اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان در دوران ﭘﻬﻠـﻮی
ﭼﻪ وﺿﻌﯽ داﺷﺖ+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
دﺷﻤـﻦ و ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﻌـﺎرض اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣـﯽ در
ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر و
اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﻬـﺎن ﭼﻬـﺮهای واژﮔـﻮن از
اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی و ﻧﻤﺎدی زﯾﺒﺎ از
رژﯾﻢ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ و ﻏﺮب را اﻟﻘﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛ »ﻣﺮدم وﻓﺎدار و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ
آﻣﺎده ﺻﺒﺮ و ﻓﺪاﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺮان ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ،وﻟﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺎﻧﺐ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ) «.اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ج  ،21ص (56
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی و
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در آن دوران ارزان ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ و از ﺳﻮﯾﯽ دﺷﻤﻦ و ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻌﺎرض اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺮهای واژﮔﻮن از اﻧﻘﻼب،
اﻣﺎم و رﻫﺒﺮی و ﻧﻤﺎدی زﯾﺒﺎ از رژﯾﻢ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ و ﻏﺮب را اﻟﻘﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﺑﺬک
ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن دوران ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان اذﻋﺎن ﮐﺮده و آن را در ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از ﻓﻨﻮن رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻮن وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای
روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دوران رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت و ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮔﺰارﺷﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﮔﺰارشﻫﺎی آﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺳﯿﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ
اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓﻪ ﻧﺸﯿﻦ و ﺷﻬﺮی را ﺧﻮب ﺟﻠﻮه دﻫﺪ؛
اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و وﺿﻌﯿﺖ اﮐﺜﺮ ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اوﺿﺎع رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در آن دوران
دارد.
در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎد را
اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ و از ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و
ﻋﺪم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﻧﻊ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺛﺮوت و
اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری ﺷﺪ.

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ راﻧﺘﯽ ﻓﺮاوان در دوران ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت
اﻧﺤﺼﺎری رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ذی ﻧﻔﻊ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ -1 :اﺳﺘﺒﺪاد ،ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداری و دﺧﯿﻞ
ﺑﻮدن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  -2ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﯿﻮع ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ  -3ﮔﺴﺘﺮش راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﯿﺎن درﺑﺎرﯾﺎن
و اﻋﻄﺎی ﻣﻨﺎﺻﺐ اداری و ﭘﺮوژه ﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮآوری از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

 -1-1درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﮐﺸﻮر
اﮔﺮ از زﺑﺎن آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر در ﺳﺎل  1332ﺑﻪ  53ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  1356رﺳﯿﺪ و درآﻣﺪ
ﺳﺮاﻧﻪ  11514دﻻر؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﻘﺮ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
دﻻﯾﻠﯽ دارد:
 -1ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ.
 -2ﻋﻤﺪه ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎری ﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﻮد ،ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ دوﻟﺘﯽ … ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺑﺮآورد ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  1355-1352ﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎم ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ )اﻋﻀﺎی
درﺑﺎر ،ارﺗﺶ ،ﺳﺎواک ،و ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن دﯾﻮان ﺳﺎﻻری( و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
 -3ﺣﺪود ﭼﻬﻞ درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﺗﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎل
ﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﻪ  413ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ارﺗﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ  40درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ رﺳﻤﯽ.

20 -4درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از 79/51
درﺻﺪ در ﺳﺎل  1339ﺑﻪ  56/55درﺻﺪ در ﺳﺎل  1353اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪ؛ وﻟﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  40درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را
از  13/9در ﺻﺪ ﺑﻪ  96/11درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺎر اﺣﻤﺪ اﺷﺮف ﺻﺮﻓﺎ  5/1درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در
درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 -5ﺗﻨﻬﺎ ده درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ و ﮐﻤﺘﺮ از  15درﺻﺪ از ﮐﻞ
واردات ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ

 -6ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ وﻟﯽ داﺋﻤﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎه وارﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

.2-1ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی و ﺗﺎراج اﻣﻮال ﻣﺮدم
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی ﻋﻘﺪه و ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺳﯿﺮ ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ در ﺟﻤﻊ ﺛﺮوت داﺷﺘﻨﺪ.
رﺿﺎﺧﺎن ﺑﺎ زور و ﻗﻠﺪری اﻣﻼک ﻣﺮدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻤﻠﮏ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺛﺮوتاﻧﺪوزی اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺳﺎمآوری ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ ،ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺛﺮوت ،اﻣﻼک و ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺧﻮد
و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﯽاﻓﺰود.

او در ﺳـﺎل  1337ﺑـﺮای ﻋـﺎدی ﺟﻠـﻮه دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻠﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﻨﯿﺎد ﭘﻬﻠﻮی« ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎزﯾﻨﻮﻫﺎی ﻗﻤﺎرﺑﺎزی و ﮐﺎﺑﺎرهﻫﺎ ،راﻧﺖﺧﻮاری و اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
اﻧﺤﺼﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و واﻣﻬﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻗﺎﭼﺎق
ﻋﺘﯿﻘﻪ و… ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎری را ﻋﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻬﻠﻮی ﻧﻤﻮد.
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﺎه را ﺗﺎ  35ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺮآورد ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از راﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻬﻠﻮی و
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺷﻮد و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﭘﺎرﯾﺲ،
رم ،ﻣﻮﻧﺖﮐﺎرﻟﻮ و ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﻔﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﻠﻞ و
ﺑﺎﺷﮑﻮه دارد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎه و درﺑﺎرش ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﭘﺮﺧﺮج ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآوری را ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل
 1348ﮐﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺎه
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ﺧﺮج ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﻔﺖ
در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ ﺑﻪ دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ،1356ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎه و
درﺑﺎرﯾﺎن او ﺑﺎ دﺳﺖ و دلﺑﺎزی ﺑﯽﺣﺪ ﺣﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺰاوار ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﯾﻮﻧﺎن ،آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن وﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻧﺪﯾﻤﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻫﺎی ﺷﺎه و
درﺑﺎرﯾﺎن و اﯾﻦ دﺳﺖ و دﻟﺒﺎزﯾﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان
از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺮق و راه ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺗﻬﺮان ﺣﻠﺒﯽآﺑﺎد روﺋﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺟﺸﻦ ﻫﺎی 2500ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮ
داﺷﺖ و ﺑﺎ وﻟﺨﺮﺟﯽﻫﺎ و اﺗﻼف ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ،درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﺛﺮی ازوﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ و
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎزات زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺛﺮﯾﺎ » ،ﻣﺤﻼت ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ
ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻪ آب ﮐﺜﯿﻒ آن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر رﺧﺘﺸﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﻟﻮده
ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺜﺎﻓﺎت وﻟﮕﺮدان و ﺳﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی

ﻣﻔﻠﻮج ،زﻧﺎن و ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﮔﻞ وﻻی ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و
ﺗﻮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ«.

 -2وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر
در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی

ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻪ وﻓﻮر و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزل در ﺑﺎزار ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ  ،اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺧﻠﯽ
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺠﺮب ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻮاب ﻋﺪهای ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ارزانﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ؛
ﺑﻠﻪ ،ﮐﺎﻻ در آن زﻣﺎن ارزانﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺴﺎﯾﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ارزاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ آن ( ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻮاﻣﻊ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ ارزاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل  ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .از
ﻫﻤﯿﻦ رو در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ژاﭘﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺎه
ﺑﺎ ارزاﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی روزاﻓﺰون و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ”
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و ﻋﺎدت دادن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮ رﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎع و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان را ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎرات ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن ﭼﺮخ ﺻﻨﺎﺛﻊ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻋﻢ
از ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ
واﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر و روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺷﺪت اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ارج ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل  1356ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﭻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد
 -3ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر

اﺳﺖ .در دﻫﻪ  ،40اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد.
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽداد .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  1345ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ
ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ؛
اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎی) (1341-1357ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ »رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر زراﻋﯽ و ﮐﺸﺎورزی در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮدم و
ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی وارداﺗﯽ ﺑﻮد«؛ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ واردات ﮐﺸﺎورزی را
اﻓﺰون ﺗﺮ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ  15ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﻠﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز
اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺰان
واردات ﮐﺸﺎورزی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی  1356ﺗﺎ  1357ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 14
درﺻﺪی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ وا
ﻣﯽ دارد .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  ،1356دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﺮای  33روز در ﺳﺎل را داﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را از ﺧﺎرج وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮغ را از
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺨﻢﻣﺮغ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﯿﺐ را از ﻟﺒﻨﺎن ،ﭘﻨﯿﺮ را از
داﻧﻤﺎرک وارد ﻣﯽﮐﺮد.
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺰارش ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻣﺰد ﮐﻢ ﻃﯽ دﻫﻪ  1960و آﺑﯿﺎری ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮد.
رﺷﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو درﺻﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ ﺑﺮ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ
ﺷﺪ.

 -4ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﻪ از ﻃﺮف
اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻐﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از دﻫﻪ  40ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
دوﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪ.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،واﺳﻄﻪای ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در ﻗﻄﺐﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻬﺮی و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ از
ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ
دوﻟﺖ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .دوﻟﺖ
ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮ را ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﻦ دوره از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 50
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازیﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﻬﻠﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد در ﺳﺎل  98 ،1353درﺻﺪ
ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﻧﻔﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺟﻮاﻣﻊ زﯾﺮ ﻧﻔﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .وامﻫﺎ و ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ وﯾﮋه

در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اول ،دوم و ﺳﻮم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ
اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ واردات ،ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻓﻘﺪان راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و
زﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﮔﺮدﯾﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ،ﺗﺎ  90در ﺻﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  1357ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻻی ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺻﺎدرات وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 -5وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
از آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل درآﻣﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺎدی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  500ﺗﺎ
 1200ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق  1000ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺣﺪود 1348
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻮد( و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﮑﺎن در آن زﻣﺎن ﺣﺪود 28000
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺶ از  28ﻣﺎه ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ 46 ،درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺳﺎل  1356زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺶ از  45ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 -6ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮدن ﻋﻠﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎص اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﮑﯿﻪ دارد .در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﻘﻼب،
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﺪ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻮزون ﻧﺒﻮد .رﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ر درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ فرﺷﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از
اواﺳﻂ دﻫﻪ  50رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺳﺮ ﺳﺎمآور ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮه
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ ﺷﺎه در زﻣﯿﻨﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی واﻗﻌﯿﺎت ﺧﺒﺮ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداد.
اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و اﯾﻦ در واﻗﻊ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از
رﺷﺪ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺣﺘﯽ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
 1352-1357ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی دروازﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﺰرگ در ذﻫﻦ ﺷﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن را اﻓﺰاﯾﺶ داده
ﺑﻮد .در ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪرن ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در
اواﺧﺮ رژﯾﻢ ﺷﺎه و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪی
دوﻟﺖ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻮط آن ار ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪ ..ﺗﻮرم و
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ از ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .رﺷﺪ
ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯽروﯾﻪ و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻓﺎﻫﯽ رژﯾﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آﻫﻨﮓ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت
روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺳﮑﻨﻪ
و رﮐﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪ .در
ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  1356ﺗﻮرم ﺑﻪ  40در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮ
ﻧﻔﺘﯽ از  1/14درﺻﺪ در ﺳﺎل  1355ﺑﻪ  4/9درﺻﺪ در ﺳﺎل  1356ﺗﻨﺰل
ﯾﺎﻓﺖ.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دوران ﭘﻬﻠﻮی را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد:
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ  ،رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در داﻣﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺸﺎورزی  ،اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﻢ ﮐﺎری ،ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ  ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻬﺮه
وری  ،وﺿﻊ ﺑﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  ،ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ  ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  ،ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر  ،اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ  ،اﺟﺮاى ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺨﺖ و
ﭘـﺎش و وﻟﺨﺮﺟـﻰ ﻫـﺎى ﺳـﺮﺳﺎم آور ﺷﺎﻫـﺎﻧﻪ در اﻣـﻮر ﻣﺒﺘـﺬل ،ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎى ﻣﻠﻰ  ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ و در ﯾﮏ ﮐﻼم،
ﻓﺴﺎد ،اﺳﺮاف ،ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدى و ﻓﻘﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﺳﺪ  ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﯾﻦ دوران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی زﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﻔﺮط ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی ﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل  1350در ﺣﺪود ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد،
8/566ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ رﻗﻢ
در ﺳﺎل  1355ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ژاﻧﺪارﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮدی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ در
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺎه اﺳﺖ

