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  درآمد.    ١
  
  

هر فعاليت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای 
، بسته به ريسک هايی که با آن مواجه توجيه اقتصادی باشد

سود را، اين سطح از .  ميباشدنيازمند حد معينی از سود است، 
چنانچه ميزان سود پايدار .  سود اقتصادی يا سود عادی ميگويند

در باشد، عادی يک فعاليت اقتصادی افزون تر از سود 
سود فوق .  يم خوانسود فوق العاده میرا اصطالح اقتصادی آن

العاده ميتواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد، که در 
از سوی ديگر، .  آنصورت سود انحصاری ناميده ميشود

اکتشاف و بهره برداری از پاره ای از منابع طبيعی که سطح 
ک است، نيز تقاضا برای آنها بسيار باال، اما ذخائر آنها نسبتا اند

اين نوع سود فوق العاده غالبا .  همراه ميباشدبا سود فوق العاده 
ه از منظر تئوريک هر سود چ، گررانت اقتصادی ناميده ميشود

اين موارد جمله  نفت از.  اده ای رانت اقتصادی استفوق الع
  . است

  
به دليل باال .  ميباشدهمراه رانت اقتصادی توليد نفت غالبا با 

فروش نفت قيمت بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتی، غالبا 
اين   1.آن استو سود اقتصادی به مراتب بيشتر از هزينه توليد 

فت همواره با رقابت سخت بين تا توليد نموجب شده است امر 
مختلف برای تصاحب رانت گروه های اجتماعی کشورها و 

 سرنوشت بسياری از کشورهای نفت خيز.  همراه باشدنفت 
، در روند  و درحال رشد، به ويژه در مناطق توسعه نيافتهجهان

                                                 
  ميزان رانت نفت به عوامل متعددی، از جمله دشواری و هزينه استخراج  1

 آن، موفقيت سياسی کشور نفت، کيفيت نفت مورد نظر و هزينه تصفيه
  .  توليد کننده  و شرايط ژئوپلتيک منطقه بستگی دارد
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بهره برداری و توزيع  چگونگی رقم خورده وها اين رقابت 
ساختار اقتصادی، شکل گيری  ننده در، نقشی تعيين کرانت نفت

    .ايفا کرده استسياسی و اجتماعی آنها 
  

بر رقابت در کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد 
نخست، در .  در سه سطح انجام ميپذيردسر رانت نفت غالبا 

سطح بين المللی بين کشورهای نيرومند و شرکتهای بين المللی 
تصاحب بيشترين سهم از رانت منظور نفتی وابسته به آنها، ب
دوم، در سطح کالن داخلی، بين طبقه  . نفت کشور مورد نظر

و شرکتهای بين (حاکمه کشور نفت خيز و کشورهای نيرومند 
که حق اکتشاف و توليد نفت را در ) المللی نفتی وابسته به آنها

کشور نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد مورد نظر کسب 
  سوم، در سطح خرد، بين گروه ها و اقشار اجتماعی .کرده اند

  .کشور نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد
  

ات شدت، چگونگی و مکانيزم اين رقابتها دارای تاثير
ساختار سياسی و اقتصادی کشورهای نفت خيز بر چشمگيری 

سرنوشت بسياری از .  توسعه نيافته و درحال رشد بوده است
.  اين رقابتها رقم خورده استاين کشورها در روند

سيکل  نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، هایدرکشور
رقابت بر سر رانت نفت معموال با رقابت بين کشورهای 

مند برسر رانت نفت آغاز ميشود و با باال گرفتن گرايشهای ونير
، به در کشورهای مزبورناسيوناليستی و افزايش قدرت دولت 

کشور حاکم در در اين مرحله دولت .  يدرو می مرحله دوم فرا
فعال کشور از شرکتهای بين المللی نفتی که در آن نفت خيز 

بخشی تا بتواند  ميشودسهم بيشتری از رانت نفت خواهان هستند 
، به دليل اما.  از آنرا صرف توسعه و نوسازی کشور خود کند

مشکالت توسعه نفت محور با سرعت ساختار رانتی اقتصاد، 
و در بدنه اقتصاد و جامعه کشور نفت خيز گسترده گشته ار آشک

اين امر کار توسعه اقتصادی و سياسی کشور را .  ميشوند
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ر مرحله سوم دامنه رقابت بر سر باالخره، د.  دشوار ميسازد
رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعی کشور نفت خيز 

ه ای از در پار. توسعه نيافته و درحال رشد گسترده ميشود
می چنان شدت شده، ز کنترل دولت خارج ا اين رقابت کشورها

گيرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسيار 
سازد و نهايتا به جنگهای داخلی و فروپاشی ميپرهزينه و سخت 

  2.انجامدمی دولت 
  

فوق را دنبال کرده کلی الگوی به ميزان قابل توجهی  ايران
رقابت سيکل را در مشخص  مرحله ششن ميتواايران در . است

  :بر سر رانت نفت تميز داد که عبارتند از

  )١٣٢٠-١٢٨٠(مرکزی دولت رقابتهای ژئوپلتيک و تکوين .  ١

رشد گرايشهای ناسيوناليستی و جنبش ملی شدن نفت .  ٢
)١٣٣٢-١٣٢٠(  

  ) ١٣۵٠ تا ١٣٣٣(   توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور ٣

  ) تا انقالب اسالمی١٣۵١(محور توسعه نفت بحران .  ۴

 انقالب اسالمی، رانت نفت در خدمت اسالمی سازی آمرانه. ۵
)١٣۵١٣٧٩-٨(  

  و بحران توسعه نفت محوررقابتهای ژئوپلتيکبازگشت . ٦
  ) به اين سو١٣٧٩(

  
ه سالهای کرخه رقابت برای رانت نفت ايران چدور نخست 

 دوگانه عملکردیدارای  برميگيرد، را در ١٣٢٠تا  ١٢٨٠
توسعه صنعت نفت ايران با قراردادها و مناسبات  . بود

                                                 
  :  برای توضيحات بيشتر به کتاب زير مراجعه کنيد 2

Mary Kaldor, Terry Lynn Karl and Yahia Said, 2007, Oil 
Wars, Pluto Press, London 
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 ميباشد ١٢٨٠ که مهمترين آنها قرارداد استعماری آغاز گشت
 به جز مناطق زير نفوذ ،ايرانامتياز اکتشاف و توليد نفت که 

اما  . دکراگذار  وسال به ويليام دارسی٦٠برای مدت  را روسيه
 وجود ثبات و امنيت خصلت صنعت نفت، يعنی نياز آن به

، همراه با نگرانی سياسی و زير ساختهای اقتصادی مناسب
را بريتانيا بريتانيا از گسترش نفوذ روسيه در ايران، دولت 

خواست مردم در کنار مجبور ساخت تا برای حفظ منافع خود 
ايجاد يک حکومت مرکزی نيرومند و نوسازی ايران برای 

 مشروطيت و قرارداد شکست جنبشدرپی . قرارگيردکشور 
به تاسيس سلطنت رضاشاه انجاميد ،  اين عملکرد دوگانه ١٩١٩
دولت يک يک نظام ديکتاتوری به ايجاد پی ريزی که با 

 و توانست مرکزی نيرومند و نوسازی آمرانه کشور اقدام نمود
 سياسی گسترده  ودر فرصت نسبتا کوتاهی اصالحات اقتصادی

 در اين روند،  .به اجرا بگذاردنفت با استفاده از درآمد ای را 
 به دارسیامتيازنامه اشتباه تاريخی رضا شاه در لغو يکجانبه 

 سال ٢٧انجاميد که عمر امتياز دارسی را برای  ١٩٣٣قرارداد 
رضا شاه به فزاينده ميل اين تحول، درپی  . ديگر تمديد کرد

 . را تضعيف کردجديد استبداد و خودکامگی پايه های حکومت 
 نفت و ، با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم،باالخره

اين تحول .  اهميت فزاينده ای يافت موقعيت استراتژيک ايران
 رضا شاه به اشغال ايران توسط متفقين و سرنگونی حکومت

     .دبرپايان را به انجاميد که اين دوره 
  

 ١٣٢٠رخه رقابت برای رانت نفت ايران که سالهای چدور دوم 
 را دربر ميگيرد، دوره رشد گرايشهای ناسيوناليستی ١٣٣٢تا 

رقابت  ،در اين دوره.   انجاميدجنبش ملی شدن نفتکه به بود 
.  در دو جبهه مختلف تشديد و تعميق شدايران بر سر رانت نفت 

آمريکا   که در روند آن خست، بين آمريکا، شوروی و بريتانيان
ت ايران از و شوروی در صدد گرفتن سهمی از رانت نف

  .برآمدند، بريتانيا که نفت ايران را به انحصار خود درآورده بود
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 که خارجی، به ويژه بريتانيادولتهای دوم، بين دولت ايران و 
 اقدام به ملی کردنطی آن دولت ايران برای دريافت حق خود 

رخه رقابت بر سر نفت ايران چ  اين دور از .نمودصنعت نفت 
 مرداد ٢٨ت ملی دکتر مصدق و کودتای نهايتا به سقوط دول

 ١٣٣٣در پی سرنگونی دولت دکتر مصدق، در سال .  انجاميد
، در صد سهام ۴٠ با  انگليسیهایکنسرسيومی مرکب از شرکت

در  ۴٠ باو آمريکايی در صد سهام  ٢٠با  فرانسوی  وهلندی
توليد و عرضه نفت ايران را برای که تشکيل شد صد سهام، 

 در صد از خالص دريافتی ۵٠ مقابل پرداخت  سال در٢۵مدت 
پايه در اثر اين تحول، .  ها به دولت ايران به عهده گرفت

اقتصاد سياسی جديدی ريخته شد که برنامه نوسازی آمرانه 
  .ايران را طی دو دهه بعد به پيش برد

  
دور سوم  چرخه رقابت بر سر رانت نفت که سالهای  در 

، حکومت محمد رضا پهلوی د را در بر ميگير١٣۵٠ تا١٣٣٣
لند پروازانه ای را ب بر پايه درآمد سرشار نفت برنامه توانست

سياستی که طی  .برای نوسازی آمرانه ايران به اجرا بگذارد
 که عبارنتد ددارای چهار محور اصلی بودنبال شد اين دوره 

توزيع رانت نفت بين ) ٢ ؛تکيه روزافزون به درآمد نفت) ١ :از
افزايش شديد بودجه نظامی و ) ٣ ؛سرکوب مخالفينحاميان و 

اجرای ) ۴؛ دولتهای اداری و انتظامی گسترش سريع دستگاه 
صنعتی کردن اقتصاد از  و اصالحات اقتصادی و اجتماعی

سهم طی اين دوره    .طريق سياست جانشين سازی واردات
 در سال %١١درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از 

درآمد سرشار . افزايش يافت ١٣۵٠رسال د% ۵٦ به ١٣٣٣
و  پايگاه قدرت خود را تحکيم کندبه دولت اجازه داد تا نفت 

 بودجه الزم برای رشد خيره کننده ،بدون توسل به اخذ ماليات
 اصالحات  ودستگاه های اداری و انتظامی دولت، ارتش

در دهه   .نمايداجتماعی و اقتصادی بلند پروازانه خود را تامين 
، پس از سرکوب مخالفين، حکومت با انجام ۴٠ و٣٠ای ه
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اصالحاتی مانند اصالحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام 
های مهمی در جهت اصالح ساختار سياسی و مدرن سازی 

اقدام به صنعتی  ١٣۵١-١٣۴١ جامعه برداشت و طی دوره
در .   نمودوارداتسازی جانشين کردن کشور از طريق 

حکومت موفقيتهای  ١٣۵١-١٣۴١ه  دور، طی مجموع
اما، به لحاظ . رصه اقتصادی بدست آوردعچشمگيری در

سياسی، از آغاز اين دوره نظام سياسی کشور با سرعت به 
 مکانيزم ١٣۵٢استبداد فردی فروغلتيد، تا آنجا که در آستانه 

افزون بر اين، .  کنترل اشتباهات آن وجود نداشتموثری برای 
 پايه رانت نفت مشکالت اجتماعی و نوسازی سريع کشور بر
    .همراه آورده اقتصادی متعددی نيز ب

  
که سالهای ايران دور چهارم چرخه رقابت بر سر رانت نفت 

حران  را در بر ميگيرد، دوره ب تا انقالب اسالمی١٣۵١
نفت محور اقتصادی توسعه .  استتوسعه نفت محورژی تاسترا
 زيرا ساختار و بود،نبادوام و پايدار  ١٣۵٠ تا١٣٣٣دوره 

فرهنگ رانتخواری با سرعت نهادهای دولت را از درون 
در .  ختو دولت را در اجرای وظايفش ناتوان ساکرد پوسيده 

موجب و استقالل مالی ناشی از آن سطح سياسی، رانت نفت 
، ساختارهای استبدادی، گسترش جدايی نهاد دولت از جامعه

ته شدن طبقات اجتماعی تضعيف نهادهای جامعه مدنی و وابس
داد تا با اجازه استقالل مالی به دولت .  به نهاد دولت گشت

و چيره شدن بر خريد مخالفين ، گسترش دستگاه های سرکوب
به .  واستهای خود را بر جامعه تحميل کندخ، اقتصاد کشور

لحاظ اقتصادی، رانت نفت موجب تضعيف انگيزه کار، 
اتالف  و رايیتضعيف بخش خصوصی، گسترش مصرف گ

انظباط مالی دولت را درآمد سرشار نفت . گشت منابع اقتصادی
جانشين سازی «سست کرد و به آن اجازه داد تا سياست 

بخش اين امر .   در ابعادی نسنجيده به اجرا بگذاردرا» واردات
پيدايش کشاورزی و توليدات داخلی را تضعيف کرد و به 



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 11

افزايش نرخ تورم، د، مجموعه گسترده ای از صنايع ناکارآم
  . انجاميدتشديد نابرابری توزيع درآمد و گسترش بيکاری

  
مشکالت اقتصادی و سياسی الگوی توسعه نفت محور در نيمه 

درآمد چند برابرشدن اما، با .  شده بودپديدار  ١٣۴٠دوم دهه 
ر کل نظام اقتصادی و د، اين مشکالت ۵٠ايل دهه او در نفت

به يک بحران در فرصت کوتاهی   وگشتسياسی کشورگسترده 
نفت در اقتصاد درآمد تزريق بيرويه  .روئيد همه جانبه فرا

کشور، در شرايطی که اقتصاد ملی ظرفيت جذب آنرا نداشت، 
 ٢۵ به ١٣۵١ در سال  درصد۴نرخ تورم ازتا موجب شد 

در شرايطی که بودجه   .بدافزايش يا ١٣۵٦ در سال درصد
 و نرخ رشد توليد ناخالص ه بودچند برابر شداقتصادی کشور 

  درصد١٠گذشته بود، نرخ بيکاری به  درصد ١٢ملی از مرز 
 درصد افزايش ١١ضريب نابرابری توزيع درآمد رسيد و 
پنج در فاصله  تورم شديد همراه با رشد سريع واردات که . يافت

زی و توليدات داخلی  از چهار برابر شده بود، کشاوررسال بيشت
رکود بخش های کشاورزی و صنايع سنتی .  را تضعيف کرد

موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ و تشديد 
تورم، سرمايه گذاری .  بحران های اجتماعی و سياسی گرديد

های نادرست، افت کارايی، تخصيص نامطلوب منابع، پروژه 
های نمايشی و مصرف گرايی بی رويه موجب اتالف انبوه 

از سوی ديگر، بخش متنابهی از ثروت . ديدمنابع توليدی گر
.  کشور از طريق افزايش بی رويه بودجه نظامی به هدر داده شد

ليد ناخالص ملی تو درصد٢٠نظامی به  بودجه  ١٣۵٧ در سال
و سهم کاالهای نظامی در کل واردات کشور از کشور رسيد 

دولت با گسترش سريع دامنه بحران، .  گذشت درصد ٣٠مرز 
تصحيح سياست های خود، به دستگيری و مجازات به جای 

آرامی های  اين امر موجب تشديد نا. پرداخت" گران فروشان"
اجتماعی و سياسی گرديد و بازار را  که طی دهه گذشته از 

سنتی فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها  -نيروهای مذهبی
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نست به علت نبود آزادی های سياسی، جامعه نتوا.  بازگرداند
سياست های به ند و رفتار رهبران سياسی خود را کنترل ک

  . پايان دهدبه موقع نادرست آن 
  

با فروپاشی سلسله پهلوی و تاسيس جمهوری اسالمی، چرخه 
که گشت رقابت بر سر رانت نفت ايران وارد دور پنجم خود 

استفاده از رانت نفت برای ) ١:  دارای دو مشخصه اصلی است
گسترش دامنه رقابت برای ) ٢  مرانه کشور؛اسالمی سازی آ

تصاحب رانت نفت بين جناح های حکومت و تعميق آن به 
رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا  . درون جامعه

برنامه نوسازی آمرانه ايران را به اجرا بگذارند و به جمهوری 
 تا در جهت اسالمی کردن آمرانه ايران ه استاسالمی اجازه داد

رانت نفت با تامين بودجه مالی الزم برای گسترش .  اقدام کند
دستگاه های سرکوب، خريد حمايت سياسی از طريق توزيع 

ورشکستگی اقتصاد دولتی، به انداختن تعويق به رانت و 
حاکمان جمهوری اسالمی اجازه داده است تا با آزادی عمل 

به را سالمی سازی آمرانه کشور انسبتا قابل توجهی برنامه 
درآمد جمهوری اسالمی ايران از محل صادرات  . اجرا بگذارند

.  دالر بوده است د ميليار٦٠٠ بالغ بر سال گذشته ٢٨نفت طی 
ل انقالب و جنگ با عراق،  جريان حتی طی سالهای او

صادرات نفت ادامه داشت و دولت جمهوری اسالمی توانست 
يارد دالر  ميل١٣هرساله متوسط بطور از محل صادرات نفت 

اين درآمد سرشار نقشی کليدی در تحکيم .  بدست آورد
  .جمهوری اسالمی و اجرای برنامه های آن ايفا کرده است

  
از اقتصاد عظيمی  بخش جمهوری اسالمیبا روی کار آمدن 

به دليل .  بخش دولتی در آمدو مديريت مالکيت تحت کشور 
اين تحول نهادهای انقالبی،  و موسسات دولتی يی آعدم کار

بر کشور تحميل  سال گذشته ٢٨طی   راهزينه بسيار سنگينی
توسعه و روند  آهنگ ای نامطلوبی براتکرده و دارای تاثير
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بی شک، بدون درآمد سرشار نفت، .  اقتصادی ايران بوده است
. جمهوری اسالمی نميتوانست اين وضعيت را حفظ و ادامه دهد

استوار و ه رانت نفت هزينه سنگين بخش دولتی عمدتا بر پاي
    .بوه استقابل تحمل 

  
از  با استفاده ،دولتدر ايران شکل دهی جامعه از باال توسط 

اما در .  توزيع رانت نفت و ابزار سرکوب پديده جديدی نيست
جمهوری اسالمی اين پديده آنقدر گسترش يافته که به وجه غالب 

 دولتی کردن ين امر را عالوه بردليل ا  .جامعه تبديل شده است
اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود آزادی های سياسی، عدم 
پاسخگويی حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسی، ميبايد 

جست که با تحميل فرهنگ و جمهوری اسالمی در ايدئولوژی 
موجب قطبی و ترويج غرب ستيزی سنتی مناسبات اجتماعی 

 و نظام معه جهانی شدهو تقابل آن با جاشدن بيش از حد جامعه 
را بطور فزاينده ای به استفاده از سياست توزيع سياسی کشور 

  .  وابسته کرده استو سرکوب رانت 
  
ياستهای توزيع رانت جمهوری اسالمی دو گروه اجتماعی را، س

با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهای متفاوت هدف قرار 
ياستهای رانتی در مورد مردم عادی، هدف س.  داده اند

جمهوری اسالمی عبارت بوده است از تحکيم پايه های رژيم و 
سهميه بندی کاالهای خريد پشتيبانی سياسی مردم از طريق 

مصرفی، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کاالی 
تخصيص مشاغل در ادارات دولتی و نهادهای مصرفی، 
درموسسات سهميه بندی  ،توزيع پروانه های کسبانقالبی، 
در مورد پايوران .   و موارد ديگری از اين گونهآموزشی

هدف سياستهای رانتی جمهوری اسالمی عبارت بوده رژيم، 
و مديران وابسته به " سرمايه دار"است از ايجاد يک طبقه 

در اين مورد ابزارهايی که بيشتر مورد استفاده قرار  . رژيم
 صادرات و واردات به توزيع پروانه هایند از تگرفته اند عبار
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توزيع مواد خام وکاالهای  ، حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان
توزيع ، معافيت های مالياتی، سرمايه ای با نرخ های ترجيحی

 و تخصيص مشاغل باالی ارزانبسيار وام های اعتبارات و 
  .دولتی

     
افزون بر اين، در سياستهای توزيع رانت جمهوری اسالمی 

در دوره اول که سالهای .   متفاوت را تميز دادميتوان دو دوره
 را در برميگيرد توزيع رانت عمدتا از طريق ١٣٧٩ تا ١٣۵٧
 اداری مانند سهميه بندی کاال، کنترل واردات و هایابزار

صادرات، صدور پروانه های کسب و توزيع ارز ارزان انجام 
اين ابزار بسيار پر هزينه بودند و ناهنجاری های .  گرفت

در دوره پس از .  سترده ای را بر اقتصاد کشور تحميل کردندگ
و " سرمايه دار"، پس از تثبيت رژيم و پيدايش  طبقه ١٣٧٩

با انجام  ،مديران وابسته به رژيم، استفاده از ابزارهای پرهزينه
استفاده از  کنارگذاشته شد ومجموعه ای از اصالحات اقتصادی 
نند تخصيص اعتبارات و وام ابزارهای اقتصادی و پيجيده تر ما

ارزان، تعرفه های گمرکی، معافيت از ماليات، تقسيم پروژه 
های دولتی بين سردمداران رژيم و توزيع يارانه های غير 

  .    مستقيم مورد توجه بيشتر قرار گرفت
  

با استفاده از ابزار و مکانيزم های فوق جمهوری اسالمی بخش 
منتقل کرده و از اين  رژيم حاميانبزرگی از رانت نفت را به 

طريق موفق شده است تا برنامه اسالمی سازی آمرانه ايران را 
تيره اين استراتژی چشم انداز اما در بلند مدت .  به پيش براند

به سرعت موجب گسترش  ی فوقسياست ها. ای در پيش دارد
فساد اداری و اقتصادی، انتقال منابع به فعاليتهای غير مولد، 

، ابزار فوق.  يی اقتصاد و کاهش درآمد ملی ميشوندآافت کار
مانند يک سياست مالياتی نادرست، اقتصاد را از پويايی 

 سرمايه ، کاهش پس انداز وازداشته، سبب افزايش هزينه توليدب
د و با هدايت انرژی مردم به ن خالقيت و نوآوری ميشو،گذاری
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. دن ميده را به هدرثروت هنگفتی ،مولدسوی فعاليت های غير 
نادرست در مناسبات با ايجاد همچنين، سيستم رانت خواری 

کانال های تصميم گيری سيستم اداری را ، نظام اداری کشور
در بلند مدت، .  ميسازدموثر غيرو آمد اکارنآنرا مسدود کرده، 

 ستکاخواهند از يکسو از ميزان طرفداران رژيم مشکالت اين 
سرکوب و تطميع را دشوار و از سوی ديگر تامين هزينه های 

  .  ختساخواهند و نهايتا غير ممکن 
  

همانطور که اشاره شد در جمهوری اسالمی چرخه رقابت برای 
رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است که استفاده از رانت 
.  نفت برای اسالمی سازی آمرانه کشور وجه نخست آن ميباشد

منه رقابت مشخصه دوم اين چرخه عبارت است از گسترش دا
برای تصاحب رانت نفت بين جناح های حکومت و تعميق آن به 

جمهوری اسالمی، عليرغم ساختار استبدادی و .  درون جامعه
قدرت مطلقه ولی فقيه، دارای چند جناح مختلف است که برای 
.  دسترسی به رانت نفت مستقيما با يکديگر به رقابت ميپردازند

ی انجام ميپذيرد که رقابت برای اين رقابت از کانال های مختلف
پست رياست جمهوری و اشغال ارگان های اجرايی نهاد دولت 

به عبارت ديگر، رقابت برای .  وجه رسمی و اصلی آن ميباشد
پست رياست جمهوری کشور و اشغال ارگانهای نهاد دولت به 

اين امر .  موتور رقابت برای کسب رانت نفت تبديل شده است
سلط شدن گرايشهای پوپوليستی در سياست موجب تقويت و م

ايران گشته که شديدا تورم زا است و مصالح بلند مدت کشور را 
  . قربانی موفقيتها و مالحظات مقطعی جناحهای حکومت ميکند

  
ری اسالمی دامنه رقابت برای رانت وافزون بر اين، در جمه

.  نفت به سوی پايين و به درون جامعه نيز تعميق شده است
گروه های مافيايی متعدد نون اقشار اجتماعی با تشکيل اک

شکل .  رانت نفت شده اندکسب مستقيما وارد رقابت برای 
گيری گروه های مافيايی برای انجام معامالت نفتی و کسب 
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پروژه های بزرگ دولتی نمود بارز اين پديده است که از دهه 
اين گروه ها برای .   به شدت در حال گسترش است١٣٧٠
حداکثر رانت در کوتاهترين زمان ممکن به هر وسيله کسب 

، بصورتی که ای، قانونی و يا غير قانونی متوسل ميشوند
   . رقابت بر سر رانت نفت ديگر حد و مرزی نميشناسد

  
پيدايش و گسترش دو پديده فوق در ساختار اقتصاد سياسی 

صادی نه تنها امر توسعه اقتاين تحول .  ايران نگران کننده است
د چنان شدت گيرد که امر ن، بلکه ميتواميسازد تررا دشوار

دشوار حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسيار پرهزينه و 
چنانچه روند .  و نهايتا کار حکومت کردن را مختل سازدکند 

 بهميتواند از کنترل خارج گردد، رقابت برسررانت نفت 
ی هاکودتامناقشات سياسی، بی ثباتی اقتصادی و سياسی، 

سرنوشت بسياری .  داخلی بيانجامدهای جنگ نظامی و يا حتی 
 آمريکا جنوبی و آمريکای التين ،از کشورهای نفت خيز آفريقا

هنوز با ايران  گرچه جمهوری اسالمی . مويد اين امر است
 د، اما طاليه های اوليه اينرچنين سرنوشتی بسيار فاصله دا
 رياست جمهوری به اتاب انتخسرنوشت، به صورت تبديل شدن

چرخه رقابت برای کسب رانت نفت، گسترش وغلبه سياستهای 
پوپوليستی و نظامی شدن ساختار اقتصادی و سياسی کشور با 

   . سرعت در حال پيشروی و گسترش است
  

 ١٣٧٩دور ششم چرخه رقابت برای رانت نفت ايران سالهای 
ای   مشخصه ه.به بعد را در برميگيرد)  ميالدی٢٠٠٠(

مده شدن دوباره رقابت های ععبارتند ازدوره ن ايبرجسته 
ژئوپلتيک برای کنترل منابع نفتی منطقه و بازگشت بحران 

دارای پيآمدهای مهمی برای اين مرحله .  توسعه نفت محور
ناديده که است چشم انداز توسعه اقتصادی و سياسی کشور 

 حاکمان  درمعادالت تحول سياسی ايران، چه توسطهاگرفتن آن
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جمهوری اسالمی و چه توسط نيروهای اوپوزيسيون، ميتواند 
  .برای ايران به ارمغان آوردرا سرنوشت نامطلوبی 

  
برابر شده سه قيمت نفت خام نزديک به پنج سال گذشته طي 
 اکثر کارشناسان معتقدند که اين امر به دليل عوامل . است

ه ادامه ساختاري عرضه و تقاضا بوده و طی دهه های آيند
تا بر اساس پيش بيني آژانس اطالعات انرژي، .  خواهد يافت

 ١٢٠ سطح تقاضاي جهان براي نفت خام  به ٢٠٢۵سال 
برآوردها حاکي از آن است   .رسيدميليون بشکه در روزخواهد 

که با فرسوده شدن ميدان هاي نفت در اروپا و پاره اي ديگر از 
ي آينده جهان به سرعت مناطق، سهم خاورميانه در تامين تقاضا

 در ٦١در حال حاضر با توجه با اينکه .  افزايش خواهد يافت
صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در خاورميانه قرار دارد و 

منطقه اين در صد کل واردات نفت جهان توسط  ۴٢ متجاوز از
رشد فزاينده تقاضاي جهان براي نفت خام و ، تامين ميشود

 خاورميانه موجب شده است نفتهان به وابستگی روز افزون ج
نقش بازهم بيشتری در رقابت های ژئوپلتيک منطقه اين تا 

   .کسب کند
  

. استشکننده درمنطقه خاورميانه و اقتصادی ثبات سياسي 
منجر به خاورميانه ميتواند منطقه درنا آرامي هاي سياسي بروز 

زون اف.  اختالل هاي جدي در چرخه توليد و توزيع نفت گردد
و ظرفيت پايين کشورهای ريسک هاي ژئوپلتيک بر اين، 
د که ميتواند سبب شودر جذب سرمايه گذاری های کالن منطقه 

سرمايه گذاري در صنعت نفت به ميزاني که براي تامين رشد 
طبق برآوردهاي .  فزاينده تقاضا الزم ميباشد انجام نپذيرد

 تريليون ١۵م  مستلزتقاضای فزاينده برای نفت آژانس، تامين 
دالر سرمايه گذاري در تاسيسات و زيرساختهاي صنعت نفت 

سرمايه گذاری اين سرمايه جهانی در صورتی اقدام به .  است
کرد که بازار نفت با ريسک هاي ژئوپلتيک هنگفت و خواهد 
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به دليل نداشتن از سوي ديگر، .  سيستماتيک مواجه نباشد
و سياسی مناسب، ساختارهای حقوقی، فيزيکی، اقتصادی 

تامين، جذب و انجام اين حجم عظيم از سرمايه گذاري براي 
   .دشوار خواهد بودخاورميانه ی نفت خيز اغلب کشورها

  
منطقه خاورميانه، از سبب شده است تا مجموعه عوامل فوق 

صحنه رقابتهای شديد ژئوپلتيک برای گر به بار دي ،جمله ايران
رقابتهای ژئوپلتيک .  بديل گرددتکنترل منابع نفتی و رانت نفت 

در شرايطی در منطقه شدت ميگيرد که ايران دستخوش 
نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سياسی عميق و گسترده 

  .  ای است
  

، يعنی بحران توسعه نفت محور، پديده مشخصه دوم اين دوره
 با ١٣۵٠ايران اين پديده را در دهه .  شناخته شده ای است

با توجه به اين تجربه، انتظار .  آزمودای سنگينی پرداخت به
را  ۵٠اشتباهات دهه جمهوری اسالمی ميرفت که رهبران 

 اسالمی از بسياری جمهوری ١٣٨٠در دهه  اما.  تکرار نکنند
جهات بحرانی را تجربه ميکند که حکومت محمد رضا پهلوی 

، ١٣۵٠مانند دهه .  تجربه کردآنرا خود عمردر دهه پايانی 
ليل اين بحران را ميبايست در ساختار رانتی اقتصاد سياسی د

کشور و تزريق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که ظرفيت 
با اين تفاوت که اين بار مناسبات .  ذب آنرا ندارد جستجو کردج

رانتی حاکم بر اقتصاد سياسی کشور بسيار گسترده تر و عميق 
يل ناهنجاری های ظرفيت جذب اقتصاد به دل،  استشتهذگاز تر 

متعدد بطور نسبی بسيار کمتر است  و رژيم حاکم بر ساختاری 
بسيار کشور درعرصه سياست خارجی گرفتار يک بحران 

  . سرنوشت ساز استجدی و 
 

در اثر افزايش قيمت نفت خام در طی شش سال گذشته، 
درآمد ايران از محل صادرات نفت و گاز بازارهای جهانی، 
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افزايش، هزينه های دولت پنج اين درپی .  ت برابر شده اس٢/۵
اما، .   برابر شده است٢/٢ و واردات کشور گرديدهبرابر 

عليرغم چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت، طی اين 
 ٨/۴  به١٣٨١ درصد در سال ٦/٧دوره نرخ رشد اقتصادی از

رشد سرمايه ثابت و  کاهش يافته ١٣٨٦درصد در سال 
در حاليکه، . گرديده استر از نصف ناخالص کشور کمت

در درصد ١٦از  و تغييرات نرخ تورم در جهت عکس بوده
.  افزايش يافته است١٣٨٦ در صد در سال ٢٢ به ١٣٨١سال 

در بخش هايی که در آنها نميتوان با افزايش افزايش تورم 
واردات رشد نرخ تورم را آهسته کرد، مانند مسکن، بسيار 

اخير ند سال چظرف  که قيمت مسکن در شديدتر بوده، به نحوی
تشديد نرخ تورم، افزايش واردات و .  ند برابر شده استچ

افزايش بيشتر نرخ تورم در بخشهايی مانند مسکن موجب 
تضعيف توليدات داخلی و حرکت سرمايه از بخشهای صنعتی و 

کشاورزی به سوی مسکن، خدمات و فعاليتهای داللی گشته 
ت نرخ رشد اقتصادی و ادامه نرخ باالی اين امر در اف.  است

عليرغم  شش برابر شدن هزينه های .  بيکاری منعکس است
جاری دولت که بخش قابل توجهی از آن صرف ايجاد اشتغال 

ت در موسسات دولتی ميشود، نرخ حکومکاذب برای حاميان 
  .   درصد در نوسان است١٦بيکاری همچنان حول 

  
يق رانت نفت به اقتصاد، ر، تز١٣۵٠به اين ترتيب، مانند دهه 

در شرايطی که اقتصاد ملی به دليل ناهنجاری های ساختاری 
متعدد ظرفيت جذب آنرا ندارد، به جای افزايش نرخ رشد 
اقتصادی، موجب تورم، تضعيف توليدات داخلی، رونق 

فعاليتهای داللی، رشد بيرويه مصرف گرايی درميان اقشار 
.  توليدی و ثروت کشور گشته استمرفه و اتالف انبوه منابع 

بسامانی اقتصادی، ناشواهد حاکی از آن است که دامنه 
نارضايتی های سياسی و اجتماعی به سرعت در درون جامعه 

پايگاه  با سست شدن.  مدنی ايران درحال گسترش است
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 توانايی رژيم در ، جمهوری اسالمیايدئولوژيک و مذهبی
تماعی مردم به سرعت در کنترل نارضايتی های سياسی و اج

لذا، ميتوان انتظار داشت که درآينده .  حال تحليل رفتن است
  .   بحران اقتصادی وسياسی کشور گسترده تر و عميق تر گردد

  
پديده فوق، يعنی عمده شدن دوباره رقابت های دو همزمانی 
 بازگشت وبرای کنترل منابع و رانت نفت منطقه  ژئوپلتيک

شرايطی که نظام حاکم درعرصه ، در حوربحران توسعه نفت م
حتمال از يکسو ا ، يک بحران جدی استرسياست خارجی گرفتا

از سوی ديگر ريسکها و  و تحول سياسی کشور را تقويت ميکند
انجام اصالحات اقتصادی و سياسی  .مخاطرات آنرا باال ميبرد

در ايران، بنا به مالحظات داخلی و بين المللی، امری ضروری 
 عدم درک اين ضرورت از سوی رهبران جمهوری .است

اسالمی و به تعويق انداختن برنامه اصالحات، ريسکها و 
. مخاطراتی را که در برابر کشور قراردارند تشديد خواهد کرد
اما مبارزه سياسی برای انجام اين اصالحات ميبايست با توجه 

به چگونگی رقابتهای ژئوپلتيکی که در منطقه درحال شدت 
ناديده گرفتن اين مطلب از سوی .  فتن است، رهبری شودگر

نيروهای اپوزيسيون نيز ميتواند پيآمدهای نامطلوبی برای ايران 
  .داشته باشد

  
بررسی مراحل مختلف چرخه رقابت برای نفت ايران که در 

باال به آنها اشاره شد، نشان ميدهد که طی صد سال گذشته رانت 
ل گيری ساختار اقتصاد سياسی نفت نقشی تعيين کننده در شک

اين .   کشور و سرنوشت سياسی و اقتصادی آن ايفا کرده است
نفت از يکسو سرمايه الزم برای .  عملکرد دوگانه بوده است

نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده و به ايران اجازه داده 
.  است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسريع کند

ديل کردن کشور به صحنه رقابت های بگر، با تاز سوی دي
ژئوپلتيک بين المللی، تقويت ظرفيت های استبدادی دولت و 
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ش تعميق جدايی بين نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغيب گستر
، تقويت سلطه دولت بر اقتصاد، دستگاه های نظامی و امنيتی

ايجاد مناسبات رانتی، تضعيف انگيزه کار و خالقيت اقتصادی، 
 اقتصادی، سست کردن -ترويج مصرف گرايی و فساد اداری 

انظباط مالی دولت، تشديد موج های تورمی، تشويق وابستگی 
کشور به واردات، ايحاد صنايع ناکارآمد، تضعيف توليدات 

داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال وتشديد نابرابری توزيع 
 پايدار درآمد، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و

  .   کشورعمل کرده است
  

، حل مشکالت ابتدای تاسيسنظام جمهوری اسالمی ايران از 
توسعه نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در 

 سال کامال ٢٨اما پس از گذشت .  صدر اهداف خود قرار داد
در اجرای اين کومت جمهوری اسالمی حآشکار است که 

 جمهوری اسالمی از شدت . اهداف شکست خورده است
وابستگی سياسی ايران به کشورهای ديگر کاسته است، اما با 

ايجاد يک نظام شديدا غير دموکراتيک، تضعيف نهادهای 
، تضعيف بخش خصوصی، استقرار سلطه دولت جامعه مدنی
 و ايجاد بی ثباتی و  گسترش و تعميق ساختار رانتیبر اقتصاد،

، عمال وابستگی  و خارجیسياست داخلیهای تنش در عرصه 
کشور به رانت نفت و مشکالت توسعه نفت محور را تشديد 

  .  کرده است
   

برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکالت الگوی 
توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سياسی ايران ميبايست 

به گونه ای باشد که از شکل گيری و پويا شدن ساختار و 
به لحاظ سياسی، انجام اين .   رانتی جلوگيری کندمکانيزم های

امر مستلزم استقرار يک نظام سياسی شفاف و دموکراتيک و 
تقويت نهادهای جامعه مدنی است که از تمرکز قدرت در دست 

يک گروه خاص جلوگيری کند و به جامعه اجازه دهد تا به 
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ه ب. نحوی موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال نمايد
لحاظ اقتصادی حل مشکالت الگوی توسعه نفت محور مستلزم 

جلوگيری شود،  آن است که از چيره شدن دولت بر اقتصاد
شکوفايی يک بخش خصوصی نيرومند، کارآمد و رقابتی مورد 

حمايت قرار گيرد و استفاده عقاليی از ثروت نفت و کنترل 
ب ارچوچريسکها و مخاطرات آن به نحوی مطلوب و موثر در 

  . دگردقوانين و برنامه های بلند مدت کشور نهادينه 
  

بررسی کوتاهی است که درهشت فصل ارائه ميشود حاضر نوشته 
 با ،در مورد مشخصات و مشکالت الگوی توسعه نفت محور

در پی اين پيشگفتار، فصل های دوم تا .  عطف به تجربه ايران
فت قابت بر سر رانت ن چرخه رهفتم به بررسی شش مرحله

.  ايران، به ترتيبی که در باال برشمرديم، اختصاص داده شده اند
در پايان، فصل هشتم توجه خواننده را به برخی از اصول پايه ای 

برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکالت الگوی 
  .توسعه نفت محور جلب ميکند

  
  

  هادی زمانی
  لندن

  ٢٠٠٧نوامبر 
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      دولت مرکزیتکوین  ژئوپلتيک وهایرقابت.  ٢
)١٣٢٠-١٢٨٠(  

  
فنآوری نسبتا اکتشاف، استخراج و عرضه نفت به بازار مستلزم 

اين امرغالبا از .  سرمايه گذاری های بسيار کالن استپيچيده و 
بوده و فته و در حال رشد خارج توان کشورهای توسعه نيا

د با توجه به اهميت استراتژيک نفت برای اقتصالذا، .  ميباشد
جهانی و رانت سرشار آن، وجود منابع نفت در کشورهای 

 به  کشورها سبب ميشود که اينسعه نيافته و در حال رشدتو
 و مناقشات ینفتشرکتهای بين المللی و سودجويی ميدان رقابت 

اين شرکتها غالبا ازحمايت کشورهای .  شوندتبديل ژئوپلتيک 
شتر از کشورهای رخورداراند و توان آنها بسيار بيبمادر خود 

لذا، شکل گيری  .توسعه نيافته و در حال رشد ميزبان ميباشد
ساختار سياسی و اقتصادی کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و 

در حال رشد با سرعت و به ميزان قابل توجهی به تابعی از 
مقتضييات و خواستهای شرکتهای بين المللی نفتی که جهت 

ر جذب شده اند، تبديل کسب رانت نفت به کشورهای مزبو
     .   ميشود

  
و ايجاد تاسيسات الزم برای نفت اکتشاف از سوی ديگر، 

البا چندين سال بطول ميانجامد و با ريسک ها و غآن استخراج 
لذا . مخاطرات فنی، اقتصادی و سياسی بسياری همراه  است

مستلزم نفت اقدامی بلند مدت است که سرمايه گذاری در صنعت 
همچنين، پاگيری و . ميباشدو اجتماعی اقتصادی  ،سیسياثبات 

توسعه صنعت نفت مستلزم مجموعه ای از زيرساختهای 
 .  نند شبکه های حمل و نقل و ارتباطات استااقتصادی، م

شرکتهای نفتی در صورتی به سرمايه گذاری دراکتشاف و 
استخراج نفت در يک کشور مبادرت ميورزند که دولت کشور 

آنها را تضمين د اجرای قرارداد سرمايه گذاری مزبور بتوان
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نمايد و زيرساختها و مين  تاامنيت فعاليت های آنها راکند، 
اين امر .  شرايط اقتصادی الزم برای فعاليت آنها را فراهم آورد

در کشورهای .  استدولت مرکزی توانمندمستلزم وجود يک 
مناطق توسعه اما در .  توسعه يافته اين شرايط غالبا فراهم است

لذا، . از موارد برقرار نبوده استنيافته اين شرايط در بسياری 
، بمنظور بهره برداری از فرصتهای شرکتهای بين االمللی نفتی

دولتهای  به ايجاد شده اند تا ار چموجود و تامين منافع خود، نا
توسعه نيافته و در حال نفت خيز کشورهای مرکزی نيرومند در 

ادهای اقتصادی و سياسی مدرن که برای و تاسيس نه رشد
   . کنندکمکپاگيری و توسعه صنعت نفت الزم ميباشند 

  
به اين ترتيب فعاليت شرکتهای بين االمللی نفتی در کشورهای 
نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد دارای خصلتی دوگانه 

از يکسو، شرکتهای بين االمللی نفتی، با پشتيبانی .  بوده است
رانت (حداکثر سود تحصيل ای مادر خود، بمنظور کشوره
مناسباتی استعماری و يا نيمه پرسود، امتيازهای کسب و ) نفت

استعماری بر کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد 
 از سوی ديگر، از آنجا که فعاليت آنها مستلزم  . تحميل کرده اند

ت، به روند درجه ای از ثبات و توسعه اقتصادی و سياسی اس
وسازی اقتصادی و سياسی کشورهای نتکوين دولت مرکزی و 

    .  توسعه نيافته و درحال رشد ميزبان نيز کمک کرده اند
  

شرکتهای بين االمللی نفتی برای آنکه امتيازاتی را که برای 
اکتشاف و توليد نفت از کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و 

مين قانونی باشد و بتوانند درحال رشد کسب کرده اند دارای تض
به اجرای آنها اطمينان داشته باشند، ناچار بوده اند تا از ايجاد و 

شکل گيری نظام حقوقی و استقرار يک حکومت مرکزی 
نيرومند در کشورهای ميزبان که توانايی اجرای قانون را داشته 

به عبارت ديگر، فعاليت شرکتهای بين .  باشد حمايت کنند
ی درکشورهای توسعه نيافته و درحال رشد نفت خيز، االمللی نفت
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مستلزم يک شريک محلی است که بتواند با تاسيس يک 
حکومت مرکزی نيرومند، ايجاد نظام حقوقی مدرن، نوسازی 

نظام اداری کشور و ايجاد زير بناهای اقتصادی مناسب شرايط 
ت شرکتهای بين االمللی نفتی الزم برای سرمايه گذاری و فعالي

  .ا فراهم آوردر
  

نتيجه اين دو گرايش متضاد، يعنی تالش برای کسب امتيازهای 
برای از کشورهای  توسعه نيافته و درحال رشد استعماری 

اکتشاف و توليد نفت و تحصيل حداکثر رانت، از يکسو و  
، حمايت از ايجاد حکومت مرکزی و نوسازی کشورهای مزبور

 نيمه مدرن استبدادی از سوی ديگر، موجب پيدايش حکومتهای
توسعه نيافته و درحال رشد نفت خيز  و وابسته در کشورهای 

شدت رقابتهای ژئوپلتيک  و شرايط به اين امر، بسته . شده است
 از جمله ساختار اقتصادی و اجتماعی موجود،  شکل ،محلی

     .های متعددی به خود گرفته است
  

ورهای جديد  تاسيس کشهبدر پاره ای از مناطق روند باال 
انجاميده است که حد و مرز و ساختار سياسی و اقتصادی آنها 
اساسا بر پايه مقتضييات شرکتهای بين االمللی نفتی تعيين شده 

و امارات متحده عربی در منطقه خاورميانه، عراق، .  اند
. از کشورهای حوزه خليج فارس از اين جمله اندديگر تعدادی 

 شرکتهای بين االمللی نفتی برای در پاره ای ديگر از موارد،
پيشبرد اهداف خود در کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و 

درحال رشد از ديکتاتورهای محلی که بتوانند يک حکومت 
مرکزی نيرومند بوجود آورند و با ايجاد نظام حقوقی و نوسازی 

کشور شرايط الزم برای سرمايه گذاری و فعاليت  شرکتهای 
در بسياری .  ی را فراهم آورند، حمايت کرده اندبين االمللی نفت

از موارد ديکتاتورهايی که از اين طريق به قدرت رسيده اند 
کارگزاران شرکتهای بين االمللی نفتی و عنوان عمدتا به 

در پاره ای ديگر از موارد .  کشورهای مادر آنها عمل کرده اند
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اری با ، ديکتاتورهای مزبور موفق شده اند که در عين همک
ات آنها به روند يشرکتهای بين االمللی نفتی و تامين مقتضي

گرچه . توسعه اقتصادی و سياسی کشور خود نيز کمک کنند
 و ساختار ديکتاتوری و وابستگی سياسی و اقتصادی آنها ماهيت

نهايتا به ناهنجاری های سياسی و اجتماعی انجاميده و در 
مانعی در برابر توسعه مراحل بعدی روند توسعه نفت محور به  

در منطقه .  ل شده استيبدتاقتصادی و سياسی کشور مزبور 
    . خاورميانه، ايران از جمله اين موارد است

  
 ١٢٩٧ تا ١٢٨٠به دوره عمال ران يصنعت نفت اپيدايش 

امتياز اکتشاف و توليد نفت   3.باز ميگردد) ١٩١٨ - ١٩٠١(

                                                 
در سال . يگرددبه لحاظ تاريخی، اين سابقه به امتياز رويتر باز م     3

 دولت ايران حق انحصار استخراج کليه معادن ايران، از جمله ١٨٧٢
نفت،  به استثنای طال، نقره و سنگهای قيمتی را برای هفتاد سال به 

اين امتياز چندی بعد، به دليل . بارون جوليوس رويتر واگذار کرد
مخالفت شديد دولت روس و اعتراض رجال و علمای ايران ملغی 

 يک شرکت انگليسی به نام هوتز ١٨٨۴ پس از آن، در سال . گشت
امتيازی برای استخراج نفت در نزديکی بوشهر گرفت که به علت عدم 

شرکت معادن «موفقيت آنرا به يک شرکت انگليسی ديگر به نام 
رويتر امتياز ديگری از دولت ١٨٨٩در سال . واگذار نمود» ايران

که شامل اکتشاف و ) هیمعروف به بانک شاهنشا(ايران گرفت 
چندی بعد  بانک شاهنشاهی حقوقی را که .  استخراج نفت نيز ميشد

برای بهره برداری از معادن ايران بدست آورده بود به ازای 
شرکت .  هزار ليره به شرکت انگليسی معادن ايران واگذار کرد١۵٠

  . معادن ايران توفيقی نيافت و خود به خود ملغی گرديد
      

دين امتياز در مورد نفت چن  عالوه بر موارد فوق و امتياز دارسی،       
اولين امتيازی که در .  شمال نيز واگذار گرديد که سرانجامی نداشتند

ناصرالدين شاه بود ) ١٨٩٥ (١٢٧۴باره نفت شمال داده شد، فرمان 
که امتياز استخراج نفت در محال ثالثه تنکابن و کجور و کالرستاق 

همچنين، در سال .  ا به محمد وليخان خلعتبری واگذار کردمازندران ر
 مظفرالدين شاه امتيازی برای استخراج معادن قراجه داغ ١٨٩٩
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آذربايجان به دو سرمايه دار روسی اعطا کرد که بعد از انعقاد 

  .   باطل گرديد١٩٢١عهدنامه ايران و شوروی در سال 
  

يازی را که توسط ناصرالدين خلعتبری امت)  ١٩١٦ (١٢٩۴         در سال 
شاه به وی داده شده بود به بهای اندکی به يک تاجر ماجراجوی روسی 

در همان سال خلعتبری که نخست وزير . به نام خوشتاريا واگذار کرد
بود، در غياب مجلس شورای ملی، تحت فشار دولت روسيه که  ارتش 

 خوشتاريا برای آن سرتاسر شمال ايران را اشغال کرده بود امتيازی به
 خوشتاريا امتياز نفت شمال ١٩٢٠در سال . استخراح نفت شمال داد

بالفاصله، دولت ايران . انگليس فروختايران و را به شرکت نفت 
اعالم داشت که امتياز نفت شمال فاقد اعتبار است زيرا به تصويب 

در اين مقطع، . مجلس نرسيده و تحت فشار روسيه واگذار شده است
مريکا که تالش ميکرد در ايران امتيازهايی بدست آورد با دولت آ

  .  گسترش امتياز نفت بريتانيا به شمال مخالفت کرد
      

 ايران تالش کرد تا نظر دولت آمريکا و ١٢٩٩         پس از کودتای 
شرکتهای آمريکايی را جهت سرمايه گذاری در نفت شمال ايران جلب 

ملی امتياز نفت را در اياالت  مجلس شورای ١٣٠٠در سال . کند
آذربايجان، خراسان، گيالن، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد 

بريتانيا با تکيه بر اينکه شرکت نفت انگليس . اويل آمريکا واگذار کرد
امتيار نفت شمال ايران را از خوشتاريا خريده است با اين اقدام 

 ايران در انحصار شرکت از آنجا که حمل و نقل نفت. مخالفت کرد
فت ايران به بازار جهانی نانگليس بود و شرايط  انتقال ايران و نفت 

از طريق شوروی فراهم نبود، شرکت استاندارد اويل آمريکا حاضر 
 پنجاه -شد تا درباره نفت شمال ايران با شرکت نفت بريتانيا پنجاه

يد و مجلس با اما اين اقدام با مخالفت ايران مواجه گرد.  شريک شود
تصحيح اليحه واگذاری نفت شمال به آمريکا، مبنی بر اينکه واگذاری 

کل و يا بخشی از اين امتياز به يک کشور ثالث بدون موافقت دولت 
در سال .  ايران مجاز نخواهد بود، از انجام اين پروژه جلوگيری نمود

لب  جا يک شرکت آمريکايی ديگر به نام سينکلر سعی کرد تا ب١٩٢ ٣
ی و آمريکا برای حمل نفت شمال ايران از وموافقت دولتهای شور

 اما با زندانی . طريق شوروی امتياز نفت شمال ايران را بدست آورد
.  شدن سينکلر در آمريکا به جرم اختالس، اين پروژه نيز ناکام ماند

امتياز نفت شرق و شمال شرقی ايران به ) ١٩٣٧ (١٣١٥در سال 
اقبا دو سال بعد ع واگذار شد که متی ايران– يیيک شرکت آمريکا
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سال، ٦٠مدت برای ) ١٩٠١ مه ٢٨  (١٢٨٠در سال ايران 
 هزار ليره ٢٠٠، به ازای )١٩٦٠ (١٣٣٩يعنی تا سال 

پرداخت شد، به ويليام دارسی و  ١٢٨٣انگليسی که در سال 
اين امتياز عمال تمامی ايران، به جز .  گرديدشريکانش واگذار 

در پی اعطای اين .  مناطق زير نفوذ روسيه را در بر ميگرفت
 تجاری ايران در جنوب اولين ميدان نفت١٩٠٨در مه امتياز، 

آوريل ( ١٢٨٨در سال متعاقبا، .  غربی کشور کشف شد
 با سرمايه ، در لندن  4شرکت نفت ايران و انگليس) ١٩٠٩

اولين بهره مالکانه نفت در سال . تاسيس شداوليه دو ميليون ليره 
 )١٩١۴مه (١٢٩٣در .  به ايران پرداخت شد) ١٩١٣ (١٢٩١

را  نفت ايران و انگليسشرکت سهم % ۵١دولت انگليس 
  .گشتمده آن تبديل  عدار  و به سهامخريداری کرد

                                                                                 
 ١٣١٨در سال .   به دليل عدم موفقيت آنرا رها کردمزبورشرکت 

ايران امتياز نفت دو ناحيه معين شمالی و جنوبی را به يک ) ١٩٣٩(
 از مزبورشرکت هلندی واگذار کرد که به دليل بروز جنگ شرکت 

  .انجام آن انصراف نمود
  

 سال در. برد نام منانس نفت حوزه از ميبايست باال موارد بر عالوه        
 در مختلف معدن پنج و سی امتياز شاه ناصرالدين  قمری ١٢٩٧

 ايرانی تاجر دونفر به را دامغان و سمنان سبزوار، بسطام، شاهرود،
 تجار اين بازماندگان از را امتياز اين خوشتاريا اقباعمت.  کرد واگذار.

 تا شد موفق ايران، دولت اوليه مخالفتهای از بعد و کرد خريدار ايرانی
 و برساند ثبت به را آنها ايران در امور متصديان ای دهع همکاری با

 به آن سهام% ٦٥ که نمايد سمنان خوريان نفت شرکت تاسيس به اقدام
 ادعا انگليسايران و  نفت شرکت متعاقبا.  داشت تعلق روس بانک
 از اما.  ميباشد آن امتياز حوزه در سمنان خوريان نفت که کرد

 کشف برای فرانسوی و بريتانيايی روسی، مهندسين متعدد تالشهای
  .   نشد حاصل موفقيتی سمنان حوزه در نفت

 Anglo-Persian Oil«شرکت پرشيا و انگليس اين شرکت ابتدا     4
Company «شرکت نفت ايران و  نام آن به ١٩٣٣ در سال. نام داشت

و سپس به بريتيش » Anglo-Iranian Oil Company«انگليس
  .تغيير يافت» British Petroleum«پتروليوم 
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تصميمگيری در مورد کليه امور مانند سطح توليد، قيمت 
در .  گذاری، بازاريابی و پااليش برعهده شرکت واگذار شد

 از % ١٦ شرکت نفت ايران و انگليسکه  تشگمقابل مقرر 
. نه به ايران بپردازدسود خالص خود را به عنوان بهره مالکا

 ٩/٢مجموعا ) ١٩١٩ تا ١٩١٢( ١٢٩٨ تا ١٢٩١طی دوره 
 نفت توليد شد که درآمد ساالنه ايران از اين  5ميليون تن بلند

در واقع،   6. هزار ليره بود٢۵٠محل بطور متوسط برابر با 
لذا، در سال .  اين مبلغ از سهم تعيين شده برای ايران کمتر بود

يک تا  پذيرفت  نفت ايران و انگليسشرکت) ١٩٢٠(١٢٩٩
   .  ميليون ليره به ايران غرامت بپردازد

  
 - ١٩٠١( ١٢٩٧ -١٢٨٠در دوره يدايش صنعت نفت ايران پ

به لحاظ داخلی، .   انجام پذيرفتاتفاق مهمدر بستر سه  ) ١٩١٨
نگ جهانی اول  ج،به لحاظ بين المللیانقالب مشروطه و 

 در روسيه ١٩١٧ب اکتبر و پيروزی انقال) ١٩١٨ -١٩١۴(
قب ماندگيهايی که دراثرانحطاط چند صد ساله نظام ع.  تزاری

سياسی ايران حاصل شده بود موج نيرومندی را در داخل ايران 
مداخالت  برای ايجاد يک دولت مرکزی نيرومند، جلوگيری از

، ازی دستگاه اداری، نظامی و سياسیکشورهای خارجی، نوس
بوجود آورده کشور  و نوسازی فرهنگی مبارزه عليه استبداد

 بمنظور حفظ منافع ،حکومت انگليساز سوی ديگر،   7.بود
ن خواستها پشتيبانی خود در ايران و منطقه،  از پاره ای از اي

خواهان ايجاد يک دولت مرکزی قوی در ايران انگليس . ميکرد

                                                 
5      Long Ton- پوند ٢٢۴٠  واحد وزن برابر با   
 برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به تاريخ اقتصادی ايران از چارلز      6

باری ير،  و . از چ١٩٧٠ تا ١٩٠٠عيسوی، توسعه اقتصادی ايران 
  .از مصطفی فاتح» جاه سال نفت ايرانپن«

موانع تکوين دولت « برای توضيحات بيشتر به فصل شانزدهم کتاب     7
  .از نويسنده مراجعه کنيد» مدرن و توسعه اقتصادی در ايران
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و بود که بتواند با ايجاد يک منطقه امن و با ثبات بين هندوستان 
و متعاقبا روسيه مانع از پيشروی های نظامی و سياسی روسيه 

  .   درمنطقه گردددولت انقالبی شوروی 
  

ايجاد ثبات سياسی و انجام پيدايش و توسعه صنعت نفت ايران 
همانطور که .  ساختتر مبرم را صالحات اقتصادی و سياسی ا

در پيش گفته شد، سرمايه گذاری در صنعت نفت اقدامی بلند 
دت است که مستلزم ثبات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و م

سرمايه .  مجموعه ای از زيرساختهای اقتصادی و سياسی است
ايران مستلزم وجود استخراج نفت گذاری بريتانيا در اکتشاف و 

بتواند اجرای دولتی با ثبات و نيرومند در ايران بود که 
تضمين بود را که با ايران به امضا رسيده نفتی  هایقرارداد

مين نمايد و زيرساختها و ارا تشرکت نفت کند، امنيت فعاليت 
  . ا فراهم آورد آن شرکت رشرايط اقتصادی الزم برای فعاليت 

  
اروپا  در  آتش جنگ جهانی اول١٩١٨ -١٩١۴طی سالهای 
ه باز سالها پيش که  نفت ،درجنگ جهانی اول.  گسترده شد

برای بديل شده بود، کاالی مهمی برای اقتصادهای صنعتی ت
.  کاالی استراتژيک مطرح گرديديک نخستين بار به عنوان 

 ،ات خود اظهار داشتخاطربعدها در  لرد کرزنهمانطور که 
در جنگ جهانی اول متفقين با شناور شدن در دريای نفت به 

کن اصلی سياست ربه نفت طی اين دوره،    8.پيروزی رسيدند
بريتانيا عمال از مناقشات .  يل شدخارجی بريتانيا در منطقه تبد

بمنظور دست يافتن به منابع و جنگ جهانی اول استفاده کرد 
 تبديل چه و يا حيات خلوت بريتانيا خليج فارس را به دريا،نفت
    .دنمو

  

                                                 
8  Yergin D. 1992, The Prize: The Quest for Oil, Money 

and Power, New York, Free Press 
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توسعه سرمايه  ، ١٩١٨پس از پايان جنگ جهانی اول در سال 
گذاری در صنعت نفت ايران و کمک به ايجاد يک حکومت 

 اولويتهای صدر  بيش از هميشه در، در ايرانرکزی نيرومندم
جنبش مشروطيت که اما، .  سياست خارجی بريتانيا قرار گرفت

در صدر يجاد حکومت مرکزی قوی و نوسازی کشور را ا
به دليل دوگانگی های درونی برنامه های خود قرار داده بود، 

جنبش، کشمکش مداوم بين مشروعه خواهان و مشروطه 
اهان، ضعف نسبی اقشار مدرن، رقابت شديد بين جناحهای خو

به عمال ، مختلف مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی
 انجاميدهی اقتصادی و سياسی شديد بن بست سياسی و بحرانها

در چنين شرايطی، دولت بريتانيا بمنظور حفظ منافع خود   .بود
اردادی را با و پيشبرد برنامه های فوق قردر ايران و منطقه 

) ١٩١٩ (١٢٩٨وثوق الدوله به امضا رساند که به قرارداد 
  .شهرت يافت

  
 دارای دو محور اصلی بود که ) ١٩١٩ (١٢٩٨قرارداد 

پرداخت وام به ايران و به کارگيری مستشاران عبارت بودند از 
لشکری و کشوری بريتانيا برای کمک به سازماندهی مجدد 

اما اين قرارداد به سرعت و با .  ارتش و دستگاه اداری ايران
ان يک قرارداد شدت از طرف جامعه سياسی ايران، به عنو

رسيد چاپ به  سال بعد ٣٠گرچه اسنادی که . استعماری رد شد
 ١٩١٩حاکی از آن است که بريتانيا قصد نداشت توسط قرارداد 

جامعه .  ايران را به يکی از مستعمرات مستقيم خود تبديل کند
 شدت نسبت به سياست بريتانيا در ايران سوء ظن ايران به

نگاميکه ه. داشت و حسن نيت آن برايش غير قابل باور بود
 ١٢٨٦قرارداد مخفيانه بسته ميشد، ) ١٩١٩ (١٢٩٨قرارداد 

ايران را بين خود روس و انگليس، که بر اساس آن  )١٩٠٧(
ا از پشتيبانی آشکار بريتاني.  تقسيم کرده بودند، برمال شده بود

که در پی جدا ) خوزستان بعدی(شيخ خزعل، حکمران محمره 
حساسيت شديد مردم را کردن اين استان نفت خيز از ايران بود، 
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نفوذ و توسعه طلبی بريتانيا در کشورهای .  برانگيخته بود
اين امور همراه با .  عربی خليج فارس نگران کننده بود

سياستهای يران، مداخالت پيشين بريتانيا در امور داخلی ا
  . انگليس در ايران را بی اعتبار ساخته بود

  
 ١٩١٩با شکست انقالب مشروطيت و متعاقب آن قرارداد 

بريتانيا در جستجوی مردی برآمد که بتواند برنامه نوسازی 
در اين راستا بود که بريتانيا از . ايران را به اجرا درآورد

يبانی کرد و  و  به قدرت رسيدن رضا شاه پشت١٢٩٩کودتای 
  .  وی را ياری داد

  
جنبش مشروطيت همزمان سه هدف مردم ساالری، ايجاد يک 

 اما،  .دولت مرکزی نيرومند و نوسازی ايران را دنبال ميکرد
 نتوانست جنبش مشروطيت ،به داليلی که در باال بر شمرده شد

پروژه اصالحات سياسی و نوسازی ايران را به سامان برساند 
 بن بست سياسی و پيدايش بحرانهای اقتصادی و وعمال به يک

آستانه ازهم گسيختگی  کشور را درکه سياسی شديدی انجاميد 
 در چنين شرايطی عده ای از نيروهای اصالح طلب  .ندقرارداد

که خواهان نوسازی کشور بودند و از مشکالت و ناکامی های 
جنبش مشروطيت واخورده شده بودند، با تاکيد برعناصری 

در جستجوی ديکتاتوری ن وحدت ملی، استقالل و پيشرفت، چو
 و به سلطنت رسيدن ١٢٩٩با پشتيبانی از کودتای خيرخواه، 

   9.رضا شاه پرچم نوسازی آمرانه ايران را برافراشتند
  

بريتانيا بمنظور شد، همانطور که در باال اشاره از سوی ديگر،  
د يک دولت ايجاخواهان نوسازی و حفظ منافع خود در منطقه 

 از فروپاشی کشور و سقوط بود تا نيرومند در ايران مرکزی
روسيه و متعاقبا اتحاد جماهير شوروی کامل آن به دامان 

                                                 
موانع تکوين دولت مدرن « بيشتر به فصل هفدهم کتاب برای توضيحات    9

  .از نويسنده مراجعه کنيد» و توسعه اقتصادی در ايران
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سرمايه گذاری های الزم برای و امنيت  و ثبات جلوگيری کند
با شکست انقالب مشروطه، بريتانيا تالش کرد  .آنرا فراهم آورد

اما با .  به پيش ببرد ١٩١٩اد تا اين اهداف را از طريق قرارد
شکست اين تالش و رد شدن آن توسط جامعه سياسی ايران، 

 و به ١٢٩٩بريتانيا نيز در سدد پشتيبانی و ياری از کودتای 
  .سلطنت رسيدن رضا شاه برآمد

  
به اين ترتيب سياست نوسازی آمرانه ايران بر پايه مجموعه ای 

ران در مسيری از عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و اي
حکومت .  انقالب اسالمی ادامه يافتهکه تا آستانگرفت قرار 

رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصالحات گسترده 
ای را در ايران به سامان برساند که تاسيس ارتش مدرن، 

تمرکز دولت، آرام کردن قبايل، تضعيف قدرت خانهای محلی، 
 لغو القاب اشرافی، محدود کردن روحانيون، کشف حجاب،

اجرای نظام سربازگيری، ايجاد ثبت رسمی اموال و امالک، 
تاسيس نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن 

سازی نظام قضايی کشور و تاسيس دادگستری، گسترش شبکه 
حمل و نقل، تاسيس راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و 

، سامان دهی و تلگراف و تلفن، تاسيس بانک سراسری ايران
نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، تاسيس وزارت بهداری، 

 اعزام دانشجويان به خارج از کشور  تاسيس صنايع مدرن،
     .جهت آموزش علوم پيشرفته نمونه های برجسته آن ميباشند

   
ارتش جديد از ترکيب قوای موجود به ويژه بريگاد قزاق و 

 ميليون ريال ١١٠ ارتش از بودجه. بريگاد مرکزی تشکيل شد
 رسيد و ١٣٢٠ ميليون ريال در سال ۵٩٢ به ١٣٠٧در سال 

 هزار نفر افزايش ١۵٠ هزار نفر به ۴٠شمار ارتشيان از 
 طی اين دوره بودجه نيروهای نظامی بطور متوسط  .يافت

 ادغام مناطق نيمه  .برابر با يک سوم کل بودجه کشور بود
 دولت جديد بوروکراتيک مستقل عشايری در درون چارچوب
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ملی، تحديد قدرت خوانين و روسای عشاير، منحل کردن 
تشکيالت ايلی و عشايری و اسکان قبايل و ايالت از اولين 

   10.اقدامات ارتش بود
   

نه نوسازی دستگاه اقدامات حکومت رضا شاه در زمي
نوسازی   و، اصالح ساختار اداری دولتبوروکراسی دولت
جه دولت يک دستگاه بوروکراسی متمرکز و دستگاه مالی و بود

مدرن برپا ساخت که در مقايسه با گذشته از کارآمدی بسيار 
   .  بيشتری برخوردار بود

  
در زمينه ايجاد زيرساختهای الزم برای توسعه اقتصادی نيز 

ايجاد ثبت رسمی اموال و امالک و .  گامهای بلندی برداشته شد
، انحالل محاکم شرعی ، اصالح نظام قضايی و حقوقی کشور

تصويب قوانين ، تاسيس محاکم عرفی و تشکيالت دادگستری
مدرن و کارآمد در زمينه حقوق مدنی و تجارت در فاصله 

تاسيس نظام آموزشی مدرن، .   انجام پذيرفت١٣١۴ تا ١٣٠۵
تاسيس مدارس به سبک اروپايی، تدريس مواد درسی جديد، 

آموزش عالی در سال برچيدن نظام آموزشی کهنه و گسترش 
 ديگر اقدامات پايه ای و زيرساختی حکومت رضاه  از١٣٠۴

 طی دوره  . که نقش مهمی در تحول ايران ايفا نمودبودشاه 
کل بودجه کشور به ايجاد و % ٦ نزديک به ١٣٢٠-١٣٠٧

  11.دگسترش نظام آموزشی مدرن اختصاص داده ش
      

ی ايرانی ، نوسازی نظام پولی کشور با تاسيس بانک سراسر
همزمان انحصار چاپ اسکناس . يعنی بانک ملی ايران آغاز شد
شاهی بود به بانک ) انگليسی(که تا آن زمان در اختيار بانک 

گامهای بلندی نيز در عالوه بر اين موارد،   .جديد منتقل گشت
 طی دوره  .رداشته شدبجهت ايجاد زيرساختهای فيزيکی 

                                                 
  همانجا   10
    همانجا 11
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بودجه کل کشور % ٧  بطور متوسط نزديک به١٣١٢-١٣٠٧
به ايجاد و گسترش شبکه ارتباطات، يعنی شبکه های پست، 

 ١٣٢٠-١٣١٣ طی دوره  .تلگراف و تلفن اختصاص داده شد
سهم شبکه حمل و نقل در کل بودجه کشور بطور 

     12.بود% ٢۴ نزديک به  متوسط
   

 در  .در جهت ايجاد صنايع جديد نيز گامهای مهمی برداشته شد
بودجه کشور به اجرای % ١٣رای نخستين بار  ب١٣٠٦سال 

سهم صنايع و . طرح های توسعه اقتصادی اختصاص داده شد
-١٣٠٧طی دوره % ١معادن در بودجه کل کشور از از حدود 

 افزايش ١٣٢٠-١٣١٣طی دوره % ١٩ به ١٣١٢
 بيشتر اين بودجه صرف برپايی کارخانه های مدرن،   .يافت

 و شکر، محصوالت نخی و مانند کارخانه های توليد قند
ابريشمی، مصالح ساختمانی، شيشه، کبريت و محصوالت 

 نيروی کار صنعتی، به جز نفت، ١٣٢٠ در سال  .چرمی شد
    13.تقريبا سه برابر بيشتر از ده سال پيش از آن بود

  
به موازات انجام اصالحات فوق، سرمايه گذاری و صادرات 

ران رات نفت ايصاد.  نفت ايران به سرعت افزايش يافت
 ١٣٠٣-١٢٩١ ميليون تن بلند طی دوره ١٣۴/١٦از
ميليون تن بلند طی دوره   ٧٦۵/١١٩به ) ١٩٢۴-١٩١٣(

را  ١.٢جدول (افزایش یافت ) ١٩۴١-١٩٢۵( ١٣٢٠-١٣٠۴
 ميليون ۴۵/٧٥ به ٧٥/۴از درآمد نفت ایران  و )مالحظه کنيد
  .   ليره رسيد

  

  

  
                                                 

    همانجا 12
   همانجا  13
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  ١٣٢٠ تا ١٢٩١ صادرات و درآمد نفت ايران: ١.٢ جدول

 سال
 ميالدی شمسی

صادرات نفت 
)*ميليون تن بلند(  

 درآمد ایران
)ميليون ليره(  

١٩٢-١٩١٣ ١٣٠٣-١٢٩١۴ ١٦/١٣۴ ۴/٧٥ 
١٣٠۴-١٩٢ ١٣١١۵-١٩٣٢ ۴١٧/٣٢ ٢/٦٦٦ 
١٩-١٩٣٣ ١٣٢٠-١٣١٢۴٢٨ ٧٧/٠٩٩ ١/۴٣ 
١٣٠۴-١٩٢ ١٣٢٠۵-١٩۴١١٩/٧٦ ١۵ ۴۵/٧۵ 

  پوند٢٢۴٠واحد وزن برابر با : تن بلند*  
،  ١٩٧٠ تا ١٩٠٠: باری ير، توسعه اقتصادی در ايرانآمار مندرج در برپايه : منبع

  ٨-۴ , ٨-٣جدولهای 
  

  
بودجه الزم برای بی شک درآمد نفت نقش مهمی در تامين 

اما، سنگينی بار مالی برنامه .  پيشبرد برنامه های فوق ايفا نمود
رضا شاه به های فوق، به نوبه خود موجب شد تا حکومت 

منظور کسب سهم بيشتری از درآمد نفت در صدد تجديد نظر 
امتياز دارسی هيچگاه به تائيد مجلس  . در امتياز دارسی برآيد

 همان اوايل قدرت گيری رضاشاه لذا، از .  ايران نرسيده بود
مردم و نمايندگان ادهای قانت واين قرارداد مورد آماج اعتراض 

برنامه نوسازی به سرمايه روزافزون نياز .  مجلس قرار گرفت
سه سال پس از به .  بيشتر آتش اين انتقادها را تشديد کرد

) ١٩٢٨جوالی  (١٣٠٧در سال سلطنت رسيدن رضا شاه، 
شرکت با دارسی تجديد نظر در امتياز نفت منظور ب دولت ايران

در اين مذاکرات .  ده شوارد مذاکرايران و انگليس نفت 
خواهان تامين ندگی از طرف دولت ايران نمايتيمورتاش به 

   : خواسته های زير شد

 ٦٠ تا ۵٠ به ميزان تحت پوشش امتيازنطقه مکاهش  •
  در صد
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نفت  کليه حقوق مربوط به انحصار حمل و نقلالغای  •
 توسط بريتانيا

  شرکت نفت به ايراناز سهام% ٢۵واگذاری  •

سهام به سود در صد  ۵/١٢پرداخت حداقل تضمين  •
 ايران

 عاف کردن ايران از پرداخت ماليات در لندنم •

 هرتن نفترای ببهره مالکانه شلينگ  ٢پرداخت   •
  توليد شده 

  
 وارد تهران شد و به »جان کدمن «١٩٢٩ فوريه ١٨در 

 که شرکتطالع داد نمايندگی از طرف شرکت به دولت ايران ا
 شرکت را مسهااز  در صد ٢٠آماده است  نفت ايران و انگليس

  ونمايد اما نميتواند سود ايران را تضمين کندن واگذاربه ايرا
.  يستبا دادن معافيت مالياتی به ايران موافق ننيز دولت بريتانيا 

  .  دولت ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت
  

 سود ،يک اليحه تصويب امجلس ايران ب١٩٣٠آوريل در 
ماليات % ۴ل پرداخت وشممفعاليتهای شرکت نفت در ايران را 

اين اليحه نه تنها يک منبع درآمد برای ايران فراهم .  ودنم
د، بلکه شرکت را موظف ميکرد تا صورت درآمد و سود آورمي

شرکت نفت اين .  فعاليتهای خود را به دولت ايران نشان دهد
 را نپذيرفت و به جای آن پيشنهاد کرد تا برای مدت ده هاليح

ازد که مورد قبول پوند به ايران بپردهزار  ١۴۵سال، هر سال 
    . ايران واقع نشد دولت

       
نرخ تورم در ايران به  هنگاميکه ،)١٣١٠( ١٩٣١ مارس در

درآمد نفت ايران از يک ميليون سيصد رسيده بود و % ۴۵مرز 
به سيصد و ده هزار ليره در ) ١٩٣٠ (١٣٠٩هزار ليره در 
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 دبرای پيشبرايران  و دولت ه بودسقوط کرد) ١٩٣١ (١٣١٠
سريعا به سرمايه احتياج داشت، نامه های عمرانی خود بر

 ٦٠شرکت نفت به ايران پيشنهاد امضای يک قرارداد جديد 
 ۴سود شرکت و بهره مالکانه %  ١٠ساله در ازای دريافت 

 . دولت ايران رد شدتوسط شلينگ برای هر تن را داد که از 
از سوی شرکت » جان کدمن«) ١٩٣١در نوامبر(چند ماه بعد 

شرکت هرساله ١٩٣١داد که از سال پيشنهاد به دولت ايران 
به عنوان % ۴سهم سود و % ١٦(خود را از سود % ٢٠

برای بعالوه شرکت متقبل شد تا . به ايران بپردازد) ماليات
.  خت کردبه ايران پرداتصفيه اختالفهای گذشته يک ميليون ليره 

فت ولی نهايتا در رتاش قرار گروابتدا مورد تائيد تيماين پيشنهاد 
  . توسط رضا شاه رد شد١٩٣٢مه 

  
تا اين مرحله دولت ايران مسئله تمديد مدت قرارداد دارسی را 

 نوامبر ٢٦در اما .  پايان ميافت، نپذيرفته بود١٩٦٠که در سال 
رضا شاه که از طوالنی شدن مذاکرات به ستوه آمده بود، ١٩٣٢

دارسی و مذاکره در يک اشتباه تاکتيکی دستور لغو قرارداد 
دولت بريتانيا در دادگاه بين .  برای يک قرارداد جديد را داد

المللی الهه عليه دولت ايران برای لغو يکجانبه قرارداد شکايت 
 ٣در .  دنموکرد و دادگاه به نفع دولت بريتانيا رای صادر 

 شورای امنيت سازمان ملل دو دولت بريتانيا و ١٩٣٣فوريه 
د تا برای انعقاد يک قرارداد جديد که مورد ايران را موظف کر

  آوريل ٢٦باالخره، در .  دنتوافق طرفين باشد وارد مذاکره شو
رضا شاه قرارداد جديدی را با شرکت به امضا رساند  ١٩٣٣

 ٦٠که طی آن امتياز اکتشاف و توليد نفت در ايران برای مدت 
ايسه در مق.  به شرکت واگذار گرديد١٩٩٣سال، يعنی تا سال 

  :  ازندجديد عبارت بودداد با قرارداد دارسی نکات برجسته قرار

 از سهام شرکت به ايران% ٢٠واگذاری  •
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پرداخت بهره مالکانه چهار شلينگ برای هر تن نفت  •
 هزار ٧٥٠از توليد شده و تضمين آنکه مبلغ پرداختی 

  پوند در سال کمتر نباشد

يل قه تحت پوشش قرارداد به صد هزار مطکاهش من •
 مربع

الغای کليه حقوق مربوط به انحصار حمل و نقل نفت  •
 توسط بريتانيا

پرداخت يک ميليون ليره  برای تصفيه کليه ادعاهای  •
 مربوط به گذشته

 پيوستن نماينده ايران به هيئت مديره شرکت •

آموزش پرسنل ايرانی بمنظور کاهش وابستگی شرکت  •
 به پرسنل خارجی

  عرضه نفت ارزانتر به ايران •
   

به ی قرارداد دارسلغو يکجانبه اقدام شتابزده رضا شاه برای 
ايران کما بيش همان امتيازهايی را .  زيان ايران عمل کرد

اما در .   رد کرده بود١٩٣٢بدست آورد که پيش از آن در مه 
برای عمال مقابل مدت عمر امتياز اعطايی به شرکت نفت را 

 بيشتر را از کف  سال تمديد کرد و فرصت کسب امتيازهای٢٧
دليل اين اشتباه تاريخی را ميبايست در ساختار سياسی . داد

ا شاه و خوی ضکشور، ماهيت استبدادی و خودکامه حکومت ر
      14.مستبدانه وی جستجو کرد

  
به اين ترتيب، بريتانيا توانست تا رقابت ايران برای کسب سهم 

د از بع.  ل خود درآوردربيشتری از رانت نفت را تحت کنت
                                                 

از  ايران  برای توضيحات بيشتر رجوع کنيد به کتاب پنجاه سال نفت   14
  ١٣٣۵مصطفی فاتح، انتشارات پيام، تهران 
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 سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران ١٩٣٣قرارداد امضای 
ميليون   ٦٦٦/۴٢ از صادرات نفت ايران. شتری گرفتيشدت ب

 ٧٧/٠٩٩به ) ١٩٣٢-١٩٢۵ (١٣١١-١٣٠۴تن بلند طی دوره 
افزایش ) ١٩۴١-١٩٣٣(١٣٢٠-١٣١٢ميليون تن بلند در دوره 

د در موقع عقد قراردا).  را مالحظه کنيد١.٢جدول (یافت 
 تنها معدن مسجد سليمان و معدن هفت کل استخراج ١٩٣٣
آن عمليات کاوش و اکتشاف با جديت زياد  اما پس از.  ميگرديد

سال .  دنبال شد و به تدريج استخراج معادن جديد آغاز گشت
ال غربی هفت کل معدن ماول قرارداد در شانزده کيلومتری ش

در . د کيلومتر کشف ش١٦ وعرض ٢۴نفت سفيد، به طول 
 کشف شده اما ١٩٣٠معادن آغاجاری و گچساران که در سال 

حفاری در آنها انجام نگرفته بود، چاههايی حفاری شد و معلوم 
در سال .  گشت که اين دو معدن دارای ذخائر سرشاری ميباشند

 معدن نفت اللی واقع در شمال مسجد سليمان کشف ١٩٣٨
و ميليون تن  محصول هفت کل سالی د١٩٣۴در سال .  گرديد

بود و با ساختن خط لوله جديد و افزايش وسايل استخراج 
پس .   رسيد١٩٣٩ بشکه در سال يلياردمحصول آن به شش م

از انعقاد قرارداد، به دنبال سرمايه گذاری های جديد در 
 به ده ميليون ١٩٣٩پااليشگاه آبادان ظرفيت ساالنه آن در سال 

       15.تن رسيد
  

 نفت ،جنگ جهانی دومور شدن آتش عله ، با ش١٩٣٩درسال 
تحوالت فنآوری در امور نظامی .  ايران اهميت فزاينده ای يافت

و مکانيزه شدن ارتش موفقيت جنگها را به کاربرد خودروها، 
در جنگهای .  ی و دريايی وابسته کرده بوديتانکها، نيروی هوا

نطور هما.  جهانی اول و دوم نفت نقشی تعيين کننده  ايفا نمود
که در پيش خاطر نشان شد، در جنگ جهانی اول نفت برای 

در .  نخستين بار به عنوان کاالی استراتژيک مطرح گرديد

                                                 
  همانجا    15
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در زيرا .  جنگ جهانی دوم اهميت نفت از اين فراتر رفت
جنگ جهانی دوم نفت نه تنها در پيشبرد جنگ نقشی مهم ايفا 

.  نيز بودآغاز جنگ نمود، بلکه اساسا يکی از انگيزه های 
ژاپن و آلمان هر دو به واردات نفت وابسته بودند و نگرانی آنها 

دست يافتن به منابع نفت يکی از تالش برای از اين وابستگی و 
اين تحوالت .  داليلی بود که آنها را به سوی جنگ سوق داد

  .سرنوشت ايران را نيز دگرگون کرد
  

 رضا شاه ،١٩٣٠با قدرت گيری نازی ها در آلمان طی دهه 
هنگاميکه جنگ جهانی .  تالش کرد تا به آلمانها نزديک شود

شاه و رضا اما . دوم آغاز شد، ايران رسما بيطرف بود
. اطرافيانش به روشنی آرزوی پيروزی آلمانها را در سر داشتند

انگليس به شدت نگران پيشروی آلمان از طريق مصر و عراق 
ز و قطع شدن نفت بسوی خليج فارس و بسته شدن کانال سوئ

آلمان به شوروی حمله  )١٣١٩ (١٩۴٠در ژوئيه . ايران بود
برد و با تسخير اوکرائين، چاههای نفت قفقاز در شمال غربی 

در چنين شرايطی، متفقين به  . ايران را مورد تهديد قرار داد
حکومت رضا شاه برای ادامه فعاليت مستشاران نظامی و فنی 

دند و به دنبال بی اعتنايی ايران، در آلمان در ايران اخطار دا
 ايران را اشغال کردند و رضا شاه را به تبعيد ١٣٢٠شهريور 

       16.در جزيره موريس فرستادند
  

حکومت رضا شاه در زمينه ايجاد حکومت مرکزی نيرومند، 
توسعه اقتصادی و نوسازی کشور موفقيت های قابل توجهی 

عت به سراشيب استبداد اما به لحاظ سياسی با سر. بدست آورد

                                                 
     برخی از تحقيقات برآنند که موضوع جاسوس های آلمانی در ايران  16

فقط يک بهانه بوده  و انگليسی ها قصد اشغال ايران را داشتند تا راه 
اهميت : نگاه کنيد به همايون الهی.  تدارکاتی شوروی را باز نمايند

،  مرکز نشر ١٣٦١استراتژيک ايران در جنگ جهانی دوم، تهران، 
  اهیدانشگ
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سلطنت رضا شاه را ميتوان به دو دوره . و خودکامگی فروغلتيد
 را در بر ١٣١٢تا ١٣٠۴ اول که سالهای   در دوره .تقسيم کرد

ميگيرد قدرت رضا شاه در عين مطلق بودن، خودکامه نبود و 
از پشتيبانی بسياری از روشنفکران و طرفداران اصالحات و 

پس از انعقاد يعنی ،  اما در دوره دوم .ودنوسازی برخوردار ب
رضا ) ١٣٢٠ تا ١٣١٢در فاصله سالهای  (١٩٣٣قرارداد 

 با زير پاگذاشتن قانون اساسی مشروطه، گردآوری ثروت  شاه
شخصی، سرکوب روشنفکران مترقی، از جمله کشتن و 

سرکوب هم پيمانان خود و کسانی که وی را به قدرت رسانده 
پايگاه اجتماعی خود را ، گی در پيش گرفت راه خودکام،بودند

 و در آخرين حرکت، با نزديک شدن به آلمان تضعيف کرد
   .متفقين گرديدارتش موجب اشغال ايران توسط 

  
استبداد و خودکامگی حکومت رضا بررسی علل و پيآمدهای 

هدف ما در اين .  ستاز دستور کار اين بررسی خارج اشاه 
رانت نفت و شناخت  سر رنوشته بررسی سيکل رقابت ب

از اين .  مراحل مختلف اين چرخه استزم  مکانيزم و دينامي
توسعه صنعت نفت ايران با رخه، چدر دور نخست اين منظر، 

اما خصلت .   قراردادها و مناسبات استعماری آغاز گشت
صنعت نفت، يعنی نياز آن به وجود ثبات و امنيت سياسی و 

ناسب موجب شد تا بريتانيا با وجود زير ساختهای اقتصادی م
حدت بيشتری از برنامه ايجاد يک حکومت مرکزی نيرومند و 

با ايجاد شرايط مناسب صنعت .  نوسازی ايران پشتيبانی کند
درآمد صادرات نفت نقش .  نفت ايران به سرعت توسعه يافت

اما، .  مهمی در تامين بودجه برنامه نوسازی ايران ايفا کرد
ن برنامه نوسازی، همراه با نارضايتی سياسی هزينه روز افزو

مردم از قرارداد دارسی، نهايتا ايران را بر آن داشت تا بمنظور 
 از درآمد نفت خواهان تجديد نظر در قراداد ی کسب سهم بيشتر

متاسفانه اشتباه تاريخی رضا شاه در لغو يکجانبه . دارسی شود
و مانع از آن شد که قرارداد، شرايط را به زيان ايران تغيير داد 
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 قرارداد پس از انعقاد.  ايران بتواند بهترين نتيجه را بدست آورد
 توسعه صنعت نفت ايران با سرعت بيشتری ادامه يافت ١٩٣٣

و درآمد بيشتری را برای اجرای برنامه های نوسازی دراختيار 
ميل رضا شاه به ،  اين تحولاما به موازات.  دولت قرار داد
اين امر پايه های . دکامگی حدت بيسابقه ای يافتاستبداد و خو

حکومت را تضعيف کرد و با نزديک شدن دولت ايران به 
  .  آلمانهای نازی، نهايتا به اشغال ايران توسط متفقين انجاميد
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  )١٣٣٢ تا ١٣٢٠(جنبش ملی شدن نفت .    ٣
  

متعددی، به سنتی کومت رضا شاه اقشار اجتماعی حدر دوره 
، روسای قبايل، روحانيون و اشراف قديم به شدت ويژه خانها

بالفاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه .  سرکوب شده بودند
سرکوب شده سنتی منابع قدرت پراکنده شدند و نيروهای سياسی 

    .به صحنه سياسی بازگشتند
  

طی دوره رضا شاه نيروهای سياسی جديدی در از سوی ديگر، 
سی و اصالحات اقتصادی، سيروند نوسازی حکومت و انجام ا

اين نيروها و اقشار اجتماعی گرچه در  . اجتماعی پديد آمدند
اری ي، اما بسند بودهسايه برنامه اصالحات حکومت رشد کرد

.  سند بودنددازآنها از سرشت و ساختار مستبدانه حکومت ناخر
رضا شاه از يکسو خواهان رشد نيروهای خودکامه حکومت 

اما از سوی ديگر از قدرت گرفتن آنها می اجتماعی جديد بود، 
از يکسو با انجام اصالحات اجتماعی و سياسی .  هراسيد

 از سوی ديگر با . موجبات رشد و ترقی آنها را فراهم ميآورد
اجتماعی نوظهور را به  نيروهای سياسی  و ،سرکوب آنها
سرشت دوگانه اين سياست . ميآوردحکومت فروسطح زائده 
شد که اقشار و نيروهای نوخواسته که از پويايی و مانع از آن مي

بالندگی بااليی برخوردار بودند بتوانند به نحو مطلوب رشد 
پس ازسقوط حکومت رضا شاه اين اقشار و نيروهای .  کنند

 گرايشهای ايدئولوژيک مختلف، به ويژه بانوخواسته، سياسی 
ت  صحنه رقابليبراليستی، ناسيوناليستی و سوسياليستی در

   .سياسی حضور يافتند
  

ورود نيروهای سياسی متعدد به صحنه سياسی، با خواستهايی 
که برای مدتها سرکوب شده بود، فضای سياسی جامعه را 

جو بين المللی، به ويژه پيروزی انقالب .  راديکاليزه کرد
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نيز دوم  جهانی گسوسياليست در اتحاد جماهير شوروی و جن
  همچنين، .اسی کشور کمک کردبه راديکاليزه شدن فضای سي

نابسامانی اقتصادی که زندگی را برای اکثر مردم ايران دشوار 
بود نيز نقش مهمی در راديکاليزه شدن فضای سياسی ساخته 

هنگاميکه جنگ جهانی دوم شروع شد اکثريت .  نمودکشور ايفا 
مردم ايران از وضع سياسی و اقتصادی خود ناراضی  بوده و 

 فشار طاقت فرسايی د تحولی روی دهد تا از زيراميدوار بودن
  . بودند رهايی يابندکه با آن مواجه

  
 جبهه مختلف دو رقابت بر سر رانت نفت در یشرايطچنين در 

  : شدو تعميق تشديد 

آمريکا، ويژه  بين کشورهای نيرومند، به ت،نخس •
آمريکا و شوروی در  و بريتانيا که طی آنشوروی 

انت نفت ايران برآمدند و صدد گرفتن سهمی از ر
 ن را به انحصار خود درآورده بودريتانيا که نفت ايراب

 .  کرد تا بازار انحصاری خود را حفظ کندتالش 

 بين دولت ايران و کشورهای خارجی، به ويژه ،دوم •
 که طی آن دولت ايران برای دريافت حق خود بريتانيا

  .  نمودنفت ملی کردن صنعت به از درآمد نفت اقدام 
  

تهران بين روزولت، چرچيل و کنفرانسی در ١٩۴٣در نوامبر 
قضيه  استالين پيشنهاد کرد کهآن در  که استالين تشکيل شد

.  استخراج و توزيع نفت خاورميانه مورد بحث قرار گيرد
طرح اين مطلب را در آن مقطع صالح چرچيل و روزولت 

ندانستند و خواهان آن شدند که طرح موضوع به زمان 
اما، مدت کوتاهی پس از کنفرانس .  مناسبتری موکول گردد

نماينده کمپانی شل وارد تهران شد و تقاضا کرد که امتياز نفت 
اندکی بعد، در .  قسمت جنوب شرقی ايران به آن واگذار گردد

 نمايندگانی از شرکتهای سينکلر و  استاندار ١٩۴۴آوريل 
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نفت نواحی شرق و  به تهران آمده و برای کسب امتياز 17وکيوم
همينکه دولت شوروی اطالع . جنوب شرقی وارد مذاکره شدند

پيدا کرد که در تهران مذاکراتی برای واگذاری نفت به 
شرکتهای خارجی در جريان است، هيئتی به ايران اعزام داشت 

 ٢٧ دراما .  تا برای کسب امتياز نفت شمال ايران اقدام نمايند
يل به اعطای امتياز نفت شمال به که ما دولت ايران ١٣٢٣مهر 

اعالم داشت که قبل از روشن شدن وضع دولت شوروی نبود، 
ی دنيا و استقرار صلح عمومی اعطای هيچگونه لاقتصادی و ما

در آذر ماه .  امتياز خارجی را مورد بررسی قرار نخواهد داد
 به ابتکار مصدق، مجلس اليحه ای را به قيد دوفوريت ١٣٢٣

اند که بر اساس آن هيچ يک از اعضای دولت و به تصويب رس
نمايندگان مجلس نميتوانستند با نمايندگان کشورهای خارجی و 

اين امر .  شرکتهای نفتی جهت اعطای امتياز وارد مذاکره شوند
   .موجب رنجش شديد روسها گشت

  
 بين دولت ايران و دولتهای آمريکا، بريتانيا و ١٩۴٢ژانويه در 

فصل پنجم آن دولتهای عقد شد که بر اساس منپيمانی شوروی 
آمريکا، بريتانيا و شوروی متعهد شدند که پس از پايان جنگ 

.  ود را از ايران خارج سازندخدر ظرف شش ماه نيروهای 
 دولتهای آمريکا و ١٩۴۵پس از پايان جنگ جهانی دوم در سال 

بريتانيا در ظرف مدت مقررارتشهای خود را از ايران خارج 
خروج ارتش خود خودداری کرد از دولت شوروی اما .  دکردن

و بمنظور کسب امتياز نفت شمال دولت ايران را تحت فشار 
  .  شديد قرار داد

  
 دولت ايران عليه دولت شوروی به سازمان ١٩۴٦ژانويه در 

دولت شوروی به دولت قوام ١٩۴٦در مارس . شکايت کردملل 
شنهاد داد که دولت  پيه بود کار آمدسربرحکيمی که پس از 

                                                 
17  Standard Vacuum 
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شوروی از امتياز نفت شمال صرف نظر خواهد کرد مشروط 
 بر آنکه دولت ايران استقالل داخلی آذربايجان را به رسميت

 و ايرانی برای  شورویبشناسد و با تشکيل يک شرکت مختلط
 ١٩۴٦ مارس  ٢١در    18.موافقت نمايد استخراج نفت شمال

مريکا طی يک نامه آوقت پرزيدنت ترومن، رئيس جمهور 
ی ومحرمانه به دولت شوروی اولتيماتوم داد که چنانچه شور

ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ايران خارج 
 مارس ٢٦روز .  نکند، ارتش آمريکا وارد ايران خواهد شد

شکايت ايران عليه شوروی در شورای امنيت سازمان ملل 
 دولتهای شوروی  مارس شورای امنيت از٢٩در . مطرح گرديد

موافقتنامه خود ١٩۴٦ آوريل ۴تا حداکثر که و ايران خواست 
برای خروج ارتش شوروی از ايران را به شورای امنيت 

قوام السطنه،  مذاکرات نين شرايطی، چدر . گزارش دهند
به نتيجه در مسکو با دولت شوروی ايران وقت نخست وزير 

دولتهای ايران و ) ١٣٢۵پانزدهم فروردين ( آوريل ۴در . رسيد
شوروی پيمانی را که برای حل بحران منعقد کرده بودند به 

دولت ، بر اساس اين پيمان.  شورای  امنيت گزارش دادند
بطور ش خود را تظرف شش هفته ارمتعهد شد که شوروی 

دولت ايران ايجاد يک شرکت مختلط . از ايران خارج کندکامل 
پذيرفت و متعهد را شمال شوروی و ايرانی برای استخراج نفت 

ظرف هفت ماه اليحه آنرا جهت تصويب به مجلس شد که 
همچنين دولت شوروی پذيرفت که . شورای ملی ايران ارائه دهد

  .  آذربايجان يک مسئله داخلی ايران است
  

قوام السطنه در .  قرر از ايران خارج شدمارتش سرخ در موقع 
اکره با پيشه وری و  مذ از يکسو با،يک بازی سياسی ماهرانه

روی خوش نشان دادن به حزب توده به شوروی اطمينان خاطر 
داد که طرح ايجاد شرکت مختلط شوروی و ايرانی برای 

                                                 
 سهم ايران و در %۴٩سهم شوروی و % ۵١ در بيست و پنج سال اول    18

  .۵٠ – ۵٠بيست و پنج سال دوم به نسبت 
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از سوی ديگر، .  استخراج نفت شمال به اجرا گذاشته خواهد شد
يباتی فراهم آورد که طرح مزبور مورد تصويب مجلس ترت

 مجلس شورای ١٣٢٦  مهر٢٩در .  شورای ملی قرار نگيرد
ممتنع به رای  ٢رای موافق و ١٠٢ملی ايران اليحه ای را با 

تصويب رساند که طرح ايجاد شرکت مختلط شوروی و ايرانی 
دانست و " بال اثر و کان لم يکن"برای استخراج نفت شمال را 

واگذاری هرگونه امتياز استخراج نفت به "اعالم داشت که 
کت برای اين منظور که خارجيها خارجيها و ايجاد هرگونه شر

ين ابه ."  در آن بوجهی از وجوه سهيم باشند مطلقا ممنوع است
ترتيب، با ياری اولتيماتوم آمريکا و با اتکا به سياست زيرکانه 

فت نو هوشيارانه قوام، دولت شوروی بارديگر در کسب امتياز 
  .شمال ايران ناکام گشت

  
در کليه "ف کرد تا ظواليحه فوق همچنين دولت ايران را م

مواردی که حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثروت کشور اعم 
از زير زمينی و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص 

فای حقوق ملی مذاکرات و يراجع به نفت جنوب بمنظور است
اقدامات الزمه را بعمل آورد و مجلس شورای را از نتيجه آن 

صور کرد که اين بخش از اليحه دولت انگليس ت." مطلع سازد
بمنظور ايجاد توازن و خنثی کردن خشم روسها در قانون 

اما سير .  لذا آنرا جدی تلقی نکرد.  گنجانده شده است
 مدتی . رويدادهای بعدی نادرستی اين برداشت را آشکار ساخت
 ايران پس از تصويب قانون مذکور دولت ايران از شرکت نفت

ماينده ای از لندن برای انجام مذاکرات و انگليس خواست تا نو 
اين سرآغاز مذاکرات .  اجرای قانون فوق به تهران اعزام دارد

 و دولت  ( طوالنی بين دولت ايران و شرکت نفتیو مناقشات
الحاقی توسط مجلس شورا و قرارداد  بود که به رد )بريتانيا

  . جنبش ملی شدن نفت انجاميد
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 بر اين پايه بود که اين ١٩٣٣د نظر عمومی نسبت به قراردا
قرارداد به ايران تحميل شده و ميبايست در اولين فرصت آنرا 

اليحه فوق اين خواست عمومی مردم ايران را .  اصالح نمود
اما دولت بريتانيا .  بخشيدمنعکس و به آن هويت قانونی 

دولت بريتانيا از .  اهميت موضوع را دريابد نتوانست جديت و
خودداری کرد و نپذيرفت که آنرا ١٩٣٣ در قرارداد تجديد نظر

لذا مذاکرات که بنا به  . در دستور کار مذاکرات قرار دهد
بود اصرار شرکت نفت و دولت بريتانيا محرمانه نگاه داشته شد 

در چارچوب قرارداد نسبتا حاشيه ای، امتيازچند به اعطای 
قی بود که نتيجه اين مذاکرات قرارداد الحا  .محدود گشت١٩٣٣

توسط دولت ايران ) ١٩۴٩ ژوئيه ١٧(١٣٢٨ ديماه ٢٦در 
کار  . امضا و جهت تصويب به مجلس شورای ملی ارائه شد

بررسی قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم به درازا کشيد و 
 ١٣٢٩  آذر١٩در تاريخ .  شدنهايتا توسط مجلس شانزدهم رد 

س قی به مجلکميسيون نفت مخالفت خود را با قرارداد الحا
 پيشنهادی به امضای يازده  آذر دکتر مصدق٢٦در . گزارش داد

نفر از نمايندگان در باره ملی شدن نفت به مجلس تقديم کرد که 
احساسات عمومی .  نداشت مطرح نگرديدچون امضای کافی 

برای استيفای حق مردم از نفت به شدت رو به تزايد گذاشت تا 
 به ١٣٢٩اسفند  ٢٩  و٢۴اينکه اليحه ملی شدن نفت در 

 ١٢باالخره در   .  شورای ملی و سنا رسيد هایتصويب مجلس
اجرای " دکتر مصدق کابينه خود را برای ١٣٣٠ارديبهشت 

اصالح "و " سر کشوراقانون ملی شدن صنعت نفت در سر
به مجلس " قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداريها

  .معرفی نمود
  

ن نفت يک جنبش صد در صد ملی بود در اينکه نهضت ملی شد
که دولت آمريکا که شايان توجه است اما .  جای ترديدی نيست

در پی گرفتن سهمی از نفت ايران بود از تالش دولت و مردم 
پس از .   حمايت کرد١٩٣٣ايران برای تجديد نظر در قرارداد 
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 سهم خود شپايان جنگ جهانی دوم عالقه آمريکا به نفت و افزاي
را  ١.٣ جدول (فت خاورميانه به شدت افزايش يافتدر ن

در فاصله دو جنگ جهانی سياست بيطرفی  .)مالحظه کنيد
آمريکا نسبت به امور ايران و پشتيبانی آن دولت از سياست 

و مخالفت با امتيازهای انحصاری بريتانيا با » درهای گشوده«
سياست ايران هماهنگ بود و موجب محبوبيت آمريکائيان در 

دولت ايران خواهان آن بود که با همکاری .  ايران گرديد
آمريکا نيروی سومی در مقابل سياستهای روس و بريتانيا ايجاد 

پس از جنگ . کند و در اين رابطه گامهای متعددی برداشت
آمريکا و مخالفت آن با » درهای گشوده«جهانی دوم سياست 

شدت بيشتری   بمراتبموقعيت انحصاری بريتانيا در نفت ايران
 بريتانيا ،نهايتا، تغيير توازن قوا در عرصه بين المللی. گرفت

پس از پايان جنگ .  مجبور به پذيرش سياست آمريکا کردرا 
رخاورميانه دجهانی دوم آشکار گشت که سيادت سابق بريتانيا 

  .  بدون ياری آمريکا ديگر ميسر نخواهد بود
  

ولت عربستان سعودی  قراردادی بين د١٣٢٩ ديماه ٩در تاريخ 
و شرکت نفت آمريکايی که در عربستان سعودی فعال بود به 

امضا رسيد که به موجب آن کليه عوايد حاصل از نفت 
در جريان  . عربستان بطور مساوی بين طرفين تقسيم ميشد

يعنی  مناقشه،  الحاقی دولت آمريکا به طرفين اينمناقشات اليحه
توصيه کرد که اين يس ايران و انگلايران و شرکت نفت 

اما شرکت .  قرارداد را سرمشق قرارداده و با هم کنار بيآيند
پس از .  از اقدام به موقع در اين جهت خودداری کرد نفت 

شکست اليحه الحاقی و تصويب اليحه ملی شدن نفت، انتقادات 
آمريکا از سياست بريتانيا در رابطه با نفت ايران شدت بيشتری 

از جرائد و مقامات آمريکا اعالم داشتند که اگر بسياری .  گرفت
شرکت نفت حق عادالنه ای به ايران نپردازد و ايران تصميم به 

 شرکتهای آمريکايی حاضر ،اخراج شرکت مزبور بگيرد
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 بود که نفت ايران را بدست گرفته و نصف منافع آنرا به دخواهن
  .  ايران بپردازند

  
  

   در نفت خاورميانهمريکاآسهم آنگليس و :  ١.٣ جدول
سهم انگليس    سال

  )و هلند(
سهم 
  آمريکا

سهم 
کشورهای 
  ديگر

١  ٣/٧٨  ١٩٣٩۵/٠/٦  ٧  
١٩۴٩/٦  ٦۵  ٦/٣٠  ۵/٣  
١٩۵٠  ۵/۵٣  ۴۴/۵  ٠/٢  
١٩۵٣١  ٣/۴  ٦٠/١  ۵/٨  

  پنجاه سال نفت ايران، مصطفی فاتح: منبع
  
  

مقامات  گروهی از ملی شدن نفتمدتی پس از تصويب قانون 
انگليسی که در واشنگتن گرد آمده بودند مقرر آمريکايی و 
نون ملی شدن نفت ايران را بپذيرد و انگليس قا کردند که

انگليس و ايران موافقتنامه جديدی منعقد سازند که بر اساس آن 
شرکت نفت ايران و انگليس فعاليت خود را به عنوان يک 

 قطعنامه .  ادامه دهد۵٠ - ۵٠شرکت عامل بر اساس سود 
ابی به چنين ياز انگليس برای دسترا موظف ساخت که کا آمري

ت ايران، ل و در صورت عدم پذيرش دوکندپشتيبانی توافقی 
آمريکا از اغامه دعوای انگليس در سازمان ملل و دادگاه الهه 

برای ايران خواست تا دولت  همچنين، قطعنامه از .نمايدحمايت 
 ان و انگليسشرکت نفت اير به ١٩٣٣لغو يکجانبه قرارداد 

مريکا وامی به اين غرامت بپردازد و مقرر کرد که دولت آ
 . ايران پرداخت کنددولت منظور به 
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،  ايرانرجو سياسی حاکم ببی توجهی به به دليل فوق قطعنامه 
. به ويژه طرح پرداخت غرامت توسط ايران شکست خورد

 عال که پس از رزم آرا عهدهحسين ، ی فوقپيشنهادهارد درپی  
دولت دکتر مصدق . دار نخست وزيری شده بود، استعفا داد

اليحه جديدی را برای اجرای قانون ملی شدن نفت به تصويب 
به دنبال اين امر دولت .  زمام امور را بدست گرفترساند و 
به جنگی ناوگان اعزام نفتکشهای خود و با خارج کردن انگليس 
 در سی .نمودان جلوگيری از صدور نفت ايراقدام به  ،آبادان

 دادگاه بين المللی الهه شکايت )١٩۵١ژوئيه ( ١٣٣٠خرداد 
رای  انگليس ايران و نفتانگلستان را بررسی و به نفع شرکت 

 استناد به اينکه بررسی اختالف بين يک يران بادولت ا.  داد
حوزه صالحيت دادگاه الهه  شرکت خصوصی و يک دولت از

ن يک سال بعد توسط دادگاه  استداللی که درستی آاست،خارج 
  . الهه پذيرفته شد، رای دادگاه الهه را نپذيرفت

  
دنبال رويدادهای فوق، با ميانجيگری ترومن رئيس جمهور به 

گليس دور جديدی از مذاکرات را در ن ايران و ا،آمريکاوقت 
در اين مذاکرات ايران پذيرفت که با امضای . تهران آغاز کردند

انگليس تضمين دهد که برای مدت ه  ب ساله٢۵يک قرارداد 
بخواهد به قيمت رايج در خليج انگليس که به هر مقدار مزبور 
و همچنين، به انگليس .  بفروشدنفت  به آن کشور19فارس

 و ساير ل اجازه دهد که وسايل حمل و نقیشرکتهای انگليس
خدمات متعلق به خود را برای حمل نفت خريداری شده از 

ند و در صورت تمايل ساير خريداران نفت ايران استفاده کن
افزون .  ايران بتواند اين خدمات را در اختيار آنان نيز قرار دهد

متعهد شد که کليه کارمندان انگليسی شرکت نفت بر اين، ايران 
 دوباره ،انگليس را، به جز مديران و سرپرستانايران و 

ت کامل مهمتر از همه، ايران متعهد شد که غرام. استخدام کند
                                                 

که بر مبنای آن صادر کننده قيمت حمل و نقل کاالی » فوب«  به قيمت  19
  .مورد نظر را تا روی کشتی ميپردازد
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دارايی های ملی شده انگليس را به اقساط و به شکل نيمی از 
ارزش ساالنه نفت صادره به انگليس يا يک چهارم سود خالص 

ح دهد، به آن کشور پرداخت نفت، هرکدام را که انگليس ترجي
      20.نمايد

  
خواستار آن شد که ی ندانست، ف کااپيشنهاد فوق راما، انگليس 

 درصد از درآمد خالص ۵٠ سال ٢۵دت مدولت ايران برای 
انگليس بپردازد و برای ايران و نفتی ايران را به شرکت نفت 

که جهت توليد نيازهای نفتی شرکت آن قسمت از دارايی های 
.  داخلی مورد استفاده قرار ميگيرد، غرامت پرداخت کند

اين کار پيشنهاد شد عبارت جرای مکانيزم مشخصی که برای ا
 ساله ٢۵تشکيل يک شرکت انگليسی با قرارداد ) فال:  بود از

با شرکت نفت ايران برای صدور و بازاريابی نفت ايران و 
  .  مزبوران بين دو شرکتر سود خالص نفت اي۵٠ - ۵٠تقسيم 

ايجاد يک شرکت عامل انگليسی که کليه عمليات فنی ) ب
اکتشاف، استخراج، پااليش و غيره را به نمايندگی از طرف 

شرکت از را خود هزينه  و  نفت ايران انجام دهدشرکت
شرکت ملی نفت ايران در هيئت مديره و  دريافت کندبازاريابی  

    21.باشد هآن دارای نمايند
    

يک ماه .  مذاکرات فوق پس از سه هفته بی نتيجه پايان يافت
بعد، ارتش ايران پااليشگاه آبادان را اشغال کرد و از انگليسی 

انگليس به شورای امنيت .  آبادان را ترک کنندها خواست تا 
اما شورای امنيت، با توجه به مطرح .  سازمان ملل شکايت برد

بودن پرونده نفت ايران در دادگاه الهه و با استناد به اينکه 
مسئله حوزه صالحيت ديوان بين المللی الهه ميبايست توسط 

                                                 
  چهارم، کتاب اول  نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق، جلد  20
    همانجا 21
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وان بين خود آن ديوان حل شود، پرونده نفت ايران را به دي
  .المللی الهه رجعت داد

  
نگليس نيز ا ميانجيگری بين ايران و یتالشهای بانک جهانی برا

بانک جهانی که از قطع صادرات نفت ايران و .  شکست خورد
پيآمدهای آن برای اوضاع اقتصادی ايران و جهان نگران بود، 

در پيشنهاد نهايی خود از ايران و انگليس خواست تا توليد و 
شروط برآنکه نفت م ،ت نفت را دوباره برقرار کنندصادرا

 بانک فروخته شود و درآمد حاصله آن به سه بخش طوست
، بخش گرددبه ايران پرداخت اول بخش : تقسيم شودمساوی 
 داده شود و بخش سوم تا شرکت نفت ايران و انگليسدوم به 

 سفانه دکتر مصدقامت.  دستيابی به توافق نهايی نزد بانک بماند
و به اين ترتيب فرصت مناسبی را که را نپذيرفت د اين پيشنها

  .  برای کنترل و حل بحران فراهم آمده بود از دست داد
  

دکتر مصدق طی مصاحبه ای با يک گروه از روزنامه نگاران 
:  آمريکايی در تهران، سه دليل برای رد اين پيشنهاد ارائه داد

دوم، .   انگليسینخست، اصرار بانک بر بازگشت تکنسينهای
پيشنهاد بانک برای قيمت گذاری بر مبنای قيمتهای خليج فارس 

و نه مطابق خواست ايران برمبنای )  دالر٧۵/١بشکه ای (
سوم، رد ).   دالر٧۵/٢بشکه ای (قيمت خليج مکزيک 

بانک از سوی دولت ايران عمل اينکه درخواست ايران مبنی بر 
اول از اهميت کمتری از اين سه مورد، دو مورد .  ميکند

کنسينهای انگليسی تا آنجا که تبازگشت .  ندبرخوردار بود
برای ايران  نباشد یتضمن بازگشت مديران رده باالی انگليسم

قيمت گذاری .  قابل پذيرش بود و پيش از آن نيز مطرح شده بود
بر مبنای قيمتهای خليج فارس نيز پيش از اين، در مذاکرات با 

به اين ترتيب، .  يرش ايران قرار گرفته بوداستوکس، مورد پذ
به نظر ميرسد که پيشنهاد بانک جهانی به اين دليل شکست 

خورد که دکتر مصدق و مشاوران عالی وی اصرار داشتند در 
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پيش نويس توافقنامه قيد شود که بانک جهانی از طرف ايران 
سوء تبليغات حزب توده ت تا بتوانند در برابر استخدام شده اس

ی هيدب. مبنی بر سازش با آمريکا و سرسپردگی به آن بايستند
است که بانک جهانی نميتوانست با قيد چنين عبارت بيفايده ای 

دولت آمريکا رد پيشنهاد    22.در متن توافقنامه موافقت کند
را واکنشی غير منطقی از سوی ايران تلقی کرد و بانک جهانی 

   . را رد کرددرخواست ايران برای دريافت کمک مالی
  

 سرعت دربحران ه، ايران بقطع جريان صادرات نفتبا 
مصدق سعی دکتر  دولت . اقتصادی و سياسی عميقی فرو رفت

اوراق قرضه، پشتيبانی از انتشار کرد تا بحران اقتصادی را با 
صادرات غير نفتی، تقاضای کمک مالی از دولت آمريکا و 

فروش اوراق قرضه در زمينه .  چاپ پول تحت کنترل درآورد
و پشتيبانی از صادرات غير نفتی دولت مصدق موفقيتهای قابل 

اما شدت بحران بيش از آن بود که توسط .  توجهی بدست آورد
درآمد نفت که هم درآمد اصلی دولت .  گردداين اقدامات محار 

رکود .  بود و هم منبع اصلی ارز خارجی، از بين رفته بود
 ساير درآمدهای دولت، مانند اقتصادی شديد موجب کاهش

دولت .  ماليات و درآمد حاصل از موسسات اقتصادی شده بود
چنان فقير شده بود که برای اداره روزمره کشور منابع مالی در 

پرداخت حقوق کارمندان شد ناگزير ، تا آنجا که اختيار نداشت
خود را به تعويق بياندازد، از مردم پول قرض کند و به چاپ 

تشديد مشکالت اقتصادی عرصه را نهايتا، .  اقدام نمايداسکناس 
ی از آنها، به گروهبرمردم تنگ کرد و موجبات نارضايتی 

  .  را فراهم آوردويژه تجار بازار 
  

                                                 
   برای توضيحات بيشتر رجوع کنيد به هما کاتوزيان، اقتصاد سياسی  22

  از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی، نشر مرکز، تهران -ايران 
١٣٦٦  
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 دکتر مصدق با اکثريتی کمتر در مقام ١٣٣١  ماهتيراواسط در 
اما ده روز بعد، در اعتراض به .  نخست وزيری ابقا گرديد

 از مقام خود استعفا داد و احمد ، جنگ توسط شاهانتصاب وزير
 تير نمايندگان حامی مصدق، ٣٠در .  قوام نخست وزير شد

همراه با آيت اهللا کاشانی و احزاب طرفدار مصدق خواستار 
مردم در يک قيام خود جوش پاسخ، در . اعتصاب عمومی شدند

به طرفداری از دکتر مصدق برخاستند و وی را در پست 
   . يری ابقا کردندنخست وز

  
 تا مرداد ١٣٣١ در فاصله مرداد ، تير٣٠عليرغم پيروزی قيام 

به لحاظ  . بحران اقتصادی و سياسی کشورعميق تر شد١٣٣٢
  .داخلی، همراهان مصدق پراکنده و مخالفين وی متشکل شدند

مهمی چون آيت اهللا کاشانی و مظفر  طرفداران  مصدق حمايت 
در جناح مخالفين، دربار و جناح های .  بقايی را از دست داد

محافظه کار به يکديگر نزديک شده و در کانون های متعدد 
در .  مشغول برنامه ريزی برای سرنگونی دولت مصدق شدند

عرصه خارجی، دولت مصدق حمايت دولت آمريکا را از دست 
 مرداد و سرنگونی ٢٨کودتای مجموعه اين تحوالت به  . داد

  .دق انجاميددولت ملی دکتر مص
  

بريتانيا، شوروی و آمريکا سياست های بسيار متفاوتی را در 
بريتانيا اساسا .  برابر جنبش ملی شدن نفت ايران دنبال ميکردند

 برای یمخالف بود و آنرا تهديدايران با جنبش ملی شدن نفت 
تحت . يدموقعيت استراتژيک خود در ايران و خاورميانه ميد

 جانبه مردم ايران از جنبش هيبانی همفشارهای آمريکا و پشت
ملی شدن نفت، بريتانيا نهايتا به خواست تجديد نظر در قرارداد 

اما، بسيار سريع به اين .   از طريق مذاکرات تن در داد١٩٣٣
طرف دولت مصدق ، چنانچه کار که انجام ايننتيجه رسيد 

.  مذاکره آن باشد به اعطای امتيازهای زيادی خواهد انجاميد
در مقابل، شوروی .  برآمدبرکناری دولت مصدق در صدد لذا، 
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، اما نسبت به آن نگرشی وافق بودبا ملی شدن نفت ايران م
آن از  به اين معنی که خواهان حل سريع .  داشتابزاری 

اميدوار بود که تشديد بحران موجب لکه طريق مذاکرات نبود، ب
ن گردد و شرايط ايراو نيروهای سياسی  مردم شدن راديکاليزه  

در همين  .مناسب برای قدرت گيری حزب توده را فراهم آورد
راستا بود که شوروی از کمک به مصدق و بازگرداندن 

  . طالهای ايران خودداری کرد
  

نشيب های متعدد از  و از سوی ديگر، دولت آمريکا در فراز
از گرفتن سهم بيشتری از درآمد نفت  ايران برای هایتالش

کرات حمايت کرد و با ميانجيگری و اعمال فشار طريق مذا
البته پشتيبانی   .برطرفين کوشيد تا اجرای آنرا عملی سازد

آمريکا از دولت ايران شامل ملی کردن کامل صنعت نفت نميشد 
با اينهمه، .   استوار بود» سود۵٠-۵٠تقسيم « و عمدتا بر پايه 

 بود و نقش اين پشتيبانی از اهميت فوق العاده ای برخوردار
با  متاسفانه  .مهمی در پيشبرد جنبش ملی کردن نفت ايفا نمود

 ،بحرانفزاينده تشديد رد پيشنهاد بانک جهانی توسط ايران و 
که از خطر قدرت يابی کمونيستها در ايران به دولت  آمريکا 

قادر دولت دکتر مصدق شدت نگران بود، به اين نتيجه رسيد که 
در لذا،  .  ی خروج از بحران نيستاه عملی برابه يافتن ر

   . ساختهمسو سياست خود را با بريتانيا مرحله نهايی 
  

 نيز صف بندی های مشابهی در برابر جنبش درعرصه داخلی
رخورد حزب توده با جنبش ب.  ملی شدن قابل تشخيص است

.  ملی شدن نفت، مانند شوروی، بر نگرشی ابزاری استوار بود
شدن نفت برای حزب توده در درجه نخست به اين معنی که ملی 

مبارزه با امپرياليسم جهانی به سرکردگی «ابزاری بود برای 
، کمک به تحکيم و پيشروی اردوگاه سوسياليسم بين »آمريکا

المللی، راديکاليزه کردن جو سياسی و سوار شدن بر اريکه 
مناقشه بر  رای نيروهای محافظه کاراز سوی ديگر، ب.  قدرت
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 در بهترين صورت فرصتی بود برای گرفتن امتياز از سر نفت
بيشتر، مشروط بر آنکه ريسک کسب درآمد و شرکت نفت 

البته اردوگاه .  غيرقابل قبولی را بر حاکميت تحميل نکند
که بستگی به تشکيل ميشد های متعددی ح جنااز محافظه کار 

نزديکی آنها به کانون قدرت دارای ارزيابی های متفاوتی از 
هرچه يک .  منافع و مخاطرات جنبش ملی شدن نفت بودند

يکتر بود، هراس آن از ريسک بيشتر دجناح به کانون قدرت نز
مذاکرات اليحه . و پافشاری آن بر گرفتن امتياز کمتر بود

و مخالفتهای بعدی جناح گرفت الحاقی در اين چارچوب انجام 
ظر دکتر مصدق از اين منملی های محافظه کار با دولت 

  .  صورت پذيرفت
  

جنبش ملی شدن نفت  ،یدر مقابل، برای دکتر مصدق و ياران و
 ناپذير از جنبش دموکراتيک مردم ايران برای جدايیبخشی 

 .   بودکشورو اقتصادی و توسعه سياسی مبارزه با استبداد 
دکتر مصدق به درستی دريافته بود که در عصر جديد، توزيع 

ی طبقه حاکم به آن يکی رانت نفت و دسترسی انحصار
وی .  ازمکانيزم های اصلی استمرار و بازتوليد استبداد است

کوشيد تا ملی شدن نفت را به گونه ای به پيش ببرد که نه تنها 
بيشترين امتياز را از شرکت نفت برای ايران بگيرد، بلکه 

در اما .  دسترسی طبقه حاکم به رانت نفت را به حداقل برساند
مر رهبری جبهه ملی ايران دچار چند اشتباه ااين  یراجا

هزينه سنگينی را بر جنبش دموکراتيک نهايتا تاريخی شد که 
  .  مردم ايران تحميل کرد

  
ای شکست جنبش ملی شدن نفت دارای علل متعدد و پيچيده 

 موضع  بی شک دليل اصلی اين امر را ميبايست در.  است
يس، قدرت کنسرسيوم  انگل ودولت بريتانيا و شرکت نفت ايران

نفت، مخالفت طبقه حاکمه ايران با جنبش ملی شدن نفت و دولت 
ملی دکتر مصدق، پراکندگی نيروهای جبهه ملی، سياستهای 



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 59

چرخش برخورد ابزاری دولت شوروی، مخرب حزب توده، 
اما  . جستجو کرد مرداد ٢٨نهايتا کودتای سياست آمريکا و 

نيز درخور توجه ی ايران جبهه ملان اشتباهات تاکتيکی رهبر
بی توجهی به اهميت سازماندهی در مبارزه سياسی،   .ندا

 جهانی به نفت اغراق در وابستگی اقتصاد  23،انحالل مجلس
به ويژه ميزان ايران، دست کم گرفتن قدرت کنسرسيوم نفت، 

 -۵٠نفوذ آن در دولت آمريکا و پشتيبانی آن از چارچوب تقسيم 
مريکا را برای فرا رفتن از اين  سود که دست دولت آ۵٠

کم توجهی به حساسيت های ژئوپلتيک چارچوب می بست و 
  .  ندميباش، از اين جمله آمريکا

  
دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی آن بود که  مهمترين اشتباه اما 

استراتژی .  از دست دادرا  حل مسئله نفت فرصت مناسب برای
نخست ملی کردن : درکن اصلی بو دارای دو نهضت ملی ايران

مبارزه با استبداد و انجام اصالحات اقتصادی و  دوم، نفت؛
  ورا از پای درآوردايران  اقتصاد ،قطع درآمد نفت.  سياسی
گسترده و فزاينده سياسی  -اقتصادیرا در چنگ بحران  کشور

در چنين شرايطی مبارزه با استبداد اهميت .  ای گرفتار کرد
ام اصالحات اقتصادی و سياسی غير خود را ازدست داد و انج

دامنه اين بحران به حدی بود که شدت و در واقع، .  ممکن گشت
حفظ منافع .  پايه های نهضت ملی ايران را متزلزل کردکليه 

نهضت ملی مستلزم واقعگرايی و يافتن راه حلی مناسب برای 
پيشنهاد بانک جهانی چنين فرصتی .  خروج از بحران نفت بود

کارهای  و يا راه راه حلين ا.   ايران فراهم آوردرا برای
مشابهی که مطرح شده و يا قابل طرح بودند به دولت ملی 

                                                 
    بسياری از مشاوران و ياران ارشد دکتر مصدق مانند خليل ملکی،  23

مجلس .  لس مخالفت کردنددکتر شايگان و دکتر سنجابی با انحالل مج
انحالل .  تنها ارگان رسمی بود که هنوز از مصدق پشتيبانی ميکرد

مجلس سبب شد که اين سنگر از دست برود و راه را برای اجرای 
  .  کودتا هموار کرد
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مصدق اجازه ميداد تا کشور را از بحران اقتصادی خارج 
 با انجام اصالحات کند،، توطئه های دشمنان را خنثی سازد

مستحکم سازد و با را سی پايه های نهضت ملی اقتصادی و سيا
کيه به اين تحوالت برای احقاق حقوق کامل ايران از توليد نفت ت

متاسفانه جبهه ملی ايران نتوانست   .نمايدطی سالهای بعد اقدام 
خطايی اين .  از فرصتهای ايجاد شده بهره برداری نمايد

ايران منجر ملی نهضت به شکست سرنوست ساز بود که 
     .  گشت

  
 ١٣٣٣دق، در سال در پی سرنگونی دولت ملی دکتر مص

 درصد ۴٠کنسرسيومی مرکب از تعدادی شرکت انگليسی با 
 ۴٠ و آمريکايی با   در صد سهم٢٠سهم، فرانسوی و هلندی با 

در صد سهم تشکيل شد که توليد و عرضه نفت ايران را برای 
 در صد از خالص دريافتی ۵٠قابل پرداخت م سال در ٢۵مدت 

طرحی  اين کما بيش همان . ها به دولت ايران به عهده گرفت
با ميانجيگری ترومن، پس از شکست اليحه الحاقی، بود که 

با اين .  رئيس جمهور وقت آمريکا، به طرفين پيشنهاد شده بود
سهام شرکت به آمريکا تعلق  در صد ۴٠تفاوت که اکنون 

    . گرفت
  

به اين ترتيب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران به 
، يعنی توسعه د و ايران وارد دور سوم  اين سيکلپايان رسي

 .   گشتنفت محوراقتصادی آمرانه 
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        توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور .۴
)١٣-١٣٣٣۵٠(  

  
  

 شد، پس از جنگ جهانی نشان دادههمانطور که در فصل پيش 
دوم رقابت بر سر رانت نفت ايران در دو جبهه مختلف تشديد و 

خست، بين کشورهای نيرومند، به ويژه آمريکا، ن. تعميق شد
.  دوم، بين دولت ايران و کشورهای خارجی.  شوروی و بريتانيا

اين روند به جنبش ملی شدن نفت انجاميد که با مبارزه عليه 
اين نهضت . استبداد پيوند خورد و به يک نهضت ملی فرا روئيد
 همچنين، و به دليل قدرت نيروهای خارجی و داخلی مخالف آن
با .  ضعف و اشتباهات رهبری  نهضت شکست خورد

مرداد دولت ملی دکتر مصدق سرنگون گشت و ٢٨کودتای
به اين .   تاسيس شد١٣٣٣کنسرسيوم  نفت ايران در سال 

ترتيب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ايران به پايان 
 رسيد و ايران وارد دور سوم  اين سيکل، يعنی توسعه اقتصادی

در اين روند پايه های اقتصاد سياسی جديدی .  نفت محور گشت
  .تا آستانه انقالب اسالمی بر ايران حاکم بودکه شکل گرفت 

  
 تا ١٣٣٣دور سوم  چرخه رقابت بر سر رانت نفت سالهای  

سياستی که طی اين دوره برای  . را در بر ميگيرد١٣۵٠
 که داصلی بو محور پنجنوسازی آمرانه ايران دنبال شد دارای 

  :عبارنتد از

 تکيه روزافزون به درآمد نفت •

 توزيع رانت نفت بين حاميان و سرکوب مخالفين •

دستگاه  افزايش شديد بودجه نظامی و گسترش سريع •
 بروکراسی دولت
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 اصالحات اقتصادی و اجتماعی اجرای  •

جانشين سازی صنعتی کردن اقتصاد از طريق سياست  •
  واردات 

  
فت شکست خورد و به تشکيل نشدن گرچه جنبش ملی 

 اما اين جنبش به ،انجاميد ١٣٣٣در سال کنسرسيوم نفت ايران 
لحاظ سياسی حداقلی را تثبيت کرد که کنسرسيوم جديد 

توليد و عرضه  ،کنسرسيوم.  نميتوانست آنرا کامال ناديده بگيرد
 در ۵٠ سال در مقابل پرداخت ٢۵نفت ايران را برای مدت 
اين .   ها به دولت ايران به عهده گرفتصد از خالص دريافتی

ه که جنبش ملی کردن نفت، در چدست آورد در مقايسه با آن
اما،    24. ميتوانست بدست آورد، کمتر بود،صورت موفقيت

                                                 
قرارداد کنسرسيوم مورد عالقه ايرانيان نبود و اکثر ايرانيان اعتقاد     24

 مرداد بر ايران ٢٨ به دنبال کودتای داشته و دارند که اين قرارداد
حتی شاه و مقامات باالی کشور چند سال بعد آنرا شديدا .  گشتتحميل 

قرارداد کنسرسيوم بر پايه مشارکت واقعی .  مورد انتقاد قرار دادند
در واقع يک »   در سود۵٠ – ۵٠مشارکت «استوار نبود و عبارت 

در .   را پنهان ميکردظاهر سازی بود و ماهيت واقعی اين قرارداد
استخراح، يعنی وم کليه فعاليت های اصلی نفت، يقرارداد کنسرس

نمايندگان ايران . پااليش و فروش، تماما به دست کنسرسيوم سپرده شد
فاقد مسئوليت اجرايی بودند و فقط در جلسات  در دو شرکت عامل

  نقشی در تصميم گيری،به عبارت ديگر. هيئت مديره شرکت ميکردند
شرکتهای عامل مزبور در واقع عامل .  های شرکت برعهده نداشتند

دولت ايران حق فسخ قرارداد را نداشت و رسيدگی .  کنسرسيوم بودند
نا .  و تفسير مواد قرارداد از صالحيت محاکم ايران خارج بود

خوشنودی مردم ايران از قرارداد کنسزسيوم همواره موجب دل 
ر به تصويب قانون نفت در مرداد اين ام.  نگرانی حکومت بود

.  که بر پايه سرمايه گذاری مشترک استوار بود ياری کرد١٣٣٦
 ايران با شرکت نفت ايتاليا و متعاقب آن قرارداد ١٣٣٦قرارداد 
که هر دو بر پايه » پان آمريکن اينترنشنال« ايران با شرکت ١٣٣٧

عف ها و سرمايه گذاری مشترک، با حقوق برابر انجام پذيرفتند، ض
اين .  ندماهيت غيرمنصفانه قرارداد کنسرسيوم را آشکار ساخت
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 گامی به پيش بود که در سايه مبارزات جنبش ،نسبت به گذشته
در بستر اين تحوالت، طبقه حاکم  . گشتملی کردن نفت ميسر 

وانست سهم بيشتری از رانت نفت را از شرکای بين ايران ت
  . المللی خود طلب کند

  
 درآمد ايران از محل صادرات نفت به سرعت ١٣٣۴از سال 

 درآمد ١٣۴١ -١٣٣٣ مجموع، طی دوره در .  افزايش يافت
جدول  ( ميليارد دالر بود٢/٢ایران از صادرات نفت بالغ بر 

 طی این دوره دولت افزون بر این، .) را مالحظه کنيد۴.١
 ميليارد دالر سرمایه گذاری و کمکهای ٣/١ایران نزدیک به 

به این ترتيب، درآمد ارزی ایران طی .  خارجی دریافت کرد
 ميليارد دالر بالغ گشت که پنج ۵/٣ به ١٣۴١ -١٣٣٣دوره  

پيش از سال  ٢٠برابر کل دریافتهای ارزی ایران در طول 
 رشد درآمد نفت ایران باز ١٣۴١ بعد از  25.تاریخ مذکور بود

                                                                                 
قراردادها نشان دادند که برپايه جنبش ملی شدن نفت، ايران ميتوانست 

دست آورد به مراتب بهتری از قرارداد کنسرسيوم  را برای خود 
طی اين دوره، عراق، عربستان سعودی و کويت نيز موفق .  تامين کند
نای مشارکت در سرمايه گذاری قراردادهای مشابهی، بر مببه انعقاد 

 به ۵٠ -۵٠   افزون بر اين، الزم به يادآوری است که سيستم .شدند
شرکتهای نفنی امکان داد تا از پرداخت بهره مالکانه که در 

به اين معنی که .  قراردادهای نفتی منظور شده بود طفره بروند
 نمی پرداختند و يا اگر پرداخت شرکتهای نفنی يا بهره مالکانه را

 مقرر قانونی محاسبه ۵٠ميکردند، ماليات بردرآمد خود را کمتر از 
ميکردند تا جمع کل مبلغی که به دولت طرف قرارداد می پردازند از 

 در اين ١٣۴٣سازمان اوپک در سال .   درصد سود تجاوز نکند۵٠
اگانه دريافت  تجديد نظر نمود و بهره مالکانه را جد۵٠ -۵٠سيستم 
، در قراردادهای جديد نفتی سهم کشورهای نفت ١٣۴٠در دهه .  کرد

 در ۵٠ -۵٠ درصد تجاوز کرد، تا اينکه سيستم مشارکت  ۵٠خيز از 
  .   از بين رفت١٣۴٩سال 

 ميليون دالر کمکهای غير نظامی و وامهای آمريکا، ٦٨١    متشکل از  25
 ميليون دالر ٢٨  ميليون دالر کمکهای بالعوض آمريکا،۴٦٩
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 ميليارد ٢٨از ايران درآمد نفت  . هم سرعت بيشتری گرفت
 ١٣۵١ ميليارد ريال در سال ١٨٢به ١٣۴٢در سال  ريال

سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از . افزايش يافت
درسال % ۵٦  و١٣۴٢ در سال %۴۵ به ١٣٣٣ در سال %١١
 درآمد ايران از ١٣۵٠ -١٣٣٣برای کل دوره .  رسيد١٣۵٠

اين .   ميليارد دالر بالغ گشت١٠فت به حدود نمحل صادرات 
درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات 

از مردم هزينه های عمومی را افزايش دهد و بودجه الزم برای 
 و بر رشد خيره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامين کند

    . برنامه نوسازی آمرانه ايران را به پيش برانداين پايه 
  

                                                                                 
.   ميليون دالر سرمايه گذاری خارجی١٠٠کمکهای انگليس و 

  .١٠ -٢کاتوزيان، اقتصادی سياسی ايران، جدول 
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 )ميليون دالر(درآمد ايران از محل صادرات نفت :  ١.۴جدول 

  عوايد   سال

    ميالدی  شمسی
١٩ ١٣٣٣۵۴ ١٠ 
١٣٣۴ ١٩۵۵ ٨٨ 
١٣٣۵ ١٩۵١ ٦۴٦ 
١٩ ١٣٣٦۵١٦٧ ٧ 
١٩ ١٣٣٧۵٢٩١ ٨ 
١٩ ١٣٣٨۵٣٢٣ ٩ 
٣٦ ١٩٦٠ ١٣٣٩۴ 
١٣۴٣٩ ١٩٦١ ٠۵ 
١٣۴١٩٦٢ ١ ۴۴٣ 
١٣۴١٩٦٣  ٢  ۴۴٠  
١٣۴١٩٦ ٣۴  ۴٨٩  
١٣۴۴ ١٩٦۵  ۵٢٢  
١٣۴۵ ١٩٦٦  ۵٩٣  
١٣۴٧٣٧  ١٩٦٧ ٦  
١٣۴٨١٧  ١٩٦٨ ٧  
١٣۴٩٣٨  ١٩٦٩ ٨  
١٣۴١٠٩٣  ١٩٧٠ ٩  
١٣۵١٨٧٠  ١٩٧١ ٠  
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١٣ -١٣٣٣۴٢٢٢٧  ١    
١٣ -١٣٣٣۵٩٧٢٦  ٠    

  ی ايران، کاتوزيان اقتصاد سياس١٠ -۴برپايه جدول  ١٣۴١ -١٣٣٣ *  
  ١٩٧٠ تا ١٩٠٠توسعه اقتصادی ايران   برپايه آمار باری ير،١٣۵٠ -١٣۴٢+  
     
  
    

 به طبقه حاکم اجازه داد تا فشارهای سياسی افزايش رانت نفت
، پايگاه قدرت خود را را که در جامعه ايجاد شده بود پاسخ گويد

ی خود و فرصت های اقتصادی و سياسی جديدی برا تحکيم کند
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طبقه حاکم که بواسطه استقالل مالی ناشی .  فراهم آوردو کشور 
از درآمد نفت نيرومند شده و اتکا به نفس يافته بود توانست با 

استفاده از سياست دو لبه توزيع رانت و سرکوب مخالفين 
برنامه بلند پروازانه و آمرانه ای را برای نوسازی و صنعتی 

 بخشی از سهم بيشتری تموحک. اجرا بگذاردکردن کشور به 
را که از رانت نفت نصيبش شده بود برای نوسازی و توسعه 

ع طبقات نوخاسته يو بخش ديگر آنرا برای تطماقتصادی کشور 
طبقه متوسط  دولت با توزيع رانت نفت در اين روند .  بکار برد

 استفاده از قوه قهريه خود سرکشی آنرا او برا تطميع نوپا 
اين سياست دولبه به حاکميت اجازه داد تا   .سرکوب کرد

موقيعيت خود را تحکيم کند و با پيشبرد برنامه توسعه اقتصادی 
نفت نقشی درآمد .  کشور را نوسازی کند،و اجتماعی آمرانه
  .اين سياست ايفا نمودناکامی های  و  موفقيت،کليدی در پيشبرد

  
سی حکومت با حذف نيروهای سيا، ١٣۴٢ تا ١٣٣٢در فاصله 

اقدام به از بين بردن پراکندگی در منابع قدرت سياسی، متمرکز 
روند .  کردن قدرت سياسی و بازسازی ساخت دولت مطلقه کرد

حذف گروههای سياسی ابتدا با سرکوب نيروها و تشکيالت 
 ١٣۴٢حکومت تا سال . جبهه ملی و احزاب چپ آغاز گرديد

رخوردار همچنان از حمايت روحانيون و اشراف زمين دارب
 ١٣۴٠اما پس از تحکيم پايه های قدرت خود، در سال .  بود

.  ذف اين نيروها را نيز دردستور کار خود قرار دادحکومت ح
 شاه مجلس را مرکز فئودالها و نيروهای ضد ١٣۴٠در سال 

متعاقبا .  اصالحات خواند و آنرا برای دوسال ونيم منحل کرد
 افسرانی  که  به لحاظ اقدام به پاکسازی ارتش از اميران و

 ١٣۴١از سال .  سياسی خطرناک تشخيص داده ميشدند، نمود
عليه نيروهای مذهبی آغاز را نيز پيکار سيستماتيک و شديدی 

رد که با سرعت به حذف و به حاشيه راندن آنها از قدرت ک
  .  سياسی و اجتماعی انجاميد
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اسی  ارتش به عنوان رکن اصلی دستگاه سي١٣٣٢بعد از سال 
 شمار ارتشيان به ١٣۵٠ تا ١٣۴٠در فاصله .  ظاهر شد

کشور به نحو فزاينده ای به انواع  و هزار نفر افزايش يافت۴٠٠
 ميليون دالر ٧٠بودجه نظامی از .  سالحهای جديد مسلح گرديد

 افزايش ١٣۵٣ميليون دالر در سال   ۵۵٠٠ به ١٣٣٩در سال 
ه و دکوب گستر دستگاه سر،برای تثبيت خودحکومت .  يافت

دستگاه ديوانساالری با سرعت خيره .  نيرومندی تاسيس کرد
ا  ببوروکراسیدامنه گسترش ، بصورتيکه کننده گسترش يافت

دخالت دولت در امور  .روستاها را نيز در برگرفتسرعت 
 و برنامه بلند اقتصادی به نحو بيسابقه ای گسترش يافت
دی کشور آغاز پروازانه ای برای نوسازی و توسعه اقتصا

  .  گرديد
  

 حکومت با انجام اصالحاتی مانند ۴٠ و٣٠در دهه های 
اصالحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در 
.  جهت اصالح ساختار سياسی و مدرن سازی جامعه برداشت

 گسترش طبقه ۴٠يکی از پيآمدهای برنامه اصالحات دهه 
ز کمکهای مالی، بورژوازی نوخاسته بود که با برخورداری ا

حمايت گمرکی، بخشش مالياتی و امتيازات انحصاری با 
  .  سرعت رشد کرد و به يکی از پايه های قدرت دربار تبديل شد

  
قديم وتجار نسل سياستمداران اشرافی  ،فوقدر نتيجه اقدامات 

، جای خود را به نسل جديدی از نظاميان، روشنفکران
ود را وابسته به حکومت و صاحبان حرف داد که ختکنوکراتها 

ودربار ميدانستند و در ارتش، دستگاه بوروکراسی دولت و 
  .   متشکل بودندصنايع نوپا 

  
با مشکالت دولت ١٣۴١ -١٣٣۴  طی دورهزمينه اقتصادیدر 

اما نهايتا بر اين مشکالت فائق آمد و .  متعددی مواجه گشت
ای وفقيتهم ١٣۵١-١٣۴١ توانست در دور دوم، يعنی طی دوره
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نوسازی کشور کسب توسعه اقتصادی و چشمگيری درعرصه 
   . دنک
  

 ،١٣٣۴در سال توسعه اقتصادی ايران برنامه هفت ساله دوم 
ل لی و از سرگرفتن توليد نفت درساپس از شکست جنبش م

با کمک های مالی و فنی اياالت متحده آمريکا آغاز به ، ١٣٣٣
کرد تا اقتصاد تالش ) ١٣۴١-١٣٣۴(برنامه دوم    26.کار کرد

ايران را از طريق سياست های مالی انبساطی و ارتقا صنايع 
اما رونقی که با استفاده از .   بازسازی کند،جانشين واردات

 به ١٣٣٩سياست های مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال 
 دولت ناچار شد تا برای تثبيت ١٣٣٩در پايان .  پايان رسيد

.   شودانهياست های صرفه جويشرايط اقتصادی متوسل به س
نتيجه اين سياست  رکود اقتصادی شديدی بود که نهايتا به 

   .گشتمنجر ١٣۴٠ناآرامی های 
  

نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی  ١٣۴٠-١٣٣۴تجربه 
ايران فاقد توانايی و پويايی الزم برای پيشبرد برنامه نوسازی 

 شاه،  با تشويق  محمد رضا١٣۴١لذا، در سال .  کشور بود
 کاردولت کندی، برنامه اصالحات ارضی کشور را در دستور 

بی شک اصالحات ارضی يکی از مهم ترين سياست .  قرار داد
 به ويژه در دوره  اول که ،های دوره محمد رضا شاه ميباشد
اما با افزايش درآمد نفت و .  دارای دستآوردهای چشمگيری بود

اصول  محافظه کار، رژيم -رالبدست آوردن کنترل جناح ليب
 اقدام به نوسازی  وبنيادين برنامه اصالحات ارضی را رها کرد

 - کشاورزی ايران درچارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی
  .  صنعتی نمود

  
                                                 

 آغاز به ١٣٢٨اولين برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ايران در سال      26
کار کرد، اما پس از مدتی  با شروع جنبش ملی کردن نفت، عمال کنار 

  .  گذاشته شد
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مرحله دوم اصالحات ارضی عمال آنرا به قانون اجاره نشينی 
 را مجبور کرد تا) مستاجرين(تبديل کرد  و مرحله سوم دهقانان 

زمين های خود را به شرکت های تعاونی واگذار کنند و معادل 
.  ارزش آن را از شرکت های مزبور سهام دريافت کنند

همزمان دولت اقدام به خريد زمين های خرده مالکان کرد  و 
زمين های مربوطه را به صورت شرکت های سهامی بزرگ 

 اين در.  در اختيار سرمايه گذاران ايرانی و خارجی قرارداد
فرايند، بيشتر امکانات مالی و فنی دولت به واحدهای کشاورزی 

اما عليرغم تمام پشتيبانی های دولت .  بزرگ تخصيص داده شد
هايی که به واحدهای بزرگ تخصيص  زمين درصد ٣٠تنها 

بسياری از اين . داده شده بود مورد بهره برداری قرار گرفت
انستند سطح توليد و شرکت ها عمال ورشکسته شدند و بقيه نتو
  .کارايی مورد نظرخود را بدست بيآورند

  
همزمان با چرخش سياست فوق،  با استفاده از افزايش درآمد 

اين .  نفت، دولت سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشديد کرد
سياست جديد توسط برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا 

 در بر  را١٣۵١-١٣۴١گذاشته شد  که مجموعا سال های 
طی اين دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات .  گرفت

.  در سال رشد کرددر صد   ١٢ /٣صنعتی بطور متوسط 
مانند (ميانگين نرخ رشد در صنايع توليد کننده نهاده های توليد 

 ٢١و  ١٩  بهو کاالهای صنعتی به ترتيب)  فوالد ومواد صنعتی
شد سريع، نيروی محرک اين ر.  الغ گشتدر سال بدر صد 

  .  تقاضای داخلی بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد
  

در پناه  " جانشين کننده واردات"تاسيس و ارتقا صنايع 
ديوارهای حمايت تعرفه ای و تخصيص کمک های مالی به 

بخش صنايع انجام پذيرفت  که با سرعت اقتصاد کشور را  به 
 بی توجهی به بخش ،نهمزما.  سيستمی غير رقابتی تبديل کرد

 در ٨طی اين دوره تنها . کشاورزی ابعاد گسترده تری يافت
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 به بخش کشاورزی تخصيص داده شد، در ،بودجه توسعهصد 
شامل حمل و (بودجه به بخش صنايع  درصد ٧٢حاليکه بالغ بر 

اين تدابير، .  اختصاص يافت) نقل، آب و برق و خانه سازی
برای محصوالت کشاورزی همراه  با تعيين حداکثر قيمت 
  .  موجب  رکود اين بخش گرديد

  
مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازی ايران را به 

مکانيزمی يک بعدی تبديل کرد که نتوانست اشتغال الزم  برای 
جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در 

ره  نرخ رشد توليد طی اين دو.  دستآوردهای توسعه سهيم نمايد
در سال بود، اما نرخ بيکاری  درصد ١١ناخالص ملی بالغ بر 

فقير درصد  ۴٠ افزايش يافت،  سهم  درصد٩به  درصد ٧ از
 در ، تنزل کرد درصد١۴ به  درصد١٦ جامعه در مصرف از

  درصد۵٢به  ۵٠  ثروتمند جامعه از  درصد٢٠حاليکه سهم 
  .  افزايش يافت

  
موفق دوره های يکی از  ١٣۵١-١٣۴١ه  دور،در مجموع

اما، به لحاظ سياسی، از آغاز اين دوره .  نوسازی ايران ميباشد
نظام سياسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتيد، تا آنجا 

 مکانيزم موثری برای حسابرسی فعاليت ١٣۵٢که در آستانه 
نبود رقابت سياسی به سرعت به شکل .  های نظام وجود نداشت

 انحصارات و تخصيص امتيازات اقتصادی بر مبنای گيری
روابط سياسی منجر گرديد، به نحوی که پيشبرد هيچ پروژه 

بزرگی بدون جلب موافقت و احتماال مشارکت رده های باالی 
تمرکز بيش از حد قدرت و نبود آزادی .  نظام سياسی ميسر نبود

اری های سياسی موجب افت کارايی دستگاه های اقتصادی  و اد
،  ساختار سياسی کشور با سرعتی ١٣۵٠از اوايل دهه .  گرديد

    . فزاينده به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبديل شد
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رانت نفت نقشی تعيين کننده در شکل گيری ساختار سياسی اين 
  .دوره، موفقيتهای اقتصادی و ناکامی های سياسی آن ايفا نمود
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                حور توسعه نفت مبحران .    ۵
  ) تا انقالب اسالمی١٣۵٠(

 
  

 ١٣٣٣ سالهای همانطور که در فصل پيش اشاره شد در فاصله
 دولت ايران با اتکا به رانت نفت برنامه بلند پروازانه ١٣۵٠تا 

در .  دنبال کردکشور ای را برای نوسازی و صنعتی کردن 
وسعه گوی تلنيمه دوم دهه چهل مشکالت اقتصادی و سياسی ا

 به بعد، ١٣۵٠  از،اما.  نده بودديدار شدپنفت محور به مرور 
 غدهمانند يک با افزايش سريع قيمت نفت، اين مشکالت 

در کل نظام اقتصادی و سياسی کشورگسترده سرطانی بدخيم  
بحران اقتصادی و درون يک شدند و با سرعت کشور را به 

اشی نظام سرنوشت ساز فروبردند که نهايتا به فروپسياسی 
)  ميالدی٧٠ (۵٠ايران سالهای دهه .  سياسی کشور انجاميد

نمونه کالسيک و بارزی از مشکالت الگوی توسعه نفت محور 
دور چهارم  ١٣۵٧تا ١٣۵٠سالهای به اين ترتيب، .  است

، يعنی سيکل بحران توسعه نفت چرخه رقابت بر سر رانت نفت
 ه دوراين  ی  در زير، مشخصات اصل.د را تشکيل ميدهنمحور

  . را مورد بررسی قرار ميدهيم
  
  

  مالحظات نظری   
  

زيرا ساختار و . يستمرحله توسعه نفت محور بادوام و پايدار ن
فرهنگ رانتخواری با سرعت نهاد دولت را از درون پوسيده 

در کشورهای .  زدسامي در اجرای وظايفش ناتوان آنرا و ندکمي
د، توسعه نفت محور موجب نفت خيز توسعه نيافته و درحال رش

بروز ناهنجاری ها و مشکالت اقتصادی، سياسی و  اجتماعی 
گوناگونی ميگردد که نهايتا به صورت موانعی در برابر توسعه 
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در سطح . ديل ميشوندبسياسی و اقتصادی جوامع مزبور ت
سياسی، رانت نفت موجب جدايی نهاد دولت از بدنه جامعه و 

ماهيت و کارکرد .  دی ميگرددپيدايش ساختارهای استبدا
وری دولت شکاف بين دولت و جامعه را تقويت و تديکتا

از سوی ديگر، .  نهادهای جامعه مدنی را تضعيف ميکند
مشکالت اقتصادی و سياسی توسعه نفت محور با سرعت در 

با را بدنه جامعه گسترده ميشوند و سياست نوسازی آمرانه 
مجموعه اين .  سازندي و اجتماعی روبرو می موانع سياس

عوامل بحران های سياسی، اجتماعی و اقتصادی را تشديد 
 امر حکومت کردن را برای دولت دشوار و پرهزينه ،کرده

  .  ميسازند
  

شالوده اقتصادی دولت، اينکه دولت نيازهای مالی خود را از 
چه منبعی تامين ميکند و وابستگی آن به اقتصاد چگونه است، 

ماهيت دولت و ساختار قدرت ده در شکل گيری نقشی تعيين کنن
به عبارت ديگر، اينکه دولت نيازهای مالی خود را .  ايفا ميکند

از محل ماليات تامين ميکند، يا از محل توليد کاال و خدمات 
کشاورزی و صنعتی، يا از منابع  زير زمينی مانند نفت و 
رجی، الماس و ساير کانی ها و يا از محل دريافت کمکهای خا

اجتماعی دولت و  و دارای تاثيرات مهمی بر مناسبات اقتصادی
برای مثال، وابستگی دولت .  درجه وابستگی آن به جامعه است

به دريافت وام و کمکهای خارجی سرنوشت توسعه اقتصادی و 
از سوی .  سياسی کشور را به نيروهای خارجی وابسته ميسازد

ع آوری ماليات متکی در جوامعی که دولت عمدتا به جمديگر، 
است، وابستگی دولت به ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی 

اين امر انگيزه های نيرومندی برای دموکراتيزه شدن .  است
برعکس، در نظام هايی که .  نظام سياسی کشور بوجود ميآورد

تحت سلطه مالکيت و مديريت دولت ميباشند اين انگيزه بسيار 
، در اقتصادهای رانتی که بخش به همين ترتيب.  ضعيف است

بزرگی از درآمد دولت از محل صادرات کاالهايی مانند نفت و 
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الماس ميباشد درجه وابستگی دولت به اقشار اجتماعی سست 
اين امر موجب استقالل مالی دولت ميشود و انگيزه .  است

  . دموکراتيزه شدن سيستم را تضعيف ميکند
  

 ارگان های مختلف دولت چگونگی جمع آوری رانت و نقشی که
برماهيت دولت و ساختار قدرت يفا ميکنند نيز امر در اين 

برای مثال، واقع شدن چاه های نفت در مناطق .  تاثيرگذار است
بی ثبات و پر آشوب موجب ميشود تا ارتش دست باال را در 

برعکس، واقع شدن چاه .  تحصيل و توزيع رانت نفت پيدا کند
ام موجب پر رنگ شدن نقش نهادهای های نفت درمناطق آر

اقتصادی مانند شرکت نفت و وزارت دارايی در توزيع رانت 
  . نفت ميگردد

  
به لحاظ سياسی، رانت نفت موجب جدايی دولت از مردم و 

در اقتصادهای غير رانتی .  سلطه نهاد دولت بر جامعه ميگردد
 اما، در.  درآمد دولت عمدتا از محل جمع آوری ماليات است

کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد بخش قابل 
اين امر .  توجهی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است

موجب استقالل دولت از اقشار و طبقات اجتماعی، وابسته شدن  
اقشار و طبقات اجتماعی به نهاد دولت و قرار گرفتن نهاد دولت 

ت به آن اجازه ميدهد استقالل مالی دول.  بر فراز جامعه ميگردد
اين امر با استفاده .   تا خواستهای خود را بر جامعه تحميل کند

گسترش مداخله دولت در از ابزارهای متعددی انجام ميپذيرد که 
امور اقتصادی، توزيع رانت نفت جهت جلب حمايت سياسی و 

  .  دنميباش اصلی آن لشکااز اگسترش ابزارهای سرکوب 
  

از نفت به دولت اجازه ميدهد تا با مداخله توانايی مالی حاصل 
در .  مستقيم در امور اقتصادی بر اقتصاد کشور مسلط گردد

وسعه نيافته و درحال رشد بخش قابل تکشورهای نفت خيز 
توجهی از اقتصاد بطور مستقيم و غير مستقيم در انحصار و 
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در اين کشورها دولت نهايتا به .  تحت سلطه دولت قرار دارد
.  موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی عمل ميکندصورت 

بخش بزرگی از فعاليت های اقتصادی مستقيما تحت مالکيت و 
گسترش مداخله مستقيم دولت در .  مديريت دولت قرار دارند

امور اقتصادی نه تنها پايه های سلطه دولت بر جامعه را 
 مستحکم و تنومندتر ميکند، بلکه به دليل پايين بودن کارآيی

اقتصادی بخش دولتی و وابسته شدن بخش خصوصی به دولت، 
رشد اقتصادی  و موجب تضعيف اقتصاد، افت نرخ بهره وری

   .   نيز ميگردد
  

توانايی مالی حاصل از نفت همچنين به دولت اجازه ميدهد تا 
 . اد دولت را بيش از حد توسعه دهددستگاه های سرکوب نه

افته و در حال رشد، وسعه نيتدرغالب کشورهای نفت خيز 
افزايش رانت نفت با رشد سرطانی بودجه نظامی و امنيتی 

در اجرای سياستهای خود دولت را نه تنها اين امر .  همراه است
فزاينده ای به استفاده از قوه قهريه و گسترده و به نحو 

، بلکه موجب ميشود وابسته ميکندمتکی و ابزارهای سرکوب 
بع اقتصادی صرف فعاليتهای غير مولد که مقادير انبوهی از منا

    .  توسعه اقتصادی را آهسته ميسازدگردد که نهايتا آهنگ 
  

دولت با توزيع بخشی از رانت نفت بين اقشار و از سوی ديگر، 
گروههای اجتماعی بخش قابل توجهی از جامعه را مطيع اوامر 

در جوامع نفت خيز توسعه نيافته و .  و خواستهای خود ميسازد
درحال رشد، دولت با سرعت جامعه را به سلسله مراتبی از 

اقشار رانتخوار تبديل ميکند که بسته به ميزان وفاداری آنها به 
حاکمان و اهميت آنها برای نظام سهم بزرگتری از رانت نفت 

توزيع رانت و امتيازهای اقتصادی و سلطه . نصيبشان ميشود
ه اقشار و طبقات اقتصادی نهاد دولت نهايتا موجب ميشود ک

اين امر، .  اجتماعی به لحاط اقتصادی به دولت وابسته شوند
همراه با گسترش سلطه اقتصادی دولت بر جامعه و گسترش 
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دستگاه های سرکوب، به سرعت به شکل گيری يک نظام 
  .  ديکتاتوری متکی بر نفت ميانجامد

  
 ،در اين جوامع، توزيع رانت به طرفداران و سرکوب مخالفين

 زيرا. شکل گيری و سازماندهی اپوزيسيون را دشوار ميکند
بهبود شرايط کار و زندگی از طريق دستيابی به رانت نفت 

همواره آسانتر از بهبود شرايط کار و زندگی از طريق اتحاد و 
اين امر .  تشکل در سازمانهای سياسی و صنفی خواهد بود

  .    يکندانگيزه فعاليت سياسی را برای کل سيستم تضعيف م
  

موجب تضعيف انگيزه کار، رانت نفت به لحاظ اقتصادی، 
، تضعيف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت خواری

اقتصادهای .  ميگردد اتالف منابع اقتصادیمصرف گرايی و
  در اين .و خدمات متکی هستندمولد و غيررانتی بر توليد کاال 

فزوده اقتصادها بخش عمده درآمد ملی ناخالص و يا ارزش ا
.  ملی ناشی از نيروی کار و باقيمانده آن حاصل سرمايه است

، اين  و اروپادر کشورهای پيش رفته صنعتی، مانند آمريکا
ارزش % ٧٠يعنی .  است% ٣٠و % ٧٠نسبت به ترتيب برابر 

 آن ناشی از سرمايه  %٣٠افزوده ملی حاصل  نيروی کار و 
ر و خالقيت است که به نوبه خود حاصل اندوخته نيروی کا

به عبارت ديگر در برابر هر .    دوره های پيشين ميباشد
مصرف کننده، يک توليد کننده و يا مولد ثروت وجود دارد و 
اما .  مصرف کشور متناسب و ناشی از ظرفيت توليدی آن است

اين تناسب در اقتصادهای رانتی، مانند کشورهای صادر کننده 
 ريسکهای قابل توجهی را اين عدم تناسب.  نفت برقرار نيست
بر گرايی و افت خالقيت و بهره وری کار  در زمينه مصرف

کشورهای نفت خيز تحميل ميکند و دارای پيآمدهای مهمی برای 
چگونگی استفاده از رانت نفت، بودجه بندی دولت و مديريت 

  . اقتصاد کالن، به ويژه مديريت تورم است
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قابل توجهی از ثروت در اقتصادهای متکی بر رانت نفت بخش 
انگيزه اين امر . نيروی کارنه  ،کشور ناشی از ذخائر نفت است

تضعيف کار سخت و رقابت اقتصادی را برای نيروی کار 
نفت از طريق دست يافتن به ثروت رانت  کسب زيرا .ميکند

در .  نفت آسانتر از توليد ثروت از طريق کار و خالقيت است
 و مصرف گرايی ناهنجار که رانت خواریاين جوامع فرهنگ 

نايی توليدی کشور نميباشد با سرعت امتناسب با ظرفيت و تو
رشد ميکند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبديل 

فرهنگ رانتخواری ميتواند به رشد بيرويه انتظارات و .  ميشود
توقعات اقشار اجتماعی بيانجامد، آنقدر که برآورده کردن آنها 

    .وان مالی و اداری دولت خارج سازدرا از ت
  

مردم بخش قابل توجهی افزون بر اين، در اقتصادهای رانتی، 
يروی خود را صرف رقابتهای سياسی مخرب و ايجاد ناز 

اين .  مناسبات مافيايی برای دست يافتن به ثروت نفت ميکنند
و گسترش فساد اداری و امر موجب اتالف انبوه منابع اقتصادی 

شيوع فساد اداری، اقتصادی و سياسی يکی  .  ميشودی اقتصاد
است که به صورت مانعی رانتی جوامع پايه ای از مشخصات 

  .  ديگر در برابر توسعه اقتصادی و سياسی آنها عمل ميکند
  

صنعت نفت بسيار سرمايه بر است و استفاده آن از نيروی کار 
 افزون .و عمدتا محدود به نيروی کار ماهر ميباشدبسيار کم 

براين صنعت نفت برای تامين نيازهای خود به صنايع بومی 
کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد متکی نيست و پيوندهای 

لذا، توسعه صنعت نفت .  آن با اين صنايع بسيار اندک است
موجب توسعه و رونق صنايع بومی کشورهای نفت خيز توسعه 

، همراه با سرمايه بر اين امر.  نيافته و در حال رشد نميگردد
بودن صنعت نفت و وابستگی آن به واردات موجب ميشود که 

صنعت نفت نتواند فرصت الزم برای اشتغال جمعيت رو به 
وسعه تبه عبارت ديگر، . رشد اين کشورها را فراهم آورد
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کشور بر پايه ای قرار ميگيرد که با مقتضييات ساختار 
   .      ر نيستسازگاآن اقتصادی و جمعيت روبه رشد 

  
 در بسياری از کشورهای »جانشين سازی واردات«سياست 

اما در کشورهای .  توسعه نيافته و در حال رشد دنبال شده است
نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد، امکان دسترسی به درآمد 

سرشار نفت موجب ميشود که نقاط ضعف و مشکالت اين 
الب غدر.   سازندسياست به بدترين شکل خود را نمايان

 هکشورهای نفت خيز توسعه نيافته و درحال رشد الگوی توسع
صنايع مجموعه گسترده ای از اقتصادی نفت محور با تاسيس 

  .  ناکارآمد مترادف بوده است
  

دولت با استفاده از » داتجانشين سازی وار «در استراتژی 
محدود کردن   ، حمايتی مانند وضع تعرفه های گمرکیابزار

از فعاليتهای بخش های غير مستقيم حمايت ، اردات و
اقدام به تاسيس و سرمايه گذاری های مستقيم دولتی، صوصی خ

کشور صنعتی صنايع جديدی برای جانشين کردن واردات 
 کشور صنعتی کردنبرای استراتژی در واقع يک اين .  ميکند
دولت اساسا بسوی تاسيس صنايعی در اين استراتژی .  است
کشور در آن فاقد برتری و مزيت نسبی است، اما با  که ميرود

حمايت دولت شانس آنرا دارد که مهارتها و مزيت نسبی الزم 
 و بلندپروازانه چنانچه بدلذا، اين سياست .  را بدست آورد

 ميتواند به ،و بی حساب به اجرا گذاشته شودگردد طراحی 
های توسعه در اکثر کشور.  پيدايش صنايع ناکارآمد بيانجامد

نيافته و در حال رشد، کمبود سرمايه و ارز خارجی بصورت 
 دولت عمل کرده، مانع از آن ميگردد که دولت ایديسيپلينی بر

اما در کشورهای . بی حساب ادامه دهدبتواند اين سياست را 
نفت خيز، درآمد سرشار نفت اين ديسيپلين را از معادله حذف 

سياست جانشين سازی واردات کرده، به دولت اجازه ميدهد تا 
 ،نتيجه.  را در ابعاد بزرگ و به نحوی نسنجيده به اجرا بگذارد
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بسيار مجموعه گسترده ای از صنايع بسيار ناکارآمد است که 
اشتغال الزم برای و نميتوانند ميباشند سرمايه بر و ارز خور 

امر نه تنها اين .  هم آورندانيروی کار رو به رشد کشور را فر
بلکه ميتواند به پيدايش اتالف منابع اقتصادی ميگردد ب موج

   . بحران های اجتماعی و سياسی نيز بيانجامد
  

توسعه نيافته و نفت خيز  اقتصاد کشورهای ،اتکا به درآمد نفت
درحال رشد را دستخوش سيکل های تورمی و رکودی بسيار 

شديد ميکند که مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سياسی هنگفتی 
اين امر از آنجا ناشی .  ای کشورهای مزبور بوجود ميآورندبر

ميشود که قيمت نفت، عليرغم رانت اقتصادی سرشار آن، 
در .  خيزهای بسيار شديدی همراه استو همواره با افت 

توسعه نيافته و درحال رشد، دولت که نفت خيز کشورهای 
درآمد آن از محل صادرات نفت %) ٨٠ به نزديک(بخش عمده 

لذا، .  ت، نقش تعيين کننده ای در اقتصاد کشور ايفا ميکنداس
نوسانات قيمت نفت از طريق بودجه دولت به اقتصاد کشور 

 آنرا دستخوش سيکل های رکودی و تورمی بسيار ،منتقل شده
و بی ثباتی و نابسامانی های امر تکرار اين .  شديد ميکند

اسی  محيطی نامناسب برای توسعه اقتصادی و سي،حاصله
حل اين مشکالت مستلزم برنامه ريزی در  .  بوجود ميآورد

جهت پس انداز، سرمايه گذاری و ترغيب رقابت است که در 
.  ساختار سياسی متکی بر رانتخواری دشوار ميباشد

رانتخواری رشد مصرف گرايی بی رويه، بی انظباطی مالی 
ا دولت و حمايت از صنايع و فعاليت های اقتصادی ناکارآمد ر

در اقتصادهای رانتی نوسان شديد قيمت .  ميسر و تشويق ميکند
نفت و لذا درآمد دولت شرايط مناسبی برای بروز بحران های 

  .   سياسی و اجتماعی بوجود ميآورد
  

تورم يکی از معضل های پايه ای اقتصادهای متکی به رانت 
از حاصل درآمد همانطور که در باال اشاره شد، .  نفت است
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ناشی از ظرفيت توليد اقتصاد ملی نيست و توانايی نفت رانت 
وقتيکه قيمت نفت باال و درآمد .  جذب آنرا منعکس نميسازد

حاصل از صادرات نفت بخش بزرگی از درآمد ملی را تشکيل 
ميدهد، تزريق کل اين درآمد به اقتصاد موجب  پيدايش موج 

ذب  زيرا اقتصاد کشور ظرفيت ج. گرددهای تورمی شديد مي
درآمد مربوطه را که عمدتا ناشی از افزايش قيمت نفت ميباشد، 

در واقع، تزريق درآمد نفت به اقتصاد مانند چاپ .  ندارد
  .  اسکناس عمل ميکند که شديدا تورم زا است

  
دارای تاثيرات نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سياسی تورم 

تورم موجب افت  ارزش پس برای مثال، .  متعددی است
انداز و سرمايه گذاری انگيزه پس تضعيف  دازها ی مالی و ان

.  که دارای تاثيری منفی بر آهنگ رشد اقتصادی استميشود 
از سوی ديگر، تورم موجب گران شدن صادرات کشور در 

بازارهای خارجی و ارزان شدن واردات در بازارهای داخلی 
غير اين امر واردات را تشويق و پايه های صادرات .  ميگردد

 که مجددا موجب کند شدن آهنگ نفتی کشور را تضعيف ميکند
افزايش واردات و تضعيف صادرات . رشد اقتصادی ميگردد

غير نفتی امر تامين اشتغال برای نيروی کار رو به رشد کشور 
تورم دارای تاثيری منفی بر همچنين، .  دشوارتر ميسازدنيز را 

 دولت رآمد و کارمنداناقشار کم د.  نابرابری توزيع درآمد است
که دارای حقوق ثابت ميباشند، در برابر فشارهای اقتصادی 

 ،تاثيرات منفی تورم بر توليد.  تورم به ويژه ضربه پذيرند
اشتغال و نابرابری توزيع درآمد دارای پيآمدهای اجتماعی و 

  .سياسی گسترده ای است
  

که يقت، ودر کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد
به سياستهای وارداتی دولتها غالبا فشار تورم شديد ميشود، 

کنند تا با افزايش واردات فشار ي يعنی سعی م. دمتوسل ميشون
ما انجام اين کار در مورد بخش ا.  تورم را خنثی و کنترل کنند
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دولت ميتواند با .   حمل و نقل ميسر نيست وهايی مانند مسکن
مصنوعات صنعتی، فشار وارد کردن کاالهای کشاورزی و 
 اما نميتواند با وارد کردن . تورم را در اين بخش ها کاهش دهد

لذا، اين  .  زمين و مسکن از فشار تورم در بخش مسکن بکاهد
 مانند یدر بخشهايسياست موجب ميشود که قيمت و سودآوری 

مسکن، بطور نسبی، يعنی در مقايسه با بخش های کشاورزی و 
 در جستجوی حداکثر  کهدر نتيجه، سرمايه.  دافزايش يابصنايع 
، از بخش های کشاورزی و صنايع خارج شده و به  ميباشدسود

اين روند به تورم شديدتر .  ازير ميشودرسوی بخش مسکن س
بخشهای کشاورزی و صنايع نسبی در بخش مسکن و رکود 

مکانيزم های بازار ارز رکود  افزون بر اين، . داخلی ميانجامد
زيرا  .  کشاورزی و صنايع داخلی را تشديد ميکنندبخشهای

، از طريق مکانيزم بازار همانطور که در باال اشاره شد، تورم
ر نفتی يصادرات غتضعيف و واردات تشويق ارز، موجب 

به زمين بازی تورم بسيار شديد در بخش مسکن نه تنها . ميشود
الت امن ميزند، بلکه موجب پيدايش مشکدو فعاليتهای داللی 

از سوی ديگر، افت .  اجتماعی و سياسی گسترده ای ميشود
سرمايه گذاريها و  ،بخشهای کشاورزی و صنايع داخلی

تالشهايی را که دولت برای توسعه اين بخش ها به اجرا 
گذاشته، خنثی کرده، موجب کند شدن آهنگ توسعه اقتصادی و 

لندی اين پديده که به بيماری ه.  گرددتشديد معضل بيکاری مي
در کشورهای نفت خيز، به ويژه   معروف است، در بسياری از

              . کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد مشاهده شده است
  

وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواری، به لحاظ سياسی، 
امر مقابله با مشکالت اقتصادی توسعه نفت محور را دشوار 

برای مثال، مقابله با مشکالت ناشی از نوسانات شديد .  ميسازد
قيمت نفت، مانند افت و خيز شديد درآمد دولت و پيدايش پياپی 

رنامه شوکهای تورمی و رکودی، مستلزم انظباط مالی دولت و ب
اما در نظامهای متکی به .  ريزی و بودجه بندی دقيق است
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رانت نفت، هر گروهی که به قدرت ميرسد ميکوشد تا با توزيع 
رانت و مزايای اقتصادی و سياسی بين طرفداران رژيم، 
اين امر . بيشترين رانت را در کوتاهترين فرصت به چنگ آورد

اغلب  در.  کنداساسا انظباط مالی نهاد دولت را تضعيف مي
عمدتا دارای ماهيت طبقه حاکم نظامهای رانتی سياستگذاريهای 

و نگرشی کوتاه مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در 
 سياستهای بلند مدت در جهت تامين نهمدت است، کوتاهترين 

  .  بيشترين منافع برای کل جامعه
  

 د پيدايش مشکالت فوق را بهنسياستگذاری نميتوادر اشتباه 
مشکالت اقتصادی و . تنهايی و به نحوی موثر توضيح دهد

سياسی فوق در کليه کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و در حال 
و مشکالت ناشی اين اشتباهات .  رشد کما بيش مشاهده شده اند

   . محور اندالگوی توسعه نفت طبيعی  پيآمدهای ،از آنها
  
  

  تجربه ايران
  

ق را ميتوان در الگوی توسعه تمامی مشخصات و گرايشهای فو
ظرف .   مشاهده کرد۵٠ و ۴٠اقتصادی ايران طی دهه های 

ايران درآمد نفت  ،١٣۵٣تا ١٣۴٢ سال، يعنی در فاصله يازده 
درآمد  ١٣۵١ -١٣۴٢در فاصله .  چهارده برابر شدنزديک به 
 ميليارد ١٨٢ به ١٣۴٢ ميليارد ريال در سال ٢٨از نفت ايران 

 افزايش ) ١٩٧٢ (١٣۵١در سال )  دالرردميليا ۴/٢(ريال 
دو سال بعد، يعنی در فاصله  طی .  برابر شد۵/٦يعنی ، يافت

زايش  درصد اف٢١٦مد نفت ايران مجددا آ در١٣۵٣تا ١٣۵١
 ۵/١٨به  ) ١٩٧٢ (١٣۵١در سال   دالرميليارد ۴/٢يافت و از

سهم بررسی .  رسيد)  ١٩٧۴ (١٣۵٣  دالر در سالميليارد 
 بيانگر وابستگی کامل فتی در کل درآمدهای دولتدرآمدهای ن

 سهم . اقتصادی ايران به درآمد نفت استتوسعه الگوی 
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 در سال %١١درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از 
 ٧٧ و ١٣۵٠درسال % ۵٦  و١٣۴٢ در سال %۴۵ به ١٣٣٣
  .  رسيد١٣۵٦ در سال درصد

  
  
  
  

  ١٩٧٨ -١٩٦٠ارزش صادرات نفت ايران، :  ٢.۵نمودار 
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   اوپکماریآسالنامه های بر اساس :  منبع
  
  
  

درآمد طی دهه چهل همانطور که در فصل پيش نشان داده شد، 
 برنامه بلند پروازانه و آمرانه به دولت اجازه دادنفت سرشار 
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.  ای را برای نوسازی و صنعتی کردن کشور به اجرا بگذارد
 پايه استراتژی جانشين سازی به لحاظ اقتصادی اين کار بر

اين پروژه برپايه دو به لحاظ سياسی .  واردات انجام پذيرفت
 جلب حمايت مردم از طريق توزيع رانت  اصلی، يعنی محور

به درآمد سرشار نفت .  استوار بودنفت و سرکوب مخالفين 
 بودجه دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ ماليات از مردم 

 اين برنامه را، يعنی سرمايه گذاری در دبرالزم برای پيش
صنايع تحت حمايت، خريد حمايت مردم و گسترش دستگاه های 

در اين روند، استقالل .  امنيتی، نظامی و ديوانی را تامين کند
مالی ناشی از درآمد نفت جدايی بين نهاد دولت و جامعه را 

 اجتماعی تشديد نمود و ارتباط  متقابل بين نهاد دولت و نهادهای
دولت بيش از هميشه برفراز جامعه قرار .  را تضعيف کرد

تبديل شد که دارای پيوندهای نشينی گرفت و به برج عاجی 
فرهنگ رشد ناهنجار اين روند با .  عميقی با جامعه نبود

مصرف گرايی، گسترش رانتخواری و فساد اداری نيز همراه 
نرخ  رداتواسازی جانشين  سياست ،درعرصه اقتصادی. بود

اما از منظر . رشد اقتصادی قابل توجهی را به ارمغان آورد
همچنين، اين .  تامين اشتغال و بهبود توزيع درآمد موفق نبود

پناه ديوارهای حمايت تعرفه ای و تخصيص که در سياست 
کمک های مالی به بخش صنايع انجام پذيرفت با سرعت اقتصاد 

  .   يل کردکشور را  به سيستمی غير رقابتی تبد
  

.  کليه مشکالت فوق از نيمه دوم دهه چهل کامال مشهود بودند
 با افزايش سريع قيمت نفت، اين ،اما از اوايل دهه پنجاه

 سرطانی بدخيم  با سرعت در کل نظام غدهمشکالت مانند يک 
اقتصادی و سياسی کشورگسترده شدند و در ظرف هفت سال 

  . دنظام سياسی کشور را از پای درآوردن
  
آمد دولت از بابت صادرات نفت  اوايل دهه پنجاه، دررد 

) ١٩٧٢(١٣۵١   دالر در سالميليارد ۴/٢درظرف دو سال از 
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.  افزايش يافت) ١٩٧۴ (١٣۵٣  دالر در سالميليارد  ۵/١٨به 
اين امر برای نوسازی ايران فرصتی  طاليی بود که متاسفانه 

، رفتتنها به هدر به دليل نبود يک ساختار سياسی مناسب نه 
بلکه عمال به سم مهلکی برای رژيم و آينده نوسازی ايران تبديل 

هنگاميکه شرايط اقتصادی و اجتماعی  کشور مستلزم .  شد
پيگيری يک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری  سياسی 

کشور، عليرغم توصيه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد 
 ذشته در مسير استراتژی  دههکشور را با سرعتی چند برابر گ

با بروز نشانه های بحران، .  به پيش تازاند )ميالدی٦٠ (۴٠
رهبری سياسی به جای تصحيح سياست های خود، با سرسختی 

نبود آزادی های  و به دليل بيشتری به اين سياست ها ادامه داد
  . دولت پايان دهداتبه اشتباهست توانن جامعه ،سياسی

  
به تصويب ) ١٩٧٣ (١٣۵٢  که در سالمبرنامه توسعه پنج

 ريال به سرمايه گذاری، ميليارد ٢۴٦٠رسيد، با تخصيص 
برنامه ای بلند پروازانه بود که جامعه را  در چارچوب 

 و 27، تا سر حد ظرفيت جذبحاکممناسبات اقتصادی و سياسی 
کمبود نيروی کار  ١٣۵٢  در سال .توانائيش به پيش رانده بود

اقتصاد کشور  و ی ساختاری  گسترش يافته بودماهر و تنگناها
ه سيل مهاجران روستايی ب. در مدار تورمی قرار داشت

 اجتماعی و سياسی روبرو شهرهای بزرگ، کشور را با بحران
 با اين همه،  با افزايش قيمت نفت در سال .  کرده بود
، برنامه پنجم بر خالف توصيه کارشناسان به )١٩٧۴(١٣۵٣

د و برنامه پنجم جديد با بودجه ای نزديک به سه کنار گذاشته ش
) ١٩٧٦ (١٣۵٦ در سال.  برابر برنامه اوليه آغاز به کار کرد

اين برنامه نيز به کنار گذاشته شد و برنامه ششم با بودجه ای 
 )١٩٧٨ (١٣۵٧ در سال.  دنموبازهم بيشتر شروع به کار 

های پنج محمد رضا شاه اعالم کرد که ايران ديگر به برنامه 

                                                 
27 Absorptive capacity 
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ساله نيازی ندارد و مديريت اقتصاد کشور را تحت هدايت 
اين استراتژی جديد عمال مبتنی .  برنامه های ساالنه قرار داد

هر چيزی "بر اين برداشت ساده انگارانه بود که با درآمد نفت 
  ".                      را ميتوان وارد کرد

   
ز حد تقاضا موجب همانطور که انتظار ميرفت، افزايش بيش ا

 در سال  درصد۴نرخ تورم از.  تشديد موج های تورمی شد
فشار تورم .  افزايش يافت١٣۵٦ در سال  درصد٢۵ به ١٣۵١

در بخش هايی که دولت ميتوانست کمبود توليد را با افزايش 
مانند کاالهای صنعتی، مصرفی  و (واردات جبران کند 

 هايی که اين امکان اما در بخش.  نسبتا کمتر بود)  کشاورزی
وجود نداشت، مانند ساختمان سازی و خدمات، نرخ تورم به 

اين امر موجب کاهش نسبی نرخ سودآوری  .  مراتب باالتر بود
بخش های صنايع و کشاورزی، نسبت به نرخ سود در بخش 

در  نتيجه، سرمايه در جستجوی . های ساختمان و خدمات گرديد
رج و بسوی بخش های ساختمان حداکثر سود از اين بخش ها خا

موجب رکود بخش های اين امر .  گشتسازی و خدمات جاری 
صنايع و کشاورزی گرديد وعمال دست آوردهای اقتصادی دهه 

اين عملکرد زيان بار در مورد بخش های .  را تضعيف کرد٦٠
کشاورزی و صنايع سنتی، از جمله صادرات غير نفتی، بسيار 

ش ها دارای ساختار ضعيف تری بوده  زيرا اين بخ.  شديد بود
و از حمايت دولت، به ويژه حمايت های تعرفه ای  برخوردار 

بخش کشاورزی نه تنها تحت فشار شديد رقابت با .  نبودند
کاالهای وارداتی ارزان قرار داشت، بلکه از سوی ديگر، دولت 

با تعيين سقف قيمت برای محصوالت کشاورزی موجب 
  .وری اين بخش گرديدتضعيف بيشتر سود آ

  
رکود بخش های کشاورزی و صنايع سنتی موجب تشديد 

مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ و تشديد بحران های 
همچنين، با توجه به نقش کليدی .  اجتماعی و سياسی گرديد
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بخش های کشاورزی و صنايع کوچک در ايجاد اشتغال و 
يکاری و توزيع درآمد، سياست فوق موجب تشديد بحران ب

در شرايطی که بودجه .  شدنابرابری بيشتر توزيع درآمد 
اقتصادی کشور چهار برابر شده بود و نرخ رشد توليد ناخالص 

  درصد١٠گذشته بود، نرخ بيکاری به  درصد ١٢ملی از مرز 
افزايش يافت، ضريب نابرابری توزيع درآمد ) ١٣۵۵در سال (

سهم .  رسيد١٣۵۵ در سال ۵٢/٠به   ١٣۵١در سال  ٠/۴٧از 
 در سال درصد  ۵٢ ثروتمند جامعه در مصرف ازدرصد ٢٠

افزايش يافت، در حاليکه  ١٣۵۵در سال درصد  ۵٧ به  ١٣۵٢
تنزل  درصد ١١ به  درصد١۴ فقير جامعه از درصد۴٠سهم 
 و نسبت مصرف مناطق شهری به روستايی، پس از کرد

   .  د رسي١٣۵۴احتساب تفاوت جمعيت، به پنج برابر در سال 
  

 در ۴١٢واردات کشور متجاوز از  ١٣۵٧تا  ١٣۵٢در فاصله 
  ساختار اقتصادی کشور، به ويژه شبکه حمل .افزايش يافتصد 

اداری دولت ظرفيت های و نقل، انبارها، سردخانه ها و دستگاه 
جذب، ترخيص و توزيع اين افزايش سريع در حجم واردات را 

خش واردات در تخفيف به اين ترتيب، از توانايی ب.  نداشت
فشارهای تورمی کاسته شد و روند تورمی شدت بيشتری 

دولت در مقابله با تشديد موج های تورمی، به جای .  گرفت
گران "تصحيح سياست های خود، به دستگيری و مجازات 

اين امر موجب تشديد ناآرامی های اجتماعی . پرداخت" فروشان
  .دگردي

  
درست دولت بر سيستم بانکی عدم شفافيت سيستم و نظارت نا

کشور سبب شد که بانک ها به سرمايه دارانی که صاحب قدرت 
 بدون توجه به ظرفيت آنها وام  وسياسی بودند بيش ازاندازه

اين سرمايه داران به نوبه خود بدون ارزيابی دقيق . دنبده
.  اقتصادی بر روی پروژه های پر ريسک سرمايه گذاری کردند

نظام از امکانات به مراتب بيشتری بسته به واسرمايه داران 
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برخوردار بودند و تحت حمايت سياسی حکومت و به دور از 
.  رقابت بازار جهانی و رقابت ساير سرمايه داران رشد ميکردند

برخی از سرمايه داران بزرگ به اتکای روابط سياسی خود 
آنقدر از سيستم بانکی قرض کرده بودند که ورشکست کردن 

 زيرا ورشکستگی آنها موجب ،برای نظام بانکی ميسر نبودآنها 
ورشکستگی بسياری از شرکت های ديگر و در نهايت خود 

به اين ترتيب، اقتصاد کشور وابسته  به  .  بانک ها ميشد
مجموعه ای از صنايع بزرگ و ناکارآمد شد که شالوده 

  . اقتصادی و مالی آنها متزلزل بود
  

 نادرست، افت کارايی، تخصيص تورم، سرمايه گذاری های
نامطلوب منابع، پروژه های نمايشی و مصرف گرايی بی رويه 

از سوی ديگر، بخش . موجب اتالف انبوه منابع توليدی گرديد
متنابهی از ثروت کشور از طريق افزايش بی رويه بودجه 

بودجه نظامی از  ١٣۵٧تا  ١٣۵١طی .  نظامی به هدر داده شد
 افزايش يافت و سهم درصد٢٠ لص ملی بهتوليد ناخا درصد ١٣

 درصد ٣٠کاالهای نظامی در کل واردات کشور از مرز 
 ).  ١٣۵١در سال  درصد ١٢در مقايسه با (گذشت 

  
رز مشکالت انمونه کالسيک و ب ۵٠استراتژی توسعه دهه 

 اين اظ اقتصادی،به لح.  الگوی توسعه نفت محور است
گارانه از روند توسعه  متکی بر برداشتی ساده اناستراتژی 

 بود که توسعه اقتصادی را برابر رشد سطح توليد یاقتصاد
ميداند و به جنبه های ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع 

   28.يت نميدهداهم هنجاره و ب آمد، و تامين ساختار رقابتی در

                                                 
 :   برای توضيحات بيشتر به نوشته زير مراجعه کنيد 28

Hadi Zamani, 1988, Growth, Employment and Income 
Distribution: An Input-Output and General Eٍquilibrium 
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به لحاظ سياسی، اين استراتژی متکی بر نظامی غير 
بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم دموکراتيک، غير شفاف و 

     .بينی و تصحيح اشتباهات خود نداشتموثری برای باز
  

عليرغم شرايط مناسب بين المللی و دست به اين ترتيب، 
موجب تشديد  ۵٠آوردهای چشمگير گذشته، استراتژی دهه 

نهايتا به فروپاشی گشت و اقتصادی و اجتماعی های ناهنجاری 
   29.ر گرديدنظام سياسی کشور منج

  
برای ) ١٩۵۴ (١٣٣٣سرسيوم نفت ايران در سال نرارداد کق

د مشگفت آور است که عمر حکومت مح.  منعقد گرديد ٢۵مدت 
رضا پهلوی همزمان با فرا رسيدن تاريخ انقضای کنسرسيوم به 

   30.پايان رسيد
                                                                                 
Study of Iran, 1959-1986, Ph.D. Thesis, London University 
.  

دموکراسی و توسعه اقتصادی «يشتر به کتاب     برای توضيحات ب 29
، انتشارات ارزان، سوئد، ٢٠٠۴پايدار، تجربه ايران، هادی زمانی، 

بخشی از فصل حاضر برگرفته از فصل چهارم اين .  مراجعه کنيد
  .کتاب است

 به پايان می رسيد، گزينه ١٣۵٧   در قرارداد کنسرسيوم که اواخر سال  30
 آن قرارداد برای سه دوره پنج ساله قابل ای وجود داشت که بر اساس

 اعالم کرد که ايران ١٩٧٢اما محمد رضا شاه از اوايل .  تمديد بود
برای مثال، در مارس . قرارداد کنسرسيوم  را تمديد نخواهد کرد

 شاه در مصاحبه با يک نشريه فرانسوی، در پاسخ خبرنگار که ١٩٧٢
االخره اداره صنعت نفت را آيا شما در نظر داريد که ب«از او پرسيد 

، شاه پاسخ داد که »راسا به دست گرفته و مستقيما نفت را بفروشيد؟
.  »حتما چنين هدفی داريم و به تازگی آنرا مورد مطالعه قرار داده ايم«

وی تصريح کرد که راه مطلوب برای ايران آن است که ايران اداره 
برای {ل بگيردکامل صنعت نفت را از شرکتهای بين المللی تحوي
 ١٩٧٢ مارس ٢٠توضيحات بيشتر به بولتن صنعت نفت، پاريس، 

همزمانی سقوط رژيم پهلوی با تاريخ انقضای قرارداد .  }مراجعه کنيد
کنسرسيوم و موضعگيريهای محمد رضا شاه مبنی بر اينکه ايران 
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قرارداد را تمديد نخواهد کرد، در بعضی از محافل اين فرضيه را 

ه شرکتهای نفتی در سقوط رژيم وی نقشی بر عهده بوجود آورد ک
اما، محمد رضا شاه پس از سقوط رژيم خود، در کتابی که .  داشته اند

به زبان فرانسه نوشت اين ادعا را رد کرد که شرکتهای نفتی موجب 
  .   سقوط او شدند
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  نقالب اسالمی، رانت نفت در خدمت اسالمی ا.  ٦
  سازی آمرانه

  
سله پهلوی و تاسيس جمهوری اسالمی، چرخه با فروپاشی سل

اين    31.رقابت بر سر رانت نفت ايران وارد دور پنجم خود شد
لی صرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اچدور از 
  :است
 استفاده از رانت نفت برای اسالمی سازی آمرانه کشور •

گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بين  •
  و تعميق آن به درون جامعهجناح های حکومت

  
نوسازی برنامه رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا 

و به جمهوری اسالمی اجازه را به اجرا بگذارند آمرانه ايران 
در هر دو .  اقدام کنداسالمی کردن آمرانه ايران در جهت داد تا 
رانت نفت بصورت ابزار اصلی تحميل خواست طبقه مورد 

از شيوه های کم و بيش مشابهی امعه عمل کرده و حاکم بر ج
در هر دو مورد، ابتد يک گروه نسبتا .  ه استاستفاده شد
سپس با استفاده از .   دولت را در اختيار گرفتدکوچک نها

 . نيروی اوليه نهاد دولت، رانت نفت را به تصرف خود درآورد
عه در با استفاده از رانت نفت اقدام به شکل دادن جام، آنگاه

اما، دو مورد مذکور اهداف بسيار .  راستای اهداف خود نمود

                                                 
    عدم تجديد قرارداد کنسرسيوم از سوی دولت جمهوری اسالمی ايران  31

در .  يد که به موجوديت کنسرسيوم در ايران پايان داده شودسبب گرد
 ١٣۵٨رابطه با ساير شرکتهای عامل نفتی، شورای انقالب در سال 

ماده واحده ای را تصويب کرد که به موجب آن کليه قراردادهای نفتی 
از درجه اعتبار ) در زمان دکتر مصدق(مغاير با قانون ملی شدن نفت 

 شرکتهايی که به اين موضوع اعتراض داشتند به. ساقط و لغو شدند
اطالع داده شد که برای ادعای غرامت ضرر و زيان ميتوانند به يک 
  .  کميسيون خاص که برای اين منظور تشکيل شده بود مراجعه نمايند
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هدف در مورد اول .  را در پيش روی قرار دادندمتفاوتی  
و در  بود نوسازی آمرانه ايران در سمت و سوی الگوی غرب 

وی بازگشت به مورد دوم اسالمی کردن ايران در سمت و س
  .الگوی صدر اسالم ميباشد

  
رش دستگاه های تين بودجه مالی الزم برای گسبا تامرانت نفت 

سرکوب، خريد حمايت سياسی از طريق توزيع رانت و 
به امتيازات اقتصادی و تعويق ورشکستگی اقتصاد دولتی، 

حاکمان جمهوری اسالمی اجازه داده است تا از ميزان نفوذ و 
تاثيرگذاری طبقات و اقشار اجتماعی کشور و جامعه بين المللی 

 و با آزادی عمل نسبتا قابل توجهی تهای دولت کاستهبر سياس
   .  آسالمی سازی آمرانه کشور به اجرا بگذارندبرنامه 

  
بر اساس آمار اوپک، درآمد جمهوری اسالمی ايران از محل 

 دالر د ميليار٦٠٠نزديک به گذشته  سال ٢٨صادرات نفت طی 
کل در حاليکه ).  را مالحظه کنيد  ٦. ١نمودار (بوده است 

ارزش صادرات نفت ايران در دوره محمد رضا پهلوی طی 
حتی طی .  ميليارد دالر بود١٣۵ تنها ١٩٧٨ تا  ١٩٦٠دوره 
جريان صادرات  بحرانی اول انقالب و جنگ با عراق،  سالهای

از محل توانست جمهوری اسالمی نفت ادامه داشت و دولت 
انگين مي.  ددست آورقابل توجهی بايران درآمد صادرات نفت 

 بالغ بر ١٩٩٠ -١٩٧٩درآمد نفت جمهوری اسالمی طی دوره 
از ميانگين درصد  ٢٠ ميليارد دالر در سال بود که فقط ١٣

، يعنی اوج درآمد نفت ايران در دوره ١٩٧٨ -١٩٧٢دوره 
 ، ١٩٩٠ -١٩٧٩طی دوره .  ميباشندکمتر محمد رضا پهلوی 

ز محل ، درآمد ساالنه جمهوری اسالمی ا١٩٨٦به استثنای 
در نوسان بود دالر  ميليارد ٢٠  تا ١٠صادرات نفت بين

اين درآمد سرشار نقشی ).   الف را مالحظه کنيد -٦. ١مودار ن(
ايفا آن کليدی در تحکيم جمهوری اسالمی و اجرای برنامه های 

  .کرده است
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  ، ميليارد دالر٢٠٠٦ – ١٩٦٠ارزش صادرات نفت ايران :  ٦. ١نمودار 

  الف
   ميليارد دالر٦٠٠ متجاوز از ، ٢٠٠٧تساب درآمد سال با اح
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از اقتصاد عظيمی  بخش جمهوری اسالمیبا روی کار آمدن 
در جوالی .  بخش دولتی در آمدو مديريت مالکيت تحت کشور 
 بانک ٢٨ ماه پس از پيروزی انقالب، ٦ يعنی ١٩٧٩

کل سرمايه بانکی را در درصد  ۴۴وعا خصوصی که مجم
همزمان، تمامی صنايع ماشين .  اختيار داشتند ملی اعالم شدند

سازی، مس، فوالد، آلومينيوم  و تمامی کارخانجات  و 
 سرمايه دار بزرگ کشور ملی اعالم ۵١موسسات متعلق به 

همچنين مالکيت و مديريت تمامی دارائی های مصادره .  گرديد
 بنياد، ١٩٨٢در سال . د مستضعفان واگذار گرديدشده به بنيا

 مجتمع کشاورزی بزرگ، ۴٧٢کارخانه صنعتی، ٢٠٣مالک 
شرکت بازرگانی و  ٢٣٨شرکت ساختمان سازی معظم،  ١٠١

در اين .  قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود٢٧٨٦خدمات و 
 پرسنل ١٠٠٠ کارخانه ها يی که دارای بيش از  درصد٩٦سال 

 پرسنل ٩٩٩ تا ۵٠واحدهايی که دارای د  درص٣٨بودند و 
طی دوره جنگ هشت .  بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند

.  ساله با عراق سلطه بخش دولتی بر اقتصاد کشور افزايش يافت
جهاتی از از جنگ اين سلطه همچنان حفظ شده و دوره پس در 

زيرا بسياری از موسسات خصوصی  . افزايش يافته است
پانزده سال گذشته تاسيس شده اند وابسته به بزرگ که طی 

موسسات دولتی، به ويژه نهادهای انقالبی بوده و تحت مالکيت 
   32.و مديريت آنها قرار دارند

  
 از رشد ی روشنتری تعداد کارکنان بخش دولتی تصويربررس

در جمهوری .  پس از انقالب بدست ميدهددولتی سرطانی بخش 
رژيم پايانی های سالنسبت به  ، تعداد کارکنان دولتاسالمی
در  هزار ۵۵٧ يعنی از ، برابر شده استرحدود چهاپهلوی 

                                                 
دموکراسی و توسعه «    برای توضيحات بيشتر به فصل پنجم کتاب  32

، انتشارات ٢٠٠۴زمانی، ، هادی » تجربه ايران-اقتصادی پايدار
ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سايت 

»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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  نفر افزايش يافته ميليونمتجاوز ازدو و نيم به ١٩٧٨سال 
  اين آمار شامل نيروی نظامی و انتظامی، کارکنان 33.است

وزارتخانه های اطالعات، دفاع و پشتيبانی، نيروهای مسلح و 
با .  ش شرکت های دولتی نميشودشرکت های تحت پوش

احتساب اين موارد، افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره 
 نزديک به سه برابر افزايش جمعيت بوده جمهوری اسالمی

      34.است
  

. روند فوق در بودجه دولت با شدت بيشتری قابل مشاهده است
سال بودجه   برابر۵۵ بودجه دولت ١٣٧٩برای مثال، در سال 

 اين رشد تصاعدی در سالهای بعد همچنان ادامه  .بود١٣۵٦
 ۵يعنی در ظرف ،  ١٣٨۵ تا ١٣٨١در فاصله .  يافته است

شرکت سهم   35.ه است برابر شد٣سال بودجه دولت نزديک به 
 ٦۵ نزديک به ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور 

بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآيی و   36.درصد است
ت های دولتی به حدی است که بدون دريافت زياندهی شرک

  37.آنها ورشکست خواهند شد درصد ٦٠يارانه بيش از 
سودآوری بقيه نيزغالبا به سبب برخورداری از موقعيت 

در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل .  انحصاری است
      38.مالحظه ای از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد

                                                 
  . نفر بود هزار٣٢٩ تعداد کارکنان دولت ٢٠٠١    در سال  33
      همانجا 34
  ٢٠٠٧، سپتامبر ١٣٨٦، شهريور ١٠٣اقتصاد ايران، شماره      35
ت دولتی در بودجه کل کشور ها و موسساتشرک سهم ٢٠٠٢ در سال    36

، جلد چهارم ٢٠٠٢اقتصاد ايران، مارس ( درصد بود ٦٦ بالغ بر
  ).٣۵شماره 

  .٣۵، جلد چهارم شماره ٢٠٠٢اقتصاد ايران، مارس    37
      همانجا 38
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و زيان های سنگين وسسات دولتی ميی آعدم کاربه دليل 
 یبخش دولتی در جمهورسرسام آور  رشد ،دولتی هایشرکت

اسالمی هزينه بسيار سنگينی را بر کشور تحميل کرده  و 
 بوده طلوبی بر آهنگ توسعه اقتصادی ايران ناماتدارای تاثير

 جمهوری اسالمی ، شک، بدون درآمد سرشار نفتیب.  است
هزينه سنگين . و ادامه دهدحفظ  نميتوانست اين وضعيت را

  .استوار بوه استنفت رانت  عمدتا بر پايه یبخش دولت
  

در اجرای برنامه اسالمی سازی بخش دولتی نقشی محوری 
کومت حبخش دولتی ابزار اصلی .  آمرانه ايران ايفا کرده است

جمهوری اسالمی برای ايجاد اشتغال برای طرفداران رژيم، 
 امتيازهای اقتصادی به حاميان حکومت و توزيع يارانه، اعطای

رانت نفت  .  گسترش دستگاههای نظامی و امنيتی بوده است
  .را تامين کرده است کارکرد اين مکانيزم بودجه الزم برای 

  
جامعه از باال توسط توزيع و شکل دهی  قالب ريزی در ايران

.  ابزار سرکوب پديده جديدی نيستبا استفاده از رانت نفت و 
اما در جمهوری .  ر در دوره پهلوی نيز انجام گرفتين کاا

اسالمی ماهيت و عملکرد اين مکانيزم دستخوش دو تحول جديد 
نخست، در جمهوری اسالمی اين مکانيزم در .  و مهم شده است

آمرانه جامعه عمل کرده است، نه خدمت اسالمی کردن 
ن پديده ابعاد ايدر جمهوری اسالمی دوم، .  آنآمرانه نوسازی 

 یعامتجمناسبات اه غالب وجيکی از وآنقدر گسترش يافته که به 
  .تبديل شده است

  
در جمهوری اسالمی کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ 

علت اين امر را . رانت خواری بسياررايج و پر دامنه است
عالوه بر دولتی کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود 

 پاسخگويی حکومت به شهروندان و آزادی های سياسی، عدم
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شيوع فساد سياسی، ميبايد در ايدئولوژی رژيم جست که با 
موجب قطبی شدن سنتی تحميل فرهنگ و مناسبات اجتماعی 

بيش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاينده ای به استفاده از 
سياست توزيع رانت برای خريد پشتيبانی مردم وابسته کرده 

ايش، به ويژه پس از درگذشت بنيانگذار جمهوری اين گر.  است
اسالمی، سست شدن پايگاه ايدئولوژيک رژيم و از دست دادن 

  .  شخصيت متحد کننده آن  شدت بيسابقه ای يافته است
  

 بوده عبارتدر جمهوری اسالمی روش های عمده توزيع رانت 
سهميه بندی در تخصيص مشاغل،  تبعيض شغلی،  : ازاند 

ی در موسسات آموزشی، توزيع پروانه های سهميه بند
صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان، 

سهميه بندی کاالهای مصرفی، توزيع زمين رايگان به خانوارها 
و واحدهای توليدی، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و 

ی مصرفی، توزيع پروانه های کسب به حاميان رژيم، هاکاال
د خام وکاالهای سرمايه ای با نرخ های ترجيحی و توزيع موا

ضوابط آسان، معافيت های مالياتی، توزيع وام های ارزان و 
در يک برآورد محافظه کارانه . صدها شيوه مشابهآسان و 

بطور متوسط هرساله بين حاميان ميتوان ميزان رانتی را که 
 کل توليد ناخالص  درصد٢٠زديک به رژيم توزيع شده است ن

   39.تخمين زدکشور ملی 
  

 ،سياستهای توزيع رانت جمهوری اسالمی دو گروه اجتماعی را
متفاوت هدف قرار با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهای 

در مورد مردم عادی، هدف سياستهای رانتی .  داده اند
جمهوری اسالمی عبارت بوده است از تحکيم پايه های رژيم و 

سهميه بندی کاالهای مردم از طريق خريد پشتيبانی سياسی 
مصرفی، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کاالی 

                                                 
     همانجا   39
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تخصيص مشاغل در ادارات دولتی و نهادهای مصرفی، 
سهميه بندی درموسسات  و توزيع پروانه های کسبانقالبی، 
هدف سياستهای رانتی  ،پايوران رژيم در مورد . آموزشی

سرمايه " از ايجاد يک طبقه جمهوری اسالمی عبارت بوده است
ورد ابزارهايی که م ايندر . و مديران وابسته به رژيم" دار

توزيع پروانه بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند عبارنتد از 
 ، های صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان
، توزيع مواد خام وکاالهای سرمايه ای با نرخ های ترجيحی

 و وام های ارزاناعتبارات و توزيع ، مالياتیمعافيت های 
  .تخصيص مشاغل باالی دولتی

     
افزون بر اين، در سياستهای توزيع رانت جمهوری اسالمی 

 در دوره اول که سالهای.  ميتوان دو دوره متفاوت را تميز داد
ميگيرد توزيع رانت عمدتا از طريق  بررا در ١٣٧٩  تا١٣۵٧

 بندی کاال، کنترل واردات و صادرات، ابزار اداری مانند سهميه
اين .  صدور پروانه های کسب و توزيع ارز ارزان انجام گرفت

ابزار بسيار پر هزينه بودند و ناهنجاری های گسترده ای را بر 
س از پ، ١٣٧٩در دوره پس از .  تحميل کردند کشور اقتصاد

ه و مديران وابسته ب" سرمايه دار"تثبيت رژيم و پيدايش  طبقه 
، با انجام مجموعه ای از اصالحات اقتصادی، استفاده از رژيم

ابزارهای پرهزينه، مانند سهميه بندی کاال، کنترل کمی 
صادرات و واردات و تخصيص ارز چند نرخی کنار گذاشته 

شد  و استفاده از ابزارهای اقتصادی و پيجيده تر مانند 
عافيت تخصيص اعتبارات و وام ارزان، تعرفه های گمرکی، م

رژيم و دمداران از ماليات، تقسيم پروژه های دولتی بين سر
  .    توزيع يارانه های غير مستقيم مورد توجه بيشتر قرار گرفت

  
مکانيزم صدور پروانه  واردات  ١٣٧٠ و ١٣٦٠طی دهه های 

يکی دات و صادرات ارفيزيکی و کمی وکنترل و و صادرات 
طبق محاسبات  . بودزارهای اصلی توليد و توزيع رانتاباز 
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کنترل های غير تعرفه ای  ارزش وزارت صنايع و معادن
 ٣٠برابر با  ١٣٧٠ايران طی دهه واردات برای کل ) کمی(

طبق اين برآورد، معادل .  درصد ارزش وارادات مربوطه بود
 جمهوری اسالمیتعرفه ای سيستم تعرفه ای و غير تعرفه ای 

ر مقايسه با ساير  بود، که د درصد٣٣ برابر ٧٠طی دهه 
 اين  درصد٩٠متجاوز از . کشورها نرخ بسيار بااليی است

  اين 40.شدميکنترل از طريق مکانيزم های اداری و کمی اعمال 
 و هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحميل کردزيان های امر 

موجب افت کارايی اقتصاد، اتالف انبوه منابع، و گسترش 
   41.گرديدبيسابقه فساد اقتصادی و اجتماعی 

  
                                                 

 جمهوریسطح ماليات بر واردات در )  ٢٠٠٠ (١٣٧٩تا سال      40
زيرا کنترل حجم و ساختار واردات اسالمی همواره  نسبتا پايين بود، 

عمدتا از طريق اعمال محدوديت های کمی، توسط سيستم صدور 
برای .   پروانه واردات، و سيستم ارز چند نرخی صورت ميگرفت

 کل مالياتی که از طريق واردات جمع آوری شد ١٣٧٩مثال، در سال 
ن در اين سال، ميانگي.  درصد ارزش واردات کشور بود٢/  ٧برابر 

طی .   درصد  بود ٦غير موزون نرخ ماليات بر واردات نزديک به 
 ميانگين غير موزون تعرفه برای کل کشورهای در ،١٩٩٨ تا ١٩٩٦

ميانگين غير موزون تعرفه .  بود درصد ٨/١٣حال رشد نزديک به 
در کشورهای پاکستان، مراکش، هندوستان و مصر، به ترتيب عبارت 

از اين مطلب نميتوان  نتيجه .  ٣١%، و ٣۵%، ٣٧%، %۴٢بود از 
گرفت که موانع تجارت خارجی در ايران، در مقايسه با ساير 

زيرا، همانطور که اشاره .  کشورهای در حال رشد بسيار کمتر است
 اسالمی کنترل کميت واردات عمدتا توسط مکانيزم جمهوریشد، در 

 حال . های اداری، از طريق صدور پروانه واردات انجام ميگيرد
اداری -آنکه، در ساير کشورهای در حال رشد استفاده از ابزار کمی

  .  رواج چندانی ندارد

دموکراسی و توسعه «برای توضيحات بيشتر به فصل دهم کتاب       41
، چاپ ٢٠٠۴، هادی زمانی، »  تجربه ايران-اقتصادی پايدار

انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سايت 
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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، در پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت ١٣٨٠طی دهه 
 در چند مرحله اقدام به اصالح  اسالمیجمهوریجهانی، 

 ١٣٧٩  برای مثال، در سال .سياست های وارداتی خود کرد
 گروه  ابتدا به ٢٩واردات  از " ليست مثبت"  پوشش )٢٠٠٠(

در وع،   در مجم .گروه افزايش يافت ٧٧ و سپس به ۴١
 تعداد کل کاالهايی که واردات آنها مستلزم کسب ٢٠٠٠نوامبر

به  ٢٠٠٢در مارس متعاقبا، و  قلم ٢٣١٨اجازه نامه بود به 
 ميزان ماليات بر واردات ،همزمان.   قلم کاهش داده شد٣۵٠

افزايش داده شد تا سطح سدی که برای حمايت از توليد کنندگان 
در واقع، .  د قبلی باقی بماندداخلی وضع شده بود، در همان ح

موانع غير تعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای تبديل 
ميانگين نرخ  ماليات بر ٢٠٠٣در سال در مجموع، . شدند

، يعنی  در صد٣۵واردات برای کل اقتصاد ايران نزديک به 
اين .  بودمتجاوز از دو برابر ميانگين کشورهای در حال رشد 

ن را، به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت  اقتصاد ايراامر
   42.دادخارجی، در صدر جدول، همپای پاکستان قرار

  
 -١٣۵٧طی دوره نفت پايه دوم سياست توليد و توزيع رانت 

 جمهوریروی کار آمدن  . ارزی استوار بودابزار بر ١٣٧٩
 که به دليل  بسيارشديد همراه بودبحران ارزیبا يک  اسالمی

ت آمريکا، تهای اقتصادی نامناسب، اشغال سفاراتخاذ سياس
 ابعادی ،و سپس جنگ ايران و عراق تحريم اقتصادی آمريکا
جمهوری د سياست ارزی فتا هتا سال .  غير قابل کنترل يافت

کردن ) فيکس( عبارت بود از انحالل بازار آزاد، ثابت اسالمی
نرخ برابری ريال و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه 

طی دهه .  اری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجیاد
  اسالمیجمهوری، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ١٣٧٠

طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا 

                                                 
  .    همانجا 42
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با اينهمه،  طی اين دهه نظام .  تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد
در   تا اينکه43،ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند

در پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت ، ٢٠٠٢مارس 
جهانی، سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود 

   44.را به يک سيستم تک نرخی شناور داد

                                                 
 از را ارز) دولتی (رسمی های نرخ تعداد دولت ١٩٩١ ژانويه ٢١ در     43

 ارز نرخ يک رسمی، نرخ سه بر عالوه . داد تقليل نرخ ٣ به نرخ ٧
 ساير انجام برای و تعيين آزاد بازار توسط که شد معرفی نيز آزاد

 دولت ١٩٩٣ مارس ٢١ در.   شديم فروش و خريد آزادانه مبادالت
 را واحد شناور نيمه نرخ يک و حذف را الذکر فوق رسمی نرخ سه

 نرخ به موسوم جديد رسمی نرخ يک ١٩٩۴ مه در. کرد آنها جايگزين
 جديد نرخ ،١٩٩٧ جوالی در. شد اضافه ارز بازار به نيز صاداراتی
 جوالی نبي.  دش ارز بازار وارد تهران بورس نرخ به موسوم ديگری

 که داشت وجود رسمی نرخ چهار ايران در ،٢٠٠٠ مارس و ٩٧
 در ريال١٧٦٧ تا ١٧٣٦ بين که رسمی، نرخ: ١  :از بودند عبارت
 خارجی، های بدهی پرداخت برای و ميکرد نوسان آمريکا دالر برابر

 بکار  نهادها و دولتی موسسات واردات کليه و ضروری واردات
 برای دالر، مقابل در ريال ٣٠٠٠ برابر صادراتی، نرخ: ٢.  ميرفت

 که شناور نيمه نرخ يک تهران، بورس نرخ: ٣.  نفتی غير صادرات
 واردات ساير برای و ميکرد نوسان ريال ٨٠٠٠ حول٢٠٠٠ سال در

 برای ها بانک توسط که ای مذاکره يا بانکی بين نرخ: ۴. ميرفت بکار
 نرخ چهار بر عالوه.  ميشد ينيتع و مذاکره بانکی بين مبادالت انجام
 از باالتر کمی قيمت به رسمی، های صراف توسط ارز فوق، رسمی
 سياه بازار يک همچنين.  ميشد فروش و خريد نيز تهران بورس نرخ
 عمدتا و ميشد کنترل رسمی غير های صراف توسط که داشت وجود

 و ١٩٩٩ مه بين  .ميگرفت بر در را قاچاق و رسمی غير مبادالت
 نفت قيمت افزايش از استفاده با توانست مرکزی بانک ٢٠٠٠ مارس
 در را دالر نرخ و دهد افزايش تهران بورس بازار در را ارز عرضه

  .  کند تثبيت ريال ٨٠٠٠ حول بازار اين
دموکراسی و توسعه «    برای توضيحات بيشتر به فصل نهم کتاب  44

اپ ، چ٢٠٠۴، هادی زمانی، »  تجربه ايران-اقتصادی پايدار
مقاله های مربوطه در سايت  انتشارات ارزان، سوئد، و

»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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 درآمد ارزی نفت  درصد٨٠طی دوره مورد نظر، نزديک به 

دراختيارارگان با قيمت ارزان، يعنی يک پنجم بهای ارز آزاد، 
 تا بتوانند کاالهای  مورد نظر را شته شدی دولتی و نهادها گذاها

واردات و صادرات بخش خصوصی   .با ارز ارزان وارد کنند
برای مثال، تا .  نيز توسط ابزارهای ارزی شديدا کنترل ميشد

لزم داشتن برگه  دريافت اجازه پروانه واردات مست٢٠٠٠سال 
دگان کاالهای غير نفتی  که تنها به صادر کننبانکی واردات بود

صادر کنندگان کاالهای غير نفتی موظف بودند که .  داده ميشد
درآمد ارزی خود را به قيمت تعيين شده  به بانک مرکزی 

در مقابل، عالوه بر معادل ريالی،  يک برگه .   واگذار کنند
 که در  واگذار شده  نيز دريافت ميکردندبانکی به مقدار ارز

ريال خريد و فروش  ۴٠٠٠-٣٠٠٠يمت دالری بازار آزاد به ق
همچنين، وارد کنندگان مجبور بودند برای واردات خود .  ميشد

اعتبار نامه ارزی باز کنند و قبل از وارد کردن کاالی خود کل 
بدين ترتيب بانک .  مبلغ مربوطه را به بانک مرکزی بسپارند

يش مرکزی ميتوانست تقاضای ارز برای واردات را کنترل و پ
  45.بينی کند

  
 ، سال٢۵، يعنی برای نزديک به ١٣٨١تا سال در واقع 

کشور واردات جمهوری اسالمی از طريق سياست ارزی خود 
يارانه های غير اين  ارزش ١٣٨٠   در سال 46.را سوبسيد کرد

                                                 
      فصل های نهم و دهم، همانجا 45
 دارای پيآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد ی ارزی يارانه ها     46

تناسب سودآوری بخش ها را به زيان اين يارانه ها : ١. بودندکشور 
موجب تضعيف رشد توليدات داخلی، از ، ی برهم  زدهتوليدات داخل

در بخش توليدات داخلی، يارانه :  ٢ . شدندجمله صادرات غير نفتی 
ند که در روند  توليد از دهای مذکور موجب تشويق بخش هايی ش
بخش های واردات بر و (کاالهی وارداتی بيشتری استفاده ميکنند 

: ٣ .استيدات داخلی ی برتولمجددا دارای تاثير منفکه ) سرمايه بر
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 بودجه  درصد٢١ دالر،  يعنی ميليارد ۵ مستقيم ارزی بالغ  بر
 مزبور بطور متوسط طی دورهدر مجموع، .  رسمی دولت بود
به وارد توليد ناخالص ملی کشور  در صد ٦هرساله برابر با 

  بخش قابل توجهی از اين 47.کنندگان کشور يارانه پرداخت شد
اين انتقال .  تگشتيارانه ها به پايوران و پشتيبانان رژيم منتقل 

فروش  برای مثال،  . انجام گرفته استهای مختلف تبه صور
در بازار دريافت شده توسط وارد کنندگان ان بخشی از ارز ارز

زياد قيد کردن قيمت واردات و کم   48،آزاد به چند برابر قيمت
با استفاده از  قيد کردن قيمت صادرات برای دريافت ارز بيشتر

فروش بخشی از  ،فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه
 در با اعتبارات مزبور وارد کرده اندوارد کنندگان کاالهايی که 
ارزان توليد شده واردات ی که توسط کاالهاي فروش ،بازار آزاد

افزون بر اين  .  و غيرهدر بازار آزاد به چند برابر قيمتاند 

                                                                                 
، تضعيف توليدات داخلی و ترغيب توليدات سرمايه بر و  واردات بر

 موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايی ،باال٢ و ١يعنی مکانيزم های 
مبارزه با بحران بيکاری را دشوارتر گشت و فعاليت های اقتصادی 

نهادها ت دولتی وبخش عمده اين يارانه ها به موسسا: ۴  .ساخت
 به داليل  در آنها باروری  و کارآيی توليد کهتخصيص داده شد

لذا، سياست ارزی مزبور موجب .  گوناگون بسيار پايين است
مانع از آن شد که منابع گرديد و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی 

يارانه : ۵ .توليدی به بخش های پويا و کارای اقتصاد سرازير شوند
ند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی د  سبب شهای غير مستقيم ارزی

در زمينه کاالهای .  توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند
مصرفی، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوی 

در عرصه توليد، نا به هنجاری سيستم .  تشگمصرف غير بهينه 
ب تکنولوژی  و انتخاموجب کاهش کارايی و باروری توليدقيمت ها 

يند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب  منابع  و به آبر.  نامطلوب شد
     .استبوده هدر رفتن ثروت کشور 

      همانجا 47
  و به قيمت بودبرگه پروانه واردات، به محض دريافت، دارای ارزش     48

  .قابل مالحظه ای در بازار خريد و فروش ميشود 
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تنها کسانی که دسترسی به اعتبارات بايد توجه داشت که اساسا 
داشتند ميتوانستند به ردات و صادرات او اجازنامه های وارزی 

از سود آن  ليدی بزرگ اقدام کنند وفعاليتهای بازرگانی و تو
   49.بهره مند شوند

  
ند از نظام  بوده ارکن ديگر اين مکانيزم انتقال ثروت عبارتدو 

 هبانکی کشور و واگذاری پروژه های بزرگ دولتی ب
، پس از ايجاد و تثبيت طبقه ١٣٨١در سال .  برگزيدگان رژيم

نه های وابسته به رژيم و بمنظور کنترل هزي" سرمايه دار"
استفاده از مکانيزم های توزيع پروانه های واردات و دولت، 

به ميزان زيادی متوقف ارزان صادرات و تخصيص ارز 
نظام بانکی  ، يعنی مکانيزم ديگردو   اما استفاده از 50.گرديد

همچنان در ابعاد کالن کشور و واگذاری پروژه های بزرگ 
  .   ادامه دارد

  
کامال دولتی است که در سيستمی  ی اسالمجمهورینظام بانکی 

آن نه تنها مالکيت بانک ها متعلق به دولت ميباشد، بلکه دولت 
مستقيما کليه نرخ های بهره را تعيين کرده و طبق بخشنامه های 
بانکی مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  
به نسبت ها و نرخ های بهره ديکته شده به بخش های مختلف 

سيطره دولت، تخصيص ، نظاماين در .  تصاد وام داده شوداق
، تحميلی وام ها و نرخ های بهره پايين  سبب عدم کارايی سيستم

 و اتالف انبوه تخصيص اعتبارات به پروژه های غير اقتصادی
                                                 

قوانين و  ک دستگاه اداری عريض و طويليها با ايجاد اين مکانيزم     49
تضعيف ، اتالف منابع اقتصادی، دست و پاگير موجب افت کارايی

  .    گرديدندبيسابقه فساد اقتصادی گسترش توليدات داخلی، و 
موسسات دولتی و ، ٢٠٠٢    پس از تک نرخی شدن ارز در مارس  50

تا چند ، اما دنردکمينهادهای انقالبی ارز خود را به قيمت بازار تامين 
ا به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی توسط دولت به آنها سال م

  .  پرداخت ميشد
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توزيع رانت و انتقال ثروت به پايوران و .  منابع گرديده است
ته نظام بانکی پشتيبانان رژيم يکی از عملکردهای برجس

  . جمهوری اسالمی است
  

 ١۵  تا٦بين بانکی   بطور متوسط نرخ بهره ١٣٧٠طی دهه 
 نرخ به عبارت ديگر، .  خ  رسمی تورم  بوددرصد زير نر

در .  بوده است درصد ٢۵تا  منفی  ١۵بهره واقعی بين منفی 
سالهای اخير شکاف بين نرخ تورم و نرخ بهره کاهش يافته، اما 

منفی بودن نرخ بهره موجب .   همچنان منفی استنرخ تورم
نداز و لذا سرمايه گذاری ميگردد که در بلند  ا پس کاهش  سطح

مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده و مصرف گرايی را دامن 
اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن به .  ميزند

گر، از سوی دي.  فعاليت های داللی و افزايش تورم ميگردد
پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی 

   .  سوبسيد به دريافت کنندگان وام است
  

، تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت به افزون براين
نرخ های ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها 

.  نتواند ريسک فعاليت های مورد نظر را به درستی منعکس کند
پر اعطای وام به پروژه های المی سبانکی جمهوری ار نظام  د

.  م نميباشند امری متداول استريسک که قادر به باز پرداخت وا
 جمهوریطبق آمار رسمی، سود قبل از ماليات نظام بانکی 

 در صد کل دارائی دو دهم کمتر از ١٣٧٠ طی دهه اسالمی
ری جاری به علت چگونگی سيستم حسابدا. های آن بوده است

، اين رقم به درستی زيان های  اسالمیجمهوریدر نظام بانکی 
ناشی از وام های نسنجيده را که دريافت کنندگان آن به احتمال 

.  د سازقوی قادر به باز پرداخت آنها نميباشند، منعکس نمی
 ٨طبق استانداردهای بين المللی، سرمايه بانک ميبايست برابر 

   .  پس ازاحتساب ريسک باشدارزش دارايی های آندرصد 
  ١ نيازمند تزريق  اسالمیجمهوریبراين اساس، سيستم بانکی 
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به اين رقم که تخمينی از .   دالر سرمايه استيليارد م۵/١تا 
ارزش وام های  به هدررفته را بدست ميدهد، ميبايست ارزش 

سوبسيدی را که از طريق عرضه وام های کم بهره داده شده 
ه کرد، تا بتوان تخمينی از پيآمدهای مستقيم سوء است نيز اضاف

احتماال .   بدست آورد اسالمیجمهوریمديريت  نظام بانکی 
 دالر يک تخمين محافظه کارانه از زيان های ميليارد٢رقم 

بايد توجه داشت که .   است اسالمیجمهوریمستقيم نظام بانکی 
زيان اثر نهايی اين سوء مديريت به مراتب بيشتر از ارزش 

های مستقيم آن ميباشد، زيرا تصميمات نادرست سيستم بانکی 
دارای پيآمدهای غير مستقيم گسترده ای برای کل اقتصاد کشور 

                 51.ميباشند
  

مديران بانکهای دولتی غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسی وام 
اين . خواهان پرنفوذ برای دريافت وام های کم بهره دوام بيآورند

موجب پديده  همراه با نبود يک سيستم حسابرسی شفاف 
به .    گشته استفساد اداری و پيدايش باندهای مافيايیگسترش 

يکی از ابزار کليدی  اين ترتيب، نظام بانکی جمهوری اسالمی
برای توزيع رانت به برگزيدگان رژيم و ايجاد يک طبقه 

نطور که در باال  هما .سرمايه دار وابسته به نظام بوده است
 از اهميت مکانيزم های بازرگانی و ١٣٨١اشاره شد، از سال 

.  ارزی در توزيع رانت بين حاميان حکومت کاسته شده است
  . اما نظام بانکی همچنان نقشی کليدی در اين رابطه ايفا ميکند

  
 واعطای واگذاری پروژه های بزرگ دولتی به برگزيدگان رژيم

 انحصاری به سرمايه داران خودی،امتياز تاسيس موسسات 

                                                 
دموکراسی و توسعه «   برای توضيحات بيشتر به فصل دوازدهم کتاب  51

، چاپ ٢٠٠۴، هادی زمانی، »  تجربه ايران-اقتصادی پايدار
انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سايت 

»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  
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توزيع رانت و انتقال ثروت به پايوران برای مکانيزم ديگر 
و نقشی بوده همچنان فعال مانند مکانيزم بانکی که ست نظام ا
با توجه به سلطه بخش دولتی و .  ايفا ميکندامر در اين کليدی 

اساسا تنها وابستگی همه جانبه بخش خصوصی به دولت، 
بزرگ و فعاليتهای بازرگانی و توليدی انند در ميتوکسانی 

پروژه های فرصت های توليد ثروت کالن فعال باشند که به 
در .  دسترسی داشته باشندبزرگ دولت و نهادهای انقالبی 

سياسی جمهوری اسالمی با مختل شدن مکانيزم بازار آزاد و 
 اين فرصت ها به سران رژيم ،اقتصادمکانيزم های شدن 

  . ده و بين آنها تقسيم ميشودمحدود ش
  

مکانيزم های فوق، يعنی واگذاری پروژه به اين ترتيب، بر پايه 
بانکی  و  ارزی،سياستهای بازرگانیهای بزرگ دولتی و 

جمهوری اسالمی، تعداد بيشماری از روحانيون و پايواران 
رژيم که پيش از انقالب آه  در بساط نداشتند به سرمايه داران 

  .  نده ا تبديل شدبزرگ ايران
  

در مورد مردم عادی، ابزارعمده ای که برای توزيع رانت 
استفاده ميشوند عبارتند از توزيع مشاغل در موسسات دولتی و 

سهميه بندی درموسسات آموزشی، واگذاری نهادهای انقالبی، 
زمين، ماشين و کاال مصرفی رايگان و يا ارزان، سهميه بندی 

رانه های ضمنی، يعنی يارانه هايی که وضعيت يا.  کاال و غيره
رزان کاال و خدمات بطور غير مستقيم از طريق عرضه ا

حجم اين يارانه ها .   به ويژه قابل توجه استپرداخت ميشوند
 که دو برآورد ميشود  توليد ناخالص ملی  درصد١۵بالغ بر 

 .ميباشد) برق و سوخت(ارانه های انرژی سوم آن مربوط به ي
 سال گذشته ٢٨طی جمهوری اسالمی سياست در مجموع، 
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 که يارانه دهی بسيار بغرنجی شده استموجب پيدايش سيستم 
    52.از منابع توليدی ايران را به هدر ميدهدتوجهی  حجم قابل 

  
 جمهوری اسالمی ،با استفاده از ابزار و مکانيزم های فوق

 و ازکرده منتقل حاميان رژيم به بخش بزرگی از رانت نفت را 
موفق شده است تا برنامه اسالمی سازی آمرانه ايران اين طريق 

اين استراتژی چشم انداز در بلند مدت اما   53.را به پيش براند
موجب گسترش به سرعت  ی فوقسياست ها. روشنی ندارد
قال منابع به فعاليتهای غير مولد، تنا اقتصادی، و فساد اداری
، ابزار فوق.  يشونديی اقتصاد و کاهش درآمد ملی مآافت کار

مانند يک سياست مالياتی نا درست، اقتصاد را از پويايی 
 سرمايه ، کاهش پس انداز وازداشته، سبب افزايش هزينه توليدب

د و با هدايت انرژی مردم به ن خالقيت و نوآوری ميشو،گذاری

                                                 
دليلی که برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم     52

اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه .  درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد
اجتماعی معين، مثال اقشار کم درآمد  را هدف قرار نميدهند، بلکه 

در واقع،  حجم .  ی را در بر ميگيرندغالبا تمام گروه های اجتماع
برای مثال، . عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود

مبالغی که از طريق يارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب 
جامعه ميشود به ترتيب ) percentileيک دهم،  (کپر درآمدترين ده

 جامعه ک سهم فقيرترين دهبرابر ۵/٣برابر، و ٣٢ برابر، ۴ برابر، ٢
وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه .  است

اين امر .  واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند
موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت 

رای توضيحات بيشتر به فصل هشتم کتاب  ب.کشور ميشود
، هادی زمانی، »  تجربه ايران-توسعه اقتصادی پايداردموکراسی و «

، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سايت ٢٠٠۴
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  

    سياست اسالمی سازی آمرانه ايران تنها بر مکانيزم توزيع رانت  53
ابزاز سرکوب و استفاده از ) مذهب(بلکه، ايدئولوژی .  استوار نيست

  .      نيز نقش مهمی در آن ايفا کرده اند
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. دن را به هدر ميدهثروت هنگفتی مولدسوی فعاليت های غير 
خواری موجب پيدايش مناسبات نادرست همچنين، سيستم رانت 

، پس از مدتی، نظام رانتی  در 54.در نظام اداری کشور ميشود
تکنوکرات های وزارتخانه ها با مديران بنگاههای اقتصادی 

تبانی ميکنند تا حداکثر درآمد را برای خود  و نه برای دولت و 
مديران ادارات دولتی برای ايجاد فرصت .  کشور  تامين کنند

ای رشوه گيری و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداری دولت ه
.   را انباشته از قوانين غير ضروری و دست و پاگير ميکنند

اين امر کانال های تصميم گيری سيستم اداری را مسدود کرده، 
آنرا از کارايی و موثر بودن می اندازد و زيان های هنگفتی بر 

تواند سبب از هم پاشيد گی اقتصاد وارد ميآورد که  در نهايت مي
    55.گردددستگاه اداری  و اقتصادی 

                                                 
گسترش رانت خواری موجب ميشود تا منابع اقتصادی از فعاليت های    54

هنگاميکه .  توليدی خارج و به سوی فعاليت های غير مولد روان شوند
، درآمد تومانميليون چند يک شرکت موفق ميشود تا با صرف مثال 

 افزايش دهد، شرکتهای توماند ميليون خود را به ميزان چند ص
هنگفتی از ليت رانت خواری خواهند شد و مقاديرمتعددی جذب فعا

.  فعاليتهای مولد به فعاليت های غير مولد منتقل خواهند گشت
همچنين، وقتيکه دولت در برابر دريافت رشوه و کمکهای مالی 

ورد اقدام وسياسی، با وضع قوانين جديد و ايجاد سدهای حمايتی بی م
به حمايت از يک گروه اقتصادی مينمايد در واقع ساختار اقتصادی را 

سياستهای حمايتی . مخدوش کرده مانع از کارکرد مطلوب آن ميشود
دولت نظير وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، 

تنظيم قيمتها، اعطای يارانه های مستقيم و غير مستقيم وتنظيم ورود و 
کتها از بازار، هنگامی قابل توجيه و مثبت ميباشند که برای خروج شر

در غير اينصورت، با .  رفع نارسايی های بازار تدوين شده باشند
مخدوش کردن سيستم انگيزه های اقتصادی و ايجاد ناهنجاری 

ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصيص نامطلوب منابع وافت 
  .کارآيی اقتصاد خواهند شد

   
توضيحات بيشتر به فصل های دوازدهم و سيزدهم کتاب    برای  55

، هادی زمانی، » تجربه ايران-دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار«
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از يکسو از ميزان طرفداران رژيم مشکالت فوق ، در بلند مدت

 و از سوی ديگر تامين هزينه های سرکوب و ستکاخواهند 
در دراز .  ختساخواهند تطميع را دشوار و نهايتا غير ممکن 

به  وابسته به رژيم راحتی منافع سرمايه داران رانتخواری مدت 
  .راند میخطر می اندازد و آنان را به سوی اردوگاه مخالفان 

 جمهوریپی آمدهای منفی سياست رانت خواری در نظام 
 در مقايسه با ساير سيستم های تماميت خواه به مراتب اسالمی

زيرا در جمهوری اسالمی توزيع رانت سبب . شديدتر است
ر های مدرن به قشرها سنتی ميشود انتقال منابع اقتصادی از قش

که نسبتا از مهارت و پويايی اقتصادی کمتری برخوردار 
    .ميباشند

  
اما تحوالتی که در .  فساد اقتصادی پديده جديدی در ايران نيست

 در ساختار اقتصادی و سياسی کشور جمهوری اسالمی هدور
 ه، به نحوی تشگصورت گرفته موجب گسترش بيسابقه اين پديده 

مناسبات اقتصادی و سياسی کشور برجسته که آنرا به وجه 
 تحقيقات بين المللی،  شاخص فساد براساس.   تبديل کرده است

 ميباشد که ايران را در رده  فاسدترين ٢۵/٣ايران معادل 
 اين تخمين فساد بر اساس.  56کشورهای جهان قرار ميدهد

ی جدول، بيشتر از کشورهای باال درصد  ٧٠اداری در ايران 
. مانند کشورهای توسعه نيافته آفريقايی و آمريکای جنوبی است
از نظر شاخص خط قرمز قانونی يعنی رعايت قانون، ايران 

کارايی نظام حقوقی .  است) امتياز١٠از ( امتياز ٢۵/١دارای 
                                                                                 

، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سايت ٢٠٠۴
»www.hadizamani.com «مراجعه کنيد.  

اد  دارای کمترين فس١٠کشورهای سوئيس و اسکانديناوی با شاخص   56
  :برای توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد. ميباشند

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quarterly Journal 
of Econonomics, Aug. 1995.  
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 يت دارای وضع١٧/٢و  ٢ايران و ساختار دولت، با امتيازهای 
 ميکوشند که فساد ارگان های حکومتی.  مشابهی است

اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان  -اقتصادی
اما واقعيت آن است که .  جرم مورد پيگرد قضايی قرار دهند

رانتی اداری پيآمد طبيعی ساختار  -گسترش فساد اقتصادی
 است و حل آن مستلزم دگرگونی بنيادين جمهوری اسالمی

  . سياسی کشور استاقتصادی و ساختار 
  

چرخه همانطور که در ابتدا اشاره شد در جمهوری اسالمی 
 که رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است

جه واستفاده از رانت نفت برای اسالمی سازی آمرانه کشور 
مشخصه دوم اين چرخه عبارت است از .  ميباشدنخست آن 

گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بين جناح های 
  .  کومت و تعميق آن به درون جامعهح
  

 و ی سلطنتخانوادهدر دوره پهلوی رانت نفت عمدتا در انحصار 
در .  ل شديد شخص اول نظام، يعنی شاه قرار دادشترتحت کنت

اين دوره دسترسی مستقيم به رانت نفت برای جناح های 
لذا، رقابت جناح های .  حکومت و اقشار اجتماعی ميسر نبود

ی کسب رانت نفت، بطور غير قشار اجتماعی براحکومت و ا
.  از کانال خانواده سلطنتی و شخص شاه انجام ميگرفتمستقيم و

، در جمهوری اسالمی، به ويژه پس از درگذشت رهبر انقالب
، اين وضعيت  بود که چهره متحد کننده آنآيت اهللا خمينی
  جمهوری اسالمی، عليرغم ساختار استبدادی و .برقرار نيست

قدرت مطلقه ولی فقيه، دارای چند جناح مختلف است که برای 
.  دسترسی به رانت نفت مستقيما با يکديگر به رقابت ميپردازند

اين رقابت از کانال های مختلفی انجام ميپذيرد که رقابت برای 
پست رياست جمهوری و اشغال ارگان های اجرايی نهاد دولت 

رت ديگر، رقابت برای به عبا . وجه رسمی و اصلی آن ميباشد
پست رياست جمهوری کشور و اشغال ارگانهای نهاد دولت به 
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اين امر .  رانت نفت تبديل شده استکسب رقابت برای موتور 
موجب تقويت و مسلط شدن گرايشهای پوپوليستی در سياست 

را کشور که شديدا تورم زا است و مصالح بلند مدت گشته ايران 
  . ميکندجناحهای حکومت ات مقطعی موفقيتها و مالحظقربانی 

  
رانتخواری موجب رشد اشاره شد، فصل پيش همانطور که در 

در .  مصرف گرايی بی رويه و بی انظباطی مالی دولت ميشود
جوامع رانتی، مصرف گرايی ناهنجار که متناسب با ظرفيت و 
توانايی توليدی کشور نميباشد با سرعت رشد ميکند و به مانعی 

به لحاظ سياسی، .  وسعه اقتصادی کشور تبديل ميشوددر برابر ت
وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواری، امر مقابله با 

در .   ميسازدترمشکالت اقتصادی توسعه نفت محور را دشوار
نظامهای متکی به رانت نفت، هر گروهی که به قدرت ميرسد 

ن ميکوشد تا با توزيع رانت و مزايای اقتصادی و سياسی بي
طرفداران رژيم، بيشترين رانت را در کوتاهترين فرصت به 

اين امر اساسا انظباط مالی نهاد دولت را تضعيف . چنگ آورد
در اغلب نظامهای رانتی سياستگذاريهای طبقه حاکم .  ميکند

عمدتا دارای ماهيت و نگرشی کوتاه مدت، در راستای کسب 
های بلند مدت  سياستنهحداکثر رانت در کوتاهترين مدت است، 

در جمهوری .  در جهت تامين بيشترين منافع برای کل جامعه
اسالمی، تشديد رقابت برای رانت نفت و گسترش دامنه آن به 

  .  اين مشکالت را صد چندان کرده است ،جناح های حکومت
  

ری اسالمی دامنه رقابت برای رانت وافزون بر اين، در جمه
.   نيز تعميق شده استه درون جامعنفت به سوی پايين و به

گروه های مافيايی متعدد اکنون اقشار اجتماعی با تشکيل 
شکل .  رانت نفت شده اندکسب مستقيما وارد رقابت برای 

گيری گروه های مافيايی برای انجام معامالت نفتی و کسب 
دهه پروژه های بزرگ دولتی نمود بارز اين پديده است که از 

اين گروه ها برای .   است به شدت در حال گسترش١٣٧٠
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حداکثر رانت در کوتاهترين زمان ممکن به هر وسيله کسب 
، بصورتی که ای، قانونی و يا غير قانونی متوسل ميشوند

   . ديگر حد و مرزی نميشناسدرقابت بر سر رانت نفت 
  

پيدايش و گسترش دو پديده فوق در ساختار اقتصاد سياسی 
نه تنها امر توسعه اقتصادی ول اين تح.  ايران نگران کننده است

د چنان شدت گيرد که امر نميتوا ميسازد، بلکه تررا دشوار
دشوار حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسيار پرهزينه و 

وند ردر .  کار حکومت کردن را مختل سازدو نهايتا کند 
گسترش دامنه رقابت برای رانت نفت به جناح های حاکميت و 

رل رقابت برسررانت نفت ميتواند از دست کنتبه درون جامعه، 
مناقشات سياسی، بی ثباتی اقتصادی و خارج شده، به حکومت 

.  جنگ های داخلی بيانجامدسياسی، کودتاهای نظامی و يا حتی 
 آمريکای  وسرنوشت بسياری از کشورهای نفت خيز آفريقا

 گرچه . التين، مانند نيجريه و نيکاراگوئه مويد اين امر است
هنوز با چنين سرنوشتی بسيار فاصله ايران وری اسالمی جمه
  سرنوشت، به صورت تبديل شدنطاليه های اوليه ايند، اما ردا

 رياست جمهوری به چرخه رقابت برای کسب رانت اتانتخاب
نفت، گسترش وغلبه سياستهای پوپوليستی و نظامی شدن 

حال پيشروی و ساختار اقتصادی و سياسی کشور با سرعت در 
  . گسترش است



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 114

و بحران توسعه  بازگشت رقابتهای ژئوپلتيک  . ٧
  نفت محور

  
  

طی چند سال اخير چرخه رقابت برای رانت نفت ايران وارد 
  :آن عبارنتد ازهای اصلی مرحله جديدی شده است که مشخصه 

عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتيک برای کنترل  •
  منطقهیمنابع نفت

  فت محوربازگشت بحران توسعه ن •
  

عامل اول دارای پيآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه 
اقتصادی و سياسی کشور است و ناديده گرفتن آن در معادالت 

تحول سياسی ايران، چه توسط حاکمان جمهوری اسالمی و چه 
توسط نيروهای اوپوزيسيون، ميتواند  سرنوشت نامطلوبی را 

  .برای ايران به ارمغان آورد
  

پديده شناخته شده  يعنی بحران توسعه نفت محور،عامل دوم، 
همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ايران اين .  ای است

با .   با پرداخت بهای سنگينی تجربه کرد١٣۵٠پديده را در دهه 
 ناهنجار اقتصاد سياسی ربه دليل سوء مديريت و ساختااينهمه، 

قرار ين بحران ران بار ديگر در سراشيب اجمهوری اسالمی، اي
  .به سوی اعماق آن در حال سقوط استگرفته و با سرعت 

  
همزمانی دو پديده فوق، يعنی عمده شدن دوباره رقابت های 

ژئوپلتيک و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در بستر 
 اقتصاد سياسی سياست نابسامان کشور، از يکسو نويد تحول

سه گذار به شکل  از سوی ديگر، چنانچه پرو. کشور را ميدهد
نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسالمی، بازيگران بين 
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مديريت شود، ميتواند به لی و نيروهای اوپوزيسيون لالم
  .  بيانجامدبرای ايران و حتی منطقه تيره ای سرنوشت 

  
  

  بحران انرژی و بازگشت رقابت های ژئوپلتيک
  

 به دو برابر شده وبه طي سال جاري قيمت نفت خام نزديک 
را مالحظه  ١نمودار ( رسيده است  57 دالر٩٠مرز بشکه اي 

اکثر کارشناسان نفت معتقدند که اين امر به دليل عوامل ). کنيد
ساختاري عرضه و تقاضا بوده و طی دهه های آينده ادامه 

بازارنفت اکنون وارد مرحله جديدي شده است که .  خواهد يافت
 رشد فزاينده تقاضا و ،در آن علت پايه اي افزايش قيمت نفت

لذا، . سرعت باالي تحليل و فرسايش ميدان هاي نفت ميباشد
 که افزايش قيمت نفت به دليل کنترل و ١٩٧٠برخالف دوره 

کاهش عامدانه سطح توليد بود و پس از رفع اين موانع به سطح 
يمت نفت پديده ای با قپيشين خود باز گشت، اين بار افزايش 

  براين اساس، طي چند دهه آينده جهان .دوام و ماندگار است
 58.شاهد رشد فزاينده قيمت نفت خواهد بود

  

                                                 
    ٢٠٠٧ اکتبر ٢٦  در    57
البته عده ای ديگر از کارشناسان نفت معتقدند که افزايش کنوني قيمت    58

تاري عرضه و تقاضا نبوده، بلکه ناشي نفت به دليل عوامل ساخ
ازشرايط ذهني بازار و نگراني نسبت به عوامل سياسي ميباشد و به 

محض رفع اين نگراني ها به روند طبيعي و بلند مدت خود باز خواهد 
-١٨٦٩(ميانگين قيمت نفت جهان در يک افق بسيار بلند مدت .  گشت
و ) ٢٠٠۴بت سال به قيمت ثا(دالر ٢٠نزديک به بشکه اي ) ٢٠٠۴

اين عده از .   دالر است٣٠در يک مقطع کوتاهتر نزديک به بشکه اي 
کارشناسان برآنند که پس از رفع مشکالت و نگراني هاي کنوني قيمت 

  .  دالر بازخواهد گشت٣۵نفت احتماال به سطح بشکه اي 
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 سال آينده ٢٠بر اساس پيش بيني آژانس اطالعات انرژي، طي 
 ميليون بشکه ٨٦ حدود سطح تقاضاي جهان براي نفت خام از

 ميليون بشکه در روز در سال ١٢٠ به ٢٠٠٦در روز در سال 
).  را مالحظه کنيد  ١.٧ جدول(افزايش خواهد يافت  ٢٠٢۵

پيش بيني اوپک کمي محافظه کارانه تر از پيش بيني آژانس 
براي مثال پيش بيني اوپک براي سطح .  اطالعات انرژي است

 ميليون بشکه در روز ميباشد ١١۴ برابر ٢٠٢۵تقاضا در سال  
 در صد ۵که در مقايسه با پيش بيني آژانس اطالعات انرژي 

اما به لحاظ مالحظات استراتژيک هر دو .  59پايين تر است
 ٢٠در کل، طي .  پيش بيني داراي چشم انداز مشابهي ميباشند

 تفاضاي جهان براي نفت خام بطور متوسط به ميزان سال آينده
  60.درصد در سال افزايش خواهد يافت٢

                                                 
59   Oil Outlook to 2025, OPEC 2004: 

  2025  2020  2015  2010  ميليون بشکه در روز
  120.9  110.3  100.5  91.4  آژانس اطالعات انرژي

  114.6  105.8  97.1  88.7  اوپک
 

 در صد  ٣٨    طبق پيش بيني آژانس اطالعات انرژي متجاوز از  60
افزايش تقاضاي نفت جهان در دوره  زماني مورد مطالعه مربوط به 

  و٢٠به ترتيب  (افزايش تقاضا درکشورهاي آمريکا وچين ميباشد 
عليرغم سهم باالي آمريکا، درمجموع، سهم عمده افزايش ).  درصد١٨

به .  تقاضا به دليل رشد سريع تقاضا درکشورهاي درحال رشد است
درصد کل افزايش تقاضاي جهان براي ٦۵عبارت دقيقتر، نزديک به 

در .  نفت مربوط به افزايش تقاضا در کشورهاي در حال رشد ميباشد
 درصد در ١/۴ و ٢/۴تان با نرخ هاي رشد اين ميان چين و هندوس

در .  سال داراي سريعترين نرخ رشد تقاضا براي نفت خواهند بود
 سال آينده، تفاضاي جهان براي نفت خام بطور متوسط به ٢٠کل، طي 

 آمريکا ٢٠٢۵در سال .  درصد در سال افزايش خواهد يافت٢ميزان 
 ٢۵اما سهم آن از .  همچنان بزرگترين مصرف کننده نفت خواهد بود

 کاهش خواهد ٢٠٢۵ درصد در سال ٢٣ به ٢٠٠١درصد در سال 
 ١١ به ٢٠٠١ در صد در سال ٦از سوي ديگر، سهم چين از .  يافت

شايان توجه است که سهم .  افزايش خواهد يافت٢٠٢۵درصد در سال 



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 117

  
 در صد کل ذخائر اثبات شده نفت جهان در ٦١در حال حاضر 

در صد کل واردات نفت  ۴٢  متجاوز ازخاورميانه قرار دارد و
را   ١.٧جدول (جهان توسط منطقه خاورميانه تامين ميشود 

غالب برآوردها حاکي از آن است که با فرسوده ).  مالحظه کنيد
شدن ميدان هاي نفت در اروپا و پاره اي ديگر از مناطق، سهم 

خاورميانه در تامين تقاضاي جهان به سرعت رو به افزايش 
 طبق برآوردهاي آژانس اطالعات انرژي، سهم . است

 درصد در سال ٢٦خاورميانه در کل ظرفيت توليد جهان از 
 افزايش خواهد يافت ٢٠٢۵ درصد در سال ٣٢ به ٢٠٠١

 متجاوز ٢٠٢۵براساس اين برآوردها تا سال ).   ٢.٧جدول (
  درصد از کل افزايش تقاضاي جهان براي نفت توسط ۴١از 

کشف ذخائر جديد درمنطقه .   خواهد شدخاورميانه تامين
 -١٩٨٣طي دو دهه .  خاورميانه با سرعت رو به افزايش است

 برابر شد، ١/٨ ذخائر اثبات شده نفت در خاورميانه ٢٠٠٣
 ميليارد ٧٢٧ به ١٩٨٣ ميليارد بشکه در سال ٣٩٧يعني از 

اين امر، همراه با هزينه .  افزايش يافت ٢٠٠٣بشکه در سال 
ار پايين ميدانهاي نفت خاورميانه و متقابال هزينه توليد توليد بسي

باالي ساير ميدانها و همچنين رشد سريع تقاضا براي نفت، 
موجب خواهد شد تا وابستگي جهان به نفت خاورميانه به نحو 

  .  بيسابقه اي افزايش يابد
   

                                                                                 
 به ٢٠٠١ درصد در سال ٢۵اروپاي غربي و ژاپن در کل تقاضا از 

در حاليکه سهم کل .  تنزل خواهد کرد٢٠٢۵ درصد در سال ١٨
 ۵٠ به حدود ٢٠٠١ درصد در سال ٣٢کشورهاي در حال رشد از 

برای توضيحات بيشتر به .  افزايش خواهد يافت٢٠٢۵درصد در سال 
، هادی زمانی، »توسعه اقتصادی و امنيت ملی«فصل چهارم کتاب 

، لندن، و همچنين مقاالت مربوطه در سايت hz، نشر ٢٠٠٧
»www.hadizamani.com «مراجعه  کنيد  
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 چشم انداز بازار جهاني نفت متاثر از ريسک هاي متعددي است
ن پنج ريسک زير داراي اهميت استراتژيک  که ازآن ميا

  :ميباشند
 

 نا اطميناني پيرامون سطح واقعي منابع موجود نفت  •

 نا اطميناني ناشي از سير تحوالت تکنولوژي •

نوسانات اقتصادي و نا اطميناني نسبت به چشم انداز  •
 اقتصاد جهاني

ريسک هاي ژئوپلتيک ونا اطميناني نسبت به امنيت و  •
 ادرکننده نفت    ثبات کشورهاي ص

نا اطميناني نسبت به سطح ظرفيت توليد نفت و تحقق  •
 سرمايه گذاري الزم دراين بخش

  
ريسک هاي فوق، از طريق تاثيرگذاري برعوامل تعيين کننده 
عرضه و تقاضا، داراي تاثير تعيين کننده اي بر سير تحوالت 

ريسک هاي استراتژيک همواره در اين .  بازار نفت ميباشند
اما طي دو دهه گذشته ريسک هاي .  زار نفت مطرح بوده اندبا

  . ژئوپلتيک و سرمايه گذاري اهميت ويژه اي يافته اند
  

ثبات سياسي ازعوامل پايه اي است که داراي تاثيرات مستقيم و 
بي ثباتي سياسي .  غير مستقيم گسترده اي بر بازار نفت ميباشد
قاضا براي نفت موجب رکود کل اقتصاد و در نتيجه کاهش ت

از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي در مناطق نفت خيز .  ميشود
ميتواند با قطع جريان توليد و توزيع نفت موجب اختالل گسترده 

ثبات سياسي . در بازار نفت و بروز بحران هاي اقتصادي گردد
در بسياري از کشورهاي توليد کننده نفت بسيار شکننده و نا 

ر مورد کشورهاي خاورميانه بسيار اين امر د.  مطمئن است
 در صد ٦٠با توجه به اينکه متجاوز از .  نگران کننده ميباشد
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 ثبات سياسي ،ذخائر نفت جهان در منطقه خليج فارس قرار دارد
اين منطقه، به ويژه امنيت چاه ها و مسيرهاي حمل و نقل نفت 

کشورهاي حوزه درياي خزر، .  آن داراي اهميت حياتي است
ا و آمريکاي جنوبي نيز از وضعيت بهتري برخوردار آفريق

بسياري از کارشناسان معتقدند که با توجه به اين . نميباشند
شرايط، در آينده رشد تروريسم  بين  المللي امنيت توليد وحمل 

.  ونقل انرژي را به نحوي جدي به خطر خواهد انداخت
 در ي نفت در نيجريه، اعتصابات کارگريها لولهخرابکاري 

ونزوئال، گسترش فساد در روسيه و ناآرامي هاي اجتماعي در 
ازبکستان و ساير کشورهاي اتحاد جماهيرشوروي سابق، 
بحران هاي سياسي و امنيتي در عراق، ايران و عربستان 

ژئوپلتيکي هستند که  سعودي تنها چند نمونه از ريسک هاي
  .  ثبات بازار نفت را تهديد ميکنند

  
ژانس بين المللي انرِژي چنانچه قيمت نفت در طبق محاسبات آ

تقاضا براي  ٢٠٣٠ دالر باقي بماند، تا سال ۵٠ تا ۴٠سطح 
طبق .  در صد افزايش خواهد يافت ٦٠نفت به ميزان 
 ١۵، تامين اين افزايش تقاضا مستلزم  ژانسبرآوردهاي آ

سرمايه گذاري در ) ميليارد دالر ۵٦٨ ساالنه (تريليون دالر 
طبق برآوردهاي .  61و زيرساختهاي صنعت نفت استتاسيسات 

موجود، بازار جهاني سرمايه توانايي تامين اين حجم از سرمايه 
گذاري را دارد، اما تنها در صورتي به اين امر اقدام خواهد 

کرد که بازار نفت با ريسک هاي ژئوپلتيک هنگفت و 
ام از سوي ديگر، تامين، جذب و انج.  سيستماتيک مواجه نباشد

اري براي اغلب کشورهاي درحال اين حجم عظيم از سرمايه گذ
  .     بسيار دشوار خواهد بودرشد

  

                                                 
61   IEA, World Energy Outlook 2004 



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 120

  درصد ذخائر اثبات شده نفت جهان در ٨٠اکنون متجاوز از 
سک هاي ژئوپلتيک مناطقي قرار دارد که در معرض ري

با توجه به نا آرامي هاي ). را مالحظه کنيد ٢.٧جدول (ميباشند 
القوه در منطقه خاورميانه، حوزه درياي خزر، آفريقا، بالفعل و ب

آمريکاي جنوبي، آمريکاي مرکزي و حتي روسيه، اين نگراني 
وجود دارد که بروز نا آرامي هاي سياسي و تنش هاي منطقه 
اي منجر به اختالل هاي جدي در چرخه توليد و توزيع نفت 

ني نيز عالوه بر احتمال توقف چرخه توليد، اين نگرا.  گردد
مطرح است که ريسک هاي ژئوپلتيک موجب شوند سرمايه 

گذاري در ظرفيت توليد صنعت نفت به ميزاني که براي تامين 
  .  رشد فزاينده تقاضا الزم ميباشد انجام نپذيرد

  
رشد سريع سرمايه گذاري در ابعاد کالن عالوه بر امنيت و 
 ثبات سياسي، مستلزم وجود زير ساختهاي اقتصادي قوي،
ساختار اقتصادي کارآمد، دستگاه حقوقي و اداري موثر و 

ناهنجاري گسترده در .  ساختار سياسي شفاف و کارآمد است
ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز به ويژه 

کشورهاي منطقه خاورميانه موجب خواهد شد تا اين کشورها 
 درجذب و اجراي سرمايه گذاري عظيمي که براي تامين رشد

فزاينده تقاضاي نفت الزم ميباشند دچار اشکال هاي جدي 
اين امر بر نگراني هاي ناشي از ريسک هاي .  62شوند

 موجب پيدايش يک بحران دو قطبي ميشود ،ژئوپلتيک افزوده
چنين .  که هر قطب آن کارکرد منفي قطب ديگر را تشديد ميکند
را شتاب مکانيزمي به خودي خود به نقطه تعادل باز نميگردد زي

بحران به جاي آنکه با گذشت زمان آهسته شود، مدام تشديد 

                                                 
   براي  مطالعه تاثير ساختارهاي اقتصادي و سياسي برکارکرد سرمايه  62

» دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار، تجربه ايران«گذاري به کتاب 
  .مراجعه کنيد) ٢٠٠۴انتشارات ارزان، سوئد (از اين نويسنده، 
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ميشود و در نتيجه بدون يک مداخله برنامه مند به انفجار فرا 
  .مي رويد

  
ژئوپلتيک، نا اطميناني هاي ناشي از نوسانات  ريسک هاي

اقتصادي را تشديد ميکنند و موجب افزايش بيشتر قيمت نفت 
افزايش قيمت انگيزه سرمايه گذاري در شرايط عادي، .  ميشوند

در صنعت نفت را تقويت ميکند، اما بي ثباتي و نا اطميناني 
سياسي و ناتواني کشورهاي نفت خيز درجلب سرمايه گذاري 

خارجي، مانع از آن خواهد شد تا سرمايه گذاري در اين صنعت 
فقدان سرمايه گذاري در دور بعد .  به ميزان کافي انجام پذيرد

ميشود تا سطح توليد نتواند پاسخگوي سطح تقاضاي موجب 
اين امر مجددا موجب افزايش بيشتر قيمت نفت .  بازار باشد
کمتر ( پايين 63تقاضا براي نفت داراي کشش قيمتي.  خواهد شد
در صد افزايش  ١٠ميباشد، بدين معنا که براي مثال ) از يک

در صد  ١٠قيمت موجب کاهش تقاضا به ميزاني بسيار کمتر از 
لذا، رشد فزاينده قيمت نفت داراي تاثير نسبتا کمي بر .  ميشود

روي سطح تقاضا ميباشد و بخش بزرگي از آن به صورت 
  .  تورم به سايربخش هاي اقتصاد منتقل خواهد گرديد

  
وناهنجاري  ژئوپلتيک به اين ترتيب مجموعه ريسک هاي

ر نفت ساختارهاي اقتصادي و سياسي کشورهاي نفت خيز، بازا
 افزايش قيمت خواهد کرد که 64را دچار يک دور تسلسل باطل

داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشديد براي کل اقتصاد 
البته در افق  بلند مدت، رشد فزاينده قيمت .  جهان ميباشد

ميتواند موجب تحوالت تکنولوژيکي و پيدايش جانشين هاي 
ي اين روند مستلزم اما به احتمال قو.  مناسب براي نفت گردد

طي اين مدت .  مدت زماني بيشتر از چند دهه خواهد بود
                                                 
63   Price elasticity 
64   Vicious circle 
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کشورهاي صنعتي پيشرفته در برابرچرخه باطل فوق بي تفاوت 
  . نخواهند ماند

  
کنترل و خنثي سازي چرخه باطل فوق به احتمال قوي يکي از 
محورهاي اصلي سياست خارجي غرب طي دهه آينده خواهد 

غرب خواهد کوشيد تا با مجموعه اي از در اين راستا . بود
اقدامات امنيتي و اصالحات اقتصادي و سياسي ريسک هاي 

ژئوپلتيک را در مناطق نفت خيز کنترل و حذف نمايد و ظرفيت 
کشورهاي نفت خيز را براي انجام سرمايه گذاري هاي  کالن 

  .  در صنعت نفت افزايش دهد
  

ميانه، از جمله مجموعه عوامل فوق بار ديگر منطقه خاور
رقابتهای شديد ژئوپلتيک برای کنترل منابع صحنه به ايران را 

رقابتهای ژئوپلتيک در .  کرده استتبديل نفتی و رانت نفت 
نابسامانی شرايطی در منطقه شدت ميگيرد که ايران دستخوش 

.  استای گسترده عميق و  سياسیاجتماعی و  ،های اقتصادی
اما .  ايران را تقويت ميکند در سياسی اين امر احتمال تحول

انجام .  همزمان ريسکها و مخاطرات آنرا نيز باال ميبرد
اصالحات اقتصادی و سياسی در ايران، بنا به مالحظات داخلی 

از عدم درک اين مطلب . و بين المللی، امری ضروری است
برنامه جمهوری اسالمی و به تعويق انداختن سوی رهبران 

 مخاطراتی را که در برابر کشور ، ريسکها واصالحات
اما مبارزه سياسی برای انجام اين . قراردارند تشديد خواهد کرد

ی رقابتهای ميبايست با توجه به چگونگنيز اصالحات 
 درحال شدت گرفتن است، رهبری ژئوپلتيکی که در منطقه

نيز اپوزيسيون نيروهای از سوی ناديده گرفتن اين مطلب  . شود
  .داشته باشدبه همراه ای نامطلوبی برای ايران تواند پيآمدهيم
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 )دالر هر بشکه(تاريخ نگار قيمت نفت خام جهان :  ١.٧نمودار 

 
 تهای کتاب مراجعه کنيد      برای توضيحات تاريخ نگار به انIEA:  منبع
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  )ميليون بشکه در روز(رشد تقاضاي جهان براي نفت خام : ١.٧جدول 

   مناطق برشمردهيه کليااضقجمع تو  جهان ياضامابه تفاوت بين تق*  

 نرخ رشد 2025 2020 2015 2010 2001 

سهم 
در

2001 

سهم 
در 

2025 

سهم در افزايش 
  تقاضا

2001-2025 
 %2 %2 %3 %1.4 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 کره جنوبي 

 %7 %4 %3 %4.1 5.3 4.4 3.5 2.8 2.1 هندوستان
 %4 %4 %3 %2.2 4.3 3.8 3.3 2.9 2.6 روسيه
 %5 %4 %3 %2.6 4.7 4.1 3.6 3.1 2.6 آفريقا

 %8 %7 %6 %2.3 8.0 7.3 6.6 6.0 4.7 خاورميانه
 %1 %5 %7 %0.3 5.8 5.7 5.7 5.7 5.4 ژاپن

 %12 %9 %7 %2.9 10.7 9.5 8.4 7.3 5.5 ساير کشورهاي آسيايي
 %18 %11 %6 %4.2 12.8 11.0 9.2 7.6 5.0 چين

 %4 %13 %18 %0.5 15.7 15.4 15.1 14.7 14.0 اروپاي غربي
 %20 %23 %25 %1.6 28.3 26.4 24.8 22.7 19.6 آمريکا
 %20 %19 %18 %2.2 22.4 20.0 17.7 16.1 13.5 *ساير
  %2.0 120.9 110.3 100.5 91.4 77.1  جهانکل

  International Energy Outlook 2004بر اساس آمارهاي آژانس بين المللي انرژي،:  منبع
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  سهم هر منطقه در ذخائر و تامين تقاضاي نفت جهان: ٢.٧جدول 
 )بيليون بشکه(ذخائر نفت جهان 

2003 2003 2003 2003  
  هاکتشاف نشد اثبات شده اکتشاف نشده اثبات شده
 خاورميانه 32.2% 60.9% 200.5 726.6
 )به جز ايران(دريای خزر  5.6% 1.4% 34.6 17.1
 آفريقا 14.4% 8.5% 89.7 101.8
 آمريکای مرکزی و جنوبی 9.8% 8.6% 61.3 102.2
 روسيه 12.4% 5.8% 77.4 69.1
 آسيای پاسفيک 5.2% 3.9% 32.1 47.0
 )ای شرقیشامل اروپ(اروپا  3.3% 1.5% 20.7 18.1
 آمريکای شمالی 17.1% 9.3% 106.3 110.3

 کل 100.0% 100.0% 622.6 1192.2
  

 )بيليون بشکه(ذخائر اثبات شده جهان 
1983 1993 2003 2003   
 خاورميانه 61% 726.6 660.1 396.9
 اروپا و آسيای اروپايی 9% 104.3 80.4 100.1
 آمريکا مرکزی و جنوبی 9% 102.2 79.1 33.7
 آفريقا 9% 101.8 60.9 58.2
 آمريکای شمالی 9% 110.3 91.0 95.0
 آسيای پاسيفيک 4% 47.0 52.0 39.0

 کل 100% 1192.2 1023.5 722.9
BP Statistical Review 2004  
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  ادامه: ٢.٧جدول 

 )ميليون بشکه در روز(ظرفيت عرضه نفت جهان 
79.3 2001 
95.1 2010 
104.7 2015 
114.9 2020 
126.1 2025   

 )ميليارد بشکه در روز(ظرفيت توليد نفت 
 خاورميانه 2001 2025 افزايش 2001 2025 افزايش

 )به جز ايران(درياي خزر  22.4 45 22.6 26% 32% 41.20%
 آفريقا 90.0 17.8 8.8 11% 13% 16.00%
 آمريکا مرکزي و جنوبي 8.5 16.3 7.8 10% 12% 14.20%
 روسيه 7.0 12.4 5.4 8% 9% 9.80%

 آسياي پاسفيک 8.8 17.3 8.5 10% 12% 15.50%
 )شامل اروپاي شرقي(اروپا  .80 8.3 0.3 9% 6% 0.50%
 آمريکاي شمالي 6.5 5.1 1.4- 8% 4% 2.60%-
 کل 15.4 18.3 2.9 18% 13% 5.30%

 100% 100%  140.5 85.6    

 EIA, International Energy Outlook 2004 and BP Statistical Review 2004 :محاسبات نويسنده بر اساس آمارهاي: منبع
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  بازگشت بحران توسعه نفت محور
  

در فصل پنجم مشکالت توسعه نفت محور و مشخصات 
بحرانهای اقتصادی و سياسی ناشی از اين الگوی توسعه را به 

همانطور که نشان داده شد، .  تفصيل مورد بررسی قرار داديم
ايران دچار ) ١٩٧٩ تا ١٩٧٢ (١٣۵٧ تا ١٣۵٠طی دوری 

يک بحران اقتصادی و، سياسی و اجتماعی شديد و پر دامنه شد 
ر ساختار رانتی اقتصادی سياسی دکه داليل آنرا ميبايست 

کشور، برداشت ناهنجار از روند توسعه اقتصادی و تزريق 
درآمد سرشار نفت به اقتصادی که در چارچوب مناسبات حاکم 

اين .  ظرفيت جذب خود رسيده بود، جستجو کردبه سر حد 
بحران هزينه سنگينی را بر ايران تحميل کرد و نهايتا به 

  .فروپاشی نظام سياسی حاکم انجاميد
  

جمهوری ، انتظار ميرفت که رهبران تجربهبا توجه به اين 
بيآموزند و اشتباهات اين دهه را ١٣۵٠ از تجربه دهه اسالمی

ند سال اخير چکرد جمهوری اسالمی طی اما عمل.  تکرار نکنند
که ساختار رانتی مانع از آن ميشود که نظام حاکی از آن است 

عليرغم تجربه .  سياسی کشور از اشتباهات گذشته خود بيآموزد
 اسالمی از بسياری جمهوری ١٣٨٠، در دهه ۵٠رهزينه دهه پ

جهات بحرانی را تجربه ميکند که حکومت محمد رضا پهلوی 
، دليل ١٣۵٠مانند دهه .  تجربه کردعمر خود پايانی در دهه 

اين بحران را ميبايست در ساختار رانتی اقتصاد سياسی کشور 
ذب آنرا جو تزريق درآمد سرشار نفت به اقتصادی که ظرفيت 

با اين تفاوت که اين بار مناسبات رانتی .  ندارد جستجو کرد
از  عميق تر حاکم بر اقتصاد سياسی کشور بسيار گسترده تر و 

 ظرفيت جذب اقتصاد به دليل ناهنجاری های گذسته است، 
رژيم حاکم بر کشور   واست متعدد بطور نسبی بسيار کمتر 

سرنوشت جدی و درعرصه سياست خارجی گرفتار يک بحران 
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باره آزمودن ميتواند و دا در چنين شرايطی، آزموده ر.ساز است
  .پرهزينه تر از گذشته باشد

 
گذشته، درآمد ايران از محل صادرات نفت و گاز سال شش طی 
 ١٣٨١ ميليارد دالر در سال ٢٣يعنی از   برابر شده است،٢/۵

 افزايش يافته است ١٣٨٦ ميليارد دالر در سال ۵٧به بيشتر از 
اين افزايش   ). را مالحظه کنيد٣.٧ و جدول  ٢.٧نمودار (

بين چشمگيرعمدتا ناشی از افزايش قيمت نفت در بازارهای 
در مجموع، کل درآمد صادرات نفت و گاز ايران .   المللی است

 ميليارد دالر است که ٢۴۵به برای شش سال گذشته نزديک 
جدول (نزديک به نصف آن مربوط به دوسال گذشته ميباشد 

مقايسه اين ارقام با ارقام مربوطه برای ).  را مالحظه کنيد٣.٧
.  بدست ميدهدکل دوره جمهوری اسالمی تصوير روشنتری 

ران از محل صادرات نفت و گاز برای کل دوره  ايدرآمد 
 ميليارد دالر بوده است که ٦٠٠نزديک به ١٣٨٦ تا ١٣۵٨

 ٣٠نزديک به نصف آن طی شش سال گذشته و نزديک به 
  . آن طی سه سال گذشته نصيب ايران شده استدرصد 

  
شش سال درپی افزايش درآمد نفت، هزينه های دولت طی 

شايان توجه .  پنج برابر شده است) ١٣٨٦ – ١٣٨١(ته گذش
 و ٨/۵است که طی اين دوره رشد هزينه های جاری دولت 

.  )٣.٧جدول  (برابر بوده است ٧/٢رشد هزينه های عمرانی 
برابر شده است، يعنی از  ٣/٣طی اين دوره، بودجه کل کشور 

يان مجددا شا.   تريليون ريال افزايش يافته است٢۵٨١ به ٦٩٣
توجه است که بخش عمده بودجه کل کشور مربوط به شرکتها و 

در واقع، طی اين دوره  سهم  شرکتها و .  بانکهای دولتی است
 در صد در سال ٦٣بانکهای دولتی در بودجه کل کشور از 

.   افزايش يافته است١٣٨٦ درصد در سال ٧٢ به ١٣٨١
يره عليرغم چند برابر شدن درآمد نفت، موجودی حساب ذخ

و متعاقبا  ١٣٨١ ميليارد دالر در سال ٨ارزی کشور از 
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به نيم ميليارد دالر ، ١٣٨۴ ميليارد دالر در سال ١١نزديک به 
 کاهش يافت ١٣٨٦ ميليارد دالر در سال ۵/٣و  ١٣٨۵در سال 

، تقريبا کل درآمد نفت به اقتصاد اين ترتيببه   ).٣.٧جدول (
حجم ) ١٣٨٦ – ١٣٨١(طی اين دوره .   شده استتزريقکشور 

 برابر شده، يعنی هرساله بطور ٢/۴نقدينگی در اقتصاد کشور 
  ).  ٣.٧جدول  و نمودار  (استداشته  رشد ٣٣متوسط نزديک به 

  
عليرغم چند برابر شدن درآمد نفت و بودجه دولت، طی اين 

 ٨/۴  به١٣٨١ درصد در سال ٦/٧دوره نرخ رشد اقتصادی از
جدول  و نمودار (فته است  کاهش يا١٣٨٦درصد در سال 

رشد سرمايه ثابت ناخالص کشور کمتر از نصف شده، ).  ٣.٧
جدول (درصد تنزل کرده است  ١١ درصد به ٢٨يعنی از حدود 

 يعنی از ،اما تغييرات نرخ تورم در جهت عکس بوده).  ٣.٧
 ١٣٨٦ در صد در سال ٢٢  حدود به١٣٨١ در سال ١٦

افزايش نرخ تورم ).  ٣.٧  و نمودارجدول(افزايش يافته است 
در بخش هايی که در آنها نميتوان با افزايش واردات رشد نرخ 

  به انند مسکن، بسيار شديدتر بوده،تورم را آهسته کرد، م
.  ند سال اخير چند برابر شده استچنحوی که قيمت مسکن در 

 ٧۴ به ٢٨ از  برابر شده،٢/٢کشور طی اين دوره واردات 
تشديد نرخ ).  ٣.٧جدول ( يش يافته است ميليارد دالر افزا

تورم، افزايش واردات و افزايش بيشتر نرخ تورم در بخشهايی 
 موجب تضعيف توليدات داخلی و حرکت سرمايه ،مانند مسکن

از بخشهای صنعتی و کشاورزی به سوی مسکن، خدمات و 
اين امر در افت نرخ رشد .  فعاليتهای داللی گشته است

 عليرغم .  نرخ باالی بيکاری منعکس استادامه اقتصادی و 
شش برابر شدن هزينه های جاری دولت که بخش قابل توجهی 

در رژيم از آن صرف ايجاد اشتغال کاذب برای حاميان 
 درصد ١٦موسسات دولتی ميشود، نرخ بيکاری همچنان حول 

   . در نوسان است
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د، رانت نفت به اقتصا تزريق، ١٣۵٠به اين ترتيب، مانند دهه 
که اقتصاد ملی به دليل ناهنجاری های ساختاری در شرايطی 

خ رشد رمتعدد ظرفيت جذب آنرا ندارد، به جای افزايش ن
موجب تورم، تضعيف توليدات داخلی، رونق اقتصادی، 

فعاليتهای داللی، رشد بيرويه مصرف گرايی در ميان اقشار 
    .تمرفه و اتالف انبوه منابع توليدی و ثروت کشور گشته اس

  
 سياسی ش اشاره شد، ساختار رانتی اقتصادهمانطور که درپي

 مانع از آن ميشود که ،ت را سست کردهلکشور انظباط مالی دو
ار کرده  و هرا مها  بحران گونهدولت و جامعه مدنی بتوانند اين

در جمهوری اسالمی انجام .  را تحت کنترل خود درآورندها آن
يرا، با گسترش دامنه رقابت ز.   استاين کار دشوارتر گشته

برای رانت نفت در بين جناح های حکومت و تعميق آن به 
هر گروهی که به قدرت ميرسد ميکوشد تا با درون جامعه، 

توزيع رانت و مزايای اقتصادی و سياسی بين طرفداران رژيم، 
در . بيشترين رانت را در کوتاهترين فرصت به چنگ آورد

ماهيتی کوتاه به نحوی فزاينده  کشورسياستگذاريهای نتيجه 
پيدا مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در کوتاهترين مدت 

    .کرده است
  

شواهد حاکی از آن است که با افزايش نرخ تورم، ادامه نرخ 
سامانی های اقتصادی، بناباالی بيکاری و گسترش دامنه 

نارضايتی های سياسی و اجتماعی به سرعت در درون جامعه 
ايدئولوژيک و ماهيت .  درحال گسترش استايران مدنی 
دربرابر است که  رژيم را قادرکرده ، اسالمیی جمهورمذهبی

آورد و با بي دوام و فشارهای سياسیی اجتماعی نارضايتی ها
سرکوب بيرحمانه مخالفين بحران های سياسی نظام را تحت 

 با گسترش بحران اقتصادی و سياسی ،اما.  کنترل درآورد
سست  جمهوری اسالمی پايگاه ايدئولوژيک و مذهبی ،کشور
و توانايی رژيم در کنترل نارضايتی های سياسی و گشته 



                         هادی زمانی   تجربه ايران–رين نفت نف

 131

 ،  لذا65.اجتماعی مردم به سرعت در حال تحليل رفتن است
بحران اقتصادی وسياسی کشور انتظار داشت که درآينده ميتوان 

اين امر در شرايطی که   . گسترده تر و عميق تر گردد
تهای ژئوپلتيک برای کنترل منابع و رانت نفت منطقه شدت رقاب

گرفته است و نظام حاکم بر کشور در عرصه سياست خارجی 
  . گرفتا يک بحران بسيار جدی است، ميتواند نگران کننده باشد

  
مجموعه عوامل فوق، از يکسو احتمال تحول سياسی کشور را 

رات آنرا باال اما، از سوی ديگر ريسکها و مخاط.  تقويت ميکند
اقتصادی و سياسی  ساختار اصالحعدم درک ضرورت .  ميبرد

سوی رهبران جمهوری اسالمی و به تعويق انداختن کشور از 
برنامه اصالحات، ريسکها و مخاطراتی را که در برابر کشور 

از سوی ديگر، ناديده گرفتن تشديد . قراردارند تشديد خواهد کرد
روهای اپوزيسيون نيز  توسط ني در منطقهژئوپلتيکرقابتهای 

  .ميتواند پيآمدهای نامطلوبی برای ايران داشته باشد

                                                 
در حکومتهای ديکتاتوری، وقتی که قدرت سياسی و نظامی دولت بر     65

پايه باورهای ايدئولوژيک و مذهبی استوار است دولت ميتواند در 
برعکس، .  برابر نارضايتی ها و فشارهای سياسی بيشتر دوام آورد

ب ميشود تا ضعف پايه های ايدولوژيک و مذهبی قدرت موج
فشارهای سياسی و اقتصادی ناشی از رقابت بر سر رانت نفت 

ايران نمونه . موجبات تغيير نظام و جابجايی قدرت را فراهم آورد
حکومت پهلوی دارای پايه .  بارزی برای هر دو مورد است
برعکس، پايگاه ايدئولوژيک و   . نبودیايدئولوژيک و مذهبی نيرومند

ن اجازه  داده است تا نارضايتی های آ به مذهبی جمهوری اسالمی
  . اجتماعی را به نحو بيرحمانه ای سرکوب کند
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  )ميليون دالر (٢٠٠٦  – ١٩٧٩، ارزش صادرات نفت ايران:  ٢.٧ نمودار

 : الف
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  :ب
  )ميليون دالر (٢٠٠٦  – ١٩٧٩، ارزش صادرات نفت ايران:  ٢.٧نمودار 
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  اوپکاریمآسالنامه های بر اساس :  منبع
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١٣٨٧  - ١٣٨١آمار اقتصاد ايران، :  ٣.٧جدول   

1381 
1386نسبت به   

 + 1387 
(2008) 

 

1386 
(2007) 

 

1385 
(2006) 

 

1384 
(2005) 

 

1383 
(2004) 

 

1382 
(2003) 

 

1381 
(2002) 

  

 صادرات نفت و گاز، ميليارد دالر 22.966 27.355 36.315 48.823 52.093 57.199 59.093 2.5

 ميانگين قيمت هر بشکه نفت خام، دالر 25.7 26.5 35.5 50.0 50.0 55.0 57.0 2.1

 صادرات نفت خام، هزار بشکه در روز 2225 2589 2668 2691 2690 2650 2600 1.2

 ).ر.م(ميليارد ريال کل هزينه های دولت،  202,325 369,341 452,310 715,399 840,391 1,002,610 1,164,829 5.0

 .ر.مهزينه های جاری دولت،  147,572 295,541 380,004 597,760 713,976 857,478 1,000,981 5.8

 ^ .ر.مهزينه های عمرانی دولت،  54,753 73,800 72,306 117,639 126,415 145,132 163,848 2.7

 .ر.مبودجه کل کشور  693,302 968,261 1,184,507 1,589,990 1,915,105 2,316,857 2,581,049 3.3

 .ر.مبودجه عمومی دولت،  273,228 436,023 519,015 569,837 587,597 691,828 772,775 2.5

 .ر.مبودجه شرکتهای عمومی و بانکها،  435,915 554,337 688,921 1,055,969 1,372,838 1,677,065 1,867,005 3.8

  %شور در بودجه کل کشرکتهای عمومی و بانکهاسهم  63 57 58 66 72 72 72 

 *.ر.مکسری بودجه دولت  86,189 99,415 93,045 110,000 120,000 125,192 133,013 

 .ر.محجم نقدينگی،  417,524 526,596 685,867 921,019 1,283,901 1,756,418 2,370,613 4.2

 .ر.محجم پول،  182,653 217,357 252,815 317,919 427,967 548,881 677,318 3.0

 (%)رشد نقدينگی  30.1 26.1 30.2 34.3 39.4 36.8 35.0 

 .ر.مبدهی دولت به سيستم بانکی،  128,938 143,031 148,724 135,795 145,687 148,313 150,939 1.2
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 .ر. بدهی شرکتها و موسسات دولتی به سيستم بانکی، م 77,278 78,870 87,217 99,813 104,783 112,378 119,973 1.5

 .ر.مبدهی بخش دولتی به سيستم بانکی،  206,217 221,901 235,941 235,608 250,470 260,691 270,912 1.3

 .ر.مبدهی بخش خصوصی به سيستم بانکی،  327,072 454,800 625,715 865,315 1,014,637 1,193,201 1,371,766 3.6

 .ر.ت سيستم بانکی از بخشهای دولتی و غير دولتی، ممطالبا 533,290 676,700 861,656 1,100,923 1,265,106 1,453,892 1,642,677 2.7

 بدهی های خارجی، ميليارد دالر 12.530 17.024 23.074 24.264 29.536 33.661 37.786 2.7

 واردات کاال، فوب، ميليارد دالر 22.036 29.561 38.199 40.969 49.624 49.455 46.874 2.2

 صادرات غير نفتی، ميليارد دالر 5.271 6.636 7.537 11.189 16.300 15.000 14.500 

 کل صادرات کاال، ميليارد دالر 28.237 33.991 43.852 60.012 68.393 72.199 73.593 

 تراز بازرگانی، ميليارد دالر 6.201 4.430 5.653 19.043 18.769 22.744 26.719 

 *(%)نرخ تورم مصرف کنند  16.3 18.3 19.5 19.3 20.5 20.8 22.0 

 (%)نرخ رشد اقتصادی  7.6 6.8 4.8 5.4 5.1 4.8 4.6 

 * (%) نرخ بيکاری 15.9 16.4 15.6 14.7 15.5 15.4 15.0 

 (%)شاخص بهره وری نيروی کار  105.7 108.8 110.3 111.0 110.5 110.0 109.5 

 (%)شاخص بهره وری سرمايه  101.0 101.7 100.7 100.5 99.5 99.0 98.5 

 (%)شاخص بهره وری کل عوامل توليد  102.7 104.3 104.1 104.0 103.5 103.0 102.5 

 (%)رشد کل سرمايه ثابت ناخالص  28.3 21.4 26.0 16.2 14.9 13.0 11.5 

 موجودی حساب ذخيره ارزی، ميليارد دالر 8.082 8.433 9.435 10.667 0.500 3.544 2.251 

 انه به قيمت جاری، دالرتوليد سر 1747 1948 2305 2648 3215 3812 4602 

 جمعيت ميليون نفر 66.7 68.8 70.0 71.2 72.3 73.3 74.3 

  ١٣٨۴اقتصاد ايران، شهريور :   منبع  »يرانااقتصاد «پيش بينی +      ا تملک دارايی های سرمايه ایب   ^ »اقتصاد ايران«برآورد        *  ميليارد ريال.    ر.م
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  )١٣٨٨ -١٣٨٠( نقدينگی، تورم بودجه دولت، رشد:  ٣.٧نمودار 
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  ادامه:  ٣.٧نمودار 

  نرخ تورم:  ج
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  ١٣٨٦شهريور » اقتصاد ايران«بر اساس آمار 
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  نفت در خدمت توسعه اقتصادی پایدار.    ٨
  

  
که نفت ايران رانت  رقابت برای بررسی مراحل مختلف چرخه

به صراحت نشان ميدهد که در شش فصل پيش به آن پرداختيم، 
طی صد سال گذشته نفت نقشی تعيين کننده در شکل گيری 

 سرنوشت سياسی و اقتصادی  وساختار اقتصاد سياسی کشور
نفت از .  اين عملکرد دوگانه بوده است.   استکرده آن ايفا 

رای نوسازی و توسعه کشور را فراهم يکسو سرمايه الزم ب
به ايران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و  ،آورده

ديل کردن ب با تاز سوی ديگر،.  اجتماعی خود را تسريع کند
کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتيک بين المللی، تضعيف 

 وابسته کردن اقتصاد سياسی آن به ،استقالل سياسی کشور
ظرفيت های  تقويت های ديگر،  همچنينمقتضييات کشور

، جامعه مدنیو نهاد دولت بين جدايی تعميق استبدادی دولت و 
تقويت ترغيب گسترش دستگاه های نظامی و امنيتی کشور، 

ايجاد مناسبات رانتی، تضعيف انگيزه سلطه دولت بر اقتصاد، 
 -فساد اداری و  ترويج مصرف گرايی،  و خالقيت اقتصادیکار

، سست کردن انظباط مالی دولت، تشديد موج های اقتصادی
ايحاد تورمی اقتصاد، تشويق وابستگی کشور به واردات، 

تضعيف توليدات داخلی، آهسته کردن نرخ صنايع ناکارآمد، 
، به صورت مانعی تشديد نابرابری توزيع درآمدشد اشتغال ور

   .  در برابر توسعه به هنجار و پايدار کشورعمل کرده است
  
عضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکالت الگوی ای حل مبر

ميبايست  سياسی ايران برنامه توسعه اقتصاد، توسعه نفت محور
های مکانيزم پويا شدن  و به گونه ای باشد که از شکل گيری

و اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه رانت محور 
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پيش  بخش های که در ی سياسی رانتاقتصادساختار گسترش  
  .جلوگيری کندبرشمرديم 

  
به لحاظ سياسی، انجام اين امر مستلزم استقرار يک نظام سياسی 

شفاف و دموکراتيک است که از تمرکز قدرت در دست يک گروه 
جامعه اجازه دهد تا به نحوی موثر و به و خاص جلوگيری کند 

، از بروز اشتباهات کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال کند
 و به اشتباهات رهبران سياسی خود  ساز جلوگيری کندسرنوشت

  .  به موقع پايان دهد
  

 انتخابات دوره ای متکی بر رای اکثريتاما بايد توجه داشت که 
اقتصاد سياسی مشکالت گسترش  برای جلوگيری از پيدايش و 

زيرا رقابت بر سر رانت نفت ميتواند خود را .  رانتی کافی نيست
گروهها،  . دوره ای باز سازی و باز توليد کنددرقالب  انتخابات 

به ويژه گروههای مافيايی که در جستجوی دستيابی به رانت نفت 
 رقابت ،ميباشند ميتوانند با استفاده از امکانات مالی و اجتماعی

سياسی و انتخابات دوره ای را تحت کنترل خود در آورند و با 
سياسی ان مالی و و دستيابی به رانت نفت توسياسی کسب قدرت 

تهای سانظام سياسی به سياين روند تمايل .  خود را تقويت کنند
زيرا دادن قول توزيع .  پوپوليستی و عوام فريبانه را تشديد ميکند

اقشار اجتماعی ميتواند راه کاری آسان برای کسب رانت نفت بين 
  . حمايت آنها در مبارزات انتخاباتی باشد

  
ند مدت جهت استفاده عقاليی از درآمد اين امر برنامه ريزی بل
 فرهنگ مصرفگرايی و رانتخواری را ،نفت را دشوار ميسازد

فساد سياسی و اقتصادی و گسترش توسعه ميدهد ونهايتا به توليد 
وجود مطبوعات و رسانه های آزاد و تقويت نهادهای . يانجامدم

ا در ام.  از احتمال بروز اين مشکالت بکاهدجامعه مدنی ميتواند 
کشورهای نفت خيز توسعه نيافته و در حال رشد که نابرابری 

های اقتصادی و اجتماعی گسترده است و مبارزه سياسی پارلمانی 
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ای نسبتا نوپا است، خطر بروز اين مشکل همچنان جدی  هبتجر
خطر ميبايست استفاده اين برای کنترل و اجتناب از   . است

های نظام اداری و سياستگذاري، از درآمد نفت را در قوانينعقاليی 
ايت نکات زير شايان توجه ع  در اين راستا ر.کشور نهادينه کرد

  .است
     

و کليه پرداختهای مربوط به آن ميبايست از نفت درآمد نخست، 
طريق بودجه دولت مرکزی و تحت نظارت و سرپرستی پارلمان 

مستلزم آن بودجه بندی و برنامه ريزی دقيق و قابل اطمينان .  باشد
و دواير مربوطه از سطح توليد، مجلس  ،است که وزارت اقتصاد

فروش و درآمد نفت و کليه هزينه ها و پرداختهای مربوطه اطالع 
  .    دقيق داشته باشند

  
نفت مستلزم آن است که به نفت به  درآمداستفاده صحيح از دوم، 

ين  يک منبع درآمد برای تام، نهعنوان يک ثروت نگريسته شود
بدين منظور، ميبايست طی يک برنامه .  هزينه های جاری دولت

ريزی صحيح اين ثروت طبيعی و پايان پذير را به اشکال ديگری 
ذخائر . از ثروت که پايدار تر و تجديد پذير ميباشند تبديل نمود

 تحوالت فنآوری ميتواند با افزايش وند نفت محدود و تجديد ناپذيرا
ت و تجهيزات سوختی وايجاد جانشين کارآيی سوخت ماشين آال

های متعدد برای نفت، طول عمر اقتصادی اين ثروت طبيعی را 
به جای استفاده از نفت برای ترويج مصرف گرايی .  کوتاه سازد

اين .  ميبايست اين ثروت طبيعی را به اشکالی پايدارتر تبديل نمود
، امر از طريق سرمايه گذاری سنجيده برروی نيروی انسانی
بخش .  پروژه های مناسب و انتقال و توسعه فنآوری ميسر است

بخشی که به .  عمده درآمد نفت ميبايست صرف اين امور گردد
ميبايست تا  ميشود تامين هزينه های جاری دولت تخصيص داده 

انجام اين امر ميبايست .  اشدکوتاه مدت بحداکثر ممکن محدود و 
کالن و پايدار کشور نهادينه به شکل مناسبی در چارچوب قوانين 

  .   گردد
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توزيع مستقيم درآمد نفت بين اعضای جامعه، مانند سياستی که 

در ونزوئال دنبال ميشود و يا توزيع غيرمستقيم آن ازطريق 
ارائه کاال و خدمات سوبسيد شده و رايگان به حاميان حکومت، 

در جمهوری " آوردن پول نفت سرسفره مردم"مانند سياست 
نه تنها اين ثروت طبيعی را به هدر خواهد داد، بلکه می، اسال

مصرف گرايی بی مناسبات رانتی، ترويج موجب گسترش 
. رويه و وابسته شدن مردم به دريافت صدقه از دولت ميشود

صاد رانتی را تشديد تاين امر مشکالت توسعه نفت محور و اق
ادی را کرده، انگيزه کار، توليد ثروت، رقابت و کارآيی اقتص

  .  تضعيف ميکند
  

سياستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ميبايست همواره به سوم، 
رانت نفت و گونه ای تدوين شوند که تاثيرات و پيآمدهای منفی 

در اين راستا، . نفت محور را کنترل و خنثی کننداقتصادی توسعه 
 و رشد توزيع درآمدرشد تورم، کنترل تاثيرات منفی رانت نفت بر 

 رشد صنايع ناکارآمد و وابسته به حمايت غال و جلوگيری ازاشت
افول نسبی بخشهای کشاورزی و صنايع، رشد بيرويه دولت، 

واردات، افول صادرات غير نفتی، گسترش بيرويه بخش دولتی، 
افت نرخ پس انداز بخش خصوصی، افت بهره وری، توسعه 

ای دارفرهنگ مصرف گرايی و گسترش فساد اقتصادی و اداری 
مجددا اين اولويتها ميبايست در چشم انداز .   ه ای استاهميت ويژ

نهادينه به نحوی مطلوب و موثر و برنامه های بلند مدت کشور 
  .  شوند

  
پس انداز درآمد مازاد نفت، بمنظور تاسيس صندوق ذخيره ارزی 

نفت و استفاده آن درمواقعی که قيمت نفت در بازارهای جهانی 
ناشی از و مديريت بحرانهای  مهمی در کنترل سقوط ميکند، نقش

نوسانات قيمت نفت، ايجاد ثبات اقتصادی و سياسی  و بهره 
مديريت و استفاده از .  برداری صحيح از درآمد نفت ايفا ميکند
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صندوق ذخيره ارزی نفت ميبايست در چارچوب ضوابط و 
استفاده صحيح از صندوق ذخيره .   فوق انجام پذيرداولويتهای

برای .  وانين اداری کشور نهادينه گرددرزی نفت ميبايست در قا
مثال، با تصويب قوانين مناسب ميتوان برداشت از صندوق ذخيره 

ارزی نفت را تنها برای سرمايه گذاری و انجام پروژه های 
استفاده . محدود کردکه دارای توجيه اقتصادی ميباشند، عمرانی 

مين هزينه های جاری دولت صندوق ذخيره ارزی نفت برای تا از
 ،ميتواند براساس قانون غيرمجاز گردد، مگر در موارد استثنايی
با کسب دو سوم ارای نمايندگان مجلس و درصورتيکه رقم کل 

اينگونه برداشتها از درصد معينی از کل بودجه جاری دولت 
ل فشارهای تورمی رانت رهمچنين، بمنظور کنت.  تجاوز نکند

ساالنه از صندوق ذخيره ارزی نفت ميتواند اشت نفت، رقم کل برد
  .      به درصد معينی از توليد ناخالص ملی محدود گردد

  
نظارت مجلس قانونگذاری بر کليه پرداختها و درآمدهای مربوط 

 شفافيت قوانين و ارگانهای اداری بر پايه موازين فوق، به نفت
نظارتی و خگويی ارگانهای اجرايی و ،  پاسناظر بر اين امور
، مديريت و کارکرد دستگاه اداری رود ساختابمدرن سازی و به

ميتواند نقش تعيين کننده ای در کنترل و کاهش ريسکها و دولت 
  .  مشکالت اقتصاد رانتی ايفا کند

  
، برای کنترل مشکالت و مخاطرات افزون بر موارد فوق

توسعه نفت محور ميبايست از چيره شدن دولت بر اقتصاد 
به اين منظور ميبايست مداخله دولت در .  يری نمودجلوگ

توليد تضمين عملکرد بازار درچارچوب قانون، اقتصاد به 
کاالهای عمومی که از عهده مکانيزم بازار خارج است، رفع 

نرم و  ايجاد زير ساختهای  نهاد سازی، نارسايی های بازار،
د تنظيم اقتصا، هماهنگ سازی نهادهاتصادی، ق اتوسعهسخت 
ارائه چشم انداز استراتژيک، کنترل و تنظيم انحصارها، کالن، 

مديريت پروسه تحوالت ساختاری، کمک به انتقال فن آوری، 
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اجرای  و تنظيم تنشهای ناشی از تحوالت ساختاری و تهيه
 66.محدود گرددو فعاليتهايی از اين قبيل  دستور کار اجتماعی

ق و مطلوب خواهد مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موف
بود که برپايه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر 

رشد کنترل نشده دولت جلوگيری کند و پيآمدهای نامطلوب 
اين امر .  مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند

مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده 
نترل وحفظ ديسيپلين نهاد دولت ازمکانيزم های موثر، جهت ک

موفقيت در اين کار به نوبه خود به ساختار سياسی جامعه . است
در مجموع، انجام اين مهم درچارچوب يک نظام .  بستگی دارد

  67.سياسی دموکراتيک آسانتر و امکان پذيرتر است
  

کنترل مشکالت و مخاطرات توسعه نفت محور همچنين مستلزم 
در کشورهای .  د و کارآمد استيک بخش خصوصی نيرومن

نفت خير درحال توسعه، مانند ايران، دولت نقش مهمی در 
با توجه با .  پاگيری و توسعه بخش خصوصی مدرن ايفا ميکند

واند به پيدايش يک بخش طرات ساختار رانتی، اين امر ميتامخ
.  د بيانجامدموابسته به دولت، غير رقابتی و ناکارآخصوصی 

از اين خطر حمايت های دولت از بخش  جلوگيری یبرا
خصوصی ميبايست به گونه ای تدوين و به اجرا گذاشته شوند 
که هميشگی نباشند، بلکه دارای مکانيزم های خودکاری باشند 

ا با همپبر اساس آنها حمايت های دولت از بخش خصوصی که 
، کاهش يافته و کنار سرعت تثبيت و رشد بخش خصوصی

   .     گذاشته شوند
  

                                                 
موانع تکوين دولت مدرن «    برای توضيحات بيشتر به فصل هفتم کتاب  66

هادی زمانی، »  مشروطيت تا جمهوری اسالمی–و توسعه اقتصادی 
  .، لندن، مراجعه کنيدhz، نشر 2007

     همانجا    67
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بخش خصوصی و نظام سياسی دموکراتيک در جامعه ای 
پاميگيرد و شکوفا ميشود که در عرصه های داخلی و خارجی 

حل معضل به اين ترتيب، . از ثبات سياسی برخوردار باشد
وابستگی به نفت و غلبه بر مشکالت الگوی توسعه نفت محور 
مستلزم استقرار ثبات در عرصه های سياست داخلی و خارجی 

  .  است
  

نظام جمهوری اسالمی از ابتدای تاسيس، حل مشکالت توسعه 
نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر 

 سال کامال آشکار ٢٨اما پس از گذشت .  اهداف خود قرار داد
است که حکومت جمهوری اسالمی در اجرای اين اهداف 

ی جمهوری اسالمی از شدت وابستگ.  شکست خورده است
کاسته است، اما با ايجاد يک  سياسی ايران به کشورهای ديگر

نظام شديدا غير دموکراتيک، تضعيف نهادهای جامعه مدنی، 
استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، تضعيف بخش خصوصی، 
گسترش و تعميق ساختار رانتی، ايجاد بی ثباتی و تنش در 

تعميق شکاف های سياست داخلی و خارجی، های عرصه 
ترويج بنيادگرايی و غرب ستيزی عمال ولوژيک جامعه و ايدئ

وابستگی کشور به رانت نفت و مشکالت توسعه نفت محور را 
  .  تشديد کرده است
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  )٧ فصل ١نمودار(توصيحات تاريخ نگار قيمت نفت خام جهان 
  

The price data graphed above are in nominal terms, i.e., they are in 
"dollars-of-the-day" and have not been adjusted for inflation. Clicking the 
picture above will enable you to access oil prices in real terms that are 
adjusted for inflation. Historical and forecast real and nominal crude oil 
and gasoline price information is maintained on a more frequent basis on 
the Short Term Energy Outlook Webpage .  
1. OPEC begins to assert power; raises tax rate & posted prices  
2. OPEC begins nationalization process; raises prices in response to falling 
US dollar.  
3. Negotiations for gradual transfer of ownership of western assets in 
OPEC countries  
4. Oil embargo begins (October 19-20, 1973)  
5. OPEC freezes posted prices; US begins mandatory oil allocation  
6. Oil embargo ends (March 18, 1974)  
7. Saudis increase tax rates and royalties  
8. US crude oil entitlements program begins  
9. OPEC announces 15% revenue increase effective October 1, 1975  
10. Official Saudi Light price held constant for 1976  
11. Iranian oil production hits a 27-year low  
12. OPEC decides on 14.5% price increase for 1979  
13. Iranian revolution; Shah deposed  
14. OPEC raises prices 14.5% on April 1, 1979  
15. US phased price decontrol begins  
16. OPEC raises prices 15%  
17. Iran takes hostages; President Carter halts imports from Iran; Iran 
cancels US contracts; Non-OPEC output hits 17.0 million b/d  
18. Saudis raise marker crude price from 19$/bbl to 26$/bbl  
19. Windfall Profits Tax enacted  
20. Kuwait, Iran, and Libya production cuts drop OPEC oil production to 
27 million b/d  
21. Saudi Light raised to $28/bbl  
22. Saudi Light raised to $34/bbl  
23. First major fighting in Iran-Iraq War  
24. President Reagan abolishes remaining price and allocation controls  
25. Spot prices dominate official OPEC prices  
26. US boycotts Libyan crude; OPEC plans 18 million b/d output  
27. Syria cuts off Iraqi pipeline  
28. Libya initiates discounts; Non-OPEC output reaches 20 million b/d; 
OPEC output drops to 15 million b/d  
29. OPEC cuts prices by $5/bbl and agrees to 17.5 million b/d output – 
January 1983  
30. Norway, United Kingdom, and Nigeria cut prices  
31. OPEC accord cuts Saudi Light price to $28/bbl  
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32. OPEC output falls to 13.7 million b/d  
33. Saudis link to spot price and begin to raise output – June 1985  
34. OPEC output reaches 18 million b/d  
35. Wide use of netback pricing  
36. Wide use of fixed prices  
37. Wide use of formula pricing  
38. OPEC/Non-OPEC meeting failure  
39. OPEC production accord; Fulmar/Brent production outages in the 
North Sea  
40. Exxon's Valdez tanker spills 11 million gallons of crude oil  
41. OPEC raises production ceiling to 19.5 million b/d – June 1989  
42. Iraq invades Kuwait  
43. Operation Desert Storm begins; 17.3 million barrels of SPR crude oil 
sales is awarded  
44. Persian Gulf war ends  
45. Dissolution of Soviet Union; Last Kuwaiti oil fire is extinguished on 
November 6, 1991  
46. UN sanctions threatened against Libya  
47. Saudi Arabia agrees to support OPEC price increase  
48. OPEC production reaches 25.3 million b/d, the highest in over a 
decade  
49. Kuwait boosts production by 560,000 b/d in defiance of OPEC quota  
50. Nigerian oil workers' strike  
51. Extremely cold weather in the US and Europe  
52. U.S. launches cruise missile attacks into southern Iraq following an 
Iraqi-supported invasion of Kurdish safe haven areas in northern Iraq.  
53. Iraq begins exporting oil under United Nations Security Council 
Resolution 986.  
54. Prices rise as Iraq's refusal to allow United Nations weapons 
inspectors into "sensitive" sites raises tensions in the oil-rich Middle East.  
55. OPEC raises its production ceiling by 2.5 million barrels per day to 
27.5 million barrels per day. This is the first increase in 4 years.  
56. World oil supply increases by 2.25 million barrels per day in 1997, the 
largest annual increase since 1988.  
57. Oil prices continue to plummet as increased production from Iraq 
coincides with no growth in Asian oil demand due to the Asian economic 
crisis and increases in world oil inventories following two unusually warm 
winters.  
58. OPEC pledges additional production cuts for the third time since 
March 1998. Total pledged cuts amount to about 4.3 million barrels per 
day.  
59. Oil prices triple between January 1999 and September 2000 due to 
strong world oil demand, OPEC oil production cutbacks, and other factors, 
including weather and low oil stock levels.  
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60. President Clinton authorizes the release of 30 million barrels of oil 
from the Strategic Petroleum Reserve (SPR) over 30 days to bolster oil 
supplies, particularly heating oil in the Northeast.  
61. Oil prices fall due to weak world demand (largely as a result of 
economic recession in the United States) and OPEC overproduction.  
62. Oil prices decline sharply following the September 11, 2001 terrorist 
attacks on the United States, largely on increased fears of a sharper 
worldwide economic downturn (and therefore sharply lower oil 
demand).  Prices then increase on oil production cuts by OPEC and non-
OPEC at the beginning of 2002, plus unrest in the Middle East and the 
possibility of renewed conflict with Iraq.  
63. OPEC oil production cuts, unrest in Venezuela, and rising tension in 
the Middle East contribute to a significant increase in oil prices between 
January and June.  
64. A general strike in Venezuela, concern over a possible military 
conflict in Iraq, and cold winter weather all contribute to a sharp decline in 
U.S. oil inventories and cause oil prices to escalate further at the end of 
the year.  
65. Continued unrest in Venezuela and oil traders' anticipation of 
imminent military action in Iraq causes prices to rise in January and 
February, 2003.  
66. Military action commences in Iraq on March 19, 2003. Iraqi oil fields 
are not destroyed as had been feared. Prices fall.  
67. OPEC delegates agree to lower the cartel’s output ceiling by 1 million 
barrels per day, to 23.5 million barrels per day, effective April 2004.  
68. OPEC agrees to raise its crude oil production target by 500,000 barrels 
(2% of current OPEC production) by August 1—in an effort to moderate 
high crude oil prices.  
69. Hurricane Ivan causes lasting damage to the energy infrastructure in 
the Gulf of Mexico and interrupts oil and natural gas supplies to the 
United States. U.S. Secretary of Energy Spencer Abraham agrees to 
release 1.7 million barrels of oil in the form of a loan from the Strategic 
Petroleum Reserve.  
70. Continuing oil supply disruptions in Iraq and Nigeria, as well as strong 
energy demand, raise prices during the first and second quarters of 2005.  
71. Tropical Storm Cindy and Hurricanes Dennis, Katrina, and Rita 
disrupt oil supply in the Gulf of Mexico.  
72. In response to the hurricanes, the Department of Energy provides 
emergency loans of 9.8 million barrels and sold 11 million barrels of oil 
from the SPR.  
73. Militant attacks in Nigeria shut in more than 600,000 barrels per day 
of oil production beginning in February 2006.  
74. OPEC members agree to cut the organization’s crude oil output by 1.2 
million barrels per day effective November 1, 2006. In December, the 
group agrees to cut output by a further 500,000 barrels per day effective 
February 2007.  
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Original concept for the chart was by the Analysis Division in the Office 
of Management Operations; Strategic Petroleum Reserve. Modified and 
updated by the Office of Energy Markets and End Use in the Energy 
Information Administration.  
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