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 دهیچک

هاا گووهاه هاست. مسئله مهم این است که اولا دولتتوسعه اقتصادی در جهان امروز دغدغه بسیاری از دولت     

ای را در پیش بویرهاد کاه از مادار خن جاارو ه.اوهد. هتاای  مسیر توسعه قرار بویرهد و ثاهیا گه رویهتواهند در می

تواهاد و رشد و هوسازی که در این برهه رقم جاورد بیااهور خن اسات کاه توساعه می 0431توسعه در ایران دهه 

دی در ک.ور تجرباه شاد. حاا  دستاوردی موقت باشد. فرایندی که پس از خن بحران و شرایط حاد مالی و اقتصا

سوالی که در همین راستا در این پژوهش به دهبا  پاسخ به خن هساتیم از ایان قارار اساتا گارا برهاماه توساعه 

با شکست مواجاه شادا ایان مهالاه  0431های مثبت اولیه، در دهه اقتصادی در ایران عصر پهلوی علیرغم تلاش

ای فراگیر و ههادهای اساتثماری اوغلاو و رابینساون و کاربسات خن در گیری از مفاهیم ههادهکند تا بهرهتلاش می

تواهاد تی.اه باه به این پرسش پاسخ دهد و ه.ان دهد گووهه دست بالاتر سیاست می 0431و  0431ایران دهه 

د. های توسعه اقتصادی بزهد و فرایند و مسیر یک توسعه را هافرجام گذاشته و خن را به اهحارا  بک.ااهری.ه برهامه

 ای جواهد بود.ها بر اساس روش کتابخاههخوری دادهتحلیلی و شیوه گرده-روش این مهاله توصیفی

 هاکلید واژه
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 مقدمه

وت از حکومت قاجاریه بود. هوع هواه حکومت پهلوی به مدرهیزاسیون و توسعه اقتصادی به مراتب متفا   

شد تا رویکرد این حکومت در زمینه هوسازی بی.تر معطو  به ماهیت سنتی دستواه قجری سبب می

های محدود به (. از این جهت هوسازی تنها در قالب01ا 0430باشد )خبراهامیان، « مدرهیزاسیون دفاعی»

وی قائل به خن بود که ایران در قیاس با غرب شد؛ در ههطه مهابل، از خهجا که حکومت پهلاجرا گذاشته می

به میان « شرایط اضطرار»برد، روشنفکران حکومتی این دوره سخن از ماهدگی کامل به سر میدر عهب

ساز رویکرد خمراهه به توسعه ماهدگی زمینهرسد ترس از تدوام عهب(. به هظر می01ا 0430خوردهد )اتابکی، 

باشد. درهمین راستا حکومت پهلوی دوم هیز توسعه اقتصادی و زیربنایی را  در ایران دوره پهلوی او  شده

های جنگ، توجه به جنبه با یک وقفه در دستورکار جود قرار داد. بدین ترتیب در ایران پس از سا 

های جنگ اقتصادی توسعه روزافزون بود. به عبارتی بهتر پس از گسستی که از اشغا  ایران در سا 

بار دیور توجه به  0441ر زمینه توسعه رخ داد، بتدری  و پس از پایان حواشی کودتای جهاهی دوم د

ترین دوره طولاهی 0431توسعه اقتصادی در کاهون توجه حکومت پهلوی قرار گرفت. به طور جاص دهه 

را تجربه توسعه اقتصادی در ک.ور بود؛ به طوری که برای حدود یک دهه ایران رشد اقتصادی قابل تاملی 

دصدی و پس از خن  3/6درصد خغاز شد و ک.ور با تجربه رشد  3/4تجربه کرد. رشد اقتصادی این دوره از 

های متعدد (. پروژه013ا 0437درصدی را هیز تجربه کرد )هیازمند،  3/06درصدی، حتی رشد  0/7

هیت زیربنایی ها مابرداری رسید. برجی از این پروژههای جارجی به بهرهاقتصادی با م.ارکت طر 

اهد. ها ساجته شد از خن جملهخهن اصفهان که با م.ارکت روسسازی اراک و ذوبداشت. خلومنیوم

های پتروشیمی هیز در همین دوره در دستور کار دولت بود. از مهمترین صنایع این حوزه می توان طرح

ن و جارک اشاره کرد های پتروشیمی خبادابه صنایع پترشمی بندر شاهپور)امام جمینی( و شرکت

الوویی برای توسعه رفت تا به ای بود که ایران میه(. سرعت توسعه اقتصادی به گوه347ا 0463)سوداگر، 

شیب تند توسعه اقتصادی به هاگهان  0431در جهان سوم تبدیل شود؛ با همه این احوا  در دهه 

  پاسخ به خن هستیم از این قرار فروکش کرد. حا  سوالی که در همین راستا در این پژوهش به دهبا

با  0431های مثبت اولیه در دهه استا گرا برهامه توسعه اقتصادی در ایران عصر پهلوی علیرغم تلاش

رسد وجود ههادهای سیاسی استثماری، ههادهای اقتصادی هسبتا فراگیر را شکست مواجه شدا به هظر می

بوده است. در این  0431شکست برهامه توسعه در دهه ال.عاع قرار داده و همین امر زمینه و علت تحت

گیری از مفاهیم ههادهای راستا، این مهاله در گارگوب هظریه ههادگرایی)اوغلو و رابینسون( و با بهره

 کند تا فرضیه جود را تبیین کند. استثماری و ههادهای فراگیر تلاش می
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 بحث نظری

ها تبدیل شده است و وله مهمی برای ارزیابی عملکرد دولتبه مه« توسعه اقتصادی»در جهان امروز      

بدین ترتیب این مفهوم  مبد  به معیاری برای کارایی و کارخمدی شده است. به طوری که بر اساس یک 

گرا و ها را بر پایه عملکرد خهها در زمینه توسعه اقتصادی به دو گوهه توسعهمد  تحلیلی، دولت

ند. بعلاوه توسعه خهچنان مهوله مهمی است که برجی بر پایه خن سخن از کنگرا تهسیم میغیرتوسعه

ههادگرایاهه،  (. در همین راستا رویکردهای جدید34ا 0434خورهد )دلفروز، به میان می« ایدئولوژی توسعه»

اهد. همچنان تلاش بسیاری برای تبیین گرایی و گووهوی حرکت ک.ورها در مسیر توسعه را خغاز کرده

های هماهنگ میان سیاست و اقتصاد را در گووهوی توسعه ن هظریات در تلاشند تا لزوم گامکه ای

 اقتصادی ک.ورها به تصویر بک.ند.

در این گارگوب، از جمله متفکراهی که خثار ارزشمندی را در گارگوب هظریه ههادگرایی در باب      

م اوغلو و جیمز ای. رابینسون اشاره کرد. بایست به دارون عجاهد، میتوسعه اقتصادی به تصویر ک.یده

از جمله خثاری این هویسندگان است که بسیار مورد توجه « ها شکست میخورهداگرا ملت»کتاب 

اگرگه موضوع این کتاب توسعه اقتصادی است؛ اما اصل اساسی مورد  0صاحبنظران توسعه قرار گرفت.

مینه توسعه اقتصادی معطو  است. بدین ترتیب بدیل سیاست در زتوجه اوغلو و رابینسون به ههش بی

در حالی که گذار از الیوارشی)اهدک سالاری( شرط اصلی حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است، 

خید )اوغلو و رابینسون، های اقتصاد کلان، از هر هوع که باشد، موضوعی ثاهویه به حساب میسیاست

های اقتصادی و شکست ک.ورها ای هادرست سیاستعلت اجر»(. اوغلو و رابینسون معتهدهد 3ا 0433

در هیل به توسعه در یک کلمه ههفته استا دو راهی سیاستمدارا حفظ کارایی یا حفظ حکومت گروه 

دهند که اقتصاد و سیاست را سیاستمداران بر سر این دو راهی عموما ترجیح می»از این منظر « جاص.

افظ منافع سیاسی خهها باشند. این مسیر همان اهدک به گروهی معدود واگذار کنند، گروهی که ح

 (.01ا 0433)اوغلو و رابینسون، « سالاری یا الیوارشی است

دهد که ههادهای در این گارگوب اوغلو و رابینسون معتهدهد توسعه پایدار تنها زماهی روی می     

د. منظور از ههادهای فراگیر، سیاسی و ههادهای اقتصادی یک ک.ور از هوع فراگیر )و هه استثماری( باش

اگر ههادی در برقراری « گرا هستند.به میزان متناسبی متمرکز و کثرت»خن دسته از ههادهایی است که 

این تناسب هاموفق باشد، ههاد استثماری جواهد بود. از این منظر رویکرد اوغلو و رابینسون بسیار شبیه 

                                                                 
 های متعدد عرضه گردید.این کتاب توسط ناشران مختلف به فارسی ترجمه شد و در چاپ 1
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که دولت برای تحهق توسعه هیازمند میزاهی از استهلا  و در اهدی.ه پیتر ایواهز است؛ ایواهز معتهد است 

عین حا  تعامل با جامعه است. تناسب این استهلا  و تعامل از هظر ایواهز بسیار مهم است )ایواهز، 

 (.36ا 0401

 وجود و مالکیت اوغلو و رابینسون شرط وجود ههادهای فراگیر اقتصادی  را در تضمین حهوق     

 داهندجامعه )و هه فهط برای فرادستان( می مختلف اق.ار برای همه برابر ادیاقتص هایفرصت

رسد بتوان ههادهای سیاسی فراگیر در اهدی.ه اوغلو (. همچنین به هظر می0436ا003)اوغلو،رابینسون،

و رابینسون را همان کثرت گرایی سیاسی داهست. این هویسندگان معتهدهد پیوهدی تنواتنگ میان 

ی سیاسی و ههادهای اقتصادی فراگیر وجود دارد؛ به طوری که این دو ههاد باعث هم افزایی گرایکثرت

(. 010شود )همانا شوهد و با ایجاد یک دور بازجوردهای خن دو بر یکدیور تهویت مییک دیور می

سیاست و قدرت »بنابراین خهها هسبت به اهدی.ه حاکم بر پارادیم رای  اقتصادی که معتهد است 

(. هواهی اهتهادی 001ا 0471)لیست، « اسی همی تواهند هه.ی در اقتصاد سیاسی داشته باشندسی

دارهد. بدین ترتیب هظریه محوری این دو هویسنده این است که رشد و توسعه اقتصادی با ههادهای 

 ( و در ههطه مهابل ترکیب044ا 0433گردد )اوغلو و رابینسون، سیاسی و اقتصادی فراگیر ممکن می

ا 0433ثبات کننده است.) اوغلو و رابینسون، ههادهای سیاسی فراگیر و استثماری در کنار یکدیور بی

(.  با همه این احوا  این بدان معنا هیست که ههادهای فراگیر و استثماری در کنار یکدیور تحت 011

قاعده کلی جود بیان تواهند به فعالیت بپردازهد. اوغلو و رابینسون دو تبصره برای هیچ شرایطی همی

 خید یکی از خن دو برای تحلیل ایران دوره پهلوی دوم بسیار مفید باشد. کنند که به هظر میمی

های به فعالیت»دهد که طبهه حاکمه بتواهد منابع را به شکلی مستهیم استثنای او  زماهی رخ می     

( . مهمترین 044ا 0433ابینسون، )اوغلو و ر« وری بالا که تحت سیطره اوست تخصیص دهدبا بهره

است.  0371تا  0310های مصداق برای این مورد، رشد اقتصادی و صنعتی شوروی در بین سا 

 توان مدعی شد فروپاشی شوروی ه.ان داد که این راه قابلیت تداوم هدارد. می

استثماری  دومین هوع از رشد تحت ههادهای سیاسی»در کنار خهچه در مورد شوروی گفته شد      

دهد که شرایط به ههادهای اقتصادی تاحدی فراگیر)هرگند هه به طور کامل( اجازه زماهی روی می

قابلیت  0431و  0431که بنظر محههان این پژوهش بر ایران دهه -این استثنا « دهد.توسعه می

باشند که  طبهه حاکم در موقعیتی امن، اطمینان کامل داشته»دهد که زماهی رخ می-کاربست دارد

موقعیت تاریخی »یا « اش را تهدید هخواهد کرد.جایی به ههادهای فراگیر اقتصادی قدرت سیاسیبهجا

یک رژیم سیاسی استثماری، ههادهای اقتصادی هسبتا فراگیر را فراهم خورد و رژیم تصمیم به اهسداد 
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مصادیق شرایط استثنایی دوم توسعه در دوره ژهرا  پارک در کره جنوبی از « ههادهای اقتصادی هویرد.

است. حمایت یک قدرت جارجی از رژیم اقتدارگرا در گنین شرایطی از اهمیتی وافر برجوردار است 

(.  هاگفته پیداست با توجه به شرایط ذکرشده توسعه در گنین 043ا 0433)اوغلو و رابینسون، 

بافته،  های تحهقایط و زمینهمدت ممکن است و در صورت برهم جوردن شرشرایطی هیز به شکل کوتاه

رود؛ بنابراین در طولاهی مدت اینچنین ک.ورهایی یا باید به سمت ثبات و در پی خن توسعه از میان می

 ههادهای فراگیر حرکت کنند و یا در منجلاب ههادهای استثماری گرفتار جواهند شد. 

اضر است این است که خیا در ایران حا ، بر اساس خهچه گفته شد، خهچه مسئله و دغدغه پژوهش ح     

علیرغم وجود ههاد غیرفراگیر سیاسی، ههادهای فراگیر اقتصادی وجود داشتا و در ادامه  0431دهه 

ههادهای استثماری سیاسی بر عرصه اقتصاد اثر ههاده و ههادهای اقتصادی را از شکل  0431خیا در دهه 

اسخ به این دو پرسش مثبت باشد بتوان شکست رسد اگر پاهدا به هظر میفراگیر خن جارو کرده

 )برهامه پنجم( را توضیح داد.0431های توسعه در ایران دهه برهامه

 

  1331نهادهای اقتصادی فراگیر در دهه 

سالار هامید؛  توان اهدکحکومت پهلوی دوم را از همان ابتدای روی کارخمدن محمدرضا پهلوی همی     

م فرماهروایی جود بود که بتدری  به سمت حکومتی الیوارشی گرایش یافت. محمدرضا پهلوی در هیمه دو

ههطه عطفی برای حرکت در این زمینه بود. اگرگه به باور کاتوزیان حتی در  0441مرداد  10کودتا 

های پس از کودتا هیز بلافاصله یک هظام دیکتاتوری در ایران مستهر ه.د؛ بلکه کودتا ابتدائا یک سا 

 0441های توان مدعی شد بین سا کار اتوریتر را در ایران به قدرت رساهید. بنابراین میفظهحکومت محا

(. این 140ا 0473بتدری  حکومت ایران به سمت دیکتاتوری فردی گرایش یافت )کاتوزیان،  0443تا 

ی شاه تا شرایط با گسترش ساواک تسریع شد. با این حا  ادعای این مهاله این است که رویکرد استبداد

یافت و این امر زمینه ایجاد یک کمتر به ههادی گون سازمان برهامه تسری می 0431پیش از پایان دهه 

ههاد فراگیر اقتصادی را فراهم خورده بود. گرایی این امر را باید در ماهیت وابسته حکومت کودتا داهست. 

امل داجلی هبود و صرفا توسط عوامل تدوین توسعه ک.ور تحت تاثیر عو»به عبارتی بهتر، طی این دوره 

ای برای ههش (. از این رو شاه اجتیار گسترده711ا 0430)عظیمی،« شدتعیین می ]خمریکا [جارجی

افرینی در این زمینه هداشت. خمریکا در پی خن بود تا ایران را که در همسایوی ابرقدرت کموهیستی قرار 

رطلباهه کموهیستی در امان هوه دارد. حضور متخصصین های توسعه از شعارهای برابداشت، با برهامه

اهویخت را در همین راستا باید تحلیل کرد میتوسعه داه.واه هاروارد در ایران که از قضا ظن شاه را هیز بر
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(. اوغلو و رابینسون شرایطی م.ابه ایران را برای توسعه شتابان کره جنوبی 370ا 0436)غفاری و رادمرد، 

ک.ند. حکومتی که با یک کودتای هظامی به قدرت رسید و ماهیتی   پارک به تصویر میدر زمان ژهرا

« ب.دت تحت حمایت ایالات متحده بود و اقتصادی فراگیر در خن رواو یافت»سالار داشت، اما اهدک

های تحت حمایت ایالات متحده ماهیت ههادهای (. بنابراین در هظام043ا 0433)اوغلو و رابینسون، 

 تواهد متفاوت باشد.صادی و سیاسی میاقت

 0431این واقعیت غیرقابل اهکار است که عمده دلیل توسعه اقتصادی گسترده و سریع در ایران دهه      

توان به همه ههادهای اقتصادی در را باید در وجود ههادهای فراگیر اقتصادی داهست. بدیهی است که همی

ارائه تصویری از مهمترین این ههادها )ههادهای سیاستوذاری و ههاد این فرصت کوتاه پرداجت؛ با این حا  

های اقتصادی حاکم بر این دوره را برای ما روشن کند. کاهون بحث ما ههاد تواهد واقعیتمالکیت( می

ریزی و ههادهای همراه خن در این رسد ههاد برهامهبرهامه ریزی)در قالب سازمان برهامه( است. به هظر می

هایی که بیاهور فراگیر بودن ههادهای دروهی سازمان از گهار ویژگی برجسته برجوردار بودهد. ویژگی برهه 

 کند. )و غیراستثماری بودن( عرصه اقتصادی است. گرا که حاکمیت الیوارشیک را هفی می

ا  اولین ویژگی عرصه سیاستوذاری اقتصادی این برهه استهلا  هسبی خن از سیاست است. استهل     

هسبی که قواعد بازی را در سازمان برهامه و بودجه دگار تغییرات اساسی کرد، به حدی از اهمیت 

کند زماهی که ریاست سازمان برهامه به او ای برجوردار بود که ابتهاو در جاطرات جود تاکید میویژه

کارش را »بتواهد  پی.نهاد شد؛ او به شاه گفت در صورتی حاضر است ریاست این سازمان را بپذیرد که

بدون هرگوهه مداجله از بیرون، به شیوه جاص جود اهجام دهد و از هیچ کس، حتی شخص شاه هیز 

(. به هظر 073ا 0433)بوستاک و جوهز، « دستور هخواهد گرفت، مور اینکه جود با خن موافق باشد

او هیز ادامه داشت. طلباهه در سازمان برای یک برهه، حتی با رفتن رسد این رویکرد استهلا می

تا حد زیادی تلاش کرد تا جود را از سیاست جدا کند و  0431همچنان که باهک مرکزی هیز در دهه 

تاثیر هبود تابع تصمیمات سیاسی ه.ود. ریاست سمیعی در این باهک در گرایش به گنین رویکردی بی

در جط مهدم باشند. بوذارید لازم هیست اعلیحضرت »(. سمیعی به شاه گفته بودا 31ا 0433)مهران، 

های جودمان را بکنیم؛ اگر به جائی هرسیدیم بعد برای داوری ههائی شرفیاب شویم، اگر غیر از ما جنگ

(. عالیخاهی، 31ا 0433)مهران، « زهیمگیری سرباز میشویم و از تصمیماین شود ما هم بی اعتنا می

طرفاهه به مسائل هواه دوره وزارت او شاه بیهم معتهد است در  0431وزیر اقتصاد ایران در دهه 

 (.133ا 0400کرد )عالیخاهی، می
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ریزی این دوره هماهنوی بسیار بالای خهها بود. بخصوص خهکه دومین شاجص ههادهای فراگیر برهامه     

به هم »هایی که در این برهه در سازمان دهی اقتصادی ک.ور حضور داشتند، افرادی بودهد شخصیت

های که برای این از مهمترین ویژگی»(. به عبارتی بهتر 013ا 0433)هیازمند، « هماهنگ ]و[ه گسبید

توان برشمرد هماهنوی هسبتا مناسبی است که میان روسای اصلی اقتصاد ایران وجود داشته دوره می

ان (. بدین ترتیب وجود هماهنوی میان ههادهای اصلی اقتصاد ایر70ا 0436)هیلی و کریمی، « است

باعث شد که برهامه عمراهی گهارم هتای  بسیار جوب و منحصر به فردی را در عرصه اقتصادی به جای 

اهدازه با سازمان برهامه شاهس بزرگ من تفاهم بی»کندا (. عالیخاهی تاکید می01ا 0436بوذارد )هیلی، 

سفرهای متعددی به  بود.... کار تفاهم و همکاری هزدیک به جایی رسیده بود که  گون هاگار بودم

بایست من بویرم میان جودشان جارو از ک.ور بکنم به معاوهان جود سپرده بودم هر تصمیمی که می

اش را به اطلاع رئیس سازمان برهامه برساهند و در غیبت من اگر او تایید کرد؛ خن گفتوو بکنند و هتیجه

ها و (. به زباهی بهتر، این شخصیت73ا 0400)عالیخاهی، « را به عنوان تصمیم من تلهی بکنند...

 سازمان با هم هماهنگ بودهد؛ همزمان با خهکه از راس قدرت سیاسی)شاه( هیز استهلا  هسبی داشتند. 

سومین ویژگی ههاد برهامه ریزی استفاده از هیروهای متخصص ولو جارجی بود. در این برهه      

گوید که بلاک رئیس وقت اشتند. ابتهاو میمتخصصین جارجی درههاد برهامه ایران حضوری فعا  د

کرد. برجی از این افراد از باهک سازمان برهامه در ورود هیروهای جارجی به ایران ههش مهمی ایفا می

جهاهی به ایران خمدهدا ولتر بینور که از این سازمان مرجصی گرفت و برایان کوهون که سرمهندس 

ه از باهک جهاهی خمد و در ایران به ریاست دفتر فنی منصوب باهک جهاهی بود. پرودم فرد دیوری بود ک

شد. او مهندسی و اقتصاد جواهده بود و فارغ التحصیل هاروارد بود. ژرژ برار و خلبرت دوسما  دیور 

افرادی بودهد که از باهک جهاهی خمدهد. دوسما  یک بلژیکی بود که پیش از اینکه به ایران بیاید رئیس 

ک.ور بودهد. برای بخش فنی همچنین صفی اصفیا که فارغ التحصیل داه.کده پلی شورای اقتصاد خن 

تکنیک فراهسه بود و در جارو از ایران م.غو  به فعالیت بود، به ایران خمد. برای دفتر اقتصادی هیز 

-446ا 0470کرد به ایران بازگ.ت )ابتهاو، جداداد فرماهفرمائیان که در داه.واه پرینستون تدریس می

ای در سازمان شدهد.  وجود متخصصین باعث های برجسته(. این دو ایراهی بعدها شخصیت447

ای بر عرصه اقتصادی حاکم شود. بدین شد تا به جای هواه سیاسی رویکرد کارشناسی و حرفهمی

تری به جود گرفت. ریزی هم شکل کارشناسیترتیب در طو  برهامه سوم و گهارم به تدری  برهامه

در برهامه سوم تمام منابع از یک طر  و اهدا  برهامه از سوی دیور بر »کند رمائیان روایت میفرماهف

در برابر هم قرار گرفتند. عوامل مورد هیاز برهامه را معلوم کردیم، ( priorities)ها اساس سلسله اولویت
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لاح منابع و احتیاجات ای درخوردیم که به اصطکردیم در مهابل منابع، برهامه( costing)هزینه سنجی 

های ها، سکتورها، طرحاش را حساب کردیم و معلوم کردیم در شکم هر کدام از بخشبخواهد. هزینه

(. بالدوین سرپرست گروه او  117ا 0400)گودرزی، فرماهفرمائیان و مجیدی، « اصلی کدام هستند....

برهامه دوم، هماهنوی بی.تری میان  قاهون برهامه سوم در مهایسه با»گوید م.اوران هاروارد هیز می

 (.00ا 0433)بالدوین، « ای ک.ور برقرار کردای و مخارو غیرتوسعهمخارو توسعه

دهد شاجص گهارمی که تمایز عرصه اقتصادی این دوره را با فضای سیاسی استبدادی ه.ان می     

ها و های عمراهی استانبرهامه» هایی است که برای تمرکززدایی صورت گرفت. در برهامه سوم توسعه،تلاش

هماید و برای های کل را، سازمان برهامه، با توجه به هظر استاهداران و فرماهداران کل تهیه میفرماهداری

ی جود را پیش بینی هموده و در خهکه استاهداران و فرماهداران کل بهتر بتواهند احتیاجات عمراهی منطهه

(. 06ا 0436)هیلی، « رهامه کارمندان فنی در اجتیار خهها جواهند گذاشتاجرای خهها مجهز شوهد، سازمان ب

بر اساس قاهون برهامه »ها سوق یافت. ها بر تهسیم کار و فعالیت بین استاندر واقع در این دوره تلاش

کند که فرماهفرمائیان تاکید می« ها معلوم کند.رئیس سازمان برهامه حق داشت هماینده در تمام استان

ها داشتند ها هماینده گذاشتم. اولین دستوری که همایندهمن جزء اولین کارهایی که کردم در استان»

(. خهچه گفته شد 166ا 0400)گودرزی، فرامنفرمائیان و مجیدی، « هاتهیه برهامه پنجم بود برای استان

ه.ان جواهیم داد که  فراگیر بوده است. در ادامه 0431بیاهور خن است که ههاد برهامه ریزی در دهه 

فراگیر بودن ههاد برهامه ریزی در خن دوران تواهسته است با ایجاد ههاد های فراگیر حهوق مالکیت و 

 شود.  31ها برای شهروهدان باعث رشد اقتصادی دههدسترسی برابر به فرصت

ن دوره است؛ های ایهای جصوصی از جمله ویژگیخفرینی مالکان و شرکتتاکید بر  حضور و ههش     

هکته خهکه در این برهه حتی به صنایع کوگک هیز توجه شد و مرکز صنایع کوگک در ک.ور راه اهدازی 

های باهک اعتبارات صنعتی، بسیاری از این صنایع کوگک از حالت کارگاهی که شد. بدین ترتیب با وام

ای مدرهی تبدیل شدهد و هبود جارو شده و به کارگاه« مت.کل از گند هفر در یک کوگه پس کوگه»

ریزی به (. به طور کلی تلاش بود تا در برهامه131ا 0434به تولید صنعتی پرداجتند )عالیخاهی، 

موسسات جصوصی هیز توجه شود. قرار بود برهامه ریزی برهامه سوم از شکل عمومی جود جارو شده و 

ها هیز ن سازمان برهامه مجری طرحبه برهامه ریزی افهی تبدیل شود. یعنی در حالی که تا پیش از ای

ریزی گرایش بود، اکنون هه.ی ستادی را برگزیده بود و وظیفه اصلی خن به جای اجرا به سمت برهامه

تواهست  اهحصار بخش دولتی را هیز کمتر و خید همین امر می(. به هظر می63-64ا 0436یافت )هیلی، 
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کند و این جتار حهوق مالکیت را م.خص میکمتر کند. باید توجه داشت این دولت است که سا

 (.13ا 0473ساجتار تعیین کننده رشد و افو  اقتصادی است )هورث، 

برهمین اساس بود که در این دوره دولت در تلاش بود تا شرایط باثباتی را برای بخش جصوصی      

اگر اشتباه باشد، اگر دولت یک قولی به بخش جصوصی داده، حتی »مهیا کند. به اعتهاد عالیخاهی 

(. فراتر از 073ا 0434)عالیخاهی، « حتی اگر من با خن مخالف باشم، موظف است پای قولش بایستد

گذاران و تولیدکنندگان های حمایتی متعددی به هفع سرمایهکرد تا سیاستاین موارد دولت تلاش می

هکارهای مختلف به حداقل ممکن گذاران با راداجلی به کار گیرد. تلاش بر این بود تا ریسک سرمایه

وزارت »بردا های حمایتی وزارت اقتصاد را اینووهه هام میبرسد. از جمله رضا هیازمند برجی از سیاست

برد تا سازهدگان اقتصاد، هزینه گمرکی واردات جنسی که معاد  خن در ایران ساجته می شد بالا می

ساجت تا حد مصر  داجلی از  پرواهه ما با دادن»  بعلاوه« داجلی از جطر رقابت جارجی محفوظ باشند.

گذاران کردیم تا سرمایهپرواهه بی.تر جودداری می م و از دادنکردیتولید کنندگان داجلی حمایت می

کردهد ببینند که ساجت کالاهای صنعتی در که کالای صنعتی وارد می ریاجاولیه، سود کلان ببرهد و ت

یکی دیور از راه های حمایت از صنایع این بود که »به گفته او « رد.از واردات سود دا .ترداجل بی

کرد. به عنوان مثا  برای حمایت جلوگیری می "تازه پاگرفته"وزارت اقتصاد از ایجاد رقیب برای صنایع 

کیلومتر برای هر کارجاهه سیمان پرواهه  011های سیمان تصمیم گرفته شد که تا شعاع از کارجاهه

های هخبوان اقتصادی در برابر شاه و هخبوان سیاسی او در مهابل مهاومت« ری داده ه.ود.کارجاهه دیو

ای از حسابداری مخصوص شاه به وزارت اقتصاد رسید که تهاضای تاسیس یک روز، هامه»گویدا هیز می

عاع یک کارجاهه سیمان کرده بودهد. محلی که برای تاسیس این کارجاهه تعیین کرده بودهد در داجل ش

شاه  کیلومتری دو کارجاهه سیمان تهران و ری بود. بدین جهت با تهاضای دربار موافهت ه.د. 011

عصباهی شد و به دکتر عالیخاهی شدید اعتراض کرده بود. ولی عالیخاهی حاضر ه.د بر جلا  ضوابطی 

اجرا شده در  های(. ایده033-034ا 0433)هیازمند، « که برای توسعه صنایع تعیین شده بود عمل کند

حهوق  نیتأم ییبا تواهافراگیر  یههادهادهد، این دوره که سبب رشد اقتصادی هیز شد ه.ان می

 یاقتصاد .رفتیپ ی، برایجصوص یگذارهیسرما قیت.و یبرا ییقراردادها یو اجرا یجصوص تیمالک

ه همه خهچه گفته شد ب (.Mizuno, Naito, Okazawa,2017,116) مهم هستند اریموفق بس

برد. به عبارتی از سیاست جایوزینی واردات بهره می 0431جوبی بیاهور خن است که دولت در دهه 

سازی در این دوره برجلا  دوره رضاشاه که از هیچ طرح و برهامه مدون و های صنعتیبهتر تلاش

ای کرد، مبنی بر سیاست جایوزینی واردات بود. دولت در تلاش بود تا کالاهم.خصی پیروی همی
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)فوران،  موردهیاز مردم ازجمله پوشاک، مواد غذایی، اتومبیل و لوازم جاهوی در داجل ک.ور تولید شود

(. بعلاوه در این دوره با تاسیس سازمان گسترش و هوسازی صنایع ایران م.ارکت بخش 304ا 0401

م است که ای بسیار مه(. این هکته330ا 0463جصوصی و بخش دولتی به اوو جود رسید )سوداگر، 

سازی هیازمند وجود ههادها و حهوق مالکیت جصوصی است حرکت به سمت صنعتی
(Acemoglu,Johnson,2002,4.) 

گذاران بخش جصوصی هبود. بلکه وجود ههادهای جصوصی به منزله برجورد گزین.ی با سرمایه     

برای اهحصار بسته شود. کاران، راه شد تا در حین تضمین حداقلی از سود و حمایت از صنعتتلاش می

گذاشتند هر بخ.ی در سیاستوذاران اقتصادی هسبت به مصائب اهحصار خگاه بودهد. از این رو همی

اتوبوس  وها یهاس رانیمثلا هم ا»گویدا صنعت تنها در دست یک فرد جاصی باقی بماهد. عالیخاهی می

 جادیتعاد  ا یوجود داشت تا حد که در داجل ک.ور یرقابت ور،یکرد و هم گند هفر د یم دیجوب تول

ا 0400)عالیخاهی، « جواهد بکنندییکسره هر کار که دل.ان م عیکه صاحبان صنا دهبو نیکرد. ایم

(. 34ا 0433)هیازمند، « صدها سرمایه گذار وارد کار صنعت شدن»(. به طور کلی در این دوره 003

های فلزی و ذوب تظار جود را به بخشگذاری هنوفت و مافوق اهسرمایه»بدین ترتیب بخش جصوصی 

فلزات، صنایع معدهی غیرفلزی، صنایع غذایی و دجاهیات و سایر صنایع سوق داد و در مجموع یکی از 

(. 113ا 0431)لیلاز، « ترین جریاهات ت.کیل سرمایه تاریخ ایران در بخش صنعت شکل گرفتبزرگ

بود « بازی تراز و فرصت های اقتصادی برابر زمین»این واقعه به شکل اتفاقی ممکن ه.د؛ لازمه خن 

های پیش خمده اغراق بکنند؛ اما (. هویسندگان مهاله قصد هدارهد درباره این فرصت341ا 0433)اوغلو، 

را بدون اقتصاد هسبی فراگیر و  0431این واقعیتی غیرقابل اهکار است که رشد اقتصادی ایران در دهه 

 هبود. های بی.تر قابل تحهقایجاد فرصت

روشن بود. طی برهامه دوم و سوم اقتصاد  31هتیجه وجود ههادهای اقتصادی فراگیر در ایران دهه      

ک.ور در حا  شکوفایی بود. زیربناهای بسیاری ساجته شد و در حالی که رشد اقتصادی بالا بود، تورم 

(.  روهق 163-164ا 0400درصد افسار جورده بود )گودرزی، فرامنفرمائیان و مجیدی،  3و  4در 

ا 0433ها را باید به عنوان مهمترین دستاورد این دوره داهست)غنی هژاد، اقتصادی توام با ثبات قیمت

( متوسط هرخ سالاهه در اکثر 0430-0436در برهامه گهارم توسعه در ایران)»(. به عنوان مثا  163

درصد  01لید هاجالص داجلی هیز ها بیش از عملکرد برهامه سوم و متوسط هرخ رشد سالاهه توبخش

پیش بینی شده بود. با این وجود، باز هم جریان در اجرای عملکرد برهامه گهارم از برهامه مصوب پی.ی 

گرفت؛ بطوریکه متوسط هرخ رشد سالاهه در تمامی بخش ها از مهدار پیش بینی شده فراتر رفت و 
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ا 0433)غنی هژاد، « صد در سا  بالغ گردیددر 04متوسط هرخ رشد اقتصادی در طو  دوره برهامه به 

ریزی در سازمان برهامه و بودجه (. خهچه برخن تاکید داشتیم این هکته بود که ههاد فراگیر برهامه163

که،  شودیحا  روشن مباعث ایجاد ههاد های فراگیر حهوق مالکیت و دسترسی برابر به فرصت ها شد. 

 تیتهو یدیتول یها تیپرداجتن به فعال یها را براسازمان زهیاهو مایدا یی،بنا ریز یههاد یهاگارگوب

 .بود 0431دهه  یعلت رشد اقتصادو همین واقعیت   (10ا0403)هورث، کردهدیم

 

 1331اثرگذاری نهادهای استثماری سیاسی بر نهادهای اقتصادی در دهه 

طور هسبی ماهیتی فراگیر  بخش اقتصادی ک.ور به 0431همان طور که گفته شد تا اواجر دهه      

داشت. تاکید بر هسبی بودن خن از خن روست که به هر حا  تا حدودی دجالت سیاست در 

های اقتصادی وجود داشت. به عنوان مثا  در حالی که سازمان برهامه و گروه م.اوران سیاستوذاری

با خن مخالفت کرد؛ اما  هاروارد بر اجرای برهامه اصلاحات ارضی در برهامه سوم تاکید داشتند، شاه

بدون تعامل با سازمان برهامه به اجرای این طرح اقدام کرد. برای شاه مهم بود که این  -بلافاصله جود

ها جواستند هه اینکه در برهامه سوم باشد که وقتی اجرا شد بوویند خمریکایی»برهامه به هام او تمام شود، 

(. با این حا  430-431ا 0400ئیان و مجیدی، )گودرزی، فرماهفرما« که اصلاحات ارضی ب.ود

 های شاه در برهامه سوم و گهارم گندان هبود.دجالت

 خمیز بودن برهامه سوم و گهارم توسعه اقتصادی، برهامه پنجم با شکست مواجه شد.باوجود موفهیت     

کارایی ه در های توسعهکته مورد توجه این پژوهش این است که کلید فهم موفهیت و شکست برهامه

(. تهریبا همزمان با برهامه پنجم توسعه اقتصادی بود که 31ا 0403)هورث،  بازارهای سیاسی است

درخمدهای »را از دست داد. همچنین « ریزیمحمدرضاشاه احساس هیاز  به کار جمعی و فکر و برهامه»

سیاستوذاری در مسائل  او از این پس« هفتی هیز کمک شایاهی به تهویت اقتدارگرایی فردی وی همود.

داد. به عبارتی تنها از مختلفی گون سیاست جارجی، سیاست هفتی و مسائل دفاعی را شخصا اهجام می

ا 0437ها را م.خص می کرد )سریع الهلم، گرفت و این جود بود که اولویتاطلاعات افراد بهره می

مساحت خپارتمان، گووهوی (. فراتر از این شاه حتی در موضوعاتی گون مصر  گوشت، 033و000

(. این همان 111ا 0437کرد )سریع الهلم، توزیع سبزیجات تازه و کارهای ساجتماهی اظهارهظر می

گیرد و به مثابه ماهعی بزرگ در برابر جلع ید از شهروهدان است که در ههادهای استثماری صورت می

گازیوروسکی (. Mizuno, Naito, Okazawa,2017,116) کندموفهیت اقتصادی عمل می

معتهد است در یک دهه پایاهی حکومت پهلوی متاثر از دو عامل، ایالات متحده خزادی عمل بی.تری 
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برای شاه در عرصه داجلی و از جمله در حوزه اقتصادی قائل شدا اولین عامل رضایت ایالات متحده از 

ریکا به ادامه رابطه با شاه به تجربه کرد و دوم تمایل خم 0361/0431شکوفایی بود که ایران در دهه 

های موشکی واسطه دایره شدن یک مرکز استراق سمع در جراسان برای کنتر  خزمایش

برد. این عوامل سبب شد تا شوروی)تَکسمَن( و اینکه شاه از این هیاز امریکا در مناسبات جود بهره می

ر ایران را متوقف کند. )گازیوروسکی، های جود دخمریکا از روهد تحولات ایران غافل شود و سیا فعالیت

 (.031ا 0430ی، وروسکیگاز ؛ 37-33ا 0433

این واقعیتی خشکار است که ههادهای استثماری در اقتصادهای در حا  صنعتی به طرز گ.مویری      

شاهد استثماری شدن  0431ایران از اواجر دهه (. Chaney,2008,33) شوهدباعث کاهش تولید می

ترین ه.ان از اقتدارگرایی شاه در عرصه اقتصادی کنار ههادن افراد دارای دی است. واضععرصه اقتصا

رقم جورد. افرادی که در حوزه عملکرد  0431و اوایل دهه  0431استهلا  عمل است که طی اواجر دهه 

ری از ای برجسته در این زمینه بود که به دلیل استهلا  فکجود شاجص و موفق بودهد. عالیخاهی هموهه

(. 443ا 0434گفت )عالیخاهی، « هه»های شاه خههدر وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. او به اعما  دجالت

شد ادامه داد. اجراو یواهه از وزارت خباداهی و مسکن که در ههایت کار به جایی رسید که دیور همی

هاهی و صندوق بین المللی پو  به سا  کار موفق در سازمان ملل و باهک ج 03ای دیور بود. او که با هموهه

ایران خمده بود، وقتی در تلویزیون جبر عز  جود را شنید، سکته هاقص کرد! یکی دو هفته بعد وقتی از 

کنار رفتن جداداد « ها را گرفت و به خمریکا برگ.ت.بلافاصله دست زن و بچه»بیمارستان ترجیص شد، 

ساله را  3به او دستور داد که گون پو  داریم برهامه »اه فرماهفرمائیان هیز پس از خن صورت گرفت که ش

(. بنابراین شاه در حالی که با طرح برهامه 003-003ا 0433)هیازمند، « شوددو برابر کند و او گفت همی

(. در برهامه 131-130ا 0400هداشت )گودرزی، فرماهفرمائیان و مجیدی، « مخالفت جاصی»موفق سوم 

(. حالا شاه معتهد 311ا 0400محورها مخالف بود )گودرزی، فرماهفرمائیان و مجیدی، پنجم با تهریبا عمده

اهد درست جلا  خن عمل باید به متخصصین بوویید مطالعات جودشان را بکنند، وقتی هظر داده»بود 

 (. هتیجه این باور در برهامه پنجم جود را ه.ان داد؛00ا 0431)علم، « کنید مخصوصا در امور اقتصادی

اعتبارات برهامه عمراهی پنجم مورد تجدیدهظر قرار »شاه « تعجیل اراده سیاسی»زماهی که در هتیجه 

گرفت و به بیش از دو برابر اعتبارات اولیه که جود بیش از سه برابر اعتبارات برهامه گهارم بود افزایش 

برابر مجموع اعتبارات  3از میلیارد ریا  رسید. کافی است اشاره شود این مبلغ بیش  0/4460یافت و به 

تواهست از هظر دگرگوهی در اوضاع اقتصادی ک.ور گندان های پی.ین ایران بوده و طبعا همیهمه برهامه

(. بخصوص خهکه مجلس فرمای.ی هم همی تواهست از 170ا 0433هژاد، )غنی« اهمیت باشداثر یا بیکم
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در مجلس هم هر وزیری حاضر می شود فهط »گوید های شاه بکاهد. علم در جاطران جود میتعجیل

« دیور شما غلط زیادی هکنید ]یعنی[تکیه کلامش این است که به عرض رسیده و تصویب شده است

(. اتفاقی که در مجلس رخ داده بود، بیاهور استثماری شدن حوزه سیاست بود و هرگاه 106ا 0431)علم، 

گردد گذاری و رشد ماهع ایجاد میابل سرمایهسالاری سوق یابد، در مهعرصه سیاسی به سمت اهدک
(Mizuno, Naito, Okazawa, 2017, 115.) 

در این برهه، میان ههادهای اقتصادی و شخص شاه اجتلافات متعددی وجود داشت که هوع بودجه      

مایل ای دیور، در حالی که سازمان برهامه تبندی برهامه پنجم تنها یکی از خهها بود. به عنوان هموهه

(. شاه علاقمند به اجرای 010-011ا 0436داشت از صنایع کوگک و متوسط حمایت کند )هیلی، 

ها بود. هواهی که وسایل ارتباط جمعی هیز به تبلیغ خن ترین تکنولوژیهای بسیار بزرگ با مدرنطرح

تا شاه  ها طو  ک.ید(. به عنوان مثا  در حوزه ک.اورزی مدت136ا 0430پرداجتند )هالیدی، می

)یواهه، « ک.ت و صنعت با خن ترتیبی که در خمریکا وجود دارد به مصلحت ایران هیست»متوجه شد 

(. م.کل عمده این بود که در عمده این اجتلافات ههایتا هظر سیاستمداران بر هظر 160ا 0433

 (.010-011ا 0436شد )هیلی و کریمی، اقتصادداهان گیره می

سازمان برهامه و شاه که از دو دهه پیش وجود داشت، به حجم بودجه یکی دیور از م.کلات      

کرد معتهد از هزدیک حوادث درون ایران را دهبا  می 0431گ.ت. هالیدی که در دهه هظامی بازمی

های تولیدی بخش تزاینی از درخمد هفت به هحوی به مصر  رسیده است که به توسعه تواهایی»است 

های هظامی خشکارترین مثا  این مطلب مخارو و جدمات هظامی است. هزینهایران کمکی هکرده است. 

(. 037ا 0430)هالیدی، « را که همواره درصد بی.تری از امکاهات مالی را به جود گرفته است تا صنعت

هکته قابل تامل اینکه در این برهه ارقام بودجه هظامی واقعی هبود. به عنوان مثا  وقتی وزارت اقتصاد از 

های م.ابه بود، ازه تاسیس یک کارجاهه سیمان که قیمت جرید خن سه برابرقیمت کارجاههاج

جودداری کرد، به عالیخاهی دستور رسید که خن را امضا کند. بعدها م.خص شد قیمت اضافه این 

(. اجتلا  بر سر بودجه هظامی در 073ا 0433شود )هیازمند، کارجاهه برای جنگ ظفار مصر  می

گوید در جم هم که اوو اجتلا  شاه و سازمان برهامه بود جود را ه.ان داد. فرماهفرمائیان میبرهامه پن

های فرماهفرمائیان، شاه شروع به صحبت کرده و با بعد از صحبت»جلسه ارائه محتوای این برهامه، 

یی اصلا تاکید بر اینکه ایران باید به یک قدرت هظامی در منطهه تبدیل شود طوری صحبت کرد که گو

های اعتنایی شاه به شخصیت(. بی63ا 0436)هیلی، « های فرماهفرمائیان را ه.نیده استصحبت

اقتصادی و دجالت در امور اهها در این دوره به حدی رسیده بود که  شاه در یکی از این سلسله جلسات 
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که شما حر  بزهید اما  بینممن ماهعی همی»در حضور جبرهواران و دوربین تلویزیون به وزرا گفته بودا 

 (.173ا 0400 و همکاران، زی)گودر« اینهدر مزجر  هوویید

م.کل دیوری که پیش پای مسئولان اقتصادی وجود داشت، ترس از گهره شدن و محبوبیت خهها      

بود. جدای از خهکه محمدرضا پهلوی در این زمینه ب.دت بدبین بود؛ هویدا هیز وزیر اقتصاد و رئیس 

کرد من هویدا بی جهت فکر می»گویدا دید. عالیخاهی میبرهامه را به مثابه رقبای جود میسازمان 

(. بنابراین غیرطبیعی هبود که هویدا تلاش کند 443ا 0434)عالیخاهی، « جواهم رقیب او باشممی

های زماهی که سازمان»روبروی او بایستد. همین م.کل پیش روی فرماهفرمائیان هیز وجود داشتا 

برهامه و بودجه استاهی ت.کیل شدهد، سفرهای استاهی زیادی اهجام شد و در این سفرها با ادارات 

ها هبودیم، بعدها فهمیدم هر کس برای مطرح گذاشتیم و اصلا به فکر هحوه اهعکاس این برهامهجلسه می

خن  ها یک حدی را باید در هظر بویرد و بی.تر ازشدن جودش در سیستم مطبوعات و رساهه

 (.30-31ا 0436)هیلی و کریمی، « هایش منعکس ه.ودفعالیت

داد و ها را کاهش میکرد و اهویزهم.کلات ذکر شده ههادهای اقتصادی را از استهلا  و ابداع جارو می     

رشد »طلبید؛ این در حالی است که گیری بود به گالش میهای ههادی را که در حا  شکلگارگوب

 ,Arroyo)« دارد یبستورا ت.ویق کنند رشد  که  یهادهای هگارگوبوجود به  یاقتصاد داریپا

2016, 31.) 
شد. ریزی و مالی و اداری محدود همیتسلط سیاست بر حوزه اقتصادی تنها به ههادهای برهامه     

بتدری  بخش جصوصی و مالکیت جصوصی هیز مورد هجمه سیاست قرار گرفت. باید توجه داشت 

 اریکه در اجت یکارشان و کالاها و جدمات یرویهستند که افراد هسبت به ه یحهوق تیحهوق مالک»

 یاجرا، و هنجارها ،یسازماه یشکلها ،یاز قواعد حهوق یحهوق تابع نیکنند. کسب ا یدارهد، کسب م

مخالف ورود بخش » (. شاه63ا 0403)هورث، « است - یکلام، تابع گارگوب ههاد کیدر  - یرفتار

صنایع استراتژیک و مادر بود و هماهند هخست وزیر جود، امیر عباس هویدا، از ضرورت  جصوصی به

ورود دولت به همه عرصه های اقتصادی از جمله قیمت گذاری در همه بازارها به شدت دفاع می 

به حکومت فرصت را  نیا 0431دهه  نیخغاز یهاهفت در سا  یجهاه متیسابهه قیب شیافزا« کرد.

بدون  جود را یجاه طلباهه اقتصاد یهابرهامه ،یمنابع مال تیمحدود دیاز ق کردن جودرها  با داد تا

(. بتدری  بازارهای فراگیر 171ا 0433)غنی هژاد،  ببرد شیپ ،یو مصالح بخش جصوص ازهایتوجه به ه

ینسون، هامد، داد )اوغلو و رابجای جود را به خهچه اوغلو و رابینسون بازارهای تحت سیطره دولت می

یافتند. ها را میبرداری از فرصت(. بازارهایی که در خن بی.تر متحدان حکومت فرصت بهره316ا 0433
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بدین (. Tadei, 2018, 1)ای اهکارهاپذیر است که ههادهای استثماری تمایل به راهت دارهد این قاعده

فراگیر هبود. شاه از  گارگوب ههادی حهوق مالکیت در این دوره برایند ههادهای اقتصادی ترتیب

او به تجربه دریافته بود که صاحبان »هراسید. دار در ک.ور بسیار میگیری اقلیت سرمایهقدرت

تواهند به عنوان عامل محدودکننده قدرت سیاسی تبدیل شوهد، از این رو به های بزرگ میثروت

دارها به عنوان جاه.ینان ملاکان ای از سرمایهای تازهصراحت هسبت به اینکه ایران دگار هیات حاکمه

دهد. او در پی یافتن مدلی از هظام اقتصاد ملی بود که در خن دولت در بزرگ سابق شوهد ه.دار می

)غنی « مهام قدرت سیاسی حاکم و تحت هظارت شخص وی، دست بالا را در اقتصاد ملی داشته باشد

ها که بعدها به کارجاهجات جصوصی جاهه(. قاهون سهیم کردن کارگران در سود کار170ا 0433هژاد، 

هیز تصری پیدا کرد و از جمله در ایران هاسیوها  هیز پیاده شد را در همی راستا باید تبیین کرد 

های قدرت در دهد گووهه حلههه.ان می 0431(. تصمیمات اتخاذ شده در دهه 037ا 0430)جیامی، 

تند. این مسئله همچنین بیاهور تعارض در قواعد ایسبرابر پی.رفت اقتصادی و موتورهای بهروزی می

مندان خن و ترجماهی از ک.مکش بر سر منابع و بازی، ههادهای شکل دهنده فعالیت اقتصادی و بهره

ها ممکن های تمامی طر ها بیاهور خن است که تحهق همزمان جواستهقدرت است. این درگیری

کنند برهده هایی که در برابر رشد ایستادگی میر گروهشوهد و اگهیست؛ برجی پیروز و برجی مغلوب می

(. وقتی شاه گراهفروشان و 017-016ا 0433رود )اوغلو و رابینسون، شوهد، اقتصاد به محاق می

های صنعتی هام برد )اطلاعات، داران تحت عنوان فئودا گران را از یک سنخ داهست و از کارجاههصنعت

که قرار است اقتصاد به سمت بحران برود. سراهجام اوضاع خههدر  (. روشن بود3و0ا 03770شماره 

داران به تعهیب و گریز ک.ید. گویی حکومت شاه میان بغره  شد که کار حکومت با کارجاهه

گذاشت. به عنوان مثا  حکومت حاو علی اصغر شمس خذر، ها تفاوتی همیتولیدکنندگان و تروریست

ز را به یک سا  زهدان محکوم کرد و وقتی او متواری شد، جدا از صاحب بزرگترین کارجاهه خرد تبری

عکس وی تکثیر شده و »های کثیرالاهت.ار منت.ر کرد، برای دستویری او خهکه تصویر او را در روزهامه

 (.13و0ا 03776گردید )اطلاعات، شماره « های اهتظامی استان تحویلبه کلیه پاسواه

 تیگسترش مالک»تحت عنوان سفید  اصل سیزدهم اههلاب ضمن بیان 0433 در سا شاه      

 سمیفئودال»یهوع جادیاز ا یریاصل را صراحتا جلوگ نیاعلام ا زهیاهو، «یدیو تول یصنعت یواحدها

در  سابق ب.ود. «یارض سمیفئودال» نیوزیجا دیهبا «یصنعت سمیفئودال» ذکر کرد و گفت  «یصنعت

 هیاول یگذار هیکه پن  سا  پس از سرما یبنواه جصوص کیو موسسان  رانیمد»راستای این سیاست 

بفروشند گه  ورانیجود به د لیدرصد سهام جود را به رغم تما 33شدهد یوادرا م ت،یو کسب موفه
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)غنی هژاد،  «تواهستند داشته باشندیکارخمد خن م تیریبنواه و مد یهاتیتوسعه فعال یبرا یازهیاهو

تواهد با تصویب قواهینی، زمینه ه رخ داد بیاهور خن است که دولت میاتفاقی ک (. 136و  133ا 0433

 ,Acemoglu, Johnson, 2002) سازی کندرشد بلندمدت را فراهم کند و یا در مهابل خن ماهع

ی موجود و دولت عیبه رشد صنا نده،یفزا یو روهه شیرو به افزا یهفت یدرخمدها »در ههطه مهابل (. 14

)کاتوزیان، « شد های کاملا بروکراتیک اداره میاهجامید که طبق معمو  با روشایجاد صنایع جدیدی 

(. بر اساس خمارهای موجود در حالی که سهم مالکیت دولتی در عرصه صنعتی در 101-100ا0430

درصد رسید، که بیاهور خن  61این سهم به  0431حدودا گهل درصد بود، در دهه  0431اواسط دهه 

(. این بیاهور این 307ا 0401ا  افزایش عرصه تحت کنتر  جود است )فوران، بود که دولت در ح

تواهند جود را با تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی واقعیت است که ههادهای استثماری به راحتی می

 (.Arroyo, Leticia, 2016, 5) اهطباق دهند

ه قیمت فولاد در بازار جهاهی بالا زماهی ک 0430داران سبب شد در بهار تلاش برای مهار سرمایه     

های فولاد بخواهند قیمت را قیمت در داجل هباید بالا برود و اگر واردکننده»رفت، شاه دستور دهد 

ا 0434)عالیخاهی، « گران بفروشند باید دادگاه هظامی ت.کیل شود و اینها را محکوم به اعدام بکنند

های خن زماهی حادتر شد که وقتی به دلیل سیاست(. جنگ با سرمایه داران جرد و کلان 433-436

اهد شاهن.اه مهرر فرموده»غلط شاه گراهی تمام مملکت را فرا گرفت، شاه به مهابله با بازار پرداجتا 

(. بازداشت حبیب الهائیان، صاحب پلاسکو در مرداد 033ا 0431)علم، « ها را کنتر  کندارتش قیمت

 تیهظام حهوق مالک »(. در حالی که 0ا 03763مه اطلاعات، شماره در همین راستا بود )روزها 0433

، در ایران مالکیت هویتی فرمالیته «است یبه خن معناست که همه منابع در تملک مالکان جصوص

داران ابتدا ( . اینووهه بود که سرمایه034ا 0430، برگ دن ون، اسپیتهوون، گروینوگنیافته بود )

داران، ور جارو کردهد و سپس جود از ک.ور رفتند. مبارزه حکومت با سرمایههای جود را از ک.سرمایه

های خهها از یک سو از هظام اقتصادی اجتماعی به ویژه برهامه»خهها را دگار اسکیزوفرهی ساجته بود. 

ای که ثروت و سرهوشت خهان را در بردهد و از سوی دیور از وجود هظام سیاسیتوسعه سود می

(. این وضعیت برای 603ا 0403)خبراهامیان، « ک.یدهدمرد قرار داده بود، ره  میهای یک دست

ها دجالت ک.وری که در خن اکنون ساواک گنان قدرت جود را گستراهده بود که در مدیریت باهک

(. این واقعیتی غیرقابل اهکار است که 101-101، 0433رسد )یواهه، کرد طبیعی به هظر میمی

 ,Bogart, Chaudhary)شود کیت و اهدک سالاری به تضعیف اقتصاد منجر میتضعیف حهوق مال

2019, 751.) 
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بر اساس مدل  1331نوع و رابطه نهادهای سیاسی و اقتصادی و نتایج آن در ایران دهه  - 1مدل 

 اوغلو و رابینسون.
 

داهد. وسعه اقتصادی میاوغلو تخریب جلاق را علاوه بر همه مصائب پیش روی خن از جمله الزامات ت     

ایستند. اما حکومت شاه در مهابل تغییراتی به امری که عموما ههادهای استثماری در مهابل خن می

کرد. سرهوشتی که رضا هیازمند از هصیرپور که واردات مراتب کوگکتر از تخریب جلاق هیز ایستادگی می

کند به جوبی بیاهور را گرفته بود، روایت میهای ولوو ولوو را کنار گذاشته بود و اجازه ساجت کامیون

 بایتهر ....جودش را توسعه داده بود یساز یدر مرحله او  قسمت باتر»این واقعیت است. هصیرپور که 

بودهد.  دهیارتش را جر یساز یبا استفاده از رابطه با دربار باتر یبازار را در دست داشت. برادران فولاد

ها به دربار یفروجت. فولادیتر مرفته بود، هم جنس بهتر داشت و هم ارزانپور بازار را گ ریهص یباتر

از دربار به من تلفن  ...شود یریپور جلوگ ریکه از کار هص هدمرتبه هامه فرستاد نیکردهد و گند تیشکا

 ا0433)هیازمند، ...« پور را مهر و موم کنم ریهص یشاه فورا بروم و کارجاهه باطر هیکردهد که طبق امر

غالبأ به  ،بازارهای سیاسی و ادراک ذهنی بازیوراندهد (. خهچه گفته شد به جوبی ه.ان می031-034
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حهوق مالکیتی منجر شده که رشد اقتصادی به دهبا  هداشته است و سازماههایی که به تبع خن به 

ا 0403، )هورث اهدههای لازم برای جلق قواهین اقتصادی کارختر برجوردار هبوداهد از اهویزهوجود خمده

31.) 

 

 نتیجه گیری

ای موقت و کوتاه این مهاله در پی خن بود تا ه.ان دهد در گه شرایطی توسعه اقتصادی به پدیده     

اوغلو از خن تحت عنوان وجود ههادهای اقتصادی فراگیر زیر  پاسخ را در خهچه کهشود. مدت تبدیل می

هد، یافتیم. در واقع توسعه اقتصادی تنها زماهی به سمت برسلطه ههادهای سیاسی استثماری هام می

یابد که ههادهای اقتصادی فراگیر در کنار ههادهای سیاسی فراگیر شکل های بلندمدت سوق میافق

بویرهد و به عبارتی وجه اقتصادی و سیاسی توسعه شکلی متوازن به جود بویرد. امری که در ایران 

بدین ترتیب زماهی که ایالات متحده به تدری  خزادی عمل بی.تری به دوره پهلوی دوم اتفاق هیفتاد. 

کرد و استهلا  ههادهای داجلی  تر از پیش عمل داد، دستواه سرکوب در داجل گستردهحکومت پهلوی 

از بین رفته و خهها بی.تر زیر سایه استبداد شاه فرو رفتند. در این گارگوب اگرگه برهامه سوم و گهارم 

سالاری تجربه توان رشد قابل قبولی را  زیر سایه اهدکایران ه.ان داد که در کوتاه مدت می توسعه در

های موثری برای خینده توسعه اتخاذ کرد. در واقع ایران در این کرد، اما در بلندمدت باید سیاستوذاری

و سیاسی تکثرگرا  شرایط بر سر یک دو راهی قرار گرفته بودا یکی اینکه هر دو گروه ههادهای اقتصادی

و فراگیر شوهد و از این طریق توسعه همزمان سیاسی و اقتصادی در ایران رقم بخورد. طبیعتا در گنین 

تداوم داشته باشد. دوم خهچه  0431تواهست همچون دهه می 0431شرایطی رشد اقتصادی ایراِن دهه 

رسد راهی که یدا کنند. بنظر میرقم جورد. اینکه هر دو ههاد سیاسی و اقتصادی ماهیتی استثماری پ

گیرهد همین پاسخ دوم است. به عبارت بهتر، بر سر دو راهی سیاستمدار، عموم مستبدان در پیش می

تر است. در واقع در گنین شرایطی سیاستمداران حاکم عموما به بهای جود گزینش راه دوم محتمل

ا برای بها قرباهی کنند. همچنان که در اهدی.ند و حاضرهد تداوم توسعه سیاسی ردر عرصه قدرت می

رقم جورد هیز  0431و ابتدای دهه  0431زیر سایه حکومت شاه، اهتخابی که برای ایران در اواجر دهه 

 اینچنین بود. 
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