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  17/11/1397:  تاريخ 215271 : كد خبر
  
  

  

  هاي اقتصادي انقالب بررسي ريشه

  نفرين نفت
دهد كه پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از  هاي اقتصادي نشان مي بررسي سير تاريخي وضعيت شاخص

هـاي   د يك اقتصاد باثبات و پايدار، بخشدر راستاي ايجا» شدن صنعتي«هاي صحيح و دقيق براي  ، در نبود برنامه1352سال 
چندان مناسب ايجاد صنايع و توسـعه صـنعتي    به بعد، همان فرايند نه 1352از سال . مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند

  .هاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي، به تغيير ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجاميد ادامه يافت كه در نبود برنامه
 
هـاي نامولـد و مسـتغالت و در كنـار آن سـلطه       هاي مولـد و واقعـي بـه بخـش     غيير مسير ايجاد تشكيل سرمايه از بخشبا ت 

هـا، ظرفيـت    هاي توليدي و صنعتي و تغيير سهم مانده تسهيالت اعطايي بـه ايـن بخـش    هاي مالي و تجاري بر بخش سرمايه
هـا   بينيم كه اين ضـعف  كنيم، مي شدن را در كشور بررسي مي يهاي فرايند صنعت وقتي ضعف. بست رسيد ايجاد اشتغال به بن

  .شدن وجود داشته است هاي صنعتي عنوان ضعف به 50و  40در دهه 
 

اي را بـرمال   هـاي عمـده   به همت اتاق بازرگاني مشهد، ضعف) 1356-1342(با اين حال بررسي فرايند صنعتي طي اين دوره 
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ريع انباشت صنعتي دخيل بود؛ يعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي، منجـر بـه   همان عاملي كه در ايجاد فرايند س. كرد
نبود سياست فناوري مناسـب، تكيـه بـر واردات    . شدن نيز شد هاي توزيع درآمد در فرايند صنعتي غفلت از اشتغالزايي و جنبه

هايي بودند كه كشـور درگيـر    وري راكد، چالشوري پايين و به لحاظ فنا و انتخاب صنايع با بهره) گذشته گاهي تاريخ(فناوري 
  .آن شد

 
اي دقيق و شفاف بـراي آن ترسـيم كننـد و     در نبود نهادهاي كارآمد و مقتدر كه نيازهاي اساسي اقتصاد را شناسايي و برنامه

ابـت در ارتقـاي   ، آن هم نـه از نـوع رق  »رقابت در داخل«توان هدايت و مديريت اقتصادي كشور را داشته باشند، تكيه بر واژه 
رفت به منظور سرپوش گذاشـتن بـر    برداري، راهي براي برون قاعده مجوزهاي بهره بنيه و كيفيت توليد، بلكه از نوع اعطاي بي

دهد كه چطور درآمدهاي نفت، مسـئوالن   اما بررسي تاريخي نشان مي. اين ناكارآمدي و عدم پيشبرد مسير توسعه بوده است
كشورهاي رقيب و دشمن نيـز از  . شد 50گسيختگي نظام اقتصاد صنعتي در دهه  خت و باعث ازهمكشور را به خود مغرور سا

  .كردند خوبي آگاهي داشته و از اين منظر همواره ايران را تهديد مي ضعف اقتصاد ايران به اين نقطه
 

  كردن نفت تجربه تحريم در زمان ملي
 

كـردن صـنعت نفـت      خواه به ماجراي تحريم در زمـان ملـي   حقيقتدر كتاب خون و نفت، مهدي . گرديم كمي به عقب برمي
  .پردازد مي
 

  .اي به اجرا گذاشته شد اعتبار كردن مصدق، يك برنامه مهار چهارمرحله براي به زانو درآوردن كشور و بي
 

اوضـه، نفـت   هايي شد كه به هر نحوي از جملـه مع  كش برنامه تحريم گسترش يافت و مشمول جلوگيري از تمام نفت: نخست
كشي  كشور اعالم كرد كه مالكيت نفت ايران غصبي است و هر نفت 20روزنامه در  33يك آگهي در . كردند ايران را حمل مي

قراردادهايي كه مصدق با هندوستان، تركيه و ايتاليا بسته بود، ناگهـان  . كه آن را حمل كند؛ عملي غيرقانوني انجام داده است
كـش   براي اينكه خطر چالش با موضع انگلستان روشـن شـود، بازرسـان انگليسـي يـك نفـت      . شدها فسخ  از طرف اين دولت

محموله آن ضبط شد و يك دادگاه عليـه شـركت   . در بندر عدن توقيف كردند 1331ماه  ايتاليايي حامل نفت ايران را در دي
  .ايراني رأي داد

 
تخدام شركت ملي نفـت ايـران درآمـده بودنـد، اجـازه خـروج از       دانان و حسابداراني كه به اس به كارشناسان فني، حقوق: دوم

هاي آلمان، سوئد، اتريش و سوئيس فشار آورده شـد تـا بـه اتبـاع خـود       به دولت. كشورهايشان براي رفتن به ايران داده نشد
هـاي   ه شـركت در اياالت متحده، سفارت انگليس، از نصب يك آگهي در جلو ساختمان كميته روابط خارجي ك. رواديد ندهند

وزارت خارجـه حتـي   . كرد تا كارشناسان فني آمريكايي را بـه ايـران بفرسـتند، جلـوگيري كـرد      نفتي آمريكايي را تشويق مي
  .كردند، از گرفتن رواديد منع كرد كارشناسان فني آمريكايي را كه در ساير نقاط دنيا كار مي

 
كـردن   االمتيازهـاي معوقـه مربـوط بـه قبـل از ملـي       پرداخـت حـق   بانك انگليس تمام ذخاير ارزي ايران را مسدود و از: سوم

توانست حقوق ارتشيان و كاركنـان دولـت را    شد كه بدون آن مصدق نمي ميليون پوند مي 49اين مبلغ جمعا . خودداري كرد
  .پرداخت بدهي خارجي ايران به كنار. بپردازد

 
ي حاصل نشد؛ درنتيجـه تـدارك يـك طـرح نظـامي، بـه نـام        ها در موضع مصدق كوچكترين تغيير بعد از گذشت ماه: چهارم
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به دولت آمريكـا ارائـه    1331اين طرح تا آبان . وزير از قدرت آغاز شد زيركشيدن نخست به منظور به) آژاكس(عمليات چكمه 
حن نظامي بيش در آن تاريخ، ژنرال عمر برادلي، رئيس ستاد مشترك و ديگر بازيگران كليدي آن را غير واقعي و داراي ل. نشد

هـا در انتخابـات شكسـت     درواقع اين طرح در واشنگتن امكان پذيرش نداشت تا اينكه دمـوكرات . از اندازه دانسته و رد كردند
  .خوردند و آيزنهاور پيروز شد

 
  آمده قبل از انقالب بحران ارزي پيش

 
  :نويسد ريزي در ايران، علي اعظم محمدبيگي مي در كتاب برنامه

 
تنظيم و اجراي اين برنامه . هاي اقتصادي ايران، تنظيم برنامه تثبيت اقتصادي بود ترين سياست اخير يكي از مهم هاي در سال

در كشور به دليل وقوع بحران ارزي متعارف در متون اقتصادي ضرورت يافت، بحراني كه در پـي يـك دوره رونـق اقتصـادي     
دهندگان خارجي نقش اصلي را در تنظيم برنامه تثبيت اقتصـادي   چرا واممهارنشده پديد آمده بود؛ بنابراين تعجبي ندارد كه 

  .المللي پول هنوز بر اجراي آن نظارت دارند ايفا كردند و از طريق صندوق بين
 

يك از هشدارهاي داخلي توجه نكرد و  واقعيت هراسناك اين است كه دولت شاهنشاهي ايران پيش از وقوع اين بحران به هيچ
هـاي   كند و تنها توصـيه  هاي اقتصادي و نيز به نظرات ايرانيان گوش نمي ن احساس را به وجود آورد كه به استداللبنابراين اي
گذشته از اين، جزئيات سياست تثبيت در كشور به اندازه كافي مورد بحث قرار نگرفـت  . دهد ها را مورد توجه قرار مي خارجي

دهنده تهيه كردنـد يـا    اين برنامه را اقتصاددانان كشورهاي وام. ت را فهميده باشنداند ايرانياني كه اين سياس و امروز نيز اندك
  .هايي كه بين خود ايرانيان در گرفته باشد دهندگان است؛ نه بحث هاي دولت ايران و وام به هر حال ماحصل بحث

 
  وپاش هاي غيرتوليدي ريخت

 
  :نويسد در كتاب تأمين مالي صنعتي در ايران، اصالن قودجاني مي

 
ساله منجر به تورم شد و چيزي نمانـده بـود كـه بـه ورشكسـتگي       ها در يك دوره سه فراواني ارز خارجي و ثبات نسبي قيمت

چون بخش بزرگي . وپاش منابع براي اهداف غيرتوليدي نبود انگاري مالي و ريخت علت آن اوضاع، چيزي جز سهل. منجر شود
هـاي   هاي بانكي به بخـش خصوصـي در فاصـله سـال     ند؛ عرضه پول دو برابر شد و واماز ارزهاي واردشده در قالب پول درآمد

ها مدتي كوتاه به علت افزايش توليد و واردات كاالهاي خارجي مهار شدند و روند  قيمت. بيش از سه برابر شد 1339تا  1336
هـا و   تناسـب بـا حجـم آن كسـري    دهي، موجب رشدي م با اين حال كسري بودجه و گسترش وام. زودي شدت گرفت تورم به

هـاي مجلـل،    ها در بخش توليد نشد و در عوض عمدتا به افزايش موجودي كاال در انبارها، مصرف كاالهاي اقساطي، خانـه  وام
هـا در   اي نيـز بـه تنگناهـاي قيمـت     مخارج سـرمايه . هاي جاري حكومت منجر شد داللي در حوزه مستغالت و افزايش هزينه

وسازهاي غيرمولد در تأسيسات نظامي اختصـاص يافـت و    گذاري حكومتي به ساخت بخش اعظم سرمايه. مدت دامن زد كوتاه
پس از مدتي نسبتا طوالني به افزايش توليـد كاالهـا    -ها هايي از نوع ابرسازه ويژه در طرح به–اي هم  هاي توسعه گذاري سرمايه
درصد  10ساالنه  1337درصد زياد شده بودند؛ از سال  10فقط  1336تا  1334ها كه در دوره  به اين ترتيب قيمت. انجاميد

هـاي   گسيخته موجب شد واردات در فاصله سـال  كه صادرات غيرنفتي ثابت مانده بود، رشد تقاضاي لجام درحالي. رشد كردند
  .، شش برابر شود1339تا  1334
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حـد و   ، آزادبـودن خريـد و فـروش ارز و واردات بـي    هـا  الوصول، افزايش قيمت هاي سهل كنار هم قرارگرفتن عواملي مانند وام

تـا خـرداد    1336بيش از صد ميليون دالر بين اسـفند   –حساب، در نهايت باعث كاهش چشمگير در ذخاير ارزهاي خارجي 
ذخاير غيرمسدود ارزي، فقط معادل يك ماه از واردات كشور بـود كـه اگـر قـرار بـود واردات       1339در تابستان . شد -1339

درستي انجام شود، ذخيـره   هاي خارجي به اي و مواد اوليه ضروري ادامه يابد و در عين حال بازپرداخت بدهي هاي سرمايهكاال
  . ها باز هم ادامه يابد تواند براي مهاركردن قيمت گسيخته نمي همچنين معلوم شد كه واردات لجام. شد خطرناكي محسوب مي
  .اي ديگر به ثبات اقتصادي وارد شد و توليدات كشاورزي كاهش يافتند؛ ضربه شدت كم شد به 1338وقتي بارندگي در سال 

 
هاي خطر، چندان اعتنايي به ضرورت پيروي از انضباط مالي و اقـدامات   شدن نشانه اما مسئوالن حكومتي ايران با وجود وخيم

و ضـد تـورمي انجـام نشـد و فقـط      مشي مـالي مطمـئن    هيچ كاري براي استقرار خط 1339در بودجه . كننده نكردند تثبيت
كاهش بـيش از انـدازه   . حاصل در پيش گرفته شد كه ناشي از موج واردات غيراساسي و مصرف ارز بود اقداماتي پراكنده و بي

 -هاي هنگفت خارجي وابسته اسـت  دقيقا هنگامي كه معلوم شد توفيق برنامه دوم به اخذ وام-ذخاير ارزهاي خارجي باالخره 
هاي گسـترده در بدنـه حكومـت،     پس از مذاكرات مفصل و با مخالفت. المللي ايران آسيب زد بندي اعتبار بين تبهشدت به ر به

 35به تنظيم يك برنامه تثبيـت بپـردازد كـه پـيش از خـط اعتبـاري        1339ايران باالخره پذيرفت در آستانه بحران شهريور 
شناس بانك مركزي چندان نفوذي  ي نشان داد كه مسئوالن وظيفهتحوالت بعد. بود» المللي پول صندوق بين«ميليون دالري 

بار برنامـه  . سرو سامان باقي ماند المللي پول، بي رغم تعهدات كشور به صندوق بين بر وزراي دولت ندارند و مخارج حكومتي به
  .تعهدات عمدتا بر دوش بخش خصوصي افتاد

 
بـه   -و جدي قلمـدادكردن توسـعه  -هاي توسعه  شدن با مسئوليت واجهميلي شايع در اكثر مسئوالن ارشد حكومتي براي م بي

گرفتن كارشناسان خارجي كه برخورداري از خـدمات ايشـان، درخواسـت شـده      در ناديده: شمار عيان شده است هاي بي شكل
ش خصوصـي  ها پيش توفق شده بود به بخ اي كه مدت هاي دولتي گزينش شه بود، در مدت كوتاهي در زمينه فروش كارخانه

تـا   1339تـا   1337هـاي   رشد و سريع ذخاير ارزي در سـال  فروخته شوند، در فروگذاردن از هرگونه اقدام درباره كاهش روبه
اينكه فقط اقدامات اضطراري توانست راهگشا شود، در انتصاب اشخاص ناكـارآزموده در مناصـب مهـم بلندپايـه، در شكسـت      

گرانـه از   كارانـه و حمايـت   اندازه مسـامحه  گيري بي دادن به انجام آنها و در موضع ها قولدادن كارها پس از بار مكرر براي انجام
هاي حكومتي به دست چه كساني بيفتد و گاهي بر استاندارد عملكرد پيمانكاران نيز اثـر   كرد طرح نظام فاسدي كه تعيين مي

  .گذاشت مي
 

طور منطقي به  هاي خود به شكلي بود كه به ز وزرا به اداره وزارتخانهميلي بسياري ا توجهي به توسعه، بي بارزترين نشانه آن بي
آنگونه فقدان انسجام و انضباط، بـه معنـاي نـاتواني حكومـت در حفـظ مخـارج       . نياز حكومت به پاسخگويي مالي توجه شود

اي عمل كـرد و   تعهدات بودجه اي بود كه بتوان به اي و تضمين استانداردهاي مطلوب براي اداره امور مالي، به گونه غيرتوسعه
چـون و   مجريان از پول كافي براي اجراي آنچه قصد داشتند انجام دهند، برخوردار شده، همچنين بـراي تـأمين افـزايش بـي    

حكومت عالوه بر آن كه هيچ كـاري  . ها بپردازد ت به افزايش ماليا -كه بخشي از فرايند توسعه بود–هاي حكومت  چراي هزينه
كـس را مسـئول    هاي رشد سريع بودجه خود نكـرد، در وزارت دارايـي نيـز هـيچ     هاي جديد در خالل سال الياتبراي ايجاد م

  .بررسي آن معضل نكرد
 

نتيجه گريزناپذير اين فقدان جديت براي افزودن به درآمدهاي عمومي و محدود كردن مخارج آن، كسري بودجـه مـزمن، آن   
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هـاي   تري از درآمد نفتي كشـور را از طـرح   بخش بزرگ و بزرگ. شود اي بود كه باعث شكست توسعه مي هم كسري ناخواسته
  .كنند كافي بر آن وجود ندارد، مصرف مي توسعه دريغ كرده، براي تأمين بودجه عادي كه احاطه

 
  هاي اقيانوس هند خيال تصاحب شاهراه

 
  :نويسد در كتاب خاطرات شفافي، علينقي عاليخاني مي

 
شـاه در  . افتادگي بيرون آمده بـود  ميالدي ايران صاحب درآمد هنگفتي از نفت شده بود و از آن حالت اقتصاد تك 70در دهه 

طلبي اينكه در منطقه اقيانوس هند بايد ايران به حساب بيايد، داشت و توجيـه برنامـه گسـترش     هاين مورد ديگر يك نوع جا
هـاي   اش هم اين بود كه ايران نه فقط بايد در خليج فارس از مناطق خودش دفـاع كنـد، بلكـه شـاهراه     نظامي و خريد اسحله

  . ...داشته باشداش سهم  بازرگاني اقيانوس هند را بايد بتواند تا حدودي در نگهداري
 

هـاي اقيـانوس هنـد را     اقيانوس هند به قدري بزرگ است كه اصوال اينكه يك كشوري با جثه نسبتا كوچك ايراني بخواهد راه
  .كرد براي كشورهاي اروپاي غربي، ژاپن و آمريكا باز نگه دارد، حالت شوخي پيدا مي

 
  هاي پس از آن اشتباهات و بيان

 
 30، 1352بهمـن   10سنو، خبرنگار سياسي تلويزيون تجاري انگلستان؛ روزنامه كيهـان، چهارشـنبه   شاه در مصاحبه با پيتر ا

سال آينده، آنچنـان خواهـد شـد كـه اكنـون شـما        10كنم كه كشور ما ظرف  من تصور مي: شاهنشاه فرمودند 1974ژانويه 
ال آينده، ايران در جرگه پنج كشور پررونق و س 25گويم بلكه بنا به اظهارات اشخاص ديگر ظرف  اين را فقط من نمي. هستيد

كند، روش عمـل آن هـم بـه همـان منـوال       البته هنگامي كه كشوري چنين وضعيتي پيدا مي. مرفه جهان قرار خواهد گرفت
اي و با شناخت تمامي ساختمان سياست جهاني  گونه عقده بعضي از اقدامات آن براساس جهاني، بدون هيچ. شود دگرگون مي

  .بود خواهد
 

  1974سپتامبر  11. جمهور ونزوئال نيز داشت بياناتي از اين جنس را كارلوس آنره پرز، رئيس
  ... كنيد شما بازيگران در اين دگرگوني بزرگ ملي هستيد كه ونزوئال را به يكي از كشورهاي بزرگ جهان تبديل مي«

ك ونزوئالي بزرگ چون آينده و رفاه هر عضو جامعه ملي ما ي. توانند كار كنند ها مي ونزوئاليي بزرگ، چون كه همه ونزوئاليي
علم و فناوري براي متحول كردن منابع طبيعي ... دانيم چگونه از ابزارهاي  يك ونزوئالي بزرگ چون ما مي. تأمين خواهد شد

  .پيونديم يهاي بزرگ جهان م به باشگاه ملت -با شخصيت و صداي خودمان –طوري كه ما  به. كشورمان استفاده كنيم
 

  كنيم به زور هم كه شده اين مملكت را درست مي
 

  1976اكتبر  25، 1355آبان  3روزنامه كيهان، / نامه مصاحبه با شاه ويژه
 
براساس يك برآورد كارشناسان نفتي درآمد ايران از نفت در سال مسيحي جاري بين چهار تـا پـنج ميليـارد دالر بيشـتر از     *
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مـان چـه خـواهيم     اگر اين حساب درست است، با درآمد اضـافي . بيني كرده بود مه و بودجه پيشمبلغي است كه سازمان برنا
  كرد؟

 
مـان سـه ميليـارد دالر     كسر بودجـه . اين برآورد درست است اما اگر پولي اضافه بيايد آن را ديگر آتش نخواهيم زد: شاهنشاه

دانـم در   كنند اما نمـي  خرند و ذخيره مي  تندتند نفت ميكنندگان عمده فعال از طرف ديگر، مصرف. است كه بايد جبران شود
  .سال مسيحي آينده چه روشي خواهد داشت و آيا افزايش خريد نفت ادامه خواهد يافت يا نه

 
  شدن درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و تورم اثرات مخرب گسترده

  
  

 
هدفمند و بلندمدت در راستاي افزايش توان صـنعتي و   اي ، در نبود برنامه1352ورود درآمدهاي كالن نفتي به كشور از سال 

هـا   خوردن سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعتي در مقابل ديگر بخش پذير در سطح بازارهاي جهاني، آغازگر برهم رقابت
اي كـالن  ، ثبـات متغيرهـ  1352پس از سال . هاي دو رقمي بود هاي فراوان در رشد اقتصادي و ظهور تورم ثباتي و پيدايش بي

هاي توسعه كشور تبديل شـد كـه صـرفاً روي كاغـذ      اقتصادي و رسيدن به رشدهاي اقتصادي باال همواره به آرزويي در برنامه
متصور بودند و گذر زمان نيز به عاملي جهت اصالح، بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي مبدل نگشت، بلكه در هر دوره شاهد 

  .قتصادي بوديمافول و نزول بيش از پيش رشدهاي ا
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  هاي مصرفي گرايي برابري قيمت مستغالت به اعتبار افراطي رشد سه

  
  

 
  :خوانيم در كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز مي

 
هزينـه  : يـك نمونـه سـاده   . ها به چه طريقي رشد يافـت  دهد هزينه شمسي نشان مي 50تجربه نخستين شوك نفتي در دهه 

به عبـارت  . رسيده است 294به  1356بوده و در سال  100عنوان سال پايه  به 1353ر سال مسكن در سايت بانك مركزي د
هـاي   گيري هاي حاكم بر جهت نگري دهد در تجربه شوك اوليه نفتي، به اعتبار كوته ديگر اين مشاهده ساده تاريخي نشان مي

  .هاي مسكن شده است ابر شدن هزينهبر افراطي انبساطي مالي در آن زمان، در يك دوره سه، چهار ساله باعث سه
 

هـاي خـود را    بار ديگر چنين فرصتي ايجاد شود؛ اين بـار پـول   اگر يك«: با كيهان گفته بود 1355شاه در مصاحبه سوم آبان 
دهـد   وضوح نشان مـي  درحقيقت چنين بيان عاميانه و البته صريحي از سوي فرد شماره يك رژيم پهلوي، به. »زنيم آتش نمي
زده شوند و  اعتنا به علم، در جريان شكوفايي درآمدهاي نفتي شايد ذوق اعتنا يا كم هاي غيركارشناسي بي ر ابتدا ذهنچگونه د

بندي نظري اين قضيه بـا   كه صورت طلبانه به وجود آمده است؛ درحالي فكر كنند چه فرصتي براي ايجاد تحوالت سريع و جاه
هاي كوچك و بـزرگ مواجـه    دهد كه جامعه با بحران ا بالي منابع به ما پيام ميمفاهيمي مثل بيماري هلندي، نفرين منابع ي

ريزي انديشمندانه بتواند اين آثـار   گيري در كشور با خرد كارشناسي و برنامه شود، مگر آنكه نظام تخصيص منابع و تصميم مي
گيـري   ابق بيان شـد، در نظـام تصـميم   كه در شوك اول نفتي از زبان شخص شماره يك رژيم س چنان. و عوارض را مهار كند

  .افراط در انبساط مالي در دستور كار قرار گرفت
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  دستور اخراج

 
دانيم كه وقتي جهش بزرگ در قيمت نفت پيش آمد، محمدرضـا پهلـوي هـوس برپـاكردن و رسـيدن بـه        وبيش مي همه كم
و عملياتي كند، يك تيم ممتاز از مهندسـان مشـاور    هاي تمدن بزرگ را در سر پروراند و براي اينكه اين كار را اجرائي دروازه
اي از مطالعات اين مجموعه در كتابخانه سازمان برنامه وجـود   خالصه. المللي را دعوت كرد كه اين برنامه را طراحي كنند بين
فكـر رفـع    هـاي تمـدن بـزرگ، بـه     اينها به محمدرضا پهلوي گفتند كه به جاي فكركردن به رسيدن بـه آسـتانه دروازه  . دارد

هاي جدي اقتصادي و اجتماعي باشد كه كشور با آنها دست به گريبان است و گوشزد كرده بودند با اين وضعيت هرچه  بحران
وقتي اين مطالعات در اختيار محمدرضا پهلوي قرار گرفت، با عصبانيت . تر خواهد شد ها جدي جلوتر حركت كنيد، اين بحران

مطالعاتي كه اين كارشناسان انجـام داده بودنـد در تـاريخ ايـران نظيـر      . »و آنها را بيرون كنيد پول اينها را بدهيد«: گفته بود
ها موظف بودند همه نوع همكاري با آنهـا داشـته باشـند و همـه نـوع       نداشت، چراكه با فرمان محمدرضا پهلوي همه دستگاه

جلد شد و شايد اغراق نباشد كه بگـوييم   119سان خبره مجموعه مطالعات اين كارشنا. اطالعاتي را در اختيار آنها قرار دهند
يـك چكيـده   . ترين مطالعات درباره همه وجوه حيات جمعـي ايرانيـان و همـه عناصـر مربـوط بـه توسـعه بـود         يكي از عميق

هـا   فتـه ديدند متقاضي بـراي ايـن يا    چهارجلدي از آن مطالعه موجود است اما اصل اين مطالعه را آنها با خود بردند چراكه مي
  .وجود ندارد

 
  اثرات ديكتاتوري توسعه

 
هاي فراوانـي از گسـترش    كرد كه فقر به يك پديده جمعي تبديل شده بود و نمونه اي حاكميت مي ديكتاتوري پهلوي به گونه

  .آن در جامعه قابل رؤيت بود
 

  :نويسد مي» فرد هاليدي«داري،  در كتاب ديكتاتوري و توسعه سرمايه
 

شـد و در   درصد از حقـوق و دسـتمزد را شـامل مـي     60بها در مناطق شهري تا حدود  از شوك نفتي، اجارههاي پس  در سال
 60هاي شهري بايد بـين   اغلب خانواده. ، صددرصد افزايش پيدا كرد1352تا  1339هاي  عنوان نمونه در فاصله سال تهران به

  .بها مي كردند درصد درآمد خود را صرف اجاره 70تا 
 

  :نويسد مي» نيكي كدي«هاي انقالب ايران،  ريشهدر كتاب 
 

كردنـد،   در يك اتاق زندگي مي 1355تا  1345هاي  درصد خانوارهاي شهري با بعد خانوار تقريبا شش نفر كه در فاصله سال
  .وجه مسكن مناسبي نداشتند ها به هيچ درصد از تهراني 42درصد رسيده بود و در آستانه انقالب،  43درصد به  36از 
 

  :نويسد مي» يرواند آبراهاميان«در كتاب ايران بين دو انقالب، 
 

ايران از نظر خدمات بيمارستاني و . ميزان مرگ و مير كودكان افزايش چشمگيري داشت 1355تا  1345هاي  در فاصله سال
  . سواد بودند زرگساالن بيدرصد ب 68هنوز . ترين ميزان را در خاورميانه داشت هاي بيمارستاني به جمعيت، پايين نسبت تخت
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التعلـيم، دوره تحصـيالت دبسـتاني را بـه انتهـا       درصد كودكان الزم 40ميليون نفر بود و كمتر از  15سوادان بالغ بر  تعداد بي
ساالنه يك ميليارد دالر صرف  50هاي مياني دهه  ايران صادركننده مواد غذايي بود اما در سال 40در اوايل دهه . رساندند مي
درصد ايشان نيز در مناطق روسـتايي   55ميليون نفر بود كه  34آن زمان جمعيت ايران . شد دات محصوالت كشاورزي ميوار

  .كردند زندگي مي
 

  :نويسد در كتاب سقوط شاه، فريدون هويدا مي
 

، گسـترش و  العنان شاه و به تعبير او اشـتباهات شخصـي شـاه    ديكتاتوري مطلق. هفت عامل براي سقوط شاه قابل ذكر است
كـم   حزبـي، اختنـاق و بـاالخره دسـت     تعميق فساد مالي و اخالقي، افراط در خريد اسلحه، زوال عملكرد اقتصادي، نظام تـك 

  .گرفتن قدرت مذهب
 

  :نويسد مي» رابرت لوني«هاي اقتصادي انقالب اسالمي،  در كتاب ريشه
 
هـاي سـازمان    آنهـا بـه ظرفيـت   . رفتنـد  ه سمت واردات مـي ها به ظرفيت جذب اقتصاد ملي كاري نداشتند و انفجارآميز ب اين

برابـر   خواسـتند كـل درآمـدهاي چنـدين     دادنـد و مـي   هاي هيواليي در دستور كـار قـرار مـي    خودشان توجه نداشتند و پروژه
اين تورم به نوبـه   .گيري تورم شد نگرانه منشأ اوج گريزانه، شتابزده و كوته هاي علم اين رويه. باره خرج كنند يافته را يك افزايش

  .خود نيروي محركه فقر و نابرابري شد و اين نارضايتي، جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد
 

  ...و نفت
خواهد درباره اوضاع اقتصاد و توسعه ايران و فرازوفرودهايش در عرصه سياسي در صد سال اخيـر   در سطح نظري هركسي مي

شـويم، اثـر نفـت     تـر مـي   هاي اخيـر نزديـك   طبيعتا هرچه به سال. كند پيگيري ميبحث كند، يك سر ماجرا را از كانال نفت 
نفت از طريق سه سازوكار متفاوت بـر  : گويد مي» ميك مور«. شود و نقطه عطف آن هم شوك اول نفتي است تر هم مي جدي

اثر برخورد قهري و اثر نوسـازي   گذارد كه وي آنها را با عناوين اثر رانتي، حيات جمعي كشورهاي در حال توسعه نفتي اثر مي
  .بندي مفهومي كرده است ت ظاهري صور

 
گو بودن دولت در نحوه تخصيص دالرهـاي نفتـي، بـه صـورت      تركيب مشاركت اندك مردم در خلق ارزش افزوده و غيرپاسخ

به مـوازاتي كـه ايـن سـه     : كند يمور در ادامه اشاره م ميك. شود ها مي ها و نابرابري گسيختگي ها و ازهم وار منشأ ناموزوني نظام
رسـاند و گـاه    وري را در اقتصاد ملي به حداقل مي هاي كارايي، دانايي و بهره شوند، انگيزه وار بازتوليد مي مؤلفه به صورت نظام

 ناپـذيري  گويد دولت به مثابه كانون اصلي توزيع رانـت، اشـتهاي سـيري    مؤلفه چهارم اين است كه مي. برد به كلي از بين مي
با اين .هاي نظامي تأكيد دارد كند كه در اينجا البته او روي سهم بسيار باالي هزينه هاي مداخله خود پيدا مي براي بسط حوزه

توان سرنوشت محتوم براي كشورهاي با درآمد  نمي: حال در كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز، نويسنده معتقد است
نفت، نقش موهبت را بـازي كنـد يـا نقـش بـال را، بـيش و پـيش از هـر چيـز بايـد بـه نظـام             اينكه . نفتي باال در نظر گرفت

 .گيري و تخصيص منابع مرتبط دانست تصميم
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