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زمانی کدام  ینیافتگی در ایران شده و در هر دورهاری و سیاسی منجر به تعمیق توسعهعوامل تاریخی، ساخت کدام

نگاهی با دوربین به »با عنوان ترین کتاب خود اند؟ احمد سیف، در تازهایفا کردهی ترمهمدسته از عوامل نقش 

ی حاضر تالش شده که با مرور مباحث این در نوشتهپاسخ دهد.  هاپرسشتالش کرده به این « اقتصاد ایران

خودکامگی در ایران  های اقتصادی معاصر در ایران را که به بازتولید فساد وی نظامکنندههای تعیینکتاب ویژگی

 اند برشماریم. معاصر منتهی شده

*** 

دانند و آنانی که با نیافتگی کشورها میزا را مسبب توسعهآنان که صرفاً عوامل برون ،نظریدر میان دو طیف 

کسانی  ،یابی به توسعه تأکید دارندزا بر طی کردن مسیر کشورهای پیشرفته برای دستتأکید بر عوامل درون

 ماندگیعقبهای با تحلیل مستقل از وضعیت یک کشور به بررسی ریشهانتقاد از هر دو دیدگاه، که ضمن د هستن

کشورهای حضور مداوم  صرفاًنیافتگی ایران را توسعه یریشه نیزپردازند. احمد سیف آن می نیافتگیتوسعهو 

مشکالت را به گردن  یهمهنیز گرایان داند و همانند فرهنگمینها در امور داخلی های آناستعماری و دخالت

بلکه با نگاهی جامع و ژرف هر دو دسته از نظریات مذکور  اندازدمینار سیاسی داخل کشور فرهنگ مردم و ساخت

 د. پردازها میثر آنؤتاریخی به نقش م یر هر دورهگیرد و درا به کار می

)از مشروطه تاکنون( بار دیگر نشان « به اقتصاد ایراننگاهی با دوربین »ترین اثر خود با عنوان سیف در تازه

پردازان و دولتمردان ایران سیاست»پذیرد می کهاینتعصب ندارد و ضمن  یاد شدهاز نظریات  یکداده که به هیچ

در »همزمان معتقد است  اما« تقصیر نیستندمعاصر در پیدایش و تداوم وضعیت نامساعدی که در آن هستیم بی

 «. ا مشکلی ساختاری و تاریخی هم داریمم ،ایران

 

 در ایران ماندگیعقبدیالکتیک 

یک ترین مطلب کتاب است که در آن نگارنده در قالب طوالنی« انقالب مشروطه از منظر اقتصاد سیاسی»

« نوزدهماقتصاد ایران در قرن »کند. سیاسی دوران قاجار بیان می نظرات خود را در مورد ساختار اقتصاد ،مصاحبه
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در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار نگاشته بود و  پیش از این عنوان کتابی است که سیف

تطبیق ساختار »ازجمله پژوهشگرانی است که معتقد است  ویشود. هایی به آن داده میدر این مصاحبه نیز ارجاع

چه ساختار اقتصادی ایران ماقبل زدهم کاربرد ندارد، چون اگررن نووار فئودال با ایران قنمونه یطبقاتی یک جامعه

بنا به تعریف « فئودال»داری است ولی این ساختار فئودالی نبوده است. یعنی ما در قرن نوزدهم، در ایران سرمایه

 (. 8 سیف:« )دقیق کلمه نداریم

شوند ولی فئودال میزیابی فئودال ار»ین طبقات دهقانان هستند و تیولدارانی که ترمهمن دوران آدر 

ن عامل اصلی رابطه با زمین به عنوا تنهاکند اما معاش می ید زمین امرار، این طبقه گرچه از مازاد تول«اندنبوده

حق » هاآناست که به « بوروکراسی خودکامه حاکم»شان به ها نیست بلکه وابستگیتولید مبین ماهیت آن

 روروبهگذاری را با مانع جدی ظلم و خودکامگی شاهان قاجار امنیت سرمایه ،فساد ،دهد. در این دورهمی« تصرف

گریزی ش قانونادر نظامی که قانون»بود. « گذاریقطحی سرمایه»کرد و همین ساختار معیوب سیاسی از دالیل 

ر صورت باشد تا د "منقول" است که مال عمدتاً "معقوالنه"باشد، جان و مال همیشه در معرض تهاجم است و 

 ( 88)همان: « نیاز بتوان آن را مخفی کرد و از دسترس عامالن استبداد مصون داشت.

در گزارشی  8888 سال توان به سخن کنسول بریتانیا در رشت اشاره کرد که درمیبرای ترسیم این شرایط 

)همان: « راهزنی و ستمگری نیست یحکومت در ایران چیزی غیر از یک نظام گسترده»به مافوق خود نوشت: 

 ،سنگ ازکارافتاده بودغالزهمدان صاحب یک معدن  در موردی مشابه حاکم سابق کالت که در نزدیکی .(52

آیا چنین کاری عملی است؟ وقتی من دردسرهای الزم را »دهد: علت تعمیر نکردن آن را این گونه شرح می

منافع را برای خودش  یرسد و همهردم، تازه دولت سر میام را صرف بازسازی ککشیده و پول و سرمایه

 یدر مقاطع دیگر تاریخ ایران شاهد هستیم، دولت خودکامه سررشته کهنابنابراین همچن .(25)همان: « خواهدمی

همه امور زندگی اقتصادی را در دست گرفته بود و به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی شدید امنیت الزم برای 

های اقتصادی را از یک گذاری و رونق تولید وجود نداشت و درنتیجه داللی و دالل مسلکی مسیر فعالیتهسرمای

 اقتصاد تولیدی دور کرد. 
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« تعدیل اقتصادی» یناصرالدین شاه نوعی برنامه ،گیر کشور شده بودر پاسخ به بحران اقتصادی که دامند

بار در تاریخ معاصر ایران برای نخستین»اجرا کرد و را « رجیاستقراض خا»و « سازی بدویخصوصی»شامل 

بازار خریده بود و مالکیت یا  خالف گذشته زمین را مثل هر متاع دیگر درل گرفت که برزمینداری شک یطبقه

های استعماری هم در همه طول قدرت»از سوی دیگر و « نبود« عطایای ملوکانه»ش بر زمین دیگر مدیون اتصرف

اجرای این دو  ی(. نتیجه85)همان: « را بر اقتصاد ایران تحمیل کنند« ازه بازروهای دسیاست»قرن کوشیدند 

های به داللی اشتغال داشت و همین امر از جمله زمینه بود که عمدتاً« بورژوازی تجاری»سیاست ظهور یک 

 تضعیف تولید اقتصادی در ایران را فراهم کرد. 

« باز یسیاست دروازه»و « سازیخصوصی»د هستیم یعنی اجرای همزمان چه در دوران قاجار شاههمانند آن

های در ایران دارای ریشه نیافتگیتوسعههای دهد علتهای بعدی تاریخ ایران نیز تکرار شد که نشان میدر دوره

زای یک هم پیوسته از اج ای بهبه بیان دیگر آنچه که شاهد آن هستیم مجموعه»است. « ساختاری»و « تاریخی»

کند. عملکرد این عوامل در طول استبداد آسیایی است که به صورت مانعی جدی بر سر انباشت سرمایه عمل می

 "ماندگیعقبدیالکتیک "توان آن را چه میشود و آناقتصادی ایران تکمیل میقرن با پیامدهای به سلطه درآمدن 

 (.68)همان: « گیردنامید شکل می

گیری یک کشور چنین نتیجه نیافتگیتوسعهکتاب با بیان هر دو دسته دالیل داخلی و خارج  ینگارنده 

بود.  ماندگیعقبدیالکتیک  ،تر شددار و گستردهدر ایران بود و در طول قرن نوزدهم هم ریشه آنچه»کند که می

آن روز عقب ماندیم و همین  یساختاری، از دنیای پیشرفتهای عوامل، درونی و برونمجموعه ییعنی در نتیجه

عمل کردن این دو دسته عوامل بر یکدیگر با گذشت زمان،  یفراهم آورد که در نتیجه ی راشرایط ماندگیعقب

آن روز  یما از دنیای پیشرفته یتکاملی جامعه یمیالدی فاصله 8511 سال تر عقب بمانیم. برای نمونه، دربیش

ی بلندی به جلو برداشتند و ما اگر هاسال گام 511در این  هاآنکه چرا ؛دیمیال 8011تر بود تا در سال بیش

گرد نکرده باشیم، در جای خویش ایستاده بودیم. درست است که مسئولیت بیشتر به گردن خودمان و نظام عقب

های استعماری، برای مثال نفوذ قدرت یحکومتی و فرهنگ خودمان است، ولی واقعیت این است که در نتیجه

رمق توانستیم. دیگر از تحمیل سیاست اقتصادی درهای باز بر اقتصاد بیآهن بسازیم نمیخواستیم راهمیحتی اگر 

  .(26)همان: « در راه حال موت گرفت یگویم که آن تتمه رمق را نیز از آن مجموعهایران چیزی نمی
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 یتوان در سه شاخهمیرا  هاآنم گرچه دارای عملکرد یکسانی نبودند اما های ایران در قرن نوزدهدولت

تولید و بازتولید نسبتا فعال بود و اگر به عصر نادرشاه  یعباس، شاخهاگر در زمان شاه»بندی کرد. عمده دسته

غارت  یشاخهفعال حکومتی  یتنها شاخه زمان قاجار دری غارت در داخل و خارج دست باال را داشت، هاشاخه

شدن فقر آن ملی یغارت در داخل فعال باشد، نتیجه یحکومتی تنها شاخه یوقتی از سه شاخه»و « در داخل بود

تنها همانند یک در نتیجه در دوران قاجار دولت نه .(81)همان: « اقتصادی است ماندگیعقبو تعمیق و گسترش 

کند، بلکه نوعی دولت آسیایی گذاری نمیکارهای عمومی سرمایه هنجار برای تولید و بازتولید درهدولت آسیایی ب

 رود. معکوس است که مانع اصلی تولید و بازتولید به شمار می

دهد یکی از زمینداران با بیان مثالی نشان می واسیاح اشاره کرد.  جتوان به خاطرات حامیدر این زمینه 

اول پیشکش »شنود که میای تعمیر مشارکتی یک سد جواب خوزستان در پاسخ پیشنهاد خود به دولت مرکزی بر

نکرده که  را این فکر دولت ابداً»نویسد: ی میحکومتدار(. سیاح با تحلیل این نوع 88)همان: « دولت را معین کند

خود  ید، بلکه مردم را بندهصرف شو انمنافع آن رایشود برای این است که بگرفته می چه از رعیتمالیات و آن

د ما چرا مال خود را که برای کامرانی و عیش و نوش گویشمارد. بنابراین میگیرد مال خود میداند و آنچه میمی

دانند و خود می یخرج کنیم تا مردم نفع ببرند؟ دولتیان ایران، ایرانیان را بیگانه و بنده مایاز دست مردم گرفته

لکن خرج به عیش و نوش نقد را مقدم به  ،دانندن در آبادی است یا میدانند که اگر چنین باشد باز نفع ایشانمی

عملکرد و گفتار حاکمان وقت با  یها و مقایسهقول توجه به این خاطرات و نقل .(85)همان: « دانندنفع نسیه می

ت فرهنگی تر گفته شد، مشکالپیش کهنادهد همچنهای تاریخی دیگر نشان میعملکرد و گفتار مسئوالن در دوره

ند، با این تفاوت که بیان ابوده ایران طی چند قرن اخیر از خصلت تکرارپذیری برخوردار یو ساختاری در جامعه

دانست و تحت هیچ قانونی مشروط نشده بود، از بیان یک دولت مدرن و یک شاه و کسی که خود را سایه خدا می

 تر است. تر و شفافمشروط به قانون و مجلس صریح

زدگی، تولیدگریزی و مصرف»ی های تاریخاین شرایط در دوران قاجار بود که زمینه ینابراین مجموعهب

را فراهم کرد. انقالب مشروطه تالش جدی بود برای « ورزی اقتصادیساالری زندگی و اندیشهمسلکی و انگلدالل

گو مقابل پادشاه به نظامی پاسخ طلقملک شاهان قاجار و تغییر ماهیت حکومت از  یپایان دادن به استبداد مطلقه

ا روی کار آمدن پهلوی اول، باما  ،گرچه بعد از مشروطه این امور در ظاهر عملی شد ،قانون و نمایندگان مردم
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کودتای »و « نه یک دولت مدرن واقعی ،در زمان رضاشاه داریم در واقع کاریکاتوری از دولت مدرن استچه آن»

  .(01)همان: « بند پایان بخشیدنیم یسوم اسفند تحولی است که به مشروطه

 

 ؟«نوستالژی»واقعیت یک 

ها همواره مرزی، تبلیغات این رسانهای ایرانی برونهای ماهوارهبا گسترش فعالیت شبکه ویژهبههای اخیر طی سال

تمرکز این تبلیغات بر اقدمات زیرساختی صورت  ویژهبهت از سلسله پهلوی است. تصویری مثب یدر جهت ارائه

ی الزم برای هازیرساخت بارشود که در این دوران برای اولینگرفته در دوران پهلوی اول است و چنین گفته می

سازی، سری، جادهسرا آهنراههایی مانند زیرساخت یورود ایران به عصر جدیدی از مدرنیسم فراهم شد. توسعه

هایی از این اقدامات نمونه ...ت، ارتش نوین، نظام قضایی جدید ومدارس عالی، بانکداری، افزایش کارخانجا

ایران  یهای پیشرفت جامعهشود. تصاویر ارائه شده سعی دارد دوران خوشی را نمایش دهد که زمینهشمرده میبر

آمیز به آن داشته نگاهی نوستالژیک و حسرتاعد سازد که دوران خوشی که مخاطب را متق ؛م شددر آن فراه

 . باشد

رود و با نمایشی های یک ایران مدرن جلوتر میرسیم این تصاویر از ایجاد زیرساختبه پهلوی دوم که می

ترین کشورهای آن روز پیشرفته یهای مرکزی تهران تالش دارند کشوری در حد و اندازهکارت پستالی از خیابان

توانست دلیلی برای انقالب مردم ایران در تصویری که اگر واقعیت داشت نمی ؛را به نام ایران معرفی کنندجهان 

راستی جامعه ایران در دوران پهلوی چه روزهایی پشت سر گذاشت و وضعیت اقتصاد و باشد. اما به 20سال 

  ؟گونه بودهسیاست ایران چ
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ایران و فشارهای درونی )جنبش انقالبی و  یگیری رضاشاه، مناسبات موجود در جامعهرد قدرتدر مو

پهلوی اول دوره اجتماعی مردم( و خارجی )وقوع انقالب اکتبر در روسیه( که منجر به اقدامات صورت گرفته در 

  8است.های جامعی نگاشته شده کتاب ،شد

شدن صنعت روشنفکران و ملی»و « شاهبه زمان رضا تصاد ایراناق یدرباره»احمد سیف نیز در دو مطلب 

  ها نشان دهد.تالش دارد چهره واقعی از تحوالت ایران در آن سال« نفت

اما بررسی اجمالی تحوالت آن  ،دهدیات بحث را نمییورود مفصل به جز یمطلب حاضر اجازهمجال اندک 

جنبش عمومی  ،به انقالب مشروطه های منتهیتواند به یک ارزیابی درست تاریخی منجر شود. در سالها میسال

کردن « مشروط» آناصلی  یهای مردمی و روشنفکران ایرانی ایجاد شده بود که مطالبهای توسط گروهطلبانهحق

قاد، حق برخورداری از عدالتخانه و ایجاد امنیت در کشور بود. برای نمونه در بند ، آزادی بیان و انتبه قانونقدرت 

تساوی زن و »و « آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم»جنبش جنگل بر  یدوم و چهارم مرامنامه

با گرایش سوسیال  که ناحزب دموکرات ایر(. 82)شاکری: شده بود  کیدأت« مرد در حقوق مدنی و اجتماعی

خود  یگیری رضاشاه، شرکت کرد در برنامهاز قدرت قبلدهه ، یعنی یک8585ک در انتخابات سال دموکراتی

آزادی مطبوعات و بیان، حق کارگران برای ایجاد دموکراسی، برابری همه مقابل قانون، هایی در مورد خواست

 . (645)آفاری،  اصالحات ارضی مطرح کرده بود زنان و، آموزش رایگان اجباری به ویژه برای تشکل و اعتصاب

ها ایستاد. از جمله فوج قزاق که رضاخان میرپنج در آن حاکم مقابل این خواست یاما استبداد خودکامه

های حضور جدی داشت، با قدرت تمام در سرکوب جنبش جنگل نقش داشت. وجود این مطالبات و جنبش

به صورت آمرانه و معوج  آنچهدهد های پیش از سلطنت پهلوی نشان میدر سال آنهااجتماعی پیگیر برای تحقق 

 حق و از پایین جامعه ایران بود. در دوران پهلوی اول انجام شد، تنها بخش کوچکی از مطالبات به

                                                           

های پیشینه»زاده، نوشته آوتیس سلطان« انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان»توان به می از آن جمله1 

 «اعتالی ضدتاریخ» و نوشته خسرو شاکری« اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی -اقتصادی

 و ... اشاره کرد. ()بحران معرفت در شناخت معماران بورژوازی کمپراتور( نوشته علی پورصفر )کامران
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گیرد، برای ایجاد قرار می« انقالبی»بر جای یک جنبش عظیم « ضدانقالب»طبیعی است وقتی یک نیروی 

های های انقالبیون را، گرچه شاید در اشکال و ماهیتکه بخشی از خواستای ندارد جز آندر جامعه چارهیت رضا

دیگر، به اجرا درآورد. از این زاویه اقدامات رضاشاه در دوران پهلوی اول را باید نوعی واکنش درونی به مطالبات 

شمالی ایران و دلبستگی  یالب اکتبر در همسایهوقوع انق کهنایک جنبش اجتماعی و انقالبی ارزیابی کرد. همچن

توان به عنوان یکی از عوامل خارجی این ی داخلی به اقدامات صورت گرفته در روسیه را نیز میهابرخی از جنبش

انگلستان به عنوان یک کشور استعماری که نفوذ قابل توجهی در ایران  ،تغییرات به شمار آورد. از سوی دیگر

نقل، وی حملهادارانه نیازمند اصالحات زیرساختی در حوزهآگاه بود که ورود به مناسبات سرمایهداشت به خوبی 

 ی است. گذارسرمایهقوانین داخلی و ایجاد امنیت 

وارد  آنهاانتقادی که به هر یک از  رغمبهشود پهلوی اول به رضاشاه نسبت داده می یاقداماتی که در دوره

ای زبده از مجموعه کارگیریبهزاییده ذهن و توان کارشناسی شخص شاه باشد، ناشی از  کهآناست، بیش از 

در ابتدای پهلوی اول موجب اصالحات  آنهاوجود  آنکه رغمبهکارشناسان در اطراف شاه بود. کارشناسانی که 

و  دنی رضاشاه بودنداشتند مورد بدگمای و ظرفیتی که برای محبوبیت أاساسی در کشور شد، به خاطر استقالل ر

( و به همان نسبت نیز مدیریت کشور با موانع 660قدرت به خارج پرتاب شدند )فوران:  یبه دستور او از گردونه

، معمار دادگستری نوین «اکبر داورعلی»تر بودند. ها چهار تن از همه شاخصشد. از میان این چهره روروبهجدی 

فیروز »ی اقتصادی، خودکشی کرد، سیاستگذار ش با شاه بر سراتدنبال اختالف ا وزیر دارایی شد و بههبعد که ناایر

در مقام وزارت دربار که او « تیمورتاش»خواری محاکمه و اعدام شد، رشوه اتهامکه وزیر دارایی بود و به « میرزا

وزیر « د بختیاریسردار اسع»خواری زندانی شد و در نهایت به دلیل عارضه قلبی درگذشت و رشوه اتهامنیز به 

فقط تالش سال بعد در زندان درگذشت. بنابراین خودکامگی و استبداد رضاشاه نهجنگ که بازداشت شد و یک

ها را نیز در برگرفت و «خودی»سیاست ایران حذف کند، بلکه حلقه  یداشت منتقدان و مخالفان را از صحنه

 ربانی استبداد رضاشاهی نیز شدند. گذاران اصالحات رضاشاهی بودند، قهمان کسانی که پایه

در دوران رضاشاه است. « امنیت»طرفداران حکومت پهلوی اول، بحث  کیدأتیکی دیگر از موضوعات مورد 

ای در کشور وجود داشت و رضاشاه با ناامنی گسترده ،که در اواخر دوران قاجار و پیش از شروع سلسله پهلویاین

ایجاد یک  یو دادگستری و همچنین مقابله با شورشیان ایالت و عشایر زمینهایجاد نهادهای مدرنی مانند ارتش 
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در پناه نه به معنای امنیت  ،شاه وجود داشتآنچه در دوران رضادولت واحد و مقتدر مرکزی را فراهم کرد. 

)سیف:  «خواندمی "امنیت"اندیش ما این ترس را شده است که ذهنیت سادهترس و ناامنی سراسری»بلکه قانون 

به واقع »یید انگلیس أو ت خانالدین طباطبایی و رضاتوسط سیدضیاء 8555کودتای سوم اسفند  ،(. به بیان دیگر05

سفانه در این دوره روشنفکران ایرانی نیز با درکی أمت .(58)همان: « بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی

سازی را عوضی گرفته و اگر مرتکب این خبط اساسی راه سازی وساختمان»، «مدرنیته» نادرست از مفهوم

ضامن "تواند باشد که می "دیکتاتور مصلح"بهار خواستار  یالشعراشدند دلیلی نداشت که برای مثال ملکنمی

حتی فراتر برود و معتقد باشد علت ناامنی و  "استبداد یا روح قانون" یبعد در مقاله و "خیر و صالح جامعه باشد

  «."ترسدمیکسی از دولت ن"ها در ایران این است که شورش

موجب ثبات حکومت  ،شودمیتعبیر « امنیت»ترس فراگیر در دوران رضاشاه که به اشتباه از آن به عنوان 

جو کرد. ثبات ووجود انواع مشکالت را در همین ترس سراسری در جامعه باید جست رغمبهشد و رمز ثبات 

کاردار سفارت فرانسه در ایران، ضمن گزارش خود  «هانری دوالبالنشته پیر»ای بود که حکومت رضاشاه تا اندازه

ران به وجود آورده است، ترس و وحشتی را که رضاشاه در ای»نوشت:  8680ش در سال ابه وزارتخانه متبوع

ها و با وجود فقر حاکم بر جامعه، در تمام زمینه های متعددشکست رغمبهچنان وسیع و عمیق است که آن

 .(28)پورصفر: « ایران ادامه خواهد داشت یحکومت رضاشاه برای مدت بسیاری طوالنی بر جامعه

اقدامات رضاشاه در ایجاد یک نظام متمرکز و مستبد داخلی که تالش داشت با ایجاد ترس امنیت را برای 

گسیختگی جامعه، ناامنی، است به شرایط تاریخی آن دوره از جمله وجود از هم مردم خود به ارمغان بیاورد، ممکن

پهلوی در  یهلالطوایفی در مناطق مختلف ربط داده شود. اما علمکرد سلسقیام ایالت و عشایر و وجود ملوک

عی، موقت و ی موضهانشان داد این اقدامات، نه واکنش ،که در دوران پهلوی دوم نیز تداوم داشت های بعدسال

ضربتی برای ایجاد امنیت بلکه منطق درونی و کلی آن نظام برای ایجاد یک دیکتاتوری پلیسی و مستبد بود. از 

سال اخیر ایران بررسی  اگر سه نهاد مدرن مهم یعنی مجلس، مطبوعات و احزاب را در تاریخ صد ،سوی دیگر

کنند، در دوران پهلوی میقلمداد « ایران مدرن»ار دوران ای که این دوران را سرآغتبلیغات فریبنده رغمبهکنیم، 

به دوران  ازگشتب ه ساختار سیاسی کشور ماهیتاًیک از این نهادهای مدرن سیاسی تقویت نشد بلکاول هیچ

 (. 85)سیف: « با ظاهری متفاوت اماشاه قاجار عصر فتحعلی»سلطنت مطلقه پیش از مشروطه و 
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آن  یاگر به زمانه»ی میان دوران رضاشاه و دوران شاهان قاجار وجود داشت. البته یک تفاوت عمده و اساس

)همان: « شکنی گذاشتعقل قانون نداشتیم، حکومت خودکامه رضاشاه بنایش را بر قانونبلند کوتاهمستبد ریش

های گسترده و اعمال نفوذ در انتخابات، نهاد خاصیت و هم با تقلببی ،رضاشاه هم نهاد دولت یدر دوره» .(86

اصلی خود را در گردش  ی( و هم مطبوعات نتوانستند وظیفه02)همان: « مجلس به همان سرنوشت دچار شد

 ،آزاد اطالعات و بیان نظرات انجام دهند. نبود این نهادهای مدرن که بتوانند وظیفه مناسب خود را انجام دهند

به جای رسیدگی به آموزش و »، «ریشه و قالبیطلبی بیتجدد»یک  یه وجود آورد که در سایهوضعیتی را ب

الزم است،  "امنیت"چه برای شود که اگردولتی صرف قشون می یجهبهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بود

 (. 56)همان: « ولی به واقع کاربرد اصلی آن سراسری کردن ترس است

رتبه ارتش و شهربانی و منافع دولتمردان و امرا و افسران عالی یکنندهتضمین»دوران رضاشاه  تحوالت

کننده و برخی صادرکنندگان مواد خام سنتی بود. به ایی و شهری و خوانین و تجار واردژاندارمری و مالکان روست

ها سال ر رئوس و اصولی بود که دهچنان مشتمل بهمهای اندکی، ایران با تفاوت یهمین دلیل دستورکار جامعه

فقط برای نمونه از میان آمارهای زیادی که مربوط  .(68)پورصفر: « پیش از انقالب مشروطیت شکل گرفته بودند

میلیون  85میلیون تومان بود. درآمد نفت  62نزدیک به  8618کل درآمد دولت در سال »هاست، به آن سال

وزارت جنگ  ینوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. کل بودجهمیلیون تومان به ع 8تومان بود که 

هزار تومان بود. به سخن دیگر، در مملکتی که نه راه داشت، نه مدرسه  811میلیون و  84معادل  8618در سال 

 «میلیون تومانی به طور مستقیم صرف ارتش شد 62میلیون تومان از درآمد  51و نه بیمارستان، نزدیک به 

 (. 812)سیف: 

در پایان دوران  ،رضاشاه که در زمان به قدرت رسیدن یک نظامی فوج قزاق بود و اموال چندانی نداشت

اش در میلیون جریب زمین را در اختیار داشت، موجودی 6شهره بود، مالکیت « خواریزمین»اش، به سلطنت

انحصارهای ها و ها، شرکتسید و در کارخانهرمیلیون پوند استرلینگ( می 0میلیون تومان ) 88بانک ملی به 

وکیل مالیر در مجلس شورای ملی اندکی پس از خلع  ی(. به گفته668 :)فوران متعدد داخلی سهام داشت

هزار  8 سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که کنیم تقریباً 80دانم شاه سابق را می»رضاشاه: 

 سیف:« )اندسند ایشان گرفته 0اند. تقسیم که کنیم روزی هزار سند مالکیت صادر کرده 44شود و ایشان روز می
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برداری خصوصی از اموال عمومی در ایران محصول اقتصاد سیاسی نظام ی و بهرهخوارزمینبنابراین  .(84

 گردد. یمای تاریخی آن به ادوار گذشته بازهای است که ریشهخودکامه

ها به کدام ی سیاستگیرجهتکه های مختلف کشور و اینسهم بودجه در بخش یمقایسه یدر زمینه

دهد. به بیان کم و بیش مشابهی را با اکنون نشان می یوسو است، دیگر مقاطع تاریخی ایران نیز تجربهسمت

، صرف هزینه «لوئی آلتوسر»به تعبیر  بنیادی کشور شود یباید صرف ایجاد زیرساخت برای توسعه آنچه ،دیگر

شود. این نوع سیاسی دولت می یحاکمان و تداوم سلطه یهای ایدئولوژیک و سرکوبگر برای تحمیل ارادهدستگاه

و  نظر با سطح باالیی از مشارکتبه ایجاد یک جامعه دارای تفاهم و اشتراک کهآنتخصیص منابع به جای 

آورد که می را به وجود مییاز منافع طبقاتی و ایدئولوژیک در حال نزاع و جدال داای همبستگی منجر شود، گستره

تر است. تجربه مدیریتی های امنیتی و نظامی بیشحفظ این ساختار کنونی نیز همچنان نیازمند صرف هزینه

اجتماعی  یلح کمتر و بودجههای نظامی یک کشور در حال صچه هزینهدهد هرنشان میرفاه محور کشورهای 

 تری است. ملت رابطه قوی -و هم رابطه دولت رفاه اجتماعی باالتر یهم درجه ،یابدافزایش 

زدنی است. کوبا به عنوان کشور کوچکی در همسایگی ایاالت متحده یِ کوبا مثالدر این زمینه توجه به تجربه

ین وجود به گزارش بانک جهانی در های اقتصادی قرار دارد. با اسال است تحت شدیدترین تحریم 21بیش از 

یِ آموزشی کوبا بیشترین میزان در کل جهان از نظر سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی بود بودجه 5182سال 

درصد بود  6ی نظامی کوبا در همین سال فقط ، در حالیکه این سهم برای بودجه(Lamrani 5182)درصد( 86)

و نزدیکی این کشور به آمریکا حایز اهمیت است. گرچه کشورهای که در مقایسه با موقعیت جغرافیایی 

های رفاهی بهترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارند اما این اسکاندیناوی از نظر توجه به سیاست

یافته هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر محدودیت منابع و تحریم اقتصادی قابل مقایسه با کوبا کشورهای توسعه

د و این کشور کم توسعه تحت فشار اقتصادی خارجی و محدودیت های داخلی توانسته پوشش وسیع و نیستن

   کارآمدی از خدمات اجتماعی را برای شهروندانش ایجاد کند.

 

  



02 

 

 نفت یا ناکارآمدی؟

یک  یهای اولیهنقدپذیری یکی از مشخصه»با بیان اینکه « روشنفکران و ملی شدن صنعت نفت»سیف در مطلب 

شدن صنعت نفت تقلیل داد بلکه او ، معتقد است نباید اقدامات مصدق را به ملی«مدرن و مدنی است یجامعه

گرانه داشت. در سیاست ایران نقش فعال و اصالحسال  81وزیری خود بیش از نخست یسالهتر از دوران سهپیش

حق و حقوق فردی و همچنین عمل کردن به  کتاب باور انکارناپذیر مصدق به آزادی و دموکراسی و ینگارنده

شود به را می« بد»قانون »داند و با رویکردی اصالحی معتقد است مصدق می یهای برجستهقانون را از ویژگی

مداری نباشد و کسی برای قوانین مملکت، در هر ولی در سرزمین و فرهنگی که قانونقانون خوب تبدیل کرد، 

خواهید به ایران بعد از مصدق شود. نمونه میر آن مملکت آجر روی آجر بند نمیپوششی، تره هم خرد نکند، د

 (. 884 :)سیف« بنگرید!

گرا به راست برخی نویسندگانی اخیر از سوی هاطی سال ویژهبهترین انتقادهایی که یکی از عمده ،با این همه

جایی که شد و از آن« دولتی»اساس نفت در  شدن صنعت نفت است. با این استدالل کهبحث ملی مصدق شده

ترین شدن مهممشکالت کشور را باید در دولتی یدولتی یک اقتصاد دستوری و رانتی است پس ریشه اقتصاد

 منبع تولید ثروت در کشور یعنی نفت دانست. 

ندی بو دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم وضعیتی مشابه وجود دارد، ولی در ردهدر دانمارک »به باور سیف 

( و مشکل در ایران 888 :)همان« تای اول قرار دارند 81در ردیف  انسانی سازمان ملل این کشورها یعهتوس

تاریخی و سیاسی کارآمد  ینهاد دولت در ایران به دالیل عدیده»بودن نفت نیست بلکه ناشی از دولتی یا ملی

هزینه کردن آن است. نبود کنترل  یمشکل تاریخی ما نه پول نفت، بلکه در وجه عمده شیوه»و « نیست

ش کاری اای است که هنوز برای درمانفقط بر بخش نفت که بر زندگی ما به طور کلی بلیهدموکراتیک نه

 .(880 :)همان« ایمنکرده

که اشاره شد، بررسی اقتصاد سیاسی دوران پهلوی دوم در کتاب اخیر احمد سیف، محدود به دوران همچنان

در قالب بحثی در مورد « ای بر اقتصاد سیاسی مقدمه»دق است، اما او در کتاب دیگری با نام وزیری مصنخست

جنوبی، در مورد اقتصاد ایران در دوران پهلوی دوم بحث کرده و ی اقتصادی ایران و کرهی مسیر توسعهمقایسه
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تغییر « یوب و بیمار اقتصاد ایرانساختار مع»در این دوران نیز در  دهدبا بیان آمار و ارقام اقتصادی نشان می

ی کاالهای مصرفی، وابستگی صنایع به رویهچشمگیری رخ نداد. وابستگی اقتصاد به فروش نفت و گاز، واردات بی

سازمان عریض و طویل »ی نظامی و تسلیحاتی همچون گذشته ادامه یافت. اگرچه ی بودجهخارج و رشد فزاینده

درصد  28»درصد به خارج وابسته بود.  51و صنایع ایران « د ایران برنامه نداشتاقتصا»وجود داشت اما « برنامه

رغم به«. شددرصد از تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی می 81کردند، ولی تنها مردم در روستاها زندگی می

نقل است  8620خرداد سال  88مورخ « رستاخیز»ی حکومتیباور عمومی مبنی بر رفاه دوران گذشته، از روزنامه

همین «. هنوز اکثریت قرا کشور از برق، راه، بهداشت و درمان، آب و دیگر وسائل رفاهی برخوردار نیستند»که 

شود، به هر نفر از با مقدار شیری که این روزها توزیع می»گزارش داده بود  8628دی ماه سال  2روزنامه در 

ین وضعیت رفاهی در حالی وجود داشت که بخش بزرگی از ا«. رسدمردم تهران فقط یک قاشق چایخوری شیر می

های اقتصاد صرف گسترش و تحکیم یک نظام پلیسی برای درآمدهای نفتی کشور به جای بازسازی زیرساخت

ای مانند ژاندارمی منطقه )ارتش و نیروهای طلبانهسرکوب مخالفان در داخل )ساواک( و ارضای تمایالت جاه

میلیارد دالر صرف هزینه اسلحه از 88بیش از  8628تا  8628های مونه در طول سالشد. برای ننظامی( می

ی تنهایی دوبرابر مجموع بودجهمیلیارد تومان( به  01ی وزارت جنگ )، بودجه«آموزگار»آمریکا شد و در دولت 

یی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت بهداری، وزارت کشاورزی و عمران روستا

 بدنی بود. های ایران و تربیتدانشگاه

 

 ی کوپنیدارسرمایهشدن دالری

سیاسی ایران پس از انقالب  کتاب است که به اقتصاداین ای از عنوان مقاله« نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران»

داشتند با گرو گذاشتن ان بزرگ با اندک دوراندیشی که دارسرمایهپردازد. در سال منتهی به انقالب، برخی از می

های کالنی را از سیستم بانکی دریافت و با خود از ایران خارج کردند. بنابراین پس از غیرمنقول خود وام یسرمایه

تجربه و  ،هایی بود که مدیران بدهکارشان از کشور گریخته بودند. از سوی دیگرباقی ماند کارخانه چهآنانقالب 

بخش »ر وجود نداشت و به ناگزیر دولت متولی اداره این کارخانجات و صنایع شد و امو یدانش کافی برای اداره
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که از پیش تصمیم گرفته باشند این کار را نه این ،مردان تازه تحمیل شده بوددولتی متورم به یک تعبیر بر دولت

 (. 825 :)سیف« بکنند

سازی گسترده یاد به عنوان کشورهای با بازار آزاد و خصوصی آنهاامروز از  که نابسیاری از کشورهای جه

حضور قوی و جدی در مدیریت  ،دولت ،اندبوده روروبهشود، در دورانی که با جنگ و بحران اقتصادی می

جامعه قربانی منافع  منافع عمومیشان داشته و بخش خصوصی با منطق سودورز خود در حاشیه بوده تا اقتصادی

 در ایران نیز مدیریت دولتی اقتصاد در دوران جنگ حفظ شد.  ،. از این روخصوصی نشود

خوار کوپنی به ایجاد و گسترش بورژوازی رانت منجر کهدر ایران محصول همین دوران است  «اقتصاد کوپنی»

 یاردهیسرمابه یک  یکوپن -ینفت یدارهیسرمااقتصادی کشور از یک  سیاستشد. پیش از توضیح در مورد تغییر 

خسارت  ،ی که در دست داریمیبر اساس برآوردها»اقتصادی جنگ اشاره شود.  ی، الزم است به هزینهیدالر

برابر کل درآمدهای ایران از نفت در  6بیش از  8680تا  8625های اقتصادی و غیرمستقیم جنگ در فاصله سال

اند که با کرده ریال برآورد میلیاردهزار  82ها را میزان ریالی این خسارتبوده است.  8680تا  8668ی هاسال

شود. اگر درآمد نفت ایران را در آن دوران در میمیلیارد دالر  566، معادل هاتومانی در آن سال 0توجه به دالر 

 :)همان« سال 40میلیارد دالر در نظر بگیریم، یعنی کل درآمدهای نفتی ایران برای  51سال به طور متوسط 

868 .) 

پول، سیاست تعدیل ساختاری  المللیبینگ مدیران اقتصادی کشور با مشورت کارشناسان صندوق پس از جن

ی سازخصوصیشدن اقتصاد کوپنی، در سایه را در کشور اجرا کردند و در این دوره است که همزمان با دالری

 یز ثروت کالن و شبکهمند ایعنی انتقال مالکیت عمومی به خواص بهره« سازیاختصاصی»اموال عمومی، سیاست 

به هم  هادر نتیجه این تحوالت، رابطه بیان درآمدها و هزینه»ارتباطی با حاکمیت گسترده پیش گرفته شد. 

میلیون تومان در سال بود  5.6نزدیک به  8601 سال یک خانوار شهری در یهزینه اگرچهریزد. برای نمونه، می

متوسط یک  یدر روستاها وضع از این هم نامساعدتر بود. هزینه میلیون تومان بود. 5ولی متوسط درآمد فقط 

درصد کسری،  52میلیون تومان، یعنی با نزدیک به  8.52میلیون تومان و متوسط درآمد  8.86 ،خانوار در سال

این  یدر ادامه .(868 :)همان« دهندی نشان میهشود. دیگر متغیرهای خرد و کالن نیز تغییرات مشاببرآورد می
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رفتن بدهی  باال»درصد رسید و  45به باالترین میزان خود پس از انقالب یعنی  8604مسیر نرخ تورم در سال 

تعدیل را در میانه راه  یی تعدیل ساختاری باعث شد که دولت برنامههاخارجی، تورم افسارگسیخته و شورش

 تر و با سرعت کمترییافتهتعدیلصورت صالحات، به گرچه همین سیاست در دولت ا .(848 :)همان« رها کند

 اجرا شد.

در این دوره  .نظمی مالی و اقتصاد بودافزایش شدید بی ،ی نهم و دهم اجرا شدهادر دوران دولت آنچه 

درصد از  86واگذار شود، اما در بهترین حالت، فقط « بخش خصوصی»درصد اموال عمومی به  81گرچه قرار بود 

اند که به بخشی واگذار کرده درصد را 80است و مابقی یعنی  واگذار شدهبخش خصوصی  به هادر این سال آنچه

برد. یعنی بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، از میرا برای آن به کار « اقتصاد شترمرغی»احمد سیف تعبیر 

چه آن اموال عمومی هرکه در « ایرانیبیماری »پردازد. نوعی اما در اغلب موارد مالیات نمی ،بودجه سهم دارد

)نه خصوصی، نه دولتی( بیشتر تضعیف « بخش خصولتی»در مقابل « بخش خصوصی»تر خصوصی شود، بیش

 شود. می

کتاب با بررسی اقتصاد سیاسی  ینگارنده« نگاهی با دوربین به اقتصاد سیاسی ایران»در ادامه و در مطلب 

نه فقط »پیشنهادی این دولت برای حل مشکالت اقتصادی  یایران در دوران دولت یازدهم اعتقاد دارد بسته

های پذیرش تداوم تحریم»شود باید با که در ابتدا گفته میچرا ؛است« سرشار از تناقض»بلکه « ناکافی است

اما  ،شودمی تاکید« تشویق صادرات و جذب منابع مالی خارجی»پردازی شود و در ادامه بر سیاست« ظالمانه غرب

 توان به این هدف رسید. گونه میههای اقتصادی چتحریم یروشن نیست در سایه

المثل های تعدیل ساختاری اعتقاد دارد به تعبیر ضربسیف به عنوان یکی از منتقدان سرسخت سیاست

، حتی در اجرای این سیاست نیز «کنندمی هاروید همان کاری را بکنید که رومیم میووقتی به ر»انگلیسی 

های شیوهر بلکه به چتا یی تاچریستی را نه به شیوههاهای پس از انقالب موفق نبوده و سیاستدولت

از سمت  نه از جانب تقاضا که عمدتاًرا اند. این اقتصاددان عامل اصلی تورم در ایران اجرا کرده« دربیاریمن»

نا که در ایران این تقاضای زیاد نیست که بر طبق قانون عرضه و تقاضا، منجر به افزایش داند. به این مععرضه می

شده بلکه کم بودن عرضه در بازار موجب فشارهای تورمی است. در مقاطعی دولت تالش کرد با افزایش  هاقیمت
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عطیلی بسیاری از واردات کم بودن عرضه را جبران کند اما این اقدام، خود موجب تضعیف تولید داخلی و ت

 واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری )رکود( شد و شرایط رکود تورمی را تشدید کرد. 

 کافی به دوران پهلوی دومتوان به این کتاب وارد دانست، بررسی نامی نقدهایی کهاز جمله سرانجام آن که، 

گیری پهلوی اول، و قدرتان قاجار مفصلی در مورد دور نسبتاً یمقالهپس از  و یکدست نبودن شکل مطالب است.

حوالت ت ،پردازد. در این بینشدن صنعت نفت و اصالحات دوران مصدق میای به دوران ملیسیف در مصاحبه

پس از آن  و گیردوزیری مصدق مورد بحث قرار میارچوب دوران کوتاه نخستدر چ دوران پهلوی دوم صرفاً

از سوی دیگر، شکل مطالب کتاب به دو  های ایران پس انقالب وجود دارد.مطالبی در مورد اقتصاد سیاسی دولت

شد، ساختار ها با قالب مقاله در کتاب آورده میصورت مقاله و مصاحبه است. اگر مطالب ذکر شده در مصاحبه

پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران  یری مورد استفادهتبه شکل مناسبتوانست میتر بود و مطالب کتاب یکدست

 . گرفتقرار می

  

 بندیجمع

ویژگی مشترک اقتصادی « قوانین معطل و اجرا نشده»و « قانونیبی»بر بستری از « خودکامگی سیاسی»و « فساد»

یافته و فرایند ای که تا امروز نیز ادامه شود. ویژگیسیاسی ایران در دوران های مختلف تاریخی را شامل می

آید در توسعه را در ایران از امری ممکن به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است. هر دولتی که بر سر کار می

ی کار نه تنها از حل مشکالت مذکور دهد، و در ادامهابتدا مشکالت موجود را به دولت پیش از خود احاله می

افزاید. دور باطلی از ز مشکل، مشکل جدیدی بر مشکالت گذشته میمثابه بخشی اناتوان است، بلکه خود نیز به

باالی بیکاری و هم  نرخها، هم توسعه نیافتگی که منجر به وضعیتی شده که هم رکود در تولید، هم تورم در قیمت

این  دهد،ترین کتاب خود شرح میعدالتی کنونی را رقم زده است. آن چنان که احمد سیف نیز در تازهفقر و بی

ای دارد که ضمن هدر دادن منابع کشور، فساد مشکالت اقتصادی تا حد زیادی ریشه در ساختار سیاسی خودکامه

که به مانند قانون  ای از فساد نهادینه شده در بدنه ساخت سیاسیساختاری )و نه فردی( را رقم زده است. شبکه

 شود. به دولت دیگر منتقل می رود، بلکه از دولتیها از بین نمیبا تغییر دولت ،انرژی
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