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ﺳﯿﻒاﷲ ﻓﻀﻠﯽﻧﮋاد

1

ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪﯾﺎن

2

ﭘﺪﯾﺪه راﻧﺖ و دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞدار ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎی
راﻧﺘﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯽ آن ﻧﻈﺮﯾﺎت دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از راﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﺣﺎﺻﻞ از راﻧﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه راﻧﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ،
رواﺑﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان دوﻟﺖ
راﻧﺘﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ روﺣﯿﻪ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ،ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ و اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ در دوران ﭘﻬﻠﻮی و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در
دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﭘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻣﺪل دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن داده و ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن از آن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :راﻧﺖ ،دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ،دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﭘﻬﻠﻮی ،اﻟﮕﻮی دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در
اﯾﺮان.

 .1دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ.
 .2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ.
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 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارد .ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ از ﻧﻔﺖ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﻗﺒﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎ و
ﻣﺼﺮف در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼن ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج ،ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮔﺴﺘﺮه و ﻋﻤﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ آن در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻧﻔﺖ را از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ
ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻃﻮل  80ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪا از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ
و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮده ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺤﺮانﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮرم ،ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ ،ﻓﺴﺎد و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺪﯾﺪه راﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﻧﻔﺘﯽ در دوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻧﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد
راﻧﺘﯽ ،اﻧﻮاع ،ﻋﻠﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی راﻧﺖ و راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
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 .2ﺗﻌﺮﯾﻒ راﻧﺖ
راﻧﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ،ﮐﺮاﯾﻪ و اﺟﺎره اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮔﺮوه ﺻﺎﺣﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم از راﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی از آن ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ زاﯾﯿﺪه اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ )ﺑﯽﻧﺎ (1382،و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص راﻧﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ از ﻣﻨﺒﻊ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻃﺒﯿﺒﯿﺎن .(1371،ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﯾﺎ
درآﻣﺪی ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ از ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ ،راﻧﺖ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻧﻬﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ راﻧﺖ درآﻣﺪی ﺧﺎرج از ﻋﺮﺻﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را دارد و
راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد )ﻗﺎﺳﻤﯽ.(1383،
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ واژه راﻧﺖ را در ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :راﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻫﺪاﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از
ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدن ،زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﺑﺎدآورده ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت
ﺳﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎر از دﯾﮕﺮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1-2اﻧﻮاع راﻧﺖ

راﻧﺖﻫﺎ را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،دﯾﻮﯾﺪ رﯾﮑﺎردو
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت
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ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ وﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،راﻧﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﻓﺮد،ﻧﻬﺎد ﯾﺎ

 132ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﮐﺸﺎورزی ﭘﯽﺑﺮد و ﺳﻮد ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪای را ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺪ را راﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ
راﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
راﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی راﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و
ﻫﺮﮔﺎه دوﻟﺖ و اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و در
واﻗﻊ اراده ﻣﺘﻨﻔﺬان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرجﮐﺮدن رﻗﺒﺎ از ﻣﯿﺪان اﻣﺘﯿﺎزی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه
ﺧﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﮏ راﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای آن ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
راﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘﯿﺎزات وﯾﮋه ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ذاﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،راﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .راﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺧﻮرداری اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اﻣﺘﯿﺎزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن
را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت ﻧﺰد ﻋﺪهای ﻣﻌﺪود از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از راﻧﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد از
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،ﮔﺎﻫﯽ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﮔﺮوه
ﺧﺎص و ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻋﺎم دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﻋﺪهای راﻧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث ﺟﺎده ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺪ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻋﺪهای ﻣﯽﺷﻮد.
راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ زودﻫﻨﮕﺎم و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ ،ارزی ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺸ ٔﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع راﻧﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎم راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن زودرس اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮی از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯽﻧﺎ.(1382،
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ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﺮخ ارز ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ارزی و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 133

 .3دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪوی ) (1970در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫﺎی
دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ ،دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ از راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ راﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺑﯿﺮون از داﯾﺮه اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ اﺳﺖ راﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻓﺮاد
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .درآﻣﺪ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ،ﺣﻖ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
راﻧﺘﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ در آن ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻋﻄﯿﻪاﯾﯽ ﺧﺪادادی ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎزم ﺑﺒﻼوی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار در ﺟﻬﺎن ﻋﺮب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ
دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﻤﺎرد:
دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در واﻗﻊ در ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار
)راﻧﺖﺟﻮ( ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺧﺼﻮص
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﻧﻘﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺮوت ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
ﺑﺒﻼوی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻋﯽ روﺣﯿﻪ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ
روﺣﯿﻪ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ )ﮐﺎر و ﺗﻼش( ﺧﻠﻞ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ازﻏﻨﺪی ) (1388ﻧﯿﺰ راﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،درآﻣﺪی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و
ﺗﻼش ﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ در واﻗﻊ راﻧﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ،اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻧﻮع درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ،
آﻫﻦ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﻣﺲ و  ...اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،راﻧﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
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راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان ،دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار را ﺑﻪاﯾﻦﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

 134ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﻧﻔﺖ وﮔﺎز اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ،
ﺛﺮوت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف ،ﺷﺎﻧﺲ ،رواﺑﻂ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت اﺳﺖ.

ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر
دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ را در ﺳﻪ ﻋﺮﺻﻪ دوﻟﺖ ،رواﺑﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
 .1-4ﭘﯿﺎﻣﺪ راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺳﻪ ٔﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه را ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
 -اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ

دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ راﻧﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ
ﺟﺪاﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪ دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻘﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ را درﭘﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ راﻧﺘﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ وزﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻊ
ﻗﺪرت )ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺧﺎم دﯾﮕﺮ( در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻋﻬﺪهدار
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﺗﺮاﺑﯽ.(1384،
 -اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ )درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ( را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد،
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت در دﺳﺖ دوﻟﺖ ،از ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﺸﺮﯾﻪ.(1382،
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 .4راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ و ﺗﺎٔﺛﯿﺮات آن

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 135

 -ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻌﯽ دوﻟﺖ

در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ از داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺪه
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ )ﺗﻮﺣﯿﺪﻓﺎم .(1382،دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪﻧﺪ.
 -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی راﻧﺖ ﺑﺮ دوﻟﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎن
دوﻟﺖ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻌﯽ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ
ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﮔﯿﺎﮐﻮﻣﻮ .(1987،در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .2-4ﭘﯿﺎﻣﺪ راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ

ٔﺗﺎﺛﯿﺮ راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
در ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ.
اﻟﻒ( دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎً راﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻧﺘﯿﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺎﺷﯽ از راﻧﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی
اﻓﺮاد از اﯾﻦ راﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎً از راﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ ﺑﺮ
ﺧﻼف دوﻟﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺮژی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش
ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درﯾﺎﻓﺖ راﻧﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ )ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن .(1384،ﻟﺬا در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎزم ﺑﺒﻼوی و ﻟﻮﺳﯿﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
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از ﺧﺮده ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر وﯾﮋه

 136ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﺪ )ﮔﯿﺎﮐﻮﻣﻮ.(1987،

ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان دوﻟﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪارﻧﺪ ﺿﺮورﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﮐﺮدن از ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )ﻧﺠﻢآﺑﺎدی.(1987 ،
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ درآﻣﺪ راﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دوﻟﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﻣﺮدم
دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﻌﺎر ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺎﺳﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻘﯽ
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺣﺎﺟﯽﯾﻮﺳﻔﯽ.(1387،
 .3-4ﭘﯿﺎﻣﺪ راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دو ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻤﺪه از
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺸﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و اﺧﺘﻼل در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی.
اﻟﻒ( ﺗﺸﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی راﻧﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ و ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدیاﻧﺪ و رویآوردن
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ داد )ﺧﻀﺮی.(1381،
ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واردات ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻫﻢ روﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ
ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﻮﻋﯽ روﺣﯿﻪ
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ب( ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 137

راﻧﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎزه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺷﺪه
ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات زﯾﺎد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری راﻧﺖ را درﯾﺎﻓﺖ و آن را ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮا در آورد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ
دوﻟﺖﻫﺎی راﻧﺘﯿﺮ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ از ﮐﺎراﯾﯽ و
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪات
آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﺳﺖ )ﮐﺮدزاهﮐﺮﻣﺎﻧﯽ.(1380،
 .5از ﻧﻔﺖ ﺗﺎ راﻧﺖ
ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﺑﺘﺪای ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ
اﻫﻤﯿﺖ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﻣﯿﻼد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آﺗﺶ را ﻣﻈﻬﺮ اﻫﻮراﻣﺰدا
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهای ﺑﺮای روﺷﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ آﺗﺶ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ آﺗﺸﮕﺎهﻫﺎی دوران زرﺗﺸﺘﯽﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻮب و ﻫﯿﺰم ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )ﻓﺮﺷﺎدﮔﻬﺮ.(1381،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻔﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﺑﺮای ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﻌﻪ دﺷﻤﻨﺎن و
درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮودوت ﻗﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺖ را ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ و ﻗﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﯿﺮ اﻧﺪود ﮐﺮدن ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ
و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻣﺮاض ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺑﺎ ،ﺳﻞ و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪ )ذوﻗﯽ.(1374،
ﺑﺸﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺮﻗﯽ و روﻣﺎﻧﯽ دﻫﻘﺎﻧﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و ﭘﺲ
از ﺟﻤﻊآوری ﺗﺮاوﺷﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ آن را ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدهای از آن ﺑﻪ دﺳﺖ
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ب( اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

 138ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﻣﯽآوردﻧﺪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﺮﮔﯿﻦ .(1374،در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺖ در ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ از ﻗﺮن  19آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺮده و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻔﺖ ﺳﺒﮏﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ در ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ )ﻓﺎﺗﺢ .(1384،اﻣﺎ در ﺳﺎل  1859ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ در ﻋﻤﻖ  23ﻣﺘﺮ در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺣﻔﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﭘﯽ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
در ﺳﺎل  1974اﺳﺘﺨﺮاج آن ﺑﻪ 2760ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ )واﺳﯿﻠﯿﻒ.(1358،
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﺮاع ﻧﻔﺖ در ﻗﺮن  20ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﺸﻬﻮر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻔﺖ و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻧﺎﯾﻞ
ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻔﺖ )ﻟﺴﺎﻧﯽ .(1357،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1287
ﺷﻤﺴﯽ و  1908ﻣﯿﻼدی در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪ )ﻗﻄﺒﯽ .(1382،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ در اﯾﺮان ﻫﻮﯾﺪا ﻧﺸﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﮔﺬراﻧﺪ )ﺷﮑﺎری.(1387،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را در درآﻣﺪﻫﺎی
دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد و آن را در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ )ﮐﺪﯾﯽ.(1989،
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎٔﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻗﺪرت
ﻣﺮﮐﺰی ،درﺻﺪی از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪ )رﺋﯿﺲﻃﻮﺳﯽ.(1363،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل درآﻣﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر و ﭼﻪ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول در
ﺣﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد و ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺳﯿﺮی ﺛﺎﺑﺖ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﻪ  1330و اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  1340درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ
دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﭘﯽ آن دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
 .6درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ )(1291-1332
دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺣﺎزم ﺑﺒﻼوی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺳﻬﻢ ﺣﺪاﻗﻞ42
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در ﺳﺎل  1833ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪاری ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﻘﻄﯿﺮ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 139

درﺻﺪی اﯾﻦ درآﻣﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
دوﻟﺖ اﯾﺮان درﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ) (1291-1332ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﺣﺘﯽ دوران ﭘﻬﻠﻮی اول ﺻﺎدق
در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی از وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ دوره ) (1291-1332ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ دوره درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮﺗﺮی در درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان دراﯾﻦ دوره از  43ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل آﻏﺎز
ﺷﺪ و ﺑﻪ  31750ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻧﯿﺰ از  250ﻫﺰار ﻟﯿﺮه در ﯾﮏ ﺳﺎل آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺑﻪ  16ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه رﺳﯿﺪ.
در اﯾﻦ دوره ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ

1
3

از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در اﯾﺮان
ﻧﺸﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﻦ دوره وارد ﻧﺸﺪ و
رﺿﺎﺷﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد )ﻋﺒﺎﺳﯽ.(1383،
 .7درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در دوره زﻣﺎﻧﯽ )(1332-1357
ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد و ﭘﺲ از آن ورود ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻋﻤﻼً ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاف
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ
ﮐﻪ 50درﺻﺪ از ﺧﺎﻟﺺ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻧﻔﺖ ﻣﯿﺎن اﻧﺮژیﻫﺎ و ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﻣﺮوز
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺜﺒﯿﺖ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1328ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول
ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد -ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد -ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺳﺎلﻫﺎی ) (1334-1341اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  64/5درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺮای آن ﺳﻬﻢ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮد )ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی.(1376،
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ﻧﯿﺴﺖ؛ در واﻗﻊ از دﻫﻪ  1340درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 140ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎل  1957را ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﻟﻘﺐ داد و از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  40درﺻﺪ را در درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﻪ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺪوی ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ را اراﺋﻪ داده
و اﯾﺮان را ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ از  11درﺻﺪ در ﺳﺎل  1954ﻣﯿﻼدی )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً (1333ﺑﻪ 50درﺻﺪ در ﺳﺎل  1965ﻣﯿﻼدی
)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً (1342اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻬﺪوی.(1970،
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  1350ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ زﯾﺮ  54درﺻﺪ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل 1357ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ در دوره ) (1332-1357ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﺳﺎل  ،1332اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از 40
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺒﻼوی در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻻزم درآﻣﺪ
راﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ )42درﺻﺪ درآﻣﺪ دوﻟﺖ( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1339
ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ در اﯾﺮان راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .8اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در دوران ﭘﻬﻠﻮی
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در اﯾﺮان ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از
اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ در آن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ اﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪه اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺳﺎل  1901ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻔﺖ
در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  1908در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل 1951
در آن ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوﻟﺘﯽ راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از راﻧﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﻤﻮﻧﯿﺎل

1

در اﯾﺮان ،اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ در اداره ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ دوﻟﺖ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮد در اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دام
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﻔﺘﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﺜﺒﯿﺖ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در اﯾﺮان ﺷﺪ )ﺣﺎﺟﯽﯾﻮﺳﻔﯽ.(1382،

 .1ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺗﺮﯾﻤﻮﯾﻨﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮﯾﺖ – ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎٔﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﺷﮑﺎری.(1387،

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 141

 .9اﻟﮕﻮی دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ در ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
داراﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در ﮔﺮوی ﻫﻤﮑﺎری راﻧﺖﺧﻮاراﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری ﻣﯽداﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺟﻤﻊآوری ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ در ﻋﻤﻞ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ وادار ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻮق ﺻﻨﻮف دﻻﻟﯽ و ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ راﻧﺖ و اﻋﻄﺎی
ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
در ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ دوﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ را در دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ
)ازﻏﻨﺪی.(1384،
ﺗﺪا اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ،درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﻔﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮی را ﮐﻪ ﭼﻬﺮه
ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻧﻘﻼب 1357ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار داﻧﺴﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
و اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻠﯽﮐﺮدن
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻣﺨﺎﺑﺮات و
ﻣﺼﺎدره ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺴﻠﻂ و ﺳﻠﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﻧﺪ دوﻟﺘﯽﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﻣﻔﻬﻮم دوﻟﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع اﻣﻮاج اﻧﻘﻼب و ﺿﺮورت دﻓﺎع از وﻃﻦ و اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل  1368ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار و راﻧﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی درونزا و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﮓ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ از ﺗﻬﺮان و ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد )ازﻏﻨﺪی (1384،اﻣﺎ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واردات ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
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اداﻣﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار را

 142ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات داد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و آزادﺳﺎزی ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ) (1374-1378ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﻢ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ )ﭘﻮراﺣﻤﺪی و ﻓﻮزی.(1382،
اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از اﻟﮕﻮی ﻟﻮﺳﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی دوره
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ) (1368-1376و آزادﺳﺎزی ﻧﺴﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دوره رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭘﺲ از  1376ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ آزادﺳﺎزی ﻧﺴﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﻮل ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﺟﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از  8ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﻋﺪم ﮐﺎراﻣﺪی دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار در ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاری دوﻟﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮق داد و ﺷﻌﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد )ﯾﻮﺳﻔﯽ .(1376،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاد ،زﯾﺮا در  8ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ دوﻟﺖ را ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺪادادی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ داﺋﻤﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
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درآﻣﺪ

ارزی ﻧﻔﺖ در ﺧﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﺎﻣﺒﯿﺎﻧﯽ.(1376،
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوم ﺧﺮداد  1376ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺻﻼحﻃﻠﺐ
ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪای از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ و
راﻧﺖﺧﻮاران ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی
ﻣﺪﻧﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوم ﺧﺮداد  1376ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺖ و دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ارزی -راﻧﺘﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
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ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ٔﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 143

ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ازﻏﻨﺪی .(1384،ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺤﻮل ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺮژی
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت رﻫﺒﺮان اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر و ﺷﯿﻮه
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دوره  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب اﻧﻘﻼب وﺟﻨﮓ ،زﻣﺎﻣﺪاران ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺿﺮورت ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه ﮐﺸﻮر ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ در راه ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ.
 .10ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺿﺮورت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺘﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻼً از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ
) (1374-1378ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (1379-1383ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻘﻒ
ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ )ﺣﺴﻦﺑﯿﮕﯽ.(1381،
روش ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮاروی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎﯾﺪات ارزی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺿﻌﻒ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ واﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ در اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای
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ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪار را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارا

 144ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در ﮐﻨﺎر رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻊ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع و ﺧﺎرج از ﺗﻤﺎم ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺳﺎل 1960ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻻی 42درﺻﺪ درآﻣﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان از راه ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺟﻤﻊ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ،1379
 124284/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز  59448/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده
اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود 47/8درﺻﺪ از درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﭘﯿﻠﻪﻓﺮوش .(1382،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ راﻧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزده ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ اﺑﺰار داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
و ﺗﻼش ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و در درﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺮج ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق در اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
 .11راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﮏ دوﻟﺖ راﻧﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞدار را در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﻢ.
 .1-11ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻧﻔﺖ

ﮐﻤﯿﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺛﺮوتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺎک ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻤﺪن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﺳﻮره زﻟﺰﻟﻪ » و اﺧﺮﺟﺖَ اﻻرضَ اَﺛﻘﺎﻟﻬﺎ« ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت زﻣﯿﻦ روزی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ﺳﻮره زﻟﺰﻟﻪ،آﯾﻪ .(2
از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ ﺻﻼح اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ در ﭘﻬﻨﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺮد آورده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ و ﺳﺘﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﻬﯽ را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ » إنﱠ اﻹﻧﺴﻦَ ﻟَﻈﻠُﻮمٌ ﮐُﻔﱠﺎر« )ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﯿﻢ،آﯾﻪ  .(33ﭘﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ
و اﻓﺮاﻃﯽ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ
و ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روزی دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دارد
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ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺧﺎرﺟﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 145

ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﺎﯾﺪات ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ
در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺣﺪود  550ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﻮلﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد
)ﻣﯿﺮﺗﺮاﺑﯽ.(1384،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﺪودی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ درآﻣﺪ از ﺛﺮوت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف آن
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی از ﯾﻮرش
دوﻟﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻤﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار
ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺑﯽﻧﺎ.(1385،
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎرج از ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ
درآﻣﺪی از ﻧﻮع ﻣﻮﻫﺒﺖ زﻣﯿﻨﯽ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .2-11ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن دوﻟﺖ

ﻧﻔﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻌﺎع ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ
از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦرو راه رﻫﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد و از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ و واﮔﺬاری اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺮدم ،روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی آﺷﮑﺎرﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ
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ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) ﻧﺼﺮی.(1380،
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ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺼﺮی .(1380،ﭘﺪﯾﺪه راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ اﺻﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ .دﺧﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻧﻤﻮده و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﻧﻮع
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
اﻟﻒ( اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ :در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻬﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎده ،اﺳﮑﻠﻪ ،ﺳﺪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ و
دﻓﺎع ﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ب( اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اوزان ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﻫﺪف از اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ؛ در واﻗﻊ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدن
ﻋﺪم ﺗﻮازن و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ج( اﻗﺪاﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ :اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و  ...ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻣﺮدم
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺮﻓﺎً و ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯽﻧﺎ.(1382،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﺬف راﻧﺖﺧﻮاری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  35ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺤﺼﺎرات دوﻟﺘﯽ را ﺣﺬف
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺣﺠﯿﻢ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن دوﻟﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن
دوﻟﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد
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ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 147

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن در ﻋﻤﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.(1382،
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
دوم و ﺳﻮم در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد )ازﻏﻨﺪی.(1384،
ﻋﺪهای ﺗﻠﻘﯽﺷﺎن از دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻖ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اداره ﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎی ﺣﻘﻮق اﻗﺸﺎر
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﯾﮏ وزارت ﺑﺰرگ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
آن ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪاﺳﺎزی دو
ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺣﺴﺎس
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ )ادﯾﺐ.(1380،
از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﺑﺤﺚ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺤﯿﺢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء
ﮐﯿﻔﯽ در ﮔﺮوی رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ او ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﻦ اﻣﺮ اﻧﺤﺼﺎر و راﻧﺖ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮدم ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺘﯽ از
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار درآﻣﺪی )وﻫﺎﺟﯽ.(1380،
اﮔﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ
درآن ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان در آن ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
در آن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ را از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﮐﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،اﺻﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دوﻟﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
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آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی

 148ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

از ﮐﺠﺮویﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻒ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد )رزﻣﯽ .(1372،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاری از واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان در

 .3-11ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎت

اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ آن رﮐﻮد ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻼوه اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد از اﯾﻦرو ﺻﺮف ﻣﺎﻟﯿﺎتﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺒﺮانﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻮارض ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎتﭘﺮدازی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺎﯾﺪات دوﻟﺖ اﻣﺮی
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ و ]ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺗﺒﻌﺎت
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺘﯽ رﻫﺎ ﺷﺪ[ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم وﺻﻮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎت را اﺻﻼح ﻧﻤﻮد و ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد )ﻧﺼﺮی.(1380،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﯾﺎ ﻧﻬﺎدیﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﻬﺎدی
ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺎدی درآﻣﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ادﯾﺐ.(1380،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻧﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن )اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ( واﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺳﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺪام ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از دوﻟﺖ ارﺗﻘﺎء
دﻫﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮور دوﻟﺖ را ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم از دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ادﯾﺐ.(1380،
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ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 149

در ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﻨﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮر ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽروﯾﻢ و ﻫﺰاران ﻣﺎﻫﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .وزن ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﺗﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺪک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  5ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺣﺪود  15ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻌﯿﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً وﺟﻮد  5ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﻋﻈﯿﻤﯽآراﻧﯽ.(1371،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺎن ﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی رﯾﺰ ،ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶﮐﺮدن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و راه ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪود  200ﺗﺎ 500ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺪا
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﯿﺮوی دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ در ﮔﻤﺮک وﺻﻮل
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺣﻘﻮق .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان وزارت داراﯾﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ
درﺻﺪ ﻣﺤﺪودی از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺷﻮد )ﻋﻈﯿﻤﯽآراﻧﯽ.(1371،
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻧﻮع درﺟﻪﺑﻨﺪی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ زﯾﺮا ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻃﻼ ﻓﺮوشﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  50درﺻﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺟﺎﻣﺴﺎز .(1382،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
دﻻﻟﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی را ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی راﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،
ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﻬﺎن و دﻻﻟﯽ و ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺒﺎرزه
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ﺑﺰرگ وارد آن ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺧﺎرج

 150ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﮐﺎر وﯾﮋه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم – ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت -اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.

اﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ راﻧﺖ و راﺑﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪون راﻧﺖ و راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ادﯾﺐ .(1380 ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺬف راﻧﺖ و راﺑﻄﻪ
از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺪود
ﺑﻮده و رﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ رﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ دارد .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه ﯾﺎ
ﻧﯿﺎز ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ را در
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ
دوره  4ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را از  2260ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  1979ﺑﻪ  5746ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر در ﺳﺎل  1982اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻋﻢ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﯿﺐ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
آن ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻮزهای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﻧﯿﺎ
 135ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد و اﯾﺮان در  108ﻣﻮرد آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ )ادﯾﺐ .(1380،در
ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮐﺸﻮری در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ
دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در آن رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان

Downloaded from ejip.ir at 14:43 +0430 on Thursday June 24th 2021

 .4-11ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 151

در اﻏﻠﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎراﻧﻪ را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﺮان در رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دارﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﺮان اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺧﻂ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ روی آورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻼن
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ اﯾﺮان در آن ﺑﺨﺶ ﻣﺰﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ دارد و اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزش
اﻓﺰوده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ )ادﯾﺐ.(1380،
 .5-11ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﮐﺮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺐ ،اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﮐﺮدن ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﻧﯿﺰ اﺳﻼم ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﻮل و رﮐﻮد آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﻣﺸﻤﻮل زﮐﺎت و
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﺎدره ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﮔﻮد در ﮐﻨﺠﯽ آرﻣﯿﺪه و از
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و در واﻗﻊ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮل در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺎل زﯾﺎدﺗﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺮا ﺧﺮج ﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ )ﺻﺪر.(1360،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﭘﻮل اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮل ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻮل در ﮐﺎر ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﺑﻬﺮه از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ رﺑﺎﺧﻮار و ﻣﻮﻟﺪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در اداﻣﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد وادار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )ﺻﺪر .(1360،در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ و
درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﻟﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﮕﻞﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ و ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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 .6-11ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ادﯾﺐ.(1380،
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ و درﯾﻎ آن از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط اﺳﺎﺳﯽ
اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺳﺖ .دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ زود ﻫﻨﮕﺎم و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ ،ارزی ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﯾﮏ ﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻨﺎم راﻧﺖ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﯾﮑﺴﺮی اﻃﻼﻋﺎت زودرس از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ )ادﯾﺐ .(1380،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺘﯽ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮدی
ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻣﺆﻣﻨﯽ .(1384،دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ،
ﺟﻤﻊآوری درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .7-11ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف

ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ زﯾﺎﻧﺒﺎر
اﺳﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﮐﻢآب و ﮐﻢﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺶ از

1
3

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد )ﻋﻈﯿﻤﯽآراﻧﯽ.(1371،

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ
درﺣﺪ

1
3

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
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اﯾﺮان از اراﺋﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت روزاﻧﻪ و ﻋﺎدی و ﺳﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻣﺘﻨﺎع

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 153

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻮان در ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ردهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺴﯽ از درس و داﻧﺸﮕﺎه دور ﺷﻮد ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺴﺎد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ آن در ﻣﺼﺮف
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ،ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ
 30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  10/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل  8/4درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ دوره رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ  3/4درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ
آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژی در اﯾﺮان و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهدﻫﯽ در ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ )ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻔﺖ،ﮔﺎز،
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ(.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺑﺮق،ﮔﺎز ،آب و  ...را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
وﺧﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻧﺘﯿﺮﯾﺴﻢ ،اراﺋﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻓﺎﺣﺶ در اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺮف ﻓﺰاﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .اﻧﺤﺮاف ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ
روﻧﺪی ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻟﮕﻮی ﻏﻠﻂ ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺮدن ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺒﺬول ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻋﻈﯿﻤﯽآراﻧﯽ .(1371،در اﯾﺮان اﮔﺮ

 154ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

 .8-11ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ

ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﻪ آن را ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻔﺎوت
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﯽﻧﺎ .(1382،اﻣﺮوزه ﻫﺪف از ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در اﺻﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف دوﻟﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﻮﺳﻌﻪای ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﻧﻮاع و اﻫﺪاف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ و
ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ در اﯾﺮان از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی آن را ﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ )ﺑﯽﻧﺎ.(1382،
روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻗﺸﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﯾﺎراﻧﻪ و ﻗﻄﻊ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی
ﭘﺮدرآﻣﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد )ﺑﯽﻧﺎ.(1382،
در اداﻣﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺸﻤﻮل
ﯾﺎراﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ و
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎذب ارزانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب راﻧﺖﺧﻮاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذب از ﺟﻤﻠﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی
و ﮐﻮﭘﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی و ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داده اﺳﺖ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺷﺪ روﺣﯿﻪ اﺑﺘﮑﺎر و
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ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ در اﯾﺮان و راهﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از آن 155

ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در
ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ  4ﺗﺎ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺣﺬف و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

 .9-11ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزادﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﺎره و ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد

راﻫﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻓﮑﺮی
ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻮزاﯾﯽ ﻓﮑﺮی در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
دوﻟﺖ و رﻗﺎﺑﺘﯽﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آزادﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﺎره و ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،زﯾﺮا روسﻫﺎ ﯾﮑﺒﺎره اﻗﺘﺼﺎد را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ  90درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ آن در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ و  10درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر )ﻗﺎﺿﯽﻣﻬﺎﺑﺎدی.(1379،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ و ﻫﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪهای را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ آﺛﺎر آزادﺳﺎزی ﯾﮑﺒﺎره اﻗﺘﺼﺎد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ آرام اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﻗﺪم در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ .در راه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺬف
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداری و ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﻻزم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات اﺷﺨﺎص
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ واﮔﺬار ﮔﺮدد.
 .10-11ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﺸﯽ راﻧﺘﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدش را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا دوﻟﺖﻫﺎی
راﻧﺘﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ و در ﭘﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت را ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ و
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﺸﯽ راﻧﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺮﺑﺎر
ﻋﺪهای از راﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ...ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺘﺎب و ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ
اﻏﻠﺐ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺗﺨﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.

 156ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  11و 12

 .12ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ راﻧﺘﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر
ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻌﯽ دوﻟﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه راﻧﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻗﺸﺮﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ،اﺧﺘﻼل در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺸﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ و راﻧﺖﺟﻮﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﯾﮏ دوﻟﺖ راﻧﺘﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان ﭼﻪ در دوران ﭘﻬﻠﻮی و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ
اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻮﭼﮏﮐﺮدن دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات
ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ذﺧﯿﺮهﮐﺮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت ،اﺻﻼح
اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﺸﯽ راﻧﺘﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آزادﺳﺎزی ﯾﮑﺒﺎره و ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎد؛ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻮق دﻫﺪ.
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