی میلیارد دالر ر ، 2ساند و د زوده شد  میلیارد دالر اف
به  ر ارزی  ری 3.7حجم ذخائ رفای بیشت افت، رکود اقتصادی ژ ر کاهش ی  میلیارد دال

رفت و ه خ تورم به گ زمان نر ر بهبود نسبی)99(.فرارویید درصد 18.1م پایدا   ولی نا
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ر زی پایان دوران با ی به منزله  می توان که آن را،تازه ی اقتصادی کشو زسا
رآغاز  خرابی نامیدکوششهای جنگ و س زی اقتصادی ایران  ل، برای نوسا   از سا
19 و دوره ی حکومت رفسنجانی بخشی ازخرابی .  می شودآغاز 99 در فاصله ی د

و بی تدبیری و سوء باه بزرگ دولت وی  زی شد و علیرغم  اشت  های جنگ بازسا
ا رکزی در کنترل ترازه ریت بانک م ه ی خارجی و واگذاریمدی ب رات   اعتبا

زی  رزی، زمینه ی نوسا ر دسترس بودن پشتوانه ی کافی ا نندگان کاال بدون د واردک
ر دا دناپای ریزی شد اقتصا ر پایه  وره یاین . ی کشو د  کوششد نوسازی اقتصا رای   ب
ران یشتر  آن بقیمت نفت در بازار جهانی و در پی همانند دوران شاه با افزایش ،ای
 بازار جهانی، در نتیجه ی دگرگونی در. شتدیک دا دولت ارتباط نز درآمدشدن

ر از  به باالت رجی به 30قیمت نفت  هربشکه رسید، حجم بدهی های خا  دالر برای 
زان  شد و تراز بازرگانی خارجی ا3.7می رد دالر بازپرداخت  که  میلیا ریران   پیشت

ود، ب نفی ب زادی برابرام وبر 6.3  با ما ز سوی دیگر از . ردیدو گمیلیارد دالر ر ا
ولت در سال بودجه د با سال16 به میزان 1999 کسری  رصد در مقایسه  1  د 998 

م شد و نرخ تورم راه صادرات نفت خام به  2000 در سال . پائین آمد کمیک  از 
یجه تراز بازرگانی خارجی  ایران  لت باز هم افزوده شد و درنت رآمدهای ارزی  دو د

ر . ت ماندبهبود یافت و نرخ ارز ثاب ا از سوی دیگ وئی دولت ام سیاست صرفه ج
ین امر در کنار افزایش زیاد  جمعیت  وا کاهش سرمایه گذاری ها را در پی داشت 

بیکاری افزود رخ    )100(.کشور به ن
ونبخش دوم این کتابنگارنده در  است گوشه های گ راگون سی اهنجا ر ی اقتصاد ن  د

وران راجمهوری اسالمی د ایسه،  ر مق ژه د انی حکومت شاه، بر  بوی با سال های پای  
رترین شاخص ها و به کم پایه ی مهم ویژه د ی  پهنه ک نمودارهای آماری، ب

انی خارجی رگ ها و ریشه های آن را  داد قرار مورد موشکافیباز نارسایی  ه و 
ر    . کرده استآشکا
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ژ   لیتیک ایران در آسیای باختریئوپوجایگاه 
  
  
  
  
  

یط را یا ش ائی  ر  جغرافی وندهایطبیعی یک کشور ب اب می یابد و به ر  اقتصادی بازت
رنگ و بوی ویژه می دهد ز . آن  ره گیری ا به و  طبیعی  چیرگی بر دشواری های 

ان و پژوهش وظایف ارزیاب ائی و طبیعی از  ری های جغرافی  .گران اقتصادی استبرت
بر مشکالتبرتری یابرای  التر از فتن  های  با طبیعی به سرمایه گذاری  یائی و   جغراف

ه  های منطق ز برتری  وب ا با بهره گیری مطل ز است و بر خالف آن  نرم بین الملی نیا
زی ای  و طبیعی به سرمایه  ری اقتصادی نیا رآو مکمتری برای با سرزمین . مندی

ران  16ای ع مساحت دارد29807 ر مرب ومت م ا)101(. کیل رد زاره ین سرزمین  م ر چند ه د
زی ها و نشیب و فرازها، ی پیشین ا و پیرو یرغم تمامی شکست ه وسته  عل ریباَ پی تق

ر باختر آس ردهد نقش تعیین کننده بازی ک م یا  وا ها و اق ویدادها و خلق   و بر ر
وان گذاشته و نیز ار تاثیر همسایه تأثیر فرا ر د. گرفته اند بسی ران د زمین ای  رونسر

با ره شمالی کمربند بیا یمک ربندی ی خطزمین است واز نظر جغرافیایی درنی ن  کم
شمال افریقا و تبت و ترکستانقرار دارد وه های دوران. همانند دشت های  ود ک   وج

وم اد زمین شناسی م ز مرکزی و کوه  رمان نند البر ران سوم،های ک  کوه  چون دو
همانند دوران چهارم،زاگرسهای  وند قله های  عث شده که ،ن سهند و سبال و دما  با

ران از تب یابانی ای شدن به منطقه ای ب نددیل  انددر گز بم ناشی .   ری های  وا هم وجود نا
ی یدایش شرا هستان ها زمینه ی پ نداز کو ویژه بر امتداد بل را ب ی ها و ط زیستی 
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اهمواری  وههای . ها فراهم ساخته و به دگرگونی در آب و هوا انجامیده است ن ک
لند هشمالی ایران که از ب وکش ی  ز و در افغانستان به هند ای آرارات از ترکیه آغا

نع  ، ما وند ز متصل می ش ود رطوبت به بخش مرکزی کشور از سا وی دریای ور
ر می شوند و در نتیجه های خز رسبز و مرطوب و با جنگل  ران س  ی آن شمال ای

بوه است نان نیز ا. ان ری که آ های باخت لیج  شده و تا خآغازز بلندی های آرارات کوه 
زا به درون  ران  وبت و ابرهای با وب امتداد می یابند، در هدایت رط فارس در جن

د های پراکنده می شون یران کمک می کنند و سبب رویش جنگل  ناطق ا د . م دا ر امت د
های ز و خاور ایران نیز رشته کوه  ان و نیز مرک اکست ر جنوب تا پ رس د  خلیج فا

ند ری کشیده شده ا که بین رشته کوهدر میانه ی ایر )102(.دیگ ه  ان  های گوناگون بست
و شوره زار   کمربندشده و به گونه ی های خشک  بزرگی دیده می شود، بیابان 

وجود است ز . م زدیک به 165ا ون هکتار مساحت کشور ن  میلیون هکتار 51 میلی
زیست ودیگر مناطق  اده ی کشاور ورد استف وشش  اندغیرقابل کشتیا م یا زیر پ و   

و رها  ا روستاهاشه ز .  هستند و دریاچه ها و راه ه ران % 31ا زمین قابل کشت در ای
ای خزر با مساحتی نزدیک به  الی در کنار دری شم و استان  2بیش از % 5.5د 0 

د رداری را تشکیل می دهن زمین قابل بهره ب رصد  خاک های میان بلندی ها در . د
ال ناطق شم ریها  کم آبی و شیب تند زمین ی و غربی نیز قابل کشتند ولیم وا  دش

رین ا رند و آبشان گاه . ندآف نیز دشواری آبیاری دا زی  های بارور مرک خاک دشت 
  )103(.شور است

اد نه ایست و ب بیشتر مدیترا نزائی آب و هوای ایران  را ری سرچشمه ی با های خاو
ین زمینه بارندگی در فصل سرد، و نیز دراز و خشک . هستند ران در ا ویژگی ای

بستان است وستان می . بودن فصل تا یران زیر تأثیر هوای هند بارندگی در باختر ا
زی ی. باشد رای تأمین نیازهای کشاور یابی به آب ب کی از دشواری های دیرین دست

ران  ز جمعیت بودهای هاه و تمرک ر ،مانند دیگر تمدن  ه  آن استوار پایه ی بویژه ب گشت
باران در ایران . است همانا،است میلیمتر 300 تا 250میانگین  ا    یک سوم میانگین دنی

ر860 با با ریزش .  میلیمت اره ی دریای خزر  شمال ایران در کن طقه  لیمتر می 2000من
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رباران لیمتر بارندگی در سال پ ا چند می وت در مرکز ب   وکم باران ترینو دشت ل
دشواری ک.  ایراننداطقترین من رگی بر این  ردم ساکن این سرزچی  مینه از دیرباز م

و کردهیارا با سختی های ز و دی در امر کشاورزی روبر نه ساز پیدایش  ، زمی
رش س ری گست ه . ت اس گردیده کاریزو از آن میانیستم های پیچیده ی آبیا ب

ها ری  وتاهی می توان دشوا ره گیری تهیه و ی برجسته یک ونه ی  از آب را بهبه  گ
بارندگی، نه ی توزیع نامناسب بارندگی درزیر برشمرد؛ کمبود  را په ی  کشور، پ کندگ

ان ها و دزماننامتناسب  رش، شیب تند کوهست ر آب ها  و  با  جابجاییشواری مها
البودن د و بخار شتاماآن،  با ر دشت های   ژه د بوی پوشش میانیبان آب ها  ود  ، کمب

و   ،، فرسایش شدید زمین های کشاورزیتبدیل بارندگی به سیالب و هرز آبگیاهی 
ها و ربرآیندسایش آنان در  و  این سیالب  ا  سوب گذاری فراوان در پشت سده
ز  )104(.کاهش عمر آنان های آبری زه  به برجسته یحو  منطقه ی مرکزی، 6 ایران 

ریای خز و دریای عمان، د ون، دریاچه ی ارومیه و سرخخلیج فارس  خش ب سر، هام
های . می شوند زی و بخش  زه ی مرک صلی را حو زه های ا رین مساحت حو رگت بز

هندجنوبی و شمالی ایران به ود اختصاص می د بخش مرکزی به عنوان .  خ
رین ب زهزرگت به تنهایی آبحو  .رد هزارمتر مکعب دا823  باریزی برابر 

اصلیم - 40نمودار  ریز  زه های آب  ساحت حو
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رش های پی در پی   زی ایران از جمله در پی یو کشاور ورشکستی اقتصاد 
ه ای های همسایه ب رت آنان به این فالت بزرگ با دام چادرنشین  ران و مهاج

ره هایشان یاری در پا م آب به سیست زیان رسانی  ودی یا  راه ناب ژه از  ز  و بوی ای ا
به وجود آمد ر ضررو.نقاط حاصلخیر  م های گوناگون آبیاری،  ب ات سیست  همان

اریزها و  زی بندهاک  و چاه ها و نهرها برای بخش بزرگی از زمین های کشاور
ران، ور  نه تنها ای ، بلکه در عصر کنونی نیز این پا فشردمی توان در گذشته ی د

ند ردار م ها از اهمیت زیادی برخو های سیستان در . سیست  خاوربرای نمونه زمین 
ری و نهرهای گ ران با مجا و آب ای ونی سیراب می شوند  زودهوناگ  به دریاچه ی اف

ین منطقه .  می ریزدهامون ازمین های ا یارتنه با آب پذیرندی   ین  و چون زمکشت 
ند، هنگام طغیامسطح است د می ک را تهدی ر همه جا   برای به این دلیل. ن آب خط

د ها سدهای طوالنی ساخته ان ر طول نهر طغیان آب د بیاری و جلوگیری از  . آ
رک تمامی مردم است و اجرای آن  ها از مصالح مشت زی سد رنگهداری و نوسا  د

ورزان به تنهائی نیست و ظارت حکومت مرکزی از این روی توان کشا رت  ن ضرو
یکی از بحران های دولت او انجامید. دارد رضا شاه به  ر زمان   بر ،این نمونه که د

نای  ران و نقش آن در شکل گیری روب و از آن میان ای و آبیاری در خاور  همیت آب  ا
م های تمرکزگرا ر گذشته ی ایرانسیاسی جامعه و پیدایش سیست اکید د رد، ت دا  .)105( 

وظ شدن بخش بزرگی از و محف رگی همسایگان چادرنشین بر ایران  ایان چی  با پ
ر از جنگ  (چند سده ی گذشته در ،سرزمین ایران، به جز مناطق مرزی صرف نظ

ول و دوم جهانی و جنگهای سده ی هیجده د )  ا ازسازی اقتصا شرایط برای ب
ران زی ای ور ریکشا های آبیا ندازی سیستم  ز . راهم شد تا حدودی ف و راه ا پاره ای ا

و از  نه ی استعمار  نی و گسترش دام وضاع جها ونی در ا ز آن میان دگرگ عوامل ا
بازارهای داخلی و خارجی ولتی و فشار ،دست دادن   به خالی شدن خزانه ی د

ر  ران د زی ای ر شد که در پیامد آن کشاور وستائیان منج وش ر یاتی بر د سنگین مال
ر دورهنصد سال گذشته، به جز پا وی ی د   و آن هم در پاره ای از استان ها،صف

نه ی  زسازی کامیابا انتوانست به نوسازی و با و بنده دکاریزها و چاه ها  ب .  دست یا
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اده ی آب  بودن استف ناسب  نام نار دشواری های طبیعی باید به  یران کنونی در ک ر ا د
رد ر زمین های کشاورزی و شهرها نیز اشاره ک اده از من. د ع دگرگونی در استف اب

ژه ای برخوردار است همیت وی ا . آبی در شهرها و مراکز صنعتی از ا در ایران ب
ود آب  از بهره گیری .نرم های جهانی استُ میزان مصرف باالتر از ،وجود کمب

م های نوین کشاورز ری ی،سیست رای نمونه آبیا اری و ب  بهینه سازی گسترده آبی
ه و چاه  ریزها  رزی ایران را که قطره ای در کنار ساختن سدها و کا ا می تواند کشاو

ود و در پی  تا ننده به جهان ب ها مانند غالت صادر ک چندی پیش در پاره ای زمینه 
رده های کشاورزی تبدیل شد، دچار  زرگ فراو هه ی گذشته به وارد کننده ی ب چند د

بتی کند ونی های مث رش  .دگرگ بهبود و گست زی و  وند نوسا های سدسازی ر سیستم 
بیاری و  یران در سال های کنونی پس از یک دورهآبرسانی و آ   ی سکوندر ا

وباره شتابی نسبی یافته است نابع آبی. د ورزیدر بهره گیری از م بویژه  برای کشا  
و  ریای عمان به دلیل بزرگی حجم آب به دست آمده  رس و د حوزه ی آبریز خلیج فا

رخوردارند ز اهمیت ب ر میان تفاوت . سپس حوزه مرکزی و شمالی ایران ا چشمگی
مساحت (حجم آب به دست آمده  وان در)آنانو نه  بویژه می ت را  زیر مشاهده کرد    .

با حجم آب به دست آمده ای برابر  16حوزه ی خلیج فارس  رد متر 6045  میلیا
ران داردمکعب  فالت ای   .جای نخست را در 

  ی حجم آب به دست آمده در حوزه های آبریز اصل- 41نمودار 
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ریزدر میان حوز  زیادی ه های آب باختری آن از اهمیت  ژه بخش  ران بوی  ای
ردار است رخو نی آب و نوسانات حجم آن در . ب وا فرا ودخانه کارون از دیدگاه  ر

له و فرات که گهواره ی تمدن  ل به دو رودخانه ی دج های سا میان طول ماه 
ار دار)بین النهرین(انرود هت بسی م نیست که بودند، شبا یل ه زد و بی دل   یکی ا

رهنگ هاینخستین   در این بخش زیر فرمانروایی حکومت ایالم شکل گرفت جهان ف
، از )106(.و پایه ریزی شد رندگی ری در سرزمین ایران از دیدگاه با  بر خالف دشوا

های آبی م انداز راه  ات خوبی وجود دارد، به خارجچش ان ر جنوب، خلیج فارس .  امک د
ای ع ریاچه ی انمو دری رگترین د ل بز ریای خزر جهانو در شما  امکانات ارتباطی ، د

ران رده ی آبی برای ای ظور شرکت در بازرگانی گست دبین المللی به من راهم می کنن  . ف
نی بازرگانی میان قاره  راه ارتباط زمی یران جایگاه آن بر سر  ویژگی بزرگ دیگر ا

ا و  ریقاستو نیز تا حدی های اروپا و آسی ین جایگاه ویژه . اف ات ی ا ایی امکان جغرافی
م کرده است انی و ترانزیتی برای ایران فراه رگ ز گذشته های بسیار دور، . بزرگ باز ا

پیش بخش مهمی از درآمد زمامداران و شاهان  زار سال  یعنی نزدیک به هفت ه
های دریافتی از بازرگانان داخلی وخارجی به دست می آمد ران از راه خراج    . ای

ر دو یراند ز ا وب و مرک ومت ایالمیان در جن ، 4 در ،ران حک ز میالد ر سال پیش ا زا  ه
و ا رکزی  انان ایالمی تا هندوستان و آسیای م رگ و آمد باز رفت  ا  ا و اروپ فریق

ند هائی برای تولید همچنین. داشت رات به سرزمین های همسایه، کارگاه   برای صاد
بوه  ژه ی رایش گ.  وجود داشتبا نیروی کار چیره دستان به بازرگانی و توانائی وی

زمین چه در گذشته های دور و چه در دوران  ر  ر خاو ر این زمینه د یان د ران ای
زرگا ان را به با ونی، ایرانی و درناکن رده  افت اقتصادینی برجسته بدل ک  نمائی ویژه  ب

را می بایست . یافته است ین ویژگی اقتصاد ایران  وضع از جمله ا ژه ی  زتاب وی با
را یائجغ ران و سهم بزرگ ف ر بازرگانانی فالت ای اریخ در بازرگانی درازای  آن د ت

برش  ز در پاره ای از  و نی ای باختری  انی جهانی آسی رگ ریخی در باز . دانستهای تا
ز تمدن های شکوفان شهرنشینی در خاور و از آن میان در سرزمین  بسیاری ا

نان  رفتن آ ر گ را ران به ق راای نا. بود  در پیوندیه بازرگانبر سر  ه م ات گسترد سب
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یان با  ران ودای رین(انمیان ر ره ی  عربستان تا و)بین النه و شبه قا  افریقا از سویی 
بیشتر ش ز سوی دیگربه شکوفایی  وهرهای جنوب و جنوب خاوری انجامیدهند ا   

داشت، شهدر قرار گرفتن  تا چین ادامه  م که  رکزی ایران راه ابریش های شمالی و م ر
ر و نزدیک  نیزباختردر . کرد شکوفارا  یگان دو همسا و ستد بازرگانی با   داد 

ا به کسب درآمدهای بازرگانی انجامید نه با آن باختری نه ت پیامد و ارتباط  ، بلکه در 
و این  نیز گسترش یافت  ر پیوند نزدیک بود،  صاد شهری د روستائی که با اقت اقتصاد 

وام چادرنشین نجد ایران را نیز در برگرفت ادالت، اق ر .مب کم دوران حکومت های  د
د ما ایرانیو بیش مستقل ویهان سامانینن وشش ، و آل ب رس زیر پ  بازرگانی خلیج فا

نترل  ج به دست و ک را نان بیش از خ ره ای از آ ود و در آمد پا رانی ب ریانوردان ای د
وی آمده  انر رم ان در اشاهان و ف ودپاره ای ی غاز . استان ها ب شدن اروپا و آ صنعتی 

وران استعم ، د ری زارهای جهانی از سوی کشورهای سرمایه دا ار و چیرگی بر با
ز دست  انی و بویژه منطقه ای را ا رگانی جه باز م ایران در  بخش بزرگی از سه

و  انان ایرانی گرفت  رگ شدن با باز ، کشیده  به نفت لی و وابسته  تک محصو به اقتصاد 
ر اقتصاد داخلی نیز امر این  انی ایرتاثیر گذاشتب رگ خصلتی انگلی ان  و به باز

صنعتی و تولیداتبدین معنی که از سهم  . بخشید و   داخلی در سنتی کشاورزی 
عمد حجم داد طور  نی کاسته شد و بازرگانان به  را ان ای د بازرگان ه به وارد و ست

ننده ی کاال  رید تبدیل شدهک  و گرایش طبیعی آنان به سود بازرگانی، آنان را به خ
االهای ارزان خارجی کشاند واسطه و کارگزار شرکت .ک تاَ به  بدین گونه آنان عمد  

ردیدند و صنعتی کشورهای صنعتی ها وانحصارات بزرگ بازرگانی ا بدل گ تنه و   
ز سود را د م کوچکی ا روسه بدین گونه. ندر پروسه ی داد و ستد به دست آورسه  پ

پیش رفتی انباشت نخستین سرمایه برای صنعتی کردن ایران   خصلت .بسیار کند 
ر کارگن ریزاری و واسطاگزی یرانی در ه گ نان ا بازرگا  پروسه ی تبادل تجاری، این 

وپاشیبه  و فر های واحدهای کوچک  رگاه  ژه در بخش کا  تازه ی صنعتی به وی
د زمینه . نساجی انجامی نکه پیوند میان سرمایه داری صنعتی و تجاری که  نتیجه ای

رفته ی پیش صاد  ئودالی به اقت صاد ف وئی اقت داری است، فراهم ساز فرار  سرمایه  
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یران صدمات جدی وارد آمد  یه در ا ولیه ی سرما روند انباشت ا ین . نشد و به  در ا
وسه ی داد و ستد راستا ر پر رانی د رکت در حلقه  از سوئی سود بازرگانان ای با ش

و  ، پایانیهای کوچک  نی را نندگان ای لید ک هش یافت و از سوی دیگر سود تو له کا اد  مب
رای مقا باط که یا های ارزان خارجی را نداشتند، در بازار داخلی و در ارت بله با کاال

و بسیاری از مو تنگاتنگ با آن در بازار خارجی کم شد  اه هاج ورشکستگی  رگ  و کا
رفت رگ ران را در ب ارخانجات ای   .ک

رس و بازرگانی ،گسترش بازرگانی کشورهای صنعتیبا   نخست آب های خلیج فا
نان ای ز دست بازرگا شد و آن ا نترل پرتغالی ها و دررانی گرفته  ا  ک سپس انگلیسی ه

ائی های  نیزدر شمال ایرانسپس   و درآمد هاو امریک ا کشور  بازرگانی خارجی ب
لی و  ران در پهنه ی شما ند ری قرار گرفتدریای ماز زا ر کنترل روسیه ت در این  .زی

از که از جمله اب بخشمیان  ران در قفق ز ای رگی ا و های حاصلخیز و بز م  کشت  ریش
، ردند وسیه ی و بهرفتز دست ا صادر می ک زاری  ر ون بر آن. پیوسته شد ت  افز

ران جدا شد ز آسیای میانی و افغانستان از ای مه این ندبخش بزرگی ا ر ادا  و د
ران عمالَ در سیاست ها در سده های انیتنگنای  گذشته ای رگ و زیر یورش باز  

رده ی کشورهای پیشرفاقتصادی    .  گرفتته ی صنعتی قرارو کنترل گست
نمای کلی اوضاع به قرار زیر بود؛ از یک سو در جنوب و خاور بازارهندوستان و 

نستا ربی ازافغا های ع تا سان و خلیج فارس و کشور راق  حل نشینان شبه جزیره  ع
ان و سپس  وشش انگلست و از سوی افزون ی عربستان زیر پ بر آن آمریکا بود  

و ق ر دریای خزر ز و دیگ نترل فقا انه در ک وسیه تزاهمه سویه یآسیای می ری قرار  ر
ونی های آینده. داشت رگ وددر  ی سیاسی درمنطقه نیز دگ زی بازرگانیبهب   برون مر
ران ردی دگرگونی چشمگیرای یجاد نک لت.  ا د  نوین و پیدایشروی کارآمدن دو  اتحا

ر چه از فشار سنگین دولت روسیه تزاری کاست، ولی در بهبود  وی اگ شور
ثیرگذار نبودب و قفقاز چندان تأ زی  رک بویژه با آسیای م انی خارجی ایران  رگ . از

و بسیار کهن  داد و ستد زمینی هزاران ساله  ره با عراق راه  اسی تی ات سی ناسب م
انان ایرانی با خاور رگ وچک میانه و افریقا را بست و تنها درباز زه کشورهای ک  حو
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ر سو . برافروخته ماندخلیج فارس چراغ نیم سوئی  ربا از دیگ   انگلستانحضور بیشت
ر ر دوران استعما رانبازرگانی  ،منطقه در د با یانای ایان    ود خی قدیمتجاریهمت
ترل نان قرار گرفت روزافزونهندوستان در کن ونی های تازه ی سیاسی  آ  و دگرگ

رن  نتوانستنیز به دلیل خرابکاری های کنس للی  لم بین ا ر بهبود آن های بزرگ   د
ر   . ی بازی کندنقش چشمگی

پیمان  گسترش  رای  زه پس از فروپاشی اتحاد شوروی  ب م تمامی تالش های تا علیرغ
های  های اقتصادی منطقه ای و کوشش برای افزایش داد و ستد بیشتر در بازار

ران وفائی تمدن ای نطقه، که یکی از پایه های شک زمینم و خاور ود بود  ریخ خ ه  در تا
راست و، این چالش ها هنوز بی ثم یا کم دامنه  ظامیمانده     و حضور گسترده ن

ر با کامیابی در این زمینه را هنوز، در منطقهنیروهای خارجی   های تازهی دشوا
ونی . روبرو می کند های کن هابا وجود همه ی این در دهه  وشش سنگالخ   هائی ک

ریائی و بازسازی و  و د و ریلی  برای گسترش راه ها و ایجاد ناوگان جاده ای 
ین موقعیت نوسازی  بهینه از ا اده ی  رد و استف رت می گی باطی صو خطوط ارت

وده ورد نظر ب یائی بیشتر م راف ا این وجود بویژه امریکا و انگلستان تالش . استجغ  ب
ویه و همه گستردههای  ند تاس رای نمونه ای می  کن ر  ب زیتی و مسی ران  راه های ت

ای میانه و قفقاز از ایر های نفت و گاز آسی نگذرندخطوط لوله  ر  )107(.ان  از سوی دیگ
د ود یاب نطقه بهب ادالت کاال میان کشورهای م . تالش هایی صورت می گیرد تا مب

ل نمونه وار  ر شما وب که بنیان گذار آن سه –می توان به موافقتنامه ی کریدو  جن
تا سال  رد که  ره ک هستند، اشا ا آن افزایش  اعض2004کشور ایران و هند و روسیه 

ریه، و کشورهایافت یجان، ارمنستان، سو قزاقستان، آذربا و عمان را نیز ی   بالروس 
یینبود، و قرار شدشامل  را وک و ا زستان  و قرقی رکیه  ها مانند ت   پاره ای دیگر کشور

   )108(. به آن افزوده شوندنیز
ر ایران با منابع کانی در ارتباط است طبیعی دیگ ری  ی . برت را م یران  نابع کانی ا م

ر دست تقسیم کرد؛ کانیتوان به چها های های ه  ولیه ی  ساختمانی ، کانی  واد ا  م
فلزی های  و  گاز کانی  )109(.شیمیائی، کانی های سوخت و کانی  از آن میان نفت 
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عمده ی ایران با   جهای  تی اند آما را  آن می توان با پی ریزی  کمکو با صاد
دگی چیره شد   . زیرساخت های اقتصادی بر واپس مان

ولین امتیاز ین سوخت اهمیت (ره برداری از نفت ایرانبه ا ل پهنه یدر ا  جهانی از سا
18 غاز شد59 ر آمریکا آ های نفتی د ین چاه  به شخصی و  1873 به سال ) با زدن اول

ام رو ببه ن ردد که ازیتر  1 آن در سال پیمان نامه ی پیوستِ می گ ا 908  همراه ب
ری ایه گذا به او واگذار گردید و پروانه ی پ ران  بانک شاهی  بدین گونه صنعت نفت ای

غاز به کار کرد های )110(.آ ل  ان سا ر استخراج نفت می 2 تا 1913 دگرگونی د 000 
ود ل 0.04وزن نفت استخراجی در سده ی بیستم از . چشمگیر ب  میلیون تن در سا

19 تا سال 13 رقم 1977  به  رسید293  ج و . میلیون تن  را  علیرغم کاهش استخ
وجمهوری اسالمی آمدن صادرات نفت خام با روی کار ویژه در جریان جنگ  ،  ب

رآمدهای ایران  های تازه د امه  یمان ن شدن پ بسته  نفت با  زایش قیمت  وبه و اف ر
زایش گذاشتهاف   . است 

ز سال  19پیش ا راه صادرات نفت خام 79 ا ،افزایش ناگهانی درآمد ایران از  تنه  نه 
زایش استخراج پایان حکو(برآیند اف  بلکه )مت محمدرضا شاه بویژه در ده ساله ی 

ود زار جهانی ب یکباره ی بهای نفت در با زایش   بدین )111(.نتیجه ی شوک نفتی و اف
ونه که تنها در فاصله ی سال های  1گ م 1977 تا سال 972 رآمد از رق  1.9 این د

زدیک به  لیارد دالر به رقمی ن افت21می زایش ی ر اف ز در سا.  میلیارد دال ل های  پس ا
با وجوداسالمی مهوری جروی کار آمدن هش استخراج و صادرات نفت و نیز    کا
های خود در  در پاره ای سال هاکاهش بهای آن ام به گام به درآمد ران توانست گ ، ای

زاااین زمینه بی و در سال یدف ر سال 24 میالدی 2001  لیارد دالر، د  میالدی 2002 می
آمد از راه صادرات نفت  میلیارد دالر در23 نزدیک به 2003 میلیارد و در سال 19

  .خام به دست آورد
د ز افزایش یاب ینده نی های آ ل  های نفتی در سا بینی می شود که درآمد ه . پیش  ب

صنعت نفت  ونی های  ودگرگ هو گاز  بخش جداگان ران در یک  ر اقتصاد ای   نقش آن د
ونه ی گسترده   .  خواهیم پرداختبه گ
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ودار     به دالردرآمد نفت خام صادراتی - 42 نم

الر م صادراتی به د خا درآمد نفت 

y = 0,5 026x + 4,3575
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ونی های دموگرافیک و  رگ    پیامدهای آن دگ
  
  
  
  
  
ریخیب  که مهاجرتبزرگ دو موج  می توان در نجد ایران به ر پایه ی داده های تا

دموگرافیک ون ساختند، اشاره کرد)جمعیتی(بافت  رگ رت .  را همه سویه دگ مهاج
ود که در دو نوبت پیش از نخستین، از سوی آریائی ها به  وایران ب  میالد پدید آمد 

آثار فرهنگی این کوچ که به .  بر داشت و اقتصادی ژرفی درپیامدهای اجتماعی
ان با  رانی ل ای پاره ای تمدن درهم آمیزی فرهنگ کهن سا زه انجامید، در  رین تا مهاج

نیان و دیگر اقوام  را های ای و جشن  م  راس  برجاییز همسایه ی ایران تا امروز نم
م ساکن نجد ایران است وا های هویت فرهنگی اق انده و یکی از مشخصه  موج . م

رش فرهنگ ده نشینی و  رشد فرهنگی و گست رت آریائیان به این فالت به  مهاج
رنشینی دامن زد ند که آریائی ها فرهنگ مردم . شه اور بیشتر پژوهشگران بر این ب

ز ورود  پیش ا و  دارا بوده  ورز و ساکن را  های کشا به پیشرفت  به این سرزمین 
د ته بودن ر این زمینه دست یاف ری د اره ای  پژ. چشمگی وهشگران به تازگی از سوی پ

دگاه نیز  ه برجسته می شوداین دی یران بود غاز فالت ا اییان از آ که محل سکونت آری  
های  توده های بزرگی از مردم به گوشه  و به گونه ی عمده از این سرزمین است که 

ر دندی ردهگ ندیا مانند اروپا کوچ ک رگموج) 112(. و سکنا گزیده ا وچ  بز به فالت  دوم ک  
ران  ونی هاوای هی شکست برشی دموگرافیک پیامدها آن، از  دگرگ  ساسانی پادشا

برابر  ر  ربد نان ع ، بچادرنشی ره ی کوتاه وقفه غاز می شود و پس از یک دو ا  آ
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و این ره ی همسایگان  رنشینان چیرگی دوبا ر چاد ر ایران با ی ،خاوری ب اب م  شت
ر و چیرگی صد. گیرد ند پس از پیروزی اسک نانیان  اه چیرگی یو ساله ی  دوران کوت

ر ایران،  راب در زمان خلفای اموی ب رنگ کم و بیش گی فرهندگرگونی اع در پر
یر دموگرافیک کمرنگجامعه و  ریتأث ر دوره ی ، اما در پی داشتت اسی د در  و انعب

امداری  زم ا وبرش  ه  وترک ه ر  بافت جمعیتی در ایرانا مغول  وندچا رگ ی ژرف دگ
امد آن و شد نی در فرهنگ در پی ران نجد چادرنشی رش یافت ای ا .گست  در این راست

ریخی بر ده نش وچ نشینی در پاره ای برش های تا ری ک نی نیز برت ینی و شهرنشی
ی   ودر پی خشونت و کشتار زیاد و بی تدبیری حکومت های چند صدجست ساله 

رنشینان، که با چ ابودیاد ری ن ندن اجبا را راکز سکونت اقوام ایرانی و  ز م ره ای ا  پا
همپیوند بود، از س زی  رک ر آسیای م نان بویژه د رت آ وئی جایگزینی جمعیتی صو

رفت به محلیبخش  وگ ران  ر ای نان خاوری سکونت  از خاو   و بهآمد در چادرنشی
ر بنشینکوچ  قبایل شما یران نیز  زوده ا شتاب در درون ا ر شد اف  و از سوی دیگر د

اط ایران مانند  وانست چراگاه های مناسب شمال باختری ایرانپاره ای نق  که می ت
وه ر دامنه ی ک رار دهد، ها در اختی د نشینان به کوچ ار دام های چادرنشینان ق

نا  سک زیدندصورت گسترده  و گ ر گذاشتند  هنگ آن سرزمین تاثی ونی  دگرگ.بر فر
م ره و د رافیک  ل باگسترده آمیزی دموگ ، شما نه وب  بویژه در آسیای میا و جن ختری 

ر . شدباختری پدیدار  ر پیبرآیندد نی های پی د را ها و وی  از جمعیت جنوب و ، جنگ 
بیشتر  ران  ل ای ز جمعیت در شما رک تم شد و  ز ایران کاسته  رک  وبه طور کلی گردیدم

بسیار کاسته نیز گذشته پس ا5در . شد از جمعیت کشور  ر آمدن  سده ی  ز روی کا
ل ایرانی، جز در خاور  تمرکزگرای کهنسا پادشاهی صفوی و با تکیه به سیاست 
ر  اد کمت زبک و نیز در ابع رش ترکمانان ا نتیجه ی یو هم در  و آسیای میانه آن  ران  ای
ک  اجرتهای بزرگ و دگرگونی های دموگرافی با مه ر شمال و جنوب باختری ایران،  د

ری ما ند دو درهم آمیزچشمگی یران یعنیین اریخ ا ا و  بزرگ ت  آمدن آریائی ه
رنشینان  اختریچاد مب ین فالت، روبرو نبوده ای تشکیل .  و خاوری به ا  دودمانبا 

ارحکومت ئل چادرنشین در ساخت یران مبارزه با نفوذ قبا و صفوی در ا ری  ی و ادا
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ز شد  ظامی ایران آغا ائی، گاه با ن نشیب و فرازه  و سیاست سکنا دادن آنان با 
پیخشو وران پهلوی دوم و  اسی، تا د رکی اقتصادی و سی ا زی اده نت نظامی و گاه ب

رش .شدن اصالحات ارضی ادامه یافت است ها و نیز گست ین سی  در نتیجه ی ا
به زیان چادرنشینا ران  وگرافی ای ات سرمایه داری، دم اسب ن و به سود ده و من

تغییر  رنشینان  م و نمودشه نشینانسه ا به  کوچ  نه ل معیت  درصد ج2 ت ر در سا کشو
19    )113(.کرد فروکش 95

ورد دیگرگونیاین  ران چندان م  اگر چه از سوی بخشی از پژوهشگران اقتصاد ای
تاریخی توجه قرار نمی گیرد، ول پیشینه ی   و ژرف و نیز بازتاب درازی به دلیل 

ز ا رهنگی و قومی ایران ا ر آیینه ی اقتصادی و ف و هنوز آن د همیت برخوردار است 
انهه نگا زک بین ان ی  به آن از دیدگاه اقتصادنا م شای رشه وند در.  استنگ هم ر

وام اجتماعی-جوشی اقتصادی ریخ ایرانگوناگون اق یران در تا ی ، کمتر ساکن ا  شتاب
انند چند سده ی کنونی داشته است وسه ی پیچیده و پر. م افت و خیز در  این پر

داری  رمایه  ر رشد مناسبات س رجه ی نخست زیر تأثی و گسترش شهرنشینی و د
قطب های بسیار بزرگ شهری بود ژه ایجاد    . بوی

زون بر این دگرگونی دموگرافیک،  ر جمعیتی امی توان اف یران از چند به ساختا
نگ ر نیز  وشه ی دیگ نامه ریزی ها روندهایر ب که ، چراریستگ  اقتصادی  و بر

های رو به جمعیت ایران همانند بخش بزرگی از جمعیت .ندبسیار تأثیر گذار  کشور
زوده 90ساالنه بیش از . رشد در حال افزایش است  نفر به جمعیت گیتی اف  میلیون 

و به کاهش است. می شود های پیشرفته جهان ر دگرگونی سهم کشور . در روند این 
ه  رشد بدل شد ری جدی برای کشورهای در حال  ئل دموگرافیک به یک دشوا مسا

د ، که د. ان ر فالت ایران طوالنی تاریخی پس از حمله یرشد جمعیت د ران   ر یک دو
نشینان باختری وچ  های ک ری و آسیب جدی به زیرساختار  و چادرنشینان خاو

بود و از نزدیک به  با کاستی روبرو  لیون به مرز 50اقتصادی،  لیون نفر در  8 می  می
ا رو به افزایش است نه افته بود، نه ت غاز سده ی بیستم کاهش ی ا ،آ ر مقایسه ب  بلکه د

ر شدهک یز بیشت ل رشد ن  . استشورهای پیشرفته ی جهان و حتی کشورهای در حا
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یران  به  ی گذشته ساله110در جمعیت ا میلیون  70مرز  میلیون به 8.1 از نزدیک 
بو)114(.استرسیده  و ن جمعیت در سه دهه ی گذشته  وی  رشد روزافز یژه پس از ر

ار آمدن حکومت ر  اسالمی ک ر چشمگی با وجودبودبسیا ل و    کاهش شتاب آن در سا
ونی ود که ،های کن ر می ر ا سال جمعیت ایران انتظا  میلیون تن 90 به 2022 ت

ند )115(.برسد مسائلی مان وند دست اندرکاران اقتصادی را با  اریابی این ر  ،، آموزشک
پدیده های اجتماعی و فرهنگی وابسته به آن ، خدمات اجتماعیبهداشت  و دیگر 

ل باالت. مشغول کرده است به سا ره  رین متوسط رشد ساالنه ی جمعیت در این دو
19های میان  انا1987 تا 77 هم ومت اسالمی،  های پس از روی کار آمدن حک  ، سال 

ز آن . باز می گردد ام کاسته شدآهنگ رشد جمعیت اما پس ا ل گام به گ  و در سا
  .رسید درصد 1.4 درصد و سپس به 1.5 نخست به 1992های پس  از 

عیت و متوسط رشد ساالنه افزایش  ج- 43نمودار    م
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یست که پیشتر به آن اشاره   آهنگ جوان شدن جمعیت ایران در ارتباط با نکته ا
نگیزه ی آن را می توان از  .وتاهکردیم، یعنی افزایش شتابان جمعیت در مدتی ک ا

نترجمله ر ک زان زاد و ولد دید د ی. ل گسترده تر می زا های ش جمعیتاف  بر پایه ی باور
به  ون نگاه  بد و  ازتاب هایمذهبی  ناپذیر کنترلب افزایش کلی . چشمگیر بود ، آن 

رف کردن نیازهای گروه  برط امه ریزی برای  ان در جمعیت کشور برن وان م ج سه
ری روبرو های سنی دیگ ویت ها را به کاری پیچیده کردهر را با دشوا  و تعیین ال

ر ای. مبدل کرده است به دلیل وجود  جنگ هشت ساله ایران و عراقد  نکته ی ،ران 
تعداد زنان نسبت به مردان است ودن  بیشتر ب نیز مشاهده می شود و آن  ری  . دیگ

دیده ویژه  وپا نیز ی این پ ول و دوم در ار ایران نیست و پس از جنگ جهانی ا
هده می شد ل. مشا یران در سا 6 نزدیک به 1998 در هرم سنی جمعیتی در ا 0 

ز  ر ا ایین ت رصد را جوانان پ ل تشکیل 24د م را داده سا ان بیشترین سه  و در این می
به  ان میان ، درصد20با نزدیک  وان د به خود اختصاص می 24 تا 15 ج ر .دادن  اگ

ر سال  ونی در هرم جمعیتی را ب هیم2004دگرگ  به این نتیجه می رسیم که ، انطباق د
5نزدیک به  ران سنی میان 0 ونه 21 تا 13 درصد جمعیت ای بدین گ و  رند   سال دا

ر جوان است بسیا   .جمعیت ایران 
   هرم سنی و توزیع جمعیت- 44نمودار 

کمتر از
یکسال

از 1 سال تا
15 سال

از 6 تا 10
سال

از 11 تا
سال  14

از 15 تا
سال  24

از 25 تا
سال  64

يشتر از ب
65 سال

1,02 6,7 8,7 7,2 12,3
21,3

2,6

گروه های سنی به ميليون نفر در سال 1998
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زمیننی در خاورپروسه ی شهرنشی ز   وپا پیش ا  و شهرهای فئودالی  آغاز شدار
ری داشتند وفائی بیشت رهای اروپائی جمعیت و شک ران از شه وند شهرنشی. ای نی در ر

ولها صدمه دید ران در دوران یورش چادرنشینان بویژه مغ ور. ای ه ی نخستین د
رش جدی شهرنشینی در ایران ل پیش، به گست پانصد سا ز می گحدود  . ردد با

ات  ئیان، نبود امکان یاتی به روستا ، فشارهای سنگین مال ئودالی فروپاشی مناسبات ف
همه گسترش م ید کشاورزی و بیش از ناسبات سرمایه داری در ضروری برای تول

راهم کرد ان را ف و شهرنشینی آن ران، زمینه ی کندن کشاورزان از روستا    . ای
ران که به ویژه در  شهری ای بزرگ شهری متمرکز شدهجمعیت  رکیبی چند قطب  ، ت

صنعتی  به طور کامل با نیازهای جامعه ی  وستائی دارد و خود را  ز ر سنتی و هنو
ده است طباق ندا را بخش بزرگ. ان ائیان تازه شهرنشین شده و سنتگ ی ازهمین روست

انات  و جری زرگ خمینی  هبی و مخالف دگرگونی های از پشتیبانان ب اعیمذ -اجتم
ودندفرهنگی ریان مدرنیزه کردن کشور ب   .  شاه و ج

ران حک و چه در دو ر دوران شاه  زی چه د ور ، اسالمیومت سیاست های ناکام کشا
نگدستی  و ت روستانداری  زون  ان، تالروزاف ل چادرنشینیی دن قبائ دا رای سکنا   ،ش ب

وستاها که  ر ر لد د ویه ی زاد و و ها، افزایش بی ر روی آوری ده نشینان به شهر
رای  ات کافی ب ان هاست و در آنان امک ز شهر نان فراهم کاریابیشتابش بیش ا وا  ج

شتاب رهستند ینیست، عوامل دیگر به  ران که  دوند شهرنشینی در ای این .  می افزاین
بیش همگونی دیده می شود م و  های جهان سوم به شکل ک ر کشور   .فرایند در بیشت

ر  رین به کشو رونی، ورود مهاج های د زون بر دگرگونی  نیز به رشد جمعیت  اف
ری  ردشه شمار این مهاجری. ه استکمک ک ر ایران  ون نفر تخمین زده 2.5ن د  میلی
ان دمی ش ون افغانی و 1.8 که از این می 6 میلی ندعراقی ر  نف50000 ود در  )116(.ب

1 تا 1957فاصله ی سال های  ونه ی بی وقفه در حال 997  جمعیت شهری به گ
وعه ی جمعیت از نزدیک به  ر مجم ود و میزان آن د زایش ب و برابر30اف رصد به د   د

های گروهی در ایران .  درصد رسید60خود همانا  های رسانه  ر پایه ی آخرین داد  ب
اناین پروسه    . دارد ادامه همچن
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ز سال  - 45نمودار   ائی ا روست   1957نسبت جمعیت شهری و 

نسبت جمعيت شهری و روستایی
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ها ا 1967ی میان سال  19 ت ری های کالن در بخش صنعتی، 77 یل سرمایه گذا به دل  

شد گسترده  های بزرگ شهری، مهاجرت از روستا به شهر بسیار  م در قطب  . آن ه
ران از جمله ا ناطق مهاجرت خیز ای ، م یجان شرقی، خراسان، گیالن ستان های آذربا

زی، اص رک ر پذیر تهران و استان م اج ناطق مه ران بودند و م زند ، همدان و ما ان فه
رمان  رفتندفارس، خوزستان، ک ر می گ 5 که بیش از را در ب رصد 0 م جابجائی د  حج

ودجمعیت در کشور  ین زمینه شهر مذهبی قم که)117(.ب  نقش 1979سال در   در ا
ر ده ساله ی میان ویژه ا به خود گرفت، د تا 1967ی  ر 1977  ز شهرهای دیگ  بیش ا

داشت و پس  زایش جمعیت  تهران، مشهداف  اهواز، شیراز و ،از آن شهرهای بزرگ 
رها  صنعتی کشور برجسته ی مراکز تا امروز اصفهان بودند که بیشتر این شه

  .هستند
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ها  - 46نمودار  عیت شهر   1977-1967افزایش جم
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ميان سال های 1967-1977 ا  شهره برخی  افزایش جمعيت در 

  
یافت ز سرنگونی شاه نیز ادامه  رگ شهری پس ا های بز . پروسه ی تمرکز در قطب 

ان سال های رها می 199 تا 1987طبقه بندی جمعیتی شه  نشان می دهد که 7
2بیشترین افزایش جمعیت در شهرهایی با جمعیتی بیش از  50 ه نفر 000  پدیدار شد

ان  های می 10000و پس از آن شهر د249999ا  ت0 داشته ان ر افزایش  رها و .  نف شه
ز  رشد بسیار کمی  یا نفر25000بخش های با جمعیتی کمتر ا ودند با  ا رویرو ب  ی

ر جم   .ندعیتی نشددچار دگرگونی چشمگی

Besitzer
ﻪﺳوﺮﭘ ﻦﯾا نﺎﻨﭽﻤﻫ ﻪﻣادا دراد .

Besitzer
ﺎﻫ لﺎﺳ نﺎﯿﻣ ی 1967 ﺎﺗ 19 77 ،ﯽﺘﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ رد نﻼﮐ یﺎﻫ یر اﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ
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19-1997 بقه بندی جمعیتی شهرهاط – 47نمودار   87 
عيتی شهرها طبقه بندی جم
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زایش جمعیت زیر تأثیر پار نکه اف های نتیجه ای یعی شهر طب انند رشد  ه ای عوامل م

افت  تازه با ب های  ان به شهرهای پیشین و پیدایش شهر نخستین، مهاجرت روستائی
رفت،شدید روستائی رگ صورت گ ونه که  )118(. از درون آبادی های بز همان گ

ردید رش ، پیشتر گوشزد گ پدیده های مهم در بافت جامعه ی ایران گست یکی از 
ازدگی شهرهاست ونی در ایران .روست ناگ روستازدگی شهرها با درجات گو ر   دا پدی

ادان با .  استشده ند آب ونه شهرهائی مان نم های % 7برای  افزایش جمعیت میان سال 
با 1355 – 1345 راز  رگونی ها تا حدودی به % 3و رشت با % 5، شی ز این دگ ا

زایش شمار روست ا در بیشتر شهرهای دیگر پروسه ی اف بودند، ام ورمانده  ائیان د
ریان بود رت کرده در ج ها بویژهپدیده مهاجرت. مهاج به شهر ا   دهقانان  از روست

م زمین بودند ند یا ک زمین نداشت تفاوت .  در بر می گرفت،خرده پا و تهی دست را که 
انان کم زمین ورزی و دهق ران کشا رگ رآمد میان کا و  و خوش نشیند باال  از سوئی 

زدبودن ها با رسنجش در شهرها در ها م ؤثر بود،وستا ونی م ) 119(. در این دگرگ

زی در جلب شمار رو به افزایش جمعیت  بر آن ناتوانی بخش کشاور زون  اف
اها ی ،روست ر از جامعه ی سنت ونی در ساختار اقتصادی کشو رگ ر کنار روند دگ  د
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یه داری ر این دگرگونی ها داشت،فئودالی به ساختار سرما .  نقش تعیین کننده ای د
ل های دبرای نمونه  19میان ر سا ها به شهرها 1997 تا 87 روستا  موج مهاجرت از 
وان  رت پذیر در این سال ها نخست  بزرگترین. دیدبه روشنیرا می ت  استان مهاج

رش جم زدیک به دو میلیون نفر بودتهران با پذی وزستان و .عیتی ن  استان های خ
ود اختصاص  ندخراسان و اصفهان  جایگاه های بعدی را به خ   .داد

رد  - 48نمودار  انها مهاجران وا 1-1997شده به است 987  
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19 97-1987 ان  ه ی مي سال شده به برخی استان ها در ده  مهاجران وارد 

  
رت ه مهاج رستان هامی توان ا بازتاب این  تعداد شه زایش  ر اف  و بخش ها و را د

رها دید تقسیمات کشوری میان سال های . شه  بیشترین 2003 تا 1987از دیدگاه 
رشهرها و سپسشودضریب رشد را می  ر شما ها و شهرستان ها و  د  در بخش 

ها مشاهده کردتنها  هستان  ر در د   .در آخ
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200-1987های   سالشد شمار مناطق میان ر- 49نمودار   3 
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ن هرستا تعداد بخشتعداد ش تعداد شهر ن د دهستا تعدا

های 2003-1987 رشد ميان سال 

  
ولی تعداد  ز چشم انداز  ش،ا تب بیش از  هستان ها به مرا ار شهرها و بخش  شمار د م

و شهرستان افته ها  زایش ی هس. ا اف ار زیاد د د شم تان ها اما به دلیل کم بودن تعدا
نین م بزرگ ،شان اساک ر نیست به معنی سه نان در ترکیب جمعیتی کشو   .آ

روستائی  - 50نمودار  1تعداد مناطق شهری و  987-2003 
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ان و دهست خش، شهر  اد شهرستان، ب تعد

1987 2003

  
های دارای سکنه  ندی شمار روستا ه (با نگاه به طبقه ب هایی که خالی از سکن روستا

ود داردهستند نیز  های ) وج ر سال  198د وان تعداد بیشتر آبادی ها 1997 تا 7  می ت
وسط و کوچک دید های مت ر . را در زمره ی روستا رین شما در این میان بیشت
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را ی  های دا را روستا اها  تشکیل می دهند500 تا 100روست ر جمعیت  رت .  نف به عبا
های ایران مناطق جمعیتی میان  ر بیشتر روستا ر می گیرند و  ر500 تا 25دیگ ا در ب

که  ولید گفتمان هاییبیهوده نیست  زی ت رباره بهینه سا ونی د های کن ل   در سا
ز راه به هم پیوستن زمین زی ا ور ریان است کشا راکنده در ج  )120(.های روستاهای پ

های ب روستا شمار روستاها نیز در این ده ساله بیشتر در  زایش   و سیار کوچکاف
وستاهای ود نفرجمعیت چشمگیر 500تا 100  کاهش در شمار ر   ب

روستاها بر شمارمقایسه  - 51نمودار  عیت پایه  19میان  جم ا 87 1 ب 977 
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1987 1997

  
رانج های معیت متمرکز در روستاهای ای ل  19 در سا و 87 رگی 1997   بر پایه بز

اها  های کوچک زیاد است ولی . نیز بایسته ی نگرش استروست ر روستا ر شما اگ
بیشتر استت رگ  های بز روستا که در حال . مرکز جمعیت در  نجا دیده می شود  در ای

ز  با جمعیتی بیش ا ران در آبادی هایی  بیشترین جمعیت روستایی ای 5حاضر   نفر 00
ار روستاییان در آ هستند و شم ز  رک  ، بسیار کم نفر100 تا بادی های کوچکمتم

ایی . و از دیدگاه اقتصادی اهمیت آن ناچیز است بوده ر جمعیت روست  بدین ترتیب د
وناگون با پروسه ی  وایی گ رغم بزرگی کشور و شرایط آب و ه ران علی ای

رو هستیم   .تمرکزگرایی روب



ا   125                                                                                     داده ها و چشم اندازه

1-1987 آبادیها تمرکز جمعیت روستایی در - 52نمودار   997  
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تمرکز جمعيت روستایی

1987 1997
  

رجسته کردیم پروسه ای که ما پیشتر  ر شهرآن را ب ه می شود در ها نیز دید و د
اها نیز ان استروست ابان.  نمای زایش شت ژه اف ر بوی  جمعیت روستاهای بیش از هزار ت

یش.   نفر چشمگیر است5000های بیش از   و از آن میان آبادینفر  نیز یافزا
روستاهای کوچک مشاهده می شود، ولی میزان  رجمعیت  ر د افزایش مطلق آن بسیا

م   . استک
ر  ودا ایی در آگرگونی جمعیت  د- 53نم ها روست   1997-1987بادی 

>  5000
 49 99 - 2500

 2499 - 1000
 999 - 500

 4 99 - 100
 99 - 50
 49 - 25

 24 - 1

0,00 0,20 0,40 0 ,60 0,80 1,00 1,20 1,40
  

های شهری که وده  ر میان ت اسی د رش نفوذ سی  از  بودند و1979 موتور انقالب گست
ند، از الیه های پائین اجتماعی یعنی مهاجرین  کسانی توان روستائی تشکیل می شد

زبان آنان را می  ندبر می آمد که  ان ر ودانست ردند نیازهای آن و می ک و . ا بازگ در د
، جنب ل گذشته 1ش ملی شدن نفت در سال جنبش بزرگ توده ای در پنجاه سا  و 954
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همن هبری این جنبش 1979 انقالب ب ونیست ها و روحانیونی که ر و کم ، ملی گرایان 
ناآگاهها را ا  ند، آگاه ی عهده داشت ا همانا  ، به این ویژگی ها بر  االی روست شمار ب

د،هاپیشینه گان شهر ن های .  توجه داشت ر میان سال  وده ایران که د رای ت حزب چپگ
19 195 تا 42 پیوند نزدیک با 4 ر  ، مردم د م شدن انونی اعال غیرق ا وجود  ود و ب  ب

های  نی و بخش بزرگی از روشنفکران و الیه  ری و دهقا رگ هبری جنبش کا عمالَ ر
داشت، در مرامنامه ی خود با توجه به  را در دست  ری  شه ی  این ویژگی میانه 

رایش به  م گ م جامعه ایران، از ذکر مستقی یس ز سوسیال ری می کرد و پاره ای ا خوددا
های آن گرایشات مذهبی داشتند 19در جنبش سال  .رهبران سازمان   خمینی با 79
ها وده  مذهبی ت ر جلب ،بهره گیری از باورهای ساده ی  ل  بیش از رقیبانآنان د را  لیب

های . ملی گرای خود موفقیت داشتو ر کشور وان در دیگ های همسانی را میت  نمونه 
رشد دید ر حال  ان که نزدیک به . د  درصد جمعیت آن را روستائیان 80در هندوست

ود بر پایه اصل  است مبارزه ی بی خشونت خ ا سی دادند، گاندی ب تشکیل می 
رایشا 2"زاتیا گراهی"و  1"اهیمسا" انان را بازتاب می تکه گ  مذهبی توده های دهق

ها هواخواه داشت و با داد وده  رای بورژوازی در میان ت ز نمایندگان ملی گ ، بیش ا
وده های گسترده ی  ژی خود حلقه های محکمی میان بوژوازی ملی هند و ت یدئولو ا

هقانان ایجاد کرد   )121-122(.د
ود که نهرو که یکی از آگاه ترین رهبران جنبش های کشورهای در حال  بی علت نب

ود  همه جانبه رشد در زمان خ ناگون فلسفی را  نظام های گو با تالشی پیگیر  بود و 
زب  رفت و برنامه های اقتصادی ح ده می گ وستان به استفا زه ی سیاسی هند ر مبار د
وتهای  مستقل ملی و بدون تفا شدن و برای رشد  صنعتی  ره ی ملی را برای  نگ ک

ها و  رای بزرگ در درآمد مکانات بب  در ،ی می کردرابر و همه سویه پشتیبانایجاد ا
وان گاندی به توده ها ت یابی  ،  رادست م سخن می گفت ندیشه های مرد و ا  که با زبان 

رها)123(.نداشت وا ر شمار جمعیت خان زی از بافت ، نگاهی به دگرگونی ها د  چشم اندا

                                                 
1 AHI MSA 
2 SATYAGRAHI 
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به دست می  ین میان دو برش، یعنی دگرگونی . دهد جامعه ی کنونی ایران  ر ا د
198در دوران شاه و سال های  1977 تا 1967میان سال های   در 1997 و 7

وران مالیا آماری ،ند ه اسنجش از دیدگاه  د شد ر . ن از دیدگاه جمعیتی بیشترین شما
پس از برکناری شاه یان چه پیش و چه  ران و به ،ای  در خانواده های بیش از هفت نفر 

ر کلی در خانواده  ز چهار نفر به باال متمرکزطو ندهای ا ود رگ خانواده های .  ب بز
رجست ین میان ب ر ا ر گی داشتند که بیش از هفت نفر د و در حال گذا هنوز سنتی  افت  ب

یه داری رما و می کرد  ایرانجامعه ی س زگ   .را با
   خانوادهپایه شمارانوارهای معمولی بر  خ- 54نمودار 

واده شمارخان خانوارها بر پایه 
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ها رشد جمعیت ایران در میان خانوار نداز رو،نگاهی به  م ا تری از دگرگونی  شن چش

 همانا دوران 1977 تا 1967در سال های . های بافت جامعه به نمایش می گذارد
ی  ته  رداری از جوامع پیشرف و الگو ب ری  دا رایشات سرمایه  رشد گ به دلیل   ، شاه

ر آن بیشترین رشد را در میان خان،باختری و اما در کنا در میان  وارهای تک نفری 
هفت نفر های از  ر می  و هخانوار   .  دیدشدبیشت

رشد بود یشات نو در کنار گرایش سنتی جامعه در حال  را ل . ندبدین گونه گ در سا
ومت ه نخست روی کارآمدن حک ، والیت فقیهای   و گسترش ایده های اسالمی

نده ی زایمان یل جلوگیر لفت با استفاده از وسا های ،مخا نی در خانوار  رشد شتابا
و بویژه از4بزرگ از  ر به باال  رد نف ود آو ال به وج ا .  هفت نفر به با از سوی دیگر ام

زایش  رین اف وارهای تک نفری دیده کمت ز دشواری های اقتصادی . شددر خان که ا
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رویه و شتابان جمعیتجمله  ر  بودبازتاب افزایش بی  وری اسالمی را ب ران جمه ، س
ر خ آن داشت که از باورهای غیرواقع الف بینانه ی اسالمی خود دست بردارند و ب

لیل ناتوانی در پاسخ گویی به ی نخست زمامدارسیاست سال های های ، به د نیاز
ددرنیروهای جوان  ، از شتاب افزایش جمعیت بکاهن بازار کار روند را در .   این 

19 تا 1987 آمار سال های سنجش وان دید97 ها بیشترین .  می ت در این سال 
رین کاهش در  رهای سه نفره و بیشت وا زایش در خان ز اف بیش ا های  میان خانواده 

نفر مشاهده می شد های . هفت  بدین گونه روند دگرگونی دموگرافیک در خانوار
ل های پیش از روی  م به گام به سا رانی گا ز ای ر آمدن حکومت اسالمی با   .گشتکا

ولی بر حسب تع -55  نمودار عم وادهدگرگونی در خانوارهای م   داد افراد خان
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ر در بافت جامعه ی ایران ونی های ناگزی لیرغم  رادگرگ ه ، ع دگم گرایان خواست های 
وان در دگرگونی مالیانی  و قانونی کردن  کاهش سن ازدواج برای زنان، می ت  

و شهری ایران  وستائی  ج در جمعیت ر وا زد در این میان . آشکار کردمیانگین سن ا
نان روستایی میانگین سن ا ژه در میان ز االاج بی توجه به رهنمودهایزدوبوی  که  ب

هش دادند، رو به افزایش بود رای دختران را کا نها در میان زنان  .سن ازدواج ب ت
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و مذه  ر تأثیر ج هی زی ر سال های نخست حکومت شهری برای دوران کوتا بی د
.20، این میانگین از اسالمی ل به 2 ل های پس 20 سا ل کاهش یافت، ولی در سا  سا

زا ز آن به می 22ن ا د5.  روند افزایش میانگین سن ازدواج زنان هنوز هم . سال رسی
مه دارد دا سن از. ا ر میان مردان در زمینه میانگین  دد ندا  دواج، دگرگونی چندانی رخ 

ز و چه در روستاها ا کاهش آن ناچی ا . بود و چه در شهره ج تنه وا زد ال رفتن سن ا با
ری ، بشتمی گبه مخالفت زنان با ازدواج زودرس باز ن ز دشوا لکه به ویژه بازتابی ا

نا وا نواده ی مستقل های مالی ج تشکیل خا ز . بودن برای  که بخشی ا بی دلیل نیست 
ی  والدین مرد زندگی می کنند یا برای مدت نان پس از ازدواج یا در خانه ی  جوا
ی  ل می توانند زندگ وتازه پس از چند سا نند  نواده خود می ما و خا ر د جداگانه د

غاز کنندمستقل زناشوی را آ نگین سن ازدواج مردان در ایران . ی خود  ل 25.6میا  سا
ر میانگین و  نان براب زنان شهری میانگین . می نمود سال 22.4ز 2سن ازدواج  2.5 

ائی بودسال  ان روست اوت بسیار کمی در میان زن و تف زمینه   و شهری در این 
هده می شد م در میان زنان روستایی شاخصاین . مشا ر ل  سا22.3 رق را آشکا

رد ر تفاوت سن ازدواج در میان مر. میک و روستائی اما بیشت ری  . می نموددان شه
برابر  نگینی  ردان شهری میا روستایی26.2م ردان  ل و م ر با سا راب 2  شاخصی ب 4.5 

  .را نشان می دادندسال 
روستامیانگین سن  - 56نمودار  زدواج در شهر و    ا

زدواج  ين ا ميانگ
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ر ر روی کا تنها د نه  را  زتاب خود  هبی و  ضد دگراندیش با و مذ را   آمدن رژیم سنتگ
رت س مهاج یرانیان مخالسیل  ز کشور فیاسی ا ج ا ه خار ک ( ب که جمعیت آن را نزدی

تا 5به  زنند7  راسالمی نیز نشان داد)  میلیون تخمین می  لکه دارندگان مذاهب غی ، ب
های گوناگون  ز فشار یران ا ر ا و غیرمستقد ها نمستقیم  ودندیم آن ر ر سنجش.  ب  شما

بستگان به  های میان آیین هایوا ران در سال   زرتشتی، مسیحی و کلیمی و دیگ
19 ین  بر 1997 تا 87 رکیش هاکاهش جمعیت وابستگان به ا . د در ایران داللت دا

ران این  هایپاره ای از طرفدا ند، ولی با آیین  یران مهاجرت کرده ا راسالمی از ا  غی
می توان گمان کرد جرت ها بدلیل افزایش شتابان جمعیت در ایران، وجود این مها

رسمی امادر آمارامر این . باشدشمار آنان در مجموع افزایش یافته که   انعکاس  
افته است ین تناقض را از جمله می توان دلیل. روشنی نی ز در ا های وارده ا  فشار

ژیم اسالمی به آنان و در نتیجه خودداری هبی  از اعالمسوی ر وابستگی مذ  
ران دا رآیین های هوا ری ها دیگ وند آماربردا نست، چرا که در ر ران دا ر ای  همین  در د
ز  یمقایسه هبی خود را نگفته اند ا وابستگی مذ شمار کسانی که  له   39753 ده سا
رسیده است89716نفر به  بر  برا ی . نفر یعنی به بیش از دو  راد م  بخشی از این اف

زتوانند آتئیست د باش نی   .ن
وه ب - 57نمودار    ندی جمعیت بر پایه ی مذهبگر
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رافیکژوی وگ اندازهای دم   گی ها و چشم 
  
  
  
  
  

نا پرسش این  کنونی آن چه  بافت ساختار جمعیتی وه یست که با نگاهی به پیشی
هایی را می و چه  ویژگی  ر درجه ی نخست برجسته کرد  هایتوان د ی در چشم انداز

بل  ینده قا ر  وهای آماری بر پایه داده.  استپیش بینیآ  در دسترس بجاست که د
غاز شتاب افزایش جمعیت  نسترا آ ر . سرآمد دا اگر چه از ضریب رشد جمعیت د

اال شده ولی میزان آن هنوز ب ودی کاسته  ران تا حد همین راستا همزمان  .ستای در 
بایست به ضرورت  ریزی اقتصادی  درمی  ا برنامه  نه ر چارچوب آینده نه ت  تولید د

لی بلکه  ندازناخالص م نگاهی ویژه داشتاز چشم ا را که میزان  تولید سرانه نیز  ، چ
نده است ر کنار . آن در پیوند تنگاتنگ با افزایش جمعیت در آی اخالص د رشد تولید ن

لی   میزان دگرگونی در ساختار توزیع درآمد ،جمعیت رو به افزایشمتناسب با و م
لی یدار از اهمیت م ردار استپایه ای نیز برای یک رشد پا برخو ه .   ر این زمین د

زتاب می شاخص را با ز واقعیت  هند  ها و نمودارهای در دسترس که تنها بخشی ا د
د نگران کنند،نیز ن   .ه ا

های  ز جمعیت چه در شهر ر کلی پروسه ی تمرک ر کنار افزایش جمعیت به طو د
و بخش دامه دارد بی گسستبزرگهای  بزرگ و چه در روستاها  ا به .  ا وستاه ر ر د
رت از روستا وچک ها به شهرهاطور کلی یا با مهاج  یا با مهاجرت از روستاهای ک

وبرو میها بخشبه روستاهای بزرگ و   ،در شهرها نیز گرایش عمده. شویم  ر
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ا ز استثناه ره ای ا های ،گذشته از پا مهاجرت شهرنشینان از شهر  نشان دهنده ی 
وچک به شه لیمی. رهای بزرگ استک  یجمعیت-برآیند این دگرگونی در ساختار اق

دگی ناموزن جمعیت در ر پراکن ود ایران آینده یژرفش هر چه بیشت   . خواهد ب
یرانی را نیز میید وارهای ا ر ساختار خان ونی د رگ همیت ارزیابی کرد گ . توان با ا

واست م خ هایها و گرایش علیرغ روهای سنت گرا، در   چارچوب رشد  پاره ای از نی
وارها  ، با کوچک شدن اعضاء خان ا و چه در ژرفا ات سرمایه داری چه در پهن ناسب م

ر شهرها عمدهبه ویژه د طور  وبرو می به  ر یدر کنار آن گرایش. شویم  ر  که د
های تک صنعتیکشورهای  ر خانوار زاش شما ر زمینه اف  پیشرفته بویژه در باختر د

ه نفری دیده می   در زمینه اقتصادی این گروه به یکی از آماجز نیین دلیلمشود و به 
رکت راروییده های مهم سیاست بازاریابی ش رگ ف ، در مقیاس کم در ایران های بز

زمانی اه  به طور کلی با . شود مشاهده می نیز با یک وقفه کوت ین گونه از یک سو  به ا
بافت های سنتی و پرشکسته شدن  نه ی خانوار و هستیم و از سو شمار که وبر ی  ر

ر  یبا دیگ تاثیرات سنت و کاهش  اسبات خانوارها  ر نوع من   .دگرگونی د
از می یران به جوان شدن آن ب ر ا ز ویژگی های تغییر ساختار جمعیتی د . گردد یکی ا

شمار جوانان در ترکیب کلی جمعیت زایش  رزیابی ازتوان   را میاف ز به ا  دو چشم اندا
د ز می. کشی نه هایی  بخش نخست آن با به په ردد  ها و گ ال، آموزش و نهاد مانند اشتغ

رای سامان د یسته ب با های اقتصادیتاسیسات  نیاز عی-هی به  ردن  فراهم ک. اجتما
ری ها یط برای حل این دشوا معبویژه در زمینه اشت شرا ل به چنان   ریشه ای ضلغا

ود ساختار های کنونی رسد با وج بتوانتبدیل شده که به نظر نمی   در کوتاه مدت  
هک را هایی برای آن  ر رسانه های گروهییبر پایه ی داده ها.  کردپیداار ران د  ، ای

ونیک  نزدیک بهساالنه زار کار می میلی د  نفر جوان وارد با های  )124(.شون دشواری 
تار آین های  نداز و چشم ا ا،دهاقتصادی جوانان  رشد ن  خشنودی یکی از انگیزه های 

های نسل جوان است ر سال ،ها و ناآرامی  ر اعتراضات های کن که د ژه د ونی بوی
زنان و نشجویان و  الیه های اجتماعیبیشتر دا اب یافته است دیگر    . بازت
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رجوان شدن شتابان جمعیت در ایران  دگ  نایی چندی را د و ب پیرگونی های ر   
وانان که از راه. شته استدا رسانه های  افزایش شمار ج ند  ون مان اگ های گون

نترنت و غیره با دستاوردها روهی، ای لمی و سیاسی، اجتماعی، فرهنگیی گ   درع
وند در جهان اورها، چه پی ها و ب و از جمله در اندیشه  ر جهان بینی جامعه   هستند، د

ونه آد اعبه گ زه و روان اجتم م تا  و چه در دیدگاه های کم و بیش سازمان اب و رسو
اوردهای نوین علمی. بازتاب دارند،یافته ی آنان نترنت ع- دست ژه ای و بوی لیرغم  فنی 

ا زاری هستن،تمامی فیلتر گذاری ه با  نه تنها اب رقراری ارتباط  ، برون ازد برای ب ران  ای
رای بلکه  فرهنگیگسترش داد و ستدوسیله ای هستند ب اسی و اجتماعی و   های سی

ویس.میان جوانان در درون کشور  پرهوادارترین که یکی از ی برای نمونه وبالگ ن
رهای زا ر ااب دگاه جهانی،یران است ارتباطی جوانان د ه  از دی ب  جایگاه برجسته ای را 

ود اختصاص می دهد ا. خ ونی ه رگ ین دگ ا ،ا م و ی شیوه  همان و رسو و آداب  زندگی 
رده ژهی تازه داد و ستدهای گست  جدایی هر ، جامعه نوین ایران الکترونیکی در و بوی

بیشتر  ز سنت جوانانچه  و روابط کهنه  ا ز سویی در این جدا. را در پی داردها  یی ا
ز عی با ات ناهنجار اجتما رش مناسب عتیاد تاب میگست نند گسترش ا  و ، فحشا ویابد، ما

ر در  ز سوی دیگ ر مانند ا رایشات هنجا هنگیگرایشافزایش گ ئل فر اریخی، – به مسا ت
و سیاسیمعل-یآموزش افته برای -ی  وشش کم و بیش سامان ی عی و ک اجتما

یابی  بروندست های  و راه  بن بستبه راهکارها  ز  رفت ا زی   های جامعه ی امرو  
ر زمینه برای نمونه  می توانرانخست  گرایش .انای های در   ی اعتیاد و دیگر آسیب 

وانی و خودکشی ها دید عی مانند بیماری های ر هایِ .اجتما ر کنار این جلوه   د
ز سنتجداییِ ارِناهنج ز  که آن را می،ها و فرهنگ واپس گرا  جوانان ا  توان گونه ای ا

م ارزیابی کرد و غیر سازنده و خودسوزمبارزه منفی  یهای امید بخش با نشانه ، ه
و رش  برو مینیز ر لمی. اندشویم که رو به گست  افزایش  باآموزشی-در زمینه ع

نشجویان ر دا روبرو می وشما انی  علمی جه ز . شویم  درخشش جوانان در مسابقات  ا
بت ر همین گرایش مث ر میان جوانانسوی دیگ ران را به یکی از صادرکنندگان  ای، د

ها«بزرگ  تبدیل کرده» مغز بازار داخلی به دلیل نارسایی چرا که در  است، در جهان 
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م نیسته  زمینهای اقتصادی ین نیروها فراه ر زمینه ی فرهنگی. ی جذب ا  تاریخی–د
نان بهنیز می توان دید که وا وجه ج ندگ شناسایی ت های واپس ما ی و چگونگی  انگیزه 

ز با ،بر آنچیرگی  اتهای تاریخی  کتاببهره گیری ا عی و دیگر امکان   و اجتما
ته است ئل اجتماعی و سیاسی که . فرهنگی افزایش یاف ز مسا ون بر آن گریز ا افز

هنگی و  ژه پس از انقالب فر ، بوی ان جوانان ا  دانشگاه "پاکسازی"برای مدتی در می ه
ندیش را نشجویان دگ یافته بود، از دا گسترش  دفروکش می  ز جملهبازتاب آن را.  کن   ا

و زنان و نشجویی، تظاهرات جوانان  دا ار اعتراضات  شم ر افزایش  ز د زان ا  دانش آمو
ر زایش شما ر اف و  نهادهای یک سو و د ه  و فرهنگی نویناجتماعیسیاسی   که به گون

ا سنت گرایی می زه ب ار به مبار ، از سوی دیگر مشاهده دازندپر ی آشکار و ناآشک
رد   .ک

ز میان م زمینه های عینی سنت گراییا  بویژه در میان گی واپس مان و رفتن گام به گا
نان اه زمامداری را،جوا وادار به واکنش می دستگ د   ز . کن نجا ی یک ک  خرافه گرای
راطی همزماناف ا  های  ب رش میسرکوب تند شیوه  وشه ی یابد و از  گست  دیگر برای گ

نارضا ته یی ها به یک جریانجلوگیری از تبدیل این  ر برابر و  سازمان یاف بزرگ د
وشش می خودکامهدستگاه اسخشود ، ک نیازها از اوج دهی با پ ز این  پاره ای ا  به 

وگیری شودگ تالش می شود . یری ناآرامی ها جل ر این میان هم چنین  جریان تا د
کشانده شو به انحراف  ره ای از این کوششپ .دننارضایتی ها  ا را می ا ر  ه وان د  ت

پیدایچارچوب ال  زه  ش کان و برنامه های ی های تا  در بیرون از "مدرن"موسیقی 
ران از سوی جمهوری اسالمی بند،ای هنگ مصرف، ایجاد  و  گسترش بی  بار فر

های  ا و صفحات اینترنتی و روزنامه  ز راه ایجاد رسانه ه هنگی و فکری ا غتشاش فر ا
وزیسیون یافته مواد مخدر در میان ج ِاپ یژه از وانان بو خود ساخته، پخش سازمان 

ران اسدا زمان وراه مافیای سپاه پ بسته و سازشکار   ایجاد سا وا ها و نهادهایی 
هده کرد ین همه دشوار می. مشا دامه یتوان گمان برد که با  با ا  گرایشات گی چیرا

توان موج ن ، و خودکامه و سرکوب گرانه ی کنونیسنتی  اوج رو به خشنودیاب
نان    .فرونشاندرا جوا
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   الیه های اجتماعی ختارهای نوین و دگرگونی دررشد سا
  
  
  
  
  
اشی  ن فروپ 1 در سده فئودالیسمشانه های  قاجار  پایان میالدی بویژه در9  دوره ی 

وستاها  ر شد و با گسترش گام به گام مناسبات سرمایه داری در ر انند هآشکا م
ب رها، و ت الکیشه ل ها و خان ها به م ئودا بزرگ زمین های کشاورزندیل ف  و ی 

ری ایران دا ز سرمایه  اَ سیستم بهره . ، برجسته تر شدبخشی ا وطه قانون انقالب مشر
ودالی و تیول د کهن فئ برداشتیراکشی  ر سیتسم اقتصادی ، را از میان   ولی عمالَ د

اها دگرگونی چشمگیری ایجاد نکرد  برشدوران پادشاهی پهلوی اول . روست
و افزای رمایه داری  اسبات س رش شتابان من الئی ش دادگست ولی و کا  و پایان و ستد پ

صاد بسته  وره ی اقت ودود ها ب روستا لی  خودگردان  در مناسبات اقتصادی  و
اها  زمان. دیگرگونی ژرف نیافریدروست رضی در  رضا شاه به این اصالحات ا  محمد

لی کم کم از روسنیاز ناسبات فئودا پی آن م ر  و د این  . برچیده شدتاها پاسخ داد 
وجو وفایی بخش اصالحات با  ری، به شک رمایه دا رش مناسبات نوین س د گست

ر نشد و حتی از توان ورزی منج ا واحدهایکشا تا حدودی یی اقتصادی روست نیز   
ران حکومت فراینداین  .کاست در نتیجه گام به گام .  نیز ادامه یافتاسالمی در دو

اهای خالی از سکنه به ر زیادی از روستاها خالی شدند و میزان روست  هزار 60 شما
ا  ران بالغ کل از % 48 یاروست ردیدروستاهای ای نخستین دگرگونی پدیده این  )125(.گ
ران ژرف   .بود در پهنه ی اشتغال در ای

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        136
 

 کاهش شمار کشاورزان در جمعیت ، کار و نیروی انسانیپهنه یدر  تغییراین 
پی داشتشاغل ایران  ین . را در  م ع امرا ازتاب مستقی ویژه ب ر  که بودواملی ب دان د ب
ها و نبود جایگزین شغلی همانا ، شدباال اشاره  ودالی در روستا تالشی مناسبات فئ

ناسب زم کشارو رای   مدرن از سوئی، و گسترش شتابان ی و برنامه های درست ب
ات  ناسب وینم قطب های بزرگ صنعتی و بازرگانی در ن ویژه در شهرها و پیدایش   ب

ها از سوی دیگر ر کمی از استان  1 تا سال 1963اصله ی سال های در ف. شما 978 
بان جمعیت، شمار کارکنان در بخش کشاورزی که بیشتر در  ود افزایش شتا با وج

غیرف ری و  ار مزدو ات ک ناسب افتئودالی قرار داشتند، کاهش م  بود که این در حالی. ی
بخش صنعت و خدمات در فاصله ی ه و  ر د هاد ل  ارکنانمین سا ار ک  رو به  شم

وگذاشتفزونی  ز . ده ب ان کشور ا زایش کل کارکن دین گونه با وجود اف .6ب  میلیون 6
ل  ر سال 10 به 1963نفر در سا ون تن د ر 1978 میلی ا شما ، در بخش کشاورزی ام

3شاغالن از  ن6. به  میلیون  3فر  هش2. ودفت یا میلیون تن کا   .ه ب
روی کار بخش کشاروزی در کل  - 58نمودار    شاغلینسهم نی
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ومت  روند در دوران حک دامه یافت و کاهش در جمهوری اسالمیاین   نیز همچنان ا

به آن زی  ارکنان بخش کشاور ر ک د  مجموع2002جا انجامید که در سال شما را  اف
ر بخش  زیهای فعال د ر میان ، شکار،کشاور هیگیری د ی  جنگلداری و ما تمام

نان کشاورزیبه ای. بود% 26.9تنها  ، ساله و باال10شاغالن  رک ا ن ترتیب سهم کا تنه  
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زدیک به % 60  بخش خدمات و ن رکهمه ی % 80شاغلین  های گوناگون کا نان بخش 
  . را به خود اختصاص می دادصنعتی کشور

های اقتصادپایه توزیع نسبی کارکنان بر  - 59نمودار    یگروه 

گون خدمات گونا

ار و  ورزي، شك آشا
جنگلداري

صنعت (ساخت)

مان ساخت

و  گاز  امين برق،  ت
آب

استخراج معدن

ماهيگيري

0 10 20 30 40 50
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های شاخص دیگر اقتصادی در سده ی کنونی افز رکنان بخش  ایش شمار کا

وناگون اقتصاد شهری است یران از دیرباز. گ ،در ا نی ران ساسا له در دو  ، از جم
رای تولید با  رگاه هائی ب ز پیشه وران کا ا زیادی ا ری شمار نسبت چیره دست با آثا

و تمدن آن زمان و سازمانی پیچیده،  عالی فرهنگ  ر سطح   پیشه )126(.وجود داشتد
و و صنتعگری  ر اروپا ، به طور کلی کاالهای ایرانیوری  تا پیش از انقالب صنعتی د  

ر م ر سطح جهان بودد ود د باالی خ وبی داشتنددارج  ی . ند و بازار خ وسه ی جدائ پر
ران از صف  غاز شد جهان از پایان حکومت صفوی یپیشروکشورهای ای  و گام به آ

اندگی بیشتر  م این واپس م ر به چهار  .شدگا ر این نوشتا زی ما د دوره  نوسا
رده ایم زیر . اقتصادی ایران در دو سده ی گذشته اشاره ک که بیشتر  دوران نخست 

ود و جز  پدیدار شد، کوتاه مدت ب اجار  زیران برجسته ی دوران ق راهنمائی و
ره ای  ین وجود پا یانجامید، با ا نی ن ود اقتصادی چندا به بهب ونی های محدود  دگرگ

ارنجات صنعتی در ایران آغاز به  زوده ک کار کردند و به شمار کارگران صنعتی اف
ه . شد زدیک به بیست سال ب پهلوی اول ن وسازی ایران با تالش های  وران دوم ن د
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کشید زا  را رشته  در این زمان رشد صنایع. د یع نظامی و  زمینه ی صنا بویژه در 
بودن و صنعت نفتهای همراه آ ر.    افزایش چشمگیر کارکنان صنعتی و این ام

پی داشتیخدماتتجاری و  را در  بان طبقه کارگر.   ر مزدبگیران افزایش شتا  و دیگ
ری یکی از زمینه های رشد چپشه ران   اره انگرای  درای ز کن های پس ا ل   در سا

یران را . گیری رضا شاه از تخت شاهی بود زسازی ا محمدرضا شاه موج سوم با
رد و در پیامد آن به شمار غاز ک ناگون اقآ ان بخش های گو  باز  شهریتصاد کارکن

زوده شدهم  ار در بخش صنعتی میان سال های . اف وی ک زایش نیر 19اف ا 63 1 ت 978 
ر در مقیاس  ر مجموع کارکنان کشو رصد شاغلین د ود، با این وجود د ر ب چشمگی

بود م  نطقه ای ک ارکنان واحدهای . م رای نمونه درصد ک ، 1975 در سال صنعتیب
3 ارکنان % 0.9 هایکل ک ود که در حد کشور ویت ب راق و کمتر از ک یر و ع ی مانند الجزا

ر  ودو قط راین فاصله به 36ر بخش نفت شمار کارکنان از د )127(.می نم  هزارنفر د
و در گروه صنعت60 ون نفت( هزار نفر افزایش یافت  ی )بد ننده   که بخش تعیین ک

، در فاصله ی  ارکنان را شامل میشد زان از 15ک  میلیون 1.37 ساله ی  باال  این می
ر افزایش یافت2.38نفر به  ون نف مه ی روند صنعتی شدن می .  میلی دا رت ا در صو

د دامه یاب ون نیز ا تا کن ین پروسه  به سه میلیونی شاغلین . توانست ا افزایش نزدیک 
ر میان سال های  صنعت بازمی گشت، که 1978 تا 1963د  به کارکنان بخش 

ز رشد ش و کارگاه ها بودبازتابی ا ها  ارخانه    .مار ک
روی کار بخش صنعت در کل شا - 60نمودار  19-1978غلین سهم نی 63  

ر بخش صنعت سهم نيروي آا
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ا روی کار آمدن    در  پیامد آناقتصادیی  و نارسائی هادستگاه نوین زمامداریب
ر جنگ طوالن وسه ،ی با عراقکنا به این پر  و با وجود افزایش آسیب وارد شد 

به مرز 2002 تا 1978جمعیت ایران در میان سال های  رسیدن آن   میلیون 60 و 
ر اف ان در بخش صنعتی متناسب با نیازهای کشو رکن و نفر، شمار کا یافت  زایش ن

ران ر .  جدی روبرو گردیدکشور با بح ابی با شتاب رشد جمعیت د بر پایه یک ارزی
ران ساالنه  ر می 1ای ر کا زا یون نفر هر ساله وارد با ر )128(.شدند میل ز سوی دیگ  ا

نمود خود را برای  استسی واسطه گری که  رست اقتصادی و گرایش به  ناد های 
ها اپی آناننمونه در قاچاق کاال دست شدن پی به  ازتاب می د و دست  ، در شرایط اد ب

ون فرصت شغلی در ایران  رفتن یک میلی ز میان  به ا ود بازار کار  دکمب  )129(.می انجامی
زایش ن انیاف هاابسام رگا  رش فساد در ا ردولتی را در این  ن و گست های دولتی و غی

هم می توان دید که  ونه در سال واقعیت  نم 2برای  های خلیج  در بخشی از آب 003
11  نزدیک بهفارس بنا به یک بررسی رت وجود دا0 و شت اسکله ای فاقد نظا  

له های غیرمجاز که در جری ری از این اسک ران نقش داشما ، شتندان قاچاق کاال به ای
ر  رنامه ریزیحتی اعتبا افت کرده  نیزو بودجه از سازمان مدیریت و ب  دری

ازار کار در )130(.بودند ر این دشواری ها پاره ای عوامل دیگر نیز به بحران ب  در کنا
ران رفای بیشتری  ای ونه است اشتغال نیروی کار در سنین . داده استژ از آن نم

وا نوجوانان و ج رکت  وزشی، ش افی آم انات ک لیتپایین، نبود امک وستایی در فعا ان ر  ن
اده از نوجوانان خانواده های کم درآمد  ایع خانگی، استف ورزی و صن های کشا
ردان و زنان  لیت م ران فعا برای افزایش درآمد خانواده و نیزکوتاه بودن دو ری  شه
ومت شاه و  ران در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان که در هر دو دوران حک ای

ود داشته ان وج ر سال  و برامالی 197ی نمونه د ر آلمان 0 پن % 44 د ژا 5و در  و % 1
ر ایران تنها  30د وده است% 4. زتاب )131(.ب رابا ران  ر چگونگی  می توان این بح  د

ر شاغالن در سال  رکنان شاغل .  دید2002شما 1در میان کا  ساله و بیشتر در این 0
ر با سهمی بر) ساخت( در بخش صنعت،سال . ودیمبکل کارکنان روبرو % 18.2اب

م کارکنان در بخش ساختمان  ز و بود % 10.7سه تأمین برق و گا و پس از آن بخش 
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با  نان بخش معدن با سه% 1آب  رک ر با و سپس کا راب دقرار دا% 7/0م کوچکی ب ن . شت
ی  ر فاصله ی سه ساله  وجود گسترش سهم بخش خدمات د ا  جالب توجه اینکه ب

19 4 از میزان 2002 تا 99 ب%43.9به % 3.2 % 18.2به % 20.1خش صنعت از ، سهم 
ر در بخ. بودکاهش پیدا کرده  تنها د و  ش معدن نیز کاهش کوچکی دیده می شد 
.10 که با رشدی از میزان بودبخش ساختمان  .10به % 3 وبرو % 7 مر این . گشتی

ازهای بازار کار را  اسخگویی به نی نی اقتصاد ایران برای پ وا ونی منفی نات دگرگ
ژه در بخش صنعتی نشا   .ن می دهدبوی

  یههای اقتصادتوزیع نسبی کارکنان بر اساس گرو - 61نمودار 

گون  مقایسه نسبی کارکنان بخش های گونا
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زتاب ر با حضور ، ساختارهای کهن و صنعتی شدن گام به گام فروپاشی دیگ
رده تر ی طبقهگست و کیفی در زندگی اقتصادی   ه کمی  ر از دیدگا دا ازه ی سرمایه   ت

وو ژگی رشد. بود سیاسی  اجتماعی  رای پاره ای وی دا ران   سرمایه داری در ای
های . هاست فئودال  نجا که بخش بزرگی از سرمایه داران همان  نکه از آ نخست ای

 ، همراه داشتند بسیاری از عناصر و گرایشات سنتی را به  گذشته بودند که با خود 
وین تا  ر روابط اقتصادی ن لی را در کنا رپائی مناسبات فئودا ا این امر زمینه دی مدت ه

ر اتوانی مالی آنان . دفراهم ک ود انباشت سرمایه در دست طبقه ی تازه و ن دوم کمب
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ژه رشته های بزرگ   در سرمایه گذاری در بخش های پرهزینه ی اقتصادی بوی
ود . صنعتی بود ز نب ر گرایش سنتی ایرانیان به کار بازرگانی و نی ناتوانی در کنا این 

 در پی حکومت ها و سیاست ها، به سنگینی امنیت اقتصادی و سیاسی و تغییر پی
د های دولتی در بخش های گوناگون صنعتی انجامی ری  ایه گذا رم افزایش . وزن س

ا ر ک 19 در فاصله ی سال های رکنان در بخش های دولتی و خصوصیشما  تا 57
19 ز جمله را  92 عواملبرآیندا دانست این  وان  ین میان اگر چه شتاب .  می ت در ا

شمار ک زایش  بهاف نسبت  ر بخش خصوصی  ود  دولتی بیشتر  بخشارکنان د ولی ب
های  ولت از صادرات نفت خام و سرمایه گذاری  ژه زیر تأثیر افزایش درآمد د بوی

ژه بخش صنعتی با  1987 پس از سال های ،بزرگ در بخش های گوناگون بوی
ولتی به طور  نان در بخش د رک زایش کا رشداف نیز ضریب   روبرو آن   باالیمطلق و 

م   .شدی
ر کارکنان بخش خصوصد - 62 –نمودار   ی دولت ویگرگونی در شما
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ولتی در اقتصاد ایران ژگی طبیعی و تاریخی روند گسترش بخش د و وی  و افزایش د

ر آن را ر کارکنان د یرو شما ران و درآمد .بخشند می ن وجود نفت در فالت ای  نخست 
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رکز است وباالی ناشی از صادرات  ولت متم وم سنت ک آن که در دست د ل د هنسا
ومت متمرکز و دیسپوت  دامه ی ایرانی–خاوریحک  خود به زمامداری که برای ا

رهای فشار اقتصادی و کنترل مهمترین رشته های اقتصاد نیاز دارد زا در کنار . اب
ار آمدناین دو ویژگی باید د   به،سنتی نوین-ناسیونالیروهای ن ر دوران روی ک

ل و کارخانجات و  وا ردن بخش بزرگی از ام جابجائی های بزرگ مالکیت ها و ملی ک
از هم بی بخش خصوصی و گسترش ب وسسات  ران م لتی در اقتصاد ای ر بخش دو شت

ز اشاره کرد رایش توده ها و پیامدجمله ، که ا وی گ ه  آنآرز ان برای دستیابی ب
نه ی داراییتقسیم  ان تها دادگرایا الیه ه در می ونایمامی  اگ  )132(. اجتماعی بود گون

ولتی یا خصوصی در ایران را غیرد ولتی و  وم اقتصاد د ر  با بافت کنونیمفه وا  دش
رگی از بخش  گفت که بخش بز وان  لی می ت م جدا کرد و به طور ک وان از ه می ت

ولتی که در زمان پهلوی ها  ر و یاران د ار شاه و دربا  بود، و در دوران آناندر اختی
ری اسالم و نزدیکان جمهو ویشاوندان  ون و خ ز روحانی ره ای ا ی در دست پا

نان پوشش ، است)آقازاده ها(آ م و   در دست "بخش دولتی" در حقیقت امر با نا
انند بخش  زمامداران خودکامه است و آنان در سود بدست آمده از این مالکیت ها م

با پا لبته  های قانونی، شریکخصوصی، ا ودیت  دره ای محد ر می  گونهاین .  ان به نظ
ردی که در سال های  لتی و 2000رسد که نب غیردو بعد به وسیله ی بورژوازی  به   

رشد در درون کشور   زی خارج از ایران که سرمایه ی آنبه کمک بورژواو روبه 
ودر چارچوب اصالحات با پذیرش 800نزدیک به   میلیارد دالر تخمین زده می شود 

ر گذاشتن اسمی رژیم والیت فقیه و یا در چارچوب  خواست های دموکراتیک با کنا
تصرف  ژیمی سکوالر با شدت در جریان است، تالش برای  ولت مذهبی و ایجاد ر د
واقق بر سر  رهای اقتصادی زمامداری کنونی فوق  ثروتمند ایران و  یا ت امل سنگ ک

های سودآور و کلیدی اقتصاد و موقعیت  ها  رانتقسیم دوباره ی دارائی    ای
   )133(.است
ولتیبخش را د های  با این وجود،در ایران    کشور انند پاره ای از  رشدرو بههم  ، 

م و علیرغ بسته و بازرگانان انگل صفت  ران وا زی با منافع سرمایه دا م آمی  دره
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ابی کرد  ها مثبت ارزی به  ر بعضی جن شماری از . محتکر و فاسد، می توان د در 
ان و  ران وکشورها مانند هندوست سرمایه داری به سطح ترکیه که مناسبات  ای

ند، هیچگونه کنترل جدی دولتی به حریم مالکیت خصوصی  رسیده ا متوسط رشد 
م به گام به سطح باالئی  باشت سرمایه گا وسه ان و پر می سرمایه دارای راه نمی یابد 

ارسائی)134(.رسد ها و فساد دولتی، پاره ای از تصمیمات اقتصادی  علیرغم تمامی ن  
ز سوی دولت در چارچوب مالکیت دولتی، و کنترل دولتی بر بخش  های اقتصادی ا

ع ملی  های خصوصی داخلی، در راستای مناف ر کنار تالش برای حمایت از سرمایه  د
ر داخلی در . است زا رل با رای کنت ولتی و خصوصی ب به این معنی که میان بخش د

رفته می شود گاه تصمیمات اقتصادی سودمندی ،برابر سرمایه ی خارجی  این. گ
پی تأمین منافع الیه ها نه در  لبته  های سیاست ها ا پائین اجتماعی و کاهش  و طبقه 

بخشی  ردن  ر چارچوب ملی ک از صنایع و زیر ساخت فشار بر روی آنان، بلکه د
ایه بر  وهای اقتصادی رم ایع س رکز سرمایه گذاری های تازه در صن تم پیش بوده و  

ز  ولت در دفاع ا یانگر کوشش د ز هر چیز نما یه داران داخلی در ا ود و سرما منافع خ
یه ی خارجی، انحصارات برابر  ری منابع طبیعی و فرا مرزیسرما  و نگاهدا

برد کشور از دست    )135(. آنان است گسترده یاقتصادی 
های  ر سال  واحدهای اقتصادی در ایران د زی  ان شتابان خصوصی سا به جری

ار سرمایه داران بزرگ شم نونی و افزایش  نداز  می توانک . نگریست از دو چشم ا
های صنعتی که بخش مهمی از واحد یل ناتوانی  درنخست این رت دولت، به دل زیر نظا  

های  هماهنگی  ندیش و بی تدبیری ها و نا ار گذاشتن کارشناسان دگرا و کن ران  مدی
با بحران ژرفی روبرو هستند ران . بخش های گوناگون اقتصادی  امدا زم ر  ین ام ا

را که  ری اسالمی  و در باالی سر دولت جمهو رده  لت ایجاد ک ولت در دو ود د رای خ ب
زیده ی مجلس، ،  برای"مجمع تشخیص مصلحت" گ  اقتصاد ایران بوجود آورده اند

د  ود اقتصا بهب به اتخاذ پاره ای از تصمیمات برای  زیر فشار قرار داده و آنان را 
ز فشار روزاف هائی ا های ناراضی واداشته استکشور و ر گذاری وا. زون توده 

زه ی  ان تا لتی به بخش خصوصی، که صاحب ارخانجات و موسسات دو ری از ک شما
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ن همان مدیران سابق و انآ به طور عمده  ، با "نیروهای خودی"  ند  اسالمی هست

د  رل متمرکز بر اقتصا یه که خواستار کنت والیت فق مقاومت بخشی از دستگاه 
ها، دامن. کشورند، روبرو شده است وجود این مخالفت  زبه با  واگذاری ها رو ه ی این 
برداشتن  )136(.روز درحال گسترش است رای از میان  داری دولتی کوشش ب رمایه  س

 از شاهرگ های اقتصادی، با تشکیل  و کوتاه کردن دست آنانپشتیبان والیت فقیه
وق ذخیره ی ارزی" گذاری وا"صند وا رای  ین ارگان به بخش  ب م از سوی ا

ز تصویب الیحه هایخصوصی ردن بزرگ و نی ر مورد محدود ک تازه د ترین   
های اقتصادیِ یه"زیر نظر  واحد اح  یمبارزه، "ولی فق وناگون گ درونی میان جن

رمایه داری ایران را وارد  تازه ای کرده استبرشس   .  
ران چه در  زی ای وا  و چه در بیرون هرم حاکمیت، به روندنکته ی دوم اینکه بورژ

اف دست ی باشت سرمایه ی فراوان  ز ان دا ا از دیدگاه مالی، بلکه از چشم ان نه ته و نه ت
رسیده که به چنان سطحی  هی  ند رت ساما قد  توانائی مدیریتی و تجربه ی کاری و 

واند ر شودمی ت را عهده دا های بزرگ اقتصادی  ر .  اداره ی واحد انباشت سرمایه د
ژیم  های دادخواهانه ی ر  پس اسالمیدست بخش خصوصی، علیرغم تمامی شعار

ز س ری شاهرنگونی ا بیش از دوران زمامدا و ، با شتابی  مه یافته استا دا   .ا
ورژوا رند که اهداف انقالب ب ز آن دا وطه -داده های اقتصادی نشان ا تیک مشر دمکرا

لی و جانشین ساختن دم اسبات فئودا ل پیش برای حذف من اسی کروکه صد سا
ورژوازی در ایربورژوایی و کیفی ب وست، با رشد کمی  وع پی زمینه  به وق ان، تازه 

نی تحقق خود را ها زی در این جا تنها . ست اپیدا کردهی عی وا به رشد کمی بورژ
هه ی دبزرگ و کوچک ایران در چند د ید  نست گذشته پرداخته شده، اما با  که بخش ا

لتی ت خدماتدستگاه های صنعتی و بازرگانی وباالی بزرگی از دست اندرکاران   دو
پاره ای از بن ره ی و گردانندگان  نیادهای مستضعفان در دو دو گاه های خیریه و ب

یز در حقیقت امرجحکومت پهلوی ها و   بخش خصوصی  خصلتمهوری اسالمی ن
دارندرا های .   ل  نگاهی به رشد کارکنان میان سا ا  19ب 19 تا 57 ه 97  می توان ب

ایان کوچک و  رم ار کارکنان بخش دولتی و پس از آن به کارف زایش چشمگیر شم اف
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ردبزرگ د  رکنان بخش خصوصی. ر ایران پی ب ر کا  کارکنان سنتی  وافزایش شما
ندتر از دو بخش مزدبگیران ب ار ک لی بی دستمزد و کارکنان مستقل، بسی خش فامی

ان است   .عمومی و کارفرمای
اق - 63نمودار   یتصاددگرگونی در شمار کارکنان گروه های گوناگون 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

یان فرما آار 

ان مستقل آارآن

بخش بگيران  مزد و حقوق 
خصوصی

يلي بدون مزد فام ان  آارآن

بخش بگيران  مزد و حقوق 
عمومي

1997-195 گروه های گوناگون 7 ارکنان  رشد ک

  
رگ دگ ایسه  برش زمانی مق ر  ران د نان در ای رک ونی های بیست ساله در ساختار کا
های ی بیست ساله  ان سال  1 تا 1957حکومت شاه می 97  و نیز همین دگرگونی ها 7

ر فاصله ی بیست ساله ی  197د 19 تا 7 ومت97 ر دوران حک گوشه هایی  ، اسالمی د
ز  دواقعیت هاا ن ار می ک یان و کارکنا. را آشک ر ،ن مستقل در دو بخش کارفرما  د

روبرو  ومت اسالمی بار شد مثبت  وران حک وده د زد بگیران ب و در هر سه بخش م
لی و نیز بخش عمومی ب امی ان سنتی ف رکن به پیش بخش خصوصی، کا ا کاهش نسبت 

مروبرو  ر آن بر شتین  کاهش به بخش سنتی باز می گبیشتر. شدی  که ضریب تأثی
ق هش ا به کا کشور با شتاب رو  ودتصاد  لتی و دنکم ش. ب ارکنان در بخش دو  شمار ک

نشانگر ،خصوصی روکش   صنعتی و دیگربخش ف های  سرمایه گذاری ها در بخش 
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های صنعتی در طول جنگ آسیب بههای کارزا و نیز بازتاب  ز واحد رگی ا  بخش بز
و ران  های پس از ای ر سال  اشد 1979عراق د   .می ب
وناگ - 64نمودار  اقتصاددگرگونی در شمار کارکنان گروه های گ  یون 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

آار فرمایان

آارآنان مستقل

ن بخش حقوق بگيرا
خصوصی

آارآنان فاميلي
بدون مزد

ن بخش حقوق بگيرا
عمومي

1977/1997

1957-1977

  
بازتابی   زان اشتغال در ایران که  ر این میان می توان به آمار رسمی مربوط به می د

ز ه .  ساختار اقتصادی کشوراست، پرداختا ت به گف ر ایران بنا  اران د یک واقعی ب شمار 
د ارشناسان اقتصادی رقمی به مراتب بیش از آن است که در زیر نمایش دا ه ه ک شد

زایش است ر همین راستا  .و آهنگ آن رو به اف ینی برنامه سوم اقتصادی د پیش ب
نامه3برای کاهش  ر بر رصدی آن، همانند دیگ ر روی کاغذ  در ها د  گذشته ب

ند رسمی کشور میزان آنرا در سال )137(.ما به 2003 پاره ای روزنامه های   و 16.4 
ر سال بر پایه داده ها )138(.دندبیشتر تخمین می ز رسمی میزان اشتغال د 2ی  003 

ری  نقاط شه ر  8د ا کم6.9 ر  درصد و در روستاه 88ی بیش از آن و براب . بود 9.
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ری در سال های   یکا اب رو به افزایش بود و از میزان 2001 تا 1999میزان ب  با شت
1 رصد به 2.5 افت14.3 د ل  درصد فزونی ی 200 و سپس در سا  12.2 به میزان 3

د رصد رسی وس. د ا در ر 11تاه 1 درصد ودر شهرها 1. یکا3.1 ری رسمی در  درصد ب
م گردید2003سال  ر سال های کنونی ببخشی ا.  اعال  وارد شدن از این افزایش د

ز نوجوا ر کار بخش بزرگی ا زا ودنان و جوانان به با پیوند ب ا ب بخش مهم. در  ر ام  ات
مکانات  ر سمت دهی درست ا روشن اقتصادی کشور و ناتوانی د بالقوه سیاست نا

ور  .استگره خورده  کش

ر سال درصد بیک - 65نمودار  ری و اشتغال د   2003ا
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ط 
نقا

کاری و اشـتغال  2003  درصد بي

2003 87,8 12,2 86,9 13,1 88,9 11,1

ــتغال اش ری بيکــا ـتغال اشـ ـاری بيکـ اشــتغال ـاری بيکـ

ر آل آشو نقاط شـهري  نقاط روسـتایي 

 
ان در کلیدی ترین ارگان  راد متخصص و نقش آن یبانی اف رشد اقتصادی بدون پشت

مکان پذیر نیست دانشجویان به. های اقتصادی ا رستادن  ج از کشور روند ف  خار
های  )139(. قاجار آغاز شد یدورهبرای آموزش از  وزشگاه  با ساخته شدن آم

نشگاه ها م،تخصصی و دا دا وند ا ژه در دوران این ر و بوی با افزایش ه یافت   شاه 
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رفت ری گ ز هم بیشت و . توانایی مالی دولت شتاب با ری روحانیون در ایران  با زمامدا
ام به گام پیاده شدن  وتیسمگ فقیه، موج دیسپ  "پاک سازی"ا زدودن ی اسالمی والیت 

دیشان از مهم و در اوج یورش  دگران غاز شد،  رگان های دولتی و آموزشی آ ترین ا
ها،  دگراندیشان، دانشگاه  ر هایترین سنگر مهمیکی از به  وشنفکران د  پایداری ر

رهنگی"گرائی، به نام  برابر واپس تیجه ی "انقالب ف ر ن  برای مدتی بسته شدند و د
ر دا ها به ارکان ا رویداد رفی وارد شد ودر سیر این  زشی کشور صدمات ژ ی و آمو

د  وقفه ایجا نشگاهی  لتحصیالن دا رشناسان و فارغ ا ر کا رو به رشد افزایش شما
ردید یان جنگ که در جریان آن روحانیون تنگ نظر. گ رصت ،با پا زیرکانه و ف  

راضی و ممنوع کردن  ویانه به سرکوب خونین جنبش اعت زاب و گروه ج تمامی اح
ران زشدیشهای دگ ؤسسات آمو و م نشگاه ها  دا رداختند،  زگشائی  پ لی کم کم با  عا
بیشترشدند و  د"خودی"ناصر ع در آغاز  نشگاه یافتن راه به دا ونه در .   رای نم ب

هه های کنونی بی سابقه  عدام دگراندیشان در ایران که در د رین موج ا  و بودبزرگت
زدیک ب"فاجعه ملی"بنام  دستور خمینی ن یان  شناخته شده، به  زندان ه ده هزار نفر از 

ونی در فاصله سیاسی که بخش بزرگی از آنان دانشجویان بودند، بدون دا اه قان دگ
وتاه ندیک    )140(. به جوخه های اعدام سپرده شد

با گذشت زمان ولی فضای دانشگاه ها رنگ تازه گرفت و با گشایش بسیاری 
اه ادانشگ و خصوصی ه وزشی دولتی  ه  پروسه ی ، و موسسات آم ب متوقف شده 

زگشت طبیعی خود با بدین ترتیب تعداد فارغ التحصیالن مؤسسات آموزشی . رشد 
یافتهمزمان بیشتر شد و  ونی  در این میان . سهم آنان در جمعیت شاغل نیز فز

ران و متصدیان  ر بخش های گوناگون کشاورزی و صنعتگ م کارکنان ماه سه
به  ر از شمار ماشین آالت، تکنسین ها و متخصصین در مجموع  مراتب بیشت

ر  ارگران ساده و کارکنان امو ریت ک قانون گذاری و مدی داری و  ر . بودا نها استثنا د ت
ان به سهم بزرگ کارکنان خدماتی و فروشندگان  وشگاه ها و بازارها باز این می فر

که خود بازتابی شتمی گ ریبود   در  از سهم بزرگ بخش خدمات و واسطه گ
رزش افزوده ی اقتصاد ای   .رانا
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رک - 66نمودار   زیع نسبی کا ان در گروهتو  کاری عمده یها ن

 توزیع نسبی کارکنان ده ساله و بيشتر بر اساس گروه شغلی
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  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        150
 
  
  
  

رشد بازرگانی انگلی کارینیرو    در گستره ی 
  
  
  
  
  

ری با روند رشد  دا رمایه  ر چند دهه ی گذشته همگام با گسترش مناسبات س د
وبروگسترش لین و شاغ ری ر ودیمروابط مزدبگی ی.  ب وی کار افزا ش شمار نیر

زدوری و شاغلین ری و یا بخش،م و  بویژه مناطق شه را در ها  رگ   وستاهای بز  ر
وستاهای بزرگ.  گرفت بر می ز ر پاره ای ا ارکنان در  غم افزایش کم شمار ک  به ،علیر

انسهمکاهش طور کلی  رکن وستایی در کل کا این . آشکار بود  کشور شاغلین ر
هش در میان شاغلین کوچ نشین  ودبسیار برجسته کا وان. ب کهمی ت ز یک  گفت   پس ا

وره تولید کنندگان  د ر  نشینی و افزایش شما  نزدیک به هزار ساله ی چیرگی کوچ 
ر نشین، با پروسه شتابان نابودی  بخش روبرو  این شاغلین یا کاهش چشمگیرچاد

م ی   .گشت
ان  زایش شتاب ان کارکنان شهری اف ر می 19 پیش از سالد وی  با .بود ه برجست79 ر

ار آمدن جمهوری اسالمی اما ری  ،ک رشد چشم گیری در بخش خدمات گوناگون شه
مشاهده می واسطه گری  ژه  ز . شود بوی ان بخش صنعتی پس ا هش شمار کارکن کا

رنگونی شاه نسبت به بخش خدمات م نوسا،س ژه به سالناتی علیرغ های   که بوی
و عراق باز می داردشتگ جنگ ایران  دامه  اکنون ا ر ا. ، ت ر کارکنان اگ فزایش شما

بخش خصوصی اقتصابخش  یران دخدمات بیشتر به  ، در بخش در پیوند است ا
 و نیز میزان مطلق آن پس از روی کار آمدن انقالب این افزایش پیش از  اماصنعت
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تی،جمهوری اسالمی  محل صادرات نفت  بویژه از   پیامد سرمایه گذاری های دول
ر . های صنعتی است در بخش ر کارکنان دولتیزایش افدر کنا  بخش  درشما
ر پرتو دگیش از همه ب کهصنعتی لکیت د های ما زها رگونی ها و جابجایی    پس ا
ر شدانقالب دا ر بخش پدی ر کارکنان صنعتی د یادها و  های نیمه، شما ولتی مانند بن  د
ته است بنگاه یز افزایش یاف داده های سالنامه ی آماری . های وابسته به آن ن بر پایه 
ر ز،ان اماای وشنی ا د نمی توان تصویر ر لین این بخش ارائه دا رکیب . میزان شاغ  در ت

ارکنان بخش ناگون ک ویژه در بخش صنعتهای گو  و خدمات غیر  اقتصاد ایران ب
انی رگ و متخصصان و فارغ التحصیالن ،باز ارشناسان  ر ک رشد شما  شاهد 

ان شاغلین . دانشگاهی هستیم های اگر چه هنوز درجه ی تخصص در می رشته 
ته جهان نمی رسد ره ای  ،اقتصادی به سطح کشورهای پیشرف لی در پا  گستره هاو

خورد،   ایران به چشم می در باالی نیروی کار هایرگه هایی از تجربیات و تخصص
نکه په ر  را برای شرکت د ی زمینه هایی  م میه  صاد فراه انی اقت زد  جه ز آن  .سا ا

ونه است بخش ری،یها نم   ی در زمینه.تاسیساتی و ی مهندس پزشکی، کامپیوت
اه در سه دهه ی گذشته و  زار سی ونه ،»بازار سایه«رشد اشتغال در با ر چه نم  اگ

ز سال ن را میآهای همگونی از  1 توان پیش ا ز  و 979 رمایه در کنی های س شور
رفته ایهداری پیش یافت، ولی بر پ ران ی نیز  ریات ای نه بویژه در ، داده های نش  این په

ز برجستگی ویژه ای برخوردار استزمینه ب لی ا از آن میان . ازرگانی خارجی و داخ
م آن  ساالنه که حج رداتی  وا نیز تخمین 15 تا  حتیبازار سیاه اجناس   میلیارد دالر 

، از سویی به اشتغال کاذب و واسطه گری می زده می ود نجامد و از سوی  ش دیگر ا
ربا ناتوان کردن صنعت ری د فروش کاالهای تولید  داخلی و ایجاد دشوا ی   شده 

نه بیکاری نزدیک به بومی، زمی النه فراهم می1  را سا ون نفر    .سازد  میلی
ون بخش بازرگانی  ناتوانی های بخش صنعتی و کشاورزی در کنار رشد روز افز

لی نگ رسمی در ایران رانرخ  ،ناکارآمد و ا ده استبیکاری  های .  هم افزایش دا داده 
رامون ز نشریات پی ون واحد های صنعتیتازه ا م انداز خوش ، تعطیلی روزافز  چش

م نمی کند ل ترسی ها در زمینه اشتغا ونی  رگ ز آینده ی دگ ری ا   .بینانه ت
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ر  نده ی درصد باالی اشتغال د نشانده یایی  راف اه جغ رکنان از دیدگ ندگی کا پراک
ری و استان ناطق شه ر نواحی کشور است م ز . های پیشرفته نسبت به دیگ گذشته ا

طور کلی در بیشتر ،بزرگهای  استان هش استجاها به  و به کا به این .  اشتغال ر
ونه از چشم انداز جغرافیایی می ون نیروی  گ کار که افزون توان از پراکندگی ناموز

نیز باز میصادیهای اقت بر سیاست وضعیت آب و هوایی  ر . ت سخن گف،گردد  به  د
ژ روند بوی ار این  ههکن ر د پدیده ی گذشته باه ی د نون    صنعتی و های ایجاد کا

و خدماتی تازه روبرو بوده ایم زی  ور ی به محدود  ی که به گونه،کشا راکندگ  پ
پاره ای مناطق کشور کمک کرده است وی کار در  صنعتی . نیر از نمونه های 

وان به پروژه ی ص می ردت ویه اشاره ک   در استان خوزستانکرطرح نیش. نعتی عسل
ب از  کمرنگ نمونه اینیز نشان رای کوشش  را  ر بخش کشاورزی  گسترش اشتغال د
ری های تازه در . دهد می ایه گذا رم زمینه ی خدمات بازتاب س زار کار دو در  زمینه با

وده ا ویه ب ارزا بوده و بخشی . ندس ری از سویی ک زاد تجا اطق آ نمونه من برای 
وچکی را ک ند از نیروی کار  رد آورده ا ون خود گ یرام ولی از ،پ سوی دیگر بجای  

رش صادرات کاالگ های خارجی هاست تولید داخل به طور عمده به وارد کننده کاال ی 
ین راه به گونه شده و از ا  در ، از بیکاریی بخش سرچشمه ی غیر مستقیم یتبدیل 

های صنعتی  دواحد   .گشته ان
ون اقتصادی بویژه بخش خدمات اشتغال زنان در بخش ناگ ا ،های گو راه ب  هم
ر های بافت  دگرگونی هایی در اعی پیشین وهای اجتمشکسته شدن ساختا خانوار

ات سرمایه داری م ،سنتی و رشد مناسب  ،ها ها و محدودیتی همه دشوار علیرغ
را م میآشکا به طور کلی  هم چنین.خورد  به چش ایان در اقتصاد ایران  رم ر کارف  شما

نی را . رو به افزایش است ویژه زیربخش بازرگا بخش خدمات ب ر  زایش بیشت این اف
ر زی را  بر مید رد و پس از آن بخش صنعت و کشاور ر .گی ر باال رفتن شما  افزون ب

ر بخش ارفرمایان د ون اقتصادی ک ی ی با پروسه،های گوناگ ز  افزا ش توان مالی ا
رش درج ریت کارفرمایانه یسویی و گست  از سوی دیگر  تخصص و توان مدی

مرو الی بازتاب . برو هستی توان م ر ویندر این الیه های نافزایش  را، می  د برون مرز 
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وان  ره ی  ذاری های کالن بازرگانان ایرانر سرمایه گدمله ج از ت در کشورهای کنا
ر داخل. خلیج فارس دید نجات گران قیمت دولتی د ایی خرید کارخا وان  ایران نیز ت

بازار بورس تهران و از آن نمونه خرید چندین  ر  انعکاسی  ،سیمانی کارخانه د
اشت سرما ز انب ی کالن در میان این الیه هااست ا رییه  دا نات . ی سرمایه  ین جریا ا
ر ز از خود گ هاییگاه نی ر ایش  ژیم جهت د یر ساخت سیاسی ر والیت فقیهتغی ز    ا

ود آشکار می کنند و  وبناییبه خ های ر وینشکل گیری نهاد ژه سیاسی ن بوی  -
  .عالقه نشان می دهنداقتصادی 
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    سرچشمه ی واپس ماندگی اقتصادی،مالی  ساختار ناکارآمد
  
  
  
  
  

راد یک کشور در  ها و خدمات نهائی تولید شده ی اف زش کاال رآمد ملی از مجموع ار د
راه درآمد ایجاد شده و نه لزوماَ دریافت شده توسط  وره ی حسابداری و یا از  یک د

راد و مؤسسات مقیم یک کشور در یک دوره ی مشخص محاسبه می شود  )141(.اف
در ایران . محاسبه ی درآمد ملی از سه راه هزینه، تولید و درآمد صورت می گیرد

کشور می کند، از سال  این وظیفه، رنامه ریزی اقتصاد  به سیاست ب کمکی  1که  960 
ان نی بعد با ب یران و یک سال  لی ا ک م ران به این  نخست به بان گذاری بانک مرکزی ای

ردید ر گ واگذا های شیوه ی کار این با. بانک  زی کشور با بانک های مرک نک همسان 
ود لل ب لی سازمان م م حساب های م یه داری و نظا رما    )142(.پیشرفته ی س

ا در  را به قیمت ثابت سال  اینجام ران  19درآمد ملی ای وی کار آمدن 83  پس از ر
ری اسالمی مورد بررسی قرار می پایان جنگ میزان درآم. دهیم جمهو ا  د ملی با ت

وبرنشیب و فرازهای تا سال  و کاو بودی ر ژه  19هش آن بوی ی  آشکارا82  دیده م
به جنگ. شد ونه  نم ر برای  اسی بزرگ ها جابجائی مالکیت،این ام ،  و تنش های سی

را ری زمامدا پیشین و ندانم کا ری بسیاری از مدیران  ن تازه در این سال ها باز برکنا
ز ، درآمد سرانه امایافتر پس از پایان جنگ افزایش اگر چه درآمد کشو. شتمی گ  ا
کشور فرجمله زایش جمعیت  ردوکش  با اف وک  درصد 30بیش از   از میزان آن 

  .استه شدک
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الی و سرانه به قیمت ثابت سال  - 67نمودار   رآمد م  1361دگرگونی در د

قيمت ثابت 1361) رآمد ملي و درآمد سرانه 1378-1378 (به  د

y = 221,92x-0,0396
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ز خواست های ب ر یکی ا نقالبزرگ مردم ایران د 19 ا م79 زه ی ترین انگ  و شاید مه ی

نان برای پشتیبانی از خمینی انه ی او بود،آ رهای دادخواه ها بر .  شعا خمینی بار
با  ری در زمان شاه و هدف او برای مبارزه  راب -تبعیضات اقتصادیوجود این ناب

عی پافشار ردیاجتما رسی.  ک رائی ها در میان برای بر دا ونی های پیامد پخش  رگ  دگ
ومت اسالمی، می توانکار آمدن جتماعی پس از روی الیه های گوناگون ا ه حک  ب

رزیابی سهم دهک های جمعیت از کل درآمد  رچشم انداز ِاین . نگاهی انداختا  ی آما
ین زمینه آشکار می کند، چرا که  ناچیزیتنها بخش های کنونی را در ا  از دگرگونی 

ر آن تنها به بخش کوچکی  ود وتاز درآمدها پرداخته شده  ها و ثر   به میزان دارائی 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        156
 

ار بزرگ وخته ی بسی ند زمینیهای ا نهان ِ اقتصاد زیر ردید و پ ا . ه است توجهی نگ ب
ددر دسترساین همه داده های  دارن همراه  به  را  واقعیت  ر .  نیز خود نشانه هایی از  د

زیادی در دسترس نیست ار رسمی  آم بر پایه ی نوشته های روزنامه ها . این زمینه 
و  جا،و نشریات و گفته های کارشناسان ال  بجائی ثروت از الیه های پایین به با

ب وری اسالمی شتاب  ر دوران حکومت جمه رکز ثروت د زمان تم یشتری نسبت به 
زیر مرز فقر زندگی می کنندشاه داشته ران  ر زیادی از مردم ای پایه  )143(. و شما بر 

ری دولتی لنامه آما هک ها از سا رسی د  می توان به بخشی از جابجائی دارائی ،ی بر
ه ها.  پی بردها داد ان در جریان اند نشانگر آن این  همچن طبی شدن جامعه   که ق

ره. است رکز سرمایه بر پایه ی دیدگاه پا تم ران حکومت ایاین  ی ، از از زمامدا  م
کشور  و رشد اقتصادی  داران  ر سرمایه  ه را برای سرمایه گذاری بیشت بایست زمین

ویژه در پهنه ی صنعتی فراهم کند، ولی ای به استثنا چند سال ن به   ، است و آن سی
تایج مطلوبیهم به ن د به صورت نارسا،  ز .  نرسی از مهمترین دالیل نبود گرایش ا

ری در بخش های تولیدی، می  یه داران برای سرمایه گذا  به شودسوی سرما
ود امنیت و ثبات  صنعتی و به نب ر مقایسه با بخش  هی باالی بخش بازرگانی د سودد

اسی ضر و سی وضع دهک ها در مناطق . وردر کشور، اشاره کرداقتصادی  مقایسه 
ا  نه ری ت های میان شه ل  1سا 199 و 990 نزدیک به 4 7 نشان می دهد که  ز % 0 ا
نها  رآمد و نزدیک به % 31جامعه ت زدیک به % 30د رآمد را بدست % 69از جمعیت ن د
ایی . می آورند نه ر به ت ری کشو مجموع درآمد کل % 30.7یکدهم باالی جمعیت شه
را  صله ی کوتاه زمانی، از در دست کشور  رند و سهم آنان تنها در این فا % 30.3دا

3به  ته استنیز % 0.7 ل . افزایش یاف در دهک های نهم وهشتم و هفتم  پروسه انتقا
ها بویژه به دهک دهم که باالترین سهم را در دارائی های ملی  سرمایه از این الیه 

رفته که بازتابی است ،دارند های  صورت گ اشت بیشتر سرمایه  ومی انب ان عم ز جری ا
  .جامعهاختیار بخش کوچکی ازکالن در 

عی زایش سهم الیه های پایین اجتما دامه دارد و برای اف ز ا پروسه تا کنون نی  این 
دامی ز .  صورت نگرفته است جدیاق اره ای ا نیست که بر پایه ی گفته ی پ یهوده  ب
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نزدیک به کارشناسان ا  نگدستی  دراز مردم% 40قتصادی  ری و ت  بسر می ندا
رند  )145(.ب

 ی کل درآمد در مناطق شهرها از سهم دهک - 68نمودار 
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بخش دولتی اختصاص  لی در ایران به  ز تولید ناخالص داخ رگی ا م بز نجا که سه ز آ ا

صاد ر  دارد و اقت ایران صرفنظر از برش های کوتاهی، در چند دهه ی گذشته د
رآمدهای نف و بویژه از محل د پنج ساله  م صادراتی چارچوب برنامه های  ت خا

هسمت و سو یافته بررسی درآمد بخش می ،  . تواند راهگشا باشدا و هزینه های این 
ر این میان واند نفت و می ت اتی و  ز بخش های مالی   گاز در به سهم درآمد دولت ا
وی کار آم. پرداخت 2000تا  1972 سال های عی پس از ر وا ومت اسالمی ان دن حک

ز الیات ا به خود گرفتند م به قانونی  نهاترین   از جمله مهم،های اسالمی نیز جن   می آ
ها بازی می کنتنها  که ،"ذکات" توان به ره کرد کهد نقش جنبی در درآمد ر اشا  د

بند ازتاب نمی یا ر موجود و رسمی ب های )146(.آما های مالیاتی در سال   نسبت درآمد
19 19 تا 72 و 79 دا، نخست ر یشی  ولت شتبه کاهش و سپس روندی افزا  و درآمد د

ل  ز در سا نفت و گا لیات ها در مقایسه با درآمدهای بخش  بسیار کم  1975از راه ما
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بهای نفت در بازار جهانی باز . بود های دولت به افزایش  افزایش سهم نفت در درآمد
ل ه. می گشت لیاتی در سا های ما لت افزایش سهم درآمد  نه ، و بعد نیز1987ای ع

های  یاتی بلکه پیامد کاهش درآمد نی درآمدهای مال ناگها برآیند افزایش چشمگیر و 
و گاز صادراتی به م ولت از راه نفت  ود، که این خود بد  بحران ایزان یک چهارم ب

ل ها نفت یوند داشتی ایران در این سا های نفت و . پ روند کاهش سهم دولت از درآمد
از  های مالیاتیواز یک سو گ زایش درآمد ر، اف ل  از سوی دیگ غاز 1997 تنها از سا  آ
افتشد های درآمدهاسهم مالیات ها در .  و گام به گام بهبود ی ا کشور  در مقایسه ب

ز استپیشرفته  وئد . ناچی ر تولید ناخالص داخلی س ا د ونه سهم مالیات ه برای نم
5نزدیک به  ر امریکا 0% 3، د 3 ایران اما تنها در )147(.است% 27و ژاپن % 0 ز % 0 ا

امه الیات برن و بیشتر فرام ریزی دریافت می شود  وط به شرکتر  ها   مالیاتی نیز مرب
ریافت مالیات ها،  )148(.و واحدهای صنفی است عتراض به د ر ا جالب توجه اینکه د

زنند به تظاهرات نیز می  علت را می توان)149(.اصناف ایران دست  بود  از جمله   در ن
م سازم و سیست رست ادارات مالیاتی  و در ان یافته و اطالعات ناد گسترش فساد 

ری در این ارگان تی  رشوه خوا ردهای دول   .جستجو ک
زمد نفت درآمد مالیاتی دولت به درآسهم- 69نمودار   ! و گا

ز  نفت و گا آمد  اتي دولت به در لي درآمد ما
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هانمودار   ز سهم زیربخش  ری ا نمای دیگ ندزیر  اتی، درآمد نیی مان رآمد مالی فت و  د
ر چهار  را د های تأمین درآمد دولت  رچشمه  هدبرشگاز و دیگر س بر .  نشان می د

نظر از سال  یه صرف 19این پا نفتی و نه 87 رآمدهای  هش د ، آن هم در نتیجه کا
زایش درآمدهای مالیاتی، سهم نفت در مجموع درآ  .مدهای دولت تعیین کننده بوداف

صا ز افزایش  یماری پس ا ند یک ب تن رنجور روندی که مان ریبان  ره گ وا هم درات نفت 
ون گرفته است تاکن با این وجود در کشورهای صادرکننده نفت . اقتصاد ایران را 

وند ،این اندوخته ی طبیعیعلیرغم وابستگی یک سوم تا دو سوم اقتصادشان به   ر
های نفتی گام به گام رو به کاهش است 15(.وابستگی به دالر رسد که )0  به نظر می 

های نفتخیر دارد و در این میان این دگرگو کشور کمتری از دیگر  اب  نی در ایران شت
نی های اقتصادی و سیاسی از انگیزه های آن بوده است وجنگ  . نابساما

  1977بخش های مهم تأمین درآمد پس از  - 70نمودار 
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رآمدهای مالیاتی میان سال های سنجش زییات د و 1977 ج  1 ز پاره ای999   ا

وران شاه نمایش می دهد ران حکومت اسالمی را در مقایسه با د ر . ویژگی های دو د
 ، لیات بر شرکتها، مالیات بر واردات م ما بودجه ی عمومی دولت در رده بندی سه
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ات بر دارایی ایان مالی و در پ لیات بر مصرف و فروش  الیات بردرآمد، ما  دگرگونی ،م
ر این دو برشکاهش جدی . ندادندانی رخ چ الیاتی د های م  زمانی پیش ،سهم درآمد

لیات بر در یات شرکت ها، ما لیات بر و پس از حکومت مالیان، به بخش مال آمد و ما
بر واردات و مالیات بر مصرف . شتثروت باز می گ یات  و زمینه یعنی مال ر د تنها د

ودجه عمو وش، شاهد افزایش سهم در ب  از ، که این خود بازتابیبودیممی و فر
ری در دروان حکومت  و کارهای واسطه گ اتی  لیت بخش های خدم رش فعا گست

ران  وران شاه در مجموع اقتصاد ای   .بوداسالمی در مقایسه با د
رآمدهای مال - 71نمودار    یودجه عموم در بییاتمقایسه د
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ز  نجا که ایرانا وهآ یکی از کشورهای مهم جهان در زم بالق ینه ی جذابیت جهانگردی  

لیل وجود آثار تا ات  بودن داراریخی فراوان و نیزبه د رداری امکان یان بهره ب ر شا  د
ل و جنوب کشور  ز ست،اشما راه جهانگردی ا  توجه به وضع درآمدهای دولت از 

ر ردا رخو همیت ویژه ای ب همسایهترکیه .  می گرددا  و پاره ای ایران کشور 
فارس د یج  وب خل ر این راه سرمایه گذاری کشورهای جن ر سال های گذشته د
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ند  هایی داشته ا میان درآمد ترکیه. زیادی کرده و موفقیت   از محل توریسم در این 
ل  1(.بوده  میلیارد دالر رسید10  مرز به2003در سا 5 رفت و آمد توریست)1  ها  

نیز نشان می د ر  5 که ساالنه ادمیان دو کشو سفر می  00 رانی به ترکیه  ر ای زا ه
ندک د هزار ترک به ایران می20تنها  در حالی رد 1(. آمدن 5 به دلیل واپس)2 ران    در ای

و نیز وجود  غیراسالمی  وشش  با پ رایی مذهبی و ترس از حضور جهانگردان  گ
زی و مدیریتی،ناهن رفته جاری های برنامه ری رت نگ زمینه صو ر این  ار چندانی د  ک
نه ها در. است م هزی بودجه دولتی سه ا  امور جدر  نه انگردی ت . بود درصد 2.1ه

هش در ز پپهنه مدها در این آکا های . گی داشتبرجستانقالب س ا اصله ی سال  در ف
19 تا 79 رآمدهای جهانگردی از نزدیک به 1983  ون دالر به 200 د 2 میلی 2.6 

ر کاهش اشی بلوک شرق و بویژه فراهم شدن  یافتمیلیون دال و تازه پس از فروپ  
رای ار های زمینه ی بیشتر ب ای میانی، که پیوند زه تأسیس آسی های تا کشور اط با  تب

ر ای وتاریخی ران دارند، درآمدها د ا ای م به گام افزایش کهنسالی ب نشان ن زمینه گا ی 
  .داد

اه توریسم ب - 72نمودار  ز ر   ه میلیون دالردرآمد ارزی ا
19 72-1 به ميليون دالر 995 از راه توریسم  ارزي  آمد   در
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ر سالهای  ژه د یران ورود جهانگر2003 تا 1987بوی دی،دان به ا لبته به کن  رو به ، ا
ود زایش ب زان . اف شده از می ا میزان جهانگردان وارد  اصله ی این سال ه 8در ف 580 1 

1نفر به  یافت6. ون افزایش  ین وجود.  میلی های  در زم ایرانبا ا ینه ی درآمد
ردی  نگ هند دیگر کشور باستانی ماننازجها و  ونان و چین   فاصله ی د مصر و ی
انی سده ی . تشفرسنگی دا هه ی پای  7 نزدیک به 20برای نمونه هندوستان در د

رای درآمدی برابر  و ب زی می 10میلیارد دالر درآمد داشت   میلیارد دالر برنامه ری
ر سال  ین محل د یران از ا رد در حالی که درآمد ا  میلیون 200 نزدیک به 1995ک

زدیک به  یعنی تنها ن الر،  1(.آن کشور بود% 3د 5 3(    
ایرانجهانگردان وارد شده  - 73ار نمود   به 

وارد شده به ایران 1987-2003 جهانگردان 

y = 224731x - 65576
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ر  ردبافتد مشاهده ک ها نیز پاره ای دگرگونی ها را می توان  ی .  هزینه  مقایسه 
وناگون بودجه ی عمومی دولت رمایه گذاری ها در بخش های گ ری ،س  توجه به برت

های  ر سال  را د ودجه ی سال .  به نمایش در می آورد2000 و 1977ها  1در ب 977 
ولویت د ا ن ایع و کشاورزی تعلق داشت . های نخست به بخش برق، راه و ترابری، صن

ولتی در سال  ودجه ی د ویت ب 200ال ز 0  نخست به بخش نفت که بخش مهمی ا
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راق تأسیسات آن در سال  ران و ع ز جنگ ای ند های پس ا ود و سپس آب گز  دیده ب
شد سهم. و برق، داده  ل  رابیشترین افزایش  می توان در بخش های  در این سا
انی و ج رگ ز باز صنایع. دیدهانگردی و نفت و گا لیبی توجهی به  کاهش در ،  داخ
دا می کندایه گذاری در این بخشچشمگیر سرم   . نمود پی

  ی بودجه عمومی در رگون دگ– 74نمودار 
1977- 200 دگرگوني بودجه عمومي 0
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ایسه ای  ز می توان مق ز دیدگاه دیگری نی ریخی پیش ا رش تا ان دو ب وی می و پس از ر

ارآمدن حکومت  یران عرضه کرداسالمیک الویت پرداخت های بودجه ی .  در ا
1عمومی در دوران شاه در سال  به امور دفاعی و سپس ،977  در درجه ی نخست 

1در سال . داشتاجتماعی تعلق   ویتصادبه امور اق 99 ر اجتماعی جای 9  اما امو
و سپس امور اقت به خود اختصاص داد رااه باالییصادی جایگنخست  د  درمورد . ن
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به پیش افزایشی  در امور اجتماعی جمهوری اسالمیپرداخت های دولت نسبت   که 
ود دارد نشان می دهد، نکه می بایست بخشی از آن به .  ناروشنی هایی وج نخست ای

ند ول های اقتصادی هست ود غ هایی ناکارآمد که خ ند بنیاد مستضع،نهاد و  مان ان  ف
ته باشد و  می توان گمان برد که بخشی از بودجه ی  اینکهدوم غیره تخصیص یاف

ران رژیم اسالمی و  و همیا ران  همکا به جیب  م  غیرمسقتی امور اجتماعی به صورت 
نها،خانواده های آنان ولین جنگ و ت دا و معل واده ی شه به خان دیگر   زیر نام کمک 

رفته ژیم صورت گ باشدنزدیکان ر ران ان این.  و هسته بخشی از مزدبگی زی  رک  ی م
هندهانیرو راندیش را تشکیل می د ات دگ وب بر علیه جریان رک 1(.ی س 5 کاهش بودجه  )4

ومی عم به  دری  2 بخش اقتصادی چشمگیر و نزدیک  رصد 5 یبود ک د  ه نگاره 
ری رمایه گذاری محدوددیگ ران از س وسازی اقتصاد ای  را 1977 پس از سال  برای ن

  .شتنمایش می گذابه 
اخت ها - 75نمودار  ومیپرد   ی بودجه عم
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197 7

  
لت میان سال های  و کسری بودجه دو وسانات هزینه های عمرانی  1نگاهی به ن 972 

پیش از 1998تا  های عمرانی در سال های  هنده ی افزایش کلی هزینه  نشان د  
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هش آن پس از آن است  و به کا ویژه در در . حکومت اسالمی و روند ر این زمینه ب
ل  ود 1988سا  هزینه های عمرانی دولت بسیار کاهش یافت و به کمترین میزان خ
تقریباَ . رسید ز روی کار آمدن رژیم اسالمی،  و چه پس ا یران چه پیش  دولت ا

وده است و ب وبر ی . همواره با کسری بودجه ر تمام ودجه در مقایسه با  سهم کسری ب
نه های دولت، بویژه در سال ونی شاههزی ا ، های پس از سرنگ و ب زایش   نخست اف

هی کاهش یافت است های کنترلی برای مدت کوتا وباره ،اتخاذ سی ز آن د  ولی پس ا
ل  ود در سا ل .  رسید1989به اوج خ بودجه که از سا هش کسری  روند رو به کا

19 ا سال 90 199 آغاز شد ت بخش عمرانی6 زایش پرداخت ها در   ، ادامه یافت و با اف
ر نمی روند ک به نظ رد و در کوتاه مدت  دا کسری بودجه دولت تا کنون ادامه  هنه ی 

ری رخ دهد ر آن دگرگونی چشمگی 1(.رسد که د 5 5(  
و هزینه هایانات کسرنوس - 76نمودار  عمرانی بودجه دولت    ی 

و هزینه هاي عمراني ات آسري بودجه دولت  نوسان  

y = -0,169x +  31,765
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نکاش در  20 تا 1995هزینه های مصرف واقعی در سال های ک وط کلی 02  خط

وشن نه ها را ر ل .  می کند ترهزی ین ترتیب در سا ر 2002به ا م را د  نخستین مقا
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نه ها ر اقتصادی و شهرداری ها و ،هزی عی و سپس امو و نظم اجتما  امور دفاعی 
ر اجتماعی  ران پس از . ندداشتخدمات امو 19اقتصاد ای ی 79 ر ده ساله   بویژه د

یک اقتصاد  زیان بخشیجنگی بود که نخست  رآیندهای  های .  در پی داشتب هزینه 
رت  ردها خسا و کشور میلیا ر د نظامی در جریان جنگ ایران و عراق به اقتصاد ه

به قیمت رای تهیه ابزار جنگی  رد و ایران ب ز های گزاف ب وارد ک رید اسلحه ا ه خ
ریکا روی آوردا  آن دستتمامی جهان و از 1(.م 5 با ایران )6 ز در نتیجه جنگ   عراق نی

یه ریکا و انگلستان دچار درهمو سپس دو جنگ ب با ام و  وده  پاشیدگی اقتصادی شد 
هی خارجی آن به لیارد دالر 127  مرزبد د می 1(.رسی 5 ور)7 ویژه به ام انند  توجه  ی م

وب بسیج و سپاه  رک های س ری نظم اجتماعی در سالو برقتقویت گروه  های  را
ورد ارزیابی ی،م ها با رژیم  نشان دهنده ی سستی ب وده  و والیت فقیهشتر پیوند ت  

ا پس از تنش های ر این بخش ه ر سرمایه گذاری د  سیاسی در  داخلیضرورت بیشت
هااین  ل  ود سا های دولت در بخش دفاعی. ب  به افزایش ،بخش دیگر افزایش هزینه 

رگیربه  و  در منطقهتنش های سیاسی روز د ز می امکان ب طقه ای با ی های نظامی من
را به سرمایه گشت که رژیم اسالمی  و گذاری در ساخت  ر آن به   جنگ  خریددر کنا

زارهای زهاف یچیده تر تا 1(. تر کشاند و پ 5 8(  
عی دولت - 77نمودار    هزینه مصرف واق

لت در سـال هـاي   1995 و 2002 قعي دو هزینه مصرف وا
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ر هزینه های دولت اما  زایش در سهم بخش های گوناگون د به ،اف ها   در این سال 
وم خدمات امور ع،سه بخش مسکن و تسهیالت شهری ی و آموزش اختصاص م

بی توجهی طوالنی. شتدا ین سال ها پس از  ین ترتیب در ا  سال های جنگ  دربه ا
راه صادرات نفت خام،  ویژه از  های دولت، ب ر از بهبود درآمد ران و عراق و متأث ای

ره ی شهرها تا حدودی دگرگون شد ردم قرار گرفت و تسهیالچه   .تی در اختیار م
ها مهمدگرگونی در  - 78نمودار  زینه     دولتیترین ه

تا 2000 نه هاي دولت ميان سال هاي 1995   دگرگوني در مهمترین هزی
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وشش  ر سده ی گذشته ک ه د ر مالی در ایران و رسیدگی ب برای ساماندهی به امو

عمو زینه ها و درآمدها و بودجه  ل ،میوضع ه 1 بویژه به سا ز می گ912  که شت با
دار کل کشور شوستر ردید امریکائی خزانه  ترتیب .گ بدین  ه شد تا آئین ککوشش   ن ه

نیا ز زمان ساسا زمانده ا طباق یابد،نی مستوفی گری با های زمان ان و برای . بر نیاز  ا
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وازده هزار سپاهی بنام  ردن درآمد، نزدیک به د نه"باال ب زا ا "ژاندارم خ پدید آورد ت  
لیات ر گردآوری ما ند کا را سامان ده 1(.ها  5 اسان  )9 پروسه ی بهره گیری از کارشن

ل های ر سا افتاقتصادی خارجی د ران ادامه ی ر ای ناتی د هش .  بعد نیز با نوسا کا
قیمت ن ر در یک برش کوتاه تاریخی با افزایش  ری های مالی کشو ر بازار دشوا فت د

باط بود نی در ارت ل ، چرا کهجها زی ایران به شدت 1972 از سا  دریافت های ار
رنامه ریزی های رشد  ا ب زی نیز ب های ار و در پی آن پرداخت  زایش یافت  اف

ق ر دوران شاها شده د رفت،تصادی تدوین  ین برنامه های اقتصادی بر.  باال  تراز  ا
ر فراوان گذاشت نامه ی اقتصادی . حساب های جاری تأثی رین بر  پهلوی دوم،در آخ

، هنوز تراز حساب ها مثبت برنامه ی همانا  ودپنجم بدهی خارجی نداب ، شت و ایران 
ری اسالمی تراز .نیز بودبلکه وام دهنده به کشورهای خارجی  ران جمهو  در دو

ری منفی  رجیشدحساب جا بدهی خا نتیجه ی آن  ر  های جنگ  ود  بویژه در سال 
زایش ودوران بازساز وند ، و سپس کم کگذاشتی خرابی های جنگ رو به اف م به ر

زدیک  رنگونی  مهم. شدپیشین خود ن پس از س ترین ویژگی موازنه ی ارزی کشور 
باز می گش سهم صادرات شاه به افزای این افزایش اما ناچیز بود و . شتغیرنفتی 

هنوز اقتصاد ربه  ایران  رات نفت یگونه ی چشمگی به صاد از محل این . بود وابسته 
رآ ل هاد فاصله ی سا ا تنها در  20 تا 1980ی مده عاَ نزدیک به 03 36 مجمو میلیارد  0
یعنیدالر ون هزینه شده است،  نگینی ساالنه   در بخش های گوناگ 1 دیک بهنزمیا 6 

لیارد دالر ر حالی بود که درآمد نفتی ایران تا سال .می ین د زیر 1972 ا  2 ساالنه 
ونه در سال  لیارد دالر و برای نم ز نیم میلیارد دالر قرار 1967می ر مر ا د تنه  

1(.داشت 6 نکی در سال های جنگ به  )0 ز راه سیستم با ز درآمد نفت ا بخش مهمی ا
تأمی ولت اختصاص یافت که برای  م و هزینه های سنگین د های نخستین مرد ن نیاز
بهره برداری قرار گرفت ز پایان جنگ بخشی از درآمد به دست . جنگ مورد  پس ا

ولتی،  انکی د همین راه، یعنی سیستم ب ولت از  و سایر درآمدهای د ز محل نفت  آمده ا
ر چشمگیر و . به بخش خصوصی انتقال یافت اشت سرمایه در این بخش بسیا انب

ز دولت که منافع آنان راتوانائی برابر سیاست هایی ا یستادن در  ه  مالی آن برای ا  ب
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هد، رگونه ی خرسند کننده ای  زتاب نمی د زایش استو با د .  به اف دشواری اقتصا
رده ی این بخش برای سرمایه گذاری در  یبانی گست ایران از جمله به جلب پشت

نه گا. بخش های تولیدی کشور باز می گردد  ولی ، برداشته شده هاییمدر این زمی
لوبآماج های به نوز تا رسیدن ه رازی در پیشمط 1(. است راه د 6 با)1  نگاهی به   

به ارزیابی گوشه ای از دگرگونی ها  م بانکی می توان  داده های سیست رشد پاره ای 
پرداخت ر این زمینه  ل های . د 2 با سال 1977مقایسه سا  نشان دهنده ی 000

زایش بدهی بخش دولت نیزی واف بخش خصوصی به یک میزان است  دی.  نقدینی  ن ب
ر آمدن  پس از روی کا ونه  انگ ه سنت گرای خ نداد  در این زمینه دگرگونی چندانی ر

بخش خصوصی به سیستم بانکی در مقایسه با افزایش . است هی  بد زایش  شتاب اف
ر است و  ین بخش اما کمت بخش به این گونه نقدینگی ا وان دید که نقدینگی  می ت

ا و .  افزایش یافته است و توان مالی آنخصوصی ری ه از سوی دیگر دشوا
اسی و نیز جنگ  های اقتصادی، انزوای سی عث گردید که بر 8نارسائی   ساله با

بارات  و اعت و وام ها  ایانی حکومت شاه ، دارایی های خارجی  خالف سال های پ
اشد یشی نداشته ب زا بخش ها چندان اف   .خارجی در مقایسه با دیگر 

  ی سیستم بانکی داده هایرشد برخ - 79نمودار 
تا 2000 انكي ميان سال هاي 1977   رشد برخي داده هاي سيستم ب
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ز جمله به افزایش  لی در ایران ا های موجود بر سر راه بهبود ساختار ما ری  دشوا
ردد ها باز می گ ر قیمت  رسام آو ه. س بسامانی  ر نا ای تورم باال در کنار سای

ر را به آن،اسالمیاقتصادی در دوران حکومت  ران کا زش ارز ای اجا کشاند که ار   تنه
های سالمیان  ا1975  1  ت 995 ،4 ر6 یدا کرد  براب 1(.کاهش پ 6 هی  )2 دشواری سامان د

زیر  را نمودار  برون مرزی  زی و اعتباری و داد و ستدهای  ندهای پولی و ار به فرای
ودی آشکار می کند پس از سال .تا حد ر بازار 1979  ر د  ارزش ریال در برابر دال

زاد ب تآ ل ه بود وا شتاب افزایش یاف 200 تنها پس از سا .  از شتاب آن کاسته شد0
ردید دولتی را نیز با تاخیر شامل  نرخرونداین    .گ

   دگرگونی های نرخ ریال در برابر دالر– 80نمودار 
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داد ن  دارایی تر و سریع تر به   آسانتارخ باالی تورم به صاحبان سرمایه امکان 
بند و های باال دست یا لیدی تا  های تو ز شرکت در کار ادی دست  حا ددود زی  .بکشن

و خدمات و نیز بخش ساختمانی روی آوری  های به امور بازرگانی  امد له پی ز جم ا
   .آن بود

انکی برای جلب سپرده  باال رفتن نرخ بهره در نظام ب م درایران به  پایدار شدن تور
، اما این نیزم نجامید ها بود،ؤثر نبودها ا .  چرا که نرخ تورم بیش از سود بانک 

ولیدی بود، چرا که این بخش توانائی پرداخت  ان بخش ت ره ی بانکی به زی به زایش  اف
م های دریافتی از سیستم بانکی را نداشت وا    .نرخ باالی 

فرایند ز به  دولتاین  دار کرد ولی این سیاست نی وا به این بخش  نه  را رداخت یا  را به پ
ه رزانا را که وامهای ا ر گذاشته شده  ِداف مورد نظر خود نرسید، چ ر اختیا ه  د ب

  آور ِگوناگون از بخش های تولیدی خارج شده و به بخش های سودای شیوه ه
تقال انی و واسطه گری ان رگ ری و .  یافت میباز های فو جلوگیری از تورم یکی از نیاز

وسازی اقت ران استضرور روند ن هاپاره در . صادی ای مینه گام  در این زای برش 
رداشته شد و برنامه هایی نیز  ری  اما کارایی و به اجرا درآمدهائی به پیش ب پیگی

م در آن  ردالز های انبساطی دولت و   بخشی از آن به سیاست.به چشم نمی خو
زایش بی ر رتباط اف ودویه ی میزان نقدینی در ا برای نمونه بدین گونه که. ب در دو  
هه میزان نق بر 190سطح قیمتها  برابر و 1400دینگی د وندبخشی از این . شد برا  ر

بدهی هایبرآیند دریافت  و  رده ی دولت  ر برابربی های گست زی بانک م مرز د  رک
16(.بود 3(   

وان ر این میان می ت رشد نرخ تورمد رفت در ایران  را  رسی گ ل . به بر در میان سا
1های  تا 976 زایش  و پس از آن این افبود رشد شاخص کل رو به افزایش 1992 

به خود  ابان  خ تورم در . گرفتروندی شت رصد بیشتررشد نر ل ها بیش از ده د  سا
ر سابود به مرز 1996ل  و د د درصد 50 حتی  ز سال . رسی 1ا  با اتخاذ سیاست 998

تورمی با ت هش نرخ تورم روبرو های ضد  و کا ودیمثبیت  ری آن  ولی ب تاثیر گذا
  .ناچیز بود
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   آننرخ تورم و شاخص کل - 81نمودار 
اي 1976 تا 2000 ن ساله خص آل ميا م و شا رشد نرخ تور
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ر  های نفتی و همزمان با آن باال رفتن 4د ان افزایش درآمد زیر پیوند می ر   نمودا

ان نرخ تورم را علیرغم  و رشد شتاب ردش  ولتی، افزایش پول در گ های د نه  هزی
زی و  های صنعتی و کشاور رای بخش  وناگون بهره ی بانکی ب نرخ گ اجرای 

انیب رگ د،از دایی .  می توان به خوبی دی ندی"برآیند این سیاست پی ر هل  که  است"بیما
ی  های ساخته شده  ، دشواری صادرات کاال زایش واردات ر پهنه هایی مانند اف د

اب می یابد ها بازت و رشد قیمت  1( .داخلی  6 5-16 ده را در نمودار نرخ )4 پدی ویژه این   به 
1تورم میان سال های  تا 959  20 پس از افزایش بهای نفت در بازار جهانی،  03

1تفاوت بزرگ میان سال های . به خوبی مشاهده کردمیتوان  دوران  (1979 تا 972
2 تا 1980و سال های میان ) شاه 00 هش بی ) دوران جمهوری اسالمی (3 ر کا د

ری ارز، بازتابی است از تنش های داخلی و خارجی، ناتوانی  راب خ ب سابقه نر
بی ت زرگانی انگلیاقتصادی،  بان با   .وجهی به بخش صنعتی و رشد شتا
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مودار   م- 82ن هالياتی و نفت و ديگرا  رابطه ی درامدهای    بخش 
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ایران – 85نمودار     بازتاب بیماری هلندی در  اقتصاد 
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ز  یدی اقتصادی تا پیش ا های کل ری در بخش  یه گذا رما برای س الی  ع م ود مناب کمب

زای رنده ی رشد ش چشمگیر بهای نفتاف بازدا ، یکی از عوامل  ره ی شاه  در دو
ران بودصنعتی و چیرگی بر واپس ماند ر ای ران . گی اقتصادی د رآمد ای با باال رفتن د

هفتاد هه ی  ر د ، از  میالدی،د صنعتی در داخل های  ری  یه گذا ر کنار سرما  دولت د
وتاهی نداشت، به صدور  های نفتی را در مدت زمان ک نجا که توانایی جذب دالر آ

رد 16(.سرمایه و خرید سهام پاره ای از شرکت های خارجی روی آو ن همه  با ای)6
رانی هایسرمایه گذار یز در ای افت و از میزان  خارجی ن اب ی ون دالر 810 شت  میلی

ر رسید2به بیش از  لیارد دال توجه . می زمینه قابل  م می نمود آنچه در این  ، افزایش گا
بود ر نفتی  ری ها در بخش های غی در دوران نخست . به گام سهم سرمایه گذا

رزیابی یعنی سال های میان  196ا 19ا  ت2  درصد سرمایه گذاری ها در 92.8، 69
و تنها بخش 7 نفتی  به 2. ه .  بخش ها اختصاص داشتدیگر درصد آن  هفت سال در 

19ی  70-19 رنفتی تغییر 77 های غی  این نسبت به سوی سرمایه گذاری در بخش 
ها 2386مثبت کرد و از مجموع  ری   میلیون 2233 میلیون دالر مجموع سرمایه گذا

نا دالر  .93هما ود6 نگیزه .  درصد در بخش غیرنفتی ب سرمایه گذاری ها در ایران ی ا
ه  یجاد اشتغال و تولید کاال برای صادرات از ایران ب چه در گذشته و چه اینک نه ا
ر  ری د روی کار ارزان، مانند سرمایه گذا با استفاده از نی کشورهای دیگر 
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ون کره جنوبی و چینکشو  ، دستیابی ب، رهایی چ نخست ازارهای بلکه هدف  ه ب
نندگان کاال  رک ابت با دیگر صاد ر رق وقعیت برتر د دست آوردن م یران و به  لی ا داخ

رای نمونه کشور ایران میان سالهای . به ایران است ال رفتن 1976 تا 1973ب  با با
رید"قیمت نفت به  ه "بازار خ ار خوبی برای فروش کاالهای خارجی تبدیل شد  بسی

16(.بود 7( 

ر سرمایه - 86نمودار    1977ایران پیش از سال  گذاری خارجی د
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اه یران ک رنگونی شاه سرمایه گذاری های خارجی در ا ز س ش یافت و پس از پس ا

م حضور سرمایه داران خارجی پایان جنگ بازار ایران به  گام به گا ر  غاز د کندی آ
وم. شد هش سرمایه گذاری ها پس از روی کار آمدن حک ت اسالمی بویژه از کا

اسبات اقتصادی . سوی کشور امریکا بود ا من ریک با بحرانی شدن روابط ایران با ام
ز ا وگسترش مناسبات. ه خلیج فارس افزایش یافتبا دیگر کشورهای حو   امریک

به ک 1، بدین گونه که  از سویی از بودشورهای عربی دوجان رمایه 2.  تریلیون دالر س
لق به  20ی متع و 2001ایه دار عرب در سال  هزار سرم0 عمده اش در امریکا   بخش 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        176
 

ویژه نیویورک  روپا ب ری ا ه شدو ژنو و لندن سرمایه گذا  و از سوی دیگر برای نمون
ر همین سال د ا   ر 7.8امریک طقه ی  میلیارد دال ر من وبی د رسجن رمایه خلیج فا  س

مستقیم ز .  کردگذاری  رمایه1.2ا های کشوردر  بخش خصوصی  ی تریلیون دالر س
رس  لیج فا 7خ به 00 یارد دالر سرمایه متعلق   میلیارد 266 هزار سعودی، 85 میل

16اماراتی، هزار  60دالر متعلق به  و 40 میلیارد دالر متعلق به 3 زار کویتی  6 ه 5 
لیارد دالر متعلق به  ایه دار 15می رم زار س از کشورهای قطر وعمان و بحرین  ه

16(.بود و)8 ا  وجه اینکه ایران ب همسایه  جالب ت االی کشورهای  نقدینگی ب و جود این 
تاریخی پیوندهای  نه ی  این  پوشش، در زمینه ی سرمایه گذاری و با آناندیری

ها االهای ی عرضه  و بازار ا این .  اقدام جدی صورت ندادایرانیک ر این راست د
و  ود گرفتند  وارداتی به خ ا بیشتر نقش واسطه ی  الکشوره وهایی از  کا ا   امریک

و وپا  هایار لی تزریق کردند جهان دیگر گوشه  بازار مصرف داخ را به  ل.    تنها از سا
گذاری های 2000های  رایش برای سرمایه  ه  به بعد گ متقابل به صورت محدود دید
ول . شد اه در 10برای نمونه میزان سرمایه گذاری های خارجی در ایران در ط  م
2ال س و این رسید یک میلیارد دالر به  003  سرمایه گذاری  کهبوددر حالی  

رخارجی ل در کشو 16 در 2003 تا 1993 ه ی در فاصله ده سا 4 ، ا طرح نه  3.8 ت
لیارد دالر  غ شدمی های بال  و در این پهنه بخشی از آن به سرمایه گذاری های کشور

ز می گشتبهمسایه  16(.ا ر سرمایه ی )9 ر کنا تریلیونی کشورهای عربی 1.2 د  
ه همسایه، که بخشی از آن متعلق  ها است، می بایست ب یان مقیم این کشور ران به ای

رمایه ر که به مرز  یس ز کشو ان خارج ا 80 ایرانی  میلیارد دالر تخمین زده می 0
رمایه  ود شرایط مناسب و کاهش ریسک س رت وج نیز اشاره کرد که در صو شود 

وه خ،گذاری ران وبی برای بخش های گوناگون اقتصاد می توانند امکانات بالق  ای
1(.م کنندفراه 7 های )0 ان سال  رمایه گذاری خارجی می به س نگاهی  ا 1994 با  2 ت 001 

وان روند مثبت رشد سرمای تنش . نگریست را 2000ه گذاری ها پس از سال می ت
های  یه  رما رسا برای جذب س ون های هنوز نا و خارجی و قان های سیاسی داخلی 

رمایه ه را به آنجا کشاند که بخش مهم این س  ،ا نه به صورت مستقیمخارجی، کار 
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شد  رار داده  نها به شکل تسهیالت مالی و وام در اختیار شرکا داخلی ق برای . بلکه ت
16 تنها 2001نمونه سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  .7 

رصد  ز همه ید رجی بودا رصد آن به صورت وام 83.6 در حالی که ، تسهیالت خا  د
ر اخ رکاء داخلی قد ودرار گرفته تیار ش االی خود  این کهب ر ریسک ب  سرمایه گذاری د
ایه پذیر جهان سنجش باایران در بازار  رم د کشورهای س زتاب می دا   .را با

19سال های سرمایه گذاری خارجی میان  - 87نمودار  ا 94 2 ت 001  
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ر سال ز های  د 200پس ا ری اقتصاد و از  0  (OECD)توسعه سوی سازمان همکا

گذاری در ایران از باید  کاهش یافت3 رتبه ی چهار به میزان ریسک سرمایه  و   
که در صورت عدم بروز تشنجات سیاسی تظار داشت  ه ،ان وند افزایش سرمای  ر

د 1(.گذاری در ایران، شتاب بیشتری یاب 7 ؤسسه رتبه بندی )1 ز "فیچ" م لستان نی نگ  در ا
ن رتبه بندی مالی جها ی است، چشم انداز تعهدات ارزی بلند مدت و که یک موسسه 

الی کوتاه مدت را از  با"+B"تعهدات ری هنده ی وضع مالی با ث ند ه  که نشا ت است ب
"A+"د رتقا دا 1(. ا 7 رفتن درآمدهای نفتی و بوجود آمدن  )2 ین تغییر موقعیت به باال  ا
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اشت بیشتر ذخایر ارزی در نتیجه افزایش ا ازاد حساب جاری مستمر و انب ج م را ستخ
و نیز  رات نفت  رفتن قیبه و صاد باز می گباال  بازار جهانی  نچه که . شتمت آن در  آ

به ی ز دادن رت م بهتری بها از ه لوگیری می ک  ب له ب،ردایران ج ودن ا از جم وشن نب  ر
های پیرامون آن و نیز  وشن حساب وضع نابا برنامه های اقتصادی و درگیری  ر

ره ارزی  ودذخی زایش. در پیوند ب ین صندوق در طول سال اف برداشت از ا  2 004 
ایندگان اعتراض مجلس اسالمی را برانگیختحتی نم ری نیز و    دستگاه زمامدا

گذاری در بخ ایه  رم زایش س بی رویه و اف رداشت های دولتی  ش خواستار کاهش ب
دزا و تولیدی شدکارهای  1(.ن 7 3(  
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های مالی پیش زمینه ونی در سیاست    رشد پایدار ی دگرگ
  
  
  
  
  

ری بزرگ اقتصادی ایران ر چند دهه ی و پیشدر یک صد سال  دشوا  بویژه د
و گاز به بخشهای در سیمای می توان   راگذشته نفت  ریق منابع مالی از بخش  تز

لتی و خصوصی  وناگون دولتی، نیمه دو دآشکارگ است انبساطی مالی که .ا دی  سی
ژه پس از افزایش بهای نفت در بازا ه ،چشمگیر شد 1973 ر جهانی از سالبوی  ب
م فزاینده  زایش پول در گردش و تور د اف ریق. انجامی است تز هایمیان سی اشته    انب

الی و نیمه نفتی-م ولتی  یی و کم سود دهی بخش های د را لی و ناکا داخ  به اقتصادی 
ولتی و خصوصی در همه پهنه های صنعتی و کشاورزی و خدمات  پیوندی دو ید

به بخش. شوددیده میسویه  و گاز  ز بخش نفت  نابع مالی ا های    اگر ورود م
واحدهای اقتصادی ،اقتصادی رده و از کوشش  ها ک ین درآمد را وابسته به ا  آنان 
ه ،کاهد  میبود سطح بازدهی کار و سوددهیبرای به ز سوی دیگر دستگا  ا
وکرات ناکارآمد دولتی و نیمه دولتی و ساختار کم و بیش گسترده و  کِیبور

ری شده نحصاری وا هدف گی صنعتی، چنان ساخته و  ند که  انگلی بخش خصوصی  ا
نفت و گاز ون درآمدهای باالی  تزریق .  زندگی را ندارنده ی صادراتی توان ادام ِبد

بازار پول جهانی  را در  لکه کاهش ارزش ریال  تنها تورم ب نابع مالی به اقتصاد نه  م
ر پی داشته باشد نیز می واند د هه ی. ت ر د در پیش گرفتن  1979 میالدی تا سال 70 د

بویژه،سیاست باال زمینه. در پاره ای سال ها تورم دو رقمی را در پی داشت،    ی در 
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رزش  ولیا باالی   که آن را میشد نوسان چندانی دیده نواحد پول  زان  توان با می
های  ود تنش  و نب بان اقتصادی  گذاری ها در بخش صنعتی، رشد شتا سرمایه 

وی کار.  پیوند دانستخارجی در اس،وری اسالمیجمه نآمد پس از ر  تزریق ت سی
نابع مالی همانند  7دهه ی م نجامید میالدی ب0 رقمی ا م دو  ز ه تور ر کنار آن ا ، ولی د

ایه گذاری رم یل کاهش س به دل هش رشد اقتصادی  جمله  های دولتی و خصوصی، کا
ل،های خارجی و افزایش تنش ز  بر خالف سا 1 های پیش ا ز به  979 ل نی ارزش ریا

  .شدت کاهش یافت
شدنبود ز به تمالی از بخش نفمنابع  حجم تزریق  دره نظارت و کنترل حساب   و گا

ری آن در بخش ونگی به کارگی وناگون  کل اقتصاد و نارسایی در چگ های گ
ینی شده در  بند پیاده نشدن دربرای نمونهتوان   می،اقتصادی را قانون های پیش ب

رات گستردهاساسی در مورد د تی و نیمه   ارگان یرآمدهای نفتی، اختیا های دول
ولتی در هزینه کردن  و نیز این درآمدها،د انک مرکزی  عمالً غیر مستقل ب است   سی
و بدون برنامهبرداشت های پی در پی ر .  کردبرجسته ارزی  یذخیره حساب  از  د
ونی نترل قان ورد عدم ک های مالی، م نه  په یدست پرحتی مجلس  در این   وده ی اسالم

ندگان  به وسیله ینیز اره ای از نمای ون.  دادواکنش نشان اعتراضات پ یرام  پ
انک مرکزی و سیاست ارات ب عدم استقالل برهای آن داده های روشنی مبنی  اختی  

رس است ر دست ر نیز آن د های گروهی نیمه سانسور کشو رسانه  را در   که خود 
هند یر در مورد . بازتاب می د زان تاث وند بهبود دوق ذخیره ی ارزیصنمی  بر ر

و به همین خاطر اقتصادی، تازه ایجاد شده،  ین صندوق نسبتاً  ید گفت که ا نخست با  
د برش زمانی هنوزتاثیرات آن م.  درازی را نمی پوشان وقدو ا تن  اینکه این صند ه

ر می ر ب ز منابع مالی نفتی را د نست که. گیرد بخشی ا ون بر آن باید دا راهافز های   از 
قابل پیش بینی  های غیر  رداشت  وناگون ب عمالً آن را ازگ  آن در نظر گرفته شده، که 

یجاد  انا ا هم ز آماج خود،  له با بحرانانباشته برایا وار اقتصادی، مقاب   روزهای دش
بازار نفتی و کاهش  به یوابستگی اقتصادضربه پذیری و های  های   سرچشمه 

، دو روج از اقتصاد تک محصولی و خ   .کند ر میزیرزمینی 
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های   نها از کوشش واحد نه ت ریق منابع مالی نفتی و گازی به اقتصاد  سیاست تز
ردن سطح سوددهی ون اقتصادی برای باال ب اگ برداشتن زیان دیا ،گون هی  از میان 

ها ز ورشکستگی واحد وگیری ا بلکه درآمدهای مالیاتی    اقتصادی مییو جل  ، هد کا
ولت را ر مستقیمد ر درآمدهای دولت. دهد ی کاهش م به گونه ای غی یات ها د  سهم مال

1  از سالپس 97 ز مالیاتگوشه ای .شمگیری نداشته استدگرگونی چ 9 های ا   
ریافتی از بخش ز آن جا که به واحدهای آنان منابع  د های دولتی و نیمه دولتی، ا

ریق شده الی نفتی و گازی تز زش افزوده ،م رگرفته از ار ات ب ر مالی  در حقیقت ام
نفتی و گازی دالرهایلکه دریافت غیر مستقیم  ب،نیستند ر مورد بخش . هستند  د

الیات ها کمتر است زان دریافت م وشن و می ی  ،خصوصی وضع نار اما با اطمینان م
ات پرداختی از سوی مقایسه  به دولت در  بخش خصوصیتوان گفت که حجم مالی

ر کم  می تواندی بین المللی ر را برای نمونه. باشد بسیا   در چگونگیشودمی  این ام
ر چند سال گذشته ولت د اتی د زایش نسبی دریافت های مالی داف ا. دی   در این راست

ر بازارفروش و مصرف راه  از الیات هام بیشتر ز بدست آمده کاالها د  و کمتر ا
ها مالیات شرکتمحل ، بویژه . استه واریز شدپولی  به حساب دولت ،  بستگی این وا

ر شرایط افزایش در آمد ها رات و چه ،ی نفتید زایش استخراج و صاد  چه از راه اف
نی بهای نفت و گاز در بازار جها اال رفتن  ز راه ب وشش ،ا بخشی از  تاثیر منفی بر ک

استزمامداری رای اجرای سی زینی می  ب رد های جایگ   .گذا
ریزی های کارآمد  رنامه  ابع مالی نفت و گاز در کنار نبود ب ریق من سیاست تز

ولتی و صنعتی نه تنها در زینه های دولتی و نیمه د رآمدها، بلکه در بخش ه  بخش د
نفی خود را نمایان می زتاب م د به گونه غیر مستقیم بخش خصوصی نیز با پیش . کن

ز سال 197 ا ویژه صنایع بز 9 یع ب ر صنا بع نفتی د رگ سرمایه بر بخش بزرگی از منا
نه    .شد هزی

وری اسالمی وی کار آمدن جمه های  به سوی سرمایه گذاری  اما گرایش عمدهبا ر
ر صنعتی  ودبخش های غی نمونه . ب رای  زینه  ها سالدر پاره ای ب بیشترین افزایش ه

لتی را می ومی و غیر شدهای دو عم  ه در بخش ساختمان تسهیالت شهری و خدمات 
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ر  ر . کردآشکا ری، صنعتیبخشد ایه گذا رم رصد س از سوی دیگر . بودها کم   د
راه نه ها یتزریق دالرهای نفتی از  را د ،اقتصادی نیزهای گوناگون   به بخشا  هدفمن

رفتصورت ن زینه های آشکار و پنهان نهادها و کمیته ها و ارگان. گ ر آن ه  در کنا
هاهای نیمه د ز هزینه  هی ا نیز گرو به طور عمده از را بودندولتی  ه منابع نفتی و  که 
از تامین  ندگ یجاد و از آن جا کهشد وده ی چندانی ا ن ارزش افز ندک  م زا رد ور ، ت
ودند ها. مینم نه ی نهادها و کمیته  یه و هزی والیت فق دستگاه  بسته به  های ی وا بنیاد

ولتی ار چشمگیر ،نیمه د ر رسمی بسی های غی وده و هست بنا به داده    .ب
ر زون ب انند اف لی م ها عوام ناهنجار درآمد ز و ساختار  و کاهش نرخ ار زینه تورم   و ه

زن مالی حساب، انهای دولتی و نیمه دولتی توا را تحت  گیزه های چندی  های ایران 
رار می ری خارجی بنا به دالیل اقتصادی . دهد تاثیر منفی ق یه گذا رما نکه س نخست ای

رشته هایی تحقق  لی یا صورت نمی گیرد و یا تنها در آن  داخ و سیاسی در اقتصاد 
ابد که نمی توان می بیرون آمدن کشور از اقتصاد تک محصولی کنی انی د به  مک شای
و گاز نیز موجود است و بی جا نیست که . ندنک دشواری حتی در بخش نفت  این 

ج و صادرات نفت را زایش استخ ردادهای نوینی به نام ،برای اف را » بیع متقابل «  به ق
د غیر  افزون بر آن از آن جا که سیاست. روی آورده ان ایدار و  های اقتصادی ناپ

ندمندفهد پاره ای از برش میزان خروج سرمای، هست های  ه از کشور، بویژه در 
نش ، چشمگیر است زمانی و ت   در سرمایه های گریزان از اینشیبخ .های سیاسی

یداری های سیاست . شده اند هزینه خلیج فارس نوبج کشورهای پیدایش ناپا ر  د
وامل پیچید عی، ه یاقتصادی، افزون بر ع و اجتما اسی  اد سی های   ارگانشمار زی

ز نقش بازی میه یندتصمیم گیر ز و   اقتصادی نی نند و بدین گونه از تمرک ک
در کنار . کاسته می شودیکپارچگی برنامه ریزی های بخش دولتی و نیمه دولتی 

ولت و مجلس ارگان   و غیرههایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت د
ری ها را عمال ر در کشورها. کنند  میدراز پروسه ی اتخاذ تصمیم گی  و ی پیشرفتهاگ

داریصنعتی رمایه  راتیک گرایش برای کاهش، س وروک اه ب ی  دستگ  و افزایش کارای
رگان م گیر ا ز راه های تصمی همانندیگان  درهم آمیزیی ا ی  چه در پهنه، های 
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های اقتصادی  و چه در پهنه اتحادیه   به -  مانند بازار مشترک اروپا- کشورها 
ر س چشم می روند کلی د ، در ایران  لفوخورد   . استیی مخا

رگان زی  برآیند این پیچیدگی ا وا های تصمیم گیرنده و وزن سنگین نمایندگان بورژ
ر آن این انی د رگ ولت و نهادهای هم،که است باز ای و تا د   ساختار آن باناهمت

نونی ل ،ک رج به داخل کشور و انتقا ز خا ا ا تنها به ابزاری برای جابجایی سرمایه ه نه   
تولید تبدیل نمی شوند، سرمایه های داخلی از  و  به بخش صنعت  نی  رگا بخش باز

ره رگ ، بلکه این پیک به یک دستگاه بز یبان بخش خود   آن هم بخش بازرگانی وپشت
نگلی اش و فرا میا رگان تورم زا  دامات . روید  در نتیجه به یک ا ر این چارچوب اق د

ال بردن مالیات ند با ان ر چگونگی وا ناپیگیرانه ای م ، دگرگونی د زات ها گذاری امتیا
ظارت بر بانکی، کنترل قیمت ها،  ظاهراً ن ج اش  ونی ها که آما ویت تعا زیع و تق تو

نتیجه دلخواه  برآیند برسند و کاهش سود در بخش بازرگانی است، نمی توانند به 
نکه ین  علیرغم همه ،ای بخش  ها جابجایی سرمایه،ادعاهای ا  از بخش صنعتی به 

ای بیشت ز ژرف انی هر رو رگ ا  .یابد ری میباز نظام بانکی دولتی که ب نمونه  برای 
ها و پشتوانه ردآوری سپرده  زیادی  از ، مالی دالرهای نفتی یگ لی  ات پو امکان

ی بودبرخوردار  ننده  ، به جای سمت دهی اعتبارات به بخش صنعتی، به تامین ک
لیت  نی فعا انکی برای بخش خصوصی که بیشتر در امور بازرگا بزرگ اعتبارات ب

بخش . ، تبدیل شدکردی م ز  انکی که بیش ا نظام ب ز  ین بخش ا رات دریافتی ا اعتبا
ولتی ودد ونه در سال، نیز ب رقم به2002  برای نم زدیک   میلیارد ریال 38  بهی ن
است. رسید ین سی زتاب ا زایش ،با ان  اف رسیدن آن شتاب نگی بخش خصوصی و  نقدی

رزبه  لیارد ریال بود61 م   . هزار می
ر ولتی سیاست این  پیش گرفتند بودجه د ر  کهرا در پی داشت ها افزایش کسری   ب

م داده های آماریی پایه  هنوز ه رش های رسانه های گروهی  زا و گ به   و  رشد ر
پرکردن صندوق خالی دولت.است که برای  بیهوده نیست  رداشت ،  ز چندی ب ر ا  ه

صندوق زیهای ویژه ای از  رسد به تصویب مجلس  ذخیره ی ار ر می  را د  و به اج
  .می آید
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رخی فرایندها رباره ی ب    د
  
  
  
  
  

ر این  ندد کشب  ، و معادن ع  سه بخش اقتصاد ایران شامل صنای اورزی و خدمات  
رزیابیدن به ا معبخش صنایع ودر . بررسی می شوند ، ا صنایع نفت نپرداخته ایم  

بر  جداگانه عرضه ای مجموع اقتصاد ایرانچرا که به دلیل اهمیت و گستردگی آن 
ران و . شده است اخالص داخلی ای ولید  ن ین سه بخش به ت ز پرداختن به ا پیش ا

زیم ؤثر در آن می پردا ونی ها و عوامل م بر پایه ی داده های مرکز آمار . دگرگ
ران   روندی نزولی1982 تا سال 1977محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ، ای
ادداشت و به افزایش نه ام ر لص س. و سپس گام به گ ولید ناخا ی ت ا تا اوا ل دهه رانه ام

و به کاهش بود90 ز  با شتاب ر ون ریال در سال 334 و ا ه 1977 میلی  در دوران شا
لیون ریال در سال 192به  زدیک به 1991 می پس یافتاهش  درصد ک60، همانا ن  و 

ز آن نیز تا سال  ا به 2000ا نه ز 25 ، همانا رسید میلیون ریال254.8 ت ر ا  درصد کمت
هه ی هشتاد و گذ از پس. 1977سال  ز بحران د ری هایشت ا همراه آن، بهبود  درگی

و رشد اقتصادی ایران  براآمدنسبی بدست   رسید% 6 به 1992ی نمونه در سال  
رمیانه  دسته کمکه ودبرجسته در خاو 1(. ب 7 تولید ناخالص  )4 نوسانات سهم نفت در 

های  ز انقالب 1978  تا1963داخلی در سال  انگر آن ،پیش ا که با افزایش  بود بی
ب ر بازار جهانی  نفت د زوده شدقیمت  ین بخش با شتاب اف  و به عامل تعیین ه سهم ا

ننده تر  راردر ک 19اگر در سال . وییداقتصاد ایران ف م 63 1 نفت تنها سه 2.3 
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مدرصدی در تولید ناخالص داخلی داشت، این   ل سه 1 سا .34 به 978 رصد 7  د
انا رشدی نزدیک به  هم  ، 197در سال  برابر، و 3رسید  50.6 حتی این سهم 3

رصد بودد سهم از میزان .   1بخش صنعت با افزایش  به 7.8 رصد  درصد  18.5 د
ره ای سروبرو گردید  ها و در پا ل   سهم بخش خدمات .رسیدنیز  درصد 20.7 بها

رش  ین ب زان اما در ا وندی کاهشی داشت و از می رصد و در 34.6 درصد به 40ر  د
ایه گذاری بود  که بازتابی نزدیک شد درصد 23.9ها حتی به  پاره ای سال رم از س

ورزی را . ها در بخش صنعت ر می توان بی توجهی به بخش کشا در کاهش چشمگی
اخالص داخلی  تولید ن ین بخش در  م ا ز میزان دیسه  درصد 27.4د که در این فاصله ا

ا  نه رد،9.2به ت زدیک به یک سوم سهم پیشین خود نزول ک رصد همانا ن ب بازتا.  د
زیبهاین بی توجهی  رانه ش، در بخش کشاور اد درآمد س هرنشینان و  تفاوت زی

ا زنشینانروست ونه  .شد دیده می  نی نم ر سال برای  ه 1977-1978د  درآمد ساالن
رنشینان  م درآمد در حالی که  بود، دالر 2100شه به یک سو زدیک  ان تنها ن روستایی

ار داشتند را در اختی ان  1(.آن 7 5( 

اخل گونیها م بخشسه - 88نمودار  ولید ناخالص د   یاگون در ت

19 تا 77 سالهاي 1963  ان  مي ناخالص داخلي  يد  سهم بخشهاي گوناگون در تول
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ر  2 و 1987 و 1977های  سالسنجش د به پاره ای دگرگونی ها در 000  می توان 
ران پی برد  که 1987 و 1977 میان  یدر فاصله ی ده ساله. تولید ناخالص داخلی ای

و نابسامانی های اق ر ،روبرو بودیمتصادی و اجتماعی جدی با جنگ  نفت د  نقش 
افت به شدت کاهش تولید ناخالص داخلی های صنایع و ی و در کنار آن سهم بخش   

ز کا و ساختمان نی زی و در،سته  شدمعادن  ژه به سهم بخش کشاور  کنار  ولی به وی
بخش خدمات افزوده  ردیدآن  ازتابی این دگرگونی. گ ود از جمله ب ه ب  از گرایش ب

داخلی  بسته ی  ابودی یا اقتصاد  رآسیب بویژه در بخش کشاورزی، ن گی به بخش بز
ران جنگ ر دو های ،از صنایع د ریت اقتصادی، تحریم  ر مدی وانی د و نات امگی   بی برن
واسطه گربخشی از ن خارجی، از دست داد های نفتی و رشد   وضع .یبازار

ولید ناخالص داخلی به می توان نابسامان اقتصادی را  از جمله در رشد منفی ت
1(.مشاهده کرد 1986در سال % 8 یزانم 7 6(  

ر بخش ر سه  د سهم و د زایش  برق و گاز با اف ادن و آب و  و مع های نفت و صنایع 
و خدمات و ساختمان با کاهش  سهم در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی 

زسازی تأسیسات نفتیروبرو ویژه نشانگر با  افزایش استخراج و ، می شویم که ب
راقصادرات نفت در من ر مرز ع ا،اطق نفتخیز ایران د رآمده دازی  باال رفتن د  و راه ان

ونی های سه بخش صنایع و . بودام به گام صنایع از کارافتاده گ ات دگرگ به جزئی
زی و خد ور ر آن در کشا وامل تأثیرگذا تارمات و ع ونه ی به پیامد این گف ه گ  جداگان
هیم پرداخت   .خوا

  ی اقتصادی هابخش یپایه   بریول ناخالص داخلمحص - 89نمودار 
و 2000 و 1987  ي 1977  ل ها ر سا دي د ه هاي اقتصا رشت ه ي  ر پای  محصول ناخالص داخلي ب
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ر روند صنعتی شدن زهای اقتصاد ایران د    نشیب و فرا
  
  
  
  
  

صنعتی نسبت وین در ایران از نخستین واحدهای  راناَ ن رکردند دو  صفوی آغاز به کا
رضا شاه افزایش یافت پایان دوره ی قاجار و  ان در  وج نخست افزایش . و شمار آن م

راجدی رخانجات در ای ول باز می گ شمار کا  که روند رشد شتن به دوران پهلوی ا
19ی  بوجود آمدن یک وقفه میان سال هاآن با افتادامه 1953 تا 41 صنعتی .  ی اوج 

کشور اما ب ومت محمدرضا شاه  سال های پایااشدن  بود کهنی حک ز در پیوند   پس ا
رنگونی  هایی  با نشیب اوس رشد باالی در. روبرو گردیدو فراز  دهه هفتاد ایران با 

ره جنوبی و برزیل  رزیل و ب. قرار داشتاقتصادی در ردیف کشورهایی مانند ک
ره جنوبی ند و ک ود واد خام ب ون م ران رشد خود را به طور عمده مدی  صادرات ،ای

1(.عامل تعیین کننده رشدش بود 7 7(   
ز چند به رشد صنعتی در ایران ا ریستروزنه  نگ وان  ز نخست.  می ت دا  از چشم ان

های  زمحل صادرات نفت خام و دوم تأثیر دگرگونی  وابستگی آن به درآمد دولت ا
ه  بسته و ب ایه ی وا نم ها و سوم از درو ا و بروز جنگ  ند تغییر حکومت ه سیاسی مان

ژگونه ی  ر عمده مونتا ر رشته های آنطو زش افزود. بیشت  یکی از شاخص هایی هار
ها میزان بازدهی و سوددهی است که  د در . را بازگو می کندسرمایه گذاری  ایجا

رزش افزوده بخش صنعتی،  صنایع تولید محصوالت شیمیایی به باالترین سهم را ا
نامه ریزی های صنعتی در دوران شاه برای رشد . خود اختصاص می دهند بر
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صنایعشتابان ا پیامد و بویژهاسالمی با روی کار حکومت ،ین  ر  اران های  د  بمب
رده ی ها د گست ارخانه  های  جنگ پایانرک یه گذاری در بخش  رما ، روند س

ع پایین دست آن را دچار  وشیمی و صنای پس های  جدی کرد که در سالایستیپتر  
2از  ند  000 ادرو به بهبود نسبی این فرای ره و برنامه های گسترش نه  ا تدوبا

ودی طراحی گردید 1(.حد 7 8(   
ز صنایع پتروشیمی ز،پس ا رین ارزش اف ولید وسایل  بیشت وده ی بخش صنعتی به ت

زات اساسی اختصاص دا نقلیه و ر سال های پس از سرنگونی شاهشتفل ا که د   ب
و گردیدسان با صنایع پتروشیمی  همیسرنوشت وبر ولید در زمینه. ه بودر  ی ت

ز بازار داخلی  و نیا ر سال خودر و 2003د لیون  ن  هزار دستگاه تخمی200 به یک می
له شتر دا ایران در نظ.دزده ش صله ی پنجسا 2 در فا 00 ا 3 ولید 2008 ت  میزان ت

و را به  ودر تولید ش300 میلیون دستگاه برساند و 1.5خ ودرو   افزون ،راده  هزارخ
ر  زا رونیبر نیاز با به ویژه  ،د ر کندبازارهایبه کشورهای جهان  طقه صاد 1(. من 7 9( 

زمان اکو  ر چارچوب سا رد نار ترکیه در نظر دا ر ک ران د ه  به ،دای نده ی عمد تأمین کن
ومبیل کشورهای  بازار ات تبدیل شودوعضی نیاز   .)1 8 0(   

ر صادرات  و بهره گیری از نفت به منظو زین   و نیز ،از سوییبرای کاهش مصرف بن
زجلوگیری از  های وارداتی از سوی ا ر اتومبیل  راب دن بازار داخلی در ب دست دا

ر دارد ر، ایران در نظ د بیل سازیتولید کارخانه های اتوم دیگ دین . را تخصصی کن ب
های  ر ساخت خودرو نظو ز سوزم لفت. در حال بررسی استگا با مخا   این طرح 

1(.هایی نیز روبروست 8 ا )1 والد نیز برنامه هایی تدوین گردیده ت صنایع ف ر پهنه ی   د
پشت سر گذاشته شوند اندگی ها اندک اندک  7، 2003 ایران در سال .واپس م .86 

تن برابر بادر حالی که کشور ترکیه در همین ساللید کرد، تو فوالد میلیون  یدی    تول
ام سیزدداشت میلیون تن 18.39 و مق . ه بودهم در جهان را به خود اختصاص داد 

2 در سال تولید فوالد جهان ود962، 003 ون تن ب  تولیدی برابر با  با که چین میلی
یافت مقام نخستهبدر آن   تن میلیون220 دست  ران در   ین  و ای دیا ه   تنهارده بن ب
رد 21 ایگاهج 1(.بسنده ک 8 2(  
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عتارزش افزوده ک - 91نمودار     یارهای صن

ارزش افزوده آارهاي صنعتي در سال 2002
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وده زایش ارزش افز های  یاف 199 کارگاه های صنعتی در سال  انند 2002 تا 7 هم  

پیش از  ب1979سال های  ودرگاه های  صنعتی بزرگ  کاا  ر. در پیوند ب ین ام  بویژه ا
به  راه سرمایه گذاری بخش دولتی  ز  ویت شدا ا طور مستقیم و غیرمستقیم تق و ب  

و زایش درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات نفت  ل های اخیر گازاف ر سا در   د
رتباط زان. بود ا زش افزوده کارگاه های صنعتی می رشد ار ا کارکنانی میان    تا 10ب

ود کم 49 نه می نم را در این زمی و نقش میانی  های   تا 50ن  با کارکنانی بییکارگاه 
ود اختصاص 99 ند به خ ر کارگاهمی شدبیشترین درصد رشد را . داد رگ   د های بز

بیش از  نفر 100با کارکنانی  هده کرد    .مشا
اه  سنجش ر– 92نمودار  رگ وده کا   1977-2004شد ارزش افز
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ا 2004 ارزش افزوده آارگاه ها – مقایسه  1977 ت  درصد رشد 
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شم دگاه  ز دی م را بیشتر،ار کارگاه ها اماا رگاه های کوچک با کارکنانی ین سه  کا
ان  تا 10می  4 د نفر به خود اختصاص 9 اه ها نزدیک به . دادن رگ ین کا 7سهم ا 4 
رصدِ های صنعتی ایران  شمار د رگاه   دوم را در این میان جایگاه. بودتمامی کا

رکنانی بیش از  رگاه های بزرگ با کا 1کا برابر 00 ا سهمی  1 نفر ب  درصد و سپس 5
ارگاه  د نفر دا99 تا 50های متوسط با کارکنانی میان ک ره ای . شتن با وجود پا
وشش های ی کنونی  ها در سال هاک کمک  برای تقویت صنایع کوچک و میانی از راه 

الی و حمایت م دولت  سیستم بانکی، که زیر ن هایم م و غیرمستقی  ندبودظارت مستقی
کارزا از راه   گرایش های نو برای تقویت بخش خصوصی مولد وعلیرغمو 

وق ذخیره ی ارزی، هنوز دگرگونی چشم ز صند گیری در بهبود واگذاری سرمایه ا
نمی ش امور هده  وی. دمشا ز این ر رگ ا ها در بخش های بز  بیشترین سرمایه گذاری 

تی  وابسته به دولت صورتو سرمایه بر دول   .رفت گو یا 
عتی بر پایه شمار  - 93نمودار   ارکنانکتقسیم بندی کارگاه های صن

نان در سال 2002 ار آارآ پایه شم عتي بر  هاي صن ه  ندي آارگا تقسيم ب
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ران ر پروسه ی صنعتی شدن ای ری ها در ،د یه گذا هنگ سرما رشد نسبتاَ هما  با 
و یم  ران روبرو نیست ر تمامی نقاط ای ونی در شما رگ ارگاه های صن دگ عتی در پاره ک

هی به شمار کارگاه های صنعتی در .  این مدعاستگویای ،ای قطب های بزرگ با نگا
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ل   راسان2002سا و اصفهان و خ تهران  ویژه سه استان  وان دید که ب  ، می ت
ها را  ارگاه  دبیشترین تعداد ک ین . به خود اختصاص دادن بعدی را در ا مقام های 

 ، ربایجان شرقی دازمینه با میزانی نسبتاَ برابر آذ هگیالن، قزوین و استان مرکزی   شت
ره ای از استان ها مانند کهگیلویه و ایالم  وشهر در این و سهم پا  بسیار گسترهو ب

بل گذشت    .بودناچیز و قا
 یه استان هاشمار کارگاه های صنعتی بر پا - 94نمودار 
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ها برخی استان  يشتر در  فر و ب شمار کارگاه های صنعتی ده ن

  
های صنعتی وده کارگاه  وناگون در ارزش افز های گ م استان  هما،سه نگی و ه این نا

گاه های استان اگر شمار کار. تر نشان می دهد ناهمسانی جغرافیایی را روشن
ر مقایسه با ونه د نم ریباَ تهران برای  قزوین تق ، برابر 5 استان  ر بود  این مقایسه د

زوده ی به  زش اف م ار بر می رس7زمینه سه را م استان هایی . دی ب ین میان سه درا
ان و سیستان و بلوچستان و ایالم و کهگیلویه و بویر احمد در ارزش  ردست انند ک م

اه های صنعت رگ زوده کا . می نمودر کم و تقریباَ قابل چشم پوشی ی کشور بسیااف
صنعتی در استان جنگ زده زش افزوده کارگاه های  م باالی ار ر  یسه  خوزستان د

ان رز عراق و مقام سوم آن در این می اه ها در افزایش چشمگیرا نه ب،م رگ  ، شمار کا
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زی ابلکه ب وگاز و بازسا اندوجود صنایع نفت  زم صنایع سنگین دولتی با ل ه   از سا
 . در پیوند بود،1979

رگاه ه - 95نمودار  وده کا عتی بر پایه استانارزش افز   هاای صن
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 / ها بخشی ازاستان  اساس  بيشتر بر  های صنعتی دو نفر کارکن و  فزوده کارگاه  ارزش ا
ال سال 2001 ميليون ری

  
توانتنها نکته مثبتی که هش شکاف میان استانبرجسته کرد در این زمینه  می   ، کا

زه ی ص های بزرگ با استان های تا ارگاه  واپس مانده در زمینه ایجاد ک نعتی های 
ربایجان . است و آذ سمنان  انند استان  بدین معنی که در این میان در استان هایی م

ران تأسیس کارگاه   شمار جواز،شرقی ته ر پاره   وبودهای صنعتی بیش از استان  د
یزد ،صنعتی شده مانند سیستان ای استان ها ی کمتر همدان و  لوچستان، لرستان،  ب

هنوز به معنی . گشتیمرو  نسبی شمار کارگاه ها روببا افزایش پروسه اما  این 
سهم استان های واپس ماندها زایش  دگاه ،ف زش افزودهایجاد  از دی ها در  یار رگاه   کا
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رگونی تازه بر . مجموع صنایع کشور نیست  در آینده می توان بازتاب های این دگ
را،زوده صنعتیارزش اف رسی گرفت    . بیشتر به بر
  هاارگاه ها در استانیس کشمار جواز تأس - 96نمودار 
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تعدادی از استان ها  - سال2002 ی در  اه های صنعت ار جواز تاسيس کارگ شم

  
ز آنجا که بخش بزرگی از کارگاه های خصوصی، مستقی م و غیرمستقیم به ا

های اد وان تصویر نه ر پیوندند، نمی ت لت و دستگاه  والیت فقیه د وابسته به دو  
و غیرخصوصی در ایران عرضه  رگاه های  خصوصی  روشنی از شمار واقعی کا

رد ه درب. ک به این نمون ران می توان  های دولتی در صنایع ای ویژه شرکت  اره ی نقش 
19اشاره کرد که در سال  ود برنامه ی دولت برای کاهش ،95 با وج رصدی 25   د
رکت م خود، سهم ش با  سه لتی با رشدی برابر  2های دو  تا 1994های  میان سال% 0

ردیدوبرو  ر1995 1(.گ 8 ین پروسه)3 ر، در ادامه ی ا گاه های بخش  شمار کا
و به کاهش نهاد 2002 تا 1997های  خصوصی میان سال رگونی،این . ر شمار  دگ

ین بخش و  ایتی دولتی را های الزم  نبود سیاستنیز زیاد ورشکستگی ها در ا حم
روسه ی .  ادبازتاب می د غیرخصوصهمسانی همپ ر کارگاه های صنعتی بخش  ی  د
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لتی نیمهدولتی و ( 19یان سال های بویژه م. ددیده می ش) دو 200 تا 99  با ،0

هشی از 2 که تا سال بودیم کارگاه روبرو 915کارگاه به  1062  شمارکا 002 
ونی  می تواند جریان خصوصی ، منفیفراینداین پیدایی در  . در آن ایجاد نشددگرگ

اشد غیر دولتیگذاری واحدهای دولتی به سازی و وا ر نبوده ب   .بی تأثی
ههادر ش یدگرگون - 97نمودار  غیی خصوصیمار کارگا  یرخصوص و 

تا 2002 و غيرخصوصي ميان 1997  رگاههاي خصوصي  ي در شمار آا دگرگون
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ر سال  را2002د ها  ر کارگاه  های تولید  می شود بیشترین شما  در بخش 

غذای ع مواد  زی، صنای نی غیرفل تولید منسوجات محصوالت کا و آشامیدنی و  ی 
رد ز بخش بزرگی از سرمایه گذ. مالحظه ک رشته تمرک اری های بخش خصوصی در 

ری در ییها ود چشمگیر سرمایه گذا ، و کمب  با تخصص کم، مانند سه بخش باال
ند نیازیرشته های اقتصاد وین که می توان را تا حدودی  برطرف   ن بازار داخلی 

اش رات داشته ب رده و چشم به صاد د، از ناتوانی های بخش خصوصی و از نک
یه گذاران کشورهای پیش رما رفته سخن می فاصله ی جدی آنان با صنعتگران و س

وید ری  .گ دا نده  تکنولوژی اطالعاتیرشته های اقتصادی آی ند  رویی،مان  ، صنایع دا
نیرو، هواپیمایی،خدمات پزشکی ل  رات و انتقا ر بازار ،  مخاب همیت روزافزونی د از ا

انی برخوردارند توانداخلی و جه نمی  زی اقتصادی و نباید  و  ران در روند نوسا  ای
دبه آنان زمینهکته ی مثبت درن . بی توجه مان وجه نسبی بخش  صنعتی   به ت

ت الستیکی و خصوصی به صنایع وابسته به پتروشیمی مانند تولید محصوال
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یکی   ودپالست اهب رگ ر صنایع  که کا پایین دست در کنا راهای  بر دولتی  رمایه   ، س
انی حساب شده از . دشامل می ش زی و پشتیب اندهی و برنامه ری رت سام در صو
صنایع، د تأمین بازار داخلی، این  ر  اَ می توان در این رشته ها ر کنا نسبت پتانسیل 

رد هده ک رای دستیابی به بازارهای خارجی را نیز مشا ه ریزی ها اگر برنام .خوبی ب
ظار داشت که بخشی از طرحشود می ،به اجرا درآیند های مربوط به ایجاد   انت

ر جنوب ایران نطقه بزرگ صنعتی د ی برنامهدرازای در )منطقه گازی عسلویه(م   
وند ده ش ایع گازبر . چهارم اقتصادی پیا در کنار صنایع پتروشیمی قرار است صن

انی ایجاد شو انند صنایع فوالد، آلومینیوم، کیلنکر، و صنایع ک د و از بخش نم
ردد اده گ زرگ صنعتی از . خصوصی در کنار بخش دولتی استف ایجاد این منطقه ب

ابی استوار  بر این ارزی ا بهره گیری از الویت های منطقه ای است که جمله  می توان ب
ز قیمت محصوالت نهایی نه وا ا  هزی نقل گاز کاسته و  ، تا قدرت ی سنگین حمل 

بیشتر  اینرقابت جهانی ارخانجات  1(.شود ک 8 4(  
ار – 98نمودار  رگاه ها مهم شم   بر پایه نوع تولیداتترین کا

يدات یه نوع تول بر پا خش خصوصي  آارگاه هاي ب
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های  ر بخش  تخصصی نیزد های صنعتی بخش ،غیرتخصصی یا کمتر   شمار کارگاه 
غیر خصوصیخصوصی هش  در مجمو و  ود رو به کا نفی . بودع خ این روند م

های کوچک با ک ژه در کارگاه  5ارکنانی کمتر از بوی بویژه . د تن دیده می ش0 این امر 
های اقتصادی  است  و گرایش عمومی حکومت بازتاب سی های  به کاراسالمینارسا 

الهای خارجی و  رویه کا ردات بی  وا ز راه  و عالقه به کسب درآمد ا انی  رگ باز
رش واسطه گری یع کوچک داخلی ،گست  بدون توجه به پیامدهای منفی آن برای صنا

هش کلی شمار کارگاه ها، . است لیرغم کا اردافزایش ع   می توانها را کارگاه ر شم
های میان  ر واحد ویژه در کا99 تا 50د رگ با نفر و ب  کارکنانی رگاه های صنعتی بز

10بیش از  م دستگاه . برجسته کرد 0 غیرمستقی ز زمامداریدرباره سهم مستقیم و   ا
به دولت های وابسته  اد نه ری ،راه  ر کارگاههای بزرگ خصوصی آما  در افزایش شما

نده نیست ر دست نگار گذاری ها ،د وان گمان برد که بخشی از سرمایه  لی می ت  و
راین کارگاه اه دولتی د به دستگ هبی -ها که سرمایه برند، از سوی نزدیکان   مذ

و ای ته  انونی نان در سودهای به دست آمدهصورت گرف غیرق نونی و  ونه ی قا  به گ
1(.هستند نیز سهیم 8 5(  

ه - 99نمودار   2002 تا 1997 میان ادگرگونی در شمار کارگاه 

-40 -20 0 20 40 60

جمع

 49-10

 99-50

 > 100

ا 2002 ان 1997 ت خصوصي مي بخش  ارگاه هاي  دگرگوني در شمار آ
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های سا  هی به دگرگونی  200 تا 1997ل های نگا ثابت 2  در تشکیل سرمایه 
رکت های د زایش ش الت، سهم بزرگ و رو به اف ر بخش ماشین آ ولتی را ناخالص د

ر این پروسه  ثابت ناخالص دولت که در  یحتی تشکیل سرمایه. آشکار می کندد  
ر سال 1999سال  یافت و د ته بود، تداوم ن 199 از سال 2002 کاهش یاف پیشی 7  نیز 
رفت های دولتی و بخش خصوصر. گ رکت  زمینه تقریباَ یکسان وند رشد ش ی در این 
ه . بود لت برای سرمای ز حمایت مالی دو های کنونی ا ران در سال  بخش خصوصی ای

بویژه از راه های گوناگون و  ر، از  نسبتاَ سرمایه ب راه  گذاری در بخش های صنعتی 
ردیدصندوق ذخی ر گ ردا ر برخو رزی بیشت ر چه ایره ی ا با توجه ، اگ ها نیز  به ن کمک 

ر داخلی ناچیز  زا های با   .بودنیاز
ونی در تشکیل سرمای - 100نمودار  ر ماشین آالتدگرگ  ه ثابت ناخالص د

بخش  آالت در  ن  شي ما ص در  خال ا ن ابت  ه ث سرمای ل  شكي ت دگرگوني در 
صادي اگون اقت ون گ هاي 
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تي های دول شرکت  دولت  خصوصي بخش 

  
ایه گذاری بخش خصوصی در بخش رم رایش س صنعتی را می  گ رتخصصی  های غی

ر دو بخش افزایش سرماسنجشتوان در  ثابت ناخالص د الت و آ ماشین یه 
ا 1992ساختمان در میان سال های  ی . برجستگی بخشید 2002 ت میان م در این 

زایش سرمایه وال اف هده کرد که ا یتوان مشا ومی در   عم  بخش غیرخصوصی یا 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        198
 

بیش،بخش ماشین آالت ی می نمودتر  به مراتب از بخش ساختمان   و این بدین معن
ز سوبود ر بخش صنعت ا ری ها د رمایه گذا ولتی به  که س گونه ی ی دستگاه د

ر .افزایش داشتمحسوسی  ری د وچک و مثبتی به سرمایه گذا رایش ک  دوم اینکه گ
ز  هده می شسوی بخش های صنعتی ا یند. دبخش خصوصی مشا را  تا حدودی این ف

و کاهش سو بحران و رکود در بخش ساختمان  هی این بخش از بازتاب  یک چشم دد
داز ر  از  به بخش صنعتیی دولتکمک های مالنسبی افزایش  و ان دا ر چشم ان دیگ
18(.بود ابان تر در تشکیل سرمایه ی ثا )6 روند شت بت خالص با این وجود ادامه 

رالت در بخش عمومیآماشین  ه دیگری صورتی که تصمیمات ، د زمینه گرفت  در این 
بخش خصوصی  بخش اینشکاف میان  ،نشود ینده بیشتر خواهد کردو  ر آ  .را د

ایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین  دگرگونی – 101نمودار  رم التس  آ
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مان و ماشين  خصوصي و عمومي در ساخت خش  ناخالص ب ابت  یه ث  ا- افزیش سرما
تا 2002 آالت ميان 1992 

  
رت گیرد که مقایسه ای صو ران شاه را میان سال های 5 ،برای این 1 سال از دو 972 

له ی جمهوری اسالمی میان سال1977تا  با دوره پنجسا 2 تا 1997های    002 
زش افزوده مهمتری. سنجیده ایم ه افزایش ار یع ایران در دوران شا ن محصوالت صنا

نیکی، و نیز  یل، رادیو و تلویزیون، وسایل الکترو یع اتومب با تفاوت کمی به صنا
ز می گشت در ارزش کل محصوالت . صنایع متفرقه و فلزات اساسی و سیمان با
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ل   ایع در سا 197صن صنایع 7 زات و دیگر   صنایع اتومبیل جای نخست و سپس فل
های بع   .را به خود اختصاص داده بودنددی جایگاه 

  افزایش ارزش مهمترین محصوالت صنایع- 102نمودار 
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تولید مهم زایش  ر پنجساله ی  اف 19ترین کاالها د ز  2002 تا 97  صنایع اتومبیل ابنی
ر پیو ولیدی، . ند بودد ان هشت کاالی مهم ت ع اتومبیل اختصاص  کا5از می ال به صنای

نددا ویه در تولید صنعتی کشور. شت ین افزایش یک س رنامگ،ا ی معمول  افزون بر بی ب
نه په ر  ومبیل اقتصاد ایران، ید  کمبود شدید آن و ، بی توجهی طوالنی به صنایع ات

یل حمل و نقل را  والیت فقیهکار آمدن حکومت  پس از روی فرسودگی زیاد وسا
ولید. بازتاب می داد شمار ت ز دیدگاه  به،ا رین سهم  ز  بیشت صنایع اتومبیل سواری با  

، شتمی گ نت وا ور،  راکت ویزیون، ت لید رادیو و تل ایع تو را صن و جایگاه های بعدی   
توبوس به خود ا و ا ظر دارد . دادندختصاص مینی بوس  بیهوده نیست که ایران در ن

ه  رو به رشد ا به تأمین بخش بزرگی از بازارنه تنه زد، بلکه ب ردا ر داخل بپ اتومبیل د
ری  همکا م دوخته است و  نیز چش طقه  های من زار کشور یابی سهم بیشتر در با دست
و در حال  زنده ی اتومبیل خارجی به اجرا درآمده  زه ای با شرکت های سا های تا

رش است ابی به بازار . گست  هم ، ایراننه ی برون مرزیبیشتر در پهبرای دستی
وسیه   در نظر داردچنین همی با ر ولید در خارج ایجاد کند و برای نمونه تفا که خط ت

یع خودرو و ،از سوی شرکت توسعه صنا بسته شده  وی روسی  ودر  با یک شرکت خ
ر آینده ساالنه  ومبیل 20قرار است که د ر دستگاه ات زا ند" ه  در آن کشور "سم

ونتاژ  18(.شودم 7(  
رین کااله  افزای- 104ار نمود   اش تولید مهمت

ا 2002 لهاي 1997 ت د مهمترین آاالها ميان سا زایش تولي اف
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10نمودار   ولید مهمتر - 5 االهای میان در سال شمار ت   2002ین ک
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ر کنار ز در ا پیش گفته تولید صنعتید ع کانی نی ر ، صنای دهه یران رشد محسوسی د

ود از خود  دنشان ی ن ن هن و وجود . داد ون مانند سرب و مس و آ کان های گوناگ
وری کمک کرده غیره از دیرباز در ایران به ری . بود رشد صنایع پیشه  بردا بهره 
زکان های غیرنفتی ایران ز آن میان .  دهه های گذشته افزایش داشتدرازای در ،ا ا

نه رای نمو وان ب های میزان استخراج مهمبه  می ت رین ماده  ر سال ت نی د 2 کا 000 
ین پایه بیشترین استخراج . گاهی انداختن هک به شن و بر ا ماسه و سنگ و سنگ آ

نشتاختصاص دا رای استفاده ی داخلی در امور ساختما ویژه ب به  ی مورد بهره  که 
قرار گ ری  و . رفتبردا زیینی  ر وزن، سنگ های ت نقطه نظ ز  های ا سنگ آهن جایگاه 

  .را بودندبعدی را دا
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انی ترین ما مهم – 106نمودار  2استخراج شده در سال ده های ک 000  
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   رشد صنعتیدشواری های
  
  
  
  
  

از برای ع نفت و گ ری از مناب ز از اهمیت ویژه  صنایع رشدبهره گی هنو ران   در ای
ر است است های دولت پیش و پس از سال. برخوردا ر سی  بیشتر صنایع ،1979 د

زبر توجه بودو تکنو ار رد  فلزات ندلوژی بر مو تروشیمی، خودرو،  ایع پ ویژه صن  که ب
رفتند  می براساسی و سیمان را در لت. گ بیشتر صنایع ها که  صنایع مورد توجه دو

را شامل می  صادراتی داشته و دارند و بیشتر تامین خصلت کمتر وند، شسنگین 
دنیاز  ته ان ل. بازار داخلی را آماج خود گرف لیل فشرده ب1979 پیش از سا  ودن به د

و  لوجود هماهنگی های کم و بیش بایستهساختار زمامداری   ، بویژه میان سا
19 ری ،1978 تا 72 یه گذا نامه ریزی های اقتصادی و سرما های دولتی در  در بر
م و بیش خط روشنی را می،صنایع یگ   ک ردتوان پ ری ک پس از روی کار آمدن . ی

ری اسالمیج ویداد،مهو نه تنها ر لکه –های اجتماعی  بجاییسیاسی و جنگ ب  دولت جا
یع  و سرمایه گذاری رشد صنا ز بر چگونگی  ر گذار بود،های دولتی ها نی د تاثی . ن

و ونه پروژه بزرگ عسل نم زمان برای  طلبیه که در  نابع م ،چیرگی نیروهای اصالح 
رد، با  زیادی را به خود اختصاص دای و گازینفت هش چشمگی ر  کا هاتاثی ین نیرو ی ا

زان سرمایه گذاری، بر روندهای اقتصادیسیاسی   دچار دشواری هایی شد و از می
  .ها در آن تا حدودی کاسته شد
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ع ایران ر صنای  میزان ، در بخش خصوصیبخش دولتی و نیمه دولتی و چه  درچه ،د
ای رم ین در حالی است که . ی خارجی و همکارهای تکنولوژیک کم استه ها جذب س ا

ونه کشوره نم ژه چین در سالبرای  رقی و بوی وب ش ز  ای آسیای جن های گذشته ا
نات ایی صنعتی و فنی این امکا وان راه آن نه تنها سطح ت به خوبی بهره گرفته و از   

لکه توانسته ند، ب باال برده ا ود را  یه گذاری اندخ رما ین س به سرچشمه ای   ا ها را 
ازرگانی برا دبرون مرزیی ایجاد مازاد تراز ب ر.  تبدیل کنن رای  ایران اما د کوشش ب

به برآیندهای  هنوز  یمه دولتی  و ن ازدهی صنایع دولتی  خرسند کننده ای بهبود ب
ارخانجات  ود بازدهی ک ابی به بهب رامون دستی بینانه پی ع  واق نرسیده و انتظارات غیر 

نده است یجه ما ز بی نت ز راه واگذاری به بخش خصوصی نی   می توانچرایی آن را. ا
بزرگی از جابجایی اقعیت از جمله در این و بخش  ا از   مالکیت تغییر و هادید که  ه

بنیادهابخش دولتی به بخش عمومی و یا نیمه دولتی، م نند  ند آن ا  و ارگان های مان
افتصورت گرفت دارند ناکارآمد ی که ب و  ز سوی.داشته  ر گرایش بخش  ا  دیگ

رار  تاً خوبی ق یعی است که خود در وضع نسب ویژه به صنا ند و خصوصی ب به دار
رسی به بازدهی باال در  کهتوان گفت می. سود دهی رسیده اند لت اصلی عدم دست  ع

غیر ،صنایع ایران در بخش دولتی و خصوصی الی مستقیم و  های م انی   به پشتیب
ع نفت  انکی و تزریق مناب م ب م دولت و سیست یعو مستقی  بدون ،گاز به این صنا

روشن باز می رایی مدیریت ها ودر کنار آن. گردد هدفمندی  ند ناکا لی مان   عدم عوام
زی  های اقتصادی نیز نقش با افی واحد ود استقالل ک زی ها و نب امه ری تمرکز برن

د می   .کنن
رایطی برزخی قرار دارند ران در ش و متوسط ای ی . صنایع کوچک  ر ورشکستگ شما

های کوچک و کارگاه نگیز.  رو به افزایش استیواحد را میه یا بویژه د  آن  وان  ر ت
ر شرایط اقتصاد  ع داخلی د و دهه ی بستهنسبتا ساختار انحصاری صنای  ی د

ردن .  جستجو کردگذشته رود به سازمان تجارت جهانی و باز ک ادن در راه و نه گام 
ه که شیو ایع کوچک و متوسط را  رجی، صن های خا روازه های کشور به روی کاال  د

لید خود را ی ر و خط تو ردانده با شرایط نوین انطباق نداد کا ران ک ه و ، دچار بح
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تولید خارج . خواهد کرد  یع به ناچار از خط  ز این صنا وران گذار، پاره ای ا در این د
ود را  های هدفمند دولت و سیستم بانکی خ پشتیبانی  نان با  ند شد، برخی از آ خواه

عمل  طباق خواهند داد، گروه دیگر که هم اکنون نیز سود ده  وین ان بر شرایط ن
رت دگرگونی های سودمندر دکنند  می هند  ،صو وا زندگی اقتصادی خود را پی خ

رفت ری و در صورت ایجاد فضای گ ریزی شده  مناسب و سرمایه گذا های برنامه 
پا به،رانهو دورنگ   . خواهند گذاشت پهنه ی هستی صنایع نوینی 

وان گمان کرد که برای نمونهمی ت ولید محصوالت خانگی با  صنایعآن دسته از    ت
ه حجم ت غیر مستقیم دولتی و ساخته شد م و  های مستقی رانه  ولید کم و وابسته به یا

ر شرایط بسته ی بازار داخلی،  که  صنایعیاز دستهد اشند  ر بیشتر  ب ورشکستگی د
ظارشان خواهد بود های  ند صنعتنی ما در صنایع.انت نساجی با توجه به سنت 

ن ری ها، که ران، علیرغم همه ی دشوا  های  با سرمایه گذاریود ش میسال آن در ای
زدهی کار،بایسته و باال بردن با با  میزان سود  با  ال برد و قدرت رقابتدهی را 

الهای وارداتی داد راکا زایش  ری  سیمان و معدنی مانندصنایع در.  اف ایع کنا  و صن
وشیمی  ا از سوی پتر نه ر هستند و گرایش برای خرید آ  که هم اکنون نیز سودآو

نیز وجو پیش گرفتن   می،د داردبخش خصوصی  ا در  داشت که ب وان انتظار  ت
رشد بیشتر ،های روشن اقتصادی سیاست رو ش با  ع تازه . ویمروب ز صنای چشم اندا
اییتوان در  را می عاتی و صنایع دارویی و خدمات  مانندپهنه ه لوژی اطال  مانند تکنو

نتقال نیرو، که از اهمیت روزافزو و مخابرات و ا ایی  یم واپ و ه ر بازار پزشکی  نی د
  .هاشور زد، داخلی و جهانی برخوردارند

د  ، گلیم، دوزندگی، بافندگی و موا صنایع روستایی ایران که رشته هایی مانند قالی
وند غذایی را شامل می ز بیشتر،ش ند و خود را  هنو انی و  سنتی ا بازار جه با نیازهای 

دبازار ن ر.  داخلی انطباق نداده ا ران در بازار ف  نمونه ی ،ش جهانکاهش سهم ای
ارسایی است ین وج. روشن این ن بخش عمده ابا ا ایع کوچک در  ی آینده ود این صن

ز امکاناتدار  ره گیری بهینه ا به بازار داخلی   می،هستند و در صورت  تنها  نند نه  وا ت
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پوشانند،را  ا حدی ب رند به بهبود تراز بازرگانی خارجی نیز ت قاد  بلکه افزون بر آن 
رسانند   .یاری 

ص بخش بزرگی از آینده یبه به طور عمده  یران که   ، دولتی هستندنایع بزرگ ا
ود می وار ب وان امید ژه درآمدهای نفتی. ت وان باالبوی   امکان سرمایه گذاریدن می ت

زه و ب فراهم کهبود خطوط تولید آنان راهای تا ه . ندن  نکته اما این جاست که سرمای
هنگفت در صنایع گذاری ه   ایجاد زیر ساخت وتکنولوژی بر های  ر هزینه که ب های پ

های  راه خرید ماشین آالت و چه از راه بودجه  واردات از خارج است، چه از  معنای 
ری زمان با سرمایه گذا است های ای دولتی،ه باالی عمرانی، باید هم  با اتخاذ سی

کشور،صادراتی رز سرمایه گذاری شده به  ر کوتاه مدت به بازگشت ا انجامد د .  بی
های  طوالنیبی درنگ از سوی دیگر فرایند می بایستاین   کاهش واردات کاال

را همسان عث شود خارجی  ز جمله. با ه   در این چارچوب میا وان گام به گام ب ت
رای مثبت کردن  نفت دست یافت و ب ر تراز بازرگانی خارجی بدون  وازن د ایجاد ت

تراز زمان بودن این دو پروس. خیز برداشت) بدون نفت(این  سرمایه گذاری در (ههم
همزمان های این کارخانجات به گونه ی  و صادرات کاال ارخانجات دولتی  وش)ک ش ، ک

ا  رابرای جلوگیری از رشد اقتصادی کشور انحصارهای بزرگ سرمایه داری  ب
وبرو می ری ر د دشوا ر غیر این صورت می. کن های  د وان گمان برد که کشور ت

زمانی ایجاد ،صنعتی  یپیشرفته های اقتصادی در برش  ربنا و زی  و سرمایه گذاری 
ز  که با فروش کاالهای خرید ماشین آالت خارجی راه است، ا آنان به کشور هم

و آنجا که احساس   و جنگ آفرینی و دخالتاییتشنج ز های گسترده پرهیز کنند 
ولیدات این صنایع ند ت را به مخاطره می،کن ا   بخشی از بازار جهانی آنان  ، ب ند انداز

ر م های اقتصادی و جنگ آف هایینی و تحری طقه ایتنش  های سا، من ربنا خته  به زی
و پروسه آسیبشده  رسانند  را ی ب دباز هم  صنعتی شدن  زن اندا . به عقب بی

ز سال ژه جنگ 1979 رویدادهای پس ا  نمونه روشنی ، ایران و عراق ی ساله8 و بوی
ز هاا است انحصار نی این سی بویژ در این برش.دکن  را آشکار میی جها انی  زم ه  

ران  لی به زیربنای اقتصادی گزندی هنگفتصنایع پتروشیمی ای  دید و به طور ک
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ا.  جدی وارد آمدضرباتر کشو  راست ر این  م شده نه   سرمایه گذارید های انجا
هش واردات از خارج  نها به اهداف خود برای کا زایش صادرات صنعتی  ت و اف

یستینیانجامید، بلکه با  ایع کشور روبرو شدیمر رشد بیست ساله ا ی ب. د صن رنده 
ریان در دوران ت نظامی و در ، و جنگنشاین ج های  نحصار  در درجه ی نخست ا

ر ساخت رپایی زی وران بازسازی ویرانی ها و ب ر و  د ع تکنولوژی ب ها و ایجاد صنای
رزبر هستند،ا غیر میلیاریستی کشورهای سرمایه داری  رگ   سود . انحصارهای بز

ظامی  ران جنگ و و به گفته ی دیگانحصارهای ن زیان ایران در دو های ر  رگیری  د
ان    را میبین المللی وان می تا 400ت 1(.دالر برآورد کرد میلیارد 600  رگ  )88 ر بز زا با

وش ز راه فر ر جنگی ا ران غی ران انحصارهای امپریالیستی در دو  کاالهای خود به ای
ان  شود  می،را النه می لیارد دالر 40 تا 20 سا انی خارجی کس( می رگ ری تراز باز

نفت ران بدون  نه زنی کرد) ای ها منابع بزرگی سرچشمه . گما  تامین سود انحصار
ین منابع صاد ایران بدون تکیه به ا از است، چرا که اقت ه توان مالی،نفت و گ   بایست

یاز را در این مقیاس ندارد رود کاالهای مورد ن    .برای و
رانرسد که برای جهش ا به نظر میهم چنین  ع ای  ،قتصادی و رشد چشمگیر صنای

و .  یک محور و پایه ضروری استپیدایی ارشناسان اقتصادی  از سوی پاره ای ک
اه دولتی ع پتروشیمی برای   طرح،سردمداران دستگ ری کردن صنای رای محو هایی ب

ر است رنامه ی کا ونه . رشد جامع صنایع در ب  در پروژه ی بزرگ عسلویهبرای نم
نشان خواهد ینده  نا اینپیاده کردن در حد داد که تا چه آ و بر روژه ها  مه های پیش  پ

ر پیگیری ،بینی شده   .رفت خواهد به کا
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ونی در    صاد بسته ی روستاییقت ادگرگ
  
  
  
  
  

ز عی که پیشتر نی و اجتما ه ،به بخشی از آن اشاره شد پاره ای از مشکالت طبیعی   ب
د زای بخش کشاورزی در کشور می اف ی . تنگناهای  ندگ ز آن نمونه است پراک ا

ود آب و اها، کمب ودن زمین هایروست وستاهای.  کشاورزی کوچک ب ، ر ران  ای
هنوز  ها ،  ویه علیرغم وجود پاره ای کشت و صنعت  رده و همه س به گونه ی گست

پروسه ی تولید سرمایه داری ر  وارد  ، چه در بازار داخلی و چه بازار جهانی،د
دنشده ا دامپروری ام. ن وین دامپروری و بخش  ا با بنیان گذاشتن واحدهای ن

ری رغدا ر این پروسه پیشرفت هایی کرده است،م ر .  د بین بخشاد ونگی   ه چگ
رداخته ا زی در ایران پ ور ونی در بخش کشا مدگرگ ین راستا . ی ر ا اگر چه در برخی د

رشد ود، ولیزمینه ها  ونه دیده می ش نم تولید محصوالت  برای   رشد کم سرانه ی 
بخش داردزراعی، زیاد در این  ی .  نشان از دشواری های  این روند منفی که از سده 

ی 19 واد غذائ ننده ی م دسته ی کشورهای واردک غاز گشت، ایران را به  م به گام آ  گا
دو محصوالت کشاورزی  بستگی . کشان پدیده ای ی خارجی به واردات از کشورهاوا

بر می گیردکه تنها ایران را نیست  ر  رگی از در بخش ب. د  جهان ی نادارکشورهاز
یند دیده می شودسوم این  را 1(.ف 8 9(  

م نارسایی ها  با پاره ای ،1979 پیش و پس از سال  کشاورزیی بخشعلیرغ
وبرو  ز  جمهوری اسالمی و ییاگر  سنت.می شویمتحوالت مثبت نیز ر ریشه نی
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زمامداران  بخشی از   در ،قیهوالیت فران دولتی و هواداران  و دست اندرکاروستائی 
بی تأثیر نبود نه  زندگی با ی درنگپس از سرنگونی شاه ب. این زمی  ارگان جهاد سا

ر از الیه هایشرکت جوان و انی که بیشت ودند، تشکیل شد  عی ب  زحمتکش اجتما
نان،علیرغم توانائ رسای آ م و بیش  در روستاهای ایران کارهای ی علمی نا بتی ک مث
رفت ارتخانه ای در چارچوب دولت تبدیل شد جهاد سازندگی بعداَ به وز .صورت گ

رنوشتی دچار  ان رفت  و به همان س ز می ونمایه ی مردمی آن ا ویی و در و خودپ
ردید  م این با تما. نددکه دیگرارگان های نابسامان دولتی در آن به سر می برگ

یجاد،ها نارسائی زیربناهای اق تالش برای ا و  بهداشت   تصادی و گسترش راه ها و 
وستاهاآموزش در  وده ی کشا،ر زی در تولید به افزایش سهم ارزش افز ناخالص  ور

ردملی  ا جوانانکوشش. کمک ک امه ریزی ع ام ون برن ایج می نی مل بد نست به نت توا
رسائی هاخشنود کننده و گسترش بی رویه ی ی برسد و نا ورزی ایران   کشا

ردات محصوالت کشاورزی ر است،وا نمونه در سال .  گواه این ام 200برای   در 1
ان وارد دگان گندم  می ا وارداتی برابر ،جهاندر کنن ران پس از برزیل ب  میلیون 6.5 ای

رای  بازار بزرگ جهان ب ودمصرف تن دومین   که صادرات بوداین در حالی . گندم ب
تن 106 ساالنه 90 دهه  جهان در یساالنه ون  ه . بالغ می شد میلی یعنی ایران ب

ر سال  زد2001تنهایی د بازاری ن ایجاد برای صادرکنندگان گندم جهان % 6یک به  
رد زینه ی آن به طور عک نفتی فراهم که ه ز راه دالرهای  1(. شدمده ا ه )90  دستیابی ب

ل  لید گندم در سا ر تو پی داشت دیدگاه،2003خودکفایی د ر  .  های گوناگونی را د
ودند باورپاره ای بر این لید  ب م به مرز  که افزایش تو ند ون تن 14گ ه آسیببا  میلی  ب
تولیدا ر  ورزی دیگ 1 میان ه ی سال20 و در بدست آمدت کشا 98  سطح 2003ا  ت3

ودزیر کشت افزوده نشد اسان افزون بر آن.ه ب لید گن، این کارشن یران را  تو دم در ا
دان نمی  داقتصادی  ودن افزایش آن تأکید می کبر اقتصا  دیگرپاره ای. ستن  ردنددی ب

ی و نه تنها از دیدگاه اقتصادی  رنامه  همیت اش در ب و ا لکه از زاویه ی استراتژیک  ب
ریستند به آن ،خودکفایی نگ 19(.می  ی )1 ران که در سده ی گذشته یک  ای

ر این  ود د است اقتصادی خ نظر دارد به سی بود، در  ندم در جهان  زصادرکنندگان گ ا
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مه دهد و با دگرگونی در ساختار سازمان دا  ی با ایجاد مدیریت مستقل برا،یزمینه ا
ر کناراعمال مدیریت مزرعه، کاربتولید زایش تولید در سطح گندم د ات، اف   ورد تحقیق

وب، به تولید ر مرغ بد گندم میلیون تن18 تهیه بذ 1(. در سال دست یا 9 رت )2  در صو
بیشتر تأمین ران  زایش شتابان جمعیت، ای ا توجه به اف یاجرای این طرح، ب ننده    ک

م بازار داخلی خواهد ماند، و هنوز ت ند ا ورود به جمع کشورهای صادرکننده گ
  . خواهد داشتفاصله 

زی در ارزش افزوده ی  بخش کشاور م  وه سه ود امکانات بالق  آن، یکشور، با وج
 و نه 1963شاه در سال نه نخستین گام ها با اصالحات ارضی . ناچیز استهنوز 

رکردهای لی شتابنیک  کا هانه و وا نان پس از بی چشم انداززده و خ  روی کار  جوا
ردات محصوالت ،آمدن رژیم اسالمی وا ز وابستگی بزرگ ایران به   نتوانست ا

ز محدود است ر این زمینه هنو اهد و موفقیت د بک زی چندان  ور نگاهی به . کشا
ونی های سال های  200 تا 1992دگرگ هنده ی نقش تعیین کننده بخش   نشان2 د

ورزیزراعت و باغدار بخش کشا زوده  زش اف ر ار ودی د رزش افزوده.  ب وج ا  ی ا
و عت  را باغداری به سال بخش ز های شت باز می گ1999  که میزان آن به قیمت   

199ثابت سال  ود51198 برابر با 8 ریال ب پس ارزش افزو.  میلیون  ز آن  ده این ا
تدا رو به کاهش  تا سنهادبخش اب 2ال  و  00 ری ن2 زوده . کرد تغییر چشمگی ارزش اف

ودین بخش کمتر ها در مقایسه با ای دیگر بخش  ری و ب پس از بخش دامدا  و 
رزشی نزدیک به  ری که ا رغدا ل  درصد از بخ40م ر سا عت را د را 20ش ز به  02

ند اچیز خود اختصاص داد زش افزوده ای ناچیز  .می نمود، بسیار ن داری تنها ار جنگل
ران در جنوب و 881برابر  وان ای مکانات فرا هیگیری با وجود ا و ما  میلیون ریال 
ل را ف،شما ر با قط ارزش افزوده ای ب ل 1149ب ند میلیون ریا بخش . داشت در 

نه ی مرغداری پیشرفت  بادامپروری بویژه در زمی ره ای . هایی روبرو بودیم  پا
ئین مورد نیاز بازار داخلی با  کشاورزی بر این باورند که تأمین پروت ارشناسان  ک

ماکیان و مرغ اقتصادی  از محل گوشت ،توجه به شرایط آب و هوائی و اقلیمی ایران
وده شودتر است رمایه گذاری در این بخش ها افز ابراین می بایست س 1(. و بن 9 3(  
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10نمودار   زی و زیربخش هاارزش ا - 7  ی آنفزوده بخش کشاور

آن  زیربخش هاي  ده بخش آشاورزي و  ارزش افزو
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رشد و ورزی در  در دگرگونیمیزان  زش افزوده ی بخش های گوناگون کشا  ار

ر می  ،2002 تا 1997فاصله ی سال های  وشن را آشکا پاره ای از گوشه های نار
د ر افزایش ارزش افزوده ی تمامی بخش های کشاو. کن راب ین برش ب زی در ا 3ر 3 

رصد  2 ی که از افزایش بخش زراعت با رشدبودد رصدی 9 ر .  می نمودبیشتر د د
زمینه ی جنگلداری ژه در  ری و بوی ری و مرغدا   رشد بیشتری از،زمینه ی دامدا

مشاهده م عه ی این بخش  مجمو ردی  درصد و 152رشد بخش جنگلداری برابر . ک
4دامداری رشد  رصد بود3  در کاهش  می توانبخش ماهیگیری رادشواری در .  د

زش درصد10 زوده ی  این بخش، با وجود  ی ار  ،یطبیعی  زمینه هاهمه یاف
د را دی   .آشکا

 2002 تا 1997 های  سال سنجش- 108نمودار 

دگرگوني در ارزش افزوده بخش هاي آشاورزي
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ر بخش نخست را در ار هاید عت و باغداری که جایگاه  را وده ی  ز زش افز
ندمحصوالت کشاورزی دا ر کشت محصوالتشت  چه ،، در زمینه ی سطح زی
اصله ی سال های ،محصوالت دیمی وچه آبی 1 در ف رشدی روبرو 2003 تا 998  با 

زایش . نشدیم وان از بررسی اف زش افز29می ت وده و عدم افزایش سطح  درصدی ار
های ،زیر کشت محصوالت نه از زمین  ری بهی ره گی به ر   به این برآیند رسید که د
ورزی گام هایی ب ور. ه پیش برداشته شده استکشا وجود این شگفت آ ا  ینکه، ب  ا

رنده از سالنامه های آما ، مسئولین ری مرکز آمار ایران استخراج کردهآمار که نگا
ولتی در های گر د راض به منتقدینرسانه  ران در اعت هی ای ر ،و چشمگی ر افزایش   ب

کشاورزی تأکید  زمین 1(.می ورزیدندهای زیر کشت  9 4(  
ونی در سطح زیر کشت محصوالت ساالنه کشاورز - 109نمودار  رگ  ی دگ
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ر سال  زیر2003د رتر در میان استان های ایران در زمینه ی سطح    جایگاه های ب

ربایجان  ، آذ را استان های خراسان، فارس، خوزستان کشت محصوالت کشاورزی 
رمانشا رستان به خود اختصاص شرقی و غربی و سپس ک ده و ل رگ . دادن ان بز است

زیر کشتی برابر  ار 1571خراسان با سطح  رار دا هزار هکت . شتدر جای نخست ق
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یزد و هرمزگان و سیستا  ر استان هایی مانند   از ،ن و بلوچستانسطح زیر کشت د
نا و نبود بر یعی  لیل شرایط طب . بودمه های حساب شده، بسیار ناچیز جمله به د

یکی از دشواری ها،برای افزایش سطح زیر کشت باز می   ی اقلیمی به مسئله آب 
صله ی . شتگ 197در فا به 13از  شمار سدها 2003 تا 9 بزرگ افزایش 64   سد 

رگ82 و یافت نیز سد بز را در  میلیارد مکعب آب11.3ظیم  تنبلیت قابا    دست اج
19(.بود برنامه ها پیاده شوند )5 ر این  تا کنون کمتر رخ داده - اگ  می توان - آن چه 

های گوناگون  زایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در استان  ر آینده به اف د
ر بود وا ران امید   .ای

 ها شاورزی بر پایه استان سطح زیر کشت محصوالت ک-110نمودار 
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زمینه  ز آن دارد که در  ل ، نشان ا نها ر و  و بارو دیم  ر کشت باغات  زایش سطح زی اف
غات  زیر کشت با رد، اما به سطح  رشد وجود دا اغات مثمر بارور آهنگی رو به  ی ب

نند بخش زراعت نیزدیم زوده نشده است هما ر سخن بخش بزرگی از  . اف به دیگ
ا ،ل کشت در ایرانزمین های قاب و ت ند  وده نشده ا زی افز  هنوز به پهنه ی کشاور

ییبازگشت به دوران  ر ایران در چندین سده ی پیششکوفا  هنوز  باید، کشاورزی د
رگی برداشته شود م های بز کشاورزی با توجه به افزایش . گا تولیدات  زایش  برای اف

امه ریزی های ،جمعیت ا و نیز اجرایهمه سویه و ژرف به برن نامه ه نیاز  این بر  
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انیزاسیون کشاورزی ت،اما برای نمونه در برنامه سوم. است % 45نها  در بخش مک
را در آمد به اج ز اهداف  ولید و در حالی که ،از سوی دیگر. ندا زایش ت عده ی اف

وعده ی  نامه ی چهارم  امد، در بر های کشاورزی طبق برنامه به اجرا در نی ماشین 
ر ا زایش تولید تراکتو ولید   هزار50 هزار دستگاه به 20ز اف زایش ت دستگاه و اف
ر دست زا ر دستگاه داده 2گاه به کمباین از یک ه زا امل این .شد ه شدن ک  در پیاده 

ردید  ز می توان ت ردبرنامه ها نی 1(.ک 9 6(  
غات مثمر دگرگونی در سطح ز-111نمودار   یر کشت با

دگرگوني در سطح زیر آشت باغات مثمر
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ره ی ده ساله ی ، تولید پارهسنجشبرای  و باغی در دو دو  ای از محصوالت زراعی 
ر . رسی قرار داده ایم مورد بر،پیش و پس از روی کار آمدن حکومت اسالمی را د

ن نه مقدار محصولجاای وجه  بلکه میزان رشد در فاصله ی ده ساله ،  بوده مورد ت
ل های . است مقایسه که میان سا ین  ر دوران شاه و 1977 تا 1967در ا 19 د  تا 90

20 رفته00 ره ی حکومت اسالمی صورت گ نه تولید گندم و پنبه و ، در دو  در زمی
ریباَ  رحله تق و .همسان بودحبوبات رشد دو م  در تولید دانه های روغنی،چغندر قند 
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ومت اسال،چای  ره ی حک می کمتر از نیمی از دوران  رشد تولید محصوالت در دو
ودشاه عاهایی اس می نم رخالف اد ره تالش  والیت فقیهت که رژیم و این ب  دربا

ح می کند زی مطر کشاور ل های پس از . برای خودکفایی    تالش هایی ،2000در سا
و زی صورت گرفته  کشاور لیدات  ها برای بهبود تو امه  ز در پیش گرفته شد برن یی نی

ری کردمی توان که  ید کشاورزی. پیرامون آن در آینده داو  ،برای باال بردن تول
یکپارچه سازی زمین برنامه های بررسی ی برای  بود های کشاورزی نیز در دست 

م کارآفرینی آن افزایش ماج کناریکه آ ته شد ه به نظر می رسد که طرح ،گف  ولی 
ر نام  زی دوران شاه زی و صنعت"های کشاور رکت های کشت   با  شرکت "ش

رجیسرمایه داران  1(.بود هدف طراحان آن نوین به اشکالی ،داخلی  و خا 97( 
ز مهمترین محصوبخشی   رشد– 112 نمودار  ه دور2الت کشاورزی در  ا
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زش افزوده ی اقتصاد ایران م ارزش افزوده بخش کشاورزی در مجموع ار  در ،سه

نه افزایش .  از سرنگونی شاه افزایش داشتسال های پس م  رفتن این سه در باال 
م تولید محصوالت کشاورزی و گست هش سه زیر کشت، بلکه کا بخش رش سطح 

نقش بازی کرد ا . نفت و صنعت  تنه زی را نه  ر تولید محصوالت کشاور نارسایی د
د ری نیز می توان دی ر بخش زراعت بلکه در بخش ماهیگی از سهم نزدیک به بیست . د
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لید ملی رصدی بخش کشاورزی در تو تنها ،د  0.2 % آن به ماهیگیری اختصاص  
راداشت زمینی ب و آن هم ب ها ی سر های . امکانات ساحلی گسترد ررسی  بر پایه ی ب

زدیک به ست، سهم این بخش می باییبین الملل ولید ملی ن ران % 6 در ت باشد که در ای
بر آن ارزش افزوده. ه بودهم نرسید آن هنوز به یک درصد  آن میان  یافزون 

19سالهای  ب2002 تا 97 بر   را وبرو نیز % 10ا کاهشی ب ی  این راستا در. گردیدر م
زیان در فاتوان برای نمونه ید آب ل هایصله ی رشد صید و تول 198  سا ا 7 2 ت 003 

نجادر . موشکافی کردرا  رین افزایش رشدای های   در آب، روشن می شود که بیشت
عمده برای صادرات یهای شمال داخلی و سپس آب  که ماهی خاویار را به طور 

 و تولید آبزیان در آب های جنوبی کم رشد صید. ، دیده می شدردندکعرضه می 
رزهای  ودی که م ان،آبی ایران در جنوببود، با وج عم رس و دریای  یج فا  چندین ، خل

ریای مازندران لییاگر چه افزایش. است در شمال برابر مرزهای آبی د  صید   در ک
ولید میان این سال ها و م می خورد ت ات  ولی آهنگ رشد ،به چش به امکان با توجه  آن 
نیستبیعیط ونه می توان در مصرف کم .  مطلوب  نم رای  ها را ب ارسایی  بازتاب این ن

د وتئینی در ایران دی واد پر رانه مرغ و ماهی در . م معنی که میزان مصرف س بدین 
ران انی،ای 1(. بود یک سوم مصرف جه 9 8(  

ونی در مقدار- 113نمودار    صید و تولید آبزیان دگرگ
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11نمودار   و جنوب و داخلی آبزیان در آبهای ش درصد رشد- 4  مال 
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اخلي و د ال و جنوب  وليد آبزیان در آبهاي شم درصد رشد صيد و ت

  
ها رانیبا نگاهی به شمار شناور ان های گوناگون ای ل  است 200 در سا  می توان ،2

که بیشترین آ ندنان به منطقه ی جنوب اختصاص دادید  9 در مجموع .شت آنان به % 2
های هرمزگا ر و خوزستان در کنار آبترتیب در استان  وشه های خلیج  ن، ب

ر دریای عمان )%74(فارس ان در کنا به کار می ) % 18 ( و سپس سیستان و بلوچست
ا در آبهای شمالی ایران. پرداختند ر ،شمار شناوره زندران د ریای ما ر د  در کنا

زندران و گیالن و گلستان های ما به این .  بودکل شناورها % 8 در مجموع ،استان 
و ر گ نه علیرغم گستردگی مرزهای آبی در جنوب نسبت به شمال و افزایش چشمگی

زمینه ی ماهیگیری وبی، در  رس و دریای،شناورها در آب های جن   سهم خلیج فا
کمتر می نمود ران  ز دریای مازند ی . عمان ا سهم شایسته  به  در دست نیافتن 

اهیگیری در ارزش افزوده ی اقتص رانم ناوگان ،اد ای رسایی   ناتوانی شناوری، نا
رنام ا و بی ب   .گی های اقتصادی نقش بازی می کردندسازمان ه

ها در - 115نمودار  ان شمار شناور ل  برخی است ا در سا 2ه 00 2 
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های  ل  فاصله ی ده ساله ی سا ر  2 تا 1992د صیادی 002 های  اور  به شمار شن
نج افزوده شد ند قایق و ل وچک مان لی ،ک ی  و رگ که م ز شمار کشتی های شناور بز ا

رشد توانند  ندابی ماهیگیریبه  زای شد40به  نزدیک ،ف و شمار بسیار  درصد کاسته   
م آنان 19 کشتی صیادی در سال 122 همانا ،ک .   کشتی کاهش یافت73به  ،نیز 92

صیادی  و لنج های  م امکانات قایق ها  بسیار ک ر کنار این کاهش کمی، باید به سطح  د
زی نیز  ات فنی امرو ران خود و به دور از امکان پد وه های  اشاره کرد که هنوز به شی

دام زده کم ا ر با با اهیگیری، به کا رد که .ه می دهندم توان گمان ک  از سوی دیگر می 
وب ر آب های جن تازه د ری  اورهای ماهیگی ری از شن ویه ،شما ونه ی همه س  نه به گ

ر  ر در جابجایی بخشد ری، بلکه بیشت غیر  ماهیگی و  قانونی  وه ی  کاالها به شی
ند وده ا ول به کار ب وبی خلیج فارس مشغ ا . قانونی میان ایران و کشورهای جن ب

پیش زمینه هانگاهی به این ره ای ،  نگیزه های کاهش از  می توان پا 1ا رصدی 0  د
رزش افزوده ی بخش ماهیگیری  را2002 تا 1997ل های  سامیانا   .پی جویی کرد ، 

ر- 116نمودار  ونی در شناورهای  د رگ ان صد دگ 1صیادی می 99  2002 تا 2
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   به کدام سو می رودکشاورزی
  
  
  
  
  

بع نفت و گاز پی ا تزریق منا نیز ب ر بخش کشاورزی  پس ازد  روبرو 1979 الس ش و 
یم،  باننولی میزاگشت لت در این جا نسبت به بخش صنعت و خدمات ی پشتی  های دو

ودر کمت الیاین . ب  به جای افزایش چشمگیر محصوالت کشاورزی، پشتیبانی م
ابع مالی از جمله از راه . شتدر پی دا مصرفی شدن بازار روستا رابیشتر  زریق من ت

ر حد محدودتری ماشین  ود و سم و د زی، تهیه ک ور تضمین قیمت محصوالت کشا
ورزان وستاه. فتیا  تحقق ،آالت مورد نیاز کشا ات مصرفی شدن ر ا و رشد مناسب

با بازار ،پولی اما ایی  اطق روست اتنگ میان اقتصاد من نگ  هنوز به معنای رابطه ی ت
ر ود جیداخلی و خا ته ی د. نب د یبه گف بسته بودن اقتصا ر هنوز عناصر آشکاری از  گ

زی مشاهده می ور زه های آن را می. دش کشا رنامه  انگی ز جمله در نارسایی ب توان ا
ودن زمینریزی ها، پراکندگی م ی جستجو های کشاورز ناطق روستایی و کوچک ب

رد هقانان و صنایع پیوندافزون بر آن . ک یدات د همه سویه ای میان تول  ارگانیگ و 
زی داخلی ور وجود ندا،کشا نیز یا   و ارگانشت  ین جریان  های سازمان دهنده ی ا

یا به صورت ناکارا عمل میبودندشکل نگرفته  و به همین دلیل چردندک   ونگی کنش   گ
و واکنش نی  ها  بل پیش بی غیر قا نه  ین دشواری تنها پهنه بازار . بودها در این زمی ا

را در بر نمی گ زارهای خارجیرفتداخلی  رتباط با با ویژه در ا  نارسایی ،، بلکه به 
به دلیل . ردک های خود را آشکار می از آنجا که محصوالت کشاورزی در ایران 
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ون ه یط جغرافیایی گوناگ های نزدیک به ایران میشرا ک  ستند و کشور توانند به ی
ج صادراتی مطلوب تبدیل شوند ونه کش(،آما و دارای خلیج برای نم نفت خیز  ورهای 

کشاورزی و هماهنگی و ها ساختار سامان دهی به)فارس ولیدات  های  میان ت نیاز
های  زی بازار ور اری ماکشا ر است،کن ژه برخوردا کشور.  از اهمیت وی ونه   برای نم

را به ،ترکیه با برنامه های حساب شده تری  حجم صادرات کشاورزی خود 
دادکشورهای خ زایش چشمگیری  فارس اف   .ه استلیج 

 ،ر این دشواری ها و افزایش هدفمند محصوالت گوناگون کشاورزیببرای چیرگی 
راست ر  کشاورزی و افزایشد  ،ی کشاورزمحصوالتصادرات  ای کاهش واردات 

ری رنامه اول.  استبایستهبیشتر های  سرمایه گذا رای نمونه در ب ر حالی که ،ب  د
 4/5 تنها ،شتلتی به بخش صنایع اختصاص دا درصد از بودجه دو27نزدیک به 

رصد آن شامل حال بخش  وداین در حالی . کشاورزی شدد زش افزوده ب  که ار
زی ور ر بخش کشا صنعت بیشت بخش  ا  ایسه ب ر مق ل. می نمود د ل در سا  برای مثا

1990 ، نفتی داشت نده در صادرات  غیر  تعیین کن ورزی سهم   که صادرات کشا
ورزی  رمایه ای برای بخش کشا های س  برابر کمتر از بخش صنعتی 8واردات کاال

ر داشت نه در ب دهزی   . ن
زایش سرمایه گذاری ند   می،های هدفمند اف ردن سطح توا بهره دهی در خدمت باال ب

زی از جمله از راه بکارگیربخش ور رت  کشا اسان صو ری از کارشن ی شمار بیشت
زمینه گندم. گیرد ر  رای خودکفایی د ابی ب امی م درستی یا نادرستی آن،ک  ، علیرغ

ر و سرمایه گذاری هنگی های ضرو هما  یها نشانگر آنست که در صورت وجود 
وان در افزایش کشت محصوالت دیگر کشاورزی نیز موفقیت به دست   می،هدفمند ت
بهره . آورد ر  زون ب م آبی و بی اف گیری از کارشناسان، کوشش برای حل مشکل ک

ون آبی زمین ز راه های گوناگ زی ا زیر   می،های کشاور زمین های  واند به افزایش  ت
ا سنتی . کشت یاری دهد وستاه از سوی دیگر تولید کشاورزی هنوز در بیشتر ر

زی ده از ماشین آالت کشاور ردن آن و استفا زه ک ر،است و بدون مکانی  کود  در کنا
ان ذر و نهال، نمی توان به بشیمیایی و  رفت شتاب   . دست یافتپیش



ا   221                                                                                     داده ها و چشم اندازه

های بخش خصوصی  یه  ر جلب سرما ورزی د ز رشته ها ،بخش کشا پاره ای ا  بجز 
مداری و مرغداری دا وده است،مانند  را می. کامیاب نب زه ی آن  ویژه در   انگی وان ب ت

م بودن سوددهی این بخش در  و ب  با بخشسنجشک اگر تزریق . کردازرگانی جستج
نابع نفت و گاز به بخش خصوصیِ ورزی، ارزیابی شده و  ی فعال در زمینهم  کشا

به گونه ی پنهانی به بخش بازرگانی  ع  هدفمند صورت گیرد و به انتقال این مناب
های  نیانجامد، می نار پشتیبانی  ایه ها در ک رم وار بود که جذب این س وان امید ت

م بخش دولت م و غیر مستقی ع ،یمستقی واق ورزی موثر   در افزایش کارایی بخش کشا
و مرغداری. شود مداری  ر دا نه،در کنا په ری که می   رانتواند برای  ی دیگ  سرمایه گذا

ری برخوردار استبهای تولیدات صیفی است که از ،جاذب باشد بخش .  باالت برای 
اهیگیری که  ز و ناسم ر ناچی ات هم آن در بخش کشاورزی بسیا ان آبی متناسب با امک

ران است رمایه   می، نیزای های درست به جذب س رت برنامه ریزی  توان در صو
ر بودا   .میداو

یک  ز  اید ا زی ب پایدار می  برای رشد .گریستنیز ن دیگر چشم اندازبه بخش کشاور
رداتبایست  ود شیمیایی  ماشین آالت وبه بیشتر ،وا و ک اختصاص  بذر  و نهال 

را کهیابد لی به د، چ ازار داخ ایسته در ب نبود رشد ب  فراهم کردن گسترده ی آنان ،لیل 
پذیر نیست ونه اما داده های در دسترس . هنوز امکان  ر برای نم نشان  ،1996 سالد

بخش کشاوارداتارزش از  درصد 20تنها  که دادند زی   به ماشین آالت ور
ز تنها هم چنین. اختصاص داشت ردات ایران نی وا و 6 از کل   درصد به کود شیمیایی 

و ماشین آالت اختصاص ب به  ذر و نهال  زدیک  یا نزدیک به (آن  درصد 20یافت، اما ن
رده های کشاورزی)سه برابر آن راو  ، داخلی نهایی برای مصرف کنندگان به ف

ربوط  د م کشاورزکوشش از این روی . گردی رگونی در سیاست  وند ،یبرای دگ ر پی  د
توان  این دشواری میره گشایی گ برای .ست بایسته ا،نیز برون مرزی بازرگانی با

و دیگر بخش تروشیمی  زی با تکیه به صنایع پ ز سویی در ،های صنعتی و کشاور  ا
راورده های کشاورزیناساختار واردات  دگرگونی )اییمانند کودشیمی (ف  و آفرید 

را به آن بخش هاه یبخش عمد مانند ماشین آالت  (ی اختصاص دادی واردات 
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ره دهیضرور کشاورزی برای باال  ا)بردن به ن جایگزینی آنان در کوتاه  که امک
ولید نیست و از سوی دیگر با افزافراهممدت   برای  محصوالت کشاورزییش ت

ی مصرفی فرآورده ها  را نسبت بهفراورده هاناواردات میزان  ،بازار درون مرزی
رد،نهایی   . باال ب
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رآمد و بازرگ رشد    انی وارداتیبخش خدمات ناکا
  
  
  
  
  

ز سال و پرداختن به زیربخش های آن پیش و پس ا رزیابی گروه خدمات  1 ا 979 
م  ز سه وده اقتصاد ایران ا ین بخش در ارزش افز را که ا همیت ویژه است، چ دارای ا

ر است رخوردا یشی ب با . باال و رو به افزا که  لی می توان گفت  روی کار به طور ک
زآمد روی با گردید و در  تقویت اقتصادیاریان در ساختار ن حکومت اسالمی نی

هایاز یک سو  ،پیامد آن ویژهفعالیت  اتی و ب رش خدم یران گست   واسطه گری در ا
و یافت پیوند میان . ران کاسته شداز سهم صنعت در اقتصاد ایاز سوی دیگر  
ین دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران بودانیتروح زمینه ساز ا زار که   ، و با

رباز میان . ستهنسال اک نیاز دی ریانبخش بزرگی از دستگاه دی زا وابط  ر، و با
وناگونی به شکل ازدواج و  نی وجود داشت مشارکت دیاگ و ر بازرگا در پیامد آن  

ها با دستور مالیان ا رایشات بازاریانبار ونز گ اگ پشتیبانی، به شیوه های گون ه  شد 
ره ای موارد  .بود نمونه در پا رای  به بستن ب ر  ا  وه شددادبازار دستو  بست ه بی

ر به نشینی  لیبرای فشا داخ ران  و زمامدا های خارجی  لت  و آورده شد،دو 1(. ر 9 9( 
رچشمه های مالی  ز س جنبش خمینی بازاریان که در جریان سرنگونی شاه یکی ا

ز سال 19 بودند، پس ا ومت اسالمی  گام به گام جایگاه79 ود را در حک ر  خ وا است
ری از ن ند و در بسیا رد اد، سازمانک ها مانند اتاق، بنی غیره نفوذ هاد  نموده، کمیته و 

ردهو به گونه ای د گست ین راستا.  نبض اقتصاد را به دست گرفتن ر ا رگی  بخش بد ز
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رات،از بازار داخلی و صاد ر کن  ها و د  پاره ای شرکت  آنار واردات، قرض الحسنه 
یدی ر های تول ر گرفت نیر در اختیا را 2(.آنان ق 0 ر چه)0 رگونیمگام باه  اگ  گام به  دگ

ام نوین و مدرن سرمایه داریگ و پیدایش نهادهای  ر ساختار اقتصادی   نفوذ ، د
ز توان ی با دشواری هایازارسنتی ب ردد، اما هنوز نهادهای سنتی ا  روبرو می گ

رند برخوردا الیی  م باالی خدمات در تولید ناخالص ملی. اقتصادی با  ،در ایران سه
به زون بر این عامل  رشد اف وانصنعتی استکم  دلیل  م چنین که آن را می ت  ، ه
بازاریان نیز دانست-بازتاب نفوذ اقتصادی اسی  ر آمدن . سی روی کا پیش از 

ومت والیت فقیه قیمت نفت و گسترش سرمایه گذاری ها در  ،حک زایش  در پرتو اف
وه خدمات میان سال های  ،بخش صنعتی ز سهم گر تا حدودی  1978 تا 1963ا

  .ه بودکاسته شد
م ب- 117نمودار  19ی پیش از خش خدمات در تولید ناخالص مل سه 79 
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داریضربه به رشد ونی شاه با تعطیلی کار  صنعتی ایران سرمایه  خانه پس ازسرنگ

و، جنگ،ها ریم اقتصادی  هش  تح ژه تحریم نفتی و کا رمایه ،بهای آن بوی به جهش س  
ر بخش بازرگ ران جنگ. انی منجر شدگذاری د  نقش بازرگانی داخلی ،بویژه در دو

ر رده فروشی به اقتصاد کشو اچاق و داللی و خ ر و ق راه احتکا ز  زیادیا زند    گ
به روال. رساند وضاع  تا حدودی  از،پیشین پایان جنگ و بازگشت ا ران  بار این بح  
ول،کاست پیکر اقتصاد ماننی این گرایش منفی  یران د بختکی بر روی  ه  ا همواره سای
رد است .گست ویژه در دو زمینه ،راانگلی در بازرگانی داخلی  سی رنگ  می توان ب پر
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ز نیازهای طبیعی و مصرفی مردم که در :کرد  ری ا بسیا ا پایان جنگ   نخست اینکه ب
است  رای سی بندی جنگی"این سال ها با  اج بود، می بایست "جیره  رده نشده  برآو  

رطرف شود فاصله کوتاهی ب ر  ردم از خارج در س. د االهای مورد نیاز م یل ورود ک
ه  نعی که دولت ایجاد کرد وا ود م ا وج انونی و غیر قانونی ب زمانی کوتاه به صورت ق

 در ، ایران یدوم اینکه صنایع ویران و بازسازی نشده. بود، پاسخ به این نیاز بود
ردن به برآورده ک ند که تنها می توانستند   بخش چنان وضع ناگواری قرار داشت

با کیفیت بسیار نامرغوب یازها، آن هم  ین ن وچکی از ا ند ،ک اسخ ده برآیند این . پ
ونی ها ر سهم ،دگرگ ر حالی . مات در تولید ناخالص ملی بودخد افزایش چشمگی ین د ا

و نفت و ساختمان ع  سهم بخش های دیگری مانند صنای  رو به ،بود که همزمان 
هش جدی می رفت ر سال خدماتسهم . کا 1 که د صله ی 35.4 تنها 977 ، در فا ود  ب

وتاهی به  ر سال % 54.7ک 19د زی هایی در بخش 87 بازسا ز  تازه پس ا و  رسید   
ل % 44.5 به ،صنعتی و نفت هش یافت1997در سا تنها بخشی که  در این سال.  کا ها 

زی  بخش کشاور  ، تولید ناخالص داخلی افزایش داد را در  طور جدی سهم خود  به 
رای ورود ی نخستینازهاکه برای تأمین نیبود  افی ب ردم و در نبود ارز ک  م

ر محصوالت کشاورزی ا   .می نمودز خارج، افزایش سهم آن ناگزی
ر  سهم بخش خدمات در تولید نا-118نمودار    برش3خالص داخلی د
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وه خدمات و سهم آنان در تولید ناخالص داخلی با نگاهی به زیربخش در  ،های گر
رگزیده ی  ل های ب ایسه ی سا 1مق 97 شترین  روشن می شود که بی،2000 و 7

ربخش ها زایش در زی رت یاف نی و رستوران و هتلداری صو و بازرگا  مستقالت 
رفته است ر این میان . گ صله رشدی کل د ین فا ر چشمگیربخش خدمات در ا  را آشکا

مستقالت در سال  .ردمی ک ابت سال 1977خدمات  13 به قیمت های ث  برابر با ،61
ون ریال و در سال 705.9  درصد 260همانا میلیون ریال،  1834.1 ،2000 میلی

داشت زایش  ز . اف ز در این برش ا ل 1047.2خدمات بازرگانی نی ون ریال در سا  میلی
19 ل در سال  1645 به 77 ون ریا که سهم. رسید 2000 میلی ر  اتنها بخشی  ش د

را که بخش خدمات کاهش یافت، زیربخش خدمات  الی بود، چ و م مؤسسات پولی 
هش توانایی مالی  لتی شدند و با بروز جنگ  و کا ز سرنگونی شاه بانک ها دو پس ا
های  به بخش  افی  دادن خدمات ک و  نیز کاسته شد  ود آنان  ور، از کارایی محد کش

وناگون اقتصادی ات مالی و ، از جمله به بخش خدمات،گ ان  به دلیل نبود امک
لی ن مانند گذشته،نگیورشکستگی اقتصاد ج عم   .بود 

  زیربخش های خدمات به قیمت های ثابت- 119نمودار 
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رگی از بی برنامگی ها ادرست و نیز گرایش بخش های بز  و یا برنامه ریزی های ن

گذاری صنعتی که سود خود را نه در سرمایه   بلکه در شرکت ،سرمایه داری ایران 
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و ستد می ور بادر ام  رگانی و داد  واسطه دیدندز  در بخش یگر، به افزایش سهم 
د ز سوی . خدمات انجامی نونی ا غیرقا قانونی و  ج به صورت  ورود کاال از خار

ا  ین کااله ازار و دست به دست شدن چندین باره ی ا انان و دست اندرکاران ب رگ باز
قت،پایانی رسیدن به دست مصرف کننده ی تا یکی از دشوارهای ا  صاد بیمار ایران 

و ه ر سال ها . ستبوده  1د ا  992 تنه ولید ناخالص داخلی  واسطه گری در ت م   سه
0 ناخالص داخلی% 34. ل  .  بود بخش خدماتاز تولید  م  در سا به  2001این سه
2 نا افزرسید، % 38. زدیک به هما یشی ن رش مورد .  برابر7ا بدین گونه در این ب

ر،بررسی م نخست در افزایش سهم د  مقایسه با دیگر زیربخش های گروه  مقا
را ریخدمات  د، واسطه گ نگیزه. به خود اختصاص دا ز  ی ا ین افزایش را می توان ا  ا

رش ورود کاالهای قاچاق  میانحجم واردات قاچاق که .  جستجو کردجمله در گست
رد 14تا  4 هدر دادن دالرهای نفتی، به از  میلیا بر  زده می شد، افزون  دالر تخمین 

20(.دی انجام میهای شغلی نیز فتن فرصتمیان ر 1(  
افزایش سهم واس-120نمودار   یطه گری در تولید ناخالص داخل 
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ر برش تا 1963 د  197 ولید ناخالص داخلی ،8 ز سهم بخش خدمات در ت  اگر چه ا
شد افت،کاسته  زایش ی ز دو برابر اف بیش ا ر کارکنان در این بخش  ر . ولی شما  اگر د

ر بخش صنعت و نیز 1963سال  راب و ب ز د ر بخش کشاورزی بیش ا زان اشتغال د  می
ل  زی بود، در پایان حکومت شاه در سا ور ر هر 1978بخش کشا  میزان اشتغال د

ر و نزدیک به  راب ورزی و خدمات و صنعتی تقریباَ ب بخش کشا یون نفر بود3سه    میل
ع 3گروه کشاورزی ( یون، صنای 2 میل لیون8.  در این ). میلیون نفر3.2 و خدمات  می

د نمی دا ادی به خود اختصاص  سهم زی ز دیدگاه ایجاد اشتغال  ان گروه نفت ا این . می
نشانگر نار روند  صنعتی کشور در ک رشد  ری  ودسهل انگا   . به بخش کشاورزی ب

ونی در شاغلین گروه خدمات- 121نمودار  ها دگرگ ر گروه    در کنار دیگ

گروه ها آنار دیگر  گروه خدمات در  ادگرگوني در شاغلين 
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ویرانی بخش هی به رشدجبی تو  صنعتی و در پیش گرفتن سیاست جنگ افروزانه و 

صنایع کشور زان اشتغال در بخش خدمات افزایش ، بزرگی از  به آنجا انجامید که می
ر یافت غالنبدین گونه که سهم برابر. چشمگی  میان سه بخش کشاورزی و  شا

ر سال یصنعتی و خدمات 19 د ر % 43.9، به نسبت 78 اشتغال در بخش خدمات د
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ر   راب 25ب .6 % و تنها   ورزی  1اشتغال در بخش کشا  صنعتبخش اشتغال در  % 8.2
زدیک به ،  رسید2002در سال  انا ن بخش خدمات در سال % 40هم کاهش نسبت به 

19 ها .78 ویژه در ایست رشد کند صنعتی و در پاره ای زمینه  اب خود را ب  آن، بازت
زایش سهم لی بخش خدمات و اف د آن در تولید ناخالص داخ مافزایش. نشان دا سه   

ر گروه خدما واسطه گری د ادرستابت زیربخش  های ن   سود، سیاست گذاری 
ری بازرگانی و رمایه دا ویی بخش بزرگی از س هج   گسترش فساد در دستگا

وکراتیک ایران رد بور اتنگ داشته و دا نگ   .پیوند ت
رکنان بخش خدمات در کنار -122نمودار   ی گروه های اقتصادگردی کا
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هی به تنگناهای    بخش خدماتنگا
  
  
  
  
  

رده می اتوان  به گونه فش پهن .  و ژرفا سخن گفتاز روند گسترش بخش خدمات در 
یران را در پروسه تنها ا رداین  نمی گی رایش، بر  بیش بلکه گ و   در همسانی  های کم 

داریسرمپیشرفته ی  کشورهای ا در . خودنمایی می کنند  همایه  وت ام  اینتفا
ن ر بخش های خدمات و رو نیروی کار در زی د رشد جاست که پراکندگی سرمایه و 

وده ناهنجار  در ایران،آن زوده ب ناچیز استی آن، و در پیامد آن ارزش اف از سوی .  
ر ساختار این بخش ربخش بازرگانی،دیگ ویژه زی و خود  سنتی است تا حدی هنوز ، ب

بهبود تراز بازرگانی  را با نیازهای بخش ر خدمت  پیوند نزده و د های دیگر اقتصاد 
  .خارجی عمل نمی کند

ل های ، در بخش خدمات1979 پیش از سا پیدایی سرمایه   با نشانه هایی از 
نی خارجی روب نحصار بازرگا بازار داخلی و ا رو انحصاری بازرگانی برای کنترل 

ین گونه که. بودیم 8یک به  نزدبه ا 9 تا 0 ها 0  این بخش در دست در درصد سرمایه 
های بزرگ قرار داشت5 تا 3 انان و واسطه  رگ 2(. درصد از باز 2 دخالت دولت در  )4

ا و دالالن  واسطه ه گسترده ی فروشندگان و  ود بود و شبکه  نی محد امور بازرگا
نان بزرگ عمل می رگا باز ر  وچک در کنا قیمت نفت دبا افز. کردند ک ی ایش  ر دهه 

ال رفتن تورم و  ا آن با رانی کاالهاهفتاد میالدی و همزمان ب  اچار به واکنشندولت ، گ
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ه توان   که از آن میان میشدهایی   ا گرانب ر سنتیمبارزه ب زا ، دخالت  فروشی و با
روشگاه رش ف ره ا محدود در ورود کاالها و نیز گست زنجی ردیهای  ره ک   .، اشا

ز سال ر بخش1979 پس ا ر ساختا ویژه زیربخش بازرگانی دگرگونی  د  خدمات و ب
ین . هایی رخ داد ر تغییراتا ری نوین د ان در دستگاه زمامدا  با حضور بیشتر بازاری
ولید برآیند. ارتباط بود م بخش خدمات در ت ها را از جمله افزایش سه  این دگرگونی 

بخش در مجموع شاغلین کشور ین   آشکار ،ناخالص ملی و گسترش کارکنان ا
  . ردک می

باشت سرمایه در دست  انبا ان ازرگان رگب ودی به سرمایه گذاری ، بز  گرایش محد
ولت دیده می ا پشتیبانی د ر بخش صنعتی ب روسه در خدمت بهبود ،شود د  ولی این پ

وع آن نیست صاد در مجم ز جمله د دالیل آن را می. ساخار اقت ر کنش و توان ا
رد های زیر جستجو ک  از سوی دولت تزریق سرمایهساختار نخست اینکه . واکنش 

بویژ  هو چگونگی درهم آمیزی این سرمایه ها با سرمایه های بخش خصوصی و 
انی رگ بهبود،بخش باز و  داخلی  ی ازرت  به فرایند تولید   بازرگانی خارجی کمک نم

نناز . رساند  ناخالص ملی و افزایش ید آن درصد کم بخش صنعت در توله هایشا
ز کسری  را وین اقتصادی  تولیدیواحدهایهم چنین .  استبازرگانی خارجیت  که ن

نحصارهای بین المللی بخش خصوصی و دولتیبا همکاری ا ا دندش  ایجاد می و  ، ت
ود به سازمان تجا پیش از کوشش های ها برای ور رت جهانی و کاهش تعرفه 

بخش،گمرگی تامین نیاز  ری ی برای  ز بازار داخلی پایه گذا د ا انحصار تولید . گردیدن
ز بخش هابو ره ای ا ژه در پا ودن  در این راستا. ، گسترده بودی به دلیل انحصاری ب

نیز باال بود،بازار و ناکارایی سیستم مدیریت وب و بهای آنان  الها نامرغ ،  کیفیت کا
وجود نداشت دشواری زیادی  ین وجود برای فروش آن در بازار بسته  ا ا ر . ولی ب د

زایش  االهای ساخته شده شبکه اف گسترده   و حضور فروش یپیچیدهی بهای ک
ز  ودواسطه ها نی یر نب رفتن گام به گام درآمد .بی تاث و باال  های نفتی   افزایش درآمد

نه را های مرغوب و با کیفیت ،س نیاز به کاال و  بویژه پس از پایان جنگ از سویی   
داخلی یبرای جامعه ز سوی دیگر مصرفی  االهای خارجی به صو، ا رت  ورود ک

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        232
 

بخش ،ها اینکه  این کنش و واکنشبرآیند .چاق را افزایش دادقانونی و قا  برای 
ویژ یگوشه ایه بخش بازرگانی که خصوصی ب ز سرما  خود را در صنایع ه ی ا

ل  یافت و جریان انتقا لی سرمایه گذاری کرده بود، سودآوری کاهش  انحصاری داخ
ایه ه رم ا چه س رمایه ه تی و  بخش دولازای تزریقی مستقیم و غیر مستقیم س

ایه های بازرگانی رم م بانکی و چه س ری به –سیست صنعت انحصا صنعتی، از بخش 
انی و .  شتاب یافت،بخش سنتی بازرگانی رت جه رای ورود به سازمان تجا کوشش ب

های  های کشور به روی کاالهای خارجی از راه کاهش تعرفه  وازه  باز کردن در
م چنین گمرکی،  های اقتصادی و اجتماعی ه و تنشناپایداری  های  و سیاسی 
اب ،خارجی ل نه تنها به شت تقا اتان ها به بخش خدم ایه  رم روسه  س  افزود، بلکه پ

ل سرمای تقا عت بخشید این بخش به خارج از کشور را نیزه یان   .، سر
رش واسطه گری رارشد ری و گست وان، بورژوازی تجا ر شمار می ت   از جمله د
روشگاهباالی نسبت به جمعیتها  ف هده  رد کشور مشا رای نمونه در سال.  ک 1 ب 988 

ران  ر ای  در حالی که در فرانسه برای ، نفر یک فروشگاه وجود داشت20برای هر د
هر 66هر  رای  و در انگلستان ب 18 نفر  ود5 2(. نفر یک فروشگاه فعال ب 0 های )3  درآمد

لی و واسطه های دالربرای روی آوری به کاشد  انگیزه ای باالی واسطه گری نیز
ری افراد متخصص از  درصد 20 که در بخش بازرگانی نزدیک به بودلیل نبی د. گ

ار  به ک ز کارکنان ارشد خرید و و بازار بودندمشغول  فروش ارز که درآمدی بیش ا
ولتی به همراه می وی کار را به سوی خود  دستگاه د رد، بخشی از نیر   میآو

د ن 2(.کشا 0 گسترده نه تنها در بخش اجناس واردا)4 ری  واسطه گ  رسمی و غیر تی 
بخش کشاورزی را نیز لیدات داخلی نیز افزایش یافته توه یرسمی، بلکه در پهن و   

ر بر می رداخت های مالیاتی نیز. گیرد د زاد بودن از پ ری ،آ  یکی از انگیزه های کنا
ر در این بخش است نیروی کا وشگاه. شرکت  ار فر وچک  علیرغم افزایش شم های ک

ری و داللی های  واسطه گ رانرگبز گرایشات انحصاری بورژوازی ،خردو رشد   ، ای
ز مانند بخش صنعتی آشکار است ین زمینه نی ر ا های . د ترل بازار که کن به این معنی 
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ولت و   رگ و بزرگ در دست د نان بز ه  گروهبازرگا های ویژه و نزدیک به دستگا
د وابسته به بازاری ومامدارز   .ن

رآمد نفت ،ها اینکه پیامد این کنش و واکنش ز از راه های گوناگون به طور  د و گا
ل میبه  بخش خدمات و بویژه بهعمده  ه .یابد زیربخش بازرگانی انتقا اشت سرمای  انب

ر دست این بخش و،د نان و  نیر یر گذانیز ی اقتصادی آ  و  اجتماعیفرهنگی وری تاث
را که در نهادهای دولتی سیاسی ا وناگونی وین گروه  لتی گ تی و غیر دو  نیمه دول
رش میجای د هد ارند، گست ین توان چند . د ه ،سویها لی است که را  یکی از عوام

یابی به   برای رهایی کشور از ، راا و پیاده کردن آنتصمیم گیری های کاردست
تک محصولی کشد ،اقتصاد  ل. به بند می  اطلی است که سا دامه  نتیجه دور ب هاست ا

ردات کاال: دارد وا زایش  را که توان ی خارجی، کاالهایهااز یک سو اف  تولید داخل 
ر ج می،دنرقابت ندا را به ورش  از صحنه خار ا  واحده ز  یکنند و بسیاری ا  کستگ

و کم می نامرغوب  ر تولید  ند و از سوی دیگ ع داخلی درکشان  انگیزه ای ، صنای
د می زایش یاب   .شود تا واردات قانونی و غیر قانونی کاالهای خارجی روز به روز اف
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هایآراز  عیت دادگرانه تا مان  ره واق زم    های رو
  
  
  
  
  

با طرح شعار  ان انقالب،  ر جری وده ی مردم از خمینی د ری ت دا گفت هوا وان  می ت
ز  از سوی"عدالت اجتماعی" و نی ن او  همایی های شسخنگویا عتراضی در گرد وند ا  پی

رسایی های مدیریتی و شکاف . داشت پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی اما نا
یافت نم کاری.  های طبقاتی  افزایش  دا نگ نظردر کنار  هان  مذهبی و گروهی ی های ت

ر اداره ی کشور  نه هایی دشواری های تازه ای در د  و آموزش و مانند بهداشتپه
مه ی بی. دنفرهنگ بوجود آور دا ا ا انی و بهداشتی ب رم  نه ،هوده ی جنگدر زمینه د

یست در بخش های کلیدی اقتصاد برای تنها بخش مهمی از سرمایه هایی که می با
زینه  م با ه به خرید تسلیحات آن ه یه گذاری شود،  کشور سرما جبران واپس ماندگی 
ر  ر سیاه جهانی اختصاص یافت، بلکه تداوم آن به ویرانی شما زا های گزاف در با

رفتن همان امک ز میان  و نیز ا انات محدود خدمات زیادی از روستاها و شهرها 
انی رم دد موجود ری.  انجامی ین درگی لیون ها کشته و معلول بر جای ی م نظامی هایا

ز پایان جنگ  هنوز در چارچوب ،گذاشت و تالش حکومت مالیان چند سالی پس ا
نگران اندبازگرد پیش از آن و سر و سامان دهی به وضع  به موقعیت  رایط  ن ش

ود پیش آمده ب ننده  زمینه ی آ. ک و فرهنگیدر  اح ه،موزشی  ش م اندیگای د چیرگی جن
به آنجا کشید که  تا  ز همه یمذهبی  وج گسترده ای ا ند و م ا بسته شد نشگاه ه  دا

ری ب زشی و فرهنگیرکنا های دگراندیش در تمامی موسسات آمو و دیگر نیرو  
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ز .  آغاز شددستگاه های اداری  نشگا ه ها پس ا فرهنگی"بازگشایی دا –انقالب 

ر بر گرتنها  نخست ، نیز"اسالمی نی را د روهای کسا ران نی دا ا از هوا فت که ی
یا ب بودنداسالمی حاکمیت را شامل می شدندخش کوچکی از دانشجویان  و  . پیشین 

راکز  آموزش عالی از شما ر م پذیرش دانشجویان د ونه  نم  تن در 56257 ربرای 
به نزدیک یک چهارم خود، همانا 1979سال   1 30 ر سال 45  کاهش 1981 دانشجو د
2(.یافت ین )05 ندگی فردی و خصوصی مردم  و زرچوب رسانه های گروهیچا در ا

ورد   موسیقی ممنوع شد، فیلم ها سانسور .قرار گرفتان اسالمی  دگم اندیشیورشم
نداسالم-سیاسی ری گردید وره ی کوتاه  و شدی، حجاب اسالمی اجبا ز یک د  ،پس ا

شدید ر این راستا.  ارکان جامعه را فرا گرفتی همه یخفقان  رش به هد ی  با یو مه 
ر شد و در ف  اصله ی چند سال حکومت ترور،سازمان های دگراندیش زندان ها پ

ندان انهزار نفر در ز ند  م یا زیر شکنجه کشته شد ل  .ها اعدا 19تنها در سا و به 89  
اره ای از آنان دوره ی  فرمان خمینی، نزذیک به ده هزار تن از زندانیان سیاسی که پ

ر گذاشته را نیز پشت س نی خود  بودند، بودن هیچ حکم مجازاتی در درازای چند زندا  
و تاکنون فقط نام  رده شدند  رگ سپ به جوخه های م اه  ز آنان شناسایی 4835م  تن ا

2(.شده است 0 6(   
م  و برای رفع نیازمندی های جامعه، گام به گا رابی ها  پس از بازسازی بخشی از خ

روانهسیاست های از پاره ای  ند ی امور آغاز و با تمام  کاهش یافت و روند بازسازت
ها پیشرفت هایی صورت گرفت زمینه  پاره ای  ر  ها د ونی به . نارسایی  رگ دگ ین  ا

زش عالی، بیسوادی، و در سال هاویژه در امر آمو ری اصالح  مبارزه با  وان گی ی ت
اب و موسیقی و نیز  ،طلبان عات و فیلم و کت های آزادسازی محدود مطبو نه  در زمی

و پاره زادی های فردی  نه های دیگر، با وجود تمامی افت و خیزآ ر و  ای زمی ا و بگی ه
رش استفاده  ها،ر این دشواریدر کنا. د شهببندها ، دید ر نیز ی به گست واد مخد  م

با ا رس باید اشاره کرد که به دلیل همسایگی ایران  ر دست م د قیمت ک نستان با  فغا
هستبود ران. ه و  برای نمونه در سال در ای  20 عت 04  تن به دلیل شرکت 44 هر سا

ر خرید واد مخدر دستگیر د ند و فروش م رشد و د زدیک به یک سه سال درازای    ن

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        236
 

لیون تن  دمی ن اد بود ا. به زندان افت رش  نیزشتغالن های گست زه  د  از انگی وا عتیاد م ا
2(.بود مخدر 0 7(  

ر این گستره هی انداختد یران نگا به وضع درمانی در ا ر .  می توان نخست  شما
ولتی تعلق دارند،سات درمانی ایرانزیادی از موس ونه.  به بخش د ر شش  برای نم د

تا 1987میان سال  ز 2003  بهداشت ا وابسته به وزارت   426، شمار موسسات 
وسسه به  وسسه افزایش یافت و تخت های بیماران از 488م 5681 م  77300 به 1

زمینهسهم . رسید ر این  ود ناچیز،بخش خصوصی د ز ب ر این موسسات ا و شما   
1 به  17 12تنها  عدد افزایش یافت0 ها و موسسات دیگر، که .   افزایش شمار تخت 

به ارتش و سپاه و دیگر  باید مربوط  ویا  اشد، محسوس گ  .بودادارات انتظامی ب
وسسات در  ر این گونه م بیش از دوبرابر شما اصله  ین ف وضع . گردیدا نارسایی 

رمان و بهداشت را در این واقعیت می توان دید که  م کشور با  جمعیتی بیش د در تما
ز  7 تنها 2004در سال ،  میلیون60ا نگاه و 30 رستان و  درما 110بیما  تخت 797

ر بدین گونه برای . شتوجود دا ر تنها یک تخت 631ه رس بود نف  در حالی .در دست
رستان ها برای نمونه در ترکیه دو برابر و در کره  ار تخت بیما که در همین سال شم

ران انجنوبی و آلم ر برابر ای زدیک به چها 2(.بود ن 0  ما در این میان به کیفیت )8
انی، هانامطلوب درمانگاه رم زشکی و د وسایل نارسای پ ناعادالنه ی ،  زیع   تو

ر  وسسات د های باالی درمانی کشور پهنه یم  . نکرده ایم اشارهو هزینه 

 ی شمار موسسات درمان- 123نمودار 
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را در  زایش  نی بیشترین اف زما همین فاصله ی  در شمار پزشکان دید که می شود  
ره ی ا هم بآن هراه اندازی دوبا ل  وقفه ی سا ای  سیستم آموزش عالی پس از 

ومت مالیان داشت ،نخست حک ار. پیوند  19 پزشکان در سال شم 1 میالدی  8 0944 
به  214نفر بوده که  رسید96 رای هر   ر شهروند یک پزشک  نف3256 و بدین ترتیب ب

پیراپزشکان .  شتوجود دا رکنان نیز شمار   .در این برش افزایش یافتو سایر کا

  یارکنان امور بهداشتافزایش شمار ک -124نمودار 

1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1, 95 2,00

جمع

پزشكان

پيراپزشكان

سایر آارآنان

افزایش شمار آارآنان امور بهداشتي 2003-1987

 
ارزه با بیس رفتبرای مب داماتی صورت گ یز اق ر . وادی ن ین میان افزایش شما در ا

را برشباسوادان  تاریخی  میان دو   1957-19 های   و سال، در دوران شاه77
ل .  مقایسه کرده ایم، در دوره حکومت اسالمی1977-1997 ران شاه در سا در دو
واد بوده و این تعداد در  میلیون1.9  میالدی1957  12.87 به 1977سال  نفر با س

ر رسیده میلیون نف ود  بر ( ب را ون نفر به 12.87در ب  رشد. ) نفر میلیون41.8 میلی
اسوادانبیست ساله زنان و مردان  ی ب ز  دوران شاه برای  و در  برابر 6بیش ا

وران ومت اسالمی د زدیک به  حک ر میان . می نمود ) آننیم ( برابر3ن ین میزان د ا
ردان  رابر 10.24زنان  و در میان ) برابر2.74 .ا.ج( برابر 6.10م 4. ا.ج(  ب  ) برابر9.
ین رشد. گشت وجود ا ا  زمان شاه ب ر  درصد کسانی که وارد سیستم آموزشی ، د

یی و متو دا ت زان اب یران به می ر ا زان آن  درصد43سط می شدند د بود که کمتر از می  
ر منط با د رصدی برابر  2(.ی نمود م درصد55قه با د 0 9(  
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 ساله 20سنجش وادان در  رشد باس- 125نمودار 

رشد باسوادان در مقایسه 20 ساله

6,74

6,10

10,24

3,23

2,74

4,09

مرد و زن

مرد

زن
1977-1997
1957-1977

  
ز  ردن  گسترده در دانش"پاکسازی"پس ا ندیشان و آو رون راندن دگرا ا و بی اه ه گ

ین جنگ و"خودی"خانواده ی شهدای   بازگرداندن بخشی  نیز به جای آنان و معلول
نشجوی هااز دا به کالس  لی و دانشجویان ،ی درسان پیشین  ز آموزش عا ر مراک  شما

رش یافت ل های . گست ر فاصله ی سا 198د ر دانشجویان موسسات  ش2003 تا 7 ما
لتی از  ر5همانا نزدیک به رسید،  809567 نفر به 167971آموزش عالی دو ا .  براب ب

بهوجود سختگیری فراوان  رای زنان نسبت  های مورد نظر خود، ب رشته   گزینش 
های دانشگاه ها را پر نیمکت  ران دانشجو  ند و با گذشتن از سد دخت رد های ک ون   آزم

نشگاه  وار دا ره به سهم خود در )کنکور (هاورودی دش  آموزش عالی  یگست
زودند نشجو در این سال ها . اف ار دختران دا 4 نفر به 49085از (شم 12  ) نفر848

ر شد راب ز ،بیش از هشت ب نشجویان پسر در همین فاصله ا  در حالی که تعداد دا
1 188 ر به 60 ز سه برابر 396719 نف ودرسیده  یا کمی بیش ا ر. ب  به این ترتیب شما

زش عالی که در سال  ران دانشجوی مراکز آمو 1دخت 6 میالدی 987 98  نفر کمتر 01
ز پسران بود ل ،ا و  2003 چنان افزایش یافت که در سا دانشج ر پسران  ا کاهش شما ب

زان 16 به می ر 129 یم نف زایش حضور ه. روبرو گشت م زنان به دانشگاه ها و اف جو
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و هنر  نه های آموزشی و فرهنگی  په ر سال های ی و اقتصادی دآنان در همه ی 
رد ارزیابی پاسخی  ودمو زن حکومت اسالمیب عتراضی به سیاست ضد  ود .  ا با وج

فارغ التحصی ر دانشجویان، بازار کار برای  زایش شما وچک استالناف ار ک .  بسی
وبرو آنان  تامین اشتغال بخشی ازبرای  ل بودندکه با دشواری بیکاری ر ، در سا

20 برای "پاه صنعتس" طرحی درباره ایجاد 03 رفته   نظر گ ندسی در  رشته های مه
ن که شد ویان می توا نشج های ستندبر پایه ی آن دا  دو سال خدمت را در واحد

ر شوند نیز برخوردا ر کنار تئوری از تجربیات کاری  رانند و د بگذ ، تا بدین صنعتی 
ر گردند ریابی برخوردا رای کا ز شرایط بهتری ب ونه ا طرح ها نار.گ نده ی این  وشن  آی

2(.است 10(  
ر  ودا نشجویان زن و مرد-126نم   افزایش شمار دا

0,00 2,00 4,00 6,00 8,0 0 10,0 0

و زن مرد 

مرد

زن

 2003 تا 1987   افزايش مشار دانشجويان زن و مرد ميان ساهلاي 

  
یران از ر ا با گرایشدیرباز مناسبات د لی که  ئودا رساالری ف پد وند  های  ر پی  اسالمی د

ن را از زنان می گرفتبود، بسیاری از امکا ، زنان تا . ات  ران ساسانی در پایان دو
ران از موقعیت نسب تری تاَ ای وب  های مطل ند و نوشته  ود ردار ب اب "اوستا"برخو  کت

رتشتیان باستاندینی ز و داده های  ز نشانگر آنند که این گرایش    اسی نی یانشن ران  ای
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مپیش از تا  ودکم و بیش  ،پذیرش اسال 2(.پایدار مانده ب 1  نخستین تالش ها برای )1
ی انه ی جامعه ی سنت وگ زیر ستم د ز  ودال–رهائی زنان ا ره ای ی فئ ، گذشته از پا

1مبارزات زنان در سده ی  مشروطه،9 ز می گ و انقالب  . شت به دوران رضا شاه با
نه ی  را زنان" در موردویسیاست زورمدا ز  رش بیشتر، "رفع حجاب ا  به گست

ری آزادی زنان ت وداین با . وجه داشتظاه ر دوران وج نان در زندگی او، د  نقش ز
و ا عی بیشتر شد  و اجتما است مورد اعتراض جدی روحانیون سنتاقتصادی   ین سی

قرار گرفت را  ردن این سیاست ابزار. گ ر پیاده ک ریهایمحمدرضا شاه د   را مالیم ت
ار ه ب با برد،ک های ولی او نیز  ها و پرخاش  ون روحانیون از جمله در واکنش   گوناگ

زنان در انتخابات روبرو شد، که با سرکوب با شرکت  لفت   و  بخشی از آنانمخا
ورت عتراضیبعید خمینی به خارج از کش وکش کرف برای مدتی ، این موج ا ا . در ب

ه ،سیستم والیت فقیه برپایی ریان مبارزات صد سال وقی که زنان در ج بخشی از حق  
ر ودندی خود به دست آو نار گذاشتن آنان از پاره ده ب ، از دست رفت و سیاست ک

ز بخش های اقتصادی ونددر این .  در پیش گرفته شدای ا ر برابر  زنان حقوق،پی  د
ری  هش یافت و مقررات سخت و اجبا غیره کا ها و  زناشوئی و دادگاه  ردان در امر  م

ر آمد نین برای پیاده شدن دقیق این. رعایت حجاب اسالمی به اجرا د وا  ق
پسگرایانه  های ویژه ایوا م پلیسی در خیابان نیرو هی شد و کنترل منظ اند زم  نیز سا

ا ها به اجرا در آمد و فشاره ها، با وجود کاهش  دامه در پاره ای برش   این روند ا
18 تنها در یک حرکت پلیسی 2004برای نمونه در سال . یافت  زن در خیابانها 0

د نپوشانده بودن ود را اسالمی  که گویا خ ه 69از این میان . دستگیر شدند  تن به دادگا  
ون بر آن  ند و افز ز جریمه شدند که1250ها سپرده شد المیزان جریمه   تن نی  با

ز. بود نیز امکان  ها  رای محاکمه شده  و ماه وجود داب تا د 2(.شتندان  1  از سویی )2
ی  رات گسترده به مردان و تالش برای سنت رش قوانین اسالمی و واگذاری اختیا گست
توده ها و  ری  زیر اجتماعی، بیدا ، و از سوی دیگر دگرگونی های ناگ ردن توده ها ک

رسانه های گرو لف رژیم در داخل و خارجتأثیر  و ،هی مخا نیز  به تنش های جدی 
عی کشیده  های اجتما ا . شدناهنجار وان ب و نوج گسترش ازدواج دختران خردسال 
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رند  ا مردانی که همسر دا  به متالشی شدن ، در کنار نداری و بیکاری،مردان پیر ی
ران واده ها و در پاره ای مناطق سنتی و بویژه روستاهای ای ت،خان به ق به   ل زنان 

زنان انجامیدی های گسترش خودکشی ها و خودسوزیا ،"ناموسی"دالیل  برای .  
ر   رشدنمونه ودشما زنان در سال  هاکشی خ 2 میان  00 ر یک 0 وبی  د استان جن
ران  اری خلیج گسترش روسپیگری. بود% 35.5ای های کن زنان به کشور  و صدور 
اکاراستنظام س  و روآوردن به مواد مخدر بازتاب دیگرفارس 2(.نتی و ن 1 3(  

نابرابری ر این  راب ازنان ایران در ب ری   ه می کنند و در شرایط کنونی جنبش پایدا
ان یکی از سنگ عتراضی آن ری  ا والیت فقیه و ضد تنگ نظ پایه های مبارزات ضد 

یه رژیم اسالمی است  در  ی آنان حضور گسترده،از این نشانه هایکی . مذهبی، عل
عالی کش ر آموزشگاه های  ار . بودو رکن رایش د ین گ انند ا جوان انگیزه های دیگری م

دشواری تأمی،شدن جامعه رگ  ین نیروی بز یان ،ن بازار کار برای ا ران  گرایش کهن ای
ی ،به کسب دانش ایه گذاری در بخش آموزشی، حکومت اسالم رم  و نیز سوددهی س

م گرایی دگ ود در امر کنترل برا بر آن داشت که علیرغم تمامی  خش  های خ
ا (ی آموزش وی کار آمدن ب ل های نخست ر ر سا ر، که د بویژه آموزش عالی کشو

عتراضی آن ب وج ا های ا ب)ه سختی دست و پنجه نرم کرده بودم اه   گشایش دانشگ
نام ی خصوص د"دانشگاه آزاد اسالمی"زیر  ن ر .  موافقت ک های آزاد د نشگاه  دا

وی کوچک ایران نیز گشایش یافتبسیاری از شهرها راسری ، و با  جود آزمون س
نان   وا رای ج نان ب به آ ود  نشگاهی، ور ر دو سیستم دا برای ورود به دانشگاه ها در ه

ولی با هزینه ی بیشتری توام ساده ت های . بودر  نشگاه  شمار دانشجویان دا
 نفر 182009 نفر به 5996 از 2003 تا 1987خصوصی در فاصله ی سال های 

نستبا . و از بخش دولتی پیشی گرفترسید  شمار 1987 که در سال ید دا
برابر ددانشجویان دانشگاه های دولتی  های خصوصی بودسه  اه  . انشجویان دانشگ

ونه بخش بزرگی از آموزش عالی ی ِ  در اختیار بخش خصوص،ایران  دربدین گ
امداری بسته به دستگاه زم نیز. قرار گرفت وا ه های خصوصی  دانشگا ر  ر،د   شما
ابی . شدتر دانشجویان زن از مرد بیش مکان کاری ویان، ا نشج دا علیرغم افزایش شمار 
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م است و به همین دلیل بخش بزرگی از فارغ التحصیالن نشگاه ک  در ،پس از پایان دا
وند افزایش  در زمینه پژوهشی نیز. رشته های غیرتخصصی کار می کنند ر

عتبارات در به علت وجود تورم زیاد ا زولی اس ای به گونه،ایران  نواخت ن یک ر ت   و د
مکانات ز ا یستهاین زمینه نی رس در  با 2(.نیست کارشناسان باال دست 1 4(  

ر دانش-127نمودار  رشد شمار دانشجویان د زادگاه    آ

ا 2003 1 ت اد ميان 987 ان در دانشكده آز نشجوی  رشد شمار دا
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ویژه بازتاب افزایش درآمد نفت و پاره ای دگرگونی را  اقتصادیبهبود نسبی  که ب

ا ر در سال ههای سیاسی مثبت ولی ن  رشد در  می شود،بود 2000ای پس از پایدا
های مصرف فردی ز شاخص  وشه ای ا رتباطات و ،گ تفریح و فرهنگ و ا  مانند 
انند . حمایت های اجتماعی و حمل و نقل دید این افزایش در بخش های دیگر م

و مسکن و پوشاک و آمو ر . بود یک میزان بهزش بهداشت  چشمگی ا وجود افزایش  ب
نشجویان دا ر  ردی تمامی جامعه هنوز  افزایش،شما  سهم آموزش در مصرف ف

ودناچیز  نم  .می 
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12نمودار    2002 تا 1995یان سالهای  افزایش مصرف فردی م-8
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و سوخت مسكن، آب 

و آفش ك  پوشا

آموزش 

تا 2002 سالهاي 1995  افزایش مصرف فردي ميان 

  
ان سال ر کتابهای نوشته و برگردان شده می زایش شما 2 تا 1987های  اف 003 

ر سا سور و کنترل ننشانگر باز شدن محدود فضای سیاسی و کمتر شدن فشا
رشاد اسالمی"وزارت  ر این . بوده ی رسمی سانسور دولت اسالمی، ، ادار"ا د

وشته شده از  های تازه ن 2فاصله شمار کتاب  ل 593 2662 به 1987 در سا رسید  2
افزایش  7928 به 1030 و کتاب های برگردان نیز از تقریباَ ده برابر افزون شدو 

ز.  برابر گردید8نزدیک به یافت و  ز اگر چه هنوز تا اف شمار کتابخانه ها نی ایش 
صله ی فرسنگی دارسیدن به سطح کشو  نشانی از  از یک سو ،شترهای پیشرفته فا

کار آمدن حکومت پس از روی سال های نخست در گشایش محدود فضای بسته 
رایش رو به ف داشت و از سوی دیگر اسالمی واندن و پژوهش گ را زون  مردم به خ

  .بازتاب می داد
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وشته و برگردان کتاب می- 129نمودار  هایان سال ن   1  2003 تا 987
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تخابات  باال در ان با اکثریت  م  ر از سوی مرد عنوان رییس جمهو تحمیل خاتمی به 

نده یو ریاست جمهوری  واپسشکست نمای ح های  و محافظه کار اسالمی  جنا  ،گرا 
م و غیرمستقیم به  همراه با خواست های روزافزون مردم و فشارهای مستقی

ز  رشد جنبش آموزش عالی دستگاه حکومتی، نه تنها به دگرگونی در جو مراک و 
رده در این بخش انجامید ضات گست ویی و اعترا عات و دیگر ،های دانشج  بلکه مطبو

های گر ر خود گرفترسانه  زیر تأثی ر . وهی را نیز  بیشترین افزایش در شما
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وعات  از میمطب ه اشخاص حقیقی ب وند با نهادها و سازمان  گشت ایران ب  که در پی
ریات که هر از چندی یکی یا گروهی از آنان . های دولتی بودند شمار این نش

و شمار دیگری به آن شده  ل های فزوده می ش اانتوقیف  ا1997د، در سا 20  ت  از 03
2 رسید490 به 18 ه .   غیردولتی وابست ولتی و  ات سازمانها و بنیادهای د ار نشری شم
زایش یافت،نیز ولی شمار خوانندگان نشریه های انتق در این فاصله اف و   ادی 

ودناوابسته به رژیم بیشتر  ره ای  . ب کارنامه ی منفی رژیم مالها را با وجود پا
ینمی توان گشایش های سیاسی،  ر پایه گزارش در ا خبرنگاران " واقعیت دید که ب

ران،"بی مرز ر میان  ای های د یکی از بدترین کشور عات    جهان در زمینه آزادی مطبو
ری اسالمی . قرار گرفت زندان کردن جمهو ا  نه ب امه نگار در 14در خاورمیا  روزن

ت،2004سال رگ وعات بود بز له  و رین زندان نویسندگان مطب ر آن از جم  برایدر کنا
اغذ روزنامه ها ن ری های فراوان تأمین ک رای نمونه در . می آفریدیز دشوا همین ب

صله ی سال  هیدر فا تا مطبوعات مخالفی که  دو برابر افزایش یافت کاغد قیمتکوتا  
ولتی نداپشتیبانی ند مالی د رشت ر بکشند قرار گیرند، زیر فشا 2(. و دست از کا 1 5(  
وعات بر حسب صا شما-131نمودار   حب امتیازر مطب
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تشار می یااگر چه بخش بسیار بزرگی از مطبو ران ان  ولی فت،عات کشور در ته
ات خارج از تهران بیشتر ضریب رش   و بدین گونه تعداد آنها در فاصلهبودد نشری

19 16 از 2003 تا 87 د451 به 4 نزدیک به سه برابر رسی ر .  همانا  ر نشریات د شما
ز تهران 135 به 662 اما ا ا( 0 ری راب افت ) نزدیک به دو ب زایش ی دانست .اف  موج ،باید 

پاره ای از آنان و نیز کشتار نویسندگان که  سانسور مطبوعات و تعطیلی هر از چند 
م  یران به نا ر ا ناگون ادامه دارد شهرت دارد"های زنجیره ای  قتل"د   .، به اشکال گو

عداد مطب- 132نمودار   اس محل انتشاروعات بر اس ت
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ید بیش از  هایهنر در ایران شا گستره  های همه ی  ر سال   زندگی معنوی ایرانیان د

ومت اسالمی رگونی الزم ندیشی ها و ایجاد خفقان رنج کشید از دگم ا،حک  و از دگ
ند ، رقص. واپس ما تئاتر ین تنگ بینی تمامی پهنه های هنری مانند موسیقی،  ، شعر، ا

ره را در برگرفت و غی ندانی و یا . داستان نویسی  ندیش ز را رمندان دگ زهن پاره ای ا
د عدام شدن م  ایبخشی به گوشه. ا به صورت مستقی هایشان  ز انتشار کار و ا  خزیده 

ری به عمل آو میان. مد غیرمستقیم جلوگی بخشی از آنان به خارج از کشور  در این 
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رون مرز گریختند و در    نیز با تنگناهای مالی ،ن زندگی روزمره خودبرای تأمیب
د وان روبرو شدن را ین دسته. ف به طور کلی  یهض از عرا های هنری یا   کار

ندتبازماندند یا  رد هنری کوچک بسنده ک ها به کارهای  دشواری . ا سال  با تمامی این 
انند فیلم رفت،ها در پاره ای زمینه ها م ر داخلی پیشرفت هایی صورت گ زا ز با   و نیا

هم کردکمی آن به رشد کیفی و را های ایرانی تولید . ، رشد محدود آن را ف یلم  شمار ف
ان سال های  ز 2003 تا 1992شده می د84فیلم به  40 ا اره ای از این .  فیلم رسی پ

ز قیچی سانسور گذفی یا ا ا یا اصالَ روی اکران نشتند،لم ها  ارج از  یا تنها در خمدند،ی
ا دند،کشور نمایش داده ش ، از ی ز مدت کوتاهی زیر فشار زمامداران تنگ بین  پس ا

ری به عمل آ   .مدنمایش آنان خودا
 ید شده شمار فیلم های تول- 133نمودار 
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ناها  نگ لم برایبا تمامی این تنگ نظری ها و ایجاد ت و از سوی تولید فی  تهیه کنندگان 

س نان و دیگر دست اندرکاران  ارگردا  گشایشدر پیامد سال ها  این  در،ینمای ایرانک
اسی فضای سی ردرشد ،محدود  ودن این تحول را .  کمی را می توان نظاره ک محدود ب

فاصله ی سال های ر  یرانی د یلم های ا فروش ف زان  ر می ی توان  م1993 تا 1987د
رش. دید ین ب ر ا ون دالر1.4با  مبلغی برابر  تنها به فیلم ها فروش مجموع،د   میلی

ر، افزایش موارد فروش اما . رسید وا های دش وب نبودبا توجه به پیش زمینه   ،نامطل
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ز دریافتی در فس30به   2چرا که از  وای  به 1تیوال های فیلم نیز از  فیلم و تعداد ج
راروییده بود 23 نمای ایران پس از وقفه ی سال ها. ف وی کار آمدن سی ی نخست ر

ومت  م . کردح جهان مطرح ا دوباره در سط خود رمالیان،حک برای دستیابی به سه
نه هایبرازنده ی سینمای ایران و نیز دیگر  ری در په های ،جهان هن رگونی   به دگ

رتری در فضای سیاسی عی و فرهنگیچشمگی   . نیاز است و اجتما
  فروش فیلمهای ایرانی در خارج کشور-134نمودار 
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وشن تر از چگودستیابینگارنده برای  ر پهنه هایی دگرگونی ها نگی . به ارزیابی ر د

زش و بهداشت و فرهنگ، در بخش  انند آمو ا ای بین المللی این کتاب هسنجشم  ی
نه ی سنجش برون مرزی"  ها را در چشم اندازهای جهانی ، این گستره"ایران در آی

رسی گرفته است نیز به این مقایسه ها. به بر  و میزان رانای دشواری های ،نگاه 
ز هم نمایان تر می کند   . واپس ماندگی این شاخص ها را با
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نی و جایگاه نفت بازرگا   بازار و 
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ایران    بازرگانی  خارجی و اهمیت آن در اقتصاد 
  
  
  
  
  

ر این  ابرشد همیت ت و ا رگانی خارجی  نخست به نقش   برایریخی و امروزین باز
م و سپس سه دهه ی گذشته رااقتصاد ا ردازی وند به یران می پ ین پی بررسی می  در ا
رزیابی از جمله مقایسه. گیریم انی خارجی یهدف این ا رگ ونی های باز ا نگاه  دگرگ  ب

ون نفت، دگرگونی های واردات  با نفت و بد ر  رکیب کمی و کیفی صادرات کشو به ت
ونگی ترا ران و چگ نی ای بزرگ بازرگا ور، طرف های   سه دهه ز بازرگانی خارجیکش

ری اسالمی است رداختن به پیش از . ی نخست جمهو بازرگانی نشیب و فرازهای پ
یر،خارجی رگونی های به تأث ردازیمدگ   . جهانی بر ایران می پ

رفته ی جهان از روند  ز گروه کشورهای پیش ز شدجدائی ایران ا ران صفوی آغا  دو
و بب یافت آن شتاپس ازو  امد  ،اقتصادیژرف ورشکستگی  19ویژه در سده ی   پی

بود و. آن  های باختر از یدر دوران صف یران از کشور دیدگاه اقتصادی  اگر چه ا
لی ،عقب بود ر دوران شاه عباس اخاصه و ر در  د ا پاره ایقتصاد کشو نه ه  زمی

و  نی داخلی و خارجی به منزله ی  وضعویژهه باز آن میان سامان داده شد   بازرگا
ز پایه های  م برای خزانه ی دولتیکی ا و پشتوانه ی مه داره ی کشور  لی ا بهبود ،ما  

های درآمد دولت صفوی در. یافت  سده ی هفده میالدی اگر چه کمتر از کشور
ئی بود و از دیدگاه اقتص ده پیشرفته ی اروپا رها واپس مان ودادی از این کشو نم ، می 

ا آنان نداشت 8نزدیک به . ولی هنوز فاصله ی فرسنگی ب 1یعنی از سال  سال 5 638 
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ا   صفوی میان ،1725ت رآمد سالیانه ی پادشاهی   هزار تومان 785 هزار تا 650 د
ود که این میزان تنها دوبار و نیم کمتر از کشور انگلستان ود در آن زمانب 2(. ب 1 6( 

م اقت اشی گام به گا پی فروپ ر  ر  سده3پس از گذشت صاد ایران د ونه د ، برای نم
رانتولید ناخالص  2000سال  ا  داخلی ای نه با نفت و گاز (چهاردهم نزدیک به یک ت
2(.بودناخالص داخلی آن کشور  تولید )هفتمیک  1 ی )7 رقام شتاب ورشکستگ  این ا

تا حدودی  اقتصادی و شکاف میان اقتصاد ایران و کشورهای پیشرفته صنعتی را 
ان  .نشان می دهد ران از همتوانی پیشینرفتن در از می هکگروه  و جدائی ای ای شور

رداخته و در  که نگارونیپیشرفته، افزون بر عوامل د ر به آن پ نده پیشت  این پیر
رگونی در بازرگانی داخلی  ری از آن خواهد پرداخت، دگ های دیگ نوشتار به گوشه 

انی رگ ویژه باز رجی ایرانو ب داشتی برجسته نقش، خا   .  ه است 
ردوران صفوی ری خاصه در برش ،د ازرگانی خاکی و  راه ه، شاه عباسزمامدا ای ب

های  تالش کشور م  علیرغ ور،  های د ز کشور به کشورهای همسایه و نی آبی ایران 
هنوز  پرتغال،  نند  . زیر کنترل دولت مرکزی بودتا حدودی نوپای صنعتی اروپا ما

بازرگانی جهانی و تغییر تواز ار دگرگونی در سیستم  نیروها به سود آث ن 
ئی وفایدوراناین در  ،اما کشورهای اروپا کمرنگ شک ران ی  یز قابل ن اقتصاد ای

ود هده ب انزده میالدی. مشا ران هنوز،در سده پ بازرگانی ای ود پرتو امیدی    هم از خ
د   . می افشان

ریشمی و مخملی  وران اذعان می کردند که منسوجات اب انان اروپائی در این د رگ باز
ا و قماش هاهای خ با مخمل ه ری می ی ژنوراسان  راب ند ب ود باالی  و از نم کیفیت 

های ی لیانه برای 17سده ی در آغاز . زد سخن می رفتپارچه  بریشمی که سا  هنوز ا
شد ندن می،بافت وارد کاشان می  ود که وارد ل پنبه ای ب د  بیشتر از  2(.گردی 1 با این ) 8

ا ،وجود نابودی ی ر آغاز سده هفده به  بود د هم آغاز شده  زد  آن چه از سده شان
بنادر سوریه و دیگر سواحل . نتی در خاور کشیده شدکاهش راه های بازرگانی س

لی ویترانه از کاالهای آسیایخاوری مدی بریشم و ادویه جات نایاب شد خا و ند ا  
ولیدات کشورهای  به این بنتنها ت ری آسیا و ایران  هاباخت د  منتقل میدر ردی . گ
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ای جنوب شرقی وستان و آسی انی هند رگ غاز به دست پرتغالی ها اباز ه  که در آ فتاد
ز دست بود، ام ا شده گرفتهآنان گام به گ هلندی ها و   به دست انگلیسی ها و  و   

د ائی ها افتا ا و راه های داد و ستد را زیر . اسپانی بازاره نی که  طرف های بازرگا ین  ا
ن ته بودند، شرکتک هندبازرگانی" ترل گرف ایه ریزی کردند" شرقی  را پ  که از سوی ، 

ها ولت  وندشاند رده قرارورد  م،ی همپی بانی مالی گست رفتمی  پشتی برای . ندگ
انپشتیبانی ظامی دریائی و ارتش خصوصی ایجاد شد که ، نظامی آن  ناوگان های ن

ریائی با استفاده از  ه . ، پیشه ی آنان بودپیشرفتهجنگ افزارهای راهزنی د در سد
ب نظامی گرایانههفده میالدی  است  ز ا اتخاذ این سی رتغالی ها شکست سختی ا ، پ

های ندشرکت هندی شرقی خورد انی آن با دیگرکشور رگ بازار خاور و باز تمامی   و 
رفته تا  وستان گ ظامی،سیاآ خاورجهان از هند وشش ن تصرف شد و زیر پ  و  

انی شرکت هند شرقی  رگ رار گرفتباز ونی. ق  به بازرگانی باختر آسیا، ،با این دگرگ
ژه و رد آمدسنگیت ایران ضربه ی اقتصادی در درجه ی نخس بوی وا 2(.نی  1 نتیجه ) 9

های تازه این ونی  و گام به گام میزان  توازن بازرگانی ایران منفی شد،کهدگرگ  
افتنسبت واردات  زایش ی رات اف نه ی منفیم .به صاد ناخاصه ،واز سبات  متوجه م

نگلیس و روس ش ران با ا رشدای ران با آن درپاره ای  ب ها   و تنها کشوری که ای
ز وا رقرار کنه ی بازرگانی مثم تاَ همردبت ب 2(. عثمانی بود، راز مات، همسایه نسب 2 0(   

ر این زون ب ر،اف یک دگرگونی دیگ رجی و   نی خا به پیدایش بحران در بازرگا در  نیز 
رد و آن دور زدن پیامد ا کمک ک ازرگانی داخلی ایران و باختر آسی دماغه ی " آن ب

ولومی دیاز"امیدواری یان سده ی پان1 از سوی بارت در پی این . زدهم بود در پا
ه ،اکتشاف شد و ب وپا پیدا  وستان و خاور آسیا با ار ان هند تازه ای می  راه بازرگانی 

ز پرداخت سود  بسیاری از محصوالت تجاری مانند ادویه جات ا این ترتیب 
انی به کشورهای آسیای باختری رگ ردن ،باز ترانزیت کاال و شریک ک  برای 

انان م رگ دد در این سوحلی از جمله ایرانیانباز شریان در پی آن .  بی نیاز شدن
ع شد زیادی قط ریای سرخ تا حدود  فارس و د 2(.تجارت در خلیج  ری از جنگ )21  بسیا

                                                 
1 BART OHOLOME W DIAZ 



ا   253                                                                                     داده ها و چشم اندازه

زمین های ایران و عثمانی و مصر با طرف های بازرگانی   طقه ای  در سر های من
،نترل شاهرگ های داد و ستد جهاناروپائی برای ک وان گذشته و ی به ت ابی   دستی

یفا بحران اقتصادی دستگاه های زمامداری ی نقش بیشتر وا رگی بر   این  درچی
ا بود زرگانان ژن. کشوره زوبرای نمونه با ونی ویژه  ر ، و پیزا و ب داشتند که د  گرایش 

لس و ان راب و ط و حیفا  رهای صور  و قبرسطشه و ،اکیه  نند  یجاد ک انی ا رگ راکز باز  م
رل درآورند انی منطقه را زیر کنت رگ وحانی و قدرت بازرگانی در ای. باز وی ر یا نیر تال

هم زی ،دست در دست  ابودی بیزانس تالش می کردند و در نتیجه ی پیرو  برای ن
رس و قب ونان  ه و ی و نیقت و ادسا  و عکا  لیم  یرو حکومت های التینی ،خود در اورش  پ

یجه .پاپ بوجودآوردند و  یدر نت صفهان و بغداد   این شکست ها، کم کم شکوه ا
و ره و ق 2(.نیه و قسطنطنیه از میان رفتقاه 2 های  )2 ین شکست  زتاب اقتصادی ا با

باختر آسیا ر  نطقه ای د ی ،م  ورشکستگی اقتصادی و ناتوانی مالی و کاهش دارائ
لت های بزرگ آسیای باختری نی بودمانند های دو یان .  ایران وعثما ران تالش های ای

ونی  بزرگ داخلی پس از سرنگ تنش های  ر دوران  ه پادشاهی صد پایان سد فوی در 
ون برا، روی کار آمدن دودمان  قاجار میالدی تا18ی  ز این بحران ی بیر  رفتن ا

میاقتصادی بی نت لی ژرفای باز ه رشکستگی ما ند و و غاز . بیشتری گرفتجه ما  در آ
ان و عثمانی و ایران و هندوست م آسیای میانه  وزده ره ی پرافت ،سده ن  همگی این دو

را پشت سر می گذاش دخیز  هندوستان از ایران گرفته شد . تن راه بازرگانی ایران با 
کشور  ین  که گام به گام به جدائی ا انستان،  ر افغ ود د با افزایش نفوذ خ و انگلیسی ها 

ند ر دست گرفت ای میانه را د ازرگانی آسی ران انجامید، خود ب ز ای ا . ا داد و ستد کااله
ر کنترل ب ر خلیج فارس و هندوستان و خاور دور زی رفتد  ازرگانان انگلیس قرار گ

م، یاو راه بازرگانی سنتی باختر و خاور  افتاد و در آسیای شکوفایی از  راه ابریش
و  های بزرگ خاوری مانند هرات  رونق داشت، شهر ر کابل که کمی  ز شه میانه ج

به غروب اقتصاد خود قندها نه  زدیکر و غز دن تنها راه بازرگانی ایران که هنوز .  شدن
با ترکیه و روسیه بودباز بود، م 2(.سیر داد و ستد کاال  2 3(   
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نمندی چون  یه ی توا همسا ها با  و ستد کاال ان داد  و جری رل بازرگانی  نبرد برای کنت
ریان داشت،روسیه نیز و آسیای میانه ج قفقاز  در پی دو .  در شمال بر سر بازار 

ر برابر ارتش تزاری در  ران د ظامی ای ر ،19سده ی شکست بزرگ ن گی از بخش بز
با روسیه و  باقی مانده  انی خارجی  رگ راه های باز پیوسته شد و  وسیه  ران به ر ای

انه نترل این کشور در آمد،قفقاز و آسیای می با تحمیل در همین راستا .  زیر ک
وسیه، مقررات تازه و ناعادالنه با از سوی ر هی بخش کوچک  ز سودد مانده نیز زا

شد ر پس از آن وابستگی اقتصاد ایر. کاسته  و د ان به روسیه تا مدتی باقی ماند 
وران رضا شاه شد،د زان آن کاسته  م به گام از می 2(. گا 2 4(  

های  ز کشور یجه ی بهره کشی ا وپائی که از جمله نت رهای ار باشت سرمایه درکشو ان
باختر تا خاور  ر اقتصادی کشورهای  رل آنان بر امو زتاب کنت مستعمره و در آسیا با

ظارت  نظامی قاره و ن هند و خاور -این  و اقیانوس  فارس  ازرگانی خلیج  ری  بر ب دا ا
رها پیشرفت صنعتی این کشو ل  ور بود، یکی از عل ژه انگلستاند ود به وی رشد .  ب

ی 19شتابان صنعتی از آغاز سده ی  ری صنعت روئی آن به سرمایه دا را  میالدی و ف
الی، این کشورها را به چنان قدرتی در جهان تب روپا و امریکای شم ر ا دیل کرد که د

زم ارزه ی پیرو ان از سوی کشورهامب نه با آن پسندا وا  مانده که با بحران ی 
لتی  زافزون دستگاه دو ساختاری دوران گذار و دشواری های مالی و فساد رو

بودند، بسیار دشوار می نمود رمی. روبرو  یران د ران اقتصادی بزرگ ا ه بح انه سد
مپا نیز  بحران اقتصادی ارونوزده میالدی که گویا با ود، شیرازه ی مالی همگا  ب

ان تنش های تند  باز هم بیشتر از هم پاشید و درجری ر را  رشکسته ی قاجا ولت و د
روطه تا روی کار آمدن رضا شاه ز انقالب مش عی و برو وندِ،اجتما   این ر

افت دامه ی ازرگانی خارجی ایران ا تاریخ به بعد. ورشکستگی ب ین  رکیب ،از ا  در ت
انی خارجی ا رگ رخیباز ونی جدی تاریخی  رگ  تار و پود همه ید که ا دران یک دگ

را اقتصا م به گامد ایران  سهم و گرفت در بر گا ر ایران و افزایش  و آن کشف نفت د  
لی رجی و داخ رگانی خا باز ر  تنها د رش نفوذ و ،نقش آن نه  تأثیر آن بر  بلکه گست

و واکنش هایتمامی  ز این تاریخ به ب. بود اقتصادی کشور کنش  ران د، عا اقتصاد ای
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نقش نفت در . د شصولی و وابسته به نفت تبدیلبه اقتصاد تک محکم کم   زایش  اف
ران اقتصاد ویژه ب،ای ا سال ا به  1 ی پس ازه رهو 953  شاه به   ی بازگشت دوبا
ران ود  پس از کودتای نظامیای 1 سال در شاه تا سرنگونی .در پیوند ب 979 

رات صاد زیر ن نفتاستخراج و  عمدتاَ  نترل کنسرسیوم بین المللی با سهم   وذ و ک ف
ان  نده ی امریکا و انگلست 2(.قرار داشتتعیین کن 2 ران ) 5 م نفت در اقتصاد ای افزایش سه

ینه ی  در  می توان برای نمونه،را زدیک به آ زایش ن .3اف  برابر سهم آن در تولید 3
ان سالهای  19ناخالص داخلی در می 197 تا 59 2(.نگریست 2 2 ه وابستگی ا )6 قتصاد ب

ومت اسالمی نیز،نفت وی کار آمدن حک پس از ر  در آن دگرگونی باقی ماند و  
همه ی ینوسانات بازرگانی خارج نیز  دوران این در.گیری رخ ندادچشم و  و  کنش 

یرانواکنش های  ر سال های کنونیاقتصاد ا صادراتی و د رآمد نفت خام  ژه به د   بوی
زون بر آن طاف ا حدودی به صادرات گاز  وابسته  ت های آن  رده   .گشتبیعی و فراو
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    آن بن بست های بدون نفت وصادرات
  
  
  
  
  

ر بخش نفت به صادرات نفت خام اب آن بر اقتصاد ایراند خواهیم  جداگانه  و بازت
ین . پرداخت نفتبرشدر ا و پرداختن می گردد ی بررسی  به طور عمده صادرات غیر

رآمدهای نفتی نها ب ،به د که چشم انداز ت ریرای آن است  و روشن ت ز مجموعه داد   ا
ران با جهان نمایش شود های ای به صادرات نفت نشان می د. ستد هد که در نگاهی 

نات درآمد نفت نار نوسا وساناتک نفتی  همگون، با ن زمان ها صادرات غیر  در بیشتر 
های  .بودیموبرو ر رات غیرنفتی میان سال  19رشد صاد 19 تا 74 در دوران  78

ودشاه چندان چشمگیر ن رنگونی . ب مبا این وجود پس از س  و آغاز جنگ و پهلوی دو
ازار همین  بحران در واحدهای اقتصادی، رج ی صادراتی  کاالهاکوچکب  ،همدر خا

ر آغاز  ود لاز دست رفت  وشش هایی  بهبود آنجهت  در  پس از جنگیها  در سا ک
رفت 2(.صورت گ 19ا  ت1984 تحوالت سال های )27 ر آن میزان صادرات 95  را که د

نفتی از  ر به 350غیر افی افزایش یافت میلیارد 5 میلیون دال اک ، اگر چه هنوز بسیار ن
های . ، می توان مثبت ارزیابی کردبود ان سال  که می 19جالب توجه این است   تا 91

19 هش درآمکه جمهوری اسالمی  95 دهای نفت خام صادراتی در مجموع خود با کا
زی کشور به صشد روبرو رده کردن نیازهای ار رآو یامد آن برای ب ادرات  و در پ

نفتی بیشتر بها داد ردیدسهم آن، غیر امات ایران .  افزون گ عای مق ر این سال هااد  د
رباره ی  های نفتی و افزایش دستیابی کوتاه مدت به د م وابستگی به درآمد عد
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بان  نفتی در سال ترشتا 2(.یافتتحقق ن ،اما 1995 تا 1991های   صادرات غیر 2 8( 
ونه از سال  تکیه1995بدین گ  ، با افزایش درآمد نفت  به این منابع ارزی  به بعد 

ر  . همپای آن رشد نکردی میزان صادرات غیرنفتلی و،ده شدگست

رنفتی - 135نمودار  و غی ونی در صادرات نفتی  رگ   دگ
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صادرات غير  نفتي صادرات نفت
درصد صادرات غير نفتي به آل

  
1 سال های  زمان شاه در سه برش،سنجشبرای  مورد  1978 و 1973 و 963
د قرار گرفته اتوجه رات نفتی از این سال ها در . ن زان صاد یون471می  دالر به  میل
2 رد دالر رسید1.5 به  یعن، میلیا زدیک  ز ،  برابر50ی ن ا ا نه ولی صادرات غیرنفتی ما ت
1 لیون دالر به 37 ر 520 می ون دال ویید،  میلی زایشی فرار برابر4تر از کمهمانا به اف   .

ابان کشور نفتی با وجود گرایش به صنعتی کردن شت توجهی به صادرات غیر  ،بی 
ر هر دو دوران رضا شاه ومحمدرضا شاه از کمبودهای بزرگ سیاست اقتصادی  د

ها بود  .پهلوی 
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ردات  - 136نمودار  ات در مقایسه با وا  های برگزیده در سال صادر
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گاز و  ادرات نفت  ص ی صادرات غير نفت آل صادرات ت واردا آل 

سالهاي برگزیده 1963, 1973,1978 ردات در  وا ایسه با  صادرات در مق

  
ناهنج ری رااین  هنگ . نیز دید در تناسب میان صادرات نفتی و غیرنفتی  می توانا آ

بتوان ر مدت زماننکند سرمایه گذاری در صنایعی که   کوتاه در خدمت تأمین ید د
زان واردات عمل کنند و همراه  های بازار داخلی و کاهش می  برای ، آنبانیاز

رند، به آن زه ی جهانی خیز بردا های تا یابی به بازار جا انجامید که سهم صادرات دست
نفتی در مجموع صادرات گام به گام کاهش یافت و از میزان  ل % 23غیر در سا

19 به 63 19در سال % 2  ها در دوران . فروکش کرد 78 مقایسه این شاخص 
نات خود وجود نوسا شده، با  ا نشان داده  ومت اسالمی همانگونه که در نموداره  ،حک

های همپایه بهتر اسکمی نسبت به دوران شاه  کشور ر چه در مقایسه با  ی ت، اگ
ر کم و واپس مانده می نماید و در مقیاس جهانی بسیا ران مانند ترکیه  رکیه در . ای ت

تی  2003سال  را به صاد ر39نزدیک  دراتی نزدیک به  و کره جنوبی صا میلیارد دال
1 رد دالر62 رات،ند داشت میلیا صاد نفتی در حالی مجموع  ا  ایران در این سا غیر ل تنه

ود که بخشی از آن به گونه ی غیر م4 وند  میلیارد دالر ب نفتی پی ستقیم با دالرهای 
2(.خورده بود 29( 
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13نمودار   وگاز با دیگر کاالها- 7   تناسب صادرات نفت 
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ود ت ون مرزی ایران و نب نی بر رگا باز های سیاست  رسند راز بازرگانی نارسائی  خ

نده راکن ر دگرگونی های،  د2002 تا 1992 سال های  میان د ر این .  نیز می توان دی د
رات نه تنها افزوده نشدبرش ابت سال ، خالص صاد قیمت ث 19 بلکه کاهشی به  98 ،

ار کرد میلیون ریال 19172کسری  میلیون ریال به 5191از کسری  بهبود .را آشک  
نفتی م صادرات غیر ه، دراین زمانک  شت باز می گ2000 تا 1997ای میان  به سال 

ز آن  2و   2001در هر دو سال این شاخص و پس ا 00  ،1376به قیمت ثابت  2
هش نشان می د  .داکا

غیر نفتیخالص صادرات - 138نمودار  13 به قیمت ثابت   76 

ت 1376 ثاب يمت  خالص صادرات به ق

y = -3307,7x + 13419
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ر ده ساله ی  های ثابت سال 2002 تا 1992د ، در هر سه زمینه ی 1376 به قیمت 
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و ص نفت و گاز  غیرنفتی و  هشی ، گازیمایعاتچه ادرات، چه کاالهای  ا روندی کا  ب
رنفتی . بودیمروبرو  کاهش % 70و مایعات گازی % 23 نفت وگاز ،%11صادرات غی

د ود را نشان می  رزش خ ر ا دد ن رنفتی در سال . اد الهای غی 1میزان صادرات کا 992 
های ثابت  1به قیمت  376 ،54 ریال و د910 ل  میلیارد  2ر سا ا 002 تنه ، کمتر از آن و 

رات خدماتی و کرایه ی  . بود میلیارد ریال محاسبه شده48663 افزایش حجم صاد
را ری ،حمل و نقل  راب زیتی ایران و بهبود ت ران رتو موقعیت ت وان از جمله در پ  می ت
رد زیابی ک 23(.ار 0(  

رین - 139نمودار   2002-1992ها میان  بخش دگرگونی در صادرات مهمت
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 دگرگوني در صادرات مهمترین بخشها ميان 2002-1992

  
ازرگانی برون مرزی ووضع ناهنجار ر داد و ستد ب نفت ایران را ب د  شود می ،دون 

ر رنفتی ایران در فاصله سال های د رات غی 1 مجموع صاد تا 975  19 به چالش  99
د له کاالهای سنتی و کشاورزی با 24در این برش . کشی  میلیارد دالر در 25.9 سا

وشتندرأس قرار دا ر   ا مبلغی براب و سپس 14.4 پس از آن فرش ب ر  یارد دال  میل
با  االهای صنعتی  1ک تنها کاالیی ، میلیارد دالر2.1 ز مرز بودند  ا ا نه 1 که صادرات آ 0 

رده بود  ساله، ساله24 درازگاهاین  آن هم در ،میلیارد ر ک های خشک، . گذ میوه 
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، چدن و آهن و فوالد  زی، پسته و کشمش ربورهای گا ای بعدی جایگاه ه ،هیدورک
ود اختصاص  ره ای . دادندرا به خ رات، پا وجه کرد که در زمینه ی صاد باید ت

ز ایران را ها ،کشورهای هم ت ا دالر درآمد داشتصد لیارده ر  می که ذخای ران  و ای ند 
رزی بی ا  ا ری در بخش های گوناگون را ب ر گاز و نفت و امکان سرمایه گذا شما

اتکیه به نیروهای متخصص در اختی ، حتی در صادرات کاالهای سنتی و شتر دا 
نیافتشناخته شده خود نیز  دست  بود که. به موفقیت چشمگیری  بخش  بیهوده ن

بازار ران  فروش  سنتیبزرگی از  ر جهان راای ها در ،د ز کشور ان پاره ای ا ی این می
اکستاننورسیده ند چین و هندوستان و پ رد مان 2(.ند اشغال ک 3 1( 

ر جمع صاد - 140نمودار  19ان میان رات ای ا 75 1 ت 999 

ن 1975 تا 1999 یران ميا صادرات ا جمع 
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ری کوچک اتنها روزنه  ر ت، ساله24 این برش د الهای صادراتی  د ی رکیب کا دیده م
1سال  در اگر. شود 97 اه نخست را در 8  غیرنفتی صادرات کاالهای سنتی جایگ

ند، در سال  را به خود اختصاص  کاالهای صنعتی 1999داشت زدادند واین مقام    ا
1میزان  15به  میلیون دالر 43    . میلیون دالر فراروییدند88

  هامقایسه صادرات مهمترین بخش  - 141نمودار 
ا 1999 ميان 1978 ب ا  رین بخش ه ات مهمت ایسه صادر مق
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آفش 1999
1978

  
های  هیدروکربور  ، و آهن و پوالد ری مانند چدن  زایش در بخش های دیگ این اف

زی، میوه های تازه  ران . دو خشک، فرش و پسته نیز دیده می شگا رای نمونه ای ب
20برای نخستین بار در سال  های 03 لیاژی به کشور  موفق به صادرات فوالد آ

یا شد 2(.آلمان و ایتال 3 م چنین  )2 ر سال ه 8 به 2003صادرات پسته د  میلیون دالر 16
ران به دلیل کیفیت نامرغوب محصوالت و سخت. رسید ری های ای رست و گی  د
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رست  اد روپان ر چند س، اتحادیه ا ر با د با دشواری ال گذشته د وپا  ر ار هایی زا
رو بود نداردها و برای روب با وجود این . کوشش می کرد ،باال بردن سطح استا
ری ه ر بازار  ایران،ادشوا ود را د ر جهان موقعیت خ یابی به بازارهای تازه د با دست  

اته جهان حفظ کرده و این پس و بهره گیری از شیوه های امر ب ریابی  زا تازه  بهبود با
2(. به دست آمده است،بازرگانیتر  3 3( 

صادرات ایران در بخش صنعت در  ر ترکیب  2سال د  نخستین ، وزنی از دیدگاه003
زات  را محصوالت معدنی و سپس محصوگاهجای ایی و فل دست آوردندالت شیمی . به 

ایی ر زمینه صادرات محصوالت شیمی رنامه ،د ها و ب نداز م ا ر بخش نفت به چش  د
در زمینه ی صادرات فلزات . یمدینده ی اقتصاد ایران اشاره کررای آهای دولت ب

رنامه هایی در دست تهیه است ا. نیز ب ین داده ه  میزان 2007سال  تا ،بر پایه ی ا
والد  ایست تولید پ ون20به می ب زایش  میلی ل اف و برای صادرات آن یابد تن در سا  
رفته به خارج نیز ریزی هایی صورت گ امه  پی.بود برن ها نیز   رنامه  ین ب اده شدن ا

ا در جمهوری اسالمی انند دیگر رویکرده  در پس پرده ای از پرسش ها پنهان ،م
ل،ولیاز دیدگاه ارزش  )234(.است  جایگاه نخست را در محصوالت  در این سا

نفتی نساجی با مبلغی،غیر ع مواد  ر   صنای ال و7261616براب لیون ری  سپس  می
باتی و معدنی و شیمیا   . به خود اختصاص دادندیی صنایع ن

ر صادرات  - 142نمودار   2003بخش صنعتی در سال مقدا

سال 2003 مقدار صادرات بخش صنعتي در 
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ر- 143نمودار  رین صاد  2003ات غیرنفتی در سال  ارزش مهمت

 ارزش مهمترین صادرات غيرنفتي در سال 2003
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الهای ایرانی در آسیا مهم ندگان کا ردکن وا تا1997 میان سال های ترین    200 ه  ب،3

ربایجان و آذ رات متحده و عراق  هندوستان و ترتیب کشورهای اما ز آن  و پس ا  
رای تأمین . بودندچین  مکانات بالقوه ایران ب زار کشورهای ا زار مشترک  ("اکو"با با

اختری نه و ب ای میا ز اتحادیه کشوره)آسی زیاد است و نی ل . ای خلیج فارس  در سا
لی81 "اکو"  میزان مبادالت بازرگانی کشورهای عضو2003 ود که  می ارد دالر ب

رخانه ی . بود نرسیده خشنود کنندههنوز به حد  رد"اکو"دبی  شرایط را ، در نظر دا
امه فقتن بستن موا عضای  یبرای  نطقه"اکو" ا برای ایجاد م ل  ی   آزاد تجاری تا سا

20 23(. فراهم کند15 ر چارچوب همکاری)5 ران  از سوی دیگر د  های مشترک میان ای
رکیه ان شرکت ،و ت رک می م های مشت ی  راهکارهایی برای ایجاد کنسرسیو های ایران

ادالت  م مب زایش حج وجه به اف قرار است با ت و ترک در دستور کار قرار گرفته و 
ان از جمله،تجاری میان دو کشور ل های می 1  از میزان 2003 تا 2001  سا .2 

لیارد دالر به  2می ، حجم این داد و ستد3. رد دالر وتاه مدت به  دها میلیا ارد 5ر ک  میلی
ویژه گاز. دالر افزایش یابد غیرصنعتی ب یران به دلیل صادرات   در مقابل واردات ،ا

 ، رکیه زادنیم میلیونی از ت یارد دالر دا1.7اتی به میزان صادر یما ز شت میل  که ا
ند  ناترکیهسوی  2(.ارزیابی می شدخوشای رد همکاری با کشورهای عربی )36  در مو
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رس ی خلیمنطقه  لکیت سه   دشواریج فا ر ما ر س ود دارد و درگیری ب هایی وج
تا همکاری های همه یا بهانه ای  وسیله ای ،جزیره ایرانی  خوب پیش سویهشده 

نه ی پتروشیمی در.نرود ویژه در زمی ری های اقتصادی ب همکا  حال  با این وجود 
ح هایی برا طر نفت  رت  زا رش است و و ت  های بزرگ در صنعی درهم آمیزیگست
له میان ایران و عربستان را ز جم وشیمی ا نامه،پتر ر بر ود گذاشته است د ر خ 2(. کا 3 7( 

رین واردکنندگان کاالهای غ-144نمودار   یرنفتی ایران در آسیا مهمت

امارات متحده

ق عرا

آذربایجان

ژاپن

هندوستان

چين

یران در آسيا مهمترین واردآنندگان آاالهاي غيرنفتي ا

2003
1997  

رات در فاصله سال های  صاد زاد و 2003 تا 1997رشد   بیش از همه در مناطق آ
ر  ا ژاپیوندسپس د نستان و پاکستان دیده می شد ب و افغا با سرنگونی . پن  راق  ر ع د

دا،صدام و کشور بهبود یافت زمینه ی  و ستد میان د ر می رسد  ل ی و به نظ د در سا
20 بد04 کشور به مبلغ یک میلیارد دالر افزایش یا رتیب.  صادرات به این   به این ت
رنفتی ایران در عراق رد کننده ی محصوالت غی وا جهان خواهد  نخستین طرف 

23(.ودب همزبان و هم )8 انستان  همچنین برای دستیابی به بازار دو کشور  فرهنگ افغ
ریخی کهنسال دارایرانان که با و تاجیکست های تا رت می  ی تالش های،دن پیوند صو
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ین میان. گیرد و  از کوچکیبخشایران  در ا را در دست گرفته   بازار تاجیکستان 
زش نیرو رای آمو رک، های مبرنامه هایی ب لید محصوالت مشت  برپاییتخصص، تو

ارخانجات مونتاژ کاالهای صنعتی و مصرفی و ساخت ماشین آالت از جمله  ک
را  وس در این کشور  و مینی ب 2(.طرح ریزی کردتراکتور  3 9(  

رشد صادر-145نمودار  غیرنفتی   20-1997ات  03 
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 رشد صادرات غيرنفتي 2003-1997

  
ندگان کا مهم ردکن وا ل یایرانهای الترین  های آلمان و ، در اروپا2003 در سا  کشور

و روسیه بودند انیا  تالیا و اسپ زان . ای رات به آلمان به می 2262صاد  میلیون 848
12ریال، ایتالیا  22 ه 494 نیا ب ون ریال و سپس اسپا لیون ریال 770024مبلغ  میلی  می

ران و آلمان تاریخچه ا. رسید اسبات ای رد و از دیرباز بادرازی من دا ی   نان ایران زرگا
ه  لمان ب ز راه آ که ا ا به آلمان بل هامبورگ به کار صادرات نه تنه زاد  ر بندر آ ژه د بوی

ر کشورهای جهان می پرداختند ران . دیگ اره ی اقتصاد ای نخستین کتاب مدون درب
را نیز ر زمان قاجار  د ،د وم اقتصا دان عل  ایرانیان ساکن آلمان به کمک یکی از استا
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یمرملی این کشور به   رانس اوپرها روفسور ف نه یدر 1نام پ بیستم تهیه  آستا  سده 
ه د، کردن ر داد ین داده ها در کنا ز ا وران ا رهای اقتصادی این د ر نمودا رنده د که نگا

ر ا رانهای اقتصادی دیگ روپا ی 24(.است کمک گرفته ،شناسان ا های  )0 ان کشور در می
ران با آل ات اقتصادی ای روپایی مناسب رده مان و ایتالیا وا وسیه گست بویژه بود ر  و 

و روسیه در  و ستد اقتصادی با اسپانیا  ر و رو به افزایش حدداد  می  خود چشمگی
  .نمود

رین واردکنندگان مح-146نمودار  وپا مهمت   صوالت ایران در ار

 مهمترین واردآنندگان محصوالت ایران در اروپا
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وان 2003 تا 1997سال های با نگاهی به  ه افزایش کهنگریست می ت ر کاال ای  صدو

ژیک نس و روسیه و سپس سوئد و بل های اسپانیا  کشور به  ران  نفتی ای هغیر ب  بت 
ر وده است کشورهادیگ زایش ارزش مطلقروزنه یاز .  چشمگیر ب  صادرات  در اف

نخست را د آلمان ،نفتی اما اسبات اقتصادی با امریکا . اشتجایگاه  ل من ر این سا  د
ر ها به دالیل سی برخوردا ادی  ودناسی از اهمیت زی اسان پاره ای، اگر چه ب  از کارشن

ور بودندبر این با ز راه   م ا غیرمستقی ور  ز داد و ستد ایران با امریکا به ط  که بخشی ا

                                                 
1 FRANZ OPPERHEI MER 
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رس رت می گکشورهای عربی خلیج فا انند امارات متحده صو  و دلیل حجم رفت م
های کوچک  ین ا گویا ب،نیزباالی بازرگانی برون مرزی ایران با این کشور در  امر ا

ودند پیو   .ب
غیرنفت-147نمودار  رشد صادرات  روپا   19ی به ا 97-2003 

0 2 4 6 8 10 12

ا اني اسپ

روسيه

سوئد

بلژیك

ارك انم د

ا اني بریت

ا تالي ای

فرانسه

ان آلم

 رشد صادرات غيرنفتي به اروپا 2003-1997

  
تجارت جهانی  رای گسترش بازرگانی خارجی بر عضویت در سازمان  ران ب پای ای

فشرد ز در ایمی  هنو لفت امریکا  با محا ، ، اما  وده رط اگر چهن زمینه کامیاب نب  دو ش
ی  و حذف یارانه ها را تا اندازه ش حقوق گمرکیعمده ی این سازمان یعنی کاه

ری 2(. به اجرا درآورده استچشمگی 4 رگخش ب)1 ولت  ی بز از دست اندرکاران د
ز میان برداشتن ،اسالمی ود به سازمان تجارت جهانی را وسیله ای برای ا  ور

رای کاهش فساد اقتصادی  زینه ای ب رقابتی و گ ابی به اقتصاد  و دستی بسته  اقتصاد 
دمی دا که ایران با وجود این گونه است  به درستیدیگربخش دیدگاه . نن های   تنگنا
ر ونیآشکا االهای ارزان و با ، واحدهای اقتصادی در کن ابت با ک کیفیت  توانایی رق
انی به گسترش بی باالی رت جه مقررات سازمان تجا را دارا نیست و اجرای   خارجی 



ا   269                                                                                     داده ها و چشم اندازه

ودی صنایع داخلی خواهد انج  درویه واردات و ناب 2(.امی 4 ین  )2 برتر در ا گرایش 
نخستین بود، برداشتِکم کم وزنه ی سنگین تری یافتراستا که  ریان.   ین ج  ،ا

روه بزرگی  واست گ ع خ اف را که من ری بازرگانی و بازار ایران  رمایه دا از س
د اب می دا ر سیستم توزیع کاال داشت، بازت ری د  .چشمگی
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غیتنگناهای    ی و اقتصاد تک محصولیر نفتصادرات 
  
  
  
  
  

طور  به  و  ون نفت  اسب بد ازرگانی من راز ب ثباتی اقتصادی و دست نیافتن به ت بی 
د تک محصولی لی اقتصا زتاب ،ک ران با ر آینه ی صادرات غیر نفتی ای  بویژه د

ابد می ل. ی 1 پیش از سا ران ا 979 ویژگی برجسته تر از دو ری اسالمیین   ،جمهو
ودنگ پس از پایان جخاصه  ران. ب رات غیر نفتی ای ز همه ،دگرگونی در صاد پیش ا  

نفت بخش صنعتی تابعی است از صادرات  ر  معنی که .د  از آنجا که صنایع به این 
و پایه ریزی هستند، با افزایش  ته و در دوران رشد  باتی نیاف ز ساختار با ث هنو ران  ای

ولت امکان سرمایه گذاری رآمدهای د و قیمت نفت و د ر دولتی رشد های دولتی   غی
ر داخلی  می زا نیاز با رطرف کردن بخشی از  رای ب ر پیامد آن نخست زمینه ب و د کند 

رات صنعتی افزایش می فراهم می ام صاد د شود و سپس گام به گ ر .یاب ین گونه د  به ا
ر  وران گذا ر پهنه ی صنعت د ژه بد به وی یران که   صنایع سنگین و ارز بر و اا

ر    افزایش واردات ماشین آالت و ابزار آالت پیچیده،ستپیوند خورده اتکنولوژی ب
رت همزمان طبیعی  دبه صو پس .می نمای ران چه پیش و چه  ر سیاست صادراتی ای  د

ز سال 1 ا سبک،979 ع سنگین است تا  ر صنای ر .  تکیه اصلی ب در کشورهای کامیاب د
که  مانند چین و کره جنوبی ساختار اقتصادی چنان سامان داده شد  صادراتامر

رشد صنایع سبک و سنگین در کنار هم انجامید وران جهش صنعتی به  اگر در . د
ویژه افزایش  رت محدود رشد صادرات و ب ران ایجاد مناطق آزاد تجاری به صو ای
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ری در چین رشد گسترده   زاد تجا ، مناطق آ ایع سبک ی واردات را در پی داشت صن
ا است صادراتی ا.  گردیدنیرا ب به سی ع ارزز راه سرمتکیه  گذاری در صنای  بر وایه 

نولوژی بر ابع نفت و تک ریق من  که با توجه به ساختار اقتصاد ایران تنها از راه تز
ذیر است، می مکان پ از ا نست در صورت نبود تنش گ های داخلی و خارجی و  توا

ارگیری سیاست تا حدودی  در پهنهبه آماج خود  ،اقتصادیهای کارآمد  بک ی جهانی 
بد، ولی  و عراق و تنشییرویدادهادست یا های پی در پی خارجی   مانند جنگ ایران 

رخ و و نابسامانی های اقتصادی ب ه ،آنپیامد استه   دوران گذار صنعتی ایران را ب
کشان زا  را رات د پروسه ی رشد صاد داده های اقتصادی .  رسانده استگزندده و به 

ر می وشه هایی از این روند را آشکا نند گ ود رشد در . ک ایع سبک، نقش کم آنان نب صن
ع سنگین صادراتی را زبری صنای صادرات صنعتی و ار ر  ر   می،د وان از جمله د ت

های صنعتی دید های ،در بخش صادرات صنعتی .ترکیب صادرات کاال راورده   بجز ف
وش برجسته است، که خود نشانی از واپس  معدنیهم صنایع س ،میینفتی و پتر
اندگی صنعتی بستگی به م ندو و وا هایا رات . دارد زیرزمینی خته  به این ترتیب صاد

رزی و چه ا ز وابستگی ا دا ز چشم ان زنز صنعتی چه ا ولیدرو ر ت ه ی، ساختا  وابسته ب
و گاز  هستند و در ترکیب آنان و دیگر منابع طبیعی استخراج و صادرات نفت 

انند دیگر کشورهای  االهایی م امیاکم و بیش ک نسابِک لیدات  به رشد مانند تو  ،یج رو 
ومبیل طالعاتی،ات ولوژی ا رویی، تکن ع دا و، صنای ال نیر ر  مخابرات و انتق  کم دیده بسیا

  .شود می
هش است، اگر چه میزان  به کا زی در کل صادرات غیر نفتی رو  بخش کشاور م  سه

ورزی  ورومطلق صادرات کشا رد  به افزایشندی ر را  این رشد محدود چرایی.دا  
م کم  رسه له د ز جم توان ا زی بخش کشمی  ز اور ر .  های نفتی جستجو کرددرآمدا اگ

صنعتی در چارچوب سیاست صادراتی بخش  ر  ز بخش،د ره ای ا وند   در پا ها ر
ر داخلی  زا شده و پاتامین با بهتا حدوی پشت سر گذاشته  ه  ی پهنه  گذاشت  صادرات 

های م، در بخش کشاورزی گذشته از بخش سنتی که کاال ی مانند فرش و گلیم و ای
رهپسته و  طور عمده در  د، سرمایه گذارینگیر  را در بر میغی های تازه به 
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له  ز به مرح هنو و  ند  نده ا تامین بازار داخلی ما  صادراتی وارد ی جدیچارچوب 
دنشده ا را می. ن نگیزه آن  وان از  ا وت لی مانند واردات باالی محصوالت یک س عوام  در 

وشش برای تامین آن ورزی و ک ور، افزایش انکشا تقاضای داخلی به  در درون کش
وان خرید لیل باال رفتن ت  و رشد روزافزون جمعیت جستجو  شهروندان بخشی ازد

رد و بستک واپس مانده  و  ه ی اقتصادی  و از سوی دیگر در بافت هنوز سنتی 
ی اها و نارسا هاروست م بازدهی  نیمه دولتی و   بخشی های و ک های دولتی و 

ر .کی و نهادهای وابسته به آن سیستم بان و هم پیوند با آن رشد کمخصوصی  اگ
اال زش افزوده بخش کشاورزی ب هیز ستچه ار ر آن پر بایسته د گذاری  ، از سرمایه 

ود به کمی شود و های موج نجاممی سه نارسایی  نفتی می ا   .دم آن در صادرات غیر
وران صادرات  به د ر داخلی  زا ر بخش کشاورزی افزون بر جهش از برش تامین با د

زی ور وکه (کشا ند می ت رجسته ترین آماجیکی از ا هایب ود و گ،)آن باشد   رش  بهب ست
بایستصدور کاالهای سنتی ر قرار گیرد می  ر کا ر آن . در دستو ر کنا  بجاست د

باال بردن نند  سهمبرای  و م بخش هایی ما ری  هیگیری و دامدا ی کوشش داررغما
ها زمینه را گام به گام . شود رویکرد  به ی کشاورزبرای صادرات محصوالتاین 

هم  فرا همسایه  ژه به کشورهای نزدیک و  نکاش ،افزون بر آن. می کندخارج به وی  ک
زی با آماج صادراتی  رباره ی تولید محصوالت نوین کشاور ر د نیز می تواند د

رد ور کار قرار گی   .دست
گسترده صادراتی است، اگر چه نسیل  ر صادرات بخش خدمات دارای پتا  سهم آن د

راه بخشبخ.  ناچیز استغیر نفتی  و غیره یهای مهندسی و آموزش ش خدمات از 
دبخش کوچکی ازتنها  نفتی را به خود اختصاص دا رات غیر صاد های .  کل  ر کشور د

وشنی باالتر است ونه ی ر م به گ ین سه رفته جهان ا به رشد موفق و پیش مکان . رو  ا
رشنا یاز به کارهای کا رش این رشته ها در ایران ن ر ونهساگست دا   .د ژرف نگرانه 

اری  های ساخت ری  زون بر دشوا رات راهبر سراف صاد ر بخش افزایش  های   د
زمان رای سا و کا ویه  نی همه س ها و  صنعتی و کشاورزی و خدمات، نبود پشتیبا

رن دا های دولتی و خصوصی که خصلتی وارداتی  اد رگان. ندک د نیز نقش بازی مینه  ا
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انی   زیابی بازارهای جه وشش برای ار ال بردن توانایی وهای موجود به جای ک  با
زاریاب های ی،های با و پشتیبانی  مکانات  ز ا ری ا  کوشش عمده اشان متوجه بهره گی

ولتی و سیستم ب ر.انکی استد و ی اقتصادهایت دگرگونی در ساختار در صو  
زی در راستای رشد  های پولی و وامی و ار ری سرچشمه  آماده سازی و آماج گی

ون، میها  بخشهینه یب و پیگیر و همه سویه اگ یشات ی گون ز گرا ق توان ا  اتا
و انی  رگ نیو   دیگر ارگان هاباز بخش بازرگا ر خدمت افزایش ،به طور کلی   د

ره گرفت 20  در ایران در سالدبرای نمونه از آنجا که بهاء پوال. صادرات به  با 04
ر از کشورهای همسایه از توجه به یارانه های د راق بودجولتی کمت  گرایش ،مله ع

ان رگ بباز ا ان و صاحبان صنایع  تنه ین کاال بود و  راستای صادرات ا ر  یشتر د
ررات و فشاره لوگیری ازایمق تی برای ج عث ، صادرات این کاال دول  از تاشد  با

ودمیزان    .ی کاسته شودصادرات آن تا حد
یع سبک و ،می توان به خوبی گمان کرد ی  اگر صنا یبان ران بدون پشت سنگین ای

رد و گازی، بخش دولتی و ه یگست ره وریدالرهای نفتی   و  از راه باال بردن به
ید ار تول ادر ،یبهبود ساخت وند ق  کاالهایی با کیفیت خوب با بهایی پائین تر از ش

ولی ید شده در خارج ت الهای تول نانکا رگا به صدور د کنند، باز  گرایش هاکاالاین  
ید کفش .دهندبیشتر نشان  زمینه تول ونه ی چین و ویتنام که در  نم وب   با کیفیت مرغ
م خو،و بهاء ارزان سه هند توانسته اند  زایش د زار جهان اف ود را در با های    کشور

پرتغال و ایتالیا رقبای محلی تلقی می وند اتحادیه ی اروپا را که در میان شان  ، ش
نند های ،وادار به افزایش تعرفه ها ک ین زمینه راه گشایی  ر ا رضه ارزنده ای د می  ع

ند   .کن
ر آ زون ب رز، تنشاف نات ا و داخلی که گاه سیاست  ن عواملی مانند نوسا رجی  های خا

ولت را به واکنش  رندهای تعرفه ای د ، سنگ اندازی های انحصارهای بین وا می دا
ها ناپایدار،المللی نه  ارا است های اقتصادی و ی ولتیی غیر هدفمندی سی  عواملی ، د

دشواری مهستند که در ر ه . ی آفریننداه افزایش صادرات  ر این دست راه چیرگی ب
ری ها را می نه دشوا په و واکنش های اقتصادی  بایست بیشتر بیرون از  ی کنش 
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ایه هاشرایط مطلوب برای. جستجو کرد رم بخشی از س ز پهنه  انتقال  ی خصوصی ا
رگانی به گستره ی ت ز این راه به مرز  و باال بردن درآمدوریسمی باز 2 تا 10ها ا 0 

لیارد دالر نیز  ها در زمینههمین پیش وجود به دلیل شوربختانه  ،)نند ترکیههما(می
م والیت فقیه  م نیستچارچوب رژی   .فراه
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ایران     واردات فزاینده و دگرگونی های بازار 
  
  
  
  
  

نی برون مرزی بازرگا یران در زمینه  ری ا غیرنفتی ،دشوا نها به صادرات کم   ت
  رویدادهایتصادی، نشیب و فرازهای ناشی ازرشد کند اق .محدود نمی شود

ریی ها در  هایسیاسی و ندانم کا ون اقتصاپهنه  صنعت گستره ید بویژه در گوناگ  ، 
ر داخلی به  زا ر در برش زمانی کوتاه، نیاز با ر کنار افزایش تند جمعیت  کشو د

را بیشتر کردم  ی برنامه چندینپیاده شدن با وجود . ه استحصوالت خارجی 
رگیری های جدی بر سر راه رشد و نیز اسالمی جمهوریدر ی اقتصاد ، هنوز د

ریشه دار جناحی ات  لکه فضا،اختالف اسی ب را  نه تنها جو سی کشور  مه ی اقتصادی 
2(.آلود نموده است 4 نه ها و از)3 زمی جمله   حقیقت این است که اقتصاد ایران در همه 

ردات به  وا ر زمینه  وابستهد و ساختار تک محصولی بوده درآمد نفت خام صادراتی   
رگونی چشمگیری ،اقتصاد ردیده دچار دگ ع .  استنگ برای نمونه وابستگی صنای

ران در سال  بدین1993ای 1 اردات آن حداقل و گونه بود که برای چرخاندن  5 
ودبه کمکمیلیارد دالر محصوالت خارجی  2(. دالرهای نفتی ناگزیر ب هی به )44  با نگا

عمدهتوان دید که  واردات می باین بخش ،در خطوط  و  به صادرات نفت خام وا سته 
وران شاه. قرار داشت یا در ارتباط تنگاتنگ ه ،افزایش واردات در د یوستگی را ب  این پ

نی نشان می ده های پس از آنادمان میزا ل  ر سا که بازتاب .  که د زایش  این اف
نه تنها در ایران،باالرفتن درآمدهای نفتی بود شورهای  صادرکننده  بلکه در دیگر ک، 
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ان سال های . نفت نیز دیده می شد عتبار ،1980 تا 1975برای نمونه می  میزان ا
رای کشورهای نفت خیز ز ،صادراتی آلمان ب رد مارک به 10 ا رک 90 میلیا  میلیارد ما

تی از  صادرا بارات  ین گونه اعت تمامی ا ر  سهم آن د زایش یافت و  % 50به % 25اف
24(.رسید نقالبپس از  )5 با های بعد ازویژه   ز شدن دروازه  یران و عراق و با  جنگ ا

رودشان به  ردم که در سال های جنگ و روی محصوالت مورد نیاز م ران بر  ای
ازر ری اعتبارات به ب واگذا نار  ، در ک ود ته ب بدون پشتوانهکشور کاهش یاف یگانان    

ر در فاصله دو سالبایسته 1 و 1992 ه ی، واردات کشو 99 6ز به مردر مجموع  3 0 
د ی . میلیارد دالر رسی ته  به گف ود که  است افزایش بدهی خارجی ایران ب پیامد این سی

ارشناسان از مرز  رفت30پاره ای از ک نعکاس. میلیارد دالر نیز فراتر   این سیاست  ا
ر می ه نوز در هم اقتصاد کشور تا امروز دیده می شود و دولت هایی که روی کا

یند ند بازپرداخت سودهای آن  و برای کاهش این بدهی ها،آ  .کوشش می کن

ات کاال -148نمودار  وارد  2003 تا 1974میان  

دالر يليون  واردات آاال ميان 1974 تا 2003 به م

y = 422,51x + 12092
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لیون تن میان سال های  ران به می ردات ای وا 193نگاهی به   نیز همین 2000 تا 1

و می کند وج. واقعیت را بازگ ال از دیدگاه وزن و ا زش گیری واردات کا ویژه با ،ار  ب
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زا  ایاف به پیوند یش  بازار جهانی در  2ند تا سال  و این روبود نفت در   با 000
وساناتی که ب اا ن یازمندی ه رتباط ن دبودی اقتصاد درون مرزی در ا داا، ا در . شتمه 

ر این نده ی نزدیک تغییرچشمگیری د داشت و آی نمی توان انتظار  زمینه  براین   بنا
به عنو تولید کنندگان جهانی  رای  ر مصرفیبازار ایران ب زا به زیان  کمابیش ،ان یک با

رداری قرار خواهد گرفت،اقتصاد ملی ورد بهره ب م تغییر رژیم.  م عد  در در صورت 
ران ریکی خالی و ژاپن که پس از سرنگونی شاه جادو کشور آلمان  جایگاه،ای ا  ام

ران را پر کرده اند بازرگانی پیشین ای ز طرف های  ری یکی ا ، دچار دگرگونی چشمگی
2(.د شدنخواه 46( 

ون تن و صادرا -149نمودار  ات کاال به میلی  ت نفتوارد

imports in million tons

y = -0,019 9x2 + 1,5101x - 5 ,4256
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رداتی ایران مهم وا الهای  1 در میان سال های  راترین کا  نخست 1999 تا 974

یی و  واد شیمیایی و مواد غذا پس از آن م نقل و  ماشین آالت و لوازم حمل و 
و فوالد تشکیل حیو دداانات و آهن  تازه ی . دن های  ریزی  رنامه  وجه به ب ا ت ب

های داخلی ایران به م،اقتصادی رشد نیاز اشین آالت در آینده نیز  می توان با 
ردیدروبرو  شیمیایی و آهن و پوالد. گ واد  واد غذایی و م نه ی م زمی که   اگر،در 

های اقتصادی بر رو اریوی برنامه ریزی  نند و سن  سیاسی فروپاشیی کاغذ نما
ه  و اقتصا ند سال های پس از حکومت شا دی کشور و بحران گسترده، مان
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ازهای داخلی  واند بخشی از نی پیش نیاید، می توان انتظار داشت که ایران بت
ر این زمینه تأمین کند م. خود را د مه ترین کاالهای  جایگاه نخست در میان 

ر سال  19وارداتی ایران د را م7دیک به  با میزانی نز99 اشین  میلیارد دالر 
یی و آهن و فوالد ندداشتالت و لوازم حمل و نقل آ و مواد غذا  و مواد شیمیایی 

دجاه ود اختصاص دادن را به خ بعدی    .ای 
 رتی به میلیون دالترین کاالهای واردا  مهم-150نمودار 
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ر) واردات گمرآي آشور بر پایه طبقه بندي بين المللي آاال (ميليون دال

ماشين آالت و لوازم حمل و نقل مواد شيميایي

انات زنده مواد غذایي، حيو آهن و فوالد 
  

را از دیدگاه سه گروه کیفی نیز می توان  تی  الهای واردا رزیابی  بهترکیب کا ا
197در میان سال های . سپرد نخست را کاالهای واسطه ای  سهم 1999 تا 2
لید دیگر کاالها و داشت رد مصرف قرار ند که در روند تو دیا خدمات مو . گرفتن

رفته  ر گ تأمین نیازهای بازار داخلی به کا رای  تنها ب الهای واسطه ای اگر که  کا
رج  و در چرخش خود بخش مهمی از آن به خا نشود تا ارز شده  ر صادر  از کشو

رجی نقش مهمی باز گرددمصرف شده برای آن  رگانی خا باز ر بهبود تراز  ، د
2(.بازی نخواهد کرد 4 ری )7 وب خاو ای جن ر آسی  نمونه ی پاره ای از کشورها د
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ریزی های   داخلی و برنامه  واحدهای اقتصادی  نی  پشتیبا نشان داده است که با 
رنگرانه توان به این بخش،دو ونمایه ی مناسب داد می  پس از .  اقتصادی در

را  م  الهای واسطه ای نقش دو   مصرفی، اجناسدر ترکیب کاالهای وارداتیکا
ر  و د به دست مصرف کننده می رسند  ور مستقیم  ی عرصه دارند که به ط

انی برون مرزی  رگ های طوالنیباز ز سال  ران شاه و چه دوران ،ا ر دو  چه د
ری اسالمی ا،جمهو به شیوه ی غ ز راه ارز به دست آمده از صادرات نفت خام   لب ا

د،و نه از محل صادرات غیرنفتی کشور شده ان ر .  تأمین  که می تواند د تنها بخشی 
ر منجر شود های ،صورت هدفمندی درست به رشد اقتصادی کشو رمایه  کاال س

عمر ا  ند که ب زای هست را ولید کاال بیشتر خود د رای ت زه به کار ت و خدمات ها ب ا
رفت ده گ ی . می شون های واردات ر ترکیب کاال را د اکنون کمترین سهم  بخش اما ت این 

ر مجموع خود . داشته است ود کاالهای مصرفی و کاالهای سرمایه ای د روند ور
ها رو به کاهش ین سال  ر ا رشد داشت و کاالهای واس،د رو به  روسه ای  دطه ای پ . ن
االهای ی مصرفی دارند، می توان  خصلتن واسطه ای در ایرابا توجه به اینکه ک

رز درصد کاالهای 80 تا 70گفت که نزدیک به  برای مصرف با انیر وارداتی   پای
لید داخلی و  وه به بهبود تو هستند و سهم کاالهای سرمایه ای که می توانند بالق

زی  تولیدباال رفتن ناخالص ملی و نیز کاهش کسری تراز بازرگانی برون مر  
 .بیانجامند، ناچیز است

ر سه گروه ترکیب کاال-151ودار نم  های وارداتی د
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ل  های واردات ایران میان سا وان به دگرگونی  داز دیگری نیز می ت ز چشم ان ا
رایه ی حمل و .  نگاه کرد2002 تا 1992های  ها، خدمات و ک اگر سه بخش کاال

ریمنقل را  نگ ها ژرف تر ب و حمل  بزرگتری نسبت بهسهم، کاال و کرایه   خدمات 
ها از 2002 تا 1998میان سال های . از خود نشان می دهندقل و ن رود کاال  و

70 میلیون ریال به مرز 30000نزدیک به  ون ری000 ،ال میلی انا  رسید هم  
و بخش دیگر بسیار ناچیز و کمتر از .و برابررشدی د م د 1000 سه  میلیون 0

ردات اوریال  ر سال  نزدیک به یک دهم تمامی وا  به قیمت های 2002یران د
  .بود ،1376ثابت 

ات به قیمت های ثابت در پار-152نمودار  وارد  ه ای بخش ها 

واردات به قيمت هاي ثابت در پاره اي بخش هاي 
اقتصادي
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ر سال های  ران د رزش واردات ای 1رشد ا ه   در میان مهم2003 تا 987 ترین رشت

ب رداتی نخست  وا لیه و باهای  وسایل نق ر جایه گروه  ادی د اصله زی ن گاه پس از آ ف
یک، محصوالت معدنی، چربی ها، ماب اشین آالت و خمیر  آالت و دستگاه اوپت

نقلیه ی زمینی. در پیوند بودچوب   ،رشد تمامی بخش های گفته شده بجز وسایل 
ر ای باَ همسان د برش پنجساله تقری ر مرز باودبن  ورود .  درصد250 افزایشی د
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یه ی زمینی اما  ریباَ دو برابر بخش  سال6 در این ،وسایل نقل  و از های دیگر بود تق
15 ری39520 لیون  282251ال به  می رسید93 ریال  به  میلیون  رشدی نزدیک   و 

5 د درصد 00 ز خود نشان دا هش. ا رفه کا زی محدود ورود این  و آزادها  تع سا
کمک ،ه کاالهادست ر  ود به این ام به سفارشات . رسانده ب ز این واردات  بخشی ا

ول   .شتگ باز می  نیزتی و انتظامیدستگاه های د
رشد ارز-153نمودار  الها  ر گروه کا  ش واردات د
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200 3-198 االها ميان 7 واردات در گروه آ  رشد ارزش 

  
دگاه ارزش مطلق اما ز دی 68 از  را که ورود ماشین آالت، می توانا 44491 

ری غ میلیون  5120737ال به مبل افت5 های پس .  برجسته کرد، افزایش ی اه  یگ جا
را وسایل نقلیه  ز آن  ایع شا یمیایی و و فلزات معمولی و محصوالت صن

روارید طبیعی داشت دم ایع شیمیایی از آورود ماشین . ن الت و محصوالت صن
پاره ای صنایع لید  ژه صنای،جمله با هدف گسترش بازدهی و تو ع فوالد و  بوی

وشیمی  رفتپتر 24(.صورت گ 8( 
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 رزش واردات گروه کاالها دگرگونی ا-154نمودار 

يليون ریال به م ا  االه اردات گروه آ ارزش و دگرگوني 
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زن رده بندی مهم،از دیدگاه و پایه ی گروه های تعرفه ی    ر  ترین واردات ایران ب

زات معمولی و صنایع  اتی و فل گمرکی، نشانگر وزن باالی کاالهای معدنی و نب
ایع غذا ودیی شیمیایی و صن د چربی . ب وه های کاالهای وارداتی مانن زن دیگر گر و

واد پالستیکی و خمیر  در از آن کمتر یا میلیون تن و چوب نزدیک به یک ها و م
ود 2003سال  ا اشت، ایران در نظر دی گسترش شرکت های کشتیرانبا. ب  نه تنه

ند، بلکه  بخشی از ها حمل و نقل ک کاالهای صاداراتی خود را به کمک این کشتی 
زه در سطح ازارهای تا دستیابی به ب ر چند نارسا برای  ر آن تالش هایی ه زون ب  اف

نطقه ای و جهانی صورت گرفت زی . م نه شدن درآمدهای ار ز هزی رتیب ا به این ت
رای حمل و نقل کاالهای صادر ران ب شدای ی . اتی و وارداتی تا حدودی کاسته  م

ری ،  این امرتوان در صورت پیگی نی را تازه در بخش کشتی یه گذاری های  رما  و س
االه رز دریافتی از حمل و نقل ک ردن ا ز راه به دست آو نی، گام ا ا در بازارهای جها

ز دست یافت ام به سودهی الزم نی رانی . به گ ربخش عمده ی ظرفیت کشتی  به کشو
رکت  رانی جمهوری اسالمی کشش ر سال . تعلق داشتتی 200د  ظرفیت این 3
رکت  293981ش ود تن 9 پس از آن .ب یرانی ایران و هند، شرکت های   کشت

لفجر و کشتیرا وا رانی  ی راکشت ریای مازند قرار داشتنی د رسد که . ندن  ظر نمی  به ن
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یرانی  های کشت نه یدر صورت اجرا  خارجیشرکت  امیابا برنامه از سوی ی ک ین   ا
ود در ایران، بتوان م خ ریند به افزایش سه اشندبارب ر ب میدوا یران ا ریایی ا در .  د

ل"دبلیو-تی-ام" چارچوب اجرای این برنامه ها از جمله شرکت   در آلمان تا سا
ز کشت5، 2004 ارشی ایران به قیمت 6ی ا ربر سف 20 کشتی با ه 5  میلیون یورو را ب

د رانی جمهوری اسالمی تحویل دا ی 2(.کشت ر آلمانی)49 ز سوی دیگر شرکت دیگ   ا
نظر دا"ام-جی-آی" رخانه ی کاملشت در   کشتی سازی در  به ساخت یک کا

رد ران بپ وازدای رگ ایرانی در این زمینه خواهد ب  و قرار د که نخستین کارخانه بز
ز اسکله ، بزرگی آنبود ز بزرگتر باشد"وارنه مونده"ی  ا لمان نی 2(. در شمال آ 50(   

یران زی ا و ،صنایع کشتی سا های صورت گرفته سودآور نیستند   با وجود تالش 
هند نها زیان می د ر. بیشتر آ لت این ام ودن یت، از جمله ناتوانی مدیرع واپس ب  

افی تکنولوژیک و وابستگی آن به دیگر صنا یع کشور است که از توانایی ک
یستند   خوددر% 30 نزدیک به ،کشتی های ساخته شدهقطعات . برخوردار ن

و بقیه از بیرون تأمین می  ارخانه های کشتی سازی  2(.گردندک 5 1( 

م-155نمودار  ات مه وارد الها به تن در سال ترین ک   200ا 3  

2 ا به 1000 تن در سال 003 االه ترین آ  واردات مهم
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ادرکننده ی کاال به ایران در پهنه ی جهانی در  کشورهای صبرجسته ترین
27ن  آلمان به میزا2003سال   2215 ه مبلغ میلیون دالر و سپس ژاپن ب47

ر بودند ز کشورهای اروپایی. میلیون دال ژه،بخش مهمی از واردات ایران ا   بوی
وپا به دو طرف بزرگ . تامین می شد کشورهای عضو بازار مشترک ار

انی برون مرزی  رگ ردات کاالباز وا وپایی و ،ایران در زمینه  یعنی کشورهای ار  
زیم ردا ایی با ژرفای  بیشتری می پ به واردات از کشورهای . آسی با نگاهی 

روپایی  می توان دریافت که پس از آلمان که جایگاه آن به صورت سنتی ،ا
رابسیار پایدار بوده، جایگاه های دیگر ز آن   کشور سوییس و پس ا  نخست 

تالیا و تانیا داای وسیه و بری و ر انی در ایران از اعتبار . شتند فرانسه  کاالهای آلم
ندخوبی برخور ود ات شاندار ب یران به مناسب و بازرگانان و دولتمردان ا ویژه    ب

کشور اهمیت می د دبا این    .ادن
های اروپایی-156نمودار  ات به میلیون ریال از مهمترین طرف  وارد   
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پاره ای موضع  اسی از سو   ر کشورهای ی آلمانگیری های سی و فرانسه و دیگ  
ز ران و با ران ای لب اعتماد س ر ج ان  اروپایی د رای دگم گ رات با  کردن راه مذاک

ر پهنه ، نه تنها در زمینه ی سیاسی،اسالمی نبود بلکه د نیز بی تأثیر  ز . ی اقتصادی  ا
به موضع گیری روشن علیه ان می توان  ز این می ریکا و انگلیس پس ا  حمله نظامی آم

ل  ورد استقبا راق یاد کرد که م امبر به ع رانیازده سپت رار گرفتزمامدا .  ایران ق
توان بازتاب این امر را اسبات اقتصادی  می  ر برنامه های گسترش من از جمله د

یران و فرانسه دی ر سرمایه . دمیان ا لب نظ ران با ج نسوی می خواهد در دارانای را  ف
ب ابل را 5رنامه یک  و  با این کشور ساله حجم داد و ستد متق چند برابر افزایش دهد 

ر سال پس از ها د ز جمل را در رشته های گوناگون  دو سویه مناسبات2000ی  ه ا
رش  ع اتومبیل گست ر صنای دد 2(.یافتن 5 2(  

های اروپایی در واردات ایران میان سال سهم کشور زایش  2 تا 1997 های اف 003 
ود زدیک به  .چشمگیر ب به سهم خود % 14بر این پایه فرانسه در این برش زمانی ن

زود ران اف زار ای ر با با د 1 و پس از آن سوئد  لیا و اوکرایین با 3%  آلمان که .%10، ایتا
نخست را در می ر ،شتزان مطلق واردات به ایران داجایگاه  را اه ششم ق ر جایگ  د

رفت و به  یناوکرا. بسنده کردافزایش سهم % 8گ تنها کشور از اروپای شرقیی ، بجز  
رشدی دست یافتبود روسیه، ر .  که به چنین  بازارهای تازه ای د کشور  اگر چه این 

به دست آورد ران  به ایران ولی میزان صادراتش،ای ر سال    تنها نزدیک 2003 حتی د
ا از  وبودم آلمان به یک نوزده وپای شرقی، همان ز کشورهای ار یران ا  دیگر طرف ا

رابر با روسیه  ین زمینه به 6783996با مبلغی ب ال که مقام پنجم را در ا  میلیون ری
   .شت، نیز بسیار فاصله داخود اختصاص داد

کشورصادرات ز این  به می ران تنها  153ان  به ای رسید1410 ریال  ون  زمینه .  میلی در 
وک شرق  ز فروپاشی بل ات بازرگانی با اروپای شرقی پس ا دگرگونی ی مناسب

ری  دچشمگی روپا در سال . رخ ندا وع واردات از ا 97022754 برابر 2003مجم 4 
لیون ریال  های بیش از طرف دو% 50نزدیک به سهمی  که بودمی ران همانا کشور م ای

ایی    .داشتآسی
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افزایش ارزش واردات از اروپا-157نمودار     

1 ا 977-2003 از اروپ واردات  یش ارزش  افزا

فرانسه; 14

سوئد; 13

سوئيس; 11
ایتاليا; 10

اوآراین;

آلمان; 8

 
رزش واردات ایران از های  ا د به  در مجموع خو2003سیایی در سال آکشور

616044 روپا دومین جارسید میلیون ریال 61 ز ا پس ا ز.  بودیگاه که    آنپس ا
ب ا  10339 مبلغی برابر با اقاره امریک و می201 ریقا ب قاره یلیون تومان   ا اف

ریال 1002973 یون  ندقرار میل   . داشت
رزش واردات از کشورهای آسیایی رات متحده باز ب،ا گ ویژه به اما  که شتمی 

به ایران در سال  نده کاال  رکن رین صاد رگت  به میزان 2003با فاصله ی زیاد بز
167142 لیون ریال بود94 ز ن.  می ا کمتر ا زانچین ب  جای دوم را ،یمی از این می

عربستان و  و سپس کره جنوبی و ژاپن و هندوستان و ترکیه و شتدا
اپور و قراقستان  رسنگ را رگانی با .  گرفتندق اسبات باز ر زمینه چین من در بیشت

ری ها  دادگسترش چشمگی مه دارد نشان  دا وند رو به رشد آن ا  .و ر
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15نمودار    همترین طرف های آسیاییارزش واردات از م - 8

ارزش واردات از مهمترین طرف هاي آسيایي

تحده ات م ار ام

چين

آره جنوبي

ژاپن

ان هندوست

يه ترآ

ان سعودي عربست

اپور سنگ

ان قست قزا 2003

م
وان  ر زمینه رشد وارداتی ت در پیوند مناطق آزاد ی از آن با  بخش گفت کهد

ز . بود زچشم انداز جایگاه آن ا برابر نخستین طرف اف رشد، نزدیک به پنج  ایش 
رآسیا یعن یران د انی ا رگ ربستانباز ین سال،ی ع اگر چه .  ها بود در فاصله ی ا

زدیک به  بسیار ناچیز ون انال  ین ک زش مطلق واردات از ا  میلیون 203485ار
ل  ر سا 20ریال د رشدنمود می 03 بود، ولی آهنگ  ال  زاد بیشتر آمناطق .  با

زی شدراتبرای کمک به صاد ران برنامه ری نفتی ای ولی در  غیر عمل نقش ند، 
نان در این زمینه کم  ودآ تنها 2003 و در سال ب  37022 ال7  از این  میلیون ری
ها. راه به خارج صادر شد ل  رین رشد واردات ایران میان سا 199ی بیشت  تا 7

رات وبا عربستان و سپس  با  نخست از آسیا2003  قطر و ژاپن و چین و اما
و هندوستان ک  .پیوند داشتیت و 
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زمه-159نمودار  ردات ا افزایش وا آسیای   مترین طرف های 
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زیواردات رآمدهای نفتی و گا    تابعی از د
  
  
  
  
  

توان گفت نشان  ،می  به نوسانات درآمدهای نفتی واکنش  که نسبت  نخستین بخشی 
بخش دولت. دهد، واردات ایران است می وثر استدر افزایش آن نه تنها  ک ی م  که نزدی
8به  را زیر کنترل دارد، درصد اق0 بلکه بخش خصوصی و بویژه تصاد  بخش  

رگا بازی مینیباز ر در آن نقش  زا نوسانات واراتدر زمینه. کنند  و با  تفاوت  ی 
ل و پس از سا 1 چندانی پیش   افزایش درآمد های نفت و گاز :شود  دیده نمی979

ال میام تی را با گذاری های دول نه تنها بخش کان سرمایه  راه آن  رد و از  های  ب
ولتی نیمه دولتی و خصوصی ،د م ،به کار گرفته می شوند  غیر مستقی بلکه به گونه   

زایش می ژه الیه ه  پول در گردش اف روندان به وی رید شه  و  باالیایابد و توانایی خ
د  اجتماعی رشد میمیانی   . کن

ره ای ر پا رش د ژه پس از پایان جنگ  از ب ان شتابان ،ها بوی کشور چن رشد واردات   
لیو در مقیاس رجی  ک پی داشت بی مانندی باال بود که بدهی خا گذشته از پاره . در 

های سیاسیوای ش ائین که بیشتر با رویداد رداتی به سوی باال و پ وا –ک های 

وند است رجی در پی عی و سیاست خا و توان میان افزا  می،اجتما یش درآمدهای نفت 
ز  کشور از یک سو گا ز دیگر سو و واردات کل  زیادی ا همخوانی و همسویی 

  .جستجو کرد
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الهای وارداتی ر ترکیب کا و ،د های واسطه ای  م کاال ال و سه  سهم کاالهای مصرفی با
رمایه ای اچیز استس وشش .  هنوز ن های وارداتی ک رگونی در ساختار کاال دگ رای  ب

یگیرانه هایی  رناپ رد ت میصو ردات .گی وا ایی و فوالد و سیمانکاالهای در  ه ، شیمی  ب
لیل سرمایه گذاری بازار داخلی د ز  زه و تامین نیاز بخشی ا  رو به  روندی،های تا

هش دیده می نه.شود کا په ر  ر حمل و نقل و نیز م  د زا ییی ماشین آالت و اب  ،واد غذا
م گیر   ، صاحبان صنایعاز سوی بخش خصوصی بویژه .می نمایدرشد واردات چش

االهای واسطه ای که می ورود بخشی از ک برای  رایشاتی  ز  گ توانند با بهره گیری ا
وند ر پاره ای از زمینه ها با این گرایشات. شود  دیده می،صنایع داخلی صادر ش  د

وبرو می ولتی ر بخش د لفت  ردندمخا پشتیبانی .  گ یشات هدفمند  ین گرا ر ا ونداگ ، ش
بود که  می ر  وا وان امید بهبودرویکردهااین ت ع   در  واق تراز بازرگانی خارجی موثر 

بهره گیری از اولویت .شوند واسطه ای با  الهای  صاد داخلی از راه ورود کا  ،های اقت
ر برای ونه وا ز نم نساجیتامین نیا بخش   بازرگانیبهبود داد و ستد به  می توان ، 

 .برون مرزی کمک رساند
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رو ی خارجیتراز بازرگان    ی دو سده ای های دشوا
  
  
  
  
  

ران با کشورهای جهان در داد و ستد زای  ای را  افزایش 20 و 19ه ی دو سدد
ری داشت های چشمگی نفت در بازار ر دهه ی هفتاد جهانی  و با افزایش بهای  ویژه د ب

ر شدمیالدی نمایان ت و نیز  خارجیعامل تعیین کننده در داد و ستدترین  مهم.    
رگ ، وضع تراز باز یران بخش های دیگر اقتصاد ا انی برون مرزی، همانند نقش آن در 

انی بوددالرهای دریافتی از راه فرو به دیگر سخن تراز . ش نفت در بازارهای جه
ابعی از درآمدهای نفتی بوده و ران ت زی ای ون مر انی بر رگ هستباز ا .   در این راست

ردات وا ا  نه یز  بلک،نه ت صادارت نفتهستندضریبی ه صادرات غیرنفتی ایران ن ز  .  ا
ا کشوراقتصاد بنابراین  ران ب ی های ا یا تنش  های نفت جهان  بحران در بازار با بروز   

بویژه کاریا  و غیر همسایهکشورهای همسایه و  تل کنسرن های بزرگ بین المللی و 
ر  که . استهای نفتی، بسیار آسیب پذی ا این های ب رزدریافت   از راه صادرات نفت یا

نکه تعی ران هستند،ده ی تجارت خارجی ایران ین کن له ی حکومت 25 در دو  سا
ز دوره ی اسالمی بیش ا ها ( بود شاهی زمامداری ساله 25  ی در فاصله ی سال 
19 ا 80 عاَ نزدیک به 2003 ت ر 360 مجمو رد دال امیلیا   درآمد نفت صادراتی ی

النه  انگینی سا زدیک بهمی رد دالر16 ن بود، در  در اختیار جمهوری اسالمی  میلیا
ل  19حالی که درآمد نفتی ایران تا سا زیر 72 ونه 2 ساالنه  نم  میلیارد دالر و برای 

ر سال  ا در مرز نیم میلیارد دالر قرار داشت1967د نه های اما  ،) ت دستاورد
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وداقتصادی  نم ید ناخالص ملی و یی شاخص هااین امر در. ناچیز می   مانند تول
نه و سهم ارزش افزوده ب رشد اقت، اقتصادی مانند صنعتخش های مهمسرا صادی  
زی رگانی برون مر باز ار می کنند و تراز  ران  .خود را آشک پذیری اقتصاد ای آسیب 

ردد، بلکه تمامی تار وپود آن را  بستگی آن به صادرات نفت خام باز نمی گ تنها به وا
ر برمی گیرد نفتی . د ر دالرهای  نفت و کاهش چشمگی د بحران در بازارهای  می توان

را دچار اختالل کبو ران  نجساله ی ای های اقتصادی پ رنامه  ژه ب رت ندی ر صو و د  
اشد ر را از هم بپ ران در سال های کنونی تالش. تداوم، شیرازه ی اقتصاد کشو  ای

رد هد،هایی به عمل آو پذیری بکا ین آسیب  زان ا ز می تا ا  ،نخستین چاره اندیشی.  
وشش  رنامه برای ایجاد محصوالت جایگزینی به جای نفت ک و از آن میان ب خام 

ید و صا رات محصوالت پتروشیمی و غیره ریزی برای تول و  .بودد ر زمینه  کشف  د
یع پایی دستی آن نیز تالش ها استخراج و صادارت گاز طبیعی و تولیدات صنا ن 

زوده شد رو. اف ر که به کمک گ هی با تدوین استراتژی اقتصادی بیست ساله ی کشو
رشناسان اقتصادی ته هاگردیدیه از کا به آن ، با وجود نارسائی  و انتقادات وارده    

وناگون درون دستگاه حکومتی برای  و درگیری های بسیار جدی جناح های گ
و دوراندیشانه لمی  ه اجرای آن، در جهت برنامه ریزی ع رداشت  گام هایی به جلو ب

2(.شد 5 رت )3 ها، در صو ز این راهکار ویهه همپشتیبانی  اجرای پاره ای ا ز صنایع  اس
رفتن تولید در رشته های کلیدی، باال رفتن تولید ناخالص دداخلی، می توان  به باال 

و  هدفمند کردن واردات  و کاهش و یا  داخلی و سرانه، افزایش صادرات غیرنفتی 
انجامدبهبود تراز بازرگانی برون مرزی  ین هدف ها و برای . بی برای دستیابی به ا
امی های اک روازانه، جلوگیری از تکرار ن های  برنامه های اقتصادی بلند پ نه  زمی

اسی و اجتماعی الزم هنوز موجود نیست و امکان اجرای این برنامه  و سی اقتصادی 
  . پس پرده ای از پرسش پنهان استها نیز در 

ر کنار این دگرگونی ها ر سال های گذشته د رد ایدا  که می توان آن را در ی ناپ
زیابی ود مثبت ار عمده ی خ توان  رد، کخطوط  زی بهمی  یجاد صندوق ذخیره ی ار  ا

وق  .اشاره کرد های این صند وسانات قیمت نفت در بازار برای جلوگیری از تأثیر ن
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مکان کاهش در  رمستقیم بر آجهانی و ا مستقتیم و غی مدهای ایران از این محل که 
یر می گذاتمامی شالوده ش پشتیبانی از بخبرای ، و نیز شت های اقتصاد ایران تأث

بوجود آمد،های گوناگون اقتصادی ره گیریدر مورد .   یبه ری  از ا ن صندوق درگی
نه از آن روشن نشدهشتهای جدی وجود دا .  است و هنوز شیوه ی استفاده بهی

دگاه ها باط  به چگونگی برخورد،بخشی از اختالف دی  به استراتژی توسعه در ارت
دین گونه.بود اره ای از دست اندرکاران بر  که ب رات  یاستراتژی توسعه پ  صاد
زینی واردند می کتأکید ژی جایگ رات روهی است و گ ی   یران درست م برای ا ردات را 
نددان زمان را. ست زمان تجارت جهانی شرط عضویت ایران در این سا  به گزینش ،سا

رداسترا رات وابسته ک صاد ود اختالفات هتژی توسعه   و حکومت اسالمی با وج
راستا حرکت  رونی، در این  2(.می کندد 5 4(   

  نوسانات داد و ستد خارجی ایران-160نمودار 
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پس  بویژه  زی، علیرغم نوسانات  ون مر تمامی شاخص های مربوط به داد و ستد بر

ز سال  بازار جهانی  که با دگرگونی های قیمت نفت90 تا میانه ی دهه ی 1992ا  در 
ر پیوند  د  مییشی را نشان، روندی افزابودنیز د ن ران . داد رات ای ین میان کل صاد درا
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ز نزدیک به  ز 6ا ل 28 میلیارد دالر به مر ر در سا لیارد دال  و در کنار رسید 2003 می
زان  11آن کل واردات نیز از می به 8. زدیک 24مرز  میلیارد دالر  یارد دالر ن و شد میل  

رات ا بعی از صاد به ی تا به مثا یرویفتی نوسانات درآمد ن زواردات  رد پ وسانات . ک ن
نیز در این غیرنفتی   و اگر چه هنوز بود میان از همین ویژگی برخوردار صادرات 

نی برون مرزی ایران و ستد بازرگا ر داد  اچیز  ی نقشد صله ولی از ،داشتن  در این فا
رد دالر به زان نزدیک به یک میلیا ز می زدیک 4 مر لیارد دالر ن و می ی صادرات  براشد 

ز ریزی گردیدباالتر نی نامه  2(. بر 55(  
ونی تراز بازرگانی ایران میان سا های دگرگ نشانگر آن 2003 تا 1989ل   که بود 

ر مجموع خ ور، د ردات کش وا و  ات در درآمد نفتی ایران  ود با بهبود علیرغم نوسان
وبرو  ز . گشتیماین شاخص ر ر ا با نفت با شتابی بیشت ل ها تراز بازرگانی  در این سا

بهبود یافتازرگانیتراز ب ون نفت  ز بازرگانی با نفت و گاز از کسری نزدیک .  بد را ت
ر در سال 4.6به  یارد دال 4 به مازاد 1989 میل ل  میلیار4. 20د دالر در سا بهبود 03  

لیافت ری، و بازرگانی بدون نفتی کس نزدیک به ، تراز  ر به 9.5 از میزان  یارد دال  میل
1 20 میلیارد دالر در سال 8.4 اس. رسید 03 رجی و تسی رهای باز در تجارت خا  د
ویهواردات وی ، بی ر به کاهش جدی واردات ر  دولت اسالمی را بر آن داشت که 
19 در سال .آورد ردات در مرز2001 تا 95  میلیارد دالر باقی ماند 10  میزان کل وا
199 سال ی درو حت ود یعنی 5 رین میزان خ به کمت لیارد دالر رسید8.2  ل .  می از سا

20 و غیرنف به بعد01 ز بازرگانی نفتی  را بان  اما در هر دو زمینه ی ت شتا تی گرایش 
زتاب  و آخرین آمارهایی شدمنفی دیده  های ایران با نیزکه در روزنامه   نشان ،یافت 

ون مرزی ایران به  داد و ستد بر ازگشت اوضاع  پروسه ی سال های پیش از از ب
19 ا نفت و گاز بشت دا95 تراز بازرگانی ایران ب ا 5ا کسری نزدیک ، که  میلیارد  10 ت

ون نفت  بد 2با کسری دالر و  وبرو بود 0 ر ر لیارد دال یران. می ری اقتصادی ا  ،دشوا
ژه ب رنابوی رات غی ردات  ناتوانی در افزایش صاد وا و در پیوند داشت فتی پا به پای 

ج و نتیجه ی آن گرایش به بخش های نفت و گاز و تالش را  برای افزایش استخ
ود رو به افزایش ،رهای جهانی برای تأمین این کسری فزاینده در بازافروش  .ب
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رداشت های فزاینده  ز شده در صندوق  و پی در پیب دا  از درآمدهای نفتی پس ان
ودهای این دشواری ،زیذخیره ار نم ود یکی از  هستب 2(.ه و  56( 

ان با نفت و بد-161نمودار   تون نف ترازبازرگانی ایر

نفت بدون  نفت و  با  ترازبازرگاني ایران   

y = 748,25x - 4039,6

y = 73,616x - 13946
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ر این میان م 1سال های میان ی توان د وشکافی کرد2003 تا 992 .  را بیشتر م

بازرگانی ایران میان سال های  راز  ونی در مهمترین بخش های ت  تا 1992دگرگ
به میزان 2003 هش واردات  رصد در این فاصله ی زمانی و افزای6 نشانگر کا ش  د

دار  ه صادرات نفت و  . بود درصد 51کل صادرات به مق گاز ایران در این یازده سال
ز  2 میلیارد دالر به 16ا زد2.8 یارد دالر همانا ن نشان 42یک به  میل زایش   درصد اف
ز در همین درازا صادرات غیرنفتی  .داد لیارد دالر به 2.6ا لیارد دالر5.3 می رسید می  ، 
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ر برابر افزایش.  درصد افزایش103یعنی  ز د زان اما هنو راین می ردات  چشمگی وا  
  .نبودور پاسخگو کش

های بازرگانی  درصد دگرگونی د-162نمودار   خارجیر مهمترین بخش 
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صادرات کل

صادرات نفت و گاز

صادرات غيرنفتی

واردات

ر مهمترین بخش هاي بازرگاني برون مرزي ميان  رصد دگرگوني د  د
1992 تا 2003

  
نه در سال  نقلیه زمینیا پیش از همه ب2003کسری مواز الت، وسایل   و  ماشین آ

بر  برا ز آن با میزانی  ز آن، ب%50پس ا ر ا رید طبیعی و ا یا کمت وا ولی ومر معم فلزات   
واد پالستیکی و دستگاه های اوپتیک محصوال . در پیوند بودت صنایع شیمیایی و م

رابر با  رقمیکسری موازنه در زمینه ماشین آالت 512073 ب  میلیون ریال و 75
2ل نقلیه وسای 82 ل 25193 انند نقش . را آشکار می کرد میلیون ریا الهایی م کا

ع غذایی و چربی و محصوالت صنای واد نسجی و خمیر چ عات ها و م و مصنو ب 
و چوب کمتر س نده  و حیوانات ز ودنگ  نم و در این میان کاالهایی مانند . می  پوست 

ز دیگر واردات ای وچکی ا م و کفش و کاله و اشیای هنری بخش بسیار ک را چر ران 
ر سال  د  می تشکیل2003د  .دادن
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16نمودار   االها-3 زنه مهمترین ک  ی بازرگانی کسری موا

آسري موازنه مهمترین آاالهاي بازرگاني

ماشين آالت و غيره

وسایل نقليه زميني

فلزات معمولي و
مصنوعات آنها

مروارید طبيعي
و…

محصوالت صنایع
شيميایي

د پالستيكي و… موا

آالت و دستگاههاي
اپتيك

  
ین سال ر ا ریند تراز بازرگانی ایران با بیشت های جهان،  کشور ون نفت، منفی    . بودبد

هیچ روپایی، که جایگاه نخست را در بازرگانی  با  یک از طرف های بازرگانی ا
ندکشور در میان قاره های جهان داخارجی  . د، موازنه مثبت دیده نمی ششت

کسری در س فاصله ای بود به آلمان مربوط 2003ال بیشترین  ا  ز آن ب و پس ا  
ری و روسیه و ب یتالیا  نسه و ا را و ف وکمتر، سویس  ز آن  به نیمی ا تانیا  و نزدیک 

ندبلژیک و سوئد قرار دا لمان کسری. شت با آ ران  و ستد ای ر داد  2 براب 7339184 
ریال دا ا سوئشتمیلیون  و ب کسری برابر   26700د این  ود 67 ا . ب زنه ب وا کسری م
ند هلند و اترپاره ای دیگر از های بازرگانی مان رف  ر  ط رایین کمت انیا و اوک و اسپ یش 

ود نم ا کسری کوچکمی  نه رک ت 6606  و با دانما   .د میلیون ریال دیده می ش27
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رین کشورهای اروپایی-164نمودار    کسری موازنه با مهمت

200 يليون ریال 3 ه م ي ب ای مترین آشورهاي اروپ ا مه آسري موازنه ب
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زی با کشورهای آسیایی ون مر انی بر رگ ژه با،باز  کشورهای همسایه و نزدیک  بوی

دا،به ایران ود کسری کمتری  ز  مازمحدودی و در موارد شت در مجموع خ را اد ت
ش انی نیز دیده می  رگ ر . دباز د چکادد و ست کشورهایی که ایران با آنان داد   

انی رگ رگرفتن نفت داباز ون در نظ بد ات متحده و کره ، کشورهای امارشت منفی، 
دجنوبی و چین  اده بودن یست ارات نزدیک به .ا ا ام 1 کسری موازنه ب 091741 2 

ریال در سال  20میلیون  رگترین % 40 و نزدیک به 03 با بز زنه  وا کمتر از کسری م
روپایی ایرانط نا آلمان ،رف ا کسری. بود هما پن و ترکیه و این   با هندوستان و ژا

اپور و عربستان و مالزی و قزاقستان ر از  رقمیسنگ 400000 کمت ریال0   را  میلیون 
رد ر می ک  .آشکا
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16نمودار   زنه بدون نفت با مهمترین کشوره-5  ای آسیایی کسری موا

مهمترین آشورهاي آسيایي با  موازنه بدون نفت  آسري 
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ران  ره ای از کشورهای جهان، مواای رگانیتنها با پا باز دا)غیرنفتی (زنه ی   شت مثبت 

رکه میزان آن نیز ز  بسیا ندی. بود ناچی ین رده ب باالی ا ر  بحران زده ی ،د ر   کشو
انستان و کویت و  عراق و پس از آن کشورهای همسایه ی ایران آذربایجان و افغ

اطق آز و پاکستان و من داد و ارمنستان و قطر و عمان ترکمنستان  ن رار داشت د . ق زا ما
انی مثبت ایران با عراق برابر  رگ 2264باز ریال در سال 278 لیون  ا 2003 می تنه  

به  زدیک  اچیزی ن م کسری موازنه با ام و بودرات یک ده داد  ل از راه   که در این سا
ب برا ران  ر ای زا ازرگانی به سودی از با 10ر ستد ب ون ریال 917412 ه  میلی دست یافت

ران. بود نکه آیا ای ونی اقتصادای وتاه  با ساختار کن ر برش ک که د وانایی آن را دارد   ت
ره شود، در هاله  همسایگان نزدیک خود چی کسری موازنه حتی با  ین  ر ا ای زمانی ب

م قرار دارد ز ابها  .ا
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زاد مو-166نمودار  ا ما زنه بدون نفت آسی  ا

ا نفت در 2003 - آسي بدون  اد موازنه  از م
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ه  رگانی خارجی که ب زمینه باز ری های اقتصادی ایران در  ه یکی از دشوا توان ب می 

رانینخستین میان از . صنایع کشتی سازی باز می گردد، اشاره ای کرد  که زمامدا
ر  بد و نظامیه اهمیت اقتصادچند سده ی گذشته  و سیاسی  کشور ی   این رشته در 

به نادرشاه اشاره کرد برای چیرگی بازرگانی و نظام. پی بردند می توان  ی او 
وباره ی ایران یج فارس و دریای خزرد 1 در سال ، بر پهنه ی دریائی خل 743 

نگلیسی سپرد ون ا ران را به جان الت وند کشتی جنگی. ریاست کشتی سازی ای  یک فر
ران با  2ای و 3 وسیه  رشکنی های ر وجود کا و به آب افتاد و با   توپ در دوران ا
نگلستان برای ایران ساخته و20 ،ا ندرعباس به  فروند کشتی در بندر سورات   در ب

ران واگذار شد های .ای رنامه  نست به ب توا رشاه ن ا این وجود دولت کوتاه مدت ناد  ب
ریائی ورزیده  ود برای ایجاد یک ناوگان د اپیگیر بعدی خ تحقق بخشد و تالش های ن

رسید 2(.ندنیز به نتیجه ای ن 5 ین )7 دا ا دامه  های . ردپروسه تاکنون نیز ا ر سال  د
1گذشته از جمله سال های  20  تا987 و  افزوده شد کمی به شمار کشتی ها03  

8تعداد آنان  از  به  (109 به 4 د) افزایش% 30نزدیک  زان . رسی ر حمل و نقل می با



ا   301                                                                                     داده ها و چشم اندازه

زشد  برش زمانی از  ه نی ر همین  22د ا نزدیک به هماتن  3280776به تن  77488 ن
تی یا ی کشتی های ایران. افزایش یافت% 40 عمده دول ور  یمه که به ط لتی هستند، ن دو

ر  ربریزمینه ی نه د ر ،مساف ر پهنه ی حمل و نقل با ویژه د های ( بلکه ب ویژه کشتی  ب
بر خشک بجایی و ) فله  های عمومی در جا ش عمده ی ظرفیت بخ.  کنند میکارکاال

ران ب رانی ای ی وری اسالمی کششرکت  اکشت یرانی جمه ودت ر پیوند ی 2در سال . د 003 
2 این شرکت  کشتی هایظرفیت 939 هند 819 تن، کشتیرانی ایران و   تن، 310330 

رانی والفجر  ی 3068کشت  .می نمود تن 25040 مازندران تنها  و کشتیرانی دریای0
ران در کشتی ران م ای ناچیز سه رگونی بسیار  لیرغم این دگ نی و منطقه ای ع ی جها

ر راه های آبی  و آسیا ب ز هم پس از چند سده، کشورهای صنعتی اروپا  هنو است و 
 . چیرگی دارند ایرانپیرامون

  تعداد و ظرفیت کشتی ها-167نمودار 

شرآت آشتيراني جمهوري  تعداد و ظرفيت آشتيهاي 
شرآتهاي وابسته اسالمي ایران و 
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ونی، زیر اقتصاد کن رآیند ناگ  ا در داد و ستد برون مرزیهتراز  کسریب

  
  
  
  
  

بات قیمت در کنارتراز بازرگانی مثبت دی،ها  ث   مطلوب و اشتغالو  رشد اقتصا
رین   از مهم،پایدار ها وهستند ثبات اقتصادی نمودهایت ر پاره ای از کشور ی  د

نند آلمانصنعتی ج مهم ثبات اجتم  ما ون اساسیعی درابه مثابه یک آما کشور قان   
2(.ندفته انیز بازتاب یا 5 ی )8 ازرگانی بدون نفت که شاخص واقع تراز ب  در ایران 

زی است پیش و پس از ون مر ات اقتصادی بر اسب 19 من همواره منفی بود79 .  تقریباً 
ین است که بسیاری جدی واقعیت ا ر در در صورت بروز بحران  ران د ، ای  بازار نفت

وتاهی قادر به بازپرداخت تعهدات خارجی و زی  تامین نیافاصله ی زمانی ک زهای ار
نیست ره ای کارشناسان . خود  ولید اقتصادی پا ند که همپا با افزایش ت بر این باور

ابد  می،ناخالص ملی تراز بازرگانی خارجی نیز افزایش ی میزان مازاد  ر . بایست  د
رنامه ها تنها در ب نه  ران  ود دارد،ای زیادی وج ج فاصله ی  .  بلکه در عمل نیز با این آما

و نکهبازتاب  به نفت ای تقریباً همه ،ابستگی اقتصاد  نی بدون نفت نه تنها با  رگا  تراز باز
رهای صنعتی جهان منفی است بلکه،ی کشو و کم تر  با کشورهای همسایه  ایران 

وانسته ز نت دپیشرفته نی دست یاب داد و ستد مثبت اقتصادی    . به 
زیر زمینی  های  ره گیری از سرچشمه  و گاز(اگر چه با به راز بازرگانی ت) نفت 

ز سال ژه ا لیبودها مثبت   در بیشتر سال1972 بوی وشن است که، و ر   ر ین منابع د ا
ینده ب هند رسیدهآ وا هد رفت پایان خ ون بر آن.  و این برتری نیز از دست خوا  افز
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ون واردات، ت  ز افز زایش جمعیت، رشد رو نطقه ایعواملی مانند اف  ،نش های م
زا تییاف بنده اکتشافی و استخراجی  وش بهای کاالهای واردا در ، هزینه های رشد یا
نار ژه کاهش احتما ک رهنوسانات بهای نفت بوی ع لی آن در پا رت ،ای مقاط ر صو  د
م دا وابمی توانند  ، اقتصاد تک محصولیه یا ه همین تراز بازرگانی مثبت و  ب سته 

را ر ساخ. بر هم زنند  همنفت و گاز  ونی د رگ ای  زمینه برایجادو تار اقتصادی دگ
یدار ام به گام به تراز بازرگانی  ش پیش،رشد پا رط ضرور برای دست یابی گ

ون نفت و گاز و زن بد انی وارد شدن به مرحله مازاد متوا رگ  و  در دادتراز باز
ون مرزی استهایستد   . بر

های اقتص ری  ری از برت زون بر بهره گی ر بخشاف و  هایی مانند ادی د صنعت 
زی ور هایتوان می ،کشا ریستی برای  به درآمد راز بازرگانی  تو چشم بهینه سازی ت

به. داشت م  وتاه مدت تواند   می،یه ارز یک سرچشمه مهم ته مثابه یتوریس ر ک د
ر . از وابستگی به دالرهای نفتی و گازی را کاهش دهدی بخش ل های کنونید  سا

تقال گردشگران در پهنه زان ان ز چشمگیری ی جهانی  می افته استبه طر . افزایش ی
ار توریست  بینی میپیش شم که در سال های آینده  یابدباز هم ها  شود  ه . افزایش  ب

رشته ،این گونه رز بلکه یک  رچشمه مهم تامین ا  در آینده این بخش نه تنها یک س
هد بو داخلی پاره ای از کشورها خوا راهم شدن در صو. دمهم در اقتصاد  رت ف

،  یسویهزمینه های همه  ران هچه  آن در ای فرهنگی، سیاسی و ای اجتدر پهنه  ماعی، 
ر هش   میاقتصادی گستره های چه د های نفتی را کا وابستگی به درآمد توان نه تنها 

اری،داد یک راستای کاهش ب وی ، بلکه در  ر شرایط افزایش روز افزون نیر  بویژه د
ار ج یرانوک ر ا لندی،ان د رداشت به پیش گام های ب ترکیه .  ب هایی مانند  آزمون کشور

نشان و بویژه پ رند  اهی دا رهای خلیج فارس که تاریخ پیدایش کوت ز کشو اره ای ا
ینانه است می   .دهد که این انتظار واقع ب

ز ا رآمد ا رابرای ایران د پیدایش پیش ،ین محل  یستهزمینه  در صورت   ،های با
ان  می وان می رد کرد20 تا 10ت رآو لیارد ب ه هاست از آن  که سال می م پوشید  چش

م ی.شده ای ر می اهمیت ا یابی بهش ن نکته بیشتر آن جا آشکا دست  رای   ود که ایران ب
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م شایسته در بازار جهانی توریسم های کم مانندی برخوردار است،سه رتری  .  از ب
ران از راه توریسم را  میلیارد دالر تخمین 5  ساالنهحتی اگر میزان درآمدهای ای

م فاصله نزدیک به ،بزنی له20 در   به این معنی است عراق ی پس از جنگ ایران و  سا
کشور رش زمانی زیان دیده است میلیارد دالر100 ما نزدیک به که  انی .  در این ب زم
یران اهمیت این رای اقتصاد ا ر   خود را بیشتر نشان مینقش درآمدها ب دهد که آشکا

علیرغم تمامی سرمایه گذاری،شود فاصله زمانی صادرات صنعتی ایران  ر این    د
زان به تنها 2003 تا سال های کالن رد دالر 5 می   .رسیده بود میلیا

ج  با آما ر بخش توریسم در ایران را  کدام پیش زمینه ها اهمیت سرمایه گذاری د
، کم و بیش  نی خارجی بدون نفت رگا بهبود تراز باز دست یابی به نیازهای ارزی و 

ر کوتاه مدت توجیه می کشورهای جهان. ندنک د ینکه ایران در میان  پایه  بر،نخست ا  
زرگترین جاذبه های توریستی 10 در میان ،سال خود تاریخ کهن  کشور دارای ب

رزیابی شده است نفیهای  علیرغم دیدگاه،افزون بر آن. ا نه م په ر  زه د  جهانی  ی تا
رهنگ  رباز  اسالمیسنتی و پیرامون ف بر ایران، ایرانیان از دی اه ویژه کنونی  از جایگ

م اینکهدار بود برخورو فرهنگ جهانیای در تمدن  های  و ه ان کشور ر می  نیز د
بیهوده نیست که . دهند  ویژه ای از خود نشان می فرهنگیهمجوار برجستگی های

زار بستهاندست  رکاران با ریسم   ید رانتو ز ،در ای  های خارجیدلبستگی توریست  ا
به ایران س نی پس از سفر  را های گویند ک خن میبه مردم و فرهنگ ای وانی  ه نات

ران میی بخش توریسم نی و تاسیساتسازما ا حدودی جب د را ت ر . کن از سوی دیگ
وناگونی آب  رت و گ و جنوب، در صو والنی آبی در شمال  های ط هوایی و وجود مرز
ری ، می سرمایه گذا هدفمند و  رای جذب توریست های کالن  واند زمینه را ب ی ها ت

ر تمامی ماهخارجی و هوایی. های سال فراهم کند  د ی تفاوت آب  ران در همه   در ای
ردترین روزهای سال میان گرم ونه. بسیار باالست  منطقهترین و س  ،به این گ

یعی برای  یط طب ریست های شرا و تابستانیجلب تو هزمستانی   ر همه ی ما تقریباً د   
راهم  رکت. استها ف نات ش ره گیری از امکا ریستی جهان،  افزون بر به رگ تو های بز

ا نات ایرانی ران از امکا از این راه  و بهره گیردتواند  ن مقیم خارج از کشور نیز میای
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یدایرانبه شمار   زا ون بیاف له .  گردان از کشورهای گوناگ ترکیه که از جم نمونه ی 
وندان خود در آلمان توانسته است  راه شهر هایی دست یابداز  د   می،به موفقیت  توان

ین چارچوب از ترکیه ب.  باشدراهنما یان امکانات ایران در ا ران یشتر است، چرا که ای
انند دارایِتقریباً در تمامی کشورهایِ باختر م ن آلمان، انگلستان،  ،  فرا وئد سه، س

ز  ریکا ا زیاد ساکن هستند و در پاره ای از کشورها مانند ام انادا و غیره به شمار  ک
ردارند لی نیز برخو رده ما   .امکانات گست

توریسم ز راه  رزی ا رآمد ا اشت د ج دیگر انب های  ج،آما ذب ایران گردان از کشور
رای منطقه استه  بسایههم ز و دا ین زمینه به دلیل . ویژه کشورهای نفت خی در ا

نه ها پایه   نه تنها نتوانسته،نبود پیش زمی ییم، بلکه بر  زا رآمدهای ارزی بیاف ایم به د
نشریات ایران ساالنه میلیون های  ه داده  زیان ارزی دید  ها و بلکه میلیاردها دالر 

م ز سویی بخش خص .ای ریسم این است که ا وصی برای نکته قابل توجه در بخش تو
ر این  نهسرمایه گذاری د راپه ز خود گ نسبتاً مثبتی نشان می ا و ب یش  هد   همین رد

ز به سرمایه گذاری رش آن نیا م  پایه برای گست های بزرگ از سوی دولت و سیست
هایبانکی از راه  زی نفتدالر ، ی و گا رد ود ندا به آن  وج ر سامان دهی  و از سوی دیگ

ربخش ر زی و دیگ زی  و کشاور یچیدگی بخش های صنعتی  ز پ ر های خدمات  ا کمت
بازاریابی و . است ری، دشواری  رزب زان ا ژیکی، می ولو وابستگی تکن برای نمونه 

زمان دهی و ساختاری آن نظر   نسبت به بخش،پیچیدگی سا های باال محدودتر به 
به سوددهی باالتوان  هم چنین می. رسد می دستیابی  ر داشت که   در مدت ،انتظا

های  برسیدر صورت دست.  کمتر تحقق یابدزمان کوتاه تر و با دشواری ه درآمد
رزی  ر10ا نظر گرفتن ی در سال میلیارد دال ناعادالنه ی پ، حتی با در  خش 

رای پائ لی، ب رآمدهای م ترین د  برآورد یبهبود درآمدتوان   می اجتماعی نیزطبقاتین 
رد ب. ک که  معنداناین  ارگیری بخشه باز راه است  ون اقتصادی در کنار  ک اگ های گون

وان   می،صنعت توریسم و ت ز کمک رساندکارزایی کرد  رآمد سرانه نی   .به بهبود د
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های اقتصادی    بازرگانی خارجی و برنامه 
  
  
  
  
  

انی  رگ یرانباز پایان سه در راخارجی ا  بخش 3 ی توان بهم ،20 سده ی ی دهه ی 
راه صادرات . تقسیم کرد ر زمان شاه پس از افزایش درآمد ایران از  برش اول د

ر آمدن  ز روی کا لی و خارجی پس ا نفت، برش دوم در دوران تنش های بزرگ داخ
ری اسالمی ل ج کهجمهو را در بر می گ از جمله هشت سا راق   و رفتنگ ایران و ع

ل هایبخش سو زی اقتصاکوشش  م که سا ران رادی برای بازسا   پس از جنگای
ویژه در سومدر برش . شامل می شد ز ب  آن، بخشی از خرابی های جنگ آغا

م گردیدازسازیب م فراه م به گا ران گا وسازی اقتصاد ای برای ن زمینه  برای .  شد و 
ریافت روشن ر  د زت های بازرگانی خارا جی، نگارنده نخست به بررسی  نشیب و فراز

زقتصاد چند برنامه ی افشرده ی پردا ز . دی در این سه دوران می  نکته نی باید به این 
ران ریزی شده ی ای رنامه  وقفه 1979سال  پس از، توجه داشت که در اقتصاد ب  

رنامه ی ا. شدایجاد  ز روی کار آمدن نخستین ب ه حکومت اسالمیقتصادی پس ا  ب
هآماجیطور عمده  رابی  زسازی خ ابسامانی در چارچوب با ها  ا و برطرف کردن ن

رش اول و سوم یعنی دوران .  تا نوسازی اقتصاد کشورشتاد بدین ترتیب ب
ره ی  وسازی هستند و در آن جنگ   ازپسمحمدرضا شاه و دو ورنمایه ی ن دارای د

برش نخست م  یی آن را در این می توان چرا.  برجسته تر از برش سوم است،سه
ودید که در برنامه های اقتصادی جمه ز  ایه گذاری  سری اسالمی از سویی هنو رم
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ر نتیج  بخش هایی که د شده و نیز در  ها و رسیدگی بهه ی جنگ ویران   نابسامانی 
، در دستور کار ندانم  های برش دوم و ازبودکاری  امه ی تدوین    سوی دیگر برن
بزرگی از دست شده و بخش  ا  که مورد پذیرش همه ی رکاران  توافق شده ای  اند

ودنشده حاصل  یی داشته باشد، و ضمانت اجرارفتهاقتصاد ایران قرار گ بی دلیل . ب
ره را دوران  نگارنده این دو وسازی اقتصادکوشش"نیست که  برای ن ه "  امید ران ن  ای

  . است
زی اقتصادی  وسیله ابرنامه ری رشد  ر حال  رای کشورهای د رای یب ست ب

ری بر روند 19 برنامه ی اقتصادی از سال 5در ایران .  اقتصادیهایتأثیرگذا  تا 49
19 به دست گرفتن حکومت از سوی . طی زمامداری شاه پیاده شد 78 و از زمان  ا

ر سال  1د رامش ضرور برای ،1954 تا 942 بود و آ  ایران دچار تنش های سیاسی 
تازه پس از های اقتصادی  رنامه  ته رفته 1954سال  پیاده شدن ب 2(. فراهم شدرف 5 6( 

اسی سال های پیش ز پشت سر گذاشتن بحران های اقتصادی و سی و پس ا  
بان در  زمینه ساز ،مد نفتآاصالحات ارضی و پیامدهای آن و سپس باال رفتن شتا

رنامه ی عمرانی  و آخرین ب شد، که پنجمین  ران  وسازی اقتصادی ای وران سوم ن د
ود1978 تا 1974شاه میان سال های  ز آن ب  برنامه ی نخست 4در طول .  بازتابی ا

زه ای در اقتصاد ا ودارنیز دگرگونی های تا نم  برجسته ی هاییران پدیدار شد که 
ها و راه آهن ها و فرودگاه ها و ،آن  ایجاد زیربناهای بنیادی مانند گسترش راه 

ود ر .ارتباطات ب زمینه ی صنعتی کردن کشو ه اما  در  رداشت گام چشمگیری به جلو ب
بهای نفت در مدت یک. نشد ر شدن  راب با چهارب و  نی  را پنجم عم رنامه  ر ب ،  د سال
نامه ی تازهجهش یه ها و درآمدهای بر های پیشینسنجش در ،ی در هزن  ، با برنامه 

پن. پدیدار شد را در بر می گبرنامه ی عمرانی  ر بخش  ؛ امور رفتجم شاه چها
الی ، اجتماعی و م ی . عمرانی، دفاعی ر برای اجرای برنامه  رآمدهای ضرو تأمین د

رین عواملی که به شکست ت مهم.  شدیژه از محل صدور نفت خام فراهمعمرانی بو
ر  نده در بخش های پیشین آن را بیشت ه انجامید و نگار برنامه های اقتصادی شا

زیر بود افته است به ترتیب  راتیکندشک ود ارگان های دمک ا ؛ نب اسب ب ای متن  و روبن
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های اقتصادی نامه هاساختار ر بر ظارت ب نده نقش ، برای ن ر تعیین کن  شاه د
دی، وابستگی صادرات نفت و بهای آن در بازار تصمیمات اقتصا رنامه ها به میزان   ب

نی های ،جها نامه ها، بلندپروازی  ار جدی بر بر وسانات به صورت بسی ر این ن  تأثی
فاقتصادیِ زایش  نانه، اف عادالنه ی دارائی ها غیرواقع بی ر و پخش نا  وجود شمار ،ق

رن وستائیان تازه شه دان و ر وا  ، نظامیشین شده، هزینه های سنگینزیاد بیس
رشته  ندارمی در منطقه ی خلیج فارس و ناموزنی رشد  ژا سیاست های پرهزینه ی 

م فزاینده سرنگونی  . و صادرات کم غیرنفتیهای گوناگون اقتصادی در کنار تور
ایج  نامه های اقتصادی و آشکار شدن نت هات در بر ازتاب همین اشتبا شاه از جمله ب

ود امداری او ب زم    .آن در پایان سال های 
تنش های تند سیاسی و دوران ی  دوره ،سال های نخست پس از سرنگونی شاه

ود هشت ساله ب برنامه ی جمهوری اسالمی تازه پس از . جنگ   سال به 5نخستین 
ولت رسید تأیید م،تصویب د نشد و تنها در حد  ولی با  وششیجلس روبرو   ک

2(.ماندزبا 5 ل)7 1  تا سا زده سال پس از سرنگونی990 های ، شاه یعنی تا یا  برنامه 
زیادیعمرانی ود  ا هزینه های سنگین جنگ ایست  دچار تا حد  شد و اقتصاد کشور ب

های . و پیامدهای آن و کاهش مقطعی درآمد نفت روبرو گردید زمندی  تأمین نیا
است کنترل واردات و گرایش به بخش  ندی و سی م از راه اقتصاد جیره ب رد م

ره ای از نیاز رای تأمین پا زی ب ور هاکشا قیمت  م،های داخلی کشور و کنترل    مه
ران بود نیمه جنگی این دو نخستین برنامه ی عمرانی . ترین ویژگی های اقتصاد 

ری اسالمی های  سا،جمهو 199 تا 1990ل  شاخص مهم . رفتدر بر می گرا  4
پس از انقالب یبرنامه یدی، نخست  رتول ارات غی ود وزن سنگین اعتب  و از این  ب

دگاه  نجم شاهنقطه مقابلدی رنامه ی پ را ب زی . نمایان می کرد   بدین ترتیب درآمد ار
های  ویژه به نیاز ر نفت به  ران از راه صدو د  می پاسخ داخلیمصرفی اقتصادای . دا

ی  ابسامانی اقتصادی سال های نخست پس از سرنگونی شاه و ادامه  نتیجه ی ن
ر رانی های گسترده ی کشو راق و خرابی و وی  نیاز به  که،جنگ بیهوده با ع

ان ضروری بود، چیزی جز ز آن وی آوری به بازسازی حداقل بخشی ا سیاست  ر
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ر پی نداشت  ره ای از .مصرفی را د یز با وجود پا برنامه ریزی های بعدی ن ر   د
د ری رخ ندا ها دگرگونی چشمگی ود    .بهب
وشن اقتصادی نار ر کنار برنامه های  م نبودا نیز نواقص اجرایی در کاره،د برای .  ک

ز بخش ، در تمامی بخش های برنامه1993 تا 1989های   میان سالنمونه  بج
و برق و گاز ودیم،خدمات و آب  رو ب رین بخش در این میان نا.  با کسری روب رسات

نامه رشدیعتبه صن ز می گشت که در بر بر با با را  پیش  برای آن درصد19.5  ب
ود که تنها  رصد آن به اجرا درآمد7.6بینی شده ب  ،کشاورزی و نفتدر زمینه .  د

بکسری اجرای  اچیز بود که آن هم  رنامه اما ن و تک محصولی  اقتصاد اب بسته 
25(.پیوند داشتکشور  وم سال ه)8 رنامه ی د ا 1996ای  ب 20 ت . رفت را در بر می گ00

است غیرتولیدی و مصرفی ربا اتخاذ سی ن د های  بر  و خارجیامه ی اول و ورود کاال
رش بخش بازرگانی و دولت پنج سال  در طول ،گست زینه کردن درآمد نفت  به ازای ه

ز نیازهای اولیه ی جامعه ریافت وام های خارجی به گوشه ای ا 2(.اسخ داد پد 5  نیاز )9
ع ویران شدبه بازساز لی هی صنای بردن تولید داخ  برطرف با آماج و تالش برای باال 

ر زار داخلیک نیازهای با را ناچار کرد که در بردن بخشی از  ود از ، دولت  نامه ی خ
ری در  تا حدی بکاهد و به سرمایه گذا میزان هزینه های غیرتولیدی و مصرفی 

ر .بخش صنعتی توجه کند م های تازه و  بود حالیاین د  که از سوئی بازپرداخت وا
بیشتر میزان بدهی های خارجی دشوار می نمود و از سوی دیگر  بازهم  ردن  باال ب

ز  ز ا و بانک های خارجی نی ؤسسات  به دلیل ناتوانی مالی م م بیشتر به ایران  وا دادن 
ولت ند،د رد ری می ک ر برنامه ی دوم از سهم امور اج. تلویحا خوددا تماعی و  د

شد ودی کاسته  هعمومی تا حد ای دیگر اقتصادی افزایش  و اعتبارات بخش 
2(.یافت ر این ، افزایش چشمگیر بخش صنعتی اما)60 گسترش چشمگی اب   نه بازت

و گاز از بخش، بلکه نت نفت  بارات  عمرانی به بیجه ی جابجائی اعت خش هزینه های 
نامه ی اقتصادی دوم.  بودصنعتیبخش  رای بر های ،با اج  روند بازسازی خرابی 

و  نی های اقرسیدگی به جنگ  ابساما افت تصادی پس از انقالب ادامه ن ز ی و بخشی ا
ها ران نارسایی  ورنمایه. شد به کمک صادرات نفت جب ه سوم اقتصادی  برنام ید
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ارم اقتصادی که در سا2004 تا 2000میان سالهای  2ل  و طرح برنامه چه 004 
ورد گفتگو  ودم ژی توسعه صادراتی استوار ب ردید، بر استرات  از آنبخش هایی   کهگ

انی، صندوق بین ا ر چارچوب خواست های سازمان تجارت جه انک د ول وب لمللی پ
نی عمل زایش صاکرد،  میجها ورده هایدرات از جمله اف فرا رگزیده ی  وشیمی  ب  پتر

ران وناگون اقتصاد ای 2(.و نه گسترش صادرات از بخش های گ 6 ظام  بدی)1 ن گونه در ن
ر،برنامه ریزی  وسعه صنعتی کشو ر پایه ی سیاست استراتژی ت  جایگزینی واردات ب

زمان70 و 60که در برنامه های دهه ی  رنامه های اول ، شاه،   بازتاب داشت و در ب
ومت او ، گام به گام دگرگون شد و دیده می شدسالمی نشانه هایی از آن  دوم حک

های جناحی و درگیری  ریزی  امه  وشنی های برن ود نار جای  در مجموع خود ،با وج
به  ود را  رات با الگوبرداری از سیاست هایخ زمان استراتژی توسعه ی صاد  سا

د 2(.تجارت جهانی دا و )62 م در زمینه کاهش حقوق گمرکی  هایی در جهت  نیزتور  گام 
های مؤسسات مال واست  بین المللی برداشته شدخ ری  و تجا در جریان . ی 

ند آن   بخش خصوصی و  از زاویه دید–خصوصی سازی نیز با وجود آهنگ ک
ندرکاران لیارد تومان سه300 نزدیک به 2003 در سال -بخشی از دست ا ام  می

ولتی به بخش خصوصی واگذار شد ر سال د   میلیارد تومان14000 نیز 2004 و د
ینی شد ل پیش ب تقا تومان آن 800 و مقدمات اجرائی ان م فرا میلیارد  ردیده 2(.گ 6 3(   

ر پایان هنگاهی ب بازرگانی برون مرزی د و واردات و تراز  رات  رنامه 4 وضع صاد  ب
ر سه دهه ی گذشته وشن،د داز ر ر .  از دگرگونی ها نمایش می دهد تری چشم ان د

نده زمینه صادرات ز که نقش تعیین کن و گا وسانات نفت  ر شاخص ها ای در ن  دیگ
ریبا ،ردبازی می ک  میلیارد 6.2 و میزان آن از بودیم روبرو ایستبا افزایش بی  تق

و14.3به ترتیب به دالر    1 و 6.2 رد دالر افزایش 23.8  ته بود میلیا ز .یاف را  ت
اسی ب یر تشنجات سی انی در برنامه آخر شاه زیر تأث رگ  میلیارد دالر کسری 4.6ا باز

و دوم و سوم جمهو نامه یکم   میلیارد 1.2ی اسالمی به ترتیب با کسری ر، در بر
و میلی4.4 و 6.2 مازاد   بادالر و سپس وبر رنامه ر پایان ب بدین . گشت ارد دالر در 

نداز وضع داد ز این چشم ا ونه ا رجی بهبود نسبی یو ستدها گ  بحران  و ازیافت خا
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تا حدودی   انی غیرنفتی اما. شدخارج خود  رگ نه ی تراز باز برای  از آنجا که ،در زمی
رطرف کردن نیاز بازار  راه ب  تالش کافی صورت نمی ، داخلیتولیددرون مرزی از 

ز با سرعتِرفتگ رنفتی نی و افزایش صادرات غی زایشِ  ، نبود واردات همخوان  اف
.10میزان کسری آن از  ایان برنامه پ9 ر در پ لیارد دال رتیب به  می م شاه، به ت 1نج 5.5 

1و  لیارد دالر و 0.05 لیارد دالر18.4 می م اسالمی می ر .  رسید در رژی ونه د بدین گ
انی خارجی با افزایش  رگ ز باز را 7زمینه کسری ت 2 درصدی در فاصله 0  ساله 5

مروبرو  ز . بودی رنامه های چهارگانه به ترتیب ا از سوی دیگر صادرات غیرنفتی در ب
3یلیارد دالر به نزدیک به یک م یارد دالر افزایش 5.3  و3.4 و 7. ا (یافت میل  تنه

ر4نزدیک به    .) سال25 در فاصله ی  افزایش میلیارد دال
  ی بازرگانی خارجی در پایان چهار برنامه ی اقتصاد-168نمودار 
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، بو11.8 واردات کشور به ترتیب از  ولیمزمانه زیر تأثیر جنگ به  میلیارد دالر یژه 

1 .13 و سپس 9.8  میلیارد دالر در پایان برنامه سوم 23.7 و با شتابی تند به 5
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یدرژیم اسالمی  زدیک به (فراروی 1چیزی ن رد دالر1.5 اصله ی  افزایش میلیا 2 در ف 5 
نامه سوم ). ساله راز بازرگانی بدون نفت در پایان بر ر سخن کسری ت به دیگ

ری اسالمی ر شدارد دالر میلی7.5 جمهو به میزان  (. بیشت ردات  1افزایش وا 1.5 
نفتی در فاصله ی 4میلیارد دالر در برابر  رات غیر زایش صاد ر اف رد دال 2 میلیا 5 

تازه )ساله هی نیز  یآمارهای  ز گسترش بیشتر کسری تراز رسانه های گرو  ا
نظر نمی رسد انی بدون نفت و گاز سخن می گویند و به  رگ ینده ی نزدیباز  ک در آ

وسه  ین پر ر ا ونی چشمگیرد 2(. رخ دهدیدگرگ 6 3(  
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ویژه نفت و گاز  انی خارجی و اقتصانقش  رگ    د کنونیدر باز
  
  
  
  
  

ران از زمان هخامنشیان در  ر ای ل پیش شناخته شده بود2500نفت د ر آن .  سا د
وران پاره ای  رتشتد نفت ی آتشکده های ز ع  ها و مناب دبنا میبر روی چاه   . گردی

ها نمونه ز این آتشکده  هایی ا شده استدر جنوب ایران  ک .  یافت  بر اساس ی
رش زا ورد ،گ ی سوخت م عنوان وسیله  ر سال پیش نفت به  ر مازندران دو هزا  د

اده قرار می گرفت 2(.استف 6 ره های نفت و پس از )4 ران دارای یکی از بزرگترین ذخی  ای
از جهان است 9ذخائر نفتی ایران پیشتر به حدود . روسیه دارای دومین ذخائر گ 3 

رل و ذخائر گاز آن به حدود  .  تخمین زده می شدمتر مربع بیلیون 600میلیارد با
)2 و گاز دومین جایگاه را ) 65 زمینه ذخائر نفت  تازه، ایران در  ات  پایه ی اکتشاف بر 

ود اختصاص داد های جهان به خ ر کشور برای بهبود موقعیت هد ر دارد  ر  و در نظ د
به  و ازار نفتب داخلیکمک   میلیارد دالر در 40 نزدیک به 2030 تا سال ،اقتصاد 

ر در بخش پتروشیمی و 25 میلیارد دالر در بخش گاز، 45بخش نفت،  لیارد دال  می
رد دالر در بخش برق سرمایه گذاری کند20 2(. میلیا 6 ری بی )6 ره بردا  با وجود به
ز  ،وقفه نفت ایران ا ابل برداشت  رد بشکه در سال  59ذخائر ق به 1980میلیا  130 

2میلیارد بشکه در سال  ود افزایش یافته 003 2(.ب 6 نفت همزمان  )7 دایش صنایع   بودپی
منابع نفت دست یافت این  انگلستان زمانی به .با نفوذ سرمایه ی صنعتی در ایران

رایط یک کشور نیمه مستعمره  1قرارداد . قرار داشتکه ایران در ش  میان دولت 901
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و م ران  ران و انگلیسوقت ای ان،شرکت سابق نفت ای رترین قراردادهای   یکی از زی با

یران  ز  .بودمعاصر اقتصادی ا ین قرارداد، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس را ا ا
رگ ز بز به یکی ا وسط  ز سطح یک شرکت مت های  لحاظ قدرت مالی ا ترین کمپانی 

2(.تبدیل کردبین المللی  68(  
غاز ن با مخارج زیادی ار ایاکتشاف نفت در ه در آ ود و پس از یک دست همراه ب

ری حفاری های بی نتیجه، دولت انگلستان  رمایه گذا ر حجم س یماَ ب  در هامستق
ود را در شرکت  و خ و"اکتشافات نفتی ایران افزود  وما ا انییبر م کرد "ل  کمپ ا . سهی ب

ر وران سودآو زیبهره برداری از چاه های نفت مسجد سلیمان د پس از آن .  شد آغا
ران و انگلیسشرکت  ولت انگلستان دو میلیون پوند در نفت ای ری شد، که د یه گذا  پا

رگترین سهامدار آن رد و به بز رمایه گذاری ک بر پایه ی بند .  گردید بدل نیزآن س
و81 ده ی ا ا دو نماین ر مالی انگلستان ی رداد، یا وزی را  می بایست در هیأت رئیسه ، ق

رکت حضور  9بند . شتندمی دای ش ان حق وتو واگذار کرده بود، 1 به دولت انگلست  
ر افتد لستان به خط نگ ع ا 2(.هر گاه که مناف 6 9(  

ز سال  190ا تا 5 فروش نفت ایران 1932  ران و انگلیس از محل    شرکت سابق نفت ای
ز  انک های انگلیس منتقل کرد171بیش ا ره سود خالص به ب پولی که به .  میلیون لی

ران رسید  1ای لیون لیره یعنی  1 ود6.4 تنهامی ه .  درصد تمامی آن ب شرکت نامبرد
ر م 100فرمانروای مطلق بر  زا و دولت ایران اه راضی ایران بود  ع از ا یل مرب

ل  نظارتی بر اعما ونه  و فاقد هر گ رکت نداشت  ر ش له ای در امو هیچگونه حق مداخ
ود زنگری در 1934در سال . آن ب ورخ دادپیمان نامه  با یه  بر این   انگلستان پا

ید و صادر شده،  ولت ایران 4پذیرفت که در برابر هر تن نفت خام تول به د  شیلینگ 
ود که در آن دوران این . بپردازد م قیمت واقعی هر تن نفت خامی ب یک هشت این تنها 

ند ناچیز . شرکت در بنادر خلیج فارس به فروش می رسا بسیار  بر این افزایش  برا در 
ر  ران، شرکت د ود را سهم ای یازنامه ی خ زمان امت و انگلیس مدت  ران  نفت ای سابق 

ل  ران تا سا ر ای 19برای بهره برداری از ذخائ رد93 ر .  تمدید ک این در حالی بود که ب
رداد  قرا های می بایست ،پیشینپایه ی  رایی  لهمه ی دا 19  شرکت در سا  به 62
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193 و در سال واگذار گرددایران   رصد از آن به ا52 تقریباَ 3 . یران تعلق داشت د
یاز خط بطالنی کشید و در چارچوب حاکمیت مطلق  رداد تازه به این حق امت را ق

نگلیسی شرکت  هیچگونه تغییری رخ ندادا ران  عادالنه به . در خاک ای قراداد غیر این 
ند هه ی آینده به سختی آسیب رسا ات ایران و انگلیس تا دو د ناسب 2(.م 7 0(  

ر ونگی د نگلیس ونمونه وار می توان به چگ ر  آمد و هزینه ی شرکت نفت ا ران د ای
م ایران . درآمد دولت ایران نگاهی انداخت  و1948سال  ین سال در حالی که سه ر ا د

ا  نه صادرات نفت ت ر  یات 10د  میلیون لیره بود، سود خالص با در نظر گرفتن مال
نگلیس نزدیک به  7پرداختی به دولت ا ود برابر درآمد ایر8 میلیون لیره همانا 9 . ان ب

ریاگر تمامی درآمدهای  و کنا م دولت انگلستان  رنده ی درآمد غیرمستقی ر برگی  که د
م پرداختی  بگیریمبودسود سها ر  ر نظ ون لیره 114 این مبلغ  به ، را نیز د می  میلی

11 که رسید ر درآمد دولت ایران4. ر آن گاه بود براب ولت ، جالب توجه اینکه. د  د
طالی سیاه درآمدی  ک دارنده ی  نها ی زان ت ر خود به می از مجموع صادرات ذخای

دا نفت  نده ی  ولت دریافت کن (شتسوم درآمد مالیاتی د را   لیس  نگ نفت ا سود شرکت 
رفته ایم ظر نگ میان در ن ین  ر ا م و). د  نقش صادرات نفت در اقتصاد کشور گام به گا

ر گذشت سالیان افزایش  های . یافتد ولت در سال  ا 1937بررسی درآمد د 1 ت 949 
زون ر بودجه  ی دولت اف که اگر چه سهم نفت د تعیین ، شدنشان می دهد   ولی نقش 

ازی  ران ب نده در ساختار اقتصادی ای سهم نفت درمجموع درآمدهای دولت . کردنکن
ر سال  نها 1949د 12 ت 2(. درصد بود5. را )71 صادرات نفت در اقتصاد ایران  همیت   ا
توان  ز جمله می  ر ا وسه ید د شتابان استخرپر ران . اج نفت دی روند تبدیل اقتصاد ای

های  ، تک محصولیتولیدبه  رگونی  دگ  رشد هبرو بسیاری از کشورهای همسان با 
ا و افریقا و امریکای التین بود ابی . آسی ز دستی ونه در امریکای التین پس ا برای نم

کشورها به استقالل د ،این  ر چارچوب اقتصا عمده دگرگونی ها د تا مدت ها به طور   
م در برابر واردات محصوالت صنعتی از ت واد خا رات م ک محصولی و صاد

رت گرفتکشورهای صنعتی  2(.صو 7 ر فاصله ی  )2 191د 1 تا 3 97 ج 7 را  میزان استخ
29 میلیون تن به رقمی برابر 0.04نفت از   میلیون تن رسید و با وجود کاهش 3
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ز آن ونی شاه و پس ا ریان سرنگ زان استخراج آن در ج ه روند رشد  ب،شتابان می
مه داد دا ا شتابی بیشتر از میزان استخراج. خود ا ز ب ران نی ر این میان درآمد ای  ،د

زوده شده که خصوصاَ ب ل ااف ه 1973 افزایش قیمت نفت در سا بشکه ای نزدیک ب  از 
ر به 3 ر برابر، دالر12 دال ا نزدیک به چها 2(. بودپیوند در ، همان 7 3(   

   ت استخراج و درامد نف– 169نمودار 

ون تن) ن (به ميلي استخراج نفت ایرا
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های   ژه میان سال  ز بوی 195در کنار افزایش استخراج نفت، مصرف داخلی نی  تا 9
19 زایش 95  از جمله 1979جایگاه نخست را در سال های پس از . بود در حال اف

د ن از و نفت کوره به خود اختصاص داد ید ول. نفت گ نفت سف ی با کاهش مصرف 
ندازی صنایع اتومبیل گشتروبرو  راه ا ژه پس از  وند افزایش مصرف بنزین بوی  و ر

ونی رو به افزایش  ی .گذاشتسازی در سال های کن های کاف نبود پاالیشگاه   به دلیل 
زاما وق ذخیره ی ار صند ز  ز یارد ساالنه میلی، با استفاده ا ر برای خرید ا  ها دال

ار گذاشتن آن ولتیخارج و در اختی شد ، به مردم با سوبسید د . اختصاص داده 
ر سال نزین وارداتی د به ب ران  20 میزان نیاز بازار ای لیارد دالر 3 نزدیک به 04  می

2(.دتخمین زده می ش 7 های  )4 زایش واردات خودرو ومبیل داخلی و اف با رشد صنایع ات
زایش ،خارجی به اف و  یندگان مگذاشت میزان مصرف بنزین ر ین امر نما جلس را  و ا

یمه دوم سال  برای ن 1 تنها در یک نوبت 2004بر آن داشت که  ر از 3. یارد دال  میل
ردات وا رای  2(. تصویب کنند، آنصندوق ذخیره ارزی ب 7 5(  

  مصرف داخلی فراورده های نفتی- 170نمودار 

ن مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي (ميليون ت
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و صادرات و مصرف داخلی در سال های  وضع استخراج  19نگاهی به  ا 86 2 ت 000 
راجی دا ر . شتنشان از کاهش نسبی درصد مصرف داخلی در مجموع نفت استخ د
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لی از  افت% 34به % 42فاصله ی این سال ها میزان مصرف داخ هش ی برای . کا
ر جهانی و نیز بهره  زا نفت در بازار داخلی و فروش در با کاهش میزان مصرف 

ایع پتروشیمی تالش  ر صن ری از آن د ها از گاز  تا در سشدبردا وخت خودرو
ردن خودروهای با  ره ی خارج ک وها و دیدگاه هایی نیز دربا تگ و گف اده شود  استف

ان  ز . بودمصرف باالی بنزین و نیز کاهش یا حذف کامل سوبسید بنزین در جری ا
لید داخلی  باال بردن تو رح در قالب 37سوی دیگر برای  به اجرا  پروژه 350 ط

شد ر نمی رس،سپرده  به نظ ه  ولی  ب مدت  وتاه  زمینه در ک ین  که ایران در ا د 
2(.دست یابدخودکفایی  76(  

 ی استخراج و صادرات نفت و نوسانات مصرف داخل- 171نمودار 

 استخراج و صادرات نفت و نوسانات مصرف داخلي
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نفت در اقتصاد ایران سهم آن در تولید ،برای نشان دادن اهمیت  به   می توان 

نفت. نگاهی انداختناخالص داخلی  ر کنار رشد سریع جهش بهای  ر بازارجهانی د  د
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رات   پایانی حکومت شاهآناستخراج و صاد ران  نجامید که سهم ، در دو  به آنجا ا
ر سال  197این بخش د م در سال . رسید% 35.4 به نزدیک 7 1این سه تا تی ح 973

رصد 50 رفته بود د ران. باال  رآمدهای نفتی نه تنها ای های ،افزایش د ر کشور  بلکه دیگ
 وزرای نفت اوپک افزایش 1978برای نمونه در سال . گرفت ا در بر رزنفت خی

امه ی خود % 10قیمتی برابر با  رفته بودندرا در برن ر عمل افزایش ،در نظر گ  اما د
تا سال  19آن  ودآن به مراتب بیش از 79 27(. ب ی توجه باید )7 واقع  داشت که نقش 

تب  بیش از این  19ه سهم ، چرا که بویژمی نمودبخش نفت به مرا بخش 3.  درصدی 
همین سال های ،صنعت در  های بزرگی بود که از راه دالر ری  یه گذا رما یند س رآ  ب

  . ه بودنفتی به دست آمد
ژه با امریکا و جنگ ایران و عراق و  ون مرزی بوی است بر تنش های سیاسی در سی

هش، نه تنها به کاهش استخراج و صادرات،ناهنجاری های اقتصادی بلکه به کا   نفت 
زان  ر تولید ناخالص داخلی تا می نفت د م  ر .  منجر گردید1987در سال % 4.1سه د

، و از سوی  کمبود صادرات نفتا ب، از یک سوهای جنگ کاهش درآمد ایران سال
ر  هر بشکه آن از ابدیگ رتباط بود نیز دالر6 تا 5 دالر به 34 کاهش قیمت  ر ا 2(. د 7 8( 

ر آینده ی نزدیک به کاهش سه وان د ران امیدی  م نفت ونمی ت گاز در اقتصاد ای
یاز به نفت صادراتی. داشت رباره افزایش ن بازار جهانی د  بویژه در ،داده های 

کشورهایی مانند چین  زهاقتصاد  های تا بازار زافزون  زایش رو ز  و اف برای دریافت گا
ران وگاز ی در کنار کشف ذخایر تازه،ای ل ، نفت  ز آن دارد که در سا نشان ا  همه 

یافتهای آ دامه خواهد  نها تالش های تازه ای که هنوز . ینده پروسه ی گذشته ا ت
به نتایج  وم نیست  رکیب ن برسخرسند کنندهمعل نه ایجاد دگرگونی در ت د، در زمی

واد نفتی از صادرات نفت خام به کاالهای پتروشیمی و دیگر کاالهای صنعتی در  م
صنایع نفت دپیوند با  ها. ، خودنمایی می کنن رده  وشیمی  ط ح صنایع پایین دستی پتر

شد گذاران معرفی  ه  به سرمای ود،ندکه  ونه ها ب نم 2(.ند از این  7 ران )9 دیگر ای  از سوی 
نظر دا ر  پتروشیمی خود را تا سال شتد صادرات محصوالت  میلیارد  4 به 2006 

رساند 28(.دالر ب 0(   
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ژه  یز ایرانخاورمیانهی نقش وی و و ن را می ت م جهان  تولید نفت خا ر  در  رنمودا ان د
2در سال . برجسته کردزیر  ر 001 ولید بیش از بیست هزار بشکه د رمیانه با ت  خاو

را دا دیگر مناطق مانند امریکای  سهم هر یک از. شتروز جایگاه نخست در جهان 
یدات این منطقه  ای شرقی و غیره در این زمینه کمتر از نیمی از تول و اروپ   .بودالتین 

2خام جهان در سال  تولید نفت -172نمودار  001 

ه (هزار بشكه در روز) نطق بر حسب م ان  نفت خام جه ليد  تو

0 5000 10000 15000 20000 25000

نه خاور ميا

ين الت كاي  آمری

اي شرقي اروپ

نوسيه يا اق ا و  آسي
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اي غربي اروپ

 
طقه ژیک این من همیت استرات ز ا ر شناخته شده نفت خام جهان نی و نیز نگاهی به ذخای  

ران نشان می دهدای انی  ر جه زا ان نسبت میان .  را برای تأمین سوخت با در این می
ودمقدار  راج و میزان ذخایر موج یز به دالیل خ  در کشورهای گوناگون نفت،استخ

وناگون از جمله سیاسی یکسان نیست ا ذخایر نفتی باالیی در . گ ونه ایران ب نم برای 
ولید1980سال  م  نفت کمترین سهم را در ت وپک داشت و این سه  میان کشورهای ا

ام به گام در سال یافت گ بعد بهبود  28(.های  ر سال )1 های نفتخیر  2001 د کشور
طقه  بر خاورمیانه با اندوخته ای من را  را  میلیون بشکه جایگاه نخست696261ی ب
ند التین با داشت زیادی آمریکای  با فاصله ی  و   1389 ا  میلیون بشکه و افریقا6  ب
27 ند میلیون بشکه قرار 97 تمامی جهان . گرفت وخته ی نفت خام شناخته شده ی  ند ا
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ی % 50 نزدیک به ،ون خاورمیانهبدسال این در   اندوخته ی شناخته شده 
رمیانه کشورها زه خاو اه بزرگی دابودی حو یگ   وشت که در این میان ایران جا

یعی ز این داده ی طب رد اقتصاد آن نمی تواند ا  .در آینده نیز تأثیر جدی نگی

انباشته شناخته شده نفت خام -173نمودار   2001در سال  
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انباشته شناخته شده نفت
در سال 2001 - خام 
ميليون بشکه

  
19اگر چه در فاصله ی  رات نفت خا2001 تا 80 های خاورمیانه صاد  و از م کشور

ران ان ای ریقا کاهش کمی سنجش در ، در بازار جهانیآن می و امریکا و اف با اروپا   
رات نفت جهان دچار دگرگونی ،داشت وع صاد رجه اول آن در مجم م د  ولی سه

هش جدی. چشمگیری نشد ارتباط با جنگ  بی ،شد در دهه ی هشتاد دیده  ای کهکا
راق  ران و ع لی رنبودای وپک پس از آن، و   هم چنانوند صادرات کشورهای عضو ا
زایش    .گذاشتروبه اف
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ا-174نمودار   ن دگرگونی در صادرات نفت خام جه

ام جهان - ميليون بشکه صادرات نفت خ
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وپک عضو ا های  رات نفت خام در کشور را در صاد  عربستان ،جایگاه نخست 

ر ودی دا راتی برابر ا شدسع  با 2001در سال  بشکه در روز  میلیون6.03 که با صاد
طقه  ران با صادراتی ب. بودفاصله ی زیادی پیش از کشورهای دیگر من رراای    باب

ون 2.08 و نیجریه بابشکه  میلیون 2.45 را به خود بشکه  میلی جایگاه دوم و سوم 
داختصاص  ن که . داد داشت  ظار  ا در صورت کاهش باید انت ران ب تنش های سیاسی ای

ا یر،آمریک وده شود به صادرات نفتی ا نفت . ان افز افزایش سهم عراق در بازار جهانی 
های آینده  و اه پیشین خود نیز وابسته به تحوالت سیاسی سال  یگ زگشتش به جا با

ین کشور  ر ا   .خواهد بودد
  صادرات نفت خام کشورهای اوپک-175نمودار 

كه در روز) وپك در سال 2001 (هزار بش آشورهاي عضو ا نفت خام  صادرات 
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زمینه ی صادرات نفت خام جایگاگر چه ایران  ه  در  اه دوم را به خود اختصاص داد
رشد  ، ولی از دیدگاه  ود های این ب ر برش سال   مقام ،2001 تا 1980صادرات د

قطر  و  ونزوئال  وپک دارا شد و پس از ایران،  را در میان کشورهای عضو ا نخست 
د ن انی نفت داشت سهم خود در بازار جه زایش  ری در زمینه اف این . پیشرقت چشمگی

اسی ایران  کاهشامر از جمله با ا و  تنش های سی ویژه گسترش مناسبات نفتی ب ب
های  گذاری  ایان جنگ در این فاصله و هم چنین به سرمایه  نیز پ روپای باختری و  ا

ودتازه  ج نفت در پیوند ب را ع استخ   .در صنای
رشد صادرات نفت خام -176نمودار   1980-20 01  
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ز  وشش برای جلوگیری ا م ک ری برای جایگزینی نفت خام وصادرات مستقی  آماج گی

های نفتی که می توانآن از راه رده  روش فراو   د از سوددهی بیشتر برخوردارن ف
ه نباش وناگون بود، اگر چه در این زمین ور کار دولت های گ ر دست د، از دوران شاه د

مد ابی به دست نیا امی فراورده های نفتی. ک  جایگاه ایران در زمینه تولید و صادرات 
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وب ر میان کشورهای نفتخیر نامطل بودد راورده های نفتی، .   نگاهی به صادرات ف
ران در  اندگی ای نشان می دهدسنجشواپس م اگر چه در .  با کشورهای دیگر را 

الیی  ، ایران جایگاه با رات  پهنه ی ولی در ،به خود اختصاص داداستخراج و صاد
ر  نفتی تنها د ر گرفت ششم قرار قاممصادرات فراورده های   و میزان صادراتش کمت
عربی و زیره  از کشورهایی مانند امارات  عربستان . بودکویت و ونزوئال و الج

ودی بیش از  ر 3سع رابر ایران صادرات د زدیک به دو ب وئال ن ویت و ونز  برابر و ک
زمینهاین ر . شتند دا  ران د رسد که موقعیت ای به نظر نمی  داز کوتاه مدت  در چشم ان

ر شود برابر کشورهای نفت رهای عربی . خیز منطقه بهت ر منطقه خلیج فارس کشو د
نظر دارند ساالنه  ر  ا 18د نفتی سرمایه گذاری 20 ت های  رد دالر در پروژه   میلیا

، این در حالی است که ایران برای جلب سرمایه از کشورهای خارجی نند  در این ک
2(. با دشواری روبروستزمینه 8 2( 

راورده های نفتی  -177نمودار     بارل روزانه1000 صادرات ف
هاي نفتي 2001 ورده   صادرات فرا

0
200
400
600
800

1000
1200

عربستان

ونزوئال

ت
آوی

الجزایر

ت
امارا

ایران

ليبي

اندونزي

قطر 

نيجریه 

عراق

  
پهنه روشن ر این  های دولتمردان ایران را د امه ریزی  ر می  آنچه که نارسایی برن ت

های نفت شکاف میان ایران و دیگر کشور که  نه در  کند، این است  خیز در این زمی
بیشتر ش2002 تا 1980فاصله ی سال های  رین رشد در این . ده است حتی  بیشت

ز می  ربی با ر و امارات متحده ی ع ورد به قط ه گشتم ان با فاصل  و ایران در این می
ته  اه سوم قرار گرف یگ ر جا زیاد د ودی  صادرات فراورده های نفتی ایران میان . ب

2 تا 1980سال های  00   هزار بشکه 308 هزار بشکه در روز به 141 از میزان 2
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ر فاصله ی همین سال ها 20که امارات متحده از  در حالی ،رسید  ون بشکه د  میلی
راتی  ر مرزبه صاد 3 د یدا کرد08 ر بشکه در روز دست پ زا مکانات .  ه برای بهبود ا

نوعی  ر چند سال گذشته به  ران د الی و جلب سرمایه گذاری خارجی، ای م
ام  های تازه به ن ابل"قرارداد لی رو آون  با کنسر"بیع متق رد که از آنجا های بین المل
نند مجلس رسمیِ ارگانهایِکه این قراردادها از دیدِ ، از بود پنهان  نیز کشور ما

ل .  در دست نیستداده های درستیجزئیات آنها  2تا سا رای 15، 002  قرارداد ب
یران برابر با  با تعهد مبلغی از سوی ا نفت و گاز  دانهای   میلیارد دالر 22.5توسعه می

زپرداخت اصل  و برای با ، پاداش  ، بهره ایه گذاری رم نکاران مبلغ س دستمزد پیما
بسته شد ان خارجی  که از این می بخش گاز اختصاص % 47  به  به بخش نفت و باقی 

دیافت ثابت تلقی می . ن ها نوعی پیش فروش نفت با قیمتهای  این نوع سرمایه گذاری 
قیمت نفت، بر خالف شیوه ی نشو بان  ن"د و با توجه به افزایش شتا  زیان "انسفای

نظر می رس توجیه این راهِ. دنآور به  رای  وری اسالمی ب اران جمه رک   تأمینِدست اند
رمایه م ر، بس زه و دستیابی به سه تکنولوژی تا رای جلب   برتری این پیمان ها ب

تأکید می  وپک  صادرات نفت در چارچوب ا زندبیشتر در  ه  .ور طرح اما ب مخالفین این 
ین نکته  رستی بر ا فشد ای می  ع رندپ ر این بخش مانند صنای  که تأمین سرمایه د

راه  ز  ر که ا رت می گیرد"فایناس"دیگ و ، صو ردار است  رخو  از تعهدات کمتری ب
شده است ر بخش پتروشیمی تأمین  های ملی از جمله د نیز از این راه نیاز ز . تاکنون  ا

ردادها ب را ین ق بستن ا ر  ینده  بازار فروش تضمین ه بهانه یسوی دیگ پایه بی در آ
برای فروش  ز رو به افزایش است و  اید، چرا که نیاز بازار جهانی به نفت و گا نم می 

ه . آن دشواری موجود نیست گسترد توجه به امکانات  نولوژی نیز با  رباره جلب تک د
انی ا ،ی جه ران همراه ب معنای افزایش بدهی خارجی ای به  که  تعهدات دراز مدت   این 

، تر از قیمت نف تعهد فروش ارزان انی به سرمایه گذاران خارجی است ر بازار جه ت د
وجیه پذیر ایداستدالل ت نم رات نفت ایران با بستن این .ی نمی  سهم صاد زایش   به اف

ر بود، چرا  وا وان چندان امید های عضو اوپک هم نمی ت نوع قراردادها در میان کشور
نفت ز در سازمان اوپک به نوع قراردادهای بسته شد که سهم کشورهای  ی خی ه 
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ا  اط نیستچندان کشوره ات. در ارتب یل بروز اختالف به دل ر  ز سوی دیگ  نزدیک به ،ا
های 2.3 ز قرارداد 2 نیز در سال "بیع متقابل" میلیارد دالر ا ری ب003  ی بهره گی
اند 2(.ندم 8 3(  

رشد صادرات فراورده های نفتی-178نمودار  ر روز  رل د    هزار با
2002-1980 ده هاي نفتي هزار بارل در روز   ور رشد صادرات فرا
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ز بازار داخلی و بخشی ا زایش نیاز  ران به اف ر ای  کمبود صادرات فراورده های نفتی د

ر ایع کشو ود ،باال رفتن مصرف در صن پیوند ب عضو اوپک. در   ،در میان کشورهای 
ر  راب با مصرفی ب ران  را دا1222ای زار بشکه جای نخست  ونزی و شت ه ند  و سپس ا

رفتندعربستان قرار  ک. گ ودی  ا این وجود عربستان سع ه یه مصرفب داخلی نزدیک ب  
ران داشت های گردید موفق ،ای ا سرمایه گذاری  های گذشته ب ر سال  یسته د ، با

زون رابر اف راتی ب ردن نیاز بازارهای داخلی، صاد  هزار بشکه 1083 بر برآورده ک
اشد ل بود این در حالی . داشته ب ران در همین سا نفتی ای که صادرات فراورده های 

  .کشور عربستان% 28 یعنی تنها رسید،ه  هزار بشک308  بهتنها
راورده های نفتی در اوپک-179نمودار     مصرف ف

در روز ورده های نفتی در سال 2001 - هزار بشکه  مصرف فرا
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ل   ولید و مصرف فراوده های نفتی در سا را در 2002ت  مورد نفت کوره، نفت 5 
ز مایع  نزین موتور و گا ، نفت سفید، ب پاره . نگریستدر نمودار زیر می توان گاز به 

غیره به دلیل ای دی ر و  و قی غن موتور  ها مانند سوخت هواپیما و رو رده  گر از فراو
یم ولید نپرداخته ا زان ت نفت . کمی می ره و نفت گاز و  داخلی در نفت کو سهم مصرف 

زدیک به  بنزین موتور ن ع و  و بخش گازمای م، و در د تولید شده ک درصد % 50سفید 
ر به بنز. بود از روزافزون بازا به نی توجه  ا  ایع اتومبیل و ،ینب با رشد شتابان صن  

ها ر خودرو زایش شما لی و ،اف ید داخ  اقدامات عاجل برای باال بردن ظرفیت تول
ژه برخوردار است،جلوگیری از هدر رفتن ارز به دست آمده   . از اهمیت وی

های نفتی در ایران و مصرف تولید-180نمودار  رده     فراو
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- هزار متر توليد فراورده های نفتی در سال 2002 
مکعب
ی مصرف فراورده های نفت

  
ایسه م 19یان سال های مق 20 و 87 ر مصرف 03 رشد د  نشان می دهد که بیشترین 

ز مایع اداخلی فراورده های نفتی ب نزین موتور و سوخت سنگین جت و گا وند  ب پی
د .دارد داشتن یر افزایش کمتری  ر این میان نفت کوره و ق مصرف بنزین در این . د

18 هزار متر مکعب به 6738سال ها از  برهمانا نزدیرسید،  423 را  و ،ک به سه ب
ز مایع از  19مصرف گا 434مترمکعب به 57 ر مکعب 5   .افزایش یافت مت
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رشد مصرف فراورده های نفت -181نمودار    در ایران 
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2002 1 به  سه 987 - مقای ی  فت ی ن ها ورده  رشد مصرف برخی فرا

  
ز بازار داخلی و تولید کم آنان  ردن نیا برای برطرف ک ر کار پاالیشگاه ها  نارسائی د

رد صادرات محدود فراو به  توان در را که   دگرگونیآینه ی ه های  نفتی انجامید، می 
راک این کارخانه ها میان سال های نفت خام خو . نگریستهم  2000 تا 1967 
زا رفیت پاالیشگاه ها و نیزیاف وناگونیش ظ های  گ یدی در سال  های تول  فراورده 

وداسالمی چشمگیرتر از دوران حکومت 1979پیش از  ین ظرفیت از سال .  ب 1ا 967 
ز 26 میزان ا  رسید، یعنی نزدیک به 1980 میلیون تن در سال 45.7 میلیون تن به 1.

و برابر نامه . د ه ریزی های نارسا و خرابیبا بر  های جنگ و صدمه دیدن پاالیشگا
ه ها الیشگاه نفت منطق رین پا اه آبادان، که زمانی بزرگت الیشگ و بویژه نابودی کامل پا  

یمرو  این صنایع روببود، با افت جدی در زه پس از ده . گشت ز پایان جنگ نیز تا پس ا
ومت اسالمی دست یافتیم ز حک پیش ا رفیت های  ل مطلوبی رشد . سال به ظ که تا سا
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 1 افت995 مه نی مه داشت نیز ادا دا و، ا وع خود  وساناتی در هملی در مجم  ان با ن
ید پاالیشگاه ها اگر چه. حدود خود باقی ماند ر تول تا حدودیبه عبارت دیگ ایش  افز 

و نیاز بازار  یران  ولی این دگرگونی متناسب با افزایش چشمگیر جمعیت ا یافت 
بود   .داخلی و جهانی ن

ها-182نمودار     نفت خام خوراک پاالیشگاه 
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و صنایع نفت در آن نقش  ر است  ز ذخائر بزرگ نفت و گاز برخوردا ران ا نکه ای با ای

بازی می کنند های نفتی وجود دارد  ،بزرگی  رده  ردات فراو وا ها لیتر  لیون  النه می سا
ز می  ز فروش نفت خام دوباره به خریداران آن با و بخشی از ارز به دست آمده ا

رد ر که سال های . دگ ر زی های  را2003 تا 1987نمودا با واردات فراورده  ر پیوند   د
لنفتی نشانگر کاهش آن میان سا رآورده،  ا 1987های   به نمایش د 19 ت پس . بود 99

ز آن یافت و به مرز  اماا ردات فراورده های نفتی افزایش  وا م  3 گام به گا 808 
20میلیون لیتر در سال  لی همچنان رو به . دی رس03 های سوختی بازار داخ نیاز

زایش  2(.استاف 8 4(  
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راورده های نفتی-183نمودار     دگرگونی در واردات ف

يتر)  حسب نوع ( ميليون ل تي بر  ه هاي نف مقدار واردات فرآورد
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ظور نکته  پتروشیمی به من ر صنایع  ری د ی مثبت در این میان توجه به سرمایه گذا

پس  زارهای جهانی برای این محصوالت  ویژه دستیابی به با تأمین بازار داخلی و ب
وع شده ی  امه های شر ر برن والنی د ز وقفه ی ط 197پیش از سال ا های . بود 9 تنش 

ایع خدشه  در روند ، اقتصادی هایسیاسی و جنگ و بی برنامگی گسترش این صن
ل . ی جدی وارد کرد وشیمی در سا و صادرات محصوالت پتر ید  با نگاهی به تول

که ،2003 وان دید  و سخش مهب می ت نه کود  ر زمی ولیدات د ز ت د می ا م و موا
داخلی  و سهم صادرات در بخش سوخت بیشتر ورسیدهشیمیایی به مصرف  به   

زان نزدیک به  4می تولی. بود% 0 اه  ز دیدگ وشیمید، کود و سما صنایع پتر  جایگاه  در 
و شیمیایی و شتندنخست را دا واد سوختی  ظر ارزش صادرات، م نقطه ن  و از 

ها آروماتیک رجسته گشتند    .ب
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18نمودار   ات صنایع پتروشیمی-4    تولیدات و صادر
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در سال 2003 صنایع پتروشيمي  درات  توليدات و صا

production exports

  
ر  صادرات، مواد شی مجموعز دیدگاه رشد محصوالت پتروشیمی درا میایی د

و و  یمرها پس از آنباالترین سک ها و پل اتیک  وم رفتند آر ر گ ل . قرا اصله  سا در ف
19های  ایی از 2003 تا 97 وه شیمی ون دالر به نزدیک نیم 332 صادرات گر  میلی

ر روزنامه های کشور های داده شده د  نشان دهنده ی ،میلیارد دالر رسید و آمار
و وجود  ر پس از این سال  بیشت زایش  ی اف تمام رای افزایش  برنامه ریزی های تازه ب
رنامه های این از جمله . بودمحصوالت پتروشیمی در آینده نزدیک  ولید ،ب  افزایش ت

ودمتانول در عسلویه  لتی و با همکاری شرکت. ب  با شرکت بخش خصوصی و دو
زی زیاد در این منطقه به منابع گا ر ،های خارجی و با تکیه  ران در نظر دارد که د  ای

به بزرگ10فاصله ی  انول دنیا تبدیل شود  سال  ننده مت ید ک 2(.ترین تول 8 5(  
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  تروشیمیرشد صادرات صنایع پ -185نمودار 
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یع پتروشيمي بر حسب گروه محصوالت ات شرآت ملي صنا ضریب رشد ارزش صادر

  
تنها ذخایر بزرگ نفت نه  ران  وخته ها ی بزرگ گاز طبیعی ،ای ند ار دارد بلکه ا  در اختی

 ایران پس ،یه ی آخرین اکتشافاتبر پا. که اهمیت آن در جهان رو به افزایش است
الترین ذخائر گاز جهان رای با ز روسیه دا زیر دگرگونی در اکتشاف . است ا ودار  نم

های  ل  یر گازی در جهان میان سا م .  را نشان می دهد2001 تا 1980ذخا ارقا
وپک نشانگر آن ر سال بوددبیرخانه ا وخته ها در جهان 2001  که د ند تمامی این ا  

17821برابر  رد مترمکعب و ذخائر خاورمیانه حدود  م6 71یلیا رد متر 356  میلیا
نا چیزی نزدیک به مکعب بود های جهان40ند، هما   . درصد اندوخته 

رمیانه-186نمودار    ذخائر گاز شناخته شده جهان و خاو
ذخایر شناخته شده گاز طبيعي جهان بر حسب منطقه (ميليارد متر معكب)
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ظرفی  ا  اسب ب ین ذخائر بزرگ، سهم ایران در بازار جهانی متن ا وجود ا ت هایش ب
ر گاز جهان از کشور الجزایر کمتر و از دیگر کشورهای . بودن زا سهم ایران در با

وپک کمی بیشتر  ودعضو ا نم ه . می  و ترکی امه های تازه میان ایران  بستن پیمان ن با 
هندوستان و اروپای  و چین و تالش برای دستیابی به بازار کشورهای دیگر مانند 

یع  با هدف صادراتی، غربی و سرمایه گذاری در صنا رایتبدیلی گاز مایع   افزایش ب
م  م سه بردر این زمینه گا   .داشته می شودهایی به پیش 

ر کشورهای عضو اوپک-186نمودار  ز عرضه شده به بازار د   گا

عرضه شده به بازار در آشورهاي عضو اوپك  گاز طبيعي 
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تقاضا برای گاز در بازار جهانی  زایش  اناف های می ا 1980 سال  با وجودی 2001 ت  

های جهان که نفت ه عنوان مهمترین سوخت بازار ، نقش بازی می کردنوز به 
ر  ر سال . می نمودچشمگی 1د 98 تنها 0 زارهای جهانی  143 به با  میلیون متر 8974

از عرضه می شد ل لی و،مکعب گ 20 در سا 256 این میزان به 01 42 رسید35 ا   ، همان
زایشی ر همین سال ه%. 80 نزدیک به اف ز میزان ،اصادرات نفت خام جهان اما د  ا
به 29876 ز  ر بشکه رسید و تنه3733 هزار بشکه در رو زا رشدی ه ه ا   نزدیک ب

1 داده ها نمای. درصد را به نمایش گذاشت 2.5 راین  زون گاز به ان گ زاف همیت رو  ا
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طقه. عنوان سوخت در آینده ی اقتصاد جهان است  با وجود ذخایر بزرگ گاز در من
انهی  هاینمودار. می نماید ناچیز  هنوززار جهانی سهم این کشورها در با، خاورمی

رضه ی گاز به طور کلی وزیر  سهم بزرگ اروپای شرقی و امریکای  افزایش ع
لی للی  راشما لم زار بین ا  .آشکار می کنند در با

رضه شده درجهان - 187نمودار  عی ع  افزایش گاز طبی

متر مكعب) ر حسب منطقه (ميليون  ر جهان ب ه به بازا گاز طبيعي عرضه شد

y = 125920x + 2E+06
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ران جریان  ر اقتصاد ای ز گاز طبیعی د رامون استفاده ا اسان داشتبحثی پی  که کارشن

رسی آبه یبهره گیری از چگونگی بود و آن عبارت ن پرداختند بر  . بهینه از گاز طبیع
ور ین با ردندپاره ای بر ا ز برای مصرف داخلی که  از بهره گیری که  پای می فش گا

افته ر سال های پس از روی کار آمدن حکومت اسالمی افزایش ی ه به صرفه ن،د  بود
ژه  به مقاصد دیگر و بوی تی کشوربهو بهتر آن  است که  صادرا  اختصاص  صنایع 
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بد  طبیعی. یا از  نه از گ ر زمینه ی ،جدا از بحث استفاده ی بهی اید گفت که د  ب
ردم شهرها  به م رفته استگازرسانی  ها اقداماتی صورت گ ار . و روستا شم
1در ایران میان سال های  مصرف کنندگان گاز طبیعی تا 982  200 اال رفت و  0 ب

ی مصرف .شتبیشترین افزایش در این میان به مصرف خانگی تعلق دا  بخش صنعت
ز و بازرگانی ناچی بسیار    . بود 

از بخش مهمی از گاز همراه نفت یران از دیر ب ر ا ه  بدون،د  هیچگونه مصرفی سوزاند
ار سال. می شد تا 1987های   آم  200 ایه ی  3 اگر درست ( در دسترسداد هایبر پ
نگر آن ) باشند ز سال بودنشا وگی2000 که ا ز اتالف این انرژی  جل . ری به عمل آمد ا

به شرکت ملی گاز ز و  از سوی دیگر گاز تحویلی  ریق گاز به چاهنی های  حجم تز
داشت از از میزان . نفت افزایش  ویلی به شرکت گ 2گاز تح 19  میلیون مترمکعب 00

ر سال  7601 به 1992د نفت نیز 1 ون متر مکعب و حجم تزریق گاز به چاه های   میلی
ود این چاه گازِبه دلیل کاهش قدرتِ 199 در سال 17385ها، از   خ  به میزان 2

ر مکعب افزایش 76011  .نمود مت

های اق-190نمودار  زدر بخش   تصادی مصرف گا
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ه  های گذشت ات در سال  انی با اکتشاف ون گاز در بازار داخلی و جه روزافز همیت  ا

ها ری  داشته استنیزدر آن  بیشتر شناخته شده و سرمایه گذا بویژه .  افزایش 
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های  ل  رمیدان های مستقل تولید گاز میان سا 1شما تا 992 و 2003   افزوده شد 
زان تولید ا 6ز می رمکعب به 6 لیون مت رسید202 می مقدار و درجه ی رشد .  میلیون 

هک راه نفت و گاز کال از هم ود اما،گ ین .  چندان چشمگیر نب رشدر ا های ب  مجموع گاز
ناگون از میزان  ادین گو ر روز در سال 132می به 1992 میلیون مترمکعب د  288 

رویید ومترمکعب  میلیون را شافزایش. شتگ برابر 2 بیش از ف هرهای گازرسانی  
ل های  19شده و در حال گازرسانی میان  سا به رشد 2003 تا 97  نیز روندی رو 

ردرا بازگو می   .ند ک
  تولید گاز سبک بر حسب منبع تولید-191نمودار 

سبك بر حسب منبع توليد (ميليون متر مكعب در روز) توليد گاز 

y = 21 ,714x + 49,429
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رسانی-192نمودار    شهرهای گاز رسانی شده  و در حال گاز
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و گاز   گلوگاه اقتصاد ایران ، نفت 

  
  
  
  
  

م رین عامل بر کنش و  نفت مه تاثیر گذارت و  ران  رین سرچشمه ی ارزی اقتصاد ای ت
های صنعتی، کشاورزی، خدمات واکنش ونه فشرده ،های بخش  لی و به گ  سیستم ما

اثیر گذاری نفت و در سال. اقتصادی استهمگی ساختارهای  زان ت های کنونی  می
از بر از در بازار گ نفت و گ رات و بهای  بسته به استخراج، صاد  اقتصاد ایران وا

نی است نفتی. جها رنددوسویه  پیامدی افزایش درآمدهای  یک سو ارز .دا  اگر از 
ویژه پس از  راز بازرگانی خارجی ایران را ب رات آن ت ریافتی از صاد باال رفتن این د

رآمدها،  و ها مثبت می در بیشتر سالد ند و بالق لقوه میان سالهای (ه و بالفعل ک با
و ب 19 لفعل پیش از سالاجنگ  ز پایان جنگ 79 گذاری) و پس ا مکان سرمایه  های  ا

ولوژی بر  زبربزرگ در بخش های صنعتی تکن ز سوی   را فراهم میو ار سازد، ا
ولتی و  م بخش های دولتی و نیمه د و غیر مستقی م  ر با وابسته کردن مستقی دیگ

ن یی را در این بخش،فتی و گازیخصوصی به دالرهای  را زایش می  ناکا ا اف و  ه دهد 
پیشرفته صنعتی را کم می ا کشورهای  رت رقابت اقتصادی ب د قد   .کن

نفت س م  ره های نفت خیزد تولید ناخالص ملی کشور نک جهانی ،  بررسی با بنا به   
ان  رد می3/2 تا 3/1می به نظر می. شود  برآو ان  ز رسد که پاره ای  در این می ا
نفت کوشش میکشور ر کننده  نند های صاد ی  ،ک  گام به گام از بخشی از وابستگ

بخش پتروشیمی. دنبکاهخود به نفت   که ،کوشش عربستان برای سرمایه گذاری در 
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نبود را می امیاب  ود چندان ک ر دستیابی به آماج خ ریچه نگریست د ین د ز ا ر . توان ا د
ران  نگیزه های داخلی و خارجیای ر نتیجه ی ا ه ا بر،د بستگی کمتر ب وا ابی به  ی دستی

کشور  ز راه صنعتی شدن  امدکامیابی چندانینفت ا نی به دست    .  
رشناسان اقتصاد می وان با دیدگاه آن دسته از کا را در ی ت موافق بود که کشور ما 

زیابی می های میانی ار رده  های نفت خیز در  کشور ان  ه  می ب کنند و وابستگی اقتصاد 
ولید رسیدن. زنند صد تخمین می در54نفت را برای نمونه  وابستگی ت به میزان دقیق   

نفت و گاز با توجه به  لی به  ها و داده های ناروشن و غیر دقیق و ناخالص م آمار
زمان  ضاد سا اه مت وآگ کشور و بانک مرکزی  ر  سازمانمار  وا بودجه دش  برنامه و 

ل. است بخش در درجه نخست  1979 تزریق منابع مالی نفت و گاز پیش از سا
ر بر می را د ز  دلیل آن را می. گرفت صنعتی و پس از آن خدمات و کشاورزی  توان ا

ین بخش رشد ا ولید ناخالص ملی جستجو کرد جمله در    آن ازبعد. ها در ت
ویژه در بخش رآمدهای نفت و گاز ب های خدمات و بازرگانی هزینه شد و بخش  د

  .ناچیز داشتصنعتی رشدی 
از وینفتالرهای د صنعتی و و  یهای خدمات نار تاثیر گذاری بر بخش در کی گ

زی ور وسانات آن، بودجه ،کشا و صادرات و ن ردات  ز بر ساختار وا دا ز یک چشم ان  ا
ایه در دست بخش ، تورم،های دولتی، بازارهای مالی رم و انباشت س ز  خ ار  نر

لتی سایه می ا از چشم انداز دیگر.ندافکند خصوصی و نیمه دولتی و دو رآمده  ، این د
غیر رسمی دولتی و  رسمی و  های  روبنایی جامعه بویژه شکل گیری نهاد بافت 

ه . ندنز  نظامی را رنگ ویژه خود می وقضایی و اداری ری از نهادهای دستگا بسیا
رازمامداری مانند  های سی ناکارآمد و بزرگ دولتیبوروک رتش، سازمان  ، ا

زاب  م آموزشی، اح عاتی، رسانه های گروهی، سیست طال یفا ر  شی، گروهرما های فشا
و گاز،و غیره های  نمی توانستند بدون تزریق منابع نفت  ا و گستردگی  ز توانایی ه  ا
نونی نه های ارگان.  برخوردار شوندک های غیر مولد  اگر چه از میزان دقیق هزی

یمه  ولتی و ن نیست، ولید وان این هزینه می دولتی داده های درستی در دست  را  ت
  .هنگفت ارزیابی کرد
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صنایع   بخش  و اکتشاف و چه در  ج  را در بخش نفت و گاز چه در بخش استخ
وط به آن روبرو می،مرب دشواری  وع  فشرده با دو ن م  به گونه  های : شوی دشواری 

رونی اقتصاد ایران و معضالت یرونی مانند د و سیاست با کنسرن تنش ب  های نفتی 
و  در زمینه داخلی در بخ.یهای جهانی کشورهای پیشرفته صنعت ش اکتشاف 

ره ای تخصص  یابی به پا ولوژیک و فنی ها استخراج علیرغم دست بستگی تکن وا هنوز 
رده است ر مناطق نفت خیز به . به خارج گست ر اکتشاف د نیست که کا بیهوده 

ند انگلستان وکشورهایی مان پن  ژا نی ایران در این . شود  فرانسه واگذار می و  وا نات
له می توان،زمینه را رش ونه ی از روز از جم های  گست ات به کشور اگذاری اکتشاف

رکم انند چین  ای پیشرفتهت هندوستانو م یز  نفت و گاز . نگریست  ن در بخش صنایع 
ویژه در بخش صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی دشوار وند ر .ی دیده می شودبه 
ر مولد آن و هزینه کردن غی روشی منابع زیر زمینی   که بوده شتابان چنان ،خام ف

ریبرای  ز سرمایه گذا م صورت نگرفته است تامین سوخت بازار داخلی نی   .های الز
وتاه مدت ع پاالیشگاهی آماج ک ر صنای ابی به خودکفایی در  تواند به ویژه می،د  دستی

نفتی مورد نیاز بازار داخلی باشد های . تامین فرآورده های  یاز زایش ن ا توجه به اف ب
ت  می شود کوشید،بازار جهانی  و دراز مدت برای ن مدتبرنامه های میاه تا رفته رف

های نفتی ورده  فرا از و افزایش صادرات   در ،کاهش میزان خام فروشی نفت و گ
ور کار قرار  رددست روسه ی صنعتی شدن. گی ونه ی چین که در پ ر کننده ،نم صاد  از 

بدیل شد نده آن ت وارد کن ند   می،ی نفت به  ران ها برای الگو یکی ازتوا  اقتصاد ای
  .دباش

انند جنگ، ت عوامل م  بر ، های اقتصادی و تنش های خارجی و داخلیحریمپاره ای 
نفی گذاشته انیزاکتشاف و استخراج نفت  د تاثیر م 197 پس از سال. ن  کاهش 9

رمایه گذاری ه  س ب ین زمینه ها و نیاز مبرم اقتصاد ایران  ها در ا ها و وجود تنگنا
همزمان با آن دالرهای نفتی یاز و  زایش ن زاف هش ا با ر جهانی نفت، کوشش برای کا

د ر دا را ر دستور کار ق را د ز طبیعی  و جایگزینی آن با گا بر این . مصرف داخلی نفت 
وری اسالمی پس از ،پایه ازرسانی گسترش یافت و برآیند آن روی کار آمدن جمه  گ
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نکه  گاز طبیعی استخراجی به طور عمده به مصرف داخلی غیر صنعتی رسید و ،ای
را تامین کردتنها بخش نیازهای صنایع پتروشیمی ایران   اگر چه علیرغم . کوچکی از 

رو به  این کوشش ران  له به دلیل افزایش جمعیت ای داخلی نفت از جم ا مصرف  ه
زایش گذاشت، ولی سیاست جایگزینی لت اف لی نفت دو داخ زایش مصرف  ز شتاب اف  ا

راهم کرد یطی ف را و ش ودی کاست  و  تا با سرمایه گذاری ،تا حد کم در اکتشاف 
های ارز راه صادرات نفت فراهم شودیاستخراج، نیاز های .  کشور از  ز به دالر نیا

را ناکارآمدنفتی برای چرخاندن اقتصاد داخلی  یه ای   می،  نگیزه های پا ز ا یکی ا توان 
رد ز ارزیابی ک االیشگاهی نی صنایع پ ر  ری د ایه گذا رم بی توجهی به س ر  ه . د بیهود

ریهای  نیست که در سال های هنگفت برای بخش استخراج و  آینده سرمایه گذا
ا   رمایه گذاریه ر س تا این تاخی هی در دستور کار است  اکتشاف و صنایع پاالیشگا

  .شاید گام به گام جبران شود
پاره ای بر پایه ی  ر زمینه صنایع پتروشیمی  رسید ز بر زوده   می، ها ا توان ارزش اف

. زوده نفت و گاز صادراتی به دست آوردارزش افبرابر  55 تا 15 به میزانای 
ع پتروشیمی در  و گسترش صنای اهکتجهیز  ر ساخت پاالیشگ بایست   می،های تازه نا

رت  وشی و رشد صنایع نفت و گاز بیانجامد، بلکه در صو به کاهش خام فر ا  نه نه ت
انه برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری تواند رشد    می،های دور اندیشانه و واقع بین

ز راه آن در واردات ماشین آالت از خارجصن  ایع سنگین را در پی داشته باشد و ا
ودنیز زوده ی .  صرفه جویی ش زش اف ع پتروشیمی و میزان دقیق ار رد صنای در مو

رستی در دست نیست،این بخش های د اره ای از کارشناسان اقتصادی .  داده  پ
ران باورند،ای ر این  ایع هنوز که   ب ری به حداقل میزاناز آنجا که این صن  بهره و

یعنی ارزش افزودهاقتصادی ز  نفت دست 15  ی مورد نیا ر ارزش افزوده ی   براب
ر واقع نمودی دیگر از خام فروشی اندندنیافته ا   .، سودآور نیستند و د

زیر  زوده، بویژه  نداز ارزش اف ارکرد صنایع پتروشیمی از چشم ا برای رسیدگی به ک
واملی مانند همزمان ،انیتاثیر قیمت نفت در بازار جه ید ع  افزایش قیمت ماشین با

ر جهانآ ایع و افزایش قیمت محصوالت پتروشیمی د ین صن  به الت وارداتی ا
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دموشکافی  رده شون نه سپ اسا ه .  کارشن رین داد پایه ی آخ رسی ها باید بر  این بر
قابل اعتماد صورت گیرد ع پتروشیمی . های  ین زمینه درس گرفتن از صنای ر ا د

یه گذاریعربست رما های ،های کالن ان که علیرغم س به دلیل کارشکنی انحصار  
ر ا دشواری بازاریابی د نی ب ری پهنه ی بین المللی جها ره بردا رو شد، قابل به  روب

  .است
ون ب ری های درونی ابخش نفت و گاز افز  چالش های چندی در و تنگناها و دشوا

ر نفت . خارجی روبرو استی زمینه  ازا نکه ب زیر نخست ای بین المللی به طور عمده 
رد سیطره انحصارهای نفتی  و به همین دلیل امکانات برای پیشبرد سیاست قرار دا

غاز  .هایی از خود آشکار می کندمستقل محدود آزمون ملی کردن صنایع نفت در آ
هه های  ی پنجاه میالدی د نی تنگنا نشان داد که برای فروش نفت در بازارهای جها

وجود  رده ای  به . داردگست با گذشت نزدیک  5اگر چه  های 0 مکانات کشور  سال ا
ز ،نفت خیز افزایش یافته ر هنو وچک ت ها با مقیاس ک تنگنا ولی این  د  ری آفرینن . دشوا

ان رل جه زیر تاثیر همین کنت که  ه ی،بیهوده نیست  ران عمد ندگان نفت ای افت کن  دری
به کشور هستند و بیش از دیگران ب  روند بازگشت رترین صادر کنندگان کاال 

ثیر  صنعتی تا های  رندمی دالرهای نفتی به کشور انند . گذا ار آن عواملی م در کن
کشورها ین  بستگی تکنولوژیک به ا ی ،وا پیچیده  ود ماشین آالت  یاز مبرم به ور  ن

 ، رآمده از تنش های خارجی ست رجی که ب ری جذب سرمایه خا نفت، دشوا صنعت 
ر و ایجاد اختالل د م های اقتصادی  ا تحری زی ب و گا نامه های نفتی  پیمان  بستن   

طقه نگیزه هاییکشورهای من بخش  ا بازده  زایش  های اف به آماج   هستند که رسیدن 
از را با دشواری روبرو می دنک نفت و گ رآمدهای. ن هش واقعی د  نفتی هم چنین کا

،درازای در کشورهای نفت خیز ر جهانی( سالیان زا بهای نفت در با ، )علیرغم افزایش 
ژه های بوی نه  ز و افزایش هزی خ ار للی، کاهش نر لم  بازتابی است از تورم بین ا

راتاکتشاف و استخراج و ص انند . اد رای نمونه کشوری م بیهوده نیست که ب
ننده  نفت در سازمان اوپک است ر ک خستین صاد های ،عربستان که ن لیرغم درآمد  ع

رچند ده  بدهی خارجی ،هنگفت لیارد دال رای افزایش شش کو.ی را یدک می کشدمی  ب
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بازار استخراج نفت را نیز می زایش نیاز  ون بر اف وان افز  افزایش ه ی در آین جهانی،ت
نه های کشورهای نفت خیز  اشا به هزی ایه داده های موجود. نشستتم ل،بر پ   در سا

کههای آینده قرار است افزایش در پاره ای از کشورهای عضو اوپک  استخراج نفت  
  .یابد

بیرون آم ایع پتروشیمی و   می،دن از این بن بستبرای  وان از سویی با ایجاد صن ت
زینه با حداقل ه هش داد و از سوی ،پاالیشگاهی  را کا ام میزان خام فروشی   گام به گ

رنامه ریزی پروژه ها را به شیوه ای سامان داد که  رد و ب هی کار را باال ب ر بازد دیگ
زش افزوده این صنایع  رقابت این درس حد مطلوب جهانی ببهار قابلیت   و 

دست یابی به بخش زمینه را برای  هایمحصوالت،  فراهم    بزرگتری از بازار جهانی 
د تامین  هدف می. کن واند  های نیازمندی های ت راورده  صدور ف مکان و  داخلی در حد ا

ود رای بهب وناگون ب نی خارجی بدون نفت باشد گ بازرگا ز  را  سامان ،در کنار آن. ت
ه به مصرف داخلید زمینه ه ی و بررسی همه سویی  ویژه در   سیستم یارانه ها ب

ال برخوردار است،سوخت ر آن ا. از اهمیت با ون ب ژیک به فز نولو تک  کاهش وابستگی 
ز  بانی ا صنایع و خدمات داخلی، پشتی ایی  وان رن های نفتی از راه باال بردن ت کنس

نفت و گاز و واح ر  های هزینه ب رانی در دریافت پروژه  های ای ری شرکت  دهای کنا
های  واد سوختی و سرمایه گذاری  آن، گسترش توانایی کشور در حمل و نقل م
همیت برجسته ای  های پژوهش و آموزش از ا رده و هدفمند در بخش  گست

  .برخوردارند
نند همه بخش ر و همه گیر در صنایع نفت و گاز ما دا های  برای پیشرفت پای

تنش،اقتصادی ز  رهای خارجی یک   پرهیز ا رت .  ضروری استطپیش ش در صو
رجی ات خا ناسب که از میزان تحریم های اقتصادی   می،بهبود م ر داشت  توان انتظا

برای ورود سرمایه های ضرورپهنهکاسته شود و  ر(   خارجی و )نه غیرضرو
ورد نیاز این پ و ماشین آالت پیچیده ی م رددخشتکنولوژی ها    .  فراهم گ
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  در آینه ی سنجش برون مرزیایران 
  
  
  
  
  

 به تنهایی چشم انداز روشنی از ،کشورتصادی در پرداختن به شاخص های اق
وانایی های آن را  د ایران در جهان به دست نمی دهدجایگاه اقتصا ناتوانی ها و ت و 

ر این بخش . روشن نمی کند اره اید ها در پهنه ی بین المللی پ  مورد  از شاخص 
دبررسی آماری قرار گرفته ا به مق. ن لی در زمینخست  نه ی ایسه های بین المل

انی خارجی  رگ شاخص های اقتصادی  از  دیگربرخیسپس  و پرداخته می شودباز
و شکافی می گرد بازرگانی. دنم ز  را ردات و ت وا نخست دو ،در رابطه با صادرات و   

هم وبیتکشور  ره جن وک ز ایران، ترکیه  های کنونی  آنان چین که در سالهمراه و ، را
داشتهشتاب اقتصادی  از دیگر سو آلمان . مورد توجه قرار می گیرند ،چشمگیری 

ز موفق نه ی صادراتهایترین کشور یکی ا زمی ه سنجش در مقام  جهان در   نگریست
و کره جنوبی. می شود ر آلمان و  چین  د  2003 در سال سه کشو به ترتیب با مازا

با  118تراز بازرگانی برابر  و 14.2 و 34 و 8. وبر  کشور و و دند بودمیلیارد دالر ر
نترکی رتیب کسری بازرگا به ت رد دالر داشت م14.4 و 8.6 ی برابر باه و ایران  دیلیا . ن

رنفتی در نظر گرفته شده ر کسری بازرگانی ایران تنها صادرات غی  چرا که ،د
د  ردار نیستن رخو زیده، از منابع  خام چشمگیری برای صادرات ب ر برگ کشورهای دیگ

داخلی توانایی های اقتصاوبه د خود تکیه داد    . رن
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وبی و زان صادرات کشورهای آلمان و چین و کره جن ترکیه با میزانی برابر با  می
6 ر مرز 39 و 266 و 10 یران د غیرنفتی ا اچیز   میلیارد 4 میلیارد دالر با صادرات ن

ل. دالر فاصله ی زیاد دارد ز راه از جمله ،های گذشته در این زمینه چین در سا  ا
2(. افزوده است به طرز چشمگیریه صادرات خود ب،هنگ کنگ 8 6(   

ز ،بجز ترکیه سایر کشورهای مورد مقایسه بهینه ا ا استفاده ی  علیرغم واردات باال ب  
بهتوانایی های اقتصاد داخلی توانست دند  ن یاب ازرگانی چشمگیری دست  .  مازاد تراز ب

را بسیار کم ایران در تجارت بین المللی  م   بازرگانی خارجیحجم  در  می توانسه
کشور ترین  ضعیف   بدون نفت مشاهده کرد که برای نمونه میزان آن در مقایسه با 

ورد مقا یعنی ترکیهم .4 ،یسه  رش سال  .  بود برابر کمتر5 زا یه گ از سوی  2004بر پا
رت جهانی ر ،سازمان تجا ران د و ستد  سهم ای ر گرفتن نفت داد  ر نظ نی حتی با د جها

ز  و از ا م درصد د45گ رازای ر  صد و یافت صدم درصد کاهش 40یکسال به د  
ود61.7بر با  برا2003حجم مبادالت جهانی ایران در سال  رد دالر ب  در این . میلیا

نفت و گاز باز می گ به،ی از مبادالت ایران بخش بزرگسنجش ر . شت صادرات  د
رات به 2003سال  .36 کل صاد ا سالرسید میلیارد دالر 2 20  و در مقایسه ب 03، 

  . کردشد ر
تجارت  وع  ز مجم 7ا نخست را دا تریلیونی جهانی که 5. ر آن رتبه ی  ریکا د و شتام  

ریکای التین و ا و آم ویژه در چین  .1، فریقا چشمگیر بودرشد آن ب ریل8 ون به  ت ی
یران در این صادرات خدمات اختصاص داشت رگ. جایی نداشتگستره  که ا  بز

74 سال آلمان بااین ترین صادرکننده جهان در  بیشترین وارد8 و  ر    میلیارد دال
ری نده کاال ام نی.  میلیارد دالر بود1300کا با کن با در نظر گرفتن در بازرگانی جها  

ان کشورهانفت، ران جایگاه چهاردهم در می زمینه شتی آسیایی را دا ای ر   و د
ربستان و های خلیج فارس پس از ع 6 و 88 (امارات صادرات در میان کشور 5 

لیارد دالر با صادرات ) صادراتمی رتبه ی سوم رای میلیارد دالر36.2  . شددارا   
زرگ ردات ب ر ترین کشورهای نفت وا اخی و منطقه همان ر  عربستان  ران د و ای ارات   ام

3به ترتیب  2003سال رد دالر بود25.5 و 36 و 6.2 2(. میلیا 8 7(  
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19نمودار   ات چند کش- 3 رد و صادرات و وا رگزیده  تراز بازرگانی   ور ب

سال  و واردات چند آشور برگزیده در  رگاني و صادرات   تراز باز
2003
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زی وابستگی اقتصاد ایران ور به نفت و کاالهای سنتی و کشا نرا،   ر واپس که بیا گ

ران است ندگی اقتصاد ای ر کل صادرات ی توان، مما  در سهم کوچک بخش صنعت د
رگزیده دید ر مقایسه با کشورهای ب 9 کاالهای کشاورزی و سنتی نفت و. د 2.1 

رصد  ر 87.4به ترتیب (د کشور را ) کشاورزی درصد4.9و صد نفتی د  کل صادرات 
و یل تشک ند  الهای صنعتی تنها داد م  9.4کا سهم سه بخش . زدنددرصد آن را رق

ر کل صادرات چین  یعنی،صنعتی  کاالهای نهایی و ماشین آالت و کاالهای صنعتی د
رتیب برابر با ،اما 8 درصد یعنی در مجموع 17.1، 33.1 ، 34.6 به ت ، در  درصد4.8

ره جنوبی  83ک بود درصد68.3ترکیه در  درصد و 3. رات   . کل صاد
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های گوناگون در کل صادرات ک-194نمودار    شورهای برگزیده نقش بخش 

نقش بخش هاي گوناگون در آل صادرات آشورهاي برگزیده 
به درصد
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چين کره جنوبی ترکيه ایران

ه
رات در سال  نبار در زمینه ی ارزش صاد ته 2003مین مقایسه ای  که صورت گرف

رهای را در میان کشو 1از ایران .  برگزیده نمایان تر می کندجایگاه ناتوان ایران  .4 
ورزی و سنتی و تنها  لیارد کاالی کشا 2می رد دالر کاالی صنعتی7. ل میلیا   در این سا

2سهم صنعت در صادرات چین برابر با . شدصادر  یارد دالر، 25.7 ر  میل کره د
ژه محصوالت شیمیایی برابر ارد دالر و 136  باجنوبی با سهم وی رکیه بدر  میلی ا ت

نساجی برابر با  ژه ی محصوالت  م وی رد دالر26.8سه  صادرات  یفاصله. بود  میلیا
ژه چشم  به صنایع  ران که بوی وشیمی داصنعتی ای پتر ا،شتوابسته به نفت یعنی    ب

ر رکیه نیز بسیار زیاد صادرات کشو   .می نمود همسایه ت
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19نمودار   وناگون در کل صادرات کشورهای -5  برگزیده نقش بخش های گ

ه  بخش هاي گوناگون در آل صادرات آشورهاي برگزیده ب
رد دالر ميليا
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چين کره جنوبی ترکيه ایران
  

زی و بدهی خارجی کشورهای برگزیده باشته ار وضع مالی را در ،ان ز   نمایی ا
هد نشان می د ر . مقایسه  عدم حضور گسترده د  ، ران به دلیل داشتن منابع نفت ای

بسته نیمه  انی جهانی و اتخاذ سیاست  رگ ر مقا،باز ری د ا  از بدهی خارجی کمت یسه ب
ر برخو برابر با . گشتردار کشورهای دیگ باشته ی ارزی  با ان ان تنها چین  ین می در ا

2 ر170بدهی خارجی   در برابر2003 میلیارد دالر در سال20 رد دال به  ی، میلیا
ازاد مالی باالییم ر با   راب زنه . دست یافت میلیارد دالر 50 ب وا بیشترین کسری م

9پرداخت ها را تر کیه با میزانی نزدیک به  ر 5  8و سپس کره جنوبی با  میلیارد دال
دا میلیارد دالر نداز خود نشان  ز  در مورد کره جنوبی کهد را  با توجه با مازاد ت

انی خارجی برابر با  رگ 14باز ران . بوددالر این میزان چندان چشمگیر ن میلیارد 2. ای
ر برابر  رجی نزدیک به 7.4د هی خا بد اشته مالی 3 میلیارد دالر  را یدک  میلیارد انب
بر  می کشید را ه بدین گونه ایران. گشت میلیارد دالر 4.4و کسری اش ب  برای نمون

ین سال ر ا نفت و گاز با وجود رشار   موازنه مالی خارجی خود  نتوانست،د منابع س
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زمان های اضطراری، مانند بح ر برساند یا مازادی برای  های بازار را به صف ران 
  .نفتی، فراهم کند

زیدهی خارجی  انباشته ارزی و بده-196نمودار  رگ  پاره ای کشورهای ب

0 50 100 150 200 250

چين

کره جنوبی

ترکيه 

ایران

 انباشته ارزي و بدهي خارجي پاره اي آشورهاي برگزیده 2003

باشته ارزی ان
بدهی خارجی

  
زمینه ی تولید ناخالص  داخلی ر  کشورهایی قرار ،د ردیف آن دسته  ر   ایران د

هی میانی دارند رد که جایگا خلی ایران به قیمت ناخالص دا به دیگر سخن تولید. میگی
را 19 نمونه در سال یهای جاری ب  از ،یون دالر میل238554 میزان  با99

ند امریکا و ژاپن و ان زیاد داکشورهایی مان و آلمان فاصله ی  ا   وشتگلستان  تنه
ر % 11نزدیک به  ولید ناخالص داخلی آلمان با رقمی براب 21ت ون دالر 12061  میلی

التر  از بیشتر کشورهای  این شاخصاز سوی دیگر. بود واپس مانده ی افریقایی با
ردیمگونه که پیشت همان. می نمود ا ،ر گوشزد ک ود نسبی در مقایسه ب ین بهب  ا

ر از  بان اقتصاد کشور، بلکه بیشت رشد شتا واپس مانده نیز نه از  کشورهای بسیار 
ز  ل گذشته ا ارهای نفتی و ارزهای حاصل از صادرات نفت خام و در چند سا راه انب

به دست آمد طبیعی  ز  نفت ،به دیگر سخن. صادرات گا م   بدون در نظر گرفتن سه
زآن  ناخالص داخلی نزدیک به نیمی ا که تولید  توان گفت  ران، می  ر اقتصاد ای وگاز د

بر با  برا ا در سطح ک120یعنی چیزی  رد دالر، همان ه  میلیا های بسیار واپس ماند شور
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رار داشتجهان   2(.ق رانه ایران در مقای )88 لید ناخالص داخلی س سه ی بین المللی تو
یز بسیار کم  ودن   .می نم

ران-197نمای  ان و ای ای کشورهای جه    تولید ناخالص داخلی و سرانه پاره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ژه ب رانه بوی ولید س هش ت ، نخست نارسایی های اقتصادی و دوم اکا  دو عامل
زایش جمعیت کشور  نکه، . پیوند داشتاف ا درآمد نتیجه ای ر مقایسه ب ران د ی سرانه ی ا

ایس% 10کشور ژاپن تنها نزدیک به  ابع نفت و و در مق ا کشور کره جنوبی که من ه ب
ندارد نیز زدیک به ،گازی در اختیار  در  . و بنابراین بسیار کمتر می نمودبود% 38 ن

  mill ion dol lar s dollar s 
  GDP in current prices GDP per  capit a 

پن 34 4346919 ژا 276  
32 9191962 ایاالت متحده آمریكا 778  

ن 25 2112061 آلما 749  
24 1441786 پادشاهي متحده بریتانيا 323  

24 1432364 فرانسه 267  
20 1171005 ایتاليا 355  

19 50396 امارات متحده عربي 700  
14 595943 يااسپان 939  
نوبي آره 8 411648  ج 871  

نتين 7 282910 آرژا 735  
7 139383 عربستان سعودي 095  

5 490247 مكزیك 036  
4 10222 ونزوئال 312  
3 592989 برزیل 525  
ن 3 238554 ایرا 445  

فریقاي جنوبي 3 131127 آ 067  
2 184761 ترآيه 813  
2 123986 تایلند 000  
1 87173 مصر 307  
1 183815 روسيه 257  
798 991203 چين  
453 449955 هند  
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نه در امارات نزدیک به این سال را ید س ر و در6 تول سعودی  براب ر 2 عربستان  راب  ب
ران  ودای ر دو کشور ب التر ه اه با ز سطح رف ی که ا  در مقایسه ی منطقه ای سخن م

عاز سوی دیگ. فتگ ار و داده های دولتی قابل ا ه تر آم ین زمین یستند و در ا اد ن م
ونه بر پایه ی داده های مرکز آمار ایران تولید . تفاوت هایی دیده می شود نم برای 

ر همسایه % 30ناخالص داخلی ایران نزدیک به   ، در صورتیبودبیش از ترکیه کشو
ایه ی داده های دیگر 2رکیه در سال  ت، داخلیکه بر پ  تولید ناخالص داخلی 003

ر238برابر با  رد دال 2( میلیا برابر با و )89 ولیدی  به ت ا  نه 1 ایران ت لیارد دالر 48  می
ته % 60دیک به همانا نز 2(.بودآن کشور دست یاف 9 0(  

ع برون مرزی برای  به اگر به مناب نگاهی دستیابی  نطقه ای  یاندمقایسه ای م  و زیماب
ها به بررسی بگیریمتولید ناخالص داخل ار بدهی خارجی آن   ،ی چند کشور را در کن

ر است م انداز منفی ت ز این چش ر سال. جایگاه ایران ا  کشور 6 در میان 2002 د
ی رکیه و عربستان سعودی تول نددی نزدیک به دو برابر ایران دابرگزیده، ت  و در شت

نار  بیشتر آنک بدهی . می نمود بدهی خارجی آنان نیز  یراندر مورد    می توانهای ا
ز بتی را در سال های پس ا ز ب 2000 روند مث  افزایش درآمدهای نفتی ادید، که آن نی

ها  ین سال  ر ا وند داشتد   .پی

ز کشوره-198نمودار   ا بدهی خارجی و تولید ناخالص داخلی پاره ای ا
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ه  ایه  ابع خارجیدرمورد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز بر پ به ،مین من  وضع 
ودگونه ای دیگر  ر زیر تولید سرانه ی . ب زیده ی منطقه را به 6نمودا رگ  کشور ب

رات و اس. نمایش گذاشته است ین پایه اما اه های بر ا  تا اولراییل و عربستان جایگ
تب ک را تولید سرانه ی به م و مصر با  ران  های ترکیه و ای و کشور  جایگاه ،مترسوم 

دهای بعدی را  تولید ناخالص داخلی در این سال در مقایسه . داشتن واقعی  رشد  نرخ 
امطلوب  ز آن. بودبا کشورهای دیگر منطقه ن ل های پس ا ر سا   بهبود وضع اماد

2(.نسبی یافت 9 0(  
 رهای منطقه تولید ناخالص سرانه پاره ای از کشو-199نمودار 

توليد ناخالص سرانه پاره اي از آشورهاي منطقه 2003
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و گاز در تولید ناخالص داخلی و آن هم در زیربخش با در نظر گرفتن بخش نفت 

بر  را ران با سهمی ب  درصد در تولید 19صنعتی، می توان مشاهده کرد که ای
ر سه کشور دیگر جایگاه مناسب ز ه ورزی ا به خود اختصاص دادتری کشا را    بوده 

بر با و را سهمی ب  همردیف ، درصد در تولید ناخالص داخلی54 در بخش خدمات با 
رتیب برابر با کشور زانی به ت 5 و 41 و 52های چین و کره جنوبی و ترکیه با می 8 

رصد  صنعتی اما .قرار داشتد زمینه  واپس ماندگی کشور در این شاخص نیز ،در   
اخالص داخلی در چین . بازتاب می یابد لید ن  درصد، 52سهم بخش صنعت در تو

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        352
 

ره جنوبی  4ک رصد، ترکی1 2 درصد و در ایران 27ه  د ود  درصد6 و . ب ر سهم نفت  اگ
ر می گیرد در  از را که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی صنعتی کشور را در ب گ

ریم ، سهم بخش صنعتی بسیار کمتر می نماید ر صورتی که. نظر نگی  ارزیابی د
ارشناسان  انک رار دهیماقتصادی جه پایه ی ارزیابی ق  که بر اساس آن نزدیک ، را 

م تول م تا یک سو ز به دو سو نفت خیز خاورمیانه ا ید ناخالص داخلی کشورهای 
های سه گانه واقعی تر بخش  از تأمین می شود، تناسب  به ترتیب زیر  بخش نفت و گ

هد بود؛ بخش صنعت  م باال26نیمی از ( درصد 13خوا ، بخش ) درصد سه
ورزی  زیابی ناتوانی بخش .  درصد60 درصد و بخش خدمات 25کشا در این ار

یران در  رددکشورهای برگزیده نمایان تر ممقایسه با صنعتی ا 2( .ی گ 9 1( 
م بخش های- 200نمودار  وناگون سه  اخالص ملی در تولید ن گ
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کشاورزی صنعت   خدمات
ولید ناخالص داخلی توان،به ت ز  می  یات ها در کل آنکنج ا م مال  ،نگریست  نیز سه

 در زمینه ی تأمین ،نزیرا یکی از دشواری های چند دهه ی گذشته اقتصاد ایرا
ولتی داخلیبودجه ی د هی به کشور. خودنمایی می کرد  از اقتصاد   هایبا نگا

های مالی م درآمد سه که  رد  هده ک وان مشا و ترکیه می ت و چین  اتی برگزیده ی آلمان 
تولید ناخالص داخلی  ر  نیمی از نزدیک بهد و کمی بود ن و ترکیه آلمادرآمدهای  
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بخش دولتی می چرخ که اقتصادش بیشتر از چین  هنوز بر پایه ی  عمده  طور  . دیبه 
زمینه ی میزان مالی یران بای،ات بر مؤسسات خصوصدر  ر با  ا راب  25 مالیاتی ب

رصد های برگزیده د ر کشور ر می گرفت در سطح دیگ را یات بر حقوق .ق  میزان مال
با ر بابگیران اما  راب بیش از کشورهای آلمان با 54  رقمی ب ین  درصد و چ49 درصد 

4ا ب و ترکیه با 5 زمینه (بود درصد 40 درصد  انی در این  ارهای جه در میزان دقت آم
بزرگ .)می توان تردید کرد و دشواری  ران نب ، تر ای یافته د یک سیستم سامان 

ز رک رن،متم ریافت مالیات ها از بخش خصوصی است و مد  . خالی از فساد برای د
ر،نتیجه اینکه با عدم تحقق برنامه های دولت ب ریافت مالیات  رها، برای ای د   نمونه د

لی 8سری   ک2005سال  لیارد ریا 29(.بودشده پیش بینی  هزار می 2(  
رآمدهای مالیاتی در -201نمودار   اقتصاد پاره ای کشورها سهم د
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ولید غالت و سیب زمینی و به ت زی می توان از جمله  ور ر بخش کشا  حبوبات  د

ر قیاس با کشورهای بزرگ. پرداخت نند چین و  محصول3 این  ی تولید کنندهد ، ما
لیدات و آلمان تو رزیل  نسه و ب را و ف وسیه  و ر اچیز امریکا و هند  ران ن ر . بود ای د
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رزمینی به مراتب  یران و س ر پیشرفته ی آلمان، که جمعیتی نزدیک به ا قیاس با کشو
ران تنها  رد، تولید غله ی ای دا وچکتر از ایران  زدیک ک 2به ن نسیل می نمود،% 0  که پتا

ردخفته ی کشور  ر می ک ا کشورهای هممقایسهدر . را آشکا خود، ترکیه تراز  ایران ب
وبی می توان دید که در هر سه زمینه ی غالت و سیب زمینی و حبوبات  و کره جن

دا هی برتر از ایران  د . شتترکیه جایگا وزدهم ایران در داد و ست در سده ی ن
ب انی  رگ انی به ا کشور عثمانی در بیشتر زمان هاباز رگ می دست  مازاد تراز باز

دیافت ر را غالت تشکیل می دا رگ صادرات به این کشو م بز تولید این .  و یکی از اقال
رابر با 2001محصول در ترکیه اما در سال  و برابر 25571 ب ز د  تن همانا بیشتر ا

ران  رِسامان دهیِ. می نمودای زی د وضعِ بهت را  کشاور رکیه   کشتمی توان در ر ت
یز دید ین سال.سیب زمینی وحبوبات ن ر ا رکیه د ز ایران سیب زمینیبیش % 80  ت   وا

ر 3 راب   .رد حبوبات تولید می ککشور ما ب
وبات د- 202نمودار   ر چند کشور مقایسه تولید غالت و سیب زمینی و حب

وليد غالت، سيب زميني و حبوبات در آشورهاي منتخب جهان  ت
(هزار تن)
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نواع گوشت  تولید ا نه ی  همان کمبودها و واپس  ، در مقایسه بین المللیدر زمی
ته سنجش در ماندگی ها های پیشرف با کشور ایی می کنند  نم ، اما در قیاس با خود 

انند ترکیه و تکشورهای هم ره جنوبی وضع کمی بهتر راز ایران م ز به . می نمایدک نیا
ران ا ای ولید  در ت، می توانبهبود جدی در وضع کشاورزی را در مقایسه آلمان ب

واع گوشت  ردان یراننزدیک بهآلمان با جمعیتی . برجسته ک رابر ایران 4 بیش از  ا  ب
وبی در. شتتولید دا قیاس با کره جن ر  ی  کم ایراننواع گوشت هاا تولید  زمینه ید

ر دا را کشور ق ر از این  تولید گوشت پرندگان اهلی و شتپایین ت ، اما در زمینه ی 
وقعیت رغ م تخم م رتر  ش اشیر تازه و   .بودب

  ای کشورها انواع گوشت تولیدی در پاره- 203نمای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

بز ر زمینه ی تولید گوسفند و  رای جایگاه د رحیبین المللی  ایران دا . بود نسبتاَ مط
ر  با شما ران  زیر، ای زیده ی  های برگ کشور ر تولید گوسفند در مقایسه با   53000د

ند جایگاه سوم، در زمی راس گوسف بز با شماری برابر هزار  252نه تعداد   هزار 00
زار رأس گ7000 جایگاهی سوم و با شمار ،رأس زدهم را  ه او و گوساله جایگاه یا

رمقایسه ی جهانی . از آن خود کرد می توان شمار پرورش مرغ و خروس را نیز د

ير گوشت )پرنده(گوشت    تخم مرغ ش
1 چين 328 7 65161 9 570 19884 

1 آمریكا 674 8 37741 75 02 5 5080 
22 15161 6395 برزیل 58 0 1538 
86 آلمان 6 6469 28 30 0 8 90 
سه 24 6341 2077 فران 89 0 1047 
59 هند 5 4917 35 00 0 1906 

77 روسيه 8 4518 31 98 0 1945 
97 آرژانتين 1 3995 9 600 3 25 
انيا 14 3266 1562 بریت 71 7 6 29 
42  جنوبي آره 5 1589 2 339 4 60 
ن 86 ایرا 0 1490 4 000 6 00 
61 ترآيه 8 1372 8 600 7 15 
ن 6 ژاپ 5 97 22 1 52 
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ابی کردخرسند کننده ا تولید،رزی ر آلمان   آن چرا که  راب  و بوددو یا بیش از دو ب
و کرهجای یا و ترکیه  ر از فرانسه و بریتان االت را به خود اختصاص دادگاهی ب وبی    . جن

عداد دام و- 204نمودار  ر پاره اطیور ت  ی کشورها د
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، شاخص هایی مانند نرخ بیسوادی، پیامد ر  ،  میزان م بهداشت،د رگ و میر کودکان

ر پژوهشگران ها مورد رکرو و شاخص کارایی بشما اره ای از کشور یران با پ اتیک ا
رار  ایسه ق ردمق ران . می گی باسوادی موقعیت ای ر زمینه نرخ  ند دیگر شاخص ها د مان

ر با  راب نرخی ب ر منطقه با  یندنا% 66د رخ در اسراییل.  بودخوشا رقماین ن ا   ی برابر ب
7، در ترکیه 95% زمینه. آشکار می کردرا % 71و در امارات % 9 ردر این  زان ای   تنها ا

ردسعودی و مصر موقعیت کمی بهتر عربستان کشورهایی مانند   ولی به دست آو
کشوره  .چشمگیر بودای پیشرفته ی جهان فاصله اش با 

  پاره ای کشورهای منطقه نرخ باسوادی در-205نمودار 
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لتی در تولید ناخالص داخلی برا  بارات دو زمینه سهم اعت تخت در  و  ی بخش بیمه 
رمان تأمین خدمات د رستانها و  رای ایران ، نیزیبیما  افق های مقایسه ی بین المللی ب

ا . تیره اند ولید ناخالص داخلی در آلمان برابر ب تی برای بیمه از ت سهم اعتبارات دول
1  درصد 1.5  تنها درصد و در ایران2.7 درصد، در چین 4.5 درصد، در ترکیه 2.1
ر در این . بود راب وبی با سهمی ب یران تنها از کره جن  درصد موقعیت 1.3با میان ا

دا نه تأمین خدمات. شتکمی بهتر  نیز وضع به همین گونه در زمی انی  رم  و بود د
ر با  هایی براب اه  نگ تعداد درما با  ران  ر پایین ترین جایگاه را 0.9ای ر نف هزا  عدد برای 

د ود اختصاص دا تعداد در ترکیه و کره. به خ  و در 1.7، در چین 1.3 جنوبی این 
لمان برابر  ان.  بود مؤسسه درمانی برای هزار نفر3.6آ های بیمارست ها  وضع تخت 

را د اسب  همین جایگاه نامن لی بازتاب می دنیز  لمل ندر مقیاس بین ا رای . اد در ایران ب
ر نفر  زا لمان به ترتیب 1.6هر ه و چین  و آ ر ترکیه و کره جنوبی  2 تخت، د  6.1 و 6.

و 2.4 و ر تخت 6.7  ر نف هزا ر اختیار شهروندان برای  ر این میان . ه بودقرار گرفتد د
اوت های دیگر نیزباید به تف ران با کشور کیفیت درمانگاه های ای ، بویژه در  

اها، ا و روست رستان ه رد اشه ره ک   .شا
 در خدمات درمانی مقایسه کشورهای برگزیده - 206نمودار 

ها رستان  اعتبارات بخش بيمه، شمار درمانگاه ها و تخت بيما
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و میر کودکان  ز جمله در میزان مرگ  نی ا دنارسایی های بخش درما اب . بازتاب می ی
ین زمینه  ر ا های واپس مانده کشور ماد هنوز در سطح کشور ا بوده   و فاصله اش ب

ر  بسیا ارات  ره جنوبی و ام و امریکا و حتی ک پن و آلمان  ژا کشورهای پیشرفته ی 
و چین و ترکیه و ا. زیاد است های هند و برزیل  یران در مقایسه ی این کشور

رین میزان  رگ و میر کودکان را دابرگزیده بدت دم میزان والدت نیز بسیار . شتن
های ایران وستباال  روبه رشد جمعیت جهان و  پس از عربستان یکی از کشور

نطقه  ته .استم ونی کاهش یاف  ولی ،روند افزایش جمعیت در ایران در سال های کن
الستهنوز در قیاس بین ال 2(.مللی با 9 3(  

رگ و میر و والدت در پاره ا- 207نمودار  رها میزان م  ی کشو
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ون اقتصادی را اگ رشته های گون اسان در    در مقایسه می تواننیاز بیشتر به کارشن
بین المللی هش ای  رجسته در زمینه ی پژو ردب ر در این سال .  ک ار پژوهشگران د شم

ران زی  در ای ز و چی وآلمان بسیار ناچی ته مانند ژاپن  رهای پیشرف مقایسه با کشو
ز  ر ا ا کشورهای همسنجشدر . بود% 20کمت ران ب راز خود، کره جنوبی موقعیتی ت ای
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ایین تر   ار برتر و ترکیه جایگاهی پ ایسه تن. را به خود اختصاص دادبسی ها این مق
رفته رت گ ر قیاس کیفی،در زمینه ی کمی صو ا د ن پژوهشگران ایران و  میا ام

رفته  های مدیدیتی و تنگناهای مالیکشورهای پیش رسایی  یل نا ها ،به دل باز  شکاف 
بیشتر و ژرف   .تر می شود هم 

ان در پاره -208نمودار  ژوهشگر  ای کشورهای جهان و ایران شمارپ

ساني در زمينه پژوهش در آشورهاي منتخب شاخص هاي ان
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در یك ميليون نفر شمار پژوهشگران 

  
ر  هی و وسایل ارتباط جمعی نیزگستره ید ره ای  رسانه های گرو ، علیرغم پا

ونی ها در سال های پس از  ر . جایگاه ایران خرسند کننده نیست، 2000دگرگ شما
زیون و  و و تلوی به ترتیب برابر رادی ودتلفن در ایران  28 با ب  برای 155 و 163 و 1

نفر ودهزار  زمینه اس، ب ژه در  ون و  که از کشورهای مقایسه شده بوی ز تلویزی تفاده ا
نیز محدود شمار .  می نمودتلفن کمتر های روزانه  و در برابر بودروزنامه   

ند ترکیه  ران مان زدیک به ای با جمعیتی ن و آلمان کشورهایی  میزان و کره جنوبی 
ر می کرد نه در سال32ران در ای. بسیار کمی را آشکا زا 2  روزنامه ی رو 003 

نتشر  ال  در سه کشور لی و،شدمی م ریه روز349 و 150 و57به ترتیب با ه انه  نش ب
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های ایران نیز د. چاپ می رسید زنامه  ژ رو را  همسان با کشورهای سنجشر تی
ر دولتی و توقیف  بوددمحدو ریه و ین چندپیاپی و افزون بر آن سانسو  نش

نامه نگاران به دشوار و کشتاردستگیری و آزار عات در ایران می  روز ی کار مطبو
ز 29(.وداف 4(  

و  -209نمودار  ره ای کشورهاشمار تلویزیون و رادی روزنامه در پا   و تلفن و 
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های  بهیکی از دشواری های بزرگ کشور و  ولتی و ر یی کم دستگاه  د را  رشد، کا

ز سوب راتیک ا ری گسترده در فساد یی وورک  از سوی دیگر همه ی بافت زمامدا
ز می گردد. است ر این زمینه به دهه های پیش با ری ایران د در سده ی . دشوا

ری درباره ژرفای  ز کشورهای باخت نوزدهم خاورشناسان و مسافرین زیادی ا
ر  راندهفساد د الزم سیستم حکومتی ایران سخن  و آن را یکی از دالیل نبود کارایی   

اندگی اقتصادیدستگاه حکومتی د و واپس م 29(. خوانده ان ونی روند )5 در   نیزهمگ
ر کشورها مانند ترکیه دیده میشو کشور میزان . ددیگ ین  چنان مانند ایران فساد در ا

رده  ودگست ره ای کارب ته ی پا م اقتصاد این کشور که بنا به گف ، شناسان یک چهار
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نا نزدیک به   افیایی 60هما غیرقانونی و م روه های  ترل گ ر کن قرار  میلیارد دالر زی
29(.داشت پیوند تنگاتن )6 ر  ژه د بوی ایی  گ با سپاه در ایران نیز این گروه های مافی

های  غیر دولتی، قاچاق کاال لتی و  زد و بندهای دو ز راه  ند و ا پاسداران کار می کن
رش و صدور فحشا ر و گست ، پخش مواد مخد یارد دالر درآمد به ،وارداتی  چندین میل

رسی که در . جیب می زنند ر اساس یک بر ارایی  گروه6ب  برای شاخص ک
رت گرفتهوروب نار مص،کراتیک صو روه با ک ایران در ک مترین ر و پاکستان بدترین گ

یی  ارا زیابی شدهمیزان ک وه دومار ترکیه و عربستان و برزیل در گر رفته  و   جای گ
د های جهان کشورهای ژاپن و انگلستان و امریکا و سپ. ان هترین  و ب س فرانسه 

لمان و اسراییل  دآ   .بودن
  ای کشورها شاخص کارایی بوروکراتیک در پاره-210نمای 
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ران و کشورهای کامیاب رو به رشد    شکاف فزاینده میان ای
  
  
  
  
  

نارسایی ها و سنجش ر  ریچه ای است برای بازبینی و ژرف نگری د  بین المللی د
صاد ملی بازار افزایش توان اقتصادی ایران علیرغم.رسایی های اقت ر  نفت د  ، قیمت 

ر پهنه نیافته است د بهبود چشم گیری  انی  ید ایرانبنابراین .ی جه  هنوز در  را با
ر کشورهای رو به رشد  ردشما ری درآمد . ارزیابی ک اب گی رشد صنعتی، شت اگر 

های  و کشور ان ایران  یانی برای سنجش می لید ناخالص داخلی را بن لی و افزایش تو م
ر بگیریم ر نظ اصله   می،پیشرفته صنعتی د ایه داده های آماری گفت که در ف وان بر پ ت

انی زم اها،ها شاخص این 1978 تا 1972 ی  رسایی ها و تنگن  ، علیرغم همه ی نا
اً زایش نسبت د خشنود کننده ای اف ز روی کار آمدن . داشتن وری اسالمیپس ا ر جمه  د

برش  ها ساله با افت این 25یک  ژه در بخش صنایع . شویم  روبرو میشاخص  به وی
انگین با آهنگ پر شتاب پیش از سال انقالب، مانند رشد فراورده  های صنعتی با می

1ساالنه ی  اه ها در مرز 2.5 رگ رشد موسسات صنعتی و کا  درصد، 100 درصد، 
ر، برای  راب زان دو ب رشته های صنعتی به می ان صنعتی در  ر کارکن زایش شما اف
و عمران شاه، روبرو  وسعه  له ی ت م پنجسا زای برنامه ی چهار را نمونه در د

ردیدیم طول . نگ ر جمهوری اسالمی در  نجسال(ده سالهد ، شمار کارکنان در )و نه پ
برابر با  رشدی  ه .  درصد داشت75بخش صنعت تنها  بدین گونه میانگین رشد ساالن

رابر با 1979ی کارکنان در موسسات صنعتی پیش از سال   درصد و در 20 ب
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7جمهوری اسالمی برابر با   کمتر، آن هم 5. نزدیک به سه برابر   درصد بود، همانا 
رشد بیشتری روبرو گشتدر حالی که انگین  ا می ران ب در مورد رشد .  جمعیت ای

زایش درآمد ملی و  های تولیدی، اف رشته  ر  وسسات صنعتی، سرمایه گذاری د م
های  رس تصویر بهتری از دگرگونی  ر در دست ز، آما میانگین درآمد سرانه نی

رضه نمی کنند رآمد ملی میان . اقتصادی در جمهوری اسالمی ع ل برای نمونه د سا
19های  ابت، سالیانه رشدی برابر 1973 تا 67  درصد 11.6 برابر با قیمت های ث

با رشد  ر دوره جمهوری اسالمی  صله ی ده ساله د ، در صورتی که در یک فا داشت
رآمد سالیانه ای برابر با  6د وبرو بودیم، همانا 3. 4 درصد ر  درصد کمتر از 4

زایش درآمدها پیش از سال  19اف ین تفاوت د. 79 ه ا نه ی میانگین درآمد سران زمی ر 
زتاب یافت ر یک برش ده ساله از . بیشتر با نه د  380در حالی که میانگین درآمد سرا

127دالر به  ر 74-1975 دالر در سال 4 النه ای د زایش سا نگین اف ا میا  فرارویید، ی
رز  به27م رصد، میانگین افزایش درآمد سرانه  های  ریال د ل   تا 1991  میان سا

20 ر مرز  تن01 ود3.4ها د ا .  درصد ب به دالر ام نگین رشد ساالنه ی درآمد سرانه  میا
ر رسمی از . سیر کاهشی داشت ر غی زا ر در با رخ دال 1چرا که ن ال به 420 8 ری 008 

یشی نزدیک به  همانا افزا 5ریال رسید،  ر .  درصد60 خ ارز ایران د ر نر به عبارت دیگ
نگین کاهشی برابر  درصد ساالنه روبرو بود که 56 با این درازای ده ساله با میا

طبقات پایین و میانی را که بخش قابل  الیه ها و  رید شهروندان، به ویژه  عمال توان خ
 ، ردند و وابسته به دالر خریداری می ک بازار آزاد  ز  یازهای خود را ا توجهی از ن

د ، می توان در عواملی مانند رشد . کاهش دا نگیزه های این رشد اقتصادی کند را ا
نامه و نابسامان و  رداتی، اقتصاد دولتی بی بر بازرگانی انگلی و وا و  بخش خدمات 

رد زا، جستجو ک   .سیاست های مالی تورم 
رانتنگاهی به کشورهای هم برزیل نشان میراز ای ، ترکیه،  هد که   مانند کره جنوبی د

نار این کشورهای رو به رشد ب ر ک ران د وشش گام به گام ای رگی بر واپس ک رای چی
صادم هایی از زنجیر استعماریاندگی اقت ابی با ،ی و ر نبوده چندانی  کامی همراه 
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کشور ما و کشورهای . است ز به دیگر سخن شکاف میان  رشد که پاره ای ا رو به 
داده ایم، نشان  های آن را در این بخش  ر شده استجلوه    .  بیشت

ودبا  وجه به واقعیت های موج وان کهاستروشن  ،ت پیش نمی ت  گرفتن  با در 
ه  هسیاست نیز ایران ب نتظار داشت که در چند دهه ی آینده  ای اقتصادی پیشین ا

صنعتی جهان وارد شوده یجرگ پیشرفته و  زون بر آن آخری.  کشورهای  ه اف ن داد
ز آنها را ها و سنجش های بین المللی رنده پاره ای ا  یشتر عرضه کردهپ که نگا

زمین( ر در  وا رشد صنعت، تورمه ینمونه  بویژه ی،  نفتی و  ر  م صادرات غی  سه
ز بازرگانی را زی، کسری ت ه ،صادرات صنعتی، ارزش پول، ذخیره ی ار  جذب سرمای

های رو به )خارجی و غیره ر کشور و دیگ ران   نشان از آن دارند که شکاف میان ای
زمینه . ، رو به افزایش است کامیابرشد ر این جاست که نه تنها در  دشواری کار د

رفاً اقتص نه های اجتماعی که وابسته ،ادیهای ص په رگرفته از آنیا بلکه در  هستند ب   
رسیم کردنمی توان  ،نیز ز امید بخشی ت دا ته سنجش. چشم ان  میان های صورت گرف

رفته صنعتی رشد و پیش ران و کشورهای رو به  رامون پاره ای شاخص ها ای  پی
نند حمایت هنگهای اجتماعی، آ ما م ش ای، فن آور،موزش، بهداشت، فر تغال و تقسی

ز نشاندارایی ز افزوناز جداییه هایی  ملی نی ران  رو دسته کشورها داراز ای . دن این 
عی که یکی از آماج های  عدالت اجتما ونه  نم مبرای  رد نی دهه   در سالم های پایا

ونددر و میالدی هفتاد  ود 1979 نقالبا ر رت گرفته،ب رسی های صو به بر  تحقق ، بنا 
رو به افزایش گذاشته است"ینیجضریب "پیدا نکرده و  بررسی .  هم  در کنار آن 

د تری دریچه ی روشن، در ایران نیز"دهک ها" گشای اریکی نمی  ر این ت رای .  ب ب
م به  به گا وهکاهش واپس ماندگی و ورود گام  های صنعتیگر های ، کشور  دگرگونی 

ر فاصله ی.اقتصادی گریز ناپذیر است-ژرف اجتماعی ونه ی اسپانیا که د نم   
وتاهی پس از  و سیاسی و اقتصادیدگرگونیک وسازی ساختارهای اجتماعی   ، و ن

اه هفتم اقتصادی جهان فرارویید،  روپا به جایگ ر ا توان کم اقتصادی د ز کشوری با  ا
اشد زمونی ب تواند آ م ب،می  ری رو به رشد ایران دست ک دا  در چارچوب رای سرمایه 
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ری و دستیاب  های وابستگی استعما ند ی به استقالل ملی و حضور رهایی از ب
نه ی بین المللی-اقتصادی په راز در  اسی همت  .سی
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هایسه سناریو برای پیش بینی    کوتاه مدت دگرگونی 
  
  
  
  
  
ین د یط اقتصادی آینبخشر ا را ر گرفتن ش ر نظ داده های آماری و با د ر پایه ی  ه  ب د

ران رای ،ای های سه سناریو ب ونی  رگ های  کوتادگ پاره ای از شاخص  ه مدت 
ئه می شود را رنامه . اقتصادی ا ندیشه ی پیش بینی تحوالت اقتصادی و ب ر ایران ا د
ل ،ریزی برای آینده ی آن ا اجرای برنامه ی هفت1949 از سا ، ولی  ب ز شد  ساله آغا

همان  ز  داا ت ردیداب دشواری های جدی روبرو گ ا  2(. ب 9 های   مهم)7 ترین پیش بینی 
زمامداریاقتصادی، در پایان  تکیه به درآمد نفتند شاه مطرح شد  وعده  و و با  ی  

بزرگ"ورود به  زما "تمدن  اصله ی  ر ف زیر  هایی سرمایه گذارینی کوتاه،د  در 
والد و مس و آلومینیوم و اسلکه ها و  بنای اقتصادی کشور بویژه در صنایع ف

تومبیل و تراکتور سازی  ارخانه های ا ار ای. صورت گرفتک ریزی هادر کن نامه   ،ن بر
ا با گفته ی شاه ب به  هسته ای که  های هنگفتی در شش نیروگاه  ری   سرمایه گذا

شدن آن یرانانایجاد  د  می بایست ا ا به ابع رگ صنعتی تبدیل می شد،   به یک قدرت بز
ا افزود این بلند روازی ه 2(.گردیده پ 9 9-2 اسی،ناهمگونی های اقتصادی )98  ، سی

عی و فرهنگی در سیاس داد که این آرزوها بر پایه،ت شاهاجتما ا نشان   ی واقعیی ه
نبود ومت . نداستوار  ر آمدن حک ابساسالمیبا روی کا یران و ن دِا در ا ی  مانی های شد

امد آن، اقتصادیِ ندگان پی اسان گردان ازه که به پاکسازی کارشن ارآمد ت اک  ن
رده ای پرداخ ره گام به گام بهدگراندیش در پهنه ی گست باالخ  ، رنامه ستگی بایتند  ب
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ها و کوششریزی پی بردند و   پیش بینی  ایه ی  ر پ زی اقتصادی ب رنامه ری رای ب  ب
ازهای اقتصادی جامعه دوب رگرفته شدنی امیابیدرجه . اره از س امه  ی ک ین برن ها ا

ود رنامه ی پیش 1992برای نمونه در سال . و پیش بینی های اقتصادی کم ب  از ب
را،بینی شده نها در بخش های صاد ا  ت و ت ع دستی  کشاورزی و فرش و صنای ت 

م مربوط به  های مه بخش  وفقیت به دست آمد ولی در  ودی صنایع معدنی م حد
زده درصد از برنامه ها  روئی تنها نزدیک به پان االهای صنعتی و دا پیاده صادرات ک

رد 3(.دیگ 0 0(  
یی با  ردمخشنودی اقتصادی و ناچشمگیردشواری های پیدا  پس از ، گسترده ی م
های جنگباز بی  را رزیا سازی خ رای ا رکم کم ب رنامه تنگناها بی موشکافانه ت  و ب

زدودنبرایریزی  ی  یدار تازه ی آنان گام ها رداشته شداما ناپا از آن نمونه است .  ب
هی اقتصادیطرح سام" طلبان از سو"اند د مطرح 1998 سال که در ی اصالح   .گردی

طرح  ز کابهره گیریویژگی این  اسان اقتصادی از جمله  از شمار زیادی ا رشن
رشناسان  غیردولتی در تهیه آن بود و از چارچوب سازمان"غیرخودی"کا  ها و  و 

ها و ا زارتخانه  بیرون رفتتادارات و و 3(.اق های دربسته  0 رنامه )2 ین ب ر چه ا  اگ
های اقتصادی از واقعیت پیش بینی  و  ر ریزی ها  هنوز دو م، ولی  بودندها   دست ک

ند نشان می د هایدر که اد سند توسعه ". د کم اشتباه تری گام برداشته می شگدار
بیست ساله ی کشور ل "ی اقتصادی  ه  از سوی ولی فقیه برای2004 که در سا  آیند

ر نظر دادوینی اقتصادی ایران ت به شت شد و د ندترین قدرت " ایران را  نم توا
ا ر آسی لند"اقتصادی باخت ند، اگر چه ابعاد ب ، اشتنده را پروازی های شا  تبدیل ک

واقعی همسانی در آن پروا  عناصر بلند می شدولی 3(.یافتزانه و غیر 0 رنامه )3  در ب
1 پیش بینی 1992 تا 1973های   بیست ساله اقتصادی شاه برای سالی 4 

وه کشورهای پیش رسیدن به گر ناخالص داخلی و  لید  رای رشد تو رصدی ب رفته د
رفتهجهان صنعتی  رت گ بودصو به روشنی غی  ود، که  لی می نم عم 3(.ر  ناهمگونی )04

عی و فرهنگی حکومتهای اقتصادی و سیاسی و  زه های کم و اجتما نگی  اسالمی ا
اج هابیش همسانی  ند، که رسیدن به این آم وین هست ری روبرو  نیزرای ن با دشوا  
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نند اشنه ی آشیل حکومت اسالمی همانند گذشته. می ک ، از دیدگاه اقتصادی پ
های نفتی استوابستگی سنگین آن به د  ، کاهش درآمدهای ارزی از این محل.رآمد

واند ب کشورمی ت رد آسیب های هنگفتیه اقتصاد  وا ردن و کند  بخش  کاربردی ک  
ها را  امه  دمهمی از برن ون بر آن . به ایست بکشان رایافز کشور ب  استراتژی صنعتی 

و جایگاه بر سر چگونگی اجرای آن  وند  نیز درگیرهای جدی  انی جه"ایران در ر
د رش بخش خصوصی در جریان ، نقش دولت و ر"شدن اقتصا ودوند گست ه و ب

اران و موضع مخالف پاره ای از کارشناسانهست رک ند ر  و دست ا  در ایران د
ر برنامه ی چهارم اقتصادی ردان د لتم لفت با سمتگیری های اقتصادی دو نشان ،مخا  

وشنی هاست هنده ی این نار 3(.د 0 5(  
و مورد نگارنده دگرگونی های آی پایه ی سه سناری را بر  یران  صاد ا نده ی اقت

مهم ر شالوده آن برای  ر داده و ب را رزیابی ق پیش  ا ترین شاخص های اقتصادی 
ر زیرند. تبینی آماری کوتاه مدت عرضه کرده اس را اریو به ق وی نا س:این سه سن ری

ریو ،"تندروانلیرالیسم اقتصادی با " م اقتصادی ب"ی سنا اناصالح ط الیبرالیس  "لب
   ."تنش" سناریوی "و

ژگی  بر دو وی پیش بینی دگرگونی های اقتصادی  م  وی اول و دو خاصه در سناری
ر است وا کشور برجسته ی نقش با ویژگی نخست . اقتصاد ایران است صاد  نفت در اقت

بخش به عامل دوم . می خوردپیوند  ند وابستگی اقتصاد ایران به  نم وا دولتی و ت
بستگی بخش خصوصی نفت در .باز می گردد ین بخشا  بهوا  به نقش ویژه ی 
رت جد رداختاقتصاد ایران به صو های پیشین پ ماگانه در بخش  ر گونه  همان. ی که د

ابی ها نشان داد رنامه ،یماین ارزی نفت با وجود همه ی ب  در وابستگی اقتصاد به 
ده است م درآمدهای ایران از راه صادرات نفت. ریزی ها دگرگونی جدی رخ ندا  حج

ر سال  % 80 با حدود بود و این میزان برابر یلیارد دالر رسید م24 مرز به 2003د
رات کشور در این سال  توجه به . تمامی صاد ا  زون بر آن ب ندوخته هایاف  گاز ا

به خارج به ویژه به  رات آن  برای صاد رفته  رت گ های صو رنامه ریزی  ران و ب ای
ز به صندوق دولت کشورهای منطقه، درآمدهای ارزی تازه ای در ای ن بخش نی
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هد شد  وا وده خ  تنها از راه صادرات گاز به ترکیه طی ،بر پایه ی پیش بینی ها. افز
ان  بیست سال آینده می به  زدیک  ران تعلق 25 تا 15ن به ای ر درآمد ارزی   لیارد دال  می

هد گرفت ر این . خوا وافقات د ناطق دیگر و دستیابی به ت وله کشی به م رات برای ل مذاک
هندزمین و کویت و  هایی مانند چین  یزه با کشور ا از وستان و پاکستان و ن  به اروپ

دارد ریش ادامه  به اط 3(.جمله  0 6(   
پیش بینی شاخص ها ر  ر ،د برخوردا ر اقتصاد ایران از اهمیت  ولت د م د  نقش مه

رزیابی های  .است ر پایه ی ا ر دسترسب کشورنقشی نزدیک کل  دولت در اقتصاد ،د
تا % 75به   8 ردد% 0 لی در طول . ا زینه های دولت به تولید ناخالص داخ حجم ه

ودرسید% 80ه ی سوم اقتصادی به برنام رِ   کارشناسانِ، در حالی که بیشترِ ب دا  هوا
یبرالیسم اقتصادی ر آن و رساندن، در ایراننئول زا آن تغیی ا 15ن  به می  درصد 30 ت

ندرا بهتر می دان ه بدین گونه علیرغم برنامه ریزی ها . ست ها، برای نمون و پیش بینی 
ر سال  2د تی% 45 تنها 003 به واگذاری شرکت های دول ربوط  زی م  به از برنامه ری

3(.بخش خصوصی به اجرا درآمد 0 ل های کنونی و باال )7 ر سا  افزایش قیمت نفت د
زی از محل صادراترفتن ذا درآمدهای ار یه گ تازه در  و در پی آن سرما های  ری 

ها وناگونرشته  ویژه بخش صنع اقتی گ ، علیرغم ت با هزینه های گزافصادی ب
و شتاب بیشتر در واگذاری  تالش واحدهای اقتصادی  هائی برای خصوصی سازی 

نکاسته است یران  ر کل اقتصاد ا ولتی د داران، از نقش باالی بخش د نان به سرمایه  . آ
ری  را با دشوا ، پروسه ی کوچک کردن اقتصاد دولتی  آن چه که افزون بر این

هدفمند صورت می گیرد و ر های دولتی  رکت  ری ش واگذا وبرو می کند اینکه، روند 
ا  را ب های تولیدی  پذیری کاال و توان رقابت  ری انحصارات نو می انجامد  به شکل گی

زرگ. محصوالت همگون خارجی می کاهد ونه ب ل نتری برای نم  واگذاری تا سا
ومان به فروش 206 در ایران به مبلغ 2004 لیارد ت ان به  می شرکت سیمان خوزست

واحد  یک  عی، یعنی  لتی، انجامیدنیمهسازمان تأمین اجتما نمونه ها در .  دو ز این  ا
ششواگذاری  زیاد دیده می  نیز  3(.درکت های دیگر  رکت های دولتی  ب)08 ونه ش دین گ
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و  ا  لتبه نهاده رگان های وابسته به دو گذار ا وا های گردیدند  یه  رما  و از جذب س
ه   . دمای صنعتی جلوگیری به عمل آخصوصی به بخش 

نگیزه ی ین ا رد ا م رویک باید از جمله در ساختار کهن دیسپوتیس ری را  ی –خاو ایران
رانی . جستجو کرد لتمردان و دیوانساالران وتئوری پردازان ای زیر (دو نظام الملک و

رین نمایندگان آن  دربار سلجوقی یکیتوانمند  از دیرباز کنترل )بود از برجسته ت
ر تعیین کننده ی ضامن متم ز سوی  حکومت را عامل  ز بر امور اقتصادی ا ک

همسایگان  داخلی و  همبستگی ملی و حفظ دودمان های پادشاهی در برابر مخالفین 
دخارجی  3(.می دانستن ری  دیسپوتیسم ایرانی که)09 ز دیسپوتیسم خاو لوه ای ا  ج

ز در ،است رگونی چندانی پیدا نکرده درون مایه ی هنو   . است خود دگ
و ویژگی نامبرده به نفت و  نخست ،هر د ی دوم وابستگی اقتصاد  نقش تعیین کننده 

ی  و جمهوری اسالم و رژیم شاه  ل متفاوت در د ولت در ساختار اقتصادی، به اشکا د
د همسایگان . برجسته ان ان تجربه ی چند صد ساله ی چیرگی  ر ایرانی هنوز در خاط
رنشین ب باختری و خاوریچاد ر کشور که  بازتاب سیستم اقتصادی  ب ز همه  یش ا

وک الطوایفی ا اختیارات اقتصادی  وفئودالی مل  تمرکز گریز و نبود دولت متمرکز ب
ود، پاک نشده است م شکستن دولت. باال ب رانی از دره شدن هنوز نگ زی، پاشیده   مرک

رزمکشور ز این س های تازه ای ا  سده ی نوزدهن، که آخرینش به ی و جدائی بخش 
و سران باز می گر ولتی  رد نها ذهن سردمداران دولتی و غی نه ت وسی  نند کاب دد، ما

روندان ساده را نیز به خود مشغول  اسی، بلکه اندیشه ی شه روه ها و احزاب سی گ
ند ه. می ک وک ایرویداد رقی پس از فروپاشی بل وپای ش چپگرای  کشورهای ار

لکان و تنش های تند سیاسیخاوری  طقه ی با ر من ژه د ومیبوی های  د و ق ر کشور
و نیز سیاسهمسایه ی افغا زه ی دولتمردان تنستان و عراق و ترکیه   های تا

رش میلیتاریسم ر چارچوب گست های تاریخی و سنتی ،امریکایی د ر نگرانی   ب
د زای یان می اف ران های . ای ومی سرمایه داری در کشور عم وسه ی  ر پر  رو بهنکته دیگ

ان رشد سرمایه د ری از آن ز رشد است که در بسیا اسبات نوین ا پیدایش من و  ری  ا
رای فئودالی گذشته و  زگ رون سیستم تمرک  دیسپوت زمامدارانا سازش میان بد
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و   ژوازیپیشین  ازه شکل گرفته استالیه های بور ونه های .  رو به رشد ت نم
رهمگون آن را می توان در کشورهای ئی  دیگ ائی و افریقا اننده آسی رکیه،  م ت

زی، پاکستان الزی، اندون یر وونس  ت،م زا 3(.افتنیز ی الج 1 0(   
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های    پیش بینیپیرامون شیوه 
  
  
  
  
  

دردر زمینه ی اقتصادی روز به روز بپیش بینی ها  ود می افزاین رای .  اهمیت خ ب
ونه  رصد شرکت65نم ینی های بازاریابیهای آمریکائی بر این باورند که پیش   د  ب
ژه بربرای ز اهمیت وی باَ از پیش   درصد این شرکت95 و ندخوردار آنان ا ها مرت

رند زی ها بهره می گی برای برنامه ری 31(.بینی ها  زی )1 رنامه ری نی ها برای ب  پیش بی
ری  هش آنانها و جلوگی ا کا هستند،از اشتباهات ی بهره جستن  و در صورت  مهم 

هایبهینه از آنان می توان به سوددهی  3(. اقتصادی کمک کردیگان  1 ر)2 زمینه  د  
ه شیوه های توان به دو سیستم اشاره کرد، نخست شیو طور کلی می   پیش بینی به 

م شیوه های کمی توان به. های کیفی و دو ز میان شیوه های کیفی می   متدهایی ا
نند Deما lphi و epresentative assay و expert a ssay meth od شاره کرد ا .

ع و ستره گبرای  بیشتر  ها پیش بینی درشیوه های کیفی های بسیار وسی
د د . سناریوهای درازمدت قابل استفاده ان و مت در پیش بینی کمی می توان به د

Time series model ca و   usal model  اشاره کرد که در بررسی کنونی در
t بخش ime  series model از un iva riant mo del ه . بهره گیری شده است شیو

ری  به کمک آنان می  در گذشته استوارهای کمی بر پایه ی داده های آما هستند و 
رضه کرد ری ع شیوه های کمی . توان با روش های گوناگون، پیش بینی های آما

و بر دگرگونی ،پیش بینی رکیب شده  وه های کیفی ت وم با شی ور مدا  می بایست به ط
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ط  پیش .اق یابندبهای تازه ان رکیبی میان   وه های ت بسیاری از شی علت نیست که   بی 
ینی رد و به کار  گرفته می شودب های کمی و کیفی وجود دا un در.   ivariant 

modelوناگونی مانن  مدل nد های گ aïve Extrap olat ion,  Mov ing  Average 

Ex ponen tia l Smoothing, ARIMA Model and Trend Model د . وجود دارن
ر میان این شیوه های پیش بینی رزیابی کنونید ر ا Treز  ا د nd Model م ب مه  رای 

لید ناخالص داخلی و سهم زیربخش های آن نااهم ،ترین شاخص های اقتصادی  تو
یه ی داده های آماری سال های  و نیز شاخص های مهم بازرگانی خارجی بر پا

19 2 تا 98 نی003 های استفاده شده و پیش بی ل   وتاه مدت تا سا 20 ک  عرضه 07
ردیده ر پایه. استگ کمی ، ب ابی کیفی وضع اقتصادی  در کنار این پیش بینی   ی ارزی
ران، ره ای شاخص ها ضریب های مثبت و منفی ویژه ای  ای بینی پا نگارنده در پیش 

ته ر نظر گرف زیابی کمید ین ار Trend Mo در.  جنبه ی کیفی نیز بیابد، تا ا del 
بسته به عامل زمان عرضه می شوند و هفاکتورهای آماری  له وا اد میشه در یک مع
. کار گرفته می شوده ب نوع معادله، واحد زمان به عنوان متغیربر پایه چگونگی 

بینی برگزیده شده معادله ی خطی،شیوه ای که در این پیش   Linear گرایشی  

Tre nd Modelا در اقتصاد مورد بهره گیری قرار می  ا که بیش از دیگر مدل ه ست 
  . رواج داردگیرد و 

 Xt=a+b.t+Ut :مدل

ینی .Xt+V=a+b :پیش ب (t+v) 
ر این مدل ، معادله ی پیش بینی یک خط است که بر پایه ی داده های آماری در  د

زیابی در گذشته تعیین می شود ثابت و aپارامتر . فاصله ی زمانی مورد ار  
رbپارامتر رامت تعیین می کند و پا بینی را    بوسیله یb جهت و سوی خط پیش 

Smal lest Sq uare Method 3(. تعیین می شود  1 ر سه  این مد)3 ل پیش بینی د
ید ناخالص داخلی  و زیربخش های آن شامل بخش  سناریوی زیر برای تول
های  پایه داده  ر  و خدمات ب و گاز، آب و برق، ساختمان  نفت   ، صنعت  ، زی ور کشا

های  رکز آمار ایران میان سال  ری م 199آما رای چهار سال 2003 تا 8 20 ب  تا 04
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ر های ارزیابیبا عرضه شده و 2007 و . کیب شده است کیفی ت ر زمینه  واردات  د
پایه   ز نیز بر  نفت و گا از، و بدون  وگ انی خارجی با نفت  رگ راز باز صادرات و ت
های  ل  رای پیش بینی سا ری اسالمی همین مدل ب آمارهای بانک مرکزی جمهو

20 20 تا 04 ر گرفته است07 را ره برداری ق به رد    . در این سه سناریو مو
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اقتصادی با "یوی نارس    "تندروانلیبرالیسم 
  
  
  
  
  
ر ، این د پیش بینی شاخص های اقتصادی پرداخته ایم داز به  سناریو از این چشم ان

رکار باشد و روند  ر س ژیم اسالمی ب یوند و درهم آمیزی اقتصاد ایرانکه ر ه پ ب  
ا  و دگرگونی در ساختار اقتصادی ی برالیسم اقتصادی"اقتصاد جهانی  جود با و ،"لی

ابد ولفه های موجود ادامه ی پس از جنگ. م یند  فرا غاز شد و با پاره این  م به گام آ  گا
ره ی  ونی ها در دو رگ دگ طلبانای  مه یافتزمامداری اصالح  دا یه ی ارزیابی بر .  ا پا

 با تکیه ،"ولی فقیه" و وابسته به "محافظه کار"این امکان استواراست که نیروهای 
تی نگهبان"ک به ارگان های غیردمکرا رای  تشخیص مصلحت نظام" و "شو رای   "شو

زارهای سیاسی و اقتصادی را همچنان در دست  مهم،و غیره ز ترین اب  داشته و ا
ا ری کنند و به زمامداری بر ارکان "اصالح طلب" یچیرگی نیروه  حکومت خوددا

د مه دهن ر مهم. خود ادا ونی د های  بر پایه ی این احتمال، دگرگ ترین شاخص 
یران به گونه ی کوتاه مدت ارائه می شوداقتصادی نی آماری از سویی .  ا پیش بی

و گاز، برق و آب،  زیربخش های کشاورزی، صنعت، نفت  تولید ناخالص داخلی و 
ا  وتاه مدت ت نی ک رد و از سوی دیگر به پیش بی ساختمان و خدمات را در بر می گی

رگانی خارجی 2007سال  ز باز را برای صادرات و واردات و ت ر . ایران می پردازد  د
ریو در ینیِ این سنا تولید ناخالص داخلی و زیربخش  برای آماریزمینه ی پیش ب  

ژه ای و تنها بر پایه ی ،های آن لی وی ون در نظر گرفتن هیچگونه ضریب احتما  بد
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ان سال های  های می رتی که .  پرداخته ایمارزیابی به 2003  تا 1998داده  در صو
 سال گذشته با شتاب پیشین ادامه یابد، با رشدی 6 پروسه ی دگرگونی ها در

1نزدیک به  ا4 ید ناخالص داخلی در ف زمینه ی تول ل  درصد در صله ی چهار سا
  .روبرو خواهیم شد

لیبرالیسم " – پیش بینی زیربخش های تولید ناخالص داخلی -211نمودار 
اناقتصادی با    "تندرو

مالیان -  پيش بيني زیربخش هاي توليد ناخالص داخلي در ليبراليسم اقتصادي با 
پيش بينی از سال 2004
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ایه  ر سال بر این پ ز می تواناین شاخص  2007د ل 3756666د ا لیارد ریال در سا  می

43 به 2003 ل 1311 ال در سا د2007 میلیارد ری سهم زیربخش ها در .  افزایش یاب
های  رشدی مثبت روبرو و در زمینه  نه ی صنعت و ساختمان و خدمات با  سه زمی

ز، و  ورزی، نفت و گا بیشترین . بود خواهد  مواجهدگرگونی منفیبا برق و آب کشا
ونی مثبت  ولید ناخالصدگرگ ر سهم بخش ساختمان در ت توان د  داخلی و را می 

هش را  ر داشتبیشترین کا رق و نیز کشاورزی انتظا از آنجا که . در بخش آب و ب
1های  بخش ساختمان میان سال ا2003 تا 998 وده، می  با نوسان رو ب ت زیادی روب

ین بخشگمانتوان  واقعی در سهم ا ز پیش بینی، کرد که دگرگونی  ری  های ا  آما
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نفت و گاز، خدمات،   عرضه شده کمتر باشد و به جای آن در عمل به سهم بخش 
زوده شود م اقتصادی رشد . کشاورزی و صنعت کمی اف رنامه ی چهار  6در ب

ولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است برای ت النه  رصدی سا ولی بر پایه ی . د
تولید ناخالص داخلی در پنجساله ی میان س ر موجود،  لآما 2 تا 1998های  ا 003 

وع  ر مجم  درصد داشته، و در صورتی که دگرگونی جدی در 12رشدی نزدیک به د
 پیش بینی آماری بدون ضریب ،های اقتصادی دولت صورت نگیرد سیاست

ز  ل 14احتماالت در مر ول چهار سا 2 درصد در ط ه ،2007 تا 004 ب  می بایست 
نزدیک باشد   .واقعیت 

ا " –ری تولید ناخالص داخلی  پیش بینی آما-212نمودار  اقتصادی ب لیبرالیسم 
  "تندروان
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توليد ناخالص داخلی

  
م این سناریو ر بخش دو ا ،د ران ب و واردات و تراز بازرگانی خارجی ای  به صادرات 

رداخته شده است ردات. نفت وگاز، و بدون نفت و گاز پ وا نی آماری   بدون ،پیش بی
ویژه ی اح ر نظر گرفتن ضریب  شده و د با توجه به می توان تماالت محاسبه 

های پنجساله ی  ونی  ز 2003 تا 1998دگرگ زان آن ا 2 انتظار داشت که می 3.7 
20میلیارد دالر در سال  ل 31.1 به 03 200 میلیارد دالر در سا ا 7 زایش یابد، همان  اف
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ر سال30 به رشدی نزدیک ر فاصله ی چها رصد د ر . د نفت و گاز د  برای صادرات 
ار  ویژه ای برابر با کن بینی ها، ضریب رشد   درصد 10معادله ی آماری پیش 

های پس از   سرمایه گذاری های گسترده در سال،علت آن. استگردیده محاسبه 
20 ازه برای کشف و استخراج و صادرات ن00 زی های ت امه ری ز ایران  و برن فت و گا

نفت در بازار جهانی اسی درو نیز گرایش عموم مکان دارد ت که  افزایش قیمت  ا
وتاه مدت  ابازتاب را در ک ر کندش    .آشکا

ات و صادرات ایران  - 213نمودار  لیبرالیسم اقتصادی با "پیش بینی وارد
  "تندروان

ان -  ا مالی يسم اقتصادي ب برال لي ميليون دالر در  ه  پيش بيني واردات و صادرات ب
بينی پيش  از 2004 
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ز   میلیارد دالر در 22.8بر این پایه می توان انتظار داشت که صادرات نفت و گاز ا

به 2003سال   2 ر5.9 2د دالر در سال  میلیا د007 در زمینه ی صادرات .  افزایش یاب
رشد  نفتی نیز ضریب  رمایه 15غیر ژه به س ته شده، که به وی  درصدی در نظر گرف

تازه ای ع گذاری های  ر این .  آن باز می گرددکناریران در بخش پتروشیمی و صنای ب
وان  زان پیش بینی کرد پایه می ت ز می یران ا غیرنفتی ا میلیارد دالر  5.3که صادرات 
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2در سال   10 به 003 ر در سال 9. رد دال د2007 میلیا به .  افزایش یاب با توجه 
های گفته شده ون شود می ،دگرگونی  ران بد انی ای رگ  با افزایش کسری تراز باز

ز میزان  ل 18.4نفت و گاز ا ر در سا 200 میلیارد دال ل 20.1 به 3 ر در سا  میلیارد دال
20 و بدین گونه07 ز  روبرو گردید  نفت و گا به صادرات   در وابستگی اقتصاد ایران 

د نخواهد دا ز مثبت بازرگانی با در نظر گرفتن نفت و گاز علیرغم . تغییری رخ  را ت
ردات،  وا و از می تواند رشد  رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، بهبود یابد  با توجه به 

ل 4.4 به 2003 میلیارد دالر درسا  5 رد دالر در سال 7. رویدفر 2007 میلیا   .ا
لیبرالیسم " -فت پیش بینی تراز بازرگانی با نفت و بدون ن- 214نمودار 

اناقتصادی با    "تندرو

يليون دالر-از  به م با مالیان  ليسم  ت و بدون نفت در ليبرا با نف نی  ت تراز بازرگا نوسانا
بينی پيش  سال 2004 
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   "اصالح طلبانیبرالیسم اقتصادی با ل" سناریوی 
  
  
  
  
  

ه  به تحوالت شاخص های اقتصادی ایران پرداخت وی دوم از این دیدگاه   ر سناری د
م ک دی، به ای م و بیش گونه ایه بدون تنش های تند سیاسی و اقتصا  آشتی جویانه ک

ز نقش و  های غیردمکراتیک توانا رگان  نظام" ا شورای " و "شورای مصلحت 
ان و نیروهای "ولی فقیه"  و نیز نقش رهبر مذهبی "نگهب طلب" کاسته شده   "اصالح 

ونی  به مراجع قان لت "مجلس شورای اسالمی"با تکیه  یا پیوستن  و دو منتخب آن و 
ون و توده های مردم های اپوزیسی رو  به عامل تعیین کننده در زندگی ،به دیگر نی

کشور بدل شوند مکان سیاست . سیاسی و اقتصادی  در صورت بروز این ا
یبرالیسم اقتصادی" ان اصالح طلب"ل و جری ر د ر ه عناصر آن د که   غیراصالح    و 

مطلب و گسترش بیشتری می یابد وجود دارند، با پیروزی گروه دو نظر .  ژرفا  با در 
اه مدت  برای مهمترین شاخص های اقتصادی ایران پیش  بینی کوت ین امکان  رفتن ا گ

  .  استشدهرضه ع
ز آنجا که 2 پس از سال  ا ره ای از ارگان000 های دولتی مانند مجلس و ریاست   پا

ری، البته با اختیارات م لباصالح "در دست جناح هنوز ، شخصجمهو  بود و در "ط
ده نمی شد، انتندرو میان آنان و ،خطوط کلی اقتصادی وت جدی دی نمی توان  تفا

رصورت تحکیم  د ه ب"اصالح طلبان"موقعیت د  دگرگونی های چشمگیری در اقتصا
و بازرگانی خارجی  د بستداخلی  م امی ا به چش که شاخص ه وان گمان کرد   و می ت
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ر چارچوب رشد میان   1طور عمده د دن خواه2003 تا 998 ایه .د مان ین پ  پیش ،بر ا
ینی درباره ی و برقب ، آب  و گاز  ساختمان در همان  و زیربخش های نفت 

وی نخست ارزیابی شده و بخش خدمات ضریب منفی  چارچوب سناری ر   2تنها د
رصدی بخش صنعت ضریب مثبت د وی سنجش در درصدی7 و در   با سناری

ها  در بخش صنعت در ر کنار معادله د "تندروانلیبرالیسم با " ی خطی پیش بینی 
رفته شده است ناخالص داخلی میان . نظرگ بدین گونه سهم بخش خدمات در تولید 

4 درصد به 50.93 از 2004های  سال و در برابر آن سهم 8.12  کاهش خواهد یافت 
به 18.5صنعت از    .خواهد رسیددرصد  25.98 درصد 

لیبرالیسم " -ناخالص داخلی  پیش بینی زیربخش های تولید - 215نمودار 
  "ا اصالح طلباناقتصادی ب

يسم اقتصادي بدون مالیان -  يبرال وليد ناخالص داخلي در ل ني زیربخش هاي ت پيش بي
بينی از سال 2004 پيش 
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رگذاشتن مالیان  بنیان این ارزیابی از جمله بر این فرض استوار است که با کنا

راطی و دگ ریت اقتصادی جاب،م اندیشاف رت خواهد  در بدنه ی مدی جائی هایی صو
رفت ز و با جذبگ بخشی ا های متخصص   ر زیادیکه هم اکنون  نیرو  از آنان به شما

رانده شده اند، کیفیت مدیریت ندیشی از مسئولیت  لیل  دگرا هاد  ی ها و برنامه ریز 
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یافت هد  م های اقتصادی بر علیه . بهبود خوا از سوی دیگر با برداشته شدن تحری
های خارجی و نیز بخشی از سرمایه ران و جذب سرمایه  ج از  هایای  ایرانیان خار

ود، بویژه سرمایه گذاری 800که میزان آن به کشور  ر تخمین زده می ش  میلیارد دال
افت ر بخش صنعت بهبود خواهد ی زیابی در پیش بینی تحوالت . د ین ار اب ا بازت

ناخالص داخلی این  ر زمینه ی تولید  وتاه مدت ایران د است که در کنار معادله ی ک
با یپیش بین ر  هبدین .  استاسبه شده درصد مح4، ضریب رشد ویژه ای براب  گون

3این شاخص با شتابی بیش از سناریوی نخست افزایش یافته و از میزان  75666 
ل به  ا نزدی491711میلیارد ریا لیارد ریال ی  درصد افزایش خواهد 30ک به  می

  .داشت
ری تولید ناخالص داخلی -216نمودار  با لیبرالیسم اقتصادی "- پیش بینی آما

  "اصالح طلبان
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سال 2004

اخالص داخلی يد ن تول

  
ر سیاست خارجی و تنش زدایی د ر داخل   در ،بازتاب بهبود وضع اقتصادی د

انشاخص های مربوط به رگ ز واردات و صادرات و تراز باز .  محاسبه شده استی نی
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های کالن انجام شده در   در مورد صادرات نفت وگاز با توجه به سرمایه گذاری 
ل 199های  سا 20تا  8 نامه03 زارت  و بر ژه در و ولتی پیش بینی شده، بوی  های د

به نفت  صاد ایران  ، نمی ونفت، وابستگی اقت وپک زمان ا  محدودیت سهم ایران در سا
ران از راه صادرات نفت و گاز در کوتاه مدت  رآمدهای ای نتظار داشت که در د توان ا

ونی مثبت چشمگیری نسبت  ریوی دگرگ م با "به سنا وجود آی"تندروانلیبرالیس   .د ب
ایران - 217نمودار  ا لیبرالیسم اقتصادی ب" -پیش بینی واردات و صادرات 

  "اصالح طلبان
از  ان -  مالی بدون  اقتصادي  ليسم  برا يون دالر در لي و صادرات به ميل يني واردات  پيش ب

نی بي 2004 پيش 
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نخست به کمک آمارهای  ریوی  همین پایه این شاخص همانند سنا 19بر  ا 98 2 ت 003 

ژه پیش بینی شده است ال رفتن . بدون ضریب وی ران و با بازتاب جذب سرمایه به ای
.   در شاخص صادرات غیرنفتی و واردات بازتاب یافته است،م صنعت اماسه

ویژه  رات غیرنفتی ی ضریب رشد   درصد در 10در برابر ضریب ( درصد 35صاد
یبرالیسم با تندروان"سناریوی  . حاسبه شده استمدر کنار معادله ی پیش بینی، ) "ل

ر ز آنجا که برای صادرات غیرنفتی رشد بیشتری نسبت به وا رفته ا دات در نظر گ
ازادی برابر با  انی با نفت م رگ تراز باز م، برای  ز 11.2ای را یارد دالر و برای ت  میل

ر با  انی بدون نفت و گاز کسری براب رگ 1باز رد دالر تا سال 4.6 2 میلیا  محاسبه 007
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و وی ا هر دو شاخص نسبت به سناری  بازتابل بهبود بازرگانی خارجی را شده که 
هند   .می د
انی با نفت و بدون نفت - 218نمودار  رگ ز باز لیبرالیسم " - پیش بینی ترا

  "ا اصالح طلباناقتصادی ب

دون مالیان به ميليون دالر-از سال  نوسانات تراز بازرگانی در ليبراليسم ب
2004 پيش بينی
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   "تنش"سناریوی 
  
  
  
  
  

مدت اقتصادی پر نی کوتاه  ه به پیش بی ز این دیدگا ر سناریوی سوم ا  که داخته ایمد
رگیری میان گروه  وزیس و نیروتندروان اسالمید راندرون و بیرونون یهای اپ  ، ای

رش هایبه تنش های تند و  بیانجامد و برای مدت کوتاهی شو عتصابات  رده وا  گست
ه . شیرازه ی اقتصاد کشور در هم ریزد داد نشان  ری های چند سال گذشته  درگی

زیر "ولی فقیه" به رهبری تندرواست که نیروهای  را  تمامی ارگان های سرکوب   که 
ند ترل دار ز قدرت بی وحد و مرز خود کن ، به آسانی حاضر به دست کشیدن ا

د ری اپوزیسیون . نیستن وج مردم دشوا ارزات رو به ا پیشاهنگی مب در حال برای 
قرار زیر است؛ ازسوئی اپوزیسیون  لب" و غیر"غیرخودی"حاضر به  ر "اصالح ط  د

2فاصله ی  و 5 نوع شده  وب و ارگان های آنان مم رک شدت س ل گذشته به   سا
و از سوی دیگر هنوز نابراینب یستند  ر ن ران برخوردا  از توان عملی زیادی در ای

طیفهمبستگی ان  ر "والیت فقیه" رژیم ین مخالف های گوناگون گسترده ای می  د
ری و مشاجره  ون، درگی های گوناگ داخل و خارج کشور بوجود نیامده و میان گروه 

ونی و نقش آنان درحکومت  وقعیت کن ابی م مبر سر ارزی ز  آینده ی ایران مه تر ا
ین هماهنگی است های بستگیدر صورت دستیابی به هم. دست یابی به ا  میان نیرو

وزیسیون   یا توان گیری و سازمان پذیری چشمگیر یکی از بیرون و دروناپ
ون پوزیسی بانیروهای ا وده  ،  لفت ت ا هایتوجه به موج گسترده ی مخا ردم ب  م
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م پلی نظا ، چیرگی بر  ومت مالیان ظامی -سیحک ابل "والیت فقیه" ن  در کوتاه مدت ق
ر است ر کند، . تصو ل وقوع سناریوی تنش را بیشت ری که می تواند احتما عامل دیگ

ردد ز می گ نظامی به ایران با و امکان حمله  است خارجی امریکا    . به سی
رت بروز این سناریو ر صو نی دوم ص گونه که شاخ  همان،د ز جنگ جها های پس ا

یران و نی ر ا لد ز  ز سا پس ا بخشهمه ی نشان می دهند، تقریباَ در 1979سال های     
م شد وبرو خواهی وندی منفی ر ول زمان آن بیشتر . های اقتصاد با ر شدت و ط
پیش بینی ها در . وابسته به مولفه های سیاسی است تا  اقتصادی در محاسبه ی 

ی  سهم تمامی بخش ها را بجز بخش کشاورزی و خدمات ،"تنش"سناریوی  منف
رده ایم رزیابی ک   . ا

  "تنش" – پیش بینی زیربخش های تولید ناخالص داخلی -219نمودار  
200 ينی از سال 4 اخلي در گاه تنش - پيش ب ناخالص د وليد  يني زیربخش هاي ت پيش ب
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م پاشیدگی اقتصادی از سهم صنعت، نفت و گاز،  ست اعلت آن نتیجه ی دره که در 

ر تولید ناخالص داخلی به دلیل ناامنی، همانند سال های  برق و آب و ساختمان د
ا روی آوردن به پ شده و ب س از روی کارآمدن مالیان و جنگ ایران و عراق، کاسته 

واردات محصوالت مورد نیاز  برای  ز کافی  ود ار ویژه به دلیل نب ، ب داخلی اقتصاد 
ریکای التین  ز کشورهای آم پاره ای ا یران بر خالف  ر ا زی که د ور، بخش کشاور کش
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ز   طور عمده مستقل ا و آسیایی به  ریقایی  وابسته بهبازارجهانی وو اف داخلی    بازار 
م خود  خواهد افزود سه ع داخلی .  است، به  افی صنای ید ک ناامنی اقتصادی، نبود تول

رود محصوالت خارجی بازار از راه و های  یاز هم  به گسترش باز ،و عدم تأمین ن
و می توان شدنبیشتر قاچاق و دست به دست  نجامد   واسطه گری می ا الها و   کا

ظار د بدانت یز افزایش یا کشاورزی در کنار . اشت که سهم این بخش ن برای بخش 
پیش بینی، ضریب رشد مثبتی برابر با  ادله ی  رصد و برای بخش خدمات 10مع  د

رفته ایم5رشد مثبت  بدین گونه سهم بخش کشاورزی در تولید .  درصدی در نظر گ
1 درصد به 12.3ناخالص داخلی از  4.3 ز 4 50.9 درصد و بخش خدمات ا رصد 3  د

.67به  ر .  افزایش خواهد یافت18 از و آب و برق و ساختمان د رای بخش نفت و گ ب
ار معادله ی پیش بینی، ضریب منفی  ز  درصدی و برای بخش صنعت 5کن بیش ا که 

ه 15 ضریب منفی ، خواهد دید گزندهمه ی دیگر بخش ها ه شد  درصدی محاسب
ر تولید ناخ. است نظر ص داخلی نیز بالاین دگرگونی د ر  ازتاب خواهد یافت و با د

نفی  رفتن ضریب م ر 15گ وان انتظا نی، می ت ادله ی پیش بی نار مع  درصدی در ک
3 تولید ناخالص داخلی از میزان 2007داشت که تا سال  756 ریال در 66 لیارد   می

2 به 2003سال  ریال در سال 37521 لیارد  2 می نزدیک به  گونه دین و ب برسد007
رصد کاهش 35   .هدنشان د د

اخلی -220نمودار  اخالص د ولید ن   "تنش" – پیش بینی آماری ت

0

100000

200000

300000

400000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

سال 2004 ی از  بين پيش  تنش -  اخالص داخلي در گاه  يد ن تول اري  يني آم پيش ب

ناخالص داخلی يد  تول

  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        388
 

و گاز ضریب منفی  رات نفت  صاد   درصدی در کنار معادله ی پیش بینی 10برای 
، چرا که نیاز ر گرفته شده ر نظ ران در بازار جهانی به دلیل جایگاه دوم  د نفت ای به 
ران در میان کشورهای عض زهای اولیه ،و اوپکای ر ضرورت تأمین نیا ی  در کنا

هما ران تنش،  کشور در دو لتمردان را بر آن 1979های  پس از  نند سالاقتصاد  ، دو
قرار دهند هد داشت که صادرات نفت و گاز را در دستور کار خود  ه . خوا از دیدگا

ارنده وز ای،نگ ست  دوران نخا بهمسانران و جهان به تکرار وضعیتی  شرایط امر
قطع کامل صادرات نفت نخواهد انجامید . وزیری مصدق پس از جنگ جهانی دوم و 

ر داشت که درفاصله ی  ا 2003بر پایه ی این محاسبه می توان انتظا  میزان 2007 ت
ز از  یران از صادرات نفت و گا رآمد ا 2د ارد دالر به 2.8 لیارد دالر 15.3 میلی  می

هش یابد داخلی و نیز کاهش در زمینه واردات به دلیل بح. کا ران در اقتصاد 
زون  رآمدهای نفتی، اف نی ، ضریب منفد برای ایبر معادله ی پیش بی  درصد 10بر با  

م رفته ای نظر گ ر  ایه  میزان واردات ایران از .د ر این پ 23 ب ل 8. رد دالر در سا  میلیا
به 2003 ر در سال 22.1،  20 میلیارد دال یافت07 واهد    . کاهش خ

ردات و صادرات ایران  پیش - 221نمودار    "تنش" – بینی وا
ينی 200 پيش ب ه تنش - از سال 4 يون دالر در گا و صادرات به ميل يني واردات  پيش ب
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وان تصورکرد که ترکیب کاالهای وارداتی نیز دگرگون شده و جای ماشین  می ت

های سرمایه ای  بیشتر کاالهای نهایی و ضروری وارد شده و به دلیل ،آالت و کاال
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و تنش  اامنی  نفتی ن ن ار و های سیاسی، بخش مهمی از دالرهای  رت آشک ز به صو ی
یل . هزینه شوند جنگی هاینهان برای خرید ابزار غیرنفتی به دل در زمینه صادرات 

ر تولید کارخانجات،  بیشتر به برآورده نابسامانی در صنایع داخلی و کاهش چشمگی
شدت کاسته خواهد پرداخته بازار داخلی ینیازهاساختن   شده و از صادرات به 

نفت. شد ار معادلهبرای صادرات غیر ن یی در کن نفی  پیش بی ، ضریب م رصدی 30ی  د
ز  گردیدهمحاسبه ظار داشت که میزان آن ا وان در این سناریو انت  و در نتیجه می ت

ل 5.3 2 میلیارد دالر در سا ل  میلی1.9 به 004 د2007ارد دالر در سا  . کاهش یاب
م تعیین کننده  محصوالت  بلکه بیشتر ،در صادرات نیز نه محصوالت صنعتیرا سه

ار  زی و سنتی مانند خشکب ور هکشا وا الی و خاویار و غیره خ بازتاب . داشتد نو ق
کسری بازرگانی ارجی کسری تراز بازرگانی خ،این پروسه و گاز، و افزایش   با نفت 

ون صادرات نفت و گاز خواهد بود نفت . خارجی بد راز بازرگانی بدون  بدین گونه ت
.20 به منفی 2003در سال میلیارد دالر 18.4و گاز از منفی  ل 1 ر در سا  میلیارد دال

ز 2007 صادراتی ا نی با در نظر گرفتن نفت و گاز  رسید و تراز کل بازرگا  خواهد 
ر سال 4.4مثبت  نفی 2003 میلیارد دالر د و 6.7 به م رسید  ارد دالر خواهد   میلی

افت زان بدهی خارجی افزایش خواهد ی   .می
ون نفتازر پیش بینی تراز ب - 222نمودار    "تنش"-گانی با نفت و بد

ی بين پيش  يون دالر- از سال 2004  گاه تنش به ميل نی در  ت تراز بازرگا انا نوس

-30000
-20000
-10000

0
10000
20000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200 5 2006 2007

تراز بازرگانی با نفت و گاز
تراز بازرگانی بدون نفت و گاز
تراز خدمات

  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        390
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا   391                                                                                     داده ها و چشم اندازه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چهارم
ندازها   رویکردها و چشم ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        392
 
  
  
  

   ها  دگرگونیچشم انداز
  
  
  
  
  

ز  ر آسیاست و ا باخت ز بازارهای بزرگ  های پرجمعیت و یکی ا ران یکی از کشور ای
اس هنگی تأثیر ویژه ای بر نظر اقتصادی و سی های ی و فر دیگرگونی های کشور

لیل وجود ،با وجود دشواری های اقتصادی.  و بازارهای منطقه داردهمسایه  به د
وان  ر نفت و گاز می ت نابع سرشا انم رم ز دارا را سرزمینی کشو زیابی کرد که ا  ار

اشته های نده برخوردار خواهد بودانب ایداری در چند دهه ی آی ه. خوب و پ   زمین
ویهبرای همکاری های دو  و چند س رفته  ی اقتصادی سویه  با کشورهای پیش

ا حدودی  رشد، ت و رو به  بهبود است و آنچه که بر گسترش این  روصنعتی  به 
یه می اندازد ات سا ناسب الی سیاسی   از،م های احتم ری  پایدا جمله به نوع حکومت، نا

غیردمکراتیک اس ژیم  رضایی گسترده مردم از ر های المیو نا رزو تنش   و احتمال ب
های ج.  باز می گرددجدی اریخی آن با کشور اسبات ت ویژه ترانزیتی و من ایگاه 
نطقه دم ی زا باختر آسیا می اف به نقش اقتصادی ایران در  روی.   د از این   ایران می توان

زی برای سرمایه گذاران  یرانی(برون مر غیر ا رمایه ) چه ایرانی و چه  همانند س
زیگذاران درون های همسایه نیز ، مر های کشور  وسیله ای برای دستیابی به بازار

نین. باشد وا یر ق داماتی،از دیدگاه تغی رت  در جهت خواست  اق های سازمان تجا
رفته که بازتاب آن را صندوق بین المللی پول صورت گ و  نی، بانک جهانی   می جها

ز جمله درتوان ه کاهش حقوق گمرکی، کم کردن  آینه ی ا نه  را ردن ایا ، خصوصی ک
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ری خارجی،  بخشی از بانک  ایه گذا رم لب س ها و بیمه ها، ایجاد تسهیالت برای ج
واحدهای اقتصادی، کاهش ایدارخصوصی سازی  نسبی و ناپ  تورم، تثبیت نسبی  

 تالش برای ،یارز، بازپرداخت بخشی از بدهی های خارجی، افزایش ذخیره ی ارز
افع سرتغییر قوانین کار امین من رای ت داران، ب م کاهشمایه  لتی و  ک  کسری بودجه دو

لیاتی زایش درآمدهای ما ریست ،اف های بین المللی .نگ بنگاه  ایه داریواکنش   رم ر  س  د
زمان همکاری اقتصادی و توسعه ،از آن میان.  مثبت است طبعابرابر این اقدامات  سا

OECDوسسه مالی بین الملل و م هش داد  یران را کا رمایه گذاری در ا ی  ریسک س
ا ارتقا رتبه ایران در میان کشورهای جهان"فیج" با ثبات ، ب  وضع مالی ایران را 

رد زیابی ک 31(.ار 4(   
ر ایران ل آینده ، در صورتی که سرمایه گذاری ها د ر چند سا یسم اقتصادی د رال لیب

هد گرفتتداوم وا های زیر صورت خ بویژه در بخش  ابد،  رمایه  بزرگ . ی ترین س
ر  ها می بایست د ز گذاری  ود موقعیت . صورت گیردبخش نفت و گا برای بهب

زدی2030، ایران در نظر دارد تا سال یاقتصاد  میلیارد دالر در بخش 40ک به  ن
، 45، نفت رد دالر در بخش گاز رد دالر در بخش پتروشیمی و 25 میلیا 2 میلیا 0 

د ر در بخش برق سرمایه گذاری کن 31(.میلیارد دال ها از)5 نامه  ا اجرای این بر  سویی  ب
واند  و از سوی می ت از بهبود یابد  نفت و گ درآمدهای ارزی ایران از راه صادرات 

با بهتر شدن زیرساخت های اقتصادی ر  ر  زمینه برای تولیدات ،دیگ  نعتیصبیشت
ردد ر . فراهم گ ر برنامه های دولتی د های صنعتیمیزان پیشرفت د و بخش  ، خدمات 

ر عمده وابسته به درآمدها زی به طو ور دست آمده از کشا ز ی به  صادرات نفت و گا
هد بود و  ی بنابراینخوا نند گذشته تابع  دگرگونی های این بخش های اقتصادی هما

از باقی خواهد ماند ز آنجا که نزدیک به . از بخش نفت و گ های % 80ا و واکنش  کنش 
ولت زیر کنترل دارد و بویژه بخش نفت و گاز عمدتاَ زیر کنترل  اقتصاد ایران را د

و وزارت نفت اسد هبری  ز بیشتر تستگاه ر توان گفت که در آینده ی نزدیک نی ، می 
صادی رگ اقت ات بز و توافق ین ه خارجی،چ، چه داخلی  ند گذشتدریچه از ا   .  خواه
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ر زمینه ی صنایع یجاد و گسترش صنایع پتروشیمی در مرکز صنعتی ،د  در کنار ا
ران بویژه م"عسلویه" زمامداران ای ر جنوب کشور،  ر پی  د ولین وزارت نفت د سئ

ه  ین صنایع در این منطق نند که یک مجتمع بزرگ از کارخانه های پایین دستی ا آ
نه ها انی های مالی از سوی وزارتخا وندایجاد کنند و پشتیب ا حدی  نیز ی همپی در ت

رفته شده است لتی. نظر گ یمه دو روژه  و دولتیبخش خصوصی و ن ر اجرای این پ  د
رما رها به همکاری و س ود که در این هاییه گذا ظار می ر ند و انت ند زم  خارجی نیا

ان بخش مهمی از ماشین  رخانجات از آمی نیاز این کا رد   برون مرزالت و خدمات مو
ز مورد . وارد شوند ر را نی بخش دیگ ویژه دو  زی ها می توان ب در کنار این برنامه ری

د تومبیل در. توجه قرار دا نخست به صنایع ا ز م بخش  ران با ع . گردد یای صنای
ر سال یران د وسازی ا ودر 2های پس از  خ و 000 شده اند  زه ای   دچار تحوالت تا

د ود کیفیتاق وشش اماتی برای بهب لیدات و برنامه ریزی برای پ شمار تو ، افزایش 
عضای سازمان  های منطقه از جمله در میان ا بخشی از بازار اتومبیل کشور

بخش می توان .  صورت گرفته است"اکو"اقتصادی  ظار داشت که در این  انت
زه ای  ری های تا ود . صورت گیردسرمایه گذا نه ور رودر زمی های خارجی خود

تخاذ نشده و بر سر چگونگی اجرای آن میان ارگان وشنی ا های  هنوز تصمیمات ر
انون گذاری و شرکت و ق ولتی  وجود دارد د  ولی می ،های خودروسازی اختالفاتی 

انتوان  که با بهبود گم های  داشت  هش قیمت خودرو ولید و کا ، افزایش ت کیفیت
ودروهای خارجی در بازار ایرانساخت ایران زمینه برای   فراهم حضور بیشتر خ

ر . شود را ر برنامه ی کار است و ق والد د ید ف تومبیل، افزایش تول در کنار صنایع ا
ید النه یاست که میزان تول زدیک به  سا   به2003 میلیون تن در سال 8 داخلی از ن

ل  میلیون تن 20 20تا سا د07 ب به این هدف. افزایش یا شدن  برای رسیدن  یاده  ، که پ
ر است را تی و های سرمایه آن در پس پرده ای از پرسش پنهان است، ق  دول

وند ته می ش 3(.خصوصی به کار گرف 16(  
ایه برِ رم های س زون بر بخش  ویژه به ارگاناف ته شده که ب های دولتی ایران   گف

رند، چرا که وابسته اند، ص نیز نیاز مبرم به نوسازی دا وچک ایران  ع متوسط و ک نای
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های اقتصادی پس از سال   به دلیل نابسامانی  نجات   و پیامدهای 1979این کارخا
الزم ،جنگ الهای آنان از کیفیت  و کا ند  ور عمده قدیمی ا لیدشان به ط  خطوط تو

د ز آنا. برخوردار نیستن رگی ا ها که بخش بز های نوسازی این واحد یار نهاد ر اخت ن د
اری رژیم نند کن ان" اسالمی ما مستضعف های باز "بنیاد  است در با اجرای سی  ، است

رداتی که ارزان. می نمایدضروری  وا های  برای کاال های گمرکی   کاهش تعرفه 
بهتریهستند داخلی برخورد و از کیفیت  به محصوالت  ز ، ارند نسبت  رگی ا بخش بز

را  ارخانجات داخلی  ری ک ر . استهای تازه روبرو کرده با دشوا وان انتظا می ت
ولید خارج  گروهیداشت که ز گردونه ت ز این کارخانجات ورشکست شده و ا  ا

ر ،شوند زایش آن د به اف برای خیل نیروی جوان بیکار و رو  ز به تأمین کار   ولی نیا
رمایه گذاری های تازه اچار می کند که با س ران، دولتمردان را ن لید را ،ای  خطوط تو
االهایی با قدرت رقابت نجات بهبود دهند تا ک ر بخشی از این کارخا االترد  در برابر  ب

االهای وارداتی تولید شوند ند بخش های دیگر. ک دگرگونی همان  ورود ،برای این 
ز ضروری است م. ماشین االت و خدمات مورد نیا  صنایع درترین بخش هایی  مه

وسط و کوچک لید خود  کهمت رتند از  به بهبود خطوط تو یاز دارند از جمله عبا ن
غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و تولید  فلزی و  انی  ولید محصوالت ک ارخانجات ت ک

ند منسوجات که در سال ونی در حال گسترش بوده ا 3(.های کن 1 های  برنامه)7  ریزی 
رویی،  تکنولوژی اطالعاتی، صنایع دا نند  ر صنعتی ما نیز در بخش های دیگ ری  دیگ

و ل نیرو در دستور کار است که خدمات پزشکی  و انتقا  هواپیمایی و مخابرات 
م  بها ز ا هاله ای ا ونگی اجرای آن در    . قرار داردچگ
ل رکت فعا وان ش ر بخش خدمات می ت ر ایران در سرمایه هایتر  د زا  خارجی در با

ها  تظار داشتزمینه بانک ها و بیمه  انند . را ان در پاره ای از بخش های خدماتی م
یبرالیسم با "ا پیشامد سناریوی  ب،توریسم توان "اصالح طلبانل  داشت که گمان می 

ریسم  و خارجی برای جلب تو های داخلی  یران سرمایه گذاری  ر ا د کمی د ب افزایش یا
راکز قابل قبول توریستی برای جهانگردان خارجی امد آن م ژه توریست و در پی ، بوی

هنگی، م شودهای فر رای گسترش فعالیت بانک.  فراه  با ،ها و بیمه های خارجی ب
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نین های سازمان اجرای بخشی از خواست وا ری بین المللی، ق  های مالی و تجا
و برگرفته  افته  ون اساسی تغییر ی ونی هایاز قان  دیگر آن نیز در آینده قابل دگرگ

ر دو جریان عمده ی س. پیش بینی است زمینه میان ه اسی ایراندر این   یعنی جناح ،ی
رو" و " طلباصالح" و "تند رد  راین در خطوط اساسی توافق وجود دا  دو  در هربناب

ندروانلیبرالیسم با "سناریوی  یسم ب" یا "ت رال لبانلیب تحوالت می توان  "ا اصالح ط
نتظار داشت   . نسبتاَ همگون ا

رتباط با اصل  ر ا ون اساسی د ر قان راه دگرگونی د م بزرگ در  2 در سال 44گا 004 
ز سوی  ران برای  "مجمع تشخیص مصلحت"ا زی ساختار اقتصاد ای خصوصی سا

ایه اصل . برداشته شد ، 44بر پ انون اساسی بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه  ق
راه و راه آهن در  ایی، کشتیرانی،  پیم وا زیون،  پست و تلگراف و تلفن، ه و و تلوی رادی

نیرو و سدها و شبکه تأمین  و معادن بزرگ و  ر  صنایع بزرگ و ماد نار  یک   
 تصمیمات تازهبازتاب . ی می توانست تنها در مالکیت عمومی و دولت باشدآبرسان

ر راستای خواست های مراکز پولی جهانی، ود آند  برای نخستین  وار نمونه که ب
گذاری بانک جهانیپیمان نامه ای ،1979بار پس از سال  رای سرمایه  ر  در ایران ب  د

ها  ی در امور بانکاز سوی دیگر فعالیت بخش خصوص.  بسته شد2004سال 
رش یافت رکتگست نک  و ح ری با با . های خارجی دیده شد هایی برای همکا

انک ین ب پاره ای از ا ؤسسین  رکت،های خصوصی م صنایع و ش های   صاحبان 
مشاور ایران هستند و مهندسین  های  .ساختمانی و تأسیساتی  یه  رما برای جذب س

نان عتماد آ لب ا ات،خارجی و ج  تک نرخی کردن ارز  ی و برنامهها کاهش یافته  مالی
های  است،به اجرا درآمده ولی نبود ثبات سیاسی ضرور، رشد سریع همکاری   

للی را دچار  لم بین ا الی  نددشواری م هش بدهی. می ک ز سوی دیگر برای کا م  و کا
ردن ، در کنار فروش سهام کارخانجات دولتی اقداماتی برای  دولتی کسری بودجهک

انک م ب و فروش سها صورت گرفته استها  ران  رس ای ر بو زا بیمه ها در با مکان .   ا
ز محدود است هنو یران اما  زارهای بورس ا ر با با این  .شرکت سرمایه های خارجی د

بعاد وجود  للی خرید و فروش سهام ا لم ران در مقیاس بین ا ر بورس ای زا در با
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ود2003چشمگیر است و برای نمونه در سال   نجم را در جهان به خ رتبه ی پ   
3(.اختصاص داده است 18(  

ری  همکا برای  صاد ایران  نند گذشته کمتر از بخش های دیگر اقت بخش کشاورزی هما
بین المللی  وددارایهای  واهد ب وان از جمله در .  اهمیت خ را می ت ر  علت این ام

زد رسایی های سیستم آبیاری و کم با ها، نا روستا ز بسته ی  هی بخش اقتصاد هنو
 بین المللی و کمبود آب و بارندگی سنجشدر ی ورزبزرگی از زمین های کشا

ری ها. کرد  جستجو هایی از ایران از جمله در،با وجود این دشوا ر بخش  وب   د جن
ود دارد ل ،باختری و شمال و مرکز ایران که آب و بارش کافی وج  پیش از سا

19 رمایه های خارجی جذب تا حدودی  با ایجاد کشت و صنعت های بزرگ، 79 س
ریباَای. شده بود هه تق و د وند برای د رن ر  با تالش های تازه برای . شدایست  دچا

بخش خصوصی های کشاورزی و گسترش فعالیت  زمین  مکان ،بزرگ کردن   ا
رمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی   . ه استآمدوجود   بهس

رکت زون بر امکان فعالیت ش رگ  اف های خارجی در کشت و صنعت های بز
، می توان  زی ور و کشا زات  ران در تأمین ماشین آالت و تجهی ز ای ظار داشت که نیا انت

ینی  های پیش ب امه  ها و راه ها و آبرسانی و آبیاری با برن برای ساختن سد خدمات 
گسترش یابد های . شده  ا در زمینه کمی بلکه در زمینه ی کیفی نیز همکاری  نه نه ت

ز بین المللیاقتصادی  ری ا برای بهبود تکنولوژی بهره گی آب های موجود ایران رو  
و برای . به افزایش است ولتی از جمله از سوی وزارت نیر های د ری  سرمایه گذا

زیربنایی آب در شهرهای بزرگ،  زیامور  ری ، و زه کشی آبپاک سا همکا  با 
رکت ری اقتصادی در بخش دامداری بیش . های خارجی در دستور کار است ش همکا

ز بخش زراعت دارای چشم انداز است، زا ری بخش ی آن چرا که نوسا همکا و   
هد نشان می د ود نسبی بخش . خصوصی در این بخش گسترش بیشتری  بهب

وچک  ع متوسط و ک م در کار صنای غیرمستقی ور  ر چند سال گذشته به ط زی د ور کشا
افته است بازتاب ی ران  رش . ای یع مواد غذایی و گست رت بهبود خطوط تولید صنا ضرو

ر ب نان که پیشت ردات ماشین ه آن اشاره کآ وا و خدماتالآردیم،  وتجهیزات  را ت   
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و ،از سوی دیگر. ضروری می کند نشده  رنیزه  ز آنجا که کشاورزی ایران هنوز مد  ا
ز بازار  وی نیا پاسخگ ز  زی تولید شده ی داخلی نی ها و ماشین آالت کشاور تراکتور

ریزی های دولتی افزایش واردات امه  توان با توجه به برن را داخلی نیستند، می  ان   آن
رد   . پیش بینی ک

تظار داشت ونی چشمگیری در ترکیب کاالها ان رگ رات نمی توان دگ صاد ر زمینه ی  . د
د تشکیل خواهند دا ران را نفت و گاز  بخش تعیین کننده ی صادرات ای . همانند گذشته 

های صورت گرفته می  ریزی  امه  نه زنی کردبا برن امد  که در صورت پیششود گما
روانسم بلیبرالی"سناریوی  م ب" و "ا تند و ،"ا اصالح طلبانلیبرالیس  صادرات نفت 

بد از افزایش یا وان "تنش"در صورت بروز سناریوی . گ داشت که گمان می ت  
های جهانی نفت م در کوتاه مدت ،بازار ران  ،دست ک ر بح ر شوند کهدچا  افزایش بیشت

ود امد آن خواهد ب نفت پی   . قیمت 
نجا که سرمایه گذاری در سال بخش گاز بیش از بخش نفت پ از آ یش های آینده در 

ل گفتبینی شده، می توان  های آن به دنبا  که ایران برای فروش گاز و فراورده 
ا  تازه ای در اروپ ودخریداران  هد ب وا ید با کیفیت . خ یران از یک سو تول هدف ا

ره گیری از  رغوب و ارزان با به ر برتریم زا به با دستیابی   های داخلی برای 
ر  . استیری در پهنه ی جهانبزرگت با دیگ رای همکاری  یران تالش ب از سوی دیگر ا

ندگان منطقه ای طقه ایتولید کن رای کنترل قیمت و غیر من را  گاز های جهانی  ب
رش داده است   . گست

بخش صنعتی ر صادرات  رات صنایع ،د را در صاد وان بیشترین افزایش   می ت
زان آن در سا وشیمی انتظار داشت که می برای . بودهای گذشته روبه افزایش  لپتر

و بازار جهانی ین محصوالت حائز اهمیت باشند  توانند ا هی به  بنابراین می  سامان د
ج دستیابی به  نه با آما په .  سود، شایان نگرش استبیشترینبازاریابی در این 

توان  که صادرات کشاورزی و گمان می کبار و سنتی ایران مانند خشکاالهای داشت 
یابخاویار زایش  رنامه سهم ولی ،ند و قالی اف وجه به ب رات با ت ر مجموع صاد  آن د

را هش ،ت صنعتیریزی برای افزایش صاد ز . نشان دهد می تواند کا یکی ا
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ر مشت  زا ه موضوعات مورد اختالف ایران و با روپا در مورد صادرات پست رک ا
ود ی.ب گفته اروپای بنا به  داردهای الزم بان  ین المللی  این محصوالت از استان

رات آنان برخوردار  وپا کاهش  در سالنبودند و بر این پایه صاد های گذشته به ار
دنشان  تازه ی صورت گرفته. دا وان ،با اقدامات   ها که این خواستگمان کرد  می ت

ی را در آ وندبه اج وپایی    ودوبه واردکنندگان ار ( پستهر ران   در حال حاضر ای
رکننده ی پسته جهانبزر رین صاد هند) استگت مه د   .  ادا

ر بخش خدمات نمی توان  ر صچشم د نتظا  به سوی  ایران ازهنگفتیادرات ا
ود جهانی هایازارب ژی . ب تکنولو رشته ها مانند  پاره ای از  رای  هایی ب رنامه ریزی  ب

رکاران  رای آنان بستگی به میزان پیگیری دست اند عاتی در دست است که اج طال ا
ولتی دارد ا گسترش فعالیت  برای صکوشش هایی. د وزشی ب رات خدمات آم اد

اه های خصوصی به نام  نشگاه آزاد"دانشگ طقه ی "دا ویژه در من  در خارج از ایران ب
لیج فارس در حال انجام است دامات مانند فعالیت خدمات . خ پاره ای اق از سوی دیگر 

دفاتر مهندسی و تأسیساتی و ساختمانی و درمانی و تکنولوژی نفتی وگازی و 
به طور عمده سدسا و راه سازی که  خصوصی هستند و از درجه ه دولتی و منیزی 

الیی برخورداری تخصص اَ با ج از ایران  در سال ،ندی نسبت های گذشته در خار
رش یافته اند همسایه گست ر کشورهای  ژه د وجود. بوی  این گونه خدمات هنوز ،با این 

ر  ری مورد بطرزآن سطحی نیستند که بتوانند به د رداری شرکت چشمگی ها  هره ب
ر  نه ی بین المللید راین قرار گیرند و په دارندبناب طقه ای  بیشتر اهمیت من ر .   تنها د

نند وا ا می ت نه ه رقیب شرکت این شرکت پاره ای زمی نی  را های های  های ای کشور
و صنعتی فارس و آسیای باختری    .  شوندمیانه در مناقصات کشورهای خلیج 
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   برای رهایی از واپس ماندگیتالشرو به رشد در ایران و کشورهای 
  
  
  
  
  

های  زمینه چگونگی بهبود اقتصادی در کشور ر  پژوهشگران رو به د رشد میان 
رد ونی وجود دا ز . اقتصادی در ایران و جهان دیدگاه های گوناگ پاره ای ا ز سوی  ا

ها کشور به استقالل اقتصادی ،اقتصاددانان و سران این  رونگرا  گرایش  گ تر پررند
ه  ر این زمینه دیدگا رشناسان د دیده می شود و این در حالی است که دیگر کا

را دارند نگ ژه در سال های پس از فروپاشی . برو اردوگاه چپگرای گرایش دوم بوی
ز هواداران زیادی برخوردار شده استخاوری، ین کشورها ا   .  درمیان ا

را به نقش تعیین  نگ زمینه طرفداران اقتصاد درو ر این  نده ی مسد له ی استقالل کن ئ
ز دازاقتصادی ا م ان ود این گرایشِ.  عملکرد و نتایج سیاسی آن می نگرند چش  وج

های در حال رشد کشور ران سیاسی  و پاره ای س  به ،چیره در میان کارشناسان 
ها باز می گردد کشور ین  ر ا های استعماری خشن چند سده ی گذشته د ر . سیاست  د

ب ر ااینجا  بعر حاکمیت کامل ب نطبق با منافع   طبیعی، پیشرفت آنقتصاد و منا ها م
ایه داری پیشرفته در  رم های س لی، از میان بردن مداخالت کشور دروندم    اقتصا

انی خارجیاز جمله  پایان بهره کشی ،داخلی رگ روزنه ی باز ز   روابط ، ایجادا
ز  است های اقتصادی ا یه سود متقابل و گزینش مستقل سی اقتصادی خارجی بر پا

ز جمله .  شودپافشاری می ،سوی خود این دولت ها ها ا راه برون رفت از دشواری 
های زیر  ر راهکار ر اقتصاد کشور ؛گرددمی برجسته د وذ انحصارات د و  پایان نف
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اه نفوذ آنها هستندملی  کردن موسسا  ایگ که پ الیت سرمایه، ت  ر فع  کنترل مؤثر ب
رپائی مناسبات نوین و برابرانههای لیدی در ،  با آنان خارجی  و ب تمرکز مراکز ک

به کار بستن روش برنامه ریزی برای  ریزی اقتصاد ملی و  دست بخش دولتی، پی 
ع ، پیشرفت اف ای من داری داخلی و هدایت آن در راست الیت های سرمایه  فع کنترل 

، افزایش سرمایه گذار لی تولیدی و بی هایم لی به سوی یریکار گه   یه ی مح رما  س
زی اقتصاد  و نظام پولی و مبارزه با ، ملیپی ری ولتی بر بازرگانی خارجی  ترل د کن

اشت سرمایه ه ، مصارف انگلی انب له ارضی و پایان بخشیدن ب و فصل مسئ حل 
وی  ونی ها و تأمین نیاز نیر گسترش تعا لی و مناسبات پیش از آن با  ات فئودا ناسب م

رای صنایع نوپا نسانی ب 3(.ا 19(  
کشور و استعماری  ه ،های سرمایه داری پیشرفته ی جهانسیاست نابرابر  ب  گرایش 

های  استمداران کشور و سی ان کارشناسان  اقتصادی  اال را در می رای ب دیدگاه درونگ
به ردرو  ل های .  رشد تشدید ک ا در سا نه ایه ی یک بررسی ت 1بر پ  که 1810 تا 750
رشد سرمایه  مهم وسهترین دوران  ود و در آن پر نیا ب  ی انباشت داری بریتا
شدایه سپریسرم ، افزون بر انباشت اولیه ی سرمایه که از راه جنگ ها و بهره  می 

رطبقات زحمتکش انگلکشی  راب لغی ب مستعمرات مب راه  ز  آمد، ا پدید  باستان    5 00 
که این خود  ل یافت  ین کشور انتقا هندوستان به ا ابع  رد پوند از من تا یک  میلیا میلیون 

دست آمد ر بودبدون در نظر گرفتن درآمد به  بر با این کشو رگانی نابرا ز راه باز . ه ا
ر هند میان سال های  رآمد سرانه د 1د 1 تا 850 90 به یک سوم ،0 ر   از سوی دیگ

و آن هم  هش یافت  ین دلیل کهکا ج بریتاز جمله به ا نجم مخار یک پ های   انیا از درآمد
هندوستان تأمین می شدبه دست آمده از  .)3 2 0(   

ر سیاست استعماری کشورهای  ایه داری دگرگونی هاد رم  ولی ،ی ایجاد شدهیس
ل دارائی تقا اپروسه ی ان ز  ه ز کشورهای جهان سوم به سوی کشورهای پیشرفته ا  ا

وین ادامه  لی به شیوه های ن رهای در حال . داردراه انحصارات بین المل در کشو
و پاره اردوگاه چپگرای خاوری، پیش از رشد تا  از سوی کارشناسان این کشورها 

به نام ای  م به راه میانبری  های جهان سو ز کشور رسرمایه داریراه رشد "ا و "غی  
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رداخته می شد و  اقتصاد دولتیفراروئی آن به درون این اندیشه که . سوسیالیستی پ
ری دا دا ضد سرمایه  ایه ای  دگاه هااین ، بر شتم وداستوار  دی بر پایه ی  سطح   که ب

داری  رمایه  توان معینی از مناسبات س پیموده گذاشت و یا قطع آن رشدمی  را نا  
بر پایه ی مالکیت  رد و مناسبات اقتصادی سوسیالیستی  یک ولتی-همگان م به را  د گا

ام جانشین آن  ی "راه رشد غیرسرمایه داری"پایه ی طبقاتی دولتی که در . نمودگ  م
ر دارد توانست زی داخلی ن،گام ب وا نقالبی و ضد تبلکه نیروهای دمکرا، ه بورژ  ا
3(.بودندایه داری سرم 2 پاره ای ی  نمونه )1 ها که هنوز کم و بیش بر  کشور ین گونه  ا

ند تا امروز در ویتنام و کوبا دیده می شو وار لتی است ا نشالوده های اقتصاد دو د، ام
ود لستان ب زی تنها کشور مغو 32(.نخستین نمونه ی این کشورها تا مدت درا 1(   

های  ر آنان موضع ضد استعماری شدرو به رپاره ای از کارشناسان، کشور  را که د
گروه نخست کشورهائی که در آنان .  گروه بخش می کنند4برجسته است به 

ویژگی های ضد  ز دارای  هنو ری ملی رهبری را دارد و این رهبری  دا سرمایه 
ز  وه دوم کشورهائی که در آنان دمکرات های انقالبی متشکل ا استعماری است، گر

ان زی و دهق وا وه سوم خرده بورژ ان و کارگران رهبری کامل را در دست دارند، گر
و رهبری را  نقالبی نیروی سنگین جبهه  رات های ا که در آن کمونیست ها و دمک

3(. کارها در دست کمونیست هاست می دهند و گروه چهارم که زمامتشکیل 22(   

هبری کشورهای جهان سوم که در   نمونه های غیرچپ گرا و غیرکمونیست در ر
رمایه داریرا" رس روپاشی ، پا گذاشته بودند"ه رشد غی ردوگاه  پیش و پس از ف ا

رای خاوری رده چپگ رشد سرمایه داری بازگشت سنگر عوض ک دو به  ر . ن چه د
رکشورهائی که  ا گذاشتند و چه در کشورهائی که در آغاز کا رمایه داری پ  در راه س

ند به سیستم جهانی سرمایه داری پیوست یستی  ویژگی های ،بعدا  ناسیونال
پایه ی بورژوا. بورژوازی ملی آشکار است ونالیسم پاره ای از کشورها که   -ناسی

دارد رد و با،مالکی  له ای به مذهب رو می آو رش منافع عشیره ای، قبی ی  گست ، مسلک
د وار میکن های خود را است ایه  جنبش . و نفرت و تعصب مذهبی یا قومی یا نژادی پ

وحانیون در ایران به رهبری عربستان پان اسالمیسم که پیش از رو ی کار آمدن ر
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م کم باال گرفته بود  رش ک ر کا های دیگ کشور  تا پیش از ،سعودی و پاره ای از 
ه ونیستی و در دو دهه ی گذشت روپاشی اتحاد شوروی بیشتر خصلت ضد کم  ف

رمایه علیرغم حفظ خصلت ضد کمونیستی کم و بیش ظاهری  ضد کشورهای س
ر خاور زمینا. داری یافته است  ، به ویژه پس از گسترش اسالم،ین خصوصیت د

نخست در . جنبه ی تاریخی دارد های پیشین،  ا در سده  مبارزه ی مردم باختر آسی
تازه ی  و بعدها در برابر نیروهای  ر برابر عثمانی ها  ون، سپس د برابر صلیبی

فرانسه و اسپانیا در دوره هائ ان،  م انجام ی زیر پرچم اسالخارجی مانند انگلست
رفته  3(.بودگ 2 3(  

ل رشد بویژه در  بر کشورهای در حا را ر ب ری د کشورهای سرمایه دا ر سیاست  د
اباختر آس  پاسداری پنهان و آشکار و واپس ماندگی نگاهداری عناصر گرایش به ،ی

هنگ سنتی و دست و پا گیر وضد پیشرفت، های فر ازمانده  ز ب هبی ا  از جمله مذ
وجود است د. م رایش با  ین گ به رشدشواری های دوران گذار کشورهای ا  خاور، رو 

ایه داری، درهم آمیخته است رم ز مناسبات کهن به مناسبات نوین س ین مشکالت . ا ا
ز جمله د ر  آینه یررا می توان ا که . نگریست عوامل زی رشنخست این ات گست  مناسب

به  زی بخش بزرگی از توده هاژرفشسرمایه داری  و بی چی  می  نابرابری اقتصادی 
ه  ر پدیده ی نو ب انان در براب های خرده بورژوازی و دهق الیه  انجامد که واکنش 

اترین شکل مذهبی    .شکل مبارزه با آن استآشن
ژه و همه گیر  ولوژی وی رشد خاور ایدئ ینکه در بیشتر کشورهای در حال  وم ا د

هبی در ب رمذ را نداشتخالص غی ائی آن  وان اب زیاد هیشتر موارد ت ا شت ر  پهنه که ب را ب
هبی ببندد ژی سنتی و خرافی مذ یدئولو ونه . ا و جهان بینی دیدگاه ها درگیریبدین گ  

هاله ی ابهام باقی می ماند و اصالح جهان پیشرو و واپسگراها میان نیروهای   در 
م، د وتستانیس زه ی خود یعنی پر روپا در اشکال تا هبی مانند ا یسم و غیره ئبینی مذ

ید. رخ نمی دهد اید و نتیجه اینکه ا ژی بورژوازی به منزله ی یک سیستم عق ولو ئ
ر افریقا و آسیا تنها د زین معین نه  وا امل ،م ته نیز به صورت ک ر ژاپن پیشرف  بلکه د

هندوست. پدیدار نمی شود ر جنبش  ، گاندی رهب  اان را ببی جا نیست که نهرو
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مسیحیت  های میانیمقدیسن  مقایسه می کسده  هیچ. رد  ز یک ا واقعیت این است که 
ویژه هندوگری و ب م تا بودائی  ر از اسال ر اصالحات بنیادی ادیان خاو راب  در ب

دیئبورژوا 3(. قرار نگرفته ان 2 4(   
یی و وا ران، چه اندیشه پردازان بورژ بخش بزرگی از روشنفک نکه   چه سوم ای

های پیوندگرا در ایجاد   چپ و دمکرات هایانقالبیون  با بخش بزرگی از توده 
و ری زحمتکش کارگران  های گوناگون توده های شه و الیه  وروان   دهقانان و پیشه 

وست رند و اغلب ریشه ی ر ری روبرو که در باورهای سنتی شناو ایی دارند، با دشوا
و هستندهبود های .   رین اندیشمند کشور ان نهرو بزرگت بیجا نیست که در هندوست

به  ورو  توده ها پی نست با  وا ود، کمتر از گاندی می ت درشد دوران خ ر . ند برقرار کن د
ژوازی و چپ ران نیز بخش بزرگی از نمایندگان بور نند جبهه ی ملی و  ای گرایان ما

ز  هه ی گذشته ا ژه در سه د ها بوی با توده  ر ایجاد رابطه  حزب توده ی ایران د
ند   . توانائی الزم برخوردار نبوده ا

رمین و شاید مهم رین عامل چها ژه و شکل ،ت های رشد سرمایه داری در کی ی شور
وخاورزمین به آن .  است بوده  رای پرداختن  ک می توان ب السی ونه ی ک نم به 

 ،در نیمه دوم سده ی نوزدهم پس از یک رشته شورش ها. ی افکندنگاههندوستان 
ه  هقانان دست به عقب نشینی هائی زد و در پی آن دستگا ریتانیا در برابر د رژیم ب

وذ خکهنه ی بازرگا تابع نف رمایه داران نمودود نی هندوستان را   و بخشی از س
وستان قرار گرفت ایه ی صنعتی هند رم بانندمحلی را که بعدها در باالی س  ، پشتی

زتاب های چند.  کردخود سیاست با ین  ه یا ب نان وابسته  رگا نکه باز نخست ای داشت؛   
ه  لی خود دست بردارند به سرمای های انگ است  م استعماری، بدون اینکه از سی سیست

ران و محتکران و دار صنعتی  وا رید بازرگانانتبدیل شدند، دوم اینکه رباخ  با خ
م شرکت به ویژه  سها م و  رت سهامدار درآمدند و سو نگلیسی و هندی به صو های ا

نکه  نکه مالکان بدون ای ودالی ببرند، پیوند آ یمه فئ ات فئودالی و ن خود را با مناسب
ارفرمای صنعتی شدند به دگرگونی ها در این پروسه با پروسه ای که در. ک  اروپا 

اوت بود،جهان بینی های کهن و واپس مانده انجامید رمایه .  متف های س کشور در 
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ان  بود از اینکه بازرگان عبارت  زی صنعتی  ژوا وند شکل گیری بور بی  ،داری اروپا ر
بعیت خود در آور تولید را به ت ولید کنندنواسطه  رگان و سرمایه گاند و یا ت به باز  

دتبدیل شان دار راهِ. دن ین  رادیکالِا یر رادیکال در جهان    تغی دگرگونی های اقتصادی، 
ری از . بینی های مذهبی و کهنه را می طلبید وستان و نیز در ایران و بسیا ر هند د

اقی  ، زمیندار ب ار بازرگانی و صنعتی رکت در ک یه داران با ش رما کشورهای خاور، س
ند و از منافع گسترده ی بهره کشی فئود اند لی الیم ئودا یمه ف ند و ن نکشید علت . دست 

وستان و ایران در اجرای  بورژوازی کشورهای خاور از جمله هند بزرگ پرهیز 
ی  پروسه  ز انقالب رخ داد، همین  ، بر خالف آنچه در فرانسه پس ا اصالحات ارضی

داری متفاوت تحوالت  دایش سرمایه  3(.بوداقتصادی و پی 2 5(  
ومی در ر عم ین دشواری های  در شد صنعتی کشورهای در حال رشد، بازتاب ا

ران  ول و دوم و سوم بازسازی خود، یعنی دوران ای ود که در دوران ا بدین گونه ب
ودال رو به زوال فئ و دوم، مناسبات  ول   وی ا ریج و با دیقاجار و پهل تد به  شواری و  

الکین پیشین، توان پی در پیبا ساخت و پاخت های   میان سرمایه داران نوین و م
ر سنتی.را از دست دادخود  زا بر پیکر با ا ضربه ی کاری وارد ، در این راستا   ام
عناصر جدی گرایش به .نشد واپس مانده از    ،جمله مذهبی راباورهای سنتی و 

ره ای نمود های وان ، مدرن  کمرنگعلیرغم پا در دوران قاجار در جنبش ضد می ت
ر روحانیت  در تقالی و سپس ی بابیشیعه روطه و  انقالبشیعه د در نیز  مش

وران پهلوی   .  در جنبش اعتراضی خمینی دید دومد
هه ی با رشد  ژه 60صنعتی در د و بوی ه 70  های نوین سرمای اد و پیدایی نه  میالدی 
های سنتی داری نقالب . جدی وارد شدگزندی ، به ساختار 1ا وششی  از سویی 979 ک

پایین اجتماعی در آرزوی دستطبقات و بود از سوی  رالیه های  لت و  ابی به عدا فاه ی
ر تالش و از سوی دیگ عی  الیه اجتما  ی و بخشی از سرمایه دار سنتیهای میانی 

رنیزه شدن جامعه رای جلوگیری از مد . تجاری و بازار ایران زیر رهبری مالیان ب
همچون خلخالی، بخش   ، ره ای از فعالین اسالمی ته ی پا نبود که بنا به گف بیهوده 
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نه ی مب های چشمگیری از هزی ری خمینی در سال  نی به رهب زاتی نیروهای دی ار
ر فراهم می شد زا ، از سوی با   .انقالب

وند بازگشت ر و  وسه ای هایبا پایان جنگ  عادی، پر عی به حال   اقتصادی و اجتما
ر آن از سال  هفتاد در ایران آغاز شده و د ، 1979که از دهه ی  ود وقفه ایجاد شده ب  

ویژه پس از و ب م تداوم یافت  م ک رفت رشد آن شدت 2000 سال ک ه . گ از دیدگا
نگارنده در کوتاه مدت در ساختار سنتی رژیم اسالمی تغییرات چشمگیری رخ 

ر خواهد بود ویژه ای برخوردا ز دامنه ی اقتصادی  هد داد که ا وا پروسه را . خ این 
ز تقویت کند ونی های تازه در منطقه نی رگ تواند دگ رایش. می  ، از دیدگاه روبنایی دو گ

را بازتاب می دهند،ک ورژوازی ایران  افع ب  می توانند محمل عقیدتی این ه من
ونی ها باشند م برای انط. دگرگ رهنگی در اسال که رنسانس ف مکان این اق بنخستین ا

های نوین جامعه به وجود آید که از دیدگاه سیاسی دگرگون ی گام به خود بر نیاز
ومت  ام در درون حک انند  و حذف ولی فقیه و اراسالمیگ وت مذهبی م گان های دیسپ

را در پی خواهد داشت ان و غیره  نگهب ه . شورای  ازگشت به دیدگا دومین امکان ب
ل  پیش از سا 19های  هنگ غیراسالمی کهن79 یان   و بهره گیری از فر ران سال ای

نفوذ برای کم  ندیش دین مردانکردن  م ا عی و دگ  در زندگی سیاسی و اجتما
  . اقتصادی جامعه است

به استقاللسه شاخ یان برای دستیابی  ران وی ای  و رهایی از ص مهم در زندگی معن
یه داری و غیرسرمایه داریی استعمارهایبند ر چند دهه ی  در چارچوب سرما  د

زش های ملی  ر ار انی یاگذشته نقش بازی کرده اند؛ نخست تکیه ب یاک رنگ و با  ن
ر دوبوی پادشاهی واهی یا آمیزه ای از ه رای دینم تکیه به ، دو یا جمهوری خ  ب

و همبستگیایجاد  واه ملی و سوم گرایش به جریانات چپگرا  .  و دمکراتدادخ
یزاتور  عنوان کاتال ژه اروپایی به  فرهنگ جهانی بوی اوردهای  در هر سه جریان دست

یافته اند تر از دو جریان   در گرایشات مذهبی کمرنگ ها آنانعکاس اگر چه ،بازتاب 
ر م که  بر خالف سالچپجریان .  است بودهدیگ انی دو ز جنگ جه ز های پس ا  یکی ا

ننده رایشات تعیین ک ود در جامعهگ و از دیدگاه ت ب  شکیالتی سازمان یافته ترین نیرو 
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از امکانات تأثیر عوامل داخلی و جهانی در کوتاه مدت زیر را تشکیل می داد،  
ردار نیست رویگر چه می توان ب، ابزرگی برخو نفوذ آنر   در ی حت گسترش 

یمه  یط ن را ود ش یل وج به دل هایباز سیاسی،  و  اقتصادی و بستر سیاسی و اجتماعی 
ویژه  نگدستی تاریخی عینی و ب م، حساب کردت های . توده های مرد در ارتباط با نیرو

با یک رمذهبی می توان  اکنون  یران ت ر ا وپا روبرو گفت که د هبی همانند ار نسانس مذ
م ، طالیه های این رنسانس. نبوده ای های رژیم والیت فقیه ز ناکامی   مذهبی پس ا

ر در میان  ژه در سال های اخی اننیروهای اسالمی بخشی از بوی  قابل و اصالح طلب
هده است کمرنگ  ولی سنت ،مشا ونی را  رگ ین دگ به ا و سازشکاری آنان امید  رایی  گ

د هاییدر صورت ایجاد  .می کن رگونی  ردن  دردگ پیاده ک ن ای پرهیز و دینیباورهای  
ری و سنت نیروها زشکا یی و در پیامد آن  از سا  این  کم و بیش پایدارچیرگیگرا

زدیک به آن یبانانجریان ها یا جریان های ن ر جای  می توان امکان ، بر رق ندن ب ما
یراتی  "والیت فقیه"رژیم کنونی  ا تغی دانست،راب رت .  تا چندی ممکن  ر اینصو ر غی د

ونی رفدگرگ ایا   های ژ اندهی کم و بیش ، دری تندتنش ه زم هنگی و سا رت هما  صو
های اپوزیسیون،  یرو ر میان ن ز.محتمل خواهد بودبایسته د اقتصادی این   هایتاب با

بر مهم های اقتصادی پیشتر عرضه  سناریوها  ردیده اترین شاخص  دگ   .ن
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های ایران و جهان در راه رشد اقتصادی   آزمون 
  
  
  
  
  

ر نشان داد راههمانگونه که پیشت رآمدهای نفت و گاز صادراتی از  های  یم، د
بخش وناگون به  زی و خدماتیهای صنعت گ و کشاور و مالی تزریق میی  وند   این . ش

داخلی دار ر صنعت  ویژه ب غیر مولد، ب ازتابی  عمده ب ها به طور  ل درآمد تقا دین . دنان ب
م بخش دولتی و  روی محصوالت داخلی بدون کمک ر مستقی مستقیم و غی های 

و  هام بانکی، از راه یارانهسیست های گمرگی و   های سد رقابت با کاال غیره، یارای 
ره  چه در پهنه،خارجی داخلی و چه گست ز .  ندارند،ی جهانی را ی  برای بیرون آمدن ا

تک محصولی و  وبن بست اقتصاد  ایدار  و دستیابی به رشد پ  وابسته به نفت و گاز 
  .  استط نخستینپیش شرپرشتاب، دگرگونی در ساختار مالی 

ره ر پا های صادرکننده نفت و گاز، از آن دست نروژ، برای چیرگی بر  د ای از کشور
رفته که می رت گ دشواری اقداماتی صو هنما باشند این  را ند  نفتی –سیاست مالی. توان

هست وده و  باهات سیاست،نروژ کوششی ب ز اشت هلند که   برای پرهیز ا های نفتی در 
ام  ری هلندی«به ن ری. شهرت یافته است» بیما ر  اگر چه دشوا ران د های اقتصادی ای

بسیار گسترده پهنه  ی نباش تر می این  د، ولی آموزش از این دسته کشورها را منتف
ر جدی وجود دارد .  کند  نمی نفت خیز و از آن نمونه ایران، این خط ر کشورهای  د

راه نفت و گاز صادر شده دست آمده از  به  رفتن کاذب ارزش  به باال ،که درآمدهای 
زتاب این فرایند، ارزان شدن واردات و کاهش س. پول بیانجامد رات ودبا  صاد
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های   ویژه تولیدات صنعتی استیداخلکاال به  داخلی ،بر این پایه. ،  تولیدات   قیمت 
زایش می رقابت اف ری بین  یابد و توان  برآیند آن، بروز . شود المللی کم می پذی

ری در بخش یک سو و وابستگی هر های صنعتی و  دشوا ز  و کشاورزی ا خدماتی 
و گازی از دیگر سوست بیشتر به درآمدهای نفتی    . چه 

یی  هیز از پیدا ژ برای پر ر نرو ز آغازِد ، ا بیماری اقتصادی ج نفت  کشفاین  را  و استخ
هه ر د را ، از سوی دولت یک سیاست  میالدی70ی  د کنترل شده و مستقل به اج
رآمد است، تضم.د ین سی ج ا ر برابر کنسرن آما های نفتی جهانی و به  ین استقالل د

رای خدمت به اقتصاد داخلی بود ری . دست آوردن بیشترین سود ب در زیر رهب
رن نفتی ی س،»ویلااستاد «ی دولت–کنس نفت داخلی –یاست  رشد اقتصاد  مالی در سمت 
د ژهدب. هدایت گردی هه ین گونه پرو ر د به شرکت های صنایع نفت د های  ی نخست 

تکنولوژیک، به کنسرنداخل ر  های بین ی و سپس به دلیل نیازهای  واگذا المللی نفتی 
ردید رفته »ویل ااستاد«کوشش شرکت دولتی . گ تکنولوژی پیش ابان به  ، دستیابی شت

بزرگ خارجی بود نفتی و رهایی از وابستگی به شرکت ر پیش گرفتن این . های  د
ر برش کوتاهی سیاست  که د عباعث گردید   نروژ به استقالل نسبی دست  نفتیصنای

ود را تا حد زیادی از  ونه ی یابند و خ رد رنگ به کنس های نفتی  وابستگی همه سویه 
نند انی شدن و موج خصوصی. خارج ک یند جه را زی، سهم شرکت اگر چه در ف های  سا

ا ر مدیریت صن لی د همانندنفتی خصوصی داخ ته، ولی  زایش یاف ه یع نفت اف  گذشت
لینقش دولت و پارلمان  تعیین کننده است–در امور ما تشکیل . نفتی  » سبد نفت«با 

ر سال  وش بخش نفت گذارده شد ا ، وظیفه1990د وین بر د فت که ی ن سبد تازه. ی ن
پیوند با بانک مرکزی  ر  رهاستد ر گست واند سرمایه ی جهانی می ، د و  ت گذاری کند 

رآمدهای نفتی می تصویبتوانند تنها  د ز  رد بودپس ا وا د جه پارلمان  ولتی شون . ی د
ر نروژ بر خالف هلند، آماج  ر سال » سبد نفتی«د 200که د  میلیارد 150 نزدیک به 4

نات ارز و  دالر اندوخته داشت، تضمین سیاست وگیری از نوسا یدار، جل های مالی پا
هش تورم بود لی داخلی و خارجی، . کا ز سوی دیگر علیرغم فشارهای سیاسی و ما ا

پشت راه  وناگون اقتصاد ی از بخشیباناین سبد در  داخلی، مانند صنایع های گ  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        410
 

نده ولوژی سرآمد آی و دستیابی به تکن بازده، آموزش، پرورش   هایی به  گام،دار و پر 
صاد که دارای توان  خشب، شد بدین گونه کوشش می. داشت  بر میپیش هایی از اقت

وند رقابت خوب در پهنه بین تقویت ش 3(.المللی بودند، گسترش یافته و  26(  
یران ر ا ز راهد ، ا ریق درآمدهای نفتی و گازی لتی و   تز های گوناگون دولتی و غیردو

م بانکی و بدون نظارت گسترده رت میلی پار سیست چنین  هم. گیرد مان صو
ه  بسته شد نروژ بدون تصویب مجلس اسالمی  ازی، بر خالف  های نفتی و گ قرارداد

د و می ،. شون امه  در مورد چگونگی پیمانبرای نمونه پس از گذشت چندین سال های  ن
ره  ویه های درست و هم   داده» متقابلعبی«به شه دگان ،ای س  حتی در دست نماین

ز مجلس برگزیده 32(. نیست،ی شورای نگهبان نی صندوق ذخیره ارزی هم که چند  )7
ر می سالی از عمر آن می ، تنها بخشی از درآمدهای نفتی را در ب رد گیرد و بخش  گذ

انی، از راه های نفتی بدون کنترل گستردهبزرگ دالر لم وناگون به  ی پار های گ
رگی از . شود های مختلف تزریق می بخش از سوی دیگر به دلیل وابستگی بخش بز

زینه  نگلی، گرایش به ه نمایندگان مجلس اسالمی به محافل بازرگانی و اقتصاد ا
ر راه زی د های نفتی و گا ردن درآمد وجود ا ک یدی م ر تول زون بر آن به . ستهای غی اف

لیل بی ابسامانی ساختاری، این صندوق هم از دستبردهای پی  د ثباتی اقتصادی و ن
زینه رای ه ارآمد ب اک لت با تصویب مجلس ن ر پی دو ون د ز آن دست ،های گوناگ  ا

الی .  میلیاردی، در امان نیستمبالغیخرید بنزین با  سیاست م برآیند این 
والن اهتورم  ه،غیرمسئ وجهی فراینده، ک قابل ت بخش  ش پیاپی نرخ ارز، ورشکستگی 

های خارجی و افزایش  رشد بازرگانی انگلی، سیل واردات کاال  ، ز صنایع داخلی ا
ری نی برون  کس زی  تراز بازرگا ز(مر   . است) بدون نفت و گا

رل متمرکز و ذره بنابراین داده ژه کنت ینی  ها، دگرگونی در ساختار مالی و به وی ب
ونگی هزینه کردن رآمدهای نفتی و گازی یک چگ  برای ناپذیر ریزشرط گ پیش د

صاد تک محصولی است رشتاب و رهایی از اقت یدار و پ به رشد پا یابی  ه . دست نگارند
ین راستا ر ا اری بانک نفت پایه ،د ند  را پیشنهاد میگذ برای ایجاد یک ساختار مالی . ک

یسته است همکاری نزدیک میان بانک نوین نفت و بانک مرکزی ب،با ثبات رت . ا نظا
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بانک نفت  ر  ز سوی پارلمان   می،ب زیده (تواند ا رگ لمان دمکراتیک و ب نظور یک پار م
د شیوه عمل. ی مستقیم و غیر مستقیم صورت گیرد به گونه) مردم  این بانک همانن

تی  ری باشد و در  بایست بی  خصوصی کارا، مییایک بانک دول ردید سودآو ت
ونه ارگانبد. چارچوب منافع ملی عمل کند و شرکت ین گ رت (های دولتی  ها  زا حتی و

نیمه) نفت لتی و خصوصی، می و  ر چارچوب الویت دو ا د نه ی  های تعیین شده توانند ت
و نرخ بهره وتاه و بلند مدت  وانه ی طبقه ک ی بانک، وام  بندی شده و تنها پس از پر

ریافت کنند نیز. د رداخت وام  رای  تههای دس بندی توان زمان  می،برای بازپ بندی شده ب
ون اقتصادی بخش رد،های گوناگ همه.  تعیین ک ر آن  زون ب یمان اف امه ی پ و  ن های نفتی 

ازی، می لمان و این بانک و  گ بایست بدون استثناء زیر نظارت ارگانی وابسته به پار
وند بسته ش ژ در این زمینه شیوه. با تصویب نهایی مجلس  د   می،ی عمل در نرو توان

ا  . شدراهنمای کار ب

بانک را می ای از آماج پاره ین  وان به گونه های ا کوشش برای : ی زیر برشمرد ت
ولو بستگی تکن وا نفتی با باال ب ژیک به کنسرنرهایی از  ایع و رهای  دن توانایی صن

رکت پشتیبانی از ش نه شرکت(های کارآمد ایرانی  خدمات داخلی مربوطه،  های  و 
ز سوی آقازاده در ) های آشکار و پنهان دولتی ه به یارانهها و وابست ساخته شده ا

ریافت پروژه رش  د ری آن، گست واحدهای کنا ایع نفت و گاز و  های هزینه بر صن
ز و فراورده نفت و گا و نقل زمینی و دریایی  ر حمل  های آن با آماج  توانایی کشور د

وذ شرکت کاهش هزینه ردن نف و  المللی، کمک به راه های بین ها و کم ک اندازی 
ایع آیندهبا رقابت زسازی صن ایی  وان و باال بردن ت ر داخلی  پذیری آنان با هدف  دا

یک سیستم مال ا بیکاری، ایجاد  ول در یجنبی کارزایی و مبارزه ب ثبات، نظارت بر پ  با
م و تثبیت نرخ ارزردگ ترل تور رش وهای حساب شده گذاری  سرمایه،ش، کن   گست

تکنولوژیکآموزش و  رورش و باال بردن سطح  ی مالی برای   ایجاد یک ذخیره.پ
بحران ر شرایط  تعادل در اقتصاد د الی  ایجاد  اشته م های نفتی با یک حداقل سقف انب

ر خوردار است،نیز وسیه  می.  از اهمیت ب زمون ر توان در این زمینه نگاهی به آ
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برای آن که  اشته، حداقلداشت  از برابر با   انب و گ  میلیارد 17ای از صادرات نفت 
ته د،دالر 3(. است شدهر نظر گرف 2 8(  

ز آنجا که نزدیک به  ری ٪80ا لت است و بنابر بیما رت دو ر نظا  اقتصاد ایران زی
های  کهنه ونی در ساختار رگ دارد، دگ نفتی کارکردی انگلی  های  ی وابستگی به دالر
الی ژه برخوردار است–م ع مالی نفتی . اداری از اهمیت وی م به گام مناب ز راه قطع گا ا

هدایت دولت، میو گازی به  عنصر  به  رگان را  ین ا  ،ی اقتصاد بارآور کننده بایست ا
یازهای مالی خود از راه مالیات. وادار نمود امین ن ر کردن دولت به ت های  ناگزی

نفت، به آن ایان به جای درآمد  رم ارکنان و کارف انجامد که ساماندهی به  جا می ک
های مولد، سازمان الیات، قوا ساختار افت م و بخشنامههای دری ها و کل  نین 

ردها ر گیر،رویک را راه. دن جداً در دستور کار ق ولت در  ونه د ندازی چرخ بدین گ های  ا
البردن ارزش  اقتصادی و رشد صنعت و کشاورزی و خدمات سازنده با هدف با

بیشتر یات  زوده و دریافت مال ین ش. شود  ذینفع می،اف  دولت وه،یبا کاربردی کردن ا
م کم از درون مای ک ک بوروکراتی بزرگ فاسد و  اه  نگلی پیشین، به مثابه ی دستگ ه ی ا

ر . گیرد  فاصله می،نفتی و گازیو مصرف کننده ی دالرهای  ز سوی دیگر د ا
ولت به وام، می لید ناخالص داخلی صورت نیاز د به درصد تو یا سقفی را   توان مرز 

کسری بودجه وپا،، برای  رک ار ر مشت زا ن.  تعیین کردمانند با زان برای  ونه این می م
ند  می وا که بر پایه 5 تا 3ت های ی  درصد تعیین شود  ر نیاز تورم و دیگ رخ  ن

واند   می،اقتصادی بیشتر از آنتنهات نه  داشته باشد و  وسان  3(. در این میان ن 29(   
الی می همین سخت نیمه گیری م رد بخش  ر مو ولتی و خصوصی نیز  بایست د د

اربردی شود بانکی ی کوشش  بدین گونه همه. ک نفت و بانک مرکزی و سیستم  نک  با
ون تی و قان اه دول هی بخش،گذاری و دستگ های   در این راستا خواهد بود که سودد

ری، رانت وا نگلی مانند رباخ نیِ خواری، زمین ا هش  انگلیِبازی و بازرگا  وارداتی کا
ردها. یابد رمایه،بر آیند این رویک م س ام به گا ال گ د به های غیرمول ها از بخش  انتق

ه  های مولد خواهد بود و در چارچوب آن ساختارهای اقتصادی نیز کم بخش م بهین ک
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و کل تولیدات اقتصادی  ند شد  لی و خارجی ،خواه ود را برای رقابت در بازار داخ  خ
  . آماده خواهند کرد

ر پیامد به  ز سوی دیگ و پرهیز از  ا زی  کارگیری هدفمند درآمدهای نفتی و گا
ادل در بازار های گوناگون اقتصادی، ایجاد بخش بار به بند و های بی تزریق تع  

ود ها در  نگاهی به روند افزایش قیمت. مصرف داخلی و کاهش نرخ تورم خواهد ب
ران پس از باال ر سیاسترفتن بهای نفت ای یجاد تحول د لی ، ا ولی را –های ما پ

اپذیر می ریزگ د ن و پاره. کن ر ای اصالحات  پس از اجرای اصالحات ارضی  دیگ
یافت،1962 اقتصادی در سال های .  تورم در ایران کاهش  پس از دستیابی به درآمد

و  زایش یافت   بهحتی در دوران جمهوری اسالمی باالی نفتی اما، تورم به شدت اف
رز  4م صد0 تا امروز هنوز دو رقمی است  در ید و  3(.فرا روی 3 ی   پیش زمینه)0

هه بازگشت به تورمی در سطح سال ز اصالحات (ت میالدیشصی  های د پس ا
ان با، اجرای دقیق انضب)ارضی ری نزدیک می همکا لی و    نفت و دیگر ارگاننکاط ما
ر و   مالی و دولتی و قانونهای دا ی اج رسیدن به رشد اقتصادی پا گذاری، با آم

  . پرشتاب است
و  پیرامون راه رشد اقتصادی و نقش دولت در فرایندهای اقتصادی، می توان با د

نهدیدگاه  برداشتای است در ایران که آی وبرو شد  از   استراتژی :های جهانی، ر
وسعه صادرات و استراتژی ت ردات  وا ه رشد اقتصادی در پیش گرفتن را. جایگزینی 

ناسب با  داخلی، در گسترهشرایطمت انی شدن اقتصاد   ویژهج از بر،ی جه ای  ستگی 
ه  دارد که میهای گوناگونی وجود   این زمینه آزمون در.برخوردار است ند ب وان ت

د ود  راهنمای کار برای کشور ما باشن م خ در ایران که اقتصادش هنوز در . سه
انه های اقتصادی سطح یک کشور می ها  اش در بیشتر پهنه ی جهان سوم است و واحد

را ندار ی تدارک و جهش  گذر از یک دورهد، نتوانایی رقابت با کاالهای خارجی 
و زه ایمی کنترل شده که آاقتصادی است استراتژی جایگزینی واردات   است از سی

اپذیر  ریزن توسعه صادرات، گ   . می نمایداستراتژی 
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رشد نمی رهای رو به  پروسه تنها شامل کشو نگلستان سده . شود این  و 17در ا  1 8 
یه ات سرما رو به رشد بود، برای  که مناسب وند صنعتی شدن به شدت  داری و ر

، سیاس رشد پایدار یابی به  های  تدست ود کاال بر ور را یتی سختی در ب های حما
است یز سی های  خارجی به اجرا گذاشته شد و در برابر کشورهای مستعمره ن

های برجسته اال بردن سود شرکت گمرکی یکی از ابزار نگلیسی بود ی ب 3(.های ا 3 1( 
ران جهش اقتصادی پیاده گردید در این . سیاست همگونی نیز از سوی ژاپن در دو

وین چین نیز از اهمیت برخوردارند ونراستا آزم ل . های ن ر که در سا این کشو
20 ز سال 01 رای ورد به این ارگان ا انی پیوست، ب رت جه 19 به سازمان تجا 80 ،

د20همانا نزدیک به رک دی ، تدا امه.  سال ین برش، اقتصاد چین با اجرای برن های  در ا
، بهره پنجساله ز اقتصاد های کسب  گیری از انگیزه ی توسعه، تجدید ساختار بخشی ا

ویژه ر، ایجاد مناطق  رآمد بیشت ه  د ی اقتصادی و دگرگونی در مدیریت اقتصادی، ب
ابی ره جستن حساب . های چشمگیری دست یافت کامی از دیگر سو این کشور با به

رانه ابت نگ شده از یا را ث رم را زیر کنترل های دولتی، ارزش پول داخلی  ، تو اه داشت
رفت ز بگ برو ز  بازتاب این . های جدی در توزیع درآمدها جلوگیری کرد حران و ا

فاصله سیاست رشد شتابان صنعتی بود که در پیامد آن در   تا 1984های  ی سال ها، 
19 االهای ساخته شده95 م صادرات ک ز ،ی چینی در جهان  سه  3 درصد به 2/1 ا
رص دا کردد ی به.د افزایش پ کشور هم چنین  ین  اال   ا ر سطح ژاپرشدی ب 4/1(ن د 0 
رصد نگیند 1-73 میان  رشد میا وان ) 950 رصد 9(و کره جنوبی و تای انگین  د می

1-90رشد میان  و در پاره) 960 زان نیز فراتر  ای سال نزدیک شد  ین می ها از ا
3(.رفت 3 2(  

ود به  و یک جهش اقتصادی برای ور شده  ران گذار تدارک  یک دو یران نشانی از  ر ا د
انی   یک سو کوشش میاز.  در دست نیست،بازار جهانی ورات بانک جه تا دست شود 

زمینه و صندوق بین رت جهانی در  رانه المللی پول و سازمان تجا ا  های برداشتن یا ه
رفهو کاهش ت رکی و خصوصی ع رهسازی و های گم به اجرا در آی غی د و از سوی ن 

ام ا گ نه ال بردن توان اقتصاد داخلی ت ر در راه با ه هایی شکننده و نااستوار  دیگ رداشت ب
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لی، افزایش  بازتاب. شود می  زش پول داخ ز تورم فزاینده، کاهش ار ند ا عبارت های آن 
ز بازرگانی برون مرزی را کسری ت ر پایه. واردات و  داده ب ین  ها روشن است که  ی ا

است درهای باز، به گسترش بازار  زمان تجارت جهانی و اجرای سی ورود به سا
رآم زیمصرف داخلی از راه هزینه کردن د د،دهای نفتی و گا نجامی هد ا وا .  خ

رن رمیانه  های جهانی این سیاست را سال کنس هاست که در کشورهای نفت خیز خاو
به رشد ز دیگر کشورهای رو  رگی ا د  به اجرا درآورده،و بخش بز   . ان

هکار خصوصی ون رفت را زی برای بر زسا های   بن بست کنونی که از سوی ارگان ا
الی جهانی و پاره اسان و دستای از  م داخلی مطرح  کارشن ردانندگان  و گ ران  اندرکا

،  می ود ز این دشواری  گرهش دای ا لت آن است. نمی گشای رگی از   بخش کهع های بز
و  یمه دولتی و چه بخش خصوصی، وابسته  اقتصاد ایران، چه بخش دولتی و ن

ر کنونی اقتصادی و گازی هستند و در ساختا سیاسی –پیوسته به دالرهای نفتی 
ون ژهوی و مصرفی دارند مایه ی ایران، در نگلی  نفتی . ی ا های  مه تزریق دالر ا ادا  و ب

زی،  رهتوا نمیخصوصی سا ی دهی اقتصادی ن به باال رفتن به  و رقابت پذیری واقع
وار بود لتی و هم چنین بخش خصوصی امید های دولتی و نیمه دو ز سوی . واحد ا

صادی،  ابی به بازده باالی اقت ر دستی بسدیگ واحدهای اقتصادی  وا لکیت  وع ما به ن ته 
رای نمونه در حالی که پاره. نیست  در Karstadtهای خصوصی مانند  ای از شرکت ب

ند، شرکت به مرز ورشکستگی رسید شده یا  رشکست  غیرخصوصی آلمان و  یا های 
ونه ای Standa مانند تعاونی گ rd Life نگلستان یا Volkswo در ا hlbu nd ر  د

لمان ود،آ وانستند خ وین پس از سال  ت  انطباق دهند و سودآور 1991 را بر شرایط ن
د ولتی و . باقی بمانن صاد د م باالی اقت آزمون کشورهایی مانند چین و سنگاپور با سه

رد که می دی، نشان از آن دا ان اقتصا واحدهای اقتصادی  همپا با آن رشد شتاب توان 
وسه ا. پذیر کرد غیرخصوصی را نیز سودآور و رقابت ز یک سو نیاز به این پر

و زمان برنامه ه  های کارشناسانه  ب بندی شده دارد و از سوی دیگر وابسته است 
نترل شده و ک قانون ی ارگان ساختار شفاف و کارا  های  و نهاد رایی  گذاری  های اج

زیده رگ اً ب ون بر آن برای آماده شدن . ی مردم واقع  ورود به سازمان در راهافز
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ر ص تجارت جهانی، می ارهتوان د رت ضرور مدیریت پ ای از واحدهای تولیدی را  و
ر نمود زبده واگذا ز   یا،به کارشناسان  رت اجاره در اختیار مدیرانی که ا به صو

رند، قرار داد ونی در ساختار . توانایی کافی برخوردا رگ زی به دگ ایه نیا بر این پ
لکیت 3(.ها نیست ما 3 3(  

های  بازار ود به  ر و تدارک برای ور ر دوران گذا به رشد د جهانی در کشورهای رو 
ران، می به کارشکنی و از آن دست ای ایست  رن ب المللی نگاهی ویژه  های بین های کنس

مستقل دولت در این راستا سیاست. داشت رانه و  ر   می،های اقتصادی مدب تواند د
واحدهای اقتصادی داخلی و بویژه سرمایه ز  و کوچک پشتیبانی ا  ،داران متوسط 

رجستهنقش ی های آشفتگی . زی کنند بای ب التین و ورشکستگ مالی در امریکای 
ران اقتصادی در خاور دور المللی و  های بین د که کنسرنند نشان دا،آرژانتین و بح

، می لی جهانی رگ ما راکز بز هی همه م د  توانند در فاصله زمانی کوتا ی اقتصا
بزرگ را در هم شکنندکشورهای رو به رشد و د یا ناپاید کوچک و گاه    . ار کنن

که علیرغم گفتو هایاقعیت این است  وستانه «مان  ر د ون » بش رگ «پیرام هکده بز د
نی مِ» جها های »نیک خواهانه «و گلوبالیسم و نئولیبرالیس نحصار ، کشمکش میان ا

نی و پیش از هم  در بازار  تریم مالی برای بدست آوردن سهم بزرگ مراکز مههجها
نی و منابع مواد خام و پهنه ریان است،گذاری  سرمایههای جها ر .  به شدت در ج د

ره راستا اهمیت به هش  کشی لگام این  ز کشورهای رو به رشد نه تنها کا گسیخته ا
رگی .  به گسترش است، رو1990، به ویژه پس از سال نیافته، بلکه روند آن چی

للی هنگامی که بخش بزرگی از منابع و مواد  انحصارات بین لم نی در دست ا خام جها
نده ، تضمیناست  متمرکز نانآ نده  کن بیهوده نیست که . می باشدی سودهای آی

وشش می و در دسترس  نه تنها اندوخته،شود ک  مورد های مواد خام شناخته شده 
رند، بلکه چی ترل قرار گی جرکن القوه نیز برای آما ع ب ر  گی بر مناب های استراتژیک د

ور کارند بیرون را طرح. دست برای  وین امریکا  های های ن یبان از بازار ندن رق
ها، علیرغم همهنظامی-تسخیر اقتصادیکشورهای رو به رشد و  ی   این کشور

رش  و به گست ز حقوق بشر، روز به روز ر یبانی ا و پشت ادعاهای انسان دوستانه 
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رگیری"شرودر"دلیل نیست که  بی. است  راعظم پیشین آلمان در روند د های   صد
وپا و امریکا در در » جنگ بازرگانی «، از21  یی سده  آستانهبازرگانی میان ار

ر ارا سخن رانده ی جهانیگست   .  آشک
ها و تنش ند رای . گیرد های اقتصادی تنها کشورهای رو به رشد را در بر نمی این ف

همگونی را می لی کشورهای پیشرفته روند  داخ ی  توان در ساختار اقتصاد 
رمایه ز سده  س رل وار، در چا21داری در آغا وسط چوب کنت حدهای کوچک و مت

وان ز همه  گیری کنسرن اقتصادی و ت و پیش ا رگ  هایهای بز الی، آشکارا غول   م
رای نمونه در سال . نگریست ان، بانک2004ب ها در راس  ها و بیمه  در آلم
رکت د ش ریخ خود دست یافتن الی . هایی قرار داشتند که به بیشترین سود در تا توان م

ولی چنان افزایش یافت راکز پ رای خرید کامل شرکت م Daimler Chryه که ب sle r 
به  روش نزدیک  ون ف و تاکن  درصد از سهام آن به 20نیز خیز برداشته شده 

رس ازار بو ارگزاران ب های . ریزی شده است  برنامه،ک دگرگونی در مالکیت واحد
انک ری آنان به ب واگذا ری ها و شرکت صنعتی و  زا رگ ر بیشتر موارد  بورسهای کا ، د

و همراه ب ارمندان  ار کارکنان، کم شدن دستمزد کارگران و ک وده است با کاهش شم
ر ری به شهر دیگ ر به جابجایی محل کار از شه ی تازه در این میان، بی   پدیده.اجبا

راکز مالی  بسته به م وا های اقتصادی  م به مدیریت واحد رد رده م عتمادی گست ا
ناشی از  جنجال.  است،توانمند داخلی و خارجی ری در  د و رشوهفساهای  خوا

ارخانه Volkswagen  ،Infinion ،Daimler Chهایی مانند ک ry sler ،BM W، 
RWEو  Commers Bankرسانه هی را پی د   ندهای گرو ردید م چنین . ر پی در نو ه

است بود و شمار سی ر دستگاه دولتی رو به گسترش  دا فساد د ه م ریداری شد ران خ
ربوط به   و جنجالها از سوی کنسرن بدل شدن پولرهای م ز  د و  های هنگفت ا

ونی«های  راه رفت،و غیرقانونی» قان باال گ ولت در .   ز سوی دیگر از توانایی د ا
ر گستره صاد به ویژه د 3(.ی مالی کاسته شد تاثیرگذاری بر اقت 3 4(  

کشور آلمان که در اروپا با سیاست اجتماعی ونه  خود، اقتصادی ویژه –بدین گ
د خاوریگرای چپ خاصه تا فروپاشی اردوگاه لت در اقتصا ، به ضرورت حضور دو
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ار و خدمات اجتماعی تکیه می دگاه برای تامین بازار ک   هنوز"زینک" های کرد و به دی
ین سیاست فاصله می ام از ا زنده داشت، گام به گ اه آمو رفت نگ 3(.گ 3 د )5  در این فراین

بیشتر گستره ر اقتصادی در  رن،ها زمام امو  همه ها و پیش از  به دست کنس
ری بورس می ها و شرکت ها و بیمه انحصارهای مالی مانند بانک زا د های کارگ ت . اف

زمینه های اقتصادی کوچک و متوسط در   قابل ،ی کاهش حضور دولت واکنش واحد
رهسنجیی یک نظر بر پایه. توجه است وذ بانک  در آلمان دربا ها  ی حذف یا  کاهش نف

واحده مهو موسسات مالی دولتی، بیشتر این  رت ادا ضرو لت ا به  ار دو  و ی ک
ولت بسته به د وا نکی  وسسات مالی و با م م داده و آن را برای تداو رایش نشان   گ

نسته  ند زیست خود ضروری دا   . ا
ر حالی است که کنسرناین رگ  د ز آن میان ،های بز ر واگذاری ، Siemens ا خواستا

بخش مالی به بانک و کاهش حضو داخلی و خارجیهای خصوصی کامل  ر دولت  
زه. بودند رسندی انگی ها را میی خ ین  این انحصار ر آ داده هتوان د های مربوط به  ی 

ین موسسات در فرایند  هنگفت ا لیبرالیستیسود  .  نگریستجهانی شدن اقتصاد نئو
ونه نم در فاصله  ،ی آلمان های مالی و بیمه بزرگترین کنسرن یکی از Alianz برای 

و سال  ز منفید ود را ا 1 سود خ و به مثبت 4. 2 میلیارد یور میلیارد یورو رساند،  1.
همین  زدیک به برشاما در  بیکار کرد و 20 از سویی ن را  ان خود  ر از کارکن  هزار نف

ز ز سوی دیگر درآمد مدیران خود را ا یون یورو 25 میلیون یورو به 17.5 ا  میل
د دا زایش  3(.اف 3 رامی)6 اب این سیاست  ناآ ه ناد های اقتصادی های اجتماعی، بازت ن را ادگ

ه  ارمندان و گاه ب ات رو به رشد کارگران و ک هستند که خود را گاه در شکل اعتصاب
زه شکل درگیری بار و زد و خوردهای چندین رو نی و  های خشونت  ی خیابا

ر می ها و اتومبیل زدن بانک آتش ره آشکا های دهه ها و غی د و رویداد و 60ی  کنن  7 0 
ری ر در کشورهای سرمایهمیالدی  د ا در یادها زنده میدا   . کنن
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زیاهمیت روزافزون همگرایی های رامر    ف
  
  
  
  
  

ونه های منطقه اتحادیه ر میان چندین کشور با  ای گ ز تبلور همگرایی اقتصادی د ای ا
ره هنگی و غی و فر ره،نزدیکی جغرافیایی  ال بردن توان ها گیری از برتری  با به  برای با

د  بازارهای جهانپذیری در اقتصادی و قدرت رقابت ن هنشاهی ها امپراطوری. ا  و شا
کمرنگ  خاور و باختر را میهای تحادیه و آغازینتوان نمودی  نطقه  از ا ای  های م

رد ود ارزیابی ک طقه. برای زمان خ های همگرائی من زار وپا روند ایجاد با ای پس  در ار
دی، به بعد رشد اقتصا ز می ازاز  ادر این م. گردد  جنگ جهانی دوم با ن از یک ی

نداز چشم ر سال ، ا باختری شامل بلژیک شش کشور اروپای1951د  ، فرانسه، آلمان، 
تالیا زامب،ای رکی در زمینهو هلند و لوک ری مشت همکا ر شهر پاریس  و ی ذغال  رگ د

ندازفوالد ایجاد کردند و از  م ا یستیچش وپای خاوری و سوسیال   دیگر کشورهای ار
ر سال  ر برابر 1949د رشال" د  با شرکت  راونومکی اقتصادی ک اتحادیه "طرح ما

ان و چکسلواکی داتحاد شوروی، لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارست ن ان نهاد  . بنی
ویتنام و آلبانی هم به  یک، کوبا، مغولستان،  رات پس از آن کشورهای آلمان دمک
رد همکاری امضا ک با این اتحادیه پیمان  ر فنالند نیز  و کشو یوستند  ون پ ومک  .ک

ان فروپاشی اردوگاهی اقتصادی اروپای خا حادیهات رایوری در جری  از  خاوری چپگ
رفا و پهن ولی ،هم گسست ر ژ ز ابازار مشترک اروپا د  گسترش یافت و بخشی ا

رفت،کشورهای پیشین سوسیالیستی را نیز ا .  در بر گ م ب نکه همگا وجه ای لب ت جا
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ونی در بازار مشترک اروپا، سهم بازرگانی درون م ای در کل بازرگانی  نطقهدگرگ
کشور و از میزان هااین  135 درصد در سال 8/52 نیز بیشتر شد  ز 8 7 به مر 0 

رصد در سال  199د رسید6 های .   زی واحد این امر از جمله بازتاب در هم آمی
وه بود  ی کشورهای تازه همسان تولیدی و افزایش توان تولید به علت قدرت بالق ای 

یمان یوست که به این پ دنامه پ 3(.ه بودن 37(    
شمالی با ایجاد پیمان منطقه ونی در امریکای  م و بیش همگ » نفتا«ای  روند ک

(NAFTA) ل دا و مکزیک در سا سه کشور امریکا، کانا ه 1994 میان  ب غاز شد که   آ
اوت چشمگیر در توان اقتصادی سه کشور لیل تف ژگی،د های نامطلوبی   از وی

ر است ر آسیای خاوری اتحادیه. برخوردا ز (ASEAN) جنوب شرقی آسیا د  که ا
های 5 با 1967سال  و کشور ر آغاز کرد، گام به گام گسترش یافت   کشور به کا

ز در بر گرفت چین و ژاپن و کره نطقه. جنوبی را نی یی م را توان  ای را می آماج این همگ
ر انگیزه و کرد د وگیری از تکرار : های زیر جستج بحران مالی خاور آسیا، جل

تجارت جهانی و مراکز مالی ناخرسندی ای ز سازمان  ا ا جهانی، بین المللی ن کشوره
ز رفتا اناخشنودی ا های امریکا و بازار مشترک اروپ ون   بهره ور زم ری از آ  هایگی

ا اقتصادی ولپیرامون اروپ واحد پ و ایجاد  یور ها و  این کشورها به حق بانک.  یکسان 
بحرا و مالی اروپایی را بانی  راکز مهم اقتصادی  -98های  ن اقتصادی و مالی سالم

د  می1997 های . شناسن داخلی کشور هنوز به بازار ASEANحجم داد و ستد   اما 
رک اروپا نمی ا 1992رسد و برای نمونه در سال  مشت تنه رت این 20  رصد کل تجا  د

ا را شامل می 3(.شد کشوره 3 8(  
ر منطقه انند افریقا و امریکای التین د های  روند ایجاد،ی باختر آسیا م  و بازار

طقه یی من را از دو سازمانی که ایران در آن عضو است، سازمان . ای کند است همگ
رانس اسالمی، سازمان نخست از اهمیت  و سازمان کنف ار اکو  ری بسی بیشت

رانس اسالمی که . برخوردار است 4سازمان کنف ر می6 ر ب ر را د ز   کشو گیرد و ا
بنیان1969سال  نمی   دانست، چرا که توان سازمان گذاری شده،    کشور46 اقتصادی 

رکت کننده در این سازمان، نسبتاً پراکنده را در بر می  منطقهش ر نگیر ای  3د و د 0 
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ان دگرگونی چشمگیری  ل گذشته در پیوندهای اقتصادی آن .  رخ نداده استسا
نسیل فراوان است پتا دارای  زمان اکو اما  با شرکت 1964 در سال این ارگان. سا  

ران و ترکیه م گسترش یافت و گسترهای و گام به گا تشکیل شد  پاکستان  ی   و 
ند زی و قفقاز را پوشا رک ، آسیای م انه و  اماسازمان رشد این. خاورمی  کند است 

رصد کل 7حجم داد و ستدهای آن تنها  ا این کشورداد وستد برون مرزی د  را ه
3(.شود شامل می 3 9(    

رزی در باختر رهای همگرای فرام ازا ند ب ر رشد ک ها نقش   آسیا یک رشته انگیزهد
ره. کنند بازی می های  پا ند ریشه،وجودمای از ب است   های  ی تاریخی در سی

انی اشاره شد، بازار داخلی و نگو همان. استعماری دارند رگ ر در بخش باز ه که پیشت
زای چند سده گذشته کم کم از دست  را ر آسیا در د های باخت ران و کشور خارجی ای

انان و صنعتگ رگ و پیشهباز و در  ران  رفت  کشورها بیرون   نفوذ پهنه یوران این 
  1.کشورهای صنعتی باختر قرار گرفت

م دگرگونی در اوضاع جهانی و منطقه د ، سدای علیرغ بزرگی بر سر راه ایجا  های 
و ستدهای منطقه داد  زی و افزایش  رامر های همگرایی ف ا وجود  بازار رآسی ر باخت ای د

های . دارد ظامی کشور رمایهحضور ن ر  س و انگلستان د ا  و پیش از همه امریک داری 
رامی ه  های پیامد آن، از ایجاد یک رابطه عراق و افغانستان و ناآ دار و همه سوی ی پای

و همسایه و خاوری می و ژرف با د رن دخالت. کاهد ی باختری  های  های کنس
زیتی میان بین همگرایی اقتصادی و تران ر روند  ویژه نفتی، د للی و به  لم ران و ا  ای

زی و قفقاز ای مرک ری ایجاد می های جبران  وقفه،آسی د ناپذی زی . کن ر هم آمی برای د
و هندوستان نیز رگ ایران  و بازار بز ژیم کم و بیش دست،د نده  از راه ر ی  نشا

نداخته می ان سنگ ا صورت می پاکست و  شود و همه گونه کاری  ا ایران  گیرد ت
نستان  های . وستان پیوند یابندتوانند با بازار بزرگ هندنافغا میان ایران و کشور

لیج نشف خ یجاد ت ه  ، دشواری ایجاد میگیهای ساخت ارس نیز با ا شود و عمالً مسابق
رجامی که کنسرن تسلیحاتی بی هنگفت مینظهای  ف ه  الی از آن سود  رند، دامن زد ب

                                                 
ن 1 سترش  فرایند گ به  دستیابی  ی  ربرا نگاه کنیدفوذ استعما ه بخش بازرگانی  سیا ب ی باختر آ ر بازارها    د
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ظامی خارجی و کوشش برای رهایی . شود می ز این روی بیرون راندن نیروهای ن ا
نطقه از دستک است شورهای م ری،  نشاندگان سی ی پیدایی  زمینه پیشهای نواستعما

رهای کامیاب همگرای فرامرزی ازا ود رژیم.  استب ون وج ای مستقل و ه بد
اینده افع ملی نم رها و چه پشتیبانان  چه مدافعان سرمایه، ی من داخلی این کشو داری 

عیها و طبقات پایین اجت الیه را در  وابی به یک بازار بزرگتوان به دستی  نمی،ما  کا
زیاد داشت ری  وا ن جا که در طی کشورهای آسیای خاوری از آ. باختر آسیا امید

ز خود را ند، توانسته  کم و بیش به استقالل دست یافته،مبارزات د زمینه  ا ر این  ند د ا
ام واری به پیش بردارند گ التین و . های است ریکای  ری، ام ند در آسیای باخت رای این ف
در این میان کشورهای امریکای التین . ریقا هنوز به آماج خود دست نیافته استاف

وشش می نند ک م،ک و به کامیابی  ک های استعماری رها کنند  ند را از ب م خود  هایی نیز  ک
د رسیده ن ر باختر آ. ا زمامدارد ر انیسیا بیشتر کشورها در دست  نه د عمالً   است که 

طقه های  خواسته در خدمت کنسرنناه خواسته و یا  بلک،ای خدمت منافع داخلی و من
للی و  بین لم د های مالی جهانی عمل می ولغا اسد و مصرفی هستن . کنند و به شدت ف
رگزاران  های سنت نشین شیخ های عربی، بخش بزرگی از دولتمردان و کا کشور گرای 
ولت ره ای از های عراق و افغانستان و پاکستان و  د کشورهای آسیای مرکزی و پا

واپس هایقفقاز و نیز جریان رایی مانند ط   عده و جمهوری اسالمی راالبانگ  ، و القا
ره م پا کمرنگ استقالل علیرغ نه، می ای از گرایشات  توان در این چارچوب  طلبا
رزیابی کرد زادی جنبش. ا ف های آ یران و ا و غبخش در باختر آسیا یا مانند ا نستان  ا

ز در د هنو دعراق به شکست انجامیدند یا  ا . وران زایش خود هستن تنه ر این گستره  د
هبری ب ر ر ه وکشوری که زی ب زمینداران  بخشی از  و  رژوازی و خرده بورژوازی 

ریاستقالل کم و بیش  های بهت ود که بازتاب رویکرد افت، هندوستان ب دست ی  
ر سال به خوبی نگریستنی است اقتصادی آن به ویژه د   .های کنونی 
ر آسیا اما، جنبش ر خاو هایی بخش از یک سو و کوشش برای رهایی از های د  ر

راه رشد سرمایه ری در  های  بندهای وابستگی استعما ، در گدار داری از دیگر سو
بودند ری رهنورد  ژاپن در . دیگ زی  وا ر پیش گرفتن سده های گذشتهبورژ  با د
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ترازیرتپ سیاستی همسو با  عمالً به یک کشور  رفورم از باالبا ، در روسیه   
رفته س ایهپیش فرارویید رم ها مانند کره جنوبی با در هم  پاره. داری  ای از کشور

ند با کنسرن هدفم زی  وسعه آمی ی صنعت صادراتی، به رشد  های جهانی از راه ت
نباشت سرمایه ال و ا ود نشیب و فرازها و م چش یاقتصادی با گیر رسیدند و با وج

ن عنوان شریک ارساییرسایی و  ، خود را به  نه دستها رننشا  و  ا  نده کنس ها، به رقب
ردند های رهایی  های باختر آسیا، جنبش در خاور آسیا بر خالف شکست. تحمیل ک
ره،ای در چین، بخش توده الئوس ویتنام ک و غیره و  و   زی رسیدند  برخی از  به پیرو

ان  راآن های خود   تاکنون حفظ ،های بسیار   علیرغم دشواری،بخشی از دستاورد
رده ند ک زا.ا ا اگر در با رک اروپ و ف،ر مشت های توانمند آلمان  ی  رانسه هسته کشور

ر همگرای زا زی با رک ا را تشکیل میم را   فرامرزی اروپ نقش  ر خاور آسیا این  ند، د ده
م به گام ژاپن و چین بازی می نند گا نمندی که می. ک وا توانند این  دو اقتصاد بالقوه ت

ر منطقه ر آسیا به عهده گیرند، کشو وظیفه را د یران و هندوستان ی باخت رهای ا
و  توان در این زمینه به توان می. هستند های اقتصادی و مالی ترکیه و عربستان 

ر کشورهای نفت نیز تکیه کرد دیگ های . خیز  ز کشور ری ا ز مانند بسیا ران ولی هنو ای
ر بندهای روبنای سیاسی واپس نطقه د ع  م اف گرا اسیر است و در عمل در راستای من

های نظامیانحصارها و به و ژه انحصار   . دارد  گام بر می بین المللیی
اسی پاره برون مرزیای از کارشناسان اقتصادی و سی ر  بینی می  پیش  کنند که د

رگونی در بافت ی   کشورهای باختر آسیا، با توجه به بنیه کنونیصورت ایجاد دگ
الی باال، می تظار یک قطب تازه م ره توان چشم ان ر قا و اروپای ام ی جهانی در کنا  ریکا 

ود که در آینده توان  می. ای بازی خواهد کرد ی جهان نقش بر جسته و خاور آسیا ب
روزی بر سیاست ه  ادعا کرد که راه پی یابی ب ر آسیا و دست ر باخت های نواستعماری د

ژه ، این کشورهای   تاریخ چندهزارسالهور برازنده و در خ اقتصادیگاهجای از بوی
ن رد اه بوروکراتیکحاکم بر ایران ع ارتجار چیرگی به یگ ظامی - و حذف دستگ ن

ا  رمایه داری کشور، همان رین بخش س ر واپس مانده ت ناکارا و دین ساالر و متکی ب
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رداتی،-بورژوازیِ بازرگانیِ انگلی ا گذرد  میوا تقریب کشور ما در گذشته  ، چرا که 
ازی کرده است   .همواره نقش برجسته ای در باختر آسیا ب

ا می  دشواریی این با همه ر چارچوب سازمان اکو ه  گام به گام در ،توان به ویژه د
رسنگالخ همکاری رن های منطقه راه پ للی  های بین ای و رهایی از وابستگی به کنس لم ا

ام ز. هایی برداشت گ وتاه مدت این سازمان  آماج میانا رد زیر   می،های ک توان به موا
راه: اشاره کرد رش  وایی با کاهش سدهای گمرکی، های آبی و زمینی و ه گست

طقه رای ایجاد بانک من وشش ب ری بانک ک همکا عضو،  ای،  رکزی کشورهای  های م
وشش برای گام برداشتن در راه پایه است ک انه و اجرای سی یگ ری واحد پول  های  گذا

رزش پول داخلی و هماهنگی  ر و کاهش تورم و حفظ ا پایدا الی متضمن رشد  م
الیاتی، تعیین ی سیاست ر های م رای کسری د ه  جهدوبک سقف ب تی، کمک ب های دول

ریاییاتو رشد اقتصادی در کشورهای کم اوگان د یجاد یک ن برای ا -ن، کوشش 
طقهاقتصادی توانمند من وباره پس از چند سده بای بر   های   آبرای چیرگی د

لیج رخ و بخش  خ و دریای خزر و دریای س هند  ارس و دریای عمان و اقیانوس  ف
ای به جای انباشته کردن  های منطقه گذاری یترانه، گسترش سرمایهخاوری دریای مد

، ایجاد تسهیالت برای  نیویورک و لندن و سویس الی  دالرهای نفتی در مراکز م
وشش  ایه میان کشورهای عضو، تنظیم سیاست مشترک کشاورزی، ک رم ردش س گ

ز پرداخت را ر ت ادل د هماهنگی قو برای ایجاد تع یجاد شها،  لی، ا داخ رای انین  رایط ب
ا طقهرک ار کشورهای من وی ک انات در جهت باال بردن سطح  یابی نیر مک ، به کارگیری ا

له در  ز جم ولوژیک ا تکن زندگی کشورهای عضو، کوشش برای رهایی از وابستگی 
رش همکاری راه گست نابع نفتی و گازی از  ا و  صنایع کشف و استخراج م ه

رمایه ری س ره گذا به  ، ر های متقابل برت ز  ال  یگیری ا رای با یعی ب های جغرافیایی و طب
رقابت ری بردن سطح  همکا الهای تولیدی و گسترش  عی و  پذیری کا های اجتما

داری علمی و ا   .فرهنگی و 
های داخلی  توان بر بخش کوچکی از دشواری ها، می با گام نهادن در این راه

ره شد و کم کم بازمانده رشد منطقه چی ود کشورهای رو به  الی و های مناسبات فئ
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اه رشد گرایشات واپسپدرشاهی  و سنتی و  را که خاستگ وگرا   مانعی در  مذهبی 
راند ون  ان صنعتی است، از صحنه بیر هنگی . راه رشد شتاب ندگی فر واپس ما

تنها زمینه  ر آسیا، نه  ر جوامع باخت تثبیت حکومترا بازمانده د و  برای  های فاسد 
ی  گیری ریاکارانه ای است برای بهره کند، بلکه پهنه ناکارآمد و انگلی آماده می

رن بین کنس ز رشد اقتصادی  های  ری ا تاریستی، برای جلوگی المللی و پیش از همه میلی
یتاریزه کردن منطقه و تحمیل مسابقه یحاتی یو میل زینه تسل پره وی .   از این ر

رزی رام رایی اقتصادی ف همگ رش  وده،گست واند تنها بر شال و   می ت ی ایجاد امنیت 
وار باشدثبات و طقه است ر سازمان .  صلح پایدار در من که د یهوده نیست   ASEANب

ره دارد به تحکیم پایه،ها و آسیای جنوب خاوری، نخستین بند همکاری های   اشا
وششصلح در منطقه 34(. ی زیر پ ه)0 ر  گرای باختر آسیا نیز میم سازمان  ند ب وا ت

ج ند آما ظا: های زیر پافشاری ک ون راندن نیروهای ن و بیر انه، ایجاد مقررات  بیگ می 
های عضو، همکاری کشور نیت منطقه به کمک  رای ام ظامی مشترک  تسهیالت ب های ن

پایان جنگ و صلح ویانه،  و تنش ج نطقه ها  رضرور  ای، کاهش هزینه های م های غی
رنظامی، تامین ن لیحاتی ضرور به گونه ب های تس عضو، یاز جسته از کشورهای 

ظ ی پایگاه برچیدن همه رعضو، کوشش برای انحالل تمامی های ن های غی امی کشور
نظامی در پهنه پیمان زاد از جنگ های  های  ی جهانی و تالش برای ایجاد جهانی آ افزار

ار همگانی   . کشت
یابی به این آماج ر گام به گام یا یکباره دست ر  ها که به ویژه از داالن تغیی ای ساختا

اسی مانده واپس رهای باختر –ی سی د  گذرد، می آسیا میاقتصادی کشو تواند مانن
زمون ، از  آ امیاب رو به رشد آسیا و افریقا و امریکای التین های ک های دیگر کشور

زی وا رات صنعتیسوی بورژ هبری شود و انقالبی یا نیروهای دمک های  دگرگونی.  ر
، بولیوی، نیکاراگوئه، برزیل و –سیاسی ره نشان میاقتصادی در ونزوئال دهند که  غی
ز یک ض های جنبش د استعماری در کشورهای رو به رشد خاموش نشده و پس ا
وره د  به تکاپو و جوشش در آمده،ی رکود د ظر می. ان رسد که در باختر آسیا،  به ن

لیرغم شکست م ایران ع رد رای چندمین بار در تدارک پرچم م داری  های گذشته، ب
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ری، طرمبارزه ب و واپس م– روبنای ارتجاعیدرای رهایی از ستم نواستعما ذهبی 
و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی در پهنه فرهنگی  اعی، رنسانس  ندگی اجتم ی  ما

بیشتر در پهنه همگرایی  و گسترش  طقه–ی فرامرزی داخلی  د من   . ای هستن
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ها    سرچشمه 
 
 
 
 
  

ینشاه   1 چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالد
 125-134صفحات 

ه، محمد حسن خاناع طن ماد السل  به کوشش ایرج -ت
فشار    1379 –ا

انقالب اسالمی  2 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
های  فحه   46-53ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

ت  3 ران، صفحا انف، م 55-90تاریخ نوین ای و  1356، استکهلم .س.ای

ت 1360طبری، احسان ، تهران  75-85دو سده ی واپسين، صفحات ایران در  4  75-85، صفحا

ویه تا  5 ی دوران صف دا ابت ی ایران از  بط خارج تاریخ روا
ی، صفحه ز یان جنگ دوم جهان  )مقدمه(پا

هوشنگ  ضا  دوی، عبدالر  1381 -مه

ینشاه   6 چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالد
 698-732صفحات 

ما ه، محمد حسن خاناعت طن  به کوشش ایرج -د السل
فشار   1379 -ا

ینشاه   7 چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصرالد
 124-125صفحات 

ه، محمد حسن خان طن ماد السل  به کوشش ایرج -اعت
فشار   1379 -ا

و اندیشه تجدد  8 يان  ان هنام، جمشيد  10 صفحه -ایر  1375 -ب

ریخ  9 در تا هایی  ان -طبری، احسان  18فحه  ص-جستار شار در آلم   انت

د  234 صفحه -تاریخ مشروطه ایران  10  1377 سال -کسروی، احم
در ایران 11 د  15 صفحه -نطری به جنبش کارگری  الصم مبخش، عبد  1972 -کا

مان  12 ، برادفورد 94 صفحه -تاریخ روابط ایران و آل رتين . آزاد و ع.  ترجمه پ-. جی. ما
د سال  مي  1368ا

انقالب اسالمی  13 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   108ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

عاصر ایران  14 هایی از تازیخ م  1361 -مهربان، رسول  14 صفحه -گوشه 

 طبری، احسان  40 صفحه -ایران در دو سده واپسين  15
هایی ا 16 عاصر ایران گوشه   1361 -مهربان، رسول  18 صفحه -ز تازیخ م

فصل  17 ران،  انف، م 4تاریخ نوین ای و  1356، استکهلم .س.ای

ران  18 ی در تاریخ معاصر ای ای انگر و، رضا  54 صفحه -باست  1382 -بيگدل

ران  19 ی در تاریخ معاصر ای ای انگر و، رضا  41 صفحه -باست  1382 -بيگدل

و اندی 20 يان  ان هنام، جمشيد  13-12 صفحه -شه تجدد ایر فرزان -ب  1375 نشر 
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بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی،  21 ایران 
ران  فصل سوم1379ته   

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

هلم  22 ران، استک ه 1356تاریخ نوین ای فح انف، م 70، ص و  1356 سال -. س.ای

فحاتی چند 23 نت ط از جنبش کارگری در دوران اول سلص
 127 صفحه - 1933 تا 1922رضاشاه 

وانسيان، اردشير   1358 -آ

فحاتی چند از 24 ت ط جنبش کارگری در دوران اول سلص ن
 46 صفحه - 1933 تا 1922رضاشاه 

وانسيان، اردشير   1359 -آ

اليسم نفت خوار  25  1967 -ميدصفری، ح 12 صفحه -نفت ایران و امپری

خارجی ایران در دوران پهلوی  26  تا 1300سياست 
 57-50 صفحه - 1357

هوشنگ  ضا  دوی، عبدالر  1381 -مه

خارجی ایران در دوران پهلوی  27  تا 1300سياست 
 60-59 صفحه - 1357

هوشنگ  ضا  دوی، عبدالر  1381 -مه

هلم  28 ران، استک ه 1356تاریخ نوین ای فح انف، م 75، ص و  1356  سال-. س.ای

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  29
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  30
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  31
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

هلم  32 ران، استک ه 1356تاریخ نوین ای فح انف، م 88، ص و  1356 سال -. س.ای

اليسم نفت خوار  33  1967 -صفری، حميد 20-10 صفحه -نفت ایران و امپری
بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمی،  34 ایران 

ران   125 صفحه 1379ته
فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها

 1379 -و شانه چی 
35 Das Japanische Kaiserreich, S. 307 Hall,  John Whitney- Fischer Verlag 

1980 
36 Das Japanis che Kaiser reich,  S. 297-299 Hall,  John Whitney- Fischer Verlag 

1980 
ریخ  37 در تا هایی  ان -طبری، احسان  82 صفحه -جستار شار در آلم   انت

انقالب اسالمی  38 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   138-130ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

مان  39 ، برادفورد 320 صفحه -تاریخ روابط ایران و آل رتين . آزاد و ع.  ترجمه پ-. جی. ما
د سال  مي  1368ا

در ایران 40 د  50 صفحه -نطری به جنبش کارگری  الصم مبخش، عبد   1972 -کا

سيا و ا 41 معاصر آ قا مسایل  ه -فری يانفسکی، ر 32 صفح ول  1358 سال -ترجمه علی گالویژ . ا

وده و محمد مصدق  42 ورالدین  11 صفحه -حزب ت ی، ن يانور  1359 -ک

ران  43 انف، م 122 صفحه -تاریخ نوین ای و  1356 سال -. س.ای

وده سال  44 النامه ت وده  50 صفحه - 1349س شارات ت وده، انت  1359ت

45 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Pers pektiven - Seite 102 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

سناد نفت 46 هران  26 صفحه -ا ، ت شارات راستين د، انت محم   1358مصدق، 

ربه  47 جنبش ملی شدن نفت 28تج  مرداد، نطری به تاریخ 
ن  182 صفخه -ایرا

نشير، ف  1359ال  س-. م.جوا

هلم  48 ران، استک ه 1356تاریخ نوین ای فح انف، م 180-186، ص و  1356 سال -. س.ای
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اليسم نفت خوار  49  1967 -صفری، حميد 13-10 صفحه -نفت ایران و امپری

اليسم نفت خوار  50  1967 -صفری، حميد 15 صفحه -نفت ایران و امپری

اليسم نفت خوار  51  1967 -صفری، حميد 16 صفحه -نفت ایران و امپری
اليسم نفت خوار  52  1967 -صفری، حميد 25-12 صفحه -نفت ایران و امپری

اليسم نفت خوار  53  1967 -صفری، حميد 16-17 صفحه -نفت ایران و امپری

ه مردم 54 وده  1963 دسامبر 22 -روزنام شارات ت وده، انت  1359ت

55 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzel ner E ntwi cklungsländer - S. 207 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

هلم  56 ران، استک ه 1356تاریخ نوین ای فح انف، م 185، ص و  1356 سال -. س.ای

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  57
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

 از سوی نگارنده، بانک آماری گرد آوری شده 58
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  59
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

انقالب اسالمی  60 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   383ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

ران، 61 هلم تاریخ نوین ای فصل 1356 استک انف، م 8،  و  1356 سال -. س.ای

62 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner E ntwi cklungsländer - S. 257 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  63
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

ملی دوران معاصر  64 ی رهایی بخش  ه ا. ن.برونتس، ک 35 صفخه -انقالبها  1361 سال -پویا  . ترجم

هلم  65 ران، استک فحات 1356تاریخ نوین ای انف، م219-235، ص و  1356 سال -. س.ای

انقالب اسالمی  66 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   389ص

 

وده سال  67 النامه ت وده  54-55  صفحه- 1349س شارات ت وده، انت  1359ت

ایجان  68 هشت -اراده آذرب جان سال  1348 اردیب ای  1348نشریه آذرب

69 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner E ntwi cklungsländer - S. 204 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

70 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Perspekti ven - Seit e 70-78 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

71 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Perspektiven - Seite 78 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

قتصاد ایران  72 اب6ا و  ت فحه -ل  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

انقالب اسالمی  73 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   390-391ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

74 Die aussenpolitische Entwicklung des 
Irans im Spiegel deutschsprachiger 

Zeitungen,  s234 

Yamani,  Schahnas,  Politikwissenschaft 
Band 1 , Hieronymus 
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قتصاد ایران  76 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

خارجی ایران در دوران پهلوی  77  تا 1300سياست 
 460-459 صفحه - 1357

هوشنگ  ضا  دوی، عبدالر  1381 -مه

قتصاد ایران  78 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

قا  79 فری سيا و ا معاصر آ ه -مسایل  يانفسکی، ر 235-248 صفح ول  1358 سال -ترجمه علی گالویژ . ا

انقالب اسالمی  80 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   314ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

81 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner E ntwi cklungsländer - S. 215 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

82 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner Entwicklungsländer - S. 215-216 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

83 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner E ntwi cklungsländer - S. 216 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

انقالب اسالمی  84 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   400ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 - شانه چی و

خارجی ایران در دوران پهلوی  85  تا 1300سياست 
 405-348 صفحه - 1357

هوشنگ  ضا  دوی، عبدالر   1381 -مه

قتصاد ایران  86 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

87 Oil,  state and industrialization in Iran,  
Cambridge University Press 

Karshenas, Mass ou-,Cambridge 
U ni versity Press 

انقالب اسالمی  88 مشروطه تا   -ایران بين دو انقالب از 
فحه   398ص

فيروزمند و شمس آوری  وند ترجمه  ميان، یرا آبراها
 1379 -و شانه چی 

هلم  89 ران، استک فحات 1356تاریخ نوین ای انف، م 298، ص و  1356 سال -. س.ای

ران، استک 90 فحات 1356هلم تاریخ نوین ای انف، م 299، ص و  1356 سال -. س.ای

قتصاد ایران  91 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  92
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

قتصاد ایران  93 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

دوران پس مروری بر سير تح 94 قتصادی ایران در  والت ا
قالب  51-50 صفحه -از ان

و تيوریک،  سياسی  نشریه  نيا   1372 بهار -د

ران  95 قتصادی، تجربه ای مير احمدی، هوشنگ  201 صفحه -انقالب و گدار ا ه -ا  انتشارات دانشگا
 نيویورک

دوران پس  96 قتصادی ایران در  مروری بر سير تحوالت ا
قالب  51-50 صفحه -از ان

و تيوریک،  سياسی  نشریه  نيا   1372 بهار -د

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  97
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

قتصاد ایران  98 تابلو 6ا ه -  فح گرد 47-41 ص و ارقام   
 آوری شده

 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  99
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

قتصاد ایرا 100 تابلو 6ن ا ه -  فح گرد 47-41 ص و ارقام   
 آوری شده

 

نامه آماری کشور سال  101 ال امه ریزی کشور، مرکز  7 صفحه -1381س و برن ریت  مدی سازمان 
مار ایران سال   1381آ

قتصاد ایران  102 ایی با ا شن ی، ایراهيم 30-29 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا
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قتصاد ایران  103 ایی با ا شن ق 33-29 صفحه -آ  1381 سال -ی، ایراهيمرزا

ن 104 ابع آبی ایرا مار من ت، روزنامه ایران  4 صفحه -آ ان 6اطالعا  1369 آب

و زارع در ایران  105 متون، ا 436 صفحه -مالک  ميری . س. ک. ل ل -ترجمه منوچهر ا  سا
1377 

106 Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
Neue Folge 12, Seite 23-25 

Neumann,  N.- Herausgabe von Prof.  E.  
Lehmann 1953 

فع ملی ایران در آسيای مرکری  107 دید منا ابع ته من ها و  یت و ال
قار  83 تا 68 صفحه -و قف

ت سياسی صادی شماره -اطالعا قت  146-145ا
 1378شماره اول و دوم سال 

کشور رسيد10جنوب به -کریدور شمال 108 ایران    ذر 12همشهری، روزنامه   1383 آ
قتصاد ایران آ 109 ایی با ا ی، ایراهيم 38 صفحه -شن ق  1381 سال -رزا

قتصاد ایران  110 ی، حميد  51 صفحه -ا  1375 سال -ابریشم

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  111
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

هران  112 ، ت ه با شرق حب ی، ج 22.06.2004مصا   2004 .درخشان

مار 113 النامه های آ امه ریزی کشور، مرکز  ی کشورس و برن ریت  مدی سازمان 
مار ایران سال   57، صفحه 1381آ

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  114
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

هفت سال دیگر به  115 ران  ای  ميليون نفر می 90جمعيت 
 رسد

ایران  بان 19همشهری، روزنامه   1383 آ

116 Rundschreiben Nummer 3,  Seite 1 Deutsche- Iranische Handelskammer,   
Mai 1994 Hamburg 

شناسی روستای ایران 117 ی، خسرو  77 صفحه -جامعه   1376  سال -خسرو

شناسی روستای ایران 118 ی، خسرو  80 صفحه -جامعه   1376  سال -خسرو

شناسی روستای ایران 119 ی، خسرو  88-76 صفحه -جامعه   1376  سال -خسرو

هفت سال دیگر به  120 ران  ای  ميليون نفر می 90جمعيت 
 رسد

ایران  بان 19همشهری، روزنامه   1383 آ

هایی از جنبش رهایی بخش ملی  121 -12 صفحه -چهره 
16 

يانفسکی، ر ول  1361سال . ا

122 Di e Kr aft des Lenens,  PP. 18-23 Gandhi,  Mahatma,  Zür ich, 2000 

هایی از جنبش  123 -47 صفحه -رهایی بخش ملی چهره 
55 

يانفسکی، ر ول  1361سال . ا

فرصت شغلی را از  124 ليون  قاچاق یک مي کاالهای  ورود 
ر يت  بين می برد، ت

هان، روزنامه ایران   1383 آبان 20کي

قتصاد ایران  125 ایی با ا شن ی، ایراهيم 123 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا

ایران از دوران باستان تا سده  126 ميالدی18تاریخ   - 
 124-125صفحات 

سيکا، ن همکاران ترجمه کریم کشاورز . پيگولو و 
م1352 - رات پيا شا   انت

127 Die Industriealöisierung der arabi schen 
OPEC -Länder und des Irans, Seite 34 

Ochel, Wolfgang Wel tforum Verlag ifo 

ر 128 قتصاد ایران، تيت ایران همشهری، ر نيویورک تایمز و ا  1383 مهر 20وزنامه 

فرصت شغلی را از  129 ليون  قاچاق یک مي کاالهای  هان، روزنامه ایران ورود   1383 آبان 20کي
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ر يت  بين می برد، ت

خير اعالم می  130 با یک ماه تا های غيرمجاز  ی اسکله  سام ا
يتر  شود، ت

ایران   1383 دی 2همشهری، روزنامه 

غال 131 ی انسانی و اشت و نيروی انسانی .سا 3 صفحه - دورنگری نيرو ت  فتر جمعي رنامه، د مان ب
1352 

قتصاد ایران  132 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

ن 133 قتصاد ایرا ستان سال -بی بی سی  بررسی ا رنتی انگل ت اینت  2004 سای

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  134
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

قا  135 فری سيا و ا معاصر آ ه  -مسایل  يانفسکی، ر 168-165 صفح ول  1358 سال -ترجمه علی گالویژ . ا

د دالر را به دولت داد6,5مجلس مجور برداشت  136 مه ایران   ميليار و، روزنا  1382 اسفند 20حيات ن

ر 137 يت ذشته اعالم شد، ت در سال گ کاری  هان، روزنامه ایران  نرخ بي  1383 آبان 20کي

ر16,4نرخ تورم به  138 ه ایران   درصد رسيد، تيت قتصاد، روزنام نيای ا  1382 آبان 8د

قتصادی ایران  139 مولف .  سخنی ا-گنج شایگان اوضاع ا
 مقدمه

ه، محمد علی   1375 -جمال زاد

دم، گاهنامه  140 داد 28مر امه  1382 مر  1382 مرداد 28مردم، گاهن
النامه آماری کشور  141 امه ریزی کشور، مرکز  599  صفحه-س و برن ریت  مدی سازمان 

مار ایران سال   1373آ
قتصاد ایران  142 ایی با ا شن ی، ایراهيم 92 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  143
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

قتصاد ایران  145 ایی با ا شن ی، ایراهيم 94 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا

146 Die reli giosen Gr enzen des 
wirtschaftlichen Wachstums,  87 

Gharagozlou,  D avoud - Uni versität 
Mar burg 1987 

ی، تيتر 147 خالص داخل نا وليد  ها و ت ه ایران  ماليات  قتصاد، روزنام نيای ا کتبر 28د  2003 ا

يتر30فقط  148 ی کشور وصول شد، ت تها هان، روزنا  درصد ماليا  1383 آبان 20مه ایران کي

ی، تيتر 149 ليات رین ضعف سازمان امور ما ایران  مهمت  1383 دی 2همشهری، روزنامه 
150 Die Golfstaaten sind vom Er döl abhängig Frankfurter Allgemeine Zeitung  

2.6. 2004 
مه ایران   درصدی توریسم در ترکيه44رشد  151 و، روزنا  1383 تير 17حيات ن

يتر500سالی  152 ، ت هزار ایرانی به ترکيه می روند مه ایران    و، روزنا  1382 بهمن 1حيات ن

کاربردی توسعه، صفحه   153 های  فریبرز  1537بررسی   1380 ، تهران -ریيس دانا، 

ی، باقر  367 تا طوفان، صفحه  از موج 154 ان-مومن   ، آلم

ت به برداشت بی  155 عتراض مجلس شورای اسالمی نسب ا
دوق ذخيره ارزی، تيتر  رویه از صن

ایران  ذر 12همشهری، روزنامه   1383 آ

ی، باقر  367 تا طوفان، صفحه  از موج 156 ان-مومن   ، آلم

157 Der Irak ist hoch vers chuldet Frankfurter Allgemeine Zeitung  
10.4. 2003 

158 Mullahs auf Raumfahrt Stern, Nummer. 2 - 5.1. 2005 
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ایجان  159 هيجده ساله آذرب د  161-159 صفحه -تاریخ   1378 سال -کسروی، احم

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  160
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

ی در  161 ه خارج ميليارد دالر سرمای  ماه 10جذب یک 
ر  گذشته، تيت

مه ایران  و، روزنا  1382 بهمن 1حيات ن

قتصاد ایرا 162 ایی با ا شن ی، ایراهيم 119 صفحه -ن آ ق  1381 سال -رزا

ها در  163 گذشته 30قيمت ایران   برابر شده است، تيتر190 سال   1382 بهمن 1همشهری، روزنامه 

164 A ustvik,  Ole Gunnar - Nr. 9-10,  Austvik, Ole Gunnar - Berlin 2004 

ر 165 فتگی بر دوش نفت، تيت ایرا بار توسعه نيا  1382 آبان 6ن همشهری، روزنامه 

166 Thyssen-K rupp kauft Aktien von 
G roßaktionär Ir an zurück 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  
20.5. 2003 

167 Iran in der Krise,  Weichenstellungen für 
die Z ukünft, Seite 184 

Maull,  Hanns,1981 Verlag Neue 
G es ellschaft Bonn 

ایه های سرمایه 168 يترسرم انه، ت ورمي ه ایران   داران  خا قتصاد، روزنام نيای ا  24.10.2003د

ی در  169 ه خارج ميليارد دالر سرمای  ماه 10جذب یک 
ر  گذشته، تيت

مه ایران  و، روزنا  1382 بهمن 1حيات ن

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  170
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

ميليارد دالر سرم 171 ی در جذب یک  ه خارج  ماه 10ای
ر  گذشته، تيت

مه ایران  و، روزنا  1383 بهمن 1حيات ن

پایان سال  172 ليارد 25 به 2004ذخایر ارزی ایران در   مي
 دالر می رسد، تيتر

سان، رو ه ایران .خرا  13.1.2004نام

ت به برداشت بی  173 عتراض مجلس شورای اسالمی نسب ا
دوق ذخيره ارزی، تيتر  رویه از صن

ایران همشهری ذر 12، روزنامه   1383 آ

174 Rundschreiben Nummer 3,  Seite 3 Deutsche- Iranische Handelskammer,   
Mai 1993 Hamburg 

175 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Pers pektiven - Seite 231 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

176 Die Industriealöisierung der arabi schen 
OPEC-L änder u. des Irans-Petrochiime,  

Seite 225 

Halbach,  Axel und Helmschrott,  
Helmut Weltforum Verlag ifo 74 

177 Zum Pr obl em unterschiedlicher Posit ionen 
einzelner Entwicklungsländer - S.  38 

Kim,  C hae-Gyong - Studienverlag Dr.  
N.Brockmeyer B ochum  

ر 178 فتگی بر دوش نفت، تيت ایران  بار توسعه نيا  1382 آبان 6همشهری، روزنامه 

کشور از  179 دروهای  وليد خو زان ت  ميليون دستگاه 1,5مي
ر يت  فراتر می رود، ت

ه ایران  قتصاد، روزنام نيای ا  1382 آبان 12د

دیگر گازسوز م 180 مام خودروها تا سه سال  يترت مه ایران  ی شوند، ت و، روزنا  1382 اسفند 2حيات ن

فوالد کشور به  181 ر20طرفيت  مه ایران   ميليون تن می رسد، تيت و، روزنا  1383 شهریور 13حيات ن

فوالد جهان شناخته شد21ایران  182 ليد کننده  و ر   مين ت و اخبا گاه اطالعاتی  ای ، پ ميست ایران اکونو
ان  ی ایر قتصاد  2.3.2004ا

183 Rundschreiben Nummer 1,  Seite 4 Deutsche- Iranische Handelskammer,   
Mai 1995 Hamburg 
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ر 184 فتگی بر دوش نفت، تيت ایران  بار توسعه نيا  1382 آبان 6همشهری، روزنامه 

ر 185 ایان ماجرا ، تيت فتاب، نشریه ایران دی ایران پ  1382بهمن -آ

سال  186 قتصاد ایران ام ر درصد ر3,6ا ه ایران  شد می کند، تيت قتصاد، روزنام نيای ا  1383 آذر 5د

ر 187 د می کند، تيت لي و مه ایران  ایران در روسيه سمند ت و، روزنا  1383 شهریور 13حيات ن

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  188
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

189 Entwicklungsländer heute, Seite 25 Scholz, Ilse - Dietz Verlag 1989 

ر 190 و سراسر کشور، تيت ایران  جشن خودکفایی گندم در تهران   1383 آبان 26جمهوری اسالمی، روزنامه 

م در سال گذشته، تيتر 191 گند ليد  و فزایش ت ایران  ا  1383 دی 3همشهری، روزنامه 

ر 192 و سراسر کشور، تيت ایران جمهوری اسالمی، جشن خودکفایی گندم در تهران   1383 آبان 26 روزنامه 

قتصاد ایران  193 ایی با ا شن ی، ایراهيم 119 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا
م در سال گذشته، تيتر 194 گند ليد  و فزایش ت ایران  ا  1383 دی 3همشهری، روزنامه 

ی  195 های آبی 6ط نيروگاه  ذشته ظرفيت  ر 2,5 سال گ  براب
ر ت، تيت  شده اس

مه ایران  و، روزنا  1382 بهمن 15حيات ن

ر 196 قق نيافت، تيت انيزه کردن کشاورزی تح رنامه مک ایران  ب  1383 دی 2همشهری، روزنامه 

ر90 سال دیگر به 7جمعيت ایران  197 يت ليون می رسد، ت ایران  مي بان 19همشهری، روزنامه   1383 آ

ن  198 را رابر ای و ماهی در جهان سه ب مرغ  مصرف  انه  سر
ر يت  است، ت

قتصاد، نيای ا ه ایران د  1382 آبان 12 روزنام

مردم عامی در ایران ِ  199 و   خاص گرایی بومی 
 11-4 صفحه -پيشامدرن

ت سياسی صادی شماره -اطالعا قت  192-191ا
ن. نوشته ای  لمتو

سنه ها 200 قرض الح ان  صادرات و واردات کاالها و  ایر  14.11.2003ایران، روزنامه 

فر 201 ليون  قاچاق یک مي کاالهای  صت شغلی را از ورود 
ر يت  بين می برد، ت

هان، روزنامه ایران   1383 آبان 20کي

قتصاد ایران  202 ایی با ا شن ی، ایراهيم 224 صفحه -آ ق  1381 سال -رزا

قتصاد ایران  203 ی، حميد  114 صفحه -ا ت شرکت علمی و -ابریشم را  انتشا
 1375فرهنگی سال 

قتصاد ایران  204 ی، حميد  115 صفحه -ا ت شرکت علمی و  -ابریشم را انتشا
 1375فرهنگی سال 

در ایران  205 موزش غالی  ی آ و بودجه، مدیریت آموزش عالی و  76 صفحه -شاخصها مه  وزارت برنا
ت   1363تحقيقا

206  
206 

نيان سياسی، تيتر ملی کشتار زندا   فاجعه 
های 67کشتار   292 و 17، صفحه 

امه    1382 مرداد 28مردم، گاهن
واش–انصاری، مسعود  گتن    2002ن

207 D as schlei erhafte Land Die Zeit, Nr. 47 11.11. 2004 
بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  208

کتاب ها در پایان   سرچشمه 
 

209 Strukturelle Abhängigkeit in den 
Außenbeziehungen, Der Fall I ran Seite 185 

Si ege,  Dr. Ludwig,  1980 HWWA 

ه ب 210 کت يترن ه ایران  ر طرح سپاه صنعت، ت قتصاد، روزنام نيای ا  1383 آبان 6د

هخامنشی، تيتر 211 ران شماره  زنان دوره  ه ای ری  1383 سال 44-43چيستا، نش

212 Iran: Sittenpolizei gr eift durch D ie Welt, Nr.  316317,   7.8. 2004 
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موسی 213 های نا قتل فزایش  ویان ا ا سنا، سرویس خبری دانشج ن ای یرا

10.11.2003 
گاه پژوهش و پژوهشگاه در ایران و دیگر  214 ای ج

 186 صفحه -کشورها
ت سياسی ی شماره -اطالعا قتصاد  192-191ا

ه 215 .26شرق، روزنامه ایران  دشواری تهيه کاغذ برای انتشار روزنام 10. 2004 

ایران از دوران باستان تا سده  216 ميالدی18تاریخ   - 
فحه   550ص

سيکا همکاران ترجمه کریم کشاورز . ، نپيگولو و 
- 1352 

النامه آماری کشور  217 امه ریزی کشور، مرکز  837 صفحه -س و برن ریت  مدی سازمان 
مار ایران سال   1381آ

دی ایران  218 قتصا گان اوضاع ا فحه -گنج شای ه، محمد علی  5 ص  1375 سال -جمال زاد

219 Bauern, Mullas,  Shahinschahs,   Seite 110 Br entjes,  Bur chard - Verlag Urania 
Leipzig 1972 

دی ایران  220 قتصا گان اوضاع ا فحه -گنج شای ه، محمد علی  9 ص  1375 سال -جمال زاد

فحه  221 ران، ص ,Sykes  262تاریخ ای  sir Persy  فخر داعی ترجمه محمد تقی 
ی   1380 گيالن

ریخ  222 در تا هایی  ن 85 صفحه -جستار  طبری، احسا

223 Bauern, Mullas,  Shahinschahs,   Seite 112 Br entjes,  Bur chard - Verlag Urania 
Leipzig 1972 

224 Zeitwende in Iran, p. 187 Bl ücher,  Wipert Verlag in Biberbach 
an der Riss 1949 

225 So werden wir den I rren los D ie Zeit, N r. 34 - 14.8. 2003 

226 Oil,  state and indutrialization in Iran,  S.  
210 

Kars henas,  Mas soud C ambridge 
U ni versity Press 

227 Wirtschaft in Iran 1986/1987, Seite 11 Geschäftsbericht der  Deutscht-
Iranis chen Handelskammer 1988 

228 Rundschreiben Nummer 2,  Seite 2 Deutsche- Iranische Handelskammer,   
Feb.  1994 Hamburg 

229 Jahrbuch Spiegel,  Abschnitt Türkei und 
Korea 

Spiegel Jahrbuch Stat istk 2003 

230 Strukturprobleme des irani schen 
Ent wicklungsaufbau, Seite 122 

Stetter, Eckart Germany 

فرش را دارد، تيتر25ایران  231 ی  ان زار جه مه ا  درصد با و، روزنا  1383 تير 18یران حيات ن

ياژی جهان  232 فوالد آل گان  ایران به جمع صادرکنند
يتر ، ت  پيوست

مه ایران  و، روزنا  1382 دی 25حيات ن

سته ایران به کشورهای غير اروپایی صادر می شود،  233 پ
ر  تيت

ایران   1383آبان 12همشهری، روزنامه 

فوالد به  234 يتر20ظرفيت  و،  ميليون تن می رسد، ت مه ایران حيات ن  1383 شهریور 14 روزنا

کو تا سال  235 ی ا جار ر2015بازار آزاد ت يت ایران  ، ت  1383 آذر 5همشهری، روزنامه 

ر 236 و آنکارا، تيت سبات تهران  مه ایران  بررسی روند منا و، روزنا  1382 بهمن 11حيات ن

ر 237 فتگی بر دوش نفت، تيت ایران  بار توسعه نيا  1382  آبان6همشهری، روزنامه 

ر 238 تيت ليارد دالر کاال به عراق،  مي دور یک  مه ایران  ص و، روزنا  1383 شهریور 14حيات ن
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يتر 239 ستان شرکت می کند، ت جيک مه ایران  ایران در توسعه تا و، روزنا  1382 بهمن 11حيات ن

دی ایران  240 قتصا گان اوضاع ا ه، محمد علی   مقدمه-گنج شای  1375 -جمال زاد

پایان سال ذخایر ا 241 ليارد 25 به 2004رزی ایران در   مي
 دالر می رسد، تيتر

 13.1.2004خراسان، روزنامه ایران 

ر 242 ی کشور، تيت رتژی صنعت قد استا خبار به روز ایران  ن ، ا زتاب  1383 آبان 28با

ر 243 ی کشور، تيت رتژی صنعت قد استا خبار به روز ایران  ن ، ا زتاب  1383 آبان 28با

244 Rundschreiben Nummer 6,  Seite 2 Deutsche- Iranische Handelskammer,   
j uni 1993 Nr.  6 

245 Rundschreiben , Seite 56 Deutsche- Iranische Handelskammer,  
1986 Hamburg 

246 Die Ent wicklung der Beziehungen Irans zu 
den Supermächten, Seite 84 

Kevenhörster,  Prof. Dr.  Paul, Münst er 

247 Iran and the Internatiuonal C opmmunity,  s.  
156 

Ehteshami,  Anoushirvan and Varast eh,  
ManshourI - London 1991 

ر 248 فتگی بر دوش نفت، تيت ایران  بار توسعه نيا  1382 آبان 6همشهری، روزنامه 
249 Aker MTV liefert f ünftes Schiff an Iran-

Reederei aus 
Die Welt,  Nr.  290102,   12.6. 2004 

250 IGM w ill an Superwerft mitbauen Die Welt,  Nr.  263984  14.4.. 2004 

د 251 هستن های کشتی سازی زیان ده  خانه  ر  بيشتر کار و اخبا گاه اطالعاتی  ای ، پ ميست ایران اکونو
ان  ی ایر قتصاد  16.12.2004ا

در اقتص 252 فرانسوی برای حضور  انان  اد دعوت بازرگ
تيتر  ایران، 

مه ایران  و، روزنا  1382 بهمن 2حيات ن

ر20سند چشم انداز  253 يت الغ شد، ت اب ران  ه ای ایران   سال بان 15همشهری، روزنامه   1382 آ

ر20سند چشم انداز  254 يت الغ شد، ت اب ران  ه ای ایران   سال بان 15همشهری، روزنامه   1382 آ

ی، تيتردرآمد از محل صادرات نفت در آغاز سال 255 ایران   جار  1383 دی 3همشهری، روزنامه 

يارد دالر از حساب صندوق ذخيره 1,3 برداشت  256  ميل
يتر   ارزی برای بنزین، ت

ایران   1383 آذر 5همشهری، روزنامه 

ویه تا  257 ی دوران صف دا ابت ی ایران از  بط خارج تاریخ روا
یان جنگ دوم جهانی   172-171 صفحه -پا

ه ضا   1381 سال -وشنگ مهدوی، عبدالر

258 Volkswirts chaftslehre,  Tübi ngen 1977,  pp.  
84-87 

Gahlen, Bernhardt -, Tübingen 1977  

وده سال  256 النامه ت ن- 1349س وده ایران، حرب   صفحات گوناگو  1349 سال -ت

قتصاد ایران  257 و 6ا ابل فحه - ت  1379پيام امروز ، نشریه  47-41 ص

258 Middle E ast Executive Reports,  s.  15 Executive ReportsApr il 1995 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  259
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

 

نامه های آماری کشور 260 ال امه ریزی کشور، مرکز  س و برن ریت  مدی سازمان 
ن مار ایرا  آ

ر 261 يت زینی واردات، ت ایگ اتِژی توسعه صادرات یا ج ستر ني ا ه ایران د قتصاد، روزنام  1383 دی 19ای ا

ر 262 عه، تيت قتصاد سياسی توس مه ایران  ا و، روزنا  1382 بهمن 11حيات ن

ر 263 يت فربه شدند، ت ها  ماد، روزنامه ایران  شبه دولتی   13.1.2004اعت

264 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 



ا   437                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
Geschichte und Perspektiven - Seite 96 Edition G mbH 

265 Die Industriealöisierung der arabi schen 
OPEC-L änder u. des Irans-Petrochiime,  

Seite 74 

Halbach,  Axel und Helmschrott,  
Helmut Weltforum Verlag ifo 74 

تيتر  266 پنجم،  رنامه  یان ب ت تا پا راج نف ستخ ا ا ذر 10یران همشهری، روزنامه   1383 آ

يتر 267 قابل برداشت ایران، ت ت  فزایش نف مه ایران  ا و، روزنا  1382 بهمن 15حيات ن

اليسم نفت خوار  268 شارات ارانی 1967 -صفری، حميد 20-10 صفحه -نفت ایران و امپری   انت

269 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Perspektiven - Seite 98 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

ليسم نفت خوار  270  صفحات گوناگون -نفت ایران و امپریا
ها لنامه  مار سا  و آ

  1967 -صفری، حميد

271 Iran-Langer Weg durch Diktaturen,  
Geschichte und Pers pektiven - Seite 101 

Pohly, Winfried- Berlin 1985 E xpress 
Edition G mbH 

272 ُSüd- und Mittelamerika II p. 199 Bollack,  Jean - Fischer Verlag 1965 

273 The International  Oil Indus try T hrough 
1980.  s.  3 

 

دات، تيتر 274 وار هان، روزنامه ایران  تحوالت   1383 آذر 21کي
يارد دالر از حساب صندوق ذخيره 1,3 برداشت  275  ميل

يتر ارزی بر  ای بنزین، ت
ایران   1383 آذر 5همشهری، روزنامه 

زین 7در زول  276 يتر% 12 ماه مصرف بن فزایش یافت، ت ه ایران  ا قتصاد، روزنام نيای ا  1382 آبان 15د

277 Iran in der Krise,  Weichenstellungen für 
die Z ukünft, Seite 207 

Maull,  Hanns,1981 Verlag Neue 
G es ellschaft Bonn 

278 Verhandlungspoker oder vergessener 
Fri eden,  Seite 1687-1690 

Probleme des Friedens  und des 
Sozialis mus, Nr.  12 Jahr 1989 

و  279 معرفی شده77صنایع پایين دستی  ر   طرح  و اخبا گاه اطالعاتی  ای ، پ ميست ایران اکونو
ان  ی ایر قتصاد  3.2.2004ا

ی به صادرات محصوالت پترو 280 د دالر 4شيم يار  ميل
ر  رسيد، تيت

مه ایران  و، روزنا  1382 دی 24حيات ن

281 An Economic Model of O PEC Coliti on,  s.  
426 

Southern Economic J ournal, July 1984 
R azavi, H ossein 

فتی خاورميانه  282 قدرت ن يارد دالر صرف 20پنج   ميل
فتی  توسعه ن

گاه اطال ای ، پ ميست ر ایران اکونو و اخبا عاتی 
ان  ی ایر قتصاد  3.2.2004ا

ر 283 يت مه ایران  مرکز پژوهش مجلس گزارش داد، ت و، روزنا  1382 دی 17حيات ن

يارد دالر از حساب صندوق ذخيره 1,3 برداشت  284  ميل
يتر   ارزی برای بنزین، ت

ایران   1383 آذر 5همشهری، روزنامه 

انو250درآمد  285 وليد مت ليون دالری از ت مي ر  يت مه ایران ل عسلویه، ت و، روزنا  1382 اسفند 21حيات ن

286 China: Vom Außenseiter zur Supermacht,  
Seite 483 

WISU-Magazin N r.  6 Jahr 1993 

ر2004گزارش سال  287 ی، تيت  26.10.2004فارس، خبرگزاری ایران   سازمان تجارت جهان

288 Die Golfstaaten sind vom Er döl abhängig Frankfurter Allgemeine Zeitung  
2.6. 2004 

خالص داخلی 289 وليد نا مه ایران  ت و، روزنا   1382 دی 24حيات ن
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سال  290 قتصاد ایران ام ر3,6ا ه ایران   درصد رشد می کند، تيت قتصاد، روزنام نيای ا دیبهشت 5د  1383 ار

291 Die Golfstaaten sind vom Er döl abhängig Frankfurter Allgemeine Zeitung  
2.6. 2004 

گاه با شبکه خبر گفتگوی عضو هيات عل 292 می دانش
نشجو   ، تيتردا

ایران   1383 دی 3جمهوری اسالمی، روزنامه 

هفت سال دیگر به  293 ران  ای  ميليون نفر می 90جمعيت 
 رسد

ایران  بان 19همشهری، روزنامه   1383 آ

هایاز موج تا طوفان، صفح 294 نمومن 379-377 ه  ما  ی، باقر ، آل

قضيه ایران جلد دوم  295 و  ,Curzen   519 صفحه -ایران   G.  N. فرهنگی سال و  می  ت عل را شا انت
1380 

ر 296 يت فيا است، ت ه در اختيار ما قتصاد ترکي م ا مه ایران  یک چهار و، روزنا  1382 دی 24حيات ن

ن 297 را مه ایران  توسعه اندیشه ای غریب در ای و، روزنا  1382ر  آذ23حيات ن

ریخ  298 تا هلوی، محمدرضا شاه  393 صفحه -پاسخ به  ن-پ ، حسي بيان را  - ترجمه ابوت
 1379سال 

بانک آماری گرد آوری شده از سوی نگارنده،  299
کتاب ها در پایان   سرچشمه 

امه ریزی کشور، مرکز  و برن ریت  مدی سازمان 
ن مار ایرا  آ

قتصاد ایران امروز  300 ماندهی ا ی در سا ت طاووس بهشت  107ه  صفح-گام را فر، امير علی انتشا ميری  ا
1379 

ی در سا 301 ران امروز .گام د ای قتصا ت طاووس بهشت 107 صفحه -ماندهی ا را فر، امير علی انتشا ميری  ا
1379 

ر20سند چشم انداز  302 يت الغ شد، ت اب ران  ه ای ایران   سال بان 15همشهری، روزنامه   1382 آ
ه20سند چشم انداز  303 ر سال يت الغ شد، ت اب ران  ایران   ای بان 15همشهری، روزنامه   1382 آ

غال  304 ی انسانی و اشت رنامه، دفتر جمعيت و نيروی انسانی  11 صفحه -دورنگری نيرو سازمان ب
1352 

يتر 305 م، ت مرکز پژوهش مجلس درباره برنامه چهار ایران  دیدگاه   1383 دی 3همشهری، روزنامه 

ب مس 306 تخا و ان ر  ير گاز به اروپا ایران  و اخبا گاه اطالعاتی  ای ، پ ميست ایران اکونو
ان  ی ایر قتصاد  14.1.2004ا

فربه شدند 307 ها  ماد، روزنامه ایران  شبه دولتی   13.1.2004اعت

رین واگذاری در سال  308 گت مه ایران  2004بزر و، روزنا  1383 آذر 15حيات ن

ه 309 ه -سياست نام فح ک 36 ص مل  جعفر شعار به کوشش -نطام ال

قا  310 فری سيا و ا معاصر آ يانفسکی، ر  صفحات گوناگون-مسایل  ول  1354 -ترجمه علی گالویژ . ا

311 Marktingprognosen mit Zeitreihen, S.  76 Geyer,  Alios - der Markt N r.  2 Jahr 
1988  

312 Die Verbesserung der  A bsatzplanung 
durch Zeit reihenzerlegung, S.  13 

Fedder sen,  W.C.  - der Mar kt Nr.  1 Jahr 
1989 

313 Marktingprognosen mit Zeitreihen, S.  84 Geyer,  Alios - der Markt N r.  2 Jahr 
1988  

پایان سال  314 ليارد 25 به 2004ذخایر ارزی ایران در   مي
 دالر می رسد، تيتر

سان، رو ه ایران .خرا  13.1.2004نام

ت تا پ 315 راج نف ستخ تيتر ا پنجم،  رنامه  یان ب ایران  ا ذر 10همشهری، روزنامه   1383 آ

فوالد کشور به  316 ر20طرفيت  مه ایران   ميليون تن می رسد، تيت و، روزنا  1383 شهریور 13حيات ن

ر 317 فتگی بر دوش نفت، تيت ایران  بار توسعه نيا  1382 آبان 6همشهری، روزنامه 
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زار سرم 318 مه ایران  ایه کشورثبت رکوردهای جدید در با و، روزنا  1382 بهمن 25حيات ن

معاصر  319 فخه -انقالبهای رهایی بخش ملی دوران   ص
16-18 

يانفسکی، ر ول  1352 -ترجمه علی گالویژ . ا

ملی دوران معاصر  320 ی رهایی بخش  يانفسکی، ر 27 صفخه -انقالبها ول  1353 -ترجمه علی گالویژ . ا

فری 321 سيا و ا معاصر آ ه  -قا مسایل  يانفسکی، ر 37-36 صفح ول  1354 -ترجمه علی گالویژ . ا

قا  321 فری سيا و ا معاصر آ ه  -مسایل  يانفسکی، ر 39 صفح ول  1355 -ترجمه علی گالویژ . ا

قا  322 فری سيا و ا معاصر آ ه  -مسایل  يانفسکی، ر 47 صفح ول  1356 -ترجمه علی گالویژ . ا

قا  323 فری سيا و ا معاصر آ ه -مسایل  يانفسکی، ر 78  صفح ول  1357 -ترجمه علی گالویژ . ا

قا  324 فری سيا و ا معاصر آ ه  -مسایل  يانفسکی، ر 149-129 صفح ول  1358 -ترجمه علی گالویژ . ا

326 Auf dem Weg zur Konver genz,  pp.  301-
317 

Aust vik,  Ole Gunnar and Tsygankova,  
Mariana, O steuropa Zeits chrft,  2004,   

No 9-10 
لقراردادهای درباره  327 قاب مه ایرا بيع مت و، روزنا مهرحيات ن  1381 ن 

328 Auf dem Weg zur Konver genz,  pp.  301-
317 

Aust vik,  Ole Gunnar and Tsygankova,  
Mariana, O steuropa Zeits chrft,  2004,   

No 9-10 
329 Das H erz schlägt links, p. 287 Lafontaine, Oskar - München 1999 

رامون تورم 330 قيمبانک مرکزی پي های دریافتی مست    ، داده 

ی، تهران  331 ماع مل اجت مينه تکا 13 ز ی، د  267، صفحه 56 ولسک مکاران . ک.متروپ   1356 تهران -و ه

فحه های  332 هانی شدن، ص قتصاد ایران در بستر ج -84ا
74 

مد مهدی  مح کيش،   1380 تهران –به

در بستر 333 قتصاد ایران  مد مهدی  117 جهانی شدن، صفحه ا مح کيش،   1380 تهران –به

334 Wem gehört die Republik, pp- 5-7 Liedtke, Rüdiger - Frankfurt 2005 

335  V ol ks wirtschaftslehre, p122  Gahlen, B er nhardt usw. .Tübingen 
1977 

336 25-26Wem gehört die Republik,  pp-  Liedtke, Rüdiger - Frankfurt 2005 

فحه های  337 هانی شدن، ص قتصاد ایران در بستر ج -61ا
50 

مد مهدی  مح کيش،   1380 تهران –به

فحه های  338 هانی شدن، ص قتصاد ایران در بستر ج -68ا
58 

مد مهدی  مح کيش،   1380 تهران –به

قتصاد ایران در بستر جهانی شدن، صفحه  339 مد مهدی  52ا مح کيش،   1380 تهران –به

قتصاد ایران در بستر جهانی شدن، صفحه  340 مد مهدی  58ا مح کيش،   1380 تهران –به

  
  
  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        440
 
 
 
  

ار آم انک    ب
 
 
 
 
  

Stat e Management and Planning Organization - Statistical Center of Ir an,  Tehran 
1970-2003

1 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran  - Economic Report and Balance Sheet 
of Central Bank- Tehran 1970-2003 

2 

Budget & Planning Or gani zation of the Islamic Republic of Iran - Statis tical 
Publications of Budget & Planning Organization,  Tehran 2002 

3 

R azaghi, Ebrahimi  -Introducti on to the Economy of Iran,  Tehran 2002َAn  4 

Abri shami,  Hami d - Iranian Economy, Teheran 1976 5 
Behkis h, Mohammad - Mehdi - Iranian Economy and Globalizat ion, Tehran 2001 6 
Katoozian, Mohammad ,  A li H omayoun - Iranian Political Economy, Tehran 1989 7 

Curzen, G. N. – Iran and the Issue of Iran,  Tehran 2001 8 
Jamalzadeh Mohammadali - Ganje Shayegan, Economic C onditions of Ir an  ,Tehr an 

1996
9 

Safari, Hamid - Iranian Oil and Imperialism, Stassfurt 1967 10 
Isavi, C harles - Economic History of Iran,  Tehran 1983 11 
Barrier, J.  – Iranian Economy, National Industries Organization and Planning 

Organization, Tehran 1985
12 

Etellaat,  Political - Economic, A ppendices to the Etell aat Monthly,  Tehran Nr. 191-
192, Tehran 2003 

13 

Khosravi, K hosro - Rural Sociol ogy of Iran, T ehran 1997 14 

Mohamadi, Majid - Sociology of Iran,  Tehran 1999 15 
Spiegel Jahrbuch Stati stk,  Frankfurt 2003 16 

Etell aat,  Political - Economic, A ppendices to the Etellaat Monthly,  Tehr an Nr. 190-
191, Tehran 2003 

17 

Etell aat,  Political - Economic, A ppendices to the Etellaat Monthly,  Tehr an Nr. 189-
190, Tehran 2003 

18 

Internati onal Monetary Fund-IMF-Bal anced of payment,  Washigton 1978 19 
Sela,  Avraham – The Continuum Political Encycl opedia of t he Middle East 2002 20 
Hall,  Darwin C.- Oil and N ational Security, Energy Policy Journal,  Nov. 2002 21 

  



ا   441                                                                                     داده ها و چشم اندازه

  
 
  

  نمودارها
 
 
 
 
  

diagramm 1  % Reduction in fi neness of silver money of Ir an in selected periods 
  Source: [7] p.  80 

diagramm 2 Estimated land tax, agr icultural production tax and nati onal production 
tax of Iran in thousand Tumans - except customs 

  Source: [7] p.  89 
diagramm 3 total revenues in Gheran – 1888 

  Source: [8] p.  587 

diagramm 4 r evenues i n kind  fr om cities and counties calculated based on 
governmental rate (Gheran -1888(

  Source: [8] p.  576 

diagramm 5 sur pl us revenues in cities and counties in G heran -1888
  Source: [8] p.  577 

diagramm 6 the amount wit hdraw n fr om city or county revenues for local 
expenditures - G heran -1888 

  Source: [8] p.  574 
diagramm 7 other costs in Gheran in 1888 

  Source: [8] p.  575 

diagramm 8 estimated extraterritorial trade value - Lira 
  Source: [8] p.  669 

diagramm 9 exports (Tuman) in 1889 
  Source: [8] p.  665 

diagramm 10 imports (Tuman) in 1889 
  Source: [8] pp. 668-669 

diagramm 11 change in export s 
  Source: [7] pp. 84- 85, [11] p. 135 

diagramm 12 change in impotrs 
  Source: [7] pp. 84- 85, [11] p. 135 

diagramm 13 extr aterri torial tr ade balance (Tuman) i n 1889 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        442
 

  Source: [8] pp. 665-669 
diagramm 14 imports i n Lira 

  Source: [7] pp. 82- 84 
diagramm 15 expotrs and trade balance 

  Source: [7] pp. 82- 84 
diagramm 16 some cos ts in 1911 

  Source: [9] p.  42 
diagramm 17 revenues and costs in 1908 

  Source: [9] pp. 157-165 
diagramm 18 revenue in Gheran in 1908 

  Source: [9] pp. 157-165 
diagramm 19 costs in G heran in 1908 

  Source: [9] pp. 157-165 

diagramm 20 loadi ng ships entering Persian Gulf and the Caspian Sea in 1908- 
Loading (t ons(

  Source: [9] pp. 64- 65 

diagramm 21 maj or imports in 1911- Gheran 
  Source: [9] p.  12 

diagramm 22 maj or exports in 1908- Gher an 
  Source: [9] p.  16 

diagramm 23 exports in 1908- G heran 
  Source: [9] p.  11 

diagramm 24 Imports i n 1908- Gheran 

  Source: [9] p.  11 
diagramm 25 fr uits exports in 1908- Gheran 

  Source: [9] p.  18 

diagramm 26 woolen carpet s exported in 1908- Gheran 
  Source: [9] p.  20 

diagramm 27 extr aterri torial tr ade balance in 1908 in Gheran 
  Source: [9] pp. 11- 24 

diagramm 28 credits of mi ni stries in government budget - in million Rials 
  Source: [7] pp. 176-177,  [12] p.  98 

diagramm 29 gr ow th of governmental general budget between years 1935-1942
  Source: [7] pp. 176-177,  [12] p.  98 

diagramm 30 oil revenues - in million Lira 
  Source: [7] p.  137 

diagramm 31 oil revenue growth coefficient 

ا   443                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
  Source: [7] p.  137 

diagramm 32 export raw oil revenues in milli on Liras 
  Source: [7] p.  137 

diagramm 33 raw oil extraction in mil lion tons 
  Source: [4] p.  318,  [2] 1994 p. 228 

diagramm 34 exports wit hout oil 

  ]1 [1992 p.  459, [1] 1995 pp. 262-264, [1] 2000 pp .408-410
diagramm 35 import of goods in tons 

  ]1 [1992 p .449 ,]1 [1995 p.  259, [1] 2000 pp. 403-405 
diagramm 36 non-oil exports and trade bal ance 

  Source: [7] p.  139 
diagramm 37 raw oil extraction in mil lion tons 

  Source: [4] p.  318,  [2] 1994 p. 228 

diagramm 38 export raw oil revenues in Liras 
  Source: [4] p.  321,  [1] 2000 p. 58 

diagramm 39 export of goods minus oil products (million ton & billion Rials(

  ]1 [1992 p.  459, [1] 1995 pp. 262-264, [1] 2000 pp .408-410
diagramm 40 area of mai n basins - thousand cubic meter 

  Source: [1] 2003 p. 38 
diagramm 41 volume of water obtained in main basins- billion cubic met ers 

  Source: [1] 2003 pp. 37-38 
diagramm 42 revenues of exported raw oil in billi on dollars 

  Source: [4] p.  321,  [1] 2000 p. 58 
diagramm 43 popul ation mean annual growth -%

  Source: [1] 2003 p. 48 
diagramm 44 age groups in milli on people in 1997 

  Source: [1] 2003 p. 55 
diagramm 45 relation of rural and urban populations 

  Source: [1] 2003 p. 62 
diagramm 46 increase of popul ation in some cities between 1967-1977

  Source: [14] p. 77 
diagramm 47 population classification of cities 

  Source: [1] 2003 p. 81 
diagramm 48 immi grants ent ering some provinces in decade of 1987-1997

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        444
 

  Source: [1] 2003 p. 71 
diagramm 49 growt h of r egions between 1987-2003 

  Source: [1] 2003 p. 6 
diagramm 50 number of rural and urban regions

  Source: [1] 2003 p. 6 
diagramm 51 population classification of i nhabited villages 

  Source: [1] 2003 p. 64 
diagramm 52 rural populati on centrali zation 

  Source: [1] 2003 pp. 64-66 
diagramm 53 change in number of r ural people - comparison of 1987-1997

  Source: [1] 2003 pp. 64-66 
diagramm 54 famili es based on number of members 

  Source: [1] 2003 pp. 64-66 

diagramm 55 change in the population structure of families 
  Source: [1] 2003 pp. 64-66 

diagramm 56 average age of marriage 

  Source: [1] 2003 p. 82 
diagramm 57 population of rel igious minorities 

  Source: [1] 2003 p. 67 
diagramm 58 agri culture sector f or ce and total workf orce in thousand people 

  Source: [7] p  .305
diagramm 59 relative distribution of employees based on major economic groups

  Source: [1] 2003 pp. 100-101 

diagramm 60 w or k force in industr y sector in thousand people 
  Source: [7] p  .305

diagramm 61 relative distribution of employees based on major economic groups
  Source: [1] 2003 pp. 100-101 

diagramm 62 number of employees in public and private sectors
  Source: [1] 2003 p. 112 

diagramm 63 gr ow th and transformation in the s tructure of employees between years 
1957- 1997 

  Source: [1] 2003 p. 112 
diagramm 64 change in number of empl oyees in economic groups 

  Source: [1] 2003 p. 112 
diagramm 65  %unemployment and employment in 2003 

  Source: [1] 2003 p. 95 
diagramm 66 relati ve distribution of 10-year employees and above based on job 



ا   445                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
group

  Source: [1] 2003 p. 109 
diagramm 67 national income and national income per capita in fi xed price,  1983 

  Source: [ 4] p  .299  ,]1 [1995 p.  605, [1] 2000 p.  859 
diagramm 68 composit ion of total income in urban areas 

  Source: [4] p.  94 

diagramm 69 relation of government revenue from taxes t o the revenue from oil and 
gas

  Source: [6] p  .187

diagramm 70 some of t he income sources of government -% 
  Sour ce: [4] p  .295 ,]1 [1995 p.  537, [1] 2000 p. 758 

diagramm 71 tax revenues in public budget- cpm 
  Sour ce: [4] p  .296 ,]1 [1995 p.  539, [1] 2000 p. 760 

diagramm 72 tourist income in million dollars - foreign Iran tourists 
  Source: [1] 2003 p. 645 

diagramm 73 tourists coming to Iran 

  Source: [1] 2003 p. 647 
diagramm 74 change in the public budget of government based on economic 

discipl ines - finalized payments in% 
  ]1 [1995 p.  546, [1] 1998 p.  727 [1] 2000 p. 767 

diagramm 75 public budget payments - comparison of 1977 with 1999 in% 
  ]1 [1995 p.  539, [1] 2000 p.  760 

diagramm 76 fluctuat ions in devel opment costss and stat e budget deficit in relation 
to all costs 

  Source: [6] p  .189
diagramm 77 actual government consumption cos ts - billion Rials 

  Source: [1] 2003 p. 779 and p. 768 
diagramm 78 change in the most important government costs - comparis on of 1995 

w ith 2002 
  Source: [1] 2003 p. 779 and p. 768 

diagramm 79 growth of some dat a of banking system in %- comparison of 1977 
w ith 2000 

  Source: [4] p  .302
diagramm 80 change in cur rency 

   Source: [2] and direct inf ormation 
diagramm 81 incr ease of inflation index and overall index 

  Source: [6] p  .181

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        446
 

diagramm 82 change in oil and tax and others 
   Source: [2] and direct inf ormation 

diagramm 83 change in M 2 
   Source: [2] and direct inf ormation 

diagramm 84 interest 2003 
   Source: [2] and direct inf ormation 

diagramm 85 dutch dis ease in Iran 
   Source: [2] and direct inf ormation 

diagramm 86 foreign i nvestment in Iran in mill ion dollars and% 
  Source: [19] 1978 V ol. : 18, 21, 22, [6] p  .314

diagramm 87 f or eign investment i n thousand dollars(
  Source: [6] p  .315

diagramm 88 share of dif ferent s ectors i n national gross production-% 

  Source: [7] p  .302
diagramm 89 domestic gross product based on agricultural disciplines

  ]1 [1993 p.  602, [1] 1995 p.  606, [1] 2000 p. 858 

diagramm 91 added value of industrial works based on important disciplines - 
million Rials in 2002 

  Source: [1] 2003 p. 260 
diagramm 92 growt h rate of added value of industrial workshops - comparis on of 

1997 with 2002 
  Source] :1 [2003 p.  260 

diagramm 93 number of industrial workshops of 10 workers and above 

  Source: [1] 2003 p. 247 
diagramm 94 number of industrial workshops of 10 workers and above in some 

provinces 
  Source: [1] 2003 pp. 247-248 

diagramm 95 added val ue of industrial workshops of two workers and above based 
on part of provinces/ milli on Ri als in 2002 

  Source: [1] 2003 p. 262 
diagramm 96 number of establishment license of industrial w or ks hops in a number 

of provinces- year 2003 
  Source: [1] 2003 p. 243 

diagramm 97 number of industr ial workshops based on t he type of acti vity 
  Source: [1] 2003 p. 245 

diagramm 98 number of the most important industrial workshops in private sector of 
year 2002 

  Source: [1] 2003 p. 244 
diagramm 99 change in the number of industrial wor kshops of privat e sector , 1997-

2002, above 10 

ا   447                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
  Source: [1] 2003 p. 244 

diagramm 100 change in the formation of gross f ixed capital in machi ner y - billi on 
R ials 

  Source: [1] 2003 p. 769 
diagramm 101 incr ease of gross fixed capital in machi nery and construct ion between 

1992-2002
  Source: [1] 2003 p. 769 

diagramm 102 increase of value of the most i mpor tant indudst rial products between 
1993-1998

  Source: [7] p.  328 
diagramm 103 value of the most impor tant i ndust rial products in 1977- billion Rial s 

  Source: [7] p.  328 

diagramm 104  %of increas e of the production of most important commodities  
between years 1997 to 2002 

  Source: [1] 2003 p. 270 
diagramm 105 number of the most important industries in 1997 and 2002

  Source: [1] 2003 p. 270 
diagramm 106 the most important minerals extracted i n year 2000 in thousand tons 

  Source: [1] 2003 p. 205 

diagramm 107 added value of agricultural s ector 
  Source: [1] 2003 pp. 194-195 

diagramm 108  %of change in added value of agricult ural s ector - 1997/2002

  Source: [1] 2003 pp. 194-195 
diagramm 109 change in the cultivated ar ea 

  Source: [1] 2003 p. 137 
diagramm 110 ar ea under cultivation of agricultural pr oducts in 2003- thousand 

hectares 
  Source: [1] 2003 p. 137 

diagramm 111 are under cultivation of fruit trees - thousand hectares 
  Source: [4] p  .307

diagramm 112 production growth of some agricultural product s in two 10-year 
peri ods

  Source: [4] p  .307
diagramm 113 fl uctuations in fi shing and aquatic production 

  Source: [1] 2003 p. 187 
diagramm 114 percentage of growth in fishing and aquatic production - 1987/2003

  Source: [1] 2003 p. 187 
diagramm 115 number of vessels in some provi nces - year 2002 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        448
 

  Source: [1] 2003 p. 189 
diagramm 116  %of change i n fi shing vessels between 1992-2002 

  Source: [1] 2003 p. 189 
diagramm 117 share of servi ce sector in domestic gross production 

  Source: [7] p  .302
diagramm 118 domestic gross product based on economic fields 

  Source: [1] 1993 p.  602, [1] 1995 p. 606,  [1] 2000 p .858
diagramm 119 service group in gross domestic production in fixed prices of 1983- 

billion Rial s 
  Sour ce: [4] p  .344 ,]1 [1995 p.  604, [1] 2000 p. 859 

diagramm 120 share of brokery in gross domestic producti on 
  Source: [1] 2003 p. 745 

diagramm 121 services group workers side by side other groups 
  Source: [7] p  .305

diagramm 122 relative distributi on of employees bas ed on major economic groups in 
2002

  Source: [1] 2003 pp. 100-101 
diagramm 123 number of health institutions 

  Source: [1] 2003 p. 599 

diagramm 124 incr ease of the number of health affairas workers between year s 1987-
2003 

  Source: [1] 2003 p. 591 
diagramm 125 increase of the number of literate people before and after 1977 

  Source: [1] 2003 p. 536 
diagramm 126 i ncrease of the number of universit y students in higher educat ion 

centers between 1987-2003 
  Source: [1] 2003 p. 575 

diagramm 127 incr ease rate of students in Azad university 
  Source: [1] 2003 p. 574 

diagramm 128 increase of individual consumpt ion in fixed pri ces of 1998 - 
comparis on of 1995 with 2002 

  Source: [1] 2003 p. 777 
diagramm 129 book authoring and translation 

  Source: [1] 2003 pp. 638-641 
diagramm 130 number of general books 

  Source: [1] 2003 pp. 638-641 
diagramm 131 number of press based on concess ions 

  Source: [1] 2003 p. 637 
diagramm 132 number of press based on place of publicati on 



ا   449                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
  Source: [1] 2003 p. 636 

diagramm 133 number of movies pr oduced 
  Source: [1] 2003 p. 636 

diagramm 134 annual sale of Iranian movies overseas in dollars 
  Source: [15] p  .260

diagramm 135 non-oil and oil exports in dollars and % (billion dollar s and 
per centage(

  Source: [4] p  .350
diagramm 136 selected exports and imports in years 1963,1973 and 1978 - million 

doll ar s 
  Source: [7] p  .377

diagramm 137 composit io of export s in selected years – percent age 
  Source: [7] p  .377

diagramm 138 net exports in fixed prices of 1997 - milli on Ri als 
  Source: [1] 2003 p. 770 

diagramm 139 change in export s between  1992-2002 

  Source: [1] 2003 p. 770 
diagramm 140 total exports w/o oil bet ween 1975 to 1999 i n million dollar s in the 

most important f ields 
  Source: [2] 1994 pp. 267,  [2] 1998 p. 170, [ 2] 1999 p .170

diagramm 141 compari son of exports w/o oil in million dollars - 1978 w ith 1999 
  Source: [2] 1994 pp. 267,  [2] 1998 p. 170, [ 2] 1999 p .170

diagramm 142 quantity of non-oil exports in 2003 – t on 

  Source: [1] 2003 pp. 363-364 
diagramm 143 ranking of the most important non-oil expotrs in million Rials in year 

2003
  Source: [1] 2003 pp. 365-366 

diagramm 144 the most important destinations of non-oil exports of Ir an in A sia- 
million Rials

  Source: [1] 2003 pp. 367-368 
diagramm 145 growth of non-oil exports to Asia - 1997/2003 

  Source: [1] 2003 pp. 367-368 
diagramm 146 the most important importers of Iranian goods in E urope- milli on Ri als 

  Source: [1] 2003 pp. 367-368 
diagramm 147 growt h of non-oil exports to Europe- 1997/2003 

  Source: [1] 2003 pp. 367-368 
diagramm 148 imports i n million dollars

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        450
 

  ]2 [1988 pp.  216- 217,  [2] 1994 p. 277, [ 2] 1998 p .175 ,]2 [1999 p.  
174

diagramm 149 imports i n million tons 
  Source: [ 1] 1992 p. 449,  [1] 1995 p.  259, [1] 2000 pp .403-405

diagramm 150 the most important imported goods in million dollars
  Source: [2] 1988 pp. 216-217, [2] 1994 p. 277,  [2 [1998 p.  175, [2] 

1999 p. 174 
diagramm 151 composit ion of imported goods – percentage 

  Source: [4] p.  346 
diagramm 152 imports i n fixed prices of 1998- million Rials 

  Source: [1] 2003 p. 770 
diagramm 153 growth rate of value of imports among goods - 1987/2003 

  Source: [1] 2003 pp. 359-360 
diagramm 154 change in t he import value of the most important goods - million Rials 

  Source: [1] 2003 pp. 359-360 
diagramm 155 import of the most important goods based on custom tariff in ton - year 

2003
  Source: [1] 2003 pp. 357-358 

diagramm 156 imports in million Rials f rom the most important business partners of 
Ir an in Europe - year 2003 

  Source: [1] 2003 pp. 361-362 
diagramm 157 increased value of imports fr om the most important European 

countries bet ween years 1997/2003 
  Source: [1] 2003 pp. 361-362 

diagramm 158 value of imports in million Rials from the most important A sian 
business partners in 2003 

  Source: [1] 2003 pp. 361-362 
diagramm 159 increased value of imports from the most importan A sian countries 

between years 1997/2003 
  Source: [1] 2003 pp. 361-362 

diagramm 160 fl uctuations of Iran foreign business
  Source: [2] 1978 pp. 234-235, [2] 1988 p. 209,  [2 [1994 p.  264, [2] 

1995 p. 52,  [2] 2000 p. 58 
diagramm 161 trade balance with and wit hout oil 

  Source: [2] 1978 pp. 234-235, [2] 1988 p. 209,  [2 [1994 p.  264, [2] 
1995 p. 52,  [2] 2000 p. 58 

diagramm 162 change in exports and imports betw een 1992 to 2003 
  Source: [1] 2003 p. 355 

diagramm 163 balance deficit of the most important merchandise in 2003 - million 
R ials 

  Source: [1] 2003 pp. 369-372 
diagramm 164 trade balance deficit without oil in million Rial s w ith the most 

ا   451                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
important European countries in year 2003 

  Source: [1] 2003 pp. 361-362 
diagramm 165 trade balance deficit without oil in million Rial s w ith the most 

important European countries in year 2003 
  Source: [1] 2003 pp. 361-362 

diagramm 166 non-oil trade balance surplus wit h some A sian countries in 2003 i n 
million Rials

  Source: [1] 2003 pp. 361-362 
diagramm 167 number and capaci ty of Iranian shippi ng companies 

  Source: [1] 2003 p. 394 
diagramm 168 foreign trade at t he end of four economic plans 

  Source: [2] 1978 pp. 234-235, [2] 1988 p. 209,  [2 [1994 p.  264, [2] 
1995 p. 52,  [2] 2000 p. 58,  [3] p.  87 

diagramm 169 total exports with oil and gas export s 
  Source: [2] 1978 pp. 234-235, [2] 1988 p. 209,  [2 [1994 p.  264, [2] 

1995 p. 52,  [2] 2000 p. 58 
diagramm 170 domestic consumption of oil products - million tons 

  Source: [4] p.  324 
diagramm 171 fluct uations of extraction, exports and domestic consumption 

  Source: [4] p.  318 
diagramm 172 global crude oil production in year 2001 - thousand barrel s per day 

  Source: [1] 2003 p. 827 

diagramm 173 known crude oil reserves i n year 2001- million barrels 
  Source: [1] 2003 p. 827,  [21] p.  1090 

diagramm 174 exports (includi ng re-exports) of crude oil i n the w or ld based on the 
regi on 

  Source: [1] 2003 p. 829 
diagramm 175 export of cr ude oil from OPEC countries in 2001- thousand barrels per 

day
  Source: [1] 2003 p. 830 

diagramm 176 growth of crude oil exports between years 1980- 2001 
  Source: [1] 2003 p. 830 

diagramm 177 export of oil product s of OPEC member states i n 2001- thousand 
barrel s per day 

  Source: [1] 2003 p. 832 
diagramm 178 growt h of oil products exports between years 1980-2002 

  Source: [1] 2003 p. 832 
diagramm 179 consumption of oil products in OPEC member states in 2001 - 

thousand barrels per day 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        452
 

  Source: [1] 2003 p. 832 
diagramm 180 producti on and consumption of oil products in 2002 - thousand cubic 

met ers 
  Source: [1] 2003 p. 220 

diagramm 181 increase in consumption of some oild products- comparis on of 1987 
w ith 2003 

  Source: [1] 2003 p. 221 
diagramm 182 crude oil of refineries in million tons 

  Source: [4] p.  322 
diagramm 183 import of oil product s 

  Source: [1] 2003 p. 223 
diagramm 184 exports of chemical products 

  Source: [1] 2003 p. 230 
diagramm 185 growt h of pet rochemical export s- 1997- 2003 

  Source: [1] 2003 p. 231 
diagramm 186 know n reserves of natural gas i n the world and in the middle east 

  Source: [1] 2003 p. 833 
diagramm 187 natural gas supplied to O PEC market 

  Source: [1] 2003 p. 834 

diagramm 188 natual gas supplied to the world - million cubic met ers 
  Source: [1] 2003 p. 834 

diagramm 189 natur al gas s upplied to the mar ket based on the region in 2001 
  Source: [1] 2003 p. 834 

diagramm 190 natural gas consumption - million cubic meters 
  Source: [1] 2003 p. 225 

diagramm 191 production of light gas based on production source - million cubic 
met er per day 

  Source: [1] 2003 p. 225 
diagramm 192 gas supply between years 1997 to 2003 

  Source: [1] 2003 p. 226 
diagramm 193 t rade balance and import and export 

  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea ,C hi na, G ermany 
diagramm 194 composition of exports of selected countries i n % i n year 2003 

  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea, China 
diagramm 195 exports in billion dollars 

  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea, China 
diagramm 196 f or eigh currency res erves and debts of some countries in 2003 

  Source: [16 [2003 D B: Iran,  Turkey,  Sout h Korea, Chi na 



ا   453                                                                                     داده ها و چشم اندازه

 
diagramm 197 gross domestic product in selected countries of the w or ld in 1999 

  Source: [1] 2003 pp. 836-838 
diagramm 198 foreign debts and G DP of a number of countr ies in 2002 

  Source: [20] 2002,  [13  [p.  85 
diagramm 199 G DP per capita in some countries of the region in doll ar s in 2002 

  Source]  :20 [2002 ,]13  [p.  85 

diagramm 200 share of the services,  industr y and agriculture sect or s in GD P of some 
countries 

  Source: [ 16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea, China 

diagramm 201 taxes and GDP in some countries 
  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea, China 

diagramm 202 compari son of some countries of the world in production of three 
agri cultural products - year 2001 

  Source: [1] 2003 pp. 803-805 
diagramm 203 production of meat,  milk, egg and honey in dif ferent countries - 

thousand tons 
  Source: [1] 2003 pp. 809-811 

diagramm 204 number of l ivestock and poultry in different countries of the world - 
thousand heads 

  Source: [1] 2003 pp. 806-808 
diagramm 205 literacy rate in some countries of the region 

  Source: [13  [p .85

diagramm 206 health services in some countries in 2003 
  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea ,C hi na, G ermany 

diagramm 207 raw number of birth and mortality rate and i nfant mortality rate in 
selected countries 

  Source: [1] 2003 pp. 800-801 
diagramm 208 human indexs in the f ield of research in selected countries 

  Source: [17] p. 189 
diagramm 209 number of television, radio, telephone and new spaper in some 

countries in 2003 
  Source: [16] 2003 DB: Iran, Turkey, South K orea ,C hi na, G ermany 

diagramm 210 bureacratic efficiency index in some countries 
  Source: [18] p. 237 

diagramm 211 For ecast of the Sub-sectors of Gr oss Domestic Production"
diagramm 212 Stat istical Forecast of G ross Domestic Pr oduction 
diagramm 213 Forecast of imports and exports of Iran 
diagramm 214 Forecast of Trade Balance with and without Oil 

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        454
 

diagramm 215 Forecast of Sub- sectors of Gros s Domestic Production 
diagramm 216 Stat istical Forecast of G ross Domestic Pr oduction 
diagramm 217 Forecast of Import s and Exports of Iran 
diagramm 218 Forecast of Trade Balance with and without Oil 
diagramm 219 "Forecast of Sub- sectors of Gros s Domestic Production-" T ension 
diagramm 220 "Statistical Forecast of G ross D omestic Production –" T ension 
diagramm 221 "Forecast of Imports and Exports of Iran –" T ension 
diagramm 222 "Forecast of Trade Balance wi th and without Oil –" T ension 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا   455                                                                                     داده ها و چشم اندازه

   
  
  

   بهروز آرمانیانتشار یافته  کارهای از
  
 در بستر تاریخ ایران* 

  داده ها و چشم اندازها* 
یی درجامعه ی ایران*  های روبنا  بن بست 

  سه نسل* 
هار*    از چشم 
*A look at the History of Iranian Civilization and the   

Renovation Phases     
*Iran: The Effects of Social and Economic Changes   

  
  
  

بیشتر پیرامون کارهای نویسنده آشنایی    :برای 

Internet : www.b-arman.com  
E-Ma il: Behro zArma n@ao l.com 

  
  

  و چشم اندازهاداده ها                                                                                        456
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




