
 

 

ن    از منظر تاریخی  14تبیین حکمرانی اقتصادی قر

 1  احمد خانی نوذری

گذشته شاید واقعًا در قالب یک جلسه  که بر ایران از منظر اقتصاد  گذشته چیزی  بحث تحلیل قرن 
گذشته بر یمنگنجد حاال من از یک دریچه خاص   که در یک قرن  ایران   اقتصاد خواستم به این مسائلی 

 گذشت نگاهی بیندازم.

را شنیدیم بحث   این  کنیم؛ طبیعتًا همه  ارائه  اقتصاد  از علم  گر بخواهیم  ا تعریف ساده  ببینید یک 
، چه در ُبعد یک یمتخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود را اقتصاد  گوییم حاال چه در ُبعد خانوار

 فرد و چه در ُبعد جامعه. 

 ی دوره قاجار اقتصادنرم افزار 

از حک بعد  تقریبًا  اواخر حکومت قاجار  ما  یا در  از ینابسامانومت قاجار  زیادی داشتیم.  های بسیار 
چه  به  را  کشور  اقتصادی  منابع  بودند،  کشور  فرمانروای  و  شاهنشاه  که  کسانی  ملی  کمیت  حا منظر 

اصاًل یمنیازهایی   چون  نداشت  وجود  بیشتر  نیاز  دسته  دو  یکی  عمومًا  بدهند؟  تخصیص  خواستند 
گارد، ینه هزهای دربار بود. دوم بحث تأمین  ینههزنداشت. یک بحث تأمین    خدمات عمومی معنا های 

کمو محافظان مطرح بود. در همان نیازهای حداقلی که    وحشمخدملشگریان، نیروی   های محلی یتحا
کمیا    وقت  آن مشکالت  یتحا با  خود  درآمدی  منابع  تأمین  در  داشتند  مرکزی  مواجه یدهعد های  ای 

گذارأمین این منابع از طریق  بودند. عموم ت افتاد. خالصه در زمان قاجار یمی یک سری امتیازات اتفاق  وا
را به یک سری  خودمختارمعروف است، به شکل   کمیت مطلق  ی ها نشاندهدست ی مانندی اجازه حا

کشور   مختلف  مناطق  در  نظر یمخودشان  در  مرکزی  شاه  آن  برای  را  عوایدی  یک  این  قبل  از  و  دانند 
کمیت بر یک منطقه را  نوعبهفتند.  گریم کم یمی حا فروختند و تمام ُمقدرات آن منطقه را در اختیار آن حا

کردند، فلذا قرار بود مصارف حکومت مرکزی از یمدادند و از این محل منابعی را تجهیز ی میا فرمانروا قرار 
ها  یاتمالاین محل تأمین شود. نه ُبعد خدمات عمومی مطرح بود، نه جاده، نه مسکن، نه بقیه مسائل.  

کم منطقه اخذ  هاحکومتدر قالب   شد و هیچ نصاب خاصی یمی محلی به شکل محدود توسط آن حا
 

 ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یمعاون امور اقتصاد  1
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کم آن منطقه بود و بسیار برای آن وجود نداشت. اموال دولتی که در آ ن منطقه وجود داشت تحت َید  حا
 بود.  وکتابحساببدون نظم و نسق و بسیار بدون 

 انقالب اقتصادی امیرکبیر 

که در ابتدای قرن جاری   کنیم؛ یکی از اولین اتفاقاتی  گر ما بخواهیم یک قرن اخیر را بررسی  شاید ا
یا مدل جدیدی از حکمرانی اقتصادی مطرح کرد، کاری یک تحول اقتصادی    عنوانبهافتاد، و شاید بشود  

کمیت و صدارت   کرد. هر چند دوره حا گذاری  پایه  گذشته  اواخر قرن  در  امیرکبیر  که  یرکبیر دوره امبود 
نبود  یطوالن تقریبًا  -مدتی  دوره  یک  بود  4بلکه  صدارت  و  کمیت  حا تحوالت   -ساله  شروع  نقطه  لکن 

کهزمان  در اقتصادی عظیمی بود.   ایران شد بودجه ایران بالغ بر دو میلیون تومان   صدراعظمیرکبیر  ام  ی 
کسری بودجه مواجه بود.   که   دولت مرکزی در تأمین همان مقدار مشکل داشت و با  یرکبیر چند امبود 

مشکل  ایران  اقتصاد  حوزه  در  بتواند  اینکه  برای  داد.  صورت  اقتصادی،  انقالب  جنس  از  اساسی  اقدام 
که نیازها را برطر های نظامی را کاهش داد؛ نه از منظر اینکه  ینههزهای دربار و ینههزف کند. یکی این بود 

هزار نفر   14ی تاریخی آمده است بالغ بر  ها کتابهای تأمین امنیت را کاهش بدهد. آن چیزی که در  ینههز
که   کسانی  و  حکومتی  قشون  عنوان  دربا  وحشمخدمتحت  امنیت  تأمین  برای  بودند  مستمری دربار  ر 

کردند   هزار نفر نبوده است. مضاف بر اینکه حقوق   4بیشتر از    هاآنکه تعداد واقعی  ی درحالدریافت می 
کرد. ماحصل این  کاهش داد و آن ده هزار نفر اضافه را حذف  را به یک پنجم  دریافتی خود شاه قاجار 

، باعث شد که  ییجوصرفه پیدا کند. در مقابل درآمدها    های حکومت کاهشینههز  شدتبههایی امیرکبیر
را افزایش داد. قوانینی را در حوزه گمرکات وضع کرد. از همه مهمتر اموال حکومتی را تجدید  ارزیابی  دارایی 

ک و مستغالت، مبنایی بوده است که مثاًل    بها اجارهکرد چرا که معیار   قبل، ارزیابی آن دارایی   صدسالامال
ها را تجدید ارزیابی دارایی نمود و بر مبنای ینایک اقدام اساسی    عنوانبه   یرکبیر امصورت گرفته بود فلذا  

کرد. یمتق  روز ارزش گذاری 

که   کند    شدتبه درآمدهای حکومت  کفه  مجموعه این اقدامات امیرکبیر باعث این شد  افزایش پیدا 
کند. طی  ینههزو متقاباًل   کاهش پیدا  میلیون   3میلیون به    2از    مملکتسال صدارت ایشان بودجه    4ها 

، مازاد درآمد پیدا   که از محل این امور کامل جبران شد به شکلی  کسری بودجه  کرد و  تومان افزایش پیدا 
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گذشت تا در سالهای بعد ما به بحث  کردند. بنابراین در مقطع خود یک انقالب اقتصادی بود. این دوره 
 شروع حکومت پهلوی اول رسیدیم. 

 حکمرانی اقتصادی پهلوی 

گر بخواهیم از ابتدای قرن   بحث کنیم طبیعتًا باید از شروع حکومت پهلوی اول به اقتصاد ایران    14ما ا
کنیم. تقریبًا در پایان جنگ جهانی دوم   گسترده ای پدید آمده بود و مردم با مشکالت یقحطنگاه  های 

وجود یجد ایران  مردم  توده  در  که  عمومی  نیاز  احساس  اولین  لذا  بودند.  مواجه  امنیت  حوزه  در  ای 
کردند و گفتند که ما گستره وسیعی از قبایل  داشت ضرورت حفظ امنیت سرزمینی بود. نخبگان همراهی 

االن   و  داریم  مثابیاساسمختلف  به  منظم  و  منسجم  ارتشی  باید  و  است  امنیت  ما  نیاز  قوای ترین  ه 
نیروی  ما وجود یک  کردند همسایگان قدرتمند  و برخی استدالل می  باشیم،  کشور داشته  از  حفاظتی 

پسندند هر چند که بعدًا اماره های دیگری ی ممرکزی مقتدر را در همسایگی خودشان بیشتر از این َتشُتت  
 در این قضیه خودش را نشان داد. 

برد. طبیعتًا یمرنج    شدت به  ی مختلفهاحوزهبسامانی در  آمد کشور از نا  سرکار خب وقتی رضاشاه بر  
کمیت را  ی مهر کسی زور بیشتری داشت   ی از سلسله اتفاقات افتاد امجموعهبگیرد.    به دستتوانست حا

را    4تا    3که طی   را یه پاسال رضاشاه عماًل سلطنت خودش  کرد. وقتی رضاشاه سلطنت خودش  گذاری 
کرد، بخشی از درآیهپا گذاری  گذاری  کشور ُمنبعث از قراردادهای وا یازات نفتی بود و بخشی از امتمدهای 

حوزه   در  که  امتیازهایی  گذاری  وا یا  استانی  مالیات  در    گمرک محل  بیگانگان،  هاحوزهو  به  دیگر  ی 
که نزدیک دربار بودند امتیازاتی  یخارج کسانی  گذار ها و اجانب داده شده بود و به بخشی از  بود   شده   وا
کمیت را در دست گرفته بود، پوشش  ولی ا  داد. ینمصاًل آن چیزی را که رضاخان پهلوی در سودای آن حا

 مؤلفه های حکمرانی پهلوی اول

که در ایران قرار بود رقم بخورد از دریچه امنیت قرار بود آغاز شود. نوعبه ی اولین اتفاقات اقتصادی 
ورت داشت. خب تأسیس ارتش طبیعتًا نیازمند لذا تأسیس یک ارتش بسیار منسجم، مقتدر و مرکزی ضر 

حوزه  در  خاصی  اتفاقات  درآمدی  کفه  در  باید  گزاف  هزینه  این  تأمین  است.  گزافی  بسیار  هزینه  یک 
یی که گرفت به این نتیجه رسید که چند کار نیاز دارد:  هامشاورهافتاد. رضاخان با توجه به  یمکشورداری  

راستای    -1 در  البته  منسجم  کمیت  تاسارتش  حا به یشخصیالی  شاید  منافعش  یعنی  است  بوده  اش 
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اقتصاد و برای مملکت  اثرات جانبی آن برای  شکل مستقیم قرار نبود برای مردم باشد ولی ممکن بود 
کله اقدامات شاه را در ابتدا شاید بشود در  یواندبحث    -2بماند.   حوزه در دوره   4ساالری بود. عماًل شا

کرد:  کشور  -3توسعه وزارت فرهنگ  -2ارتش  -1پهلوی اول تقسیم   وزارت راه و ترابری -4وزارت 

کنترل   برای  کشوری   و ارتش  امورات  بر  تسلط  برای  و  است.  بوده  مرکزی  حکومت  کمیت  حا بسط 
تشکیل   متولی  کشور  وزارت  فلذا  است  بوده  نیاز  کشوری  بعد    هااستانتقسیمات  ها،  یاستاندارو 

و  یبخشدارها،  یفرماندار ،  ها  فرماندار  ، استاندار تشکیل   دار بخشتعیین  این  طرفی  از  است  شده 
تا قبل از یواند را بپذیرند.  کشور  کار حکمرانی بر  تا  ساالری، طبیعتًا نیاز به افرادی در این سطوح دارد 

را عمومًا روحانیون   هاخانهمکتبی در اختیار روحانیون بوده است و عماًل  نوعبهدوره پهلوی اول فرهنگ  
که  یماداره   که نوعبهکردند  کمیت از همان ابتدا میانه خوبی نداشتند. شاه به این نتیجه رسید  ی با حا
کند تا این حوزه را در دست بگیرند. اعزام دانش آموزان و دانشجویان به غرب و اروپا ا طبقهباید   ی را وارد 

تهران بود تأسیس کرد. مدارس عالی   گاهدانشیی را که مهمترین آن  هادانشگاهرا شروع کرد. به موازات آن،  
کرد برای اینکه قشری   کنند و در عین حال از نظر   فکر روشن  عنوان بهرا تأسیس  بیایند در اینجا تحصیل 

کنند و در یواندفکری وابسته به نظام سلطنت باشند و بعد بیایند در قالب این ساختار   ساالر خدمت 
همه   از  و  باشند.  کشورشان  شما    هاآنخدمت  وقتی  و  ی ممهمتر  کنید  تثبیت  را  کمیت  حا خواهید 

ها و فرمانداری ها دارید. پس نیاز به جاده دارید. یشهردار،  هااستان  کشورداری کنید نیاز به دسترسی به
کنار ارتش، وزارت فرهنگ و و که در  زارت به وجود آمد، ماجرای وزارت راه و ترابری بود لذا چهارمین رکنی 

هایی ایجاد یرساختز داد. فلذا در دوره پهلوی بخشی از  ی مرا توسعه    هاجادهکه عماًل باید دسترسی ها و  
کمیت پهلوی اول تثبیت یم که در اثر ایجاد آن حا  شد. یمشد 

اقتصا بود. در  هزینه جدی  تأمین  نیازمند   ، تأمین یک چنین تمام موارد مذکور آن مقطع  د ضعیف 
ایران و توسعه  آهنراهریزی هایی در حوزه توسعه  برنامههایی فراتر از تصور بود. در حوزه وزارت راه ینههز

ی شوسه ایران انجام شد . این امر نیازمند یک هزینه سنگین بود و در عین حال توان و تخصص هاجاده
که نیروی یمج خریداری  آن در داخل نبود و باید تخصصش از خار  شد. در حوزه ارتش قرار بر این بود 

کندههوایی، دریایی و زمینی تشکیل شود بر خالف آن قوای بسیار  که در سراسر کشور بودند. تمام اپرا ی 
پس  ینا داشتند  آموزش  برای  مستشار  کردن  وارد  نیز  و  نوسازی  و  تجهیز  به  نیاز  هزینه یناها  ها 

دانشیم احداث  توسعه  خواست.  تهران،  برای سراهادانشگاه  آموزشی  فرهنگی  امور  توسعه  و  ایران  ی 
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کادر  و همچنین تأسیس وزارت کشور و آن ساختار  کم بکنند نیازمند یواندتربیت  ساالری که قرار بود حا
 هزینه بود.

ینه ها   تامین هز

مانی که شاه آن قرارداد  ی اول، شاید سهم نفت در بودجه کشور تا آن زپهلو  دورهدر ابتدای    طبق آمار 
کشور عمومًا از طریق   1معروف ویلیام دارسی  را انداخت در تنور و آتش زد زیر ده درصد بود. بقیه بودجه 

که اخذ می شد تأمین  یاتمال شد. اقتضائات بعد از جنگ جهانی اول و نیازی یمها به شکل متفرقه ای 
هم از -ن حال استعداد و ظرفیتی که ایران داشت کشاورزی داشت و در عی محصوالتکه دنیا به واردات 

گرفته کشاورزی و هم سایر صنایع شکل  توانست محرک توسعه در یم  -نظر صنایع دستی و هم از نظر 
 دوره پهلوی باشد.  

انجام داد برای اینکه منابع درآمدی    گمرکپهلوی اول بازنگری را در حوزه قوانین و مقررات مربوط به  
افزایش دهد.   افتاد فلذا منابع درآمدی را  اتفاق  امتیازات نفتی  گذاری  وا قراردادهای  تغییراتی در برخی 

بود. حکومت پهلوی خیلی زود به این   هاحرف بیشتر شد  ولی نیازهای حکومت پهلوی خیلی فراتر از این  

 
گاز و ق  ی بر آن شد تا از چاهها  یشمس   یهجر   یزدهمشاه قاجار در اواخر سده س  ینشاه پنجم  ین مظفرالد 1 استان    یر نفت و 

ا را سر و سامان دهد. به  ام  یاندربار   یه منظور به توص  ین خوزستان درآمد خزانه اش  نصراهلل   یرزا م  السلطان، ینبه خصوص 
نظام  یرالدولهمش به مهن  یغفار  ینالدو  صاحب  یقرارداد  الممالکدسمعروف  کاخ  به    18در    یهقرانرا در  که  کرد  امضا  ماده 

کتشاف و استخرا  یاز موجب آن امت گاز و قا کس دارس  یلیامسال به و 60کشورمان به مدت  یر ج نفت و    یسیانگل  گذار یهسرما ینا
گذار شد. یر کب  یتانیایاز دولت بر یندگی به نما    وا

به تعهدات خود به    یسیطرف انگل  ی،بود تا در دوره سلطنت رضا پهلو  یبه قوت خود باق  1312تا    1280از سال    یقرارداد دارس
کنش به ا  یرانچهارم مبلغ تعهد شده را به اصورت کامل عمل نکرد و تنها سه رفتار به صورت    ین پرداخت کرد رضاشاه هم در وا

 .زد شطرفه قرارداد را فسخ و آن را آت  یک

کار     یعصر پهلو  یران کرد اما ا  یتالهه شکا  یوانانگلستان به د  دولت از دستور    ینبودن قرارداد، به ا  یواندبا علم به خارج 
ک  یر شد و وز   یده موضوع به جامعه ملل کش  یت نکرد. در نها  ی توجه  ید تهد مأمور حل و فصل مناقشه شد. به    ی خارجه چکسلوا

  11  یخ را در تار   یدی پرداختند و قرارداد جد  یزنیحل مشکل به را  ی برا  1312خرداد   هفتمو انگلستان    یران او دو کشور ا  یشنهاد پ
دمن و شرکت نفت انگل 1312  ید ر جان ک   امضا کردند. 1933موسوم به قرارداد  یسبا س 
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که   گذراند مبنی  ینمنتیجه رسید  ینکه عماًل ا  بر توانند به این مسیر ادامه بدهند لذا مصوبات قانونی را 
بتواند   سلطنت  یا  بتواند  ییدارادولت  بفروشد.  و  کند  گذار  وا را  حکومتی  کندامتهای  گذار  وا را   -یازاتی 

تا از   -ی مختلفها حوزهی از جاده، امتیاز واردات  برداربهره ی از معادن خاص و امتیاز  برداربهره امتیاز  
 این محل درآمد بتراشد.  

گذشته وجود داشته است-در دوره پهلوی اول سنگ بنایی عجیبی را   توسعه داد، آن هم   -که البته در 
که از طریق قوانین،   که  یمها را مصادره  ینزماین است  ها را به نفع حکومت و به نفع ارتش و ی بعضکرد 

که از ابتدای دولت حکومت پهلوی اول تا  ی ممارها  بعضی هم به نفع خود شخص شاه بود.  آ   1320گوید 
کشور حدودًا   کسری بودجه نبود چون بخشی با سر نیزه و بخشی   15تقریبًا بودجه  برابر شد و در نهایت 

سال   16سال    15های ارتش طی تقریبًا  ینههزشد و  یم، تأمین  اموالهم با قلدری شاه از محل مصادره  
کمیت پهلوی اول   کمیت رسید، ولیکن از  تا مقاطعی به یکحا کل بودجه حا که تعریف ها محلسوم  یی 

اولین   شد.  تأمین  توسعه  هابرنامه کردیم  که  اقتصادی  حوزه  در  ایران  صنعتی  توسعه  و   آهنراهی  بود 
  ، ،  توتونشگفت این است که از محل نفت و امثال آن تأمین نشد بلکه از محل مالیات بستن بر قند، شکر

ک  و ... تأمین شد.   تریا

 حکمرانی اقتصادی پهلوی دوم

که اصاًل   بعد از دوره پهلوی اول در حوزه اقتصادی به پهلوی دوم می رسیم. طی یکی دو دهه اول 
پهلوی دوم محمدرضا به دلیل ضعف ساختار شخصیتی خودش و سایر مسائلی که وجود داشت عماًل بر 

کشور خیلی مسلط نبود و  کشور نابسامان بود. جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده   حوزه مسائل اقتصادی 
ی از عوامل دست به دست هم داده بود که بیشتر ابعاد سیاسی امجموعهبود. شاه اول تبعید شده بود. 

 پیدا می کند. 

گر بخواهیم از منظر اقتصادی نگاه کنیم باید پهلوی دوم را از اوایل دهه   شروع کنیم که خب    40شاید ا
شاه اتفاقی    تقریبًا  چه  فهمید  تقریبًا  و  شد  مسلط  کشور  امورات  به  حمایت یمجوان  توانست  و  افتد 

خودش جلب کند و سلسله اقداماتی را از منظر اقتصادی در کشور   حکومتکشورهای خارجی را نسبت به  
کرد، از آن انقالب شاه و مردم بگیرید تا اقدامات در حوزه صنعت و ارتش و... ، مجموعه این   اتفاقات اجرا 

کشور داشت. شاید دوره طالیی اقتصاد ایران قبل از دوران انقالب  اقتصادی طبیعتًا یک ماحصلی برای 
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را بشود در دهه   کرد. تأسیس سازمان برنامه و ایجاد یک قدرت متمرکز در   40اسالمی  شمسی جستجو 
کشور یک اتفاق بسیار حائز اهمیت د  توسعهیزی برای امورات  ر برنامهحوزه   ر دوره حکمرانی ایران یک 

سال ابتدای قرن شکل   30-40طی این    هاوزارتخانهی متفاوت با ساختار فعلی بود. عماًل  نوعبهبوده است و  
گرفته بودند و بر امورات خودشان مسلط شده بودند ولیکن نقش سازمان برنامه یک نقش بسیار متفاوتی 

کم  بردار بهرهی  نوعبه  هاوزارتخانهبود.   حا نه  مسائل  بودند؛  نیروگاهی یجادکنندهایتی  بود  قرار  گر  ا اش. 
ی که سازمان اقداماتکرد و خروجی این  یمیشگاه قرار بود ایجاد شود سازمان برنامه عمل  پاالایجاد شود یا  
که    بردارشبهره داد،  یمبرنامه انجام   یزی ر برنامهوزارتخانه های متبوع بودند. لذا عماًل طی آن ده سالی 

گرفت یک سری  متمرکز ص های عظیم صنعتی ایجاد شد و رشد پیوسته اقتصادی باالیی یرساختز ورت 
کنترل شده تر بود.   کرد. تورم نسبتًا  کشور تجربه  ی شغلی بسیاری در اقتصاد پدید آمد و عماًل هافرصت را 

که ایجاد شد، عماًل یک تحول   حکمرانی در حوزه    جلو روبهعصر خیلی خوبی بود و با توجه به ساختاری 
اقتصادی اتفاق افتاد ولیکن ساختار فاسد حکومت در آن مقطع اجازه نداد که سازمان برنامه آن مسیرش 

کاسته شد و نقش    50را ادامه دهد و از ابتدای دهه     هاوزارتخانهشمسی عماًل از محوریت سازمان برنامه 
که در دهه  ی خوبدستاوردهاپررنگ شد، به دلیل نفوذ دربار شاه، بسیاری از آن   شمسی به دست   40ی 

های صنعتی ایرانی که می یرساختز آمد، در دهه پنجاه همان دولت پهلوی از دست رفت. لذا بسیاری از  
که   از توسعه   متعلقبینیم آن بخشی  از دولت و حکومت جمهوری اسالمی است بسیاری  به زمان قبل 

که در حوزه صنایع   و صنایع مختلفی  تعریف  ز صنایع فوالد، خودروسازی،  به ی میرساختی  شود مربوط 
 است. 40دهه 

گر بخواهیم   ی کنیم و از دوره پهلوی به دوره جمهوری اسالمی برسیم یک اتفاق بسیار مهم  بندجمعا
 -زیر ده درصد  -های دولت را ینههزیک کشور صاحب منابع نفتی بودیم که بخشی از   عنوانبه. ما افتاد

نفت بر عهده داشت و این امر تا قبل از ملی شدن صنعت نفت بود فلذا عماًل بیماری هلندی موضوعیت 
کشاورزی بوده استینمپیدا   کشور به تجارت، تولید و  بودیم و   خودکفاری  کشو  هرحالبه.  1کرده و اتکای 

   .یمداشت اییمسائل و مشکالت جد یحکمران یهرچند در ساختارهاآمدیم یبرماز پس خودمان 

 

کشور   یانجام داد، آنجا برا   یراز ش  یکشاورز   یشگاهدر نما  ی در دهه دوم قرن جار  ی معروف  ی سخنران  یرضاشاه پهلو 1   توسعه 
کشاورز  یم  یلتحل و  صنعت  منظر  از  ما  که  پ  توانیمیم   یکرد  طبیمکن  یداتوسعه  ارجح   یکشاورز  یعتاً .  صنعت  دارد    یتبر 

مطلب به   ین از ا  یالبته بخش کرد یخواهند. او از منظر صادرات به ماجرا نگاه میما را م یکاال  یجهان  ی بازارها ینکهواسطه ابه
که قبل از جنگ جهان  ینخاطر  ا کشورها  ی بود  کثر  بودند    امکانات به رو آورده   ی آورآذوقه و جمع  یآوربه جمع  یادن  یدوم ا
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گرفت. و از    طور بهی نفتی، قیمت نفت  هاشوکبعد از آن    1340از   - 48آرام مسیر صعودی در پیش 
کرد.  1347 پیدا  افزایش  کی  وحشتنا وجه  به  ایران  نفتی  درآمدهای  تصاعدی  نحو  درآمدهای   به  ما 

میلیارد دالر در سال در اواسط   20شمسی تا به بیش از    40میلیون دالر در اوایل دهه    500مان از حدود  ینفت
ک برابر شد. و اینجا بود که عماًل به شکل    40سال درآمد نفتی ما    15دهه پنجاه شمسی رسید. طی    وحشتنا

از نظر اقتصادی   مجموعه اقداماتی   -نظر الزم را داشته باشد  بدون اینکه شاه دقت    -و افسارگسیخته 
که هم   کمیت را به یجدهای بسیار  یبآسانجام دادند  ای بر حوزه اقتصاد داشت و بودجه دولت و حا

کرد. در مقاطع سال    98درصد رسید، یعنی    2یرنفتی ایران به زیر  غسهم صادرات    55-56نفت وابسته 
درصد مبتنی بر صادرات صنعتی بود. عماًل   2ت بود و زیر  درصد درآمدهای یک کشور مبتنی بر صادرت نف

که   و    هاقرنکشوری  بود  به   صادرکنندهخودکفا  را  آن  اقدامات  بود مجموعه  کشاورزی  و محصوالت  غله 
امر عمده درآمدهای  ابتدای  در  واردکننده غالت شدیم.  اواسط دهه پنجاه  در  ما  که  سمتی سوق داد 

گراحاصل از نفت، صرف   ای پهلوی دوم در حوزه واردات تجهیزات نظامی، تأسیسات، توسعه یی هسودا
  ها آنناوگان نیروی زمینی، دریایی و هوایی شد و این جزو همان اقداماتی به شمار می رود که بسیاری از 

که بعدًا در دوره جنگ و بقیه مسائل در یب البته خریدهای خیلی خوبی بود  ضابطه بود و بخشی هم 
جمه کمیت  حا ولیکن حفظ  بگیریم.  نظر  در  هم  بخش  این  باید  و  آمد  کارمان  به  ایران  اسالمی  وری 

در اقتصاد، تورم بسیار   1ی که اتفاق افتاد توسعه بسیار نامتوازنی بود. مصرف بسیار زیاد پ ترو دالرهااتوسعه
کرد و بیماری هلندی به بدترین شکل مم  50سنگینی را در اواخر دهه   کشور تحمیل  کن اوج بر اقتصاد 

کرد.   و  هافرصت  هرچندپیدا  ولی فقر  کرد  افزایش پیدا  کاری در جامعه شهری  اقتصاد یبی  به  توجهی 
برای اینکه  -و روستاها باعث فقر بیشتر در روستاها شد و افرادی که از روستاها آمدند    تر دورافتاده  مناطق

کن شدند،  -شوند  مندبهرهاز موهبت های شهرنشینی   گوید باعث یمآمارهای رسمی    در حومه شهرها سا
حلبی   ها،  خانمان  بی  آمار  که  چند    هاخوابشد  آمار  زندگی  ا خانوادهو  خانه  یک  در  که  کردند یمی 

 
کرده بوده و ما صادرکننده    یداپ  یشافزا  ت غال  یدمهم است و لذا خر  یار بس  یدادرو  یککه جهان در آبستن    دانستند یچرا که م

 .یمداشت یخوب یلی خ هاییتفلذا ظرف یمبود
گرفت در آن سال ن  1975»پترو دالر « در سال    یستمس 1 تا   یاز عربستان سعود   یکاجمهور آمر  یسرئ  یکسون،شکل  خواست 

پرداختند   یکاعضو اوپک هم به فروش نفت خود به دالر آمر ی کشورها یگر حرکت د یننفت خود را  به دالر بفروشند ، متعاقب ا
کوتاه  پرداختند .  یکابه استقراض دالر از آمر یز ن ییو کشورها فتیا یش افزا  یکادالر آمر  یتقاضا برا یو در مدت 
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کرد و    50تا اواسط دهه    40در دهه    شدتبه ها مجموعه نتایج آن رشد افسارگسیخته و یناافزایش پیدا 
 بود. هاکردنضابطه بودجه دولت و هزینه یب

 از منظر جهت گیری آن  اقتصادیتحوالت 

ما در تحلیل   که  از مهمترین مسائلی  افتاد شاید یکی  که  اتفاقی  اسالمی،  انقالب شکوهمند  از  بعد 
کنیم   کشور باید به آن نگاه  یری این اتفاقات و رویدادهاست. به گجهت مسائل اقتصادی و رشد و توسعه 

که د ر منظر اقتصادی قرار قول آقای دکتر درخشان، استاد بزرگوار ما: »تمام تحوالت اقتصادی و اتفاقاتی 
گر قرار است که منفعتش به قشر مستضعف و محروم جامعه نرسد آن  کمیت رقم بخورد، ا است در یک حا

گر بخواهیم   کلیت اقتصاد نیست و آن اقدام نباید صورت بگیرد« شاید ا به   تر مفصلاقدام عماًل مفید در 
تمام    مسائلاین   کنیم  اقدامات  هاورقنگاه  از  که  آن یرکبیامیی  بر  و دوم مروری اجمالی  اول  ، پهلوی  ر

این   از  بعد  و  بکنیم،  یمداشتیم  مروری  یک  اسالمی  جمهوری  خصوص  در  باید یریگجهت شد  را  ها 
که از منظر عدالت اجتماعی، خروجی این برای  ی مردم چه بوده است؟ آیا ، این اتفاقات هاتودهسنجید 

ای به یسهنوک ا به همراه آورده است یا نه؟ یک طبقه  ی مردم عدالت اجتماعی رهاتودهاقتصادی برای  
کان فقر را  وجود آورده و مواهب اقتصادی را به آن طبقه نوکیسه رسانده و در طبقه مستضعف جامعه کما

 توسعه داده است؟ 

گر از دریچه که در ابتدای  نگارواقعهبخواهم به آن    توزیع ا کردم مروری داشته  هاصحبتی  یم عرض 
که از محل اقتصاد باشم می تو ان تحلیل خوبی در مورد حکمرانی اقتصادی داشت. ماحصل تولیداتی 

است،   آمده  ارمغان  به  ایران  کشور  از   اشبهره برای  یکی  اول  پهلوی  دوره  در  است؟  برده  کسی  چه  را 
کس االن در    که-ین چیزها  ترمهم  عرض کردم هم در حوزه راه،   -شودیمها هم خیلی در موردش بحث  یتا

گر خروجی آن  ت خواسته در حوزه یمرابری و جاده و هم در حوزه ارتش بوده است. ماحصل این ارتش ا
بود. کل دوره پهلوی یمامنیت متبلور شود و مردم عمومی منتفع شوند باید در قبال تهدید خارجی موفق  

که در مقابل هبوداول با یک تهدید خارجی مواجه   مان یک تهدید یم و آن هم در انتهای دوره پهلوی 
ی کرد و کاماًل تحویل داده اند و در قالب جنگ جهانی دوم خالهم کاماًل سرافکنده بود و بالفاصله مرزها را  

گواری برای کشور افتاد. پس عماًل تمام تمرکز  با وجود اعالم بی طرفی کاماًل اشغال شدیم و اتفاقات خیلی نا
ا برای توسعه  ما  تمرکز منابع ملی  ایران  برای بسط قدرت منابع  آمده است  کار  به  که  رتش عماًل چیزی 

کمیت بوده است و سرکوب کردن   خصوصًا -ی مختلف اقوام در سراسر کشور و عماًل عموم مردم  هاگروهحا
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بهره این امنیت را نچشیدند فقط سرکوبش را چشیدند، و عماًل از منافعی که روانه ارتش شده، عده    -اقوام
 محدودی منتفع شده اند. 

در حوزه راه و ترابری هم همین بوده است تمام مردمی که در سراسر کشور قند و شکر و سیگار مصرف 
بلش   کشیدند و مالیاتش را به دولت مرکزی دادند تا از ق  ک  کشیدند تریا  آهنراهکردند، و خالصه زحمت 

که ایران در حال   ی توده مردم ایران! بلکه بود؛ البته نه برای ایران و نه برا  شدنساختهایجاد شود، چرا 
گرفته شده بود   که برای ایران در نظر  که هیچ ارتباطی با    آهنراهراه آهنی  های یتواقعشمال جنوب بود 

گسترده   شهر کالن  6تا    5ی جمعیتی مردم در قالب  ها تودهاقتصادی ایران نداشت و   کشور در آن مقطع 
گر قرار بود مردم و  شوند آن موقع  مندبهره ونقلحملی اتوسعهی جامعه از مزیت هاتودهشده بودند و ا

کرمانشاه، اصفهان و شیراز بود و یک مسیر راه آهنی هم حتی در  کرمان،  جمعیت ما در مشهد، تهران، 
که در آن  طراحزمان قاجار   کرد. یک نطق   ایران  آهنراهی شده بود  باید مسیر شرق به غرب را طی می 

که بحث این پروژه  زمان  در معروفی مصدق در مجلس ملی دارد   که تصویب شود اصاًل   آهنراهی  قرار بوده 
 ما شرق به غرب بوده است. آهنراهگوید یم

که آیا منافع ملی صرف    فلذا  شود، یمم  ی مردهاتودهراجع به دوره پهلوی اول دقیقًا نکته این بود 
گذاری اقتصاد ما سبب رفاه عمومی  یمایجاد عدالت اجتماعی   ریل  یا نه؟ ببینید وقتی یمکند و  شود 

که بهره و آن توزیع عوائد عمومی به نفع یک قشر  یاستسماحصل   گذاری و ریل اقتصاد به سمتی باشد 
که  یمباشد باعث    خاص که   ن آهراهی مردم از آن منتفع نشوند مثال  هاتودهشود  را زدم چون بنا نبوده 

ها رفت یاتمالیشان زیر بار  هاشانهی مردم خدمت بدهد و آن همه هزینه و همه مردم  ها تودهبه    آهنراه
کمربند اتصال شمال به جنوب  ولیکن عوائدش صرف پروسه جابجایی نیروهای متفقین بود و خالصه 

 ه پهلوی دوم هم به همین شکل بوده است.ی اصلی ایران. در دوربازرگان بود نه صرف مسیر تجارت و 

کان روی   40گذرد و در این یمسال از انقالبمان  50ما  و اندی سال وارد دهه پنجم شدیم ولی در کما
که از آن زمان  یلر چرخد و  یمهمان پاشنه   ی اقتصادی هافرصتدر توزیع    شدهگذاشتههای اقتصادی 
توسعه   تف  وکار کسببرای  خیلی  صنعت  توسعه  نظام و  در  هم  است؛  نشده  ایجاد  آن  در  ماهوی  اوت 

 . هارانتو توزیع  هافرصت یص تخصیزی ما و هم در ر بودجه
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که به وجود آمده مستقیمًا به  وارد مصادیق بشویم. قبل از انقالب طبیعتًا بخشی از منافع اقتصادی 
گذاری بشود تا ایران ساخته بشود ولی این یهسرمارسید و بخش دیگری هم قرار بوده  یمخاندان پهلوی  

که ایران نقشی کار    ساختن برای ایران و جامعه ایرانی نبود، به نحوی طراحی شده بود  در نظام تقسیم 
که جاجهانی داشته باشد و در   گر از نظر امنیت منطقه ای قرار بود  کند. مثاًل ا یگاه خودش توسعه پیدا 

 شدیمقدرتمند  العادهفوقی را داشته باشد ایران باید از منظر نیروی نظامی امنطقهایران نقش ژاندارم 
مسیر     و  شدنشعماًل در  م  قدرتمند  ملی مصرف  کار منابع  تقسیم  ساختار  برای  را  جایگاه  آن  تا  شد  ی 

 هاحوزهها قرار بود ایران بخشی از تولیدات جهانی فوالد و بقیه    1جهانی ایفا بکند. در حوزه تولید کامودیتی
که در واقع نقش خود را ایفا  که برای توسعه صنعت یمرا به عهده بگیرد  کرد. اما آیا خروجی این قرار بوده 

مختلف اصاًل جایگاهی نداشته است؟   محصوالتهای ارزش  یره زنجایران هنوز در آن موقع در    ایران باشد؟
همه   آن  توسعه  ها دانشکدهما  و  تولید  مهندسی  فنی  و  ادادهی  تولید ینایم  مهندس  دانشجوی  همه 

ی دیگری هاحوزهیازمان در حوزه علوم انسانی و  نکردیم آیا واقعًا نیازمان این همه مهندس بوده است و یا  
ی و انتفاع به نفع برداربهرهبوده است؟ لذا توسعه فرهنگ ما و توسعه اقتصاد و توسعه صنعت ما در ریل  

گرفت آیا این ریل را تغییر داد؟   دیگری بوده است. انقالب صورت 

یل گذاری اقتصادی پس از انقالب   ر

برسد ولی یک چیز تفاوت پیدا    های ما منفعتش به مردمگذارییاستسکردیم از این به بعد    ما تالش
کردیم تا یک انقالبی در حوزه  یمنکرد. بر همان ریل آن اتفاق داشته صورت     هادانشگاهگرفته بله تالش 

آن بخش  هاحوزهدر   ریل روی  کان  کما ولیکن  تربیت بدهیم  و  تعلیم  اش یمهندسی مختلف دانشجو 
جاده،  ی مبیشتر   و  راه  حوزه  در  در خیلی    ونقلحملچربید.  است.  گرفته  صورت  خوبی  اتفاقات 

ها خیلی اتفاقات خوبی بوده است اما برای اینکه  یناها صورت گرفت. خب  ی دسترسین نقاط  تردوردست 
کرد؟ آیا  ر برنامهیزی ما و نظام  ر بودجهاین اتفاقات بیفتد نظام ساختار   یزی ما چه ساختاری را پشتیبانی 

که از منظر حکمرانی بگوییم عماًل ما چرخش ریل انقالب ما یک انقالب اقتصادی را رقم ز یم؟ به اداشتهد 

 
قابل  ییکاال   یتیکامود 1 که  کاالها  یتاست  با  ا  ی معامله  باشد.  داشته  را  اول  ینمشابه  مواد  عموما  هستند.    یعصنا  یه کاالها 

  یکبه عنوان    یز و ن  کند یه م روزمره استفاد   ی که بشر در زندگ   یی کاالها  ی تمام  یماده خام برا   یک ها هر روز به عنوان    یتیکامود
کامود  یی، دارا که به طور   یت اقتصاد حائز اهم  ی برا  یل دل  ین ها به ا  یتی کامود  یمت. قشوندیو ستد م  د دا   یتی در بازار  است 

 . دهدیقرار م یر را تحت تأث ی نهائ ی کاالها یمتق یممستق
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که بانک مرکزی نداشتیم و بعد بانک مرکزی تأسیس   40عنوان مثال در حوزه شبکه بانکی، تا اوایل دهه  
کشور بحث  کنترل مسائل اقتصادی  شد و تعدادی بانک تجاری داشتیم. خب یکی از مهمترین شئون 

که ما بعد از انقالب قدرت خلق نقدینگی است   کشور است. حاال سؤال اینجاست  کنترل مسائل پولی  و 
کله نظام بانکداری ما همان  کان نظام بانکداری و شا کردیم و کما کلهچه  که از قبل از انقالب  اشا ی است 

اجازه ورود بخش خصوصی را به حوزه نظامات بانکداری خودمان دادیم و یک رقابت   هفتادآمد. در دهه  
اش انجام دادند که ماحصل آن رقابت بیشتر یدهجهت ی پول مردم و  آورجمعن در جذب منابع و  سنگی

دست   ما  دادیم.  محله  الت  دست  را  چاقو  عماًل  و  شد  بیشتر  نقدینگی  تولید  خلق   هابانکبرای  در  را 
گذاشتیم.   باز  باال  بسیار  اقدامات  ی خروجنقدینگی  و  نقدینگی  زیاد  حجم  که ضابطهیباش  شد  ای 

ی ها گروهی در حوزه تأمین منابع مالی برای  انحصاردهند و عماًل یک  یمی خصوصی دارند انجام  ها بانک
صورت   منظر یمهدفشان  از  را  تحول  یک  بودیم،  موفق  مالی  پولی  نظام  ساختار  در  ما  چقدر  دهند. 

کمیتی بانکدار  گام به جلو بود یا اقتصادی رقم بزنیم. آیا ورود بخش خصوصی به حوزه حا ، یک  کشور ی 
که از   کردن در همان مسیری بوده  که از    گذشتهحرکت  پیش رفته یعنی همان ساختار نظام پولی بانکی 

یزی ما آیا سازمان برنامه جایگاهش متفاوت شد؟ آیا ر برنامهگذشته بوده است؟ در حوزه ساختار نظام  
که ایجاد  ها رانتتوانستیم این   که در حوزه  ر بودجه نظام    شود در حوزهیمیی  کاری بکنیم  یع باز توز یزی 

سال تقریبًا بعد از انقالب تقدیم مجلس   43که بعد از    1400به توده مردم برسد؟ در حال حاضر بودجه  
کان یک آشد  که انتفاعش در حوزه توزیع به ا بودجهیا کما طور نیست.  ینابرسد؟ به نظر  هاتودهی است 

کان   گیرد. یمی خاص قرار اعدهدر اختیار یک   هارانتسنگین نهفته و این ی بسیار هارانتکما

ای تقدیم یک سری از اقشار خاص کردیم    4200ما در همین چند سال اخیر میلیاردها دالر در قالب ارز  
که  یمو این نشان   که ما قرار است از ر برنامه  ساختار دهد  یزی ما مشکل دارد، ساختار یارانه و حمایتی 

خصوصًا در همین طی یک دهه   هاسال   ما، اقتصادمان، و صنعتمان انجام دهیم مشکل دارد.  مردمان
ی مختلف اقتصادی بدهیم. چقدر هابخشهای سنگینی به  تالش کردیم یارانه  -یعنی دهه هشتاد-قبل  

سبب توسعه صادرات ما شد و چقدر سبب ایجاد عدالت اجتماعی در توزیع رانت شد؟ حاال غیر از قضیه 
غ از  توزیع یارانه ها، به یک نوع نسبی یبآسها به شکل نقدی که سعی کردند یک مساواتی برقرار بشود فار

کند به شکل مساوی به همه برسد. ولیکن یمی اقتصادی که حکومت خلق  هافرصتسعی کردند که این  
ضایی که در قالب یک بازار و آن ف  آزادما دیدیم در افزایش قیمت ارز و عماًل کم شدن فضای رانت بین بازار  

کرد و صادرات    اتفاقاً بسته، دولت پدید آورده بود   یر گچشم یرنفتی ما افزایش  غدیدیم صنعت بیشتر رشد 
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ی گرفت یعنی عماًل آن ساختار بودجه وابسته به نفت که طی ادوبارهبیشتری پیدا کرد. بخش تولید جان  
اتفاق افتاد و قیمت ارز سرکوب شد، عماًل   70دهه    ی متعددی در دهه هشتاد و در یک مقطعی در هاسال

کشاورزی و بخش یم منجر به عقب ماندن بخش تولید شد. موتور محرک ما در اقتصاد   توانست بخش 
توسعه صادرات   دار پرچمهای نفت    1ی بخش نفت و سابسیدری اگونهصنعت باشد ولی به شکل رانت  

یرنفتی ما افزایش پیدا کرد. ولی شما بروید ده قلم غرات  شدند. ما در ظاهر طی بیست سی سال اخیر صاد
عماًل  غصادرات   ببینید  را  ما  گازی    5یرنفتی  میعانات  حاال  تا  موقع  چه  از  است  نفتی  یرنفتی غموردش 
شود؟ فقط یمیرنفتی تلقی  غشود و از چه زمانی اتان و اتیلن و پروپیلن و بوتان محصوالت  یم  محسوب

در اختیار که بوده است؟ در دهه هفتاد ما چه ساختاری   هاآنیک جابجایی سرفصل است. خب انحصار  
حوزه   در  مل ر برنامه را  شرکت  اسمش  که  کردیم  ایجاد  پتروشیمی  ملی  شرکت  یک  که  بردیم  ی یزی پیش 

است.   خاص  خصوصی  بخش  اختیار  در  مالکیتش  ولی  است  را ی مدولت    وقتآنپتروشیمی  گاز  آید 
فروشند خب ماحصل این رانت بسیار  یممحصولشان را به شکل آزاد    هاآندهد و  یم  هاآنای به  یارانه

ایجاد   که  آیا  یمسنگینی  مردم منتفع  هاتودهشود  آیا  ی می  خصهاکارگاهشوند؟  بخش  کوچک  وصی ی 
 توانند این یارانه را دریافت کنند؟یم

 لزوم انقالب اقتصادی 

گر بخواهم یک  ی در این بخش داشته باشم؛ ببینید ما نیاز به یک انقالب اقتصادی داریم  بندجمعا
گر قرار است اقتصاد ما زیبنده انقالب اسالمی باشد باید یک اتفاقات خوبی صورت بگیرد. طبیعتًا انقالب   ا

حوزه اقتصاد است   اشحوزهین  ترافتادهعقبی  نوعبهی مختلف برنامه داشت شاید  هاساحتاسالمی در  
گفتن داشتیم. استقالل سیاسی خیلی خوبی را هاحرف مان  یاسیسی در حوزه  نوعبهما   ی خوبی برای 

کردیم و سعی  کمتر  گذاری صورت دادیم. وابستگی را به خارج  شکل دادیم و تحوالت عظیمی در آن ریل 
بر منافع ملی خودمان  مبتنکردیم   افتاد خالصه  تصمی  اتفاقاتی  بگیریم، در حوزه فرهنگ  با   هرچندیم 

از نظر من تحوالت درون این  لنگان خرک خویش پیش بردیم ولی در حوزه اقتصادی  مشکالت جدی 
ام دومی ساختار پاسخگوی نیازهای ما نیست. به نظر من در دهه پنجم انقالب اسالمی و در راستای آن گ 

که مقام معظم رهبری برای چله دوم انقالب مطرح کردند ما نیاز به یک انقالب اصالحی اقتصادی داریم.  

 
1 Subsidiary 
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یزی و هم در حوزه ساختارهای ر برنامهانقالب اقتصادی هم در حوزه شبکه بانکی و هم در حوزه نظامات  
گونه داریم. به چه وکارمانکسبحوزه توسعه  کارهای انقالبی   معنا؟  نیاز به 

کار  ی مدو سه مثال   خواهیم بکنیم و تکلیف خودمان را با  یمزنم. ما در حوزه نظام پولی بانکی خب چه 
کنیم. ما  یه سرمانظام   کم بر شبکه بانکی باید مشخص  خواهیم دست بخش خصوصی را در یمداری حا

که   گر باز بگذاریم دودش به چشم  گیمحوزه خلق نقدینگی باز بگذاریم؟ ا خواهیم ببندیم با ی مر  رود؟ ا
که   قانونی  اندوخته  نرخ  درصد  دو  یکی  مرکزیهابانکافزایش  بانک  نزد  را  منابعشان  خصوصی   ی 

توانیم این اتفاق را صورت بدهیم و چقدر اثر خواهد داشت؟ چقدر این باال  یمکنند آیا  یمی  گذارسپرده
بانکی   شبکه  حوزه  در  کردند  قانونی  ذخیره  نرخ  در  که  پایین  کردند و  سعی  مدام  است؟  داشته  اثر  ما 

درصد سهام یک بانک خصوصی داشته باشد،   5یقی نباید بیش از حق  دار سهامرا تشدید کنند؛  هاقانون
کثریت  یمبانک خصوصی داریم مگر نه اینکه ما همه    15ده الی    ما حدودمگر نداریم؟   یک   ها آندانیم ا

بینید که چند هزار یمت راست اقتصادی هست، یک شخص است و یک شخص صاحب بانک است و عماًل  
کرده است. خب باید حکومت جمهوری اسالمی از منظر اقتصادی تصمیم  تومان میلیارد  خلق نقدینگی 

های یتئورو   ها بگیرد. حاال ممکن استینااساسی در این حوزه بگیرد. یا باید قدرت خلق نقدینگی را از 
تواند یممختلفی برایش مطرح است، از اندوخته قانونی صد در صد بگیرید که بگویید شبکه بانکی فقط 

کند و قدرت خلق نقدینگی در اختیار بانک مرکزی است تا اینکه  ارائه سرویس و خدمت به بدنه بانکی 
یشتر ضرورت بان در جذب نقدینگی  میبانکدار اصاًل این سؤال باید جواب داده شود ما در حوزه نظامات  

که در حوزه نظامات  ینا به رقابت وجود دارد ؟   یزی ما، در حوزه ر برنامهها باید پاسخش داده شود چرا 
ریل    ساختار  است.  مهم  خیلی  ما  ستانی  باید یاستسمالیات  تولید  از  بیشتر  مالیات  اخذ  بر  ما  گذاری 

از   باید  یا  باشد  باید  خدمات  از  است؛   یدیعاباشد؟  سمتی  چه  به  گذاریمان  ریل  ما  باشد؟  سرمایه 
از ارزش افزوده  یم را  کار یهسرماخواهیم مالیات  که  کسی  کار است و هر  که نیروی  کسی  از  یا  ها بگیریم 

کسی  یمکند مالیات بیشتر  یمبیشتری   اش را بیشتر می یهسرماکند و  یمهایش را دپو  یهسرمادهد و هر 
یمات اساسی تصممان  یاتیمالی دارد. یعنی ما تا وقتی که در خصوص اصالح نظام  شود، بیشتر فرار مالیات

کان در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در نظام   کان قرار است ر بودجهنگیریم کما یزی همین است آیا کما
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که از   1ما توانستیم نفت بیشتر بفروشیم؟   چقدر طور بماند و هر  ینهمی  نفتکه بودجه    خب ما تا زمانی 
که یجراحمنظر هزینه،   های سنگینی در هزینه های دولت صورت ندهیم و واقعًا نیاییم این پیشنهادی 

که آیا ما واقعًا یمروی آن صحبت  هاسال کنیم  مان را یعمرانتوانیم بودجه ینمشود، روی آن بیشتر فکر 
که منابع   که آن چیزی  کنیم بدین معنا  از رانت   و حاصل ملی است  از بودجه جاری به معنای واقعی جدا 
زیرساخت ایجاد  صرف  بیاید  است  نفتی  درآمد  حاصل  است،  ما  و    2موقعیتی  جاری ینههزشود  های 

که وضع  یاتمالها از مردم و  یاتمالخدمات عمومی از محل اخذ   شود جبران شود. یعنی عماًل ی مهایی 
کنیم و یک بودجه ینه هزبودجه پایداری مبتنی بر منابع پایدار درآمدی داشته باشیم و   هایمان را جبران 

استخراج   دارد  نسلی  بین  سرمایه  این  واقعًا  چقدر  هر  که  باشیم  داشته  صرف  ی معمرانی  شود 
کنیم و صرف گذارییهسرما را استخراج  های بین نسلی شود و در زیرساخت هزینه شود. چرا باید نفت 

کارمند دولت هستم چه حق ها تودههزینه حقوق و مزایای   که االن  کنیم. فرضًا من نوعی  کارمندان  ی 
سال   50سال دیگر در این کشور بیاید و    50ای بر آن نوه من که قرار است  یهروتقدمی دارم از منظر عدالت  

گر این نفتی که فروخته  ینههزدیگر نفتی وجود ندارد که فروخته شود و   شود، یمهایش داده شود. الاقل ا
که    با کسی  کشور متولد    50آن جاده، فرودگاه، بندر و جاده ساخته شود آن  شود از یمسال بعد در این 

کرد.  این منافع استفاده خواهد 

کردم   سعی  توسعه  هاحوزه من  حوزه  در  بزنم.  مثال  را  مختلف  داریمان،  وکار کسب ی  بنگاه  نظام   ،
ساالری یواندی نیاز داریم. این نظام  ، به یک سری تصمیمات اساسوکار کسبتسهیل مجوزهای ایجاد  

که از   کم شده، بروکراسی  کشور حا گرفتیم و  یفرانسوها و  یسیانگلکه در   وپا دست داریم در آن    هاسال ها 
ی متفاوتی ها حلراهتواند پاسخگوی نیازهای قرن جدید باشد. پاسخ به نیازهای قرن جدید  ی نمزنیم  یم
 طلبد.یمرا 

شاید نیاز به یک تصمیمات اساسی، زیرساختی و سخت   هاحلراهست که این ی بنده این ابندجمع
دارد. عماًل شاید اسمش را از منظر انقالب بگذاریم خیلی بهتر باشد. ما نیاز به یک انقالب اقتصادی داریم 

 
من پولش را   ایکس، و یمتهزار بشکه فروش نفت با ق 300و  یلیونم 2که امسال دولت داده است که  یآمار نجوم یک مثل 1

 .دهمیم یشرا افزا یم جار ی ها ینهدرصد هز 50و  دهمیحقوق پرسنل م دارم،یبرم
2 Infrastructure 
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ای را دستی به آن بکشیم. باید در خصوصش تصمیمات اساسی گرفته گوشهنه یک جراحی زیبایی که یک
 .شود

 فقدان تئوری اقتصادی بعد از انقالب

کاش ما بعد از انقالب در حوزه مسائل اقتصادی صاحب یک تئوری و حرف بودیم، مسئله این  ای 
که ما پس از انقالب اسالمی اصاًل صاحب یک نظریه منسجم در حوزه اقتصاد ن یم و یک بخش بوداست 

. یک جایی به شکل کاریکاتوری کمونیست شدیم در کاریکاتوری از هر کدام از این مبانی و تفکرات گرفتیم
سازی و اموری که هیچ جای یخصوصها و یکجایی به شکل کاماًل صفر و صدی رفتیم در حوزه  توزیع یارانه

کردیم. لکن ما طی این   سالی که گذشت اصاًل نشان  50الی  40دنیا خصوصی نکردند ما بردیم و خصوصی 
 حکومت جمهوری اسالمی که مبتنی بر یک قاعده است. گیری در یمتصمنداد که مجموعه 

واقعًا   اقتصادی  حوزه  در  کنیم  صحبت  خودمانی  که  است  این  واقعیت  خودمان  تکلولی  با  یفمان 
مشخص نبود. مرحوم شهید صدر یک سری مباحثی در حوزه اقتصاد ما مطرح کرده بودند و پیش بردند 

ذاران حکومت جمهوری اسالمی با این مسائل آشنا بودند؟ گ یهپاای بود ولی چقدر  یهپاکه بسیار مسائل  
کند که باید نرخ ی نمی خود مفصل بحث  اقتصادهمین در مورد نظام بانکداری مگر شهید صدر در کتاب  

نشان   این  خب  بگیریم.  صد  در  صد  اصاًل  قانونی  به  یمذخیره  ولی  داشته  وجود  مسائلی    هاآندهد 
واقعی ببینید  است.  نشده  که  پرداخته  است  این  خیلی  یمت  هر گراآرمانفرمایید  لزومًا  است.  یانه 

آیا  گراآرمان نیست.  بد  جمعی    دسترسقابلیی  تصمیم  یک  با  نظر  به  نه؟  یا  است.    دسترسقابلاست 
که انقالبمان در حوزه فرهنگ و با حوزه سیاست واقعًا طور همان  یی بود. گراآرمانی 

کردیم    اوالً اه متمایزی قرار داریم  دهه قبل در یک جایگ  4نسبت به    اآلن که قبل از  اتجربه تجربه  ی 
هایمان یب آسگذاری اقتصادی را تجربه کردیم و  یاستسگذر    صدسال  اآلن انقالب به این شکل نداشتیم.  

گر ما   گذاری در مورد نظام پولی مالی صحبت    20را دیدیم شاید ا کردیم تصوری یمسال پیش سیاست 
ولی   و مردم تحلیل    اآلننداشتیم  کسی  تا راننده  و  که در روستا  افرادی  کف  تا  اثرات یمشما  کند نقش 

کشور  در  که  تورمی  و  نقدینگی  خلق  مسائل  در  را  خصوصی  بخش  بانکی  شبکه  دارد   مخرب  را  داریم 
است  یم افتاده  اتفاق  این  وقتی  خب  تجربیات    اآلن فهمد.  حوزه    اجراقابلاین  در  ی ها بحثنیست؟ 
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نداریم که راهکار در چیست؟ خب داریم ولی اجرای آن راهکار سخت   اجماعمرتبط با حوزه مالیات واقعًا ما  
 تنی است. یافدستطلبد و یمطلبد همراهی نهادهای مختلف را ی ماست. همت 

ای است که وقت چیدنش است قبل از  یوهماتفاقًا  اآلنی بنده این است که این انقالب بند جمعلذا 
کال بود و ما صاحب یک نظریه حاال منظورم لزومًا نظریه اقتصاد مقاومتی نیست.   یک نظریه   کهآناین 

گر یمزیرساختی است وقتی وارد مصادیق   شود از نظر بنده این میوه پخته شده و وقت چیدنش است و ا
که ما در حوزه اقتصادی داریم   شود. یعنی معلوم نیستیمنچینیم فاسد    اآلن که این ساختار حکمرانی 

که آیا ده یا بیست سال دیگر ما نظام جمهوری اسالمی  بخواهد با همین مسیر برود واقعًا متصور نیستم 
کان پابرجا خواهد ماند یا نه. لذا باید  کما خواهیم داشت یا نه؟ آن انقالب فرهنگی و انقالب سیاسی ما 

که به چه سمتی است. تصمیم بگیریم یا ر  کنیم یا واقعًا این مسیر انتهایش مشخص است   یل را عوض 

بزرگوارمان   دوست  این  برای  شاید  انقالب  کلمه  حاال  فرمودند  خانی  دکتر  را  نکات  حسینی:  دکتر 
گویم من اصاًل دنبال یمکمی ابهام داشت. منظورم از انقالب اصالح نظام حکمرانی بود. خیلی ساده  یک

گفت  حاال ایش که اصالح نظام حکمرانی و تعارف هم ندارد و نظام شعارزدگان  ی نبودم مسئله این بود 
گر نشود  که آقای دکتر خانی گفتند نتایج این راه   طور همان حکمرانی اقتصادی کشور باید اصالح بشود. ا

 و به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

بحث و  نداشتم  دیگری  نکته  بود.  همین  انقالب  از  بحث   منظور  و  ببند  و  بگیر  بحث  نبود،  شعاری 
یی که زدم نظام پولی هامثال امنیتی کردن موضوع اقتصاد نبود. مسئله این بود که این نظام حکمرانی با  

ی کشور و مسائل دیگر این نظام، نظام معیوبی است و بر اساس همان حرف اولی ابودجهبانکی، در نظام  
یی که ماحصل توافقات اجتماعی و قراردادهای اجتماعی هارانتو  ی سیاسی  هارانتکه زدم در توزیع آن  

طرف و از طرف دیگر  یکاز بینیم این  یمکند و نتایج را هم داریم  یمما است به بدترین شکل دارد عمل  
کردیم، مثاًل در   که ما سعی  ی زیرساختی این توزیع رانت را بعد از انقالب اصالح ها حوزهیکجاهایی هم 

که برای ما اتفاق افتاده یمبرد و خنثی  یمرا هم از بین  هاآنکنیم اثرات  کند. امروز با این وضع اقتصادی 
 هرحال بهبینیم کسی دیگر اثرات و آن حجم که  یمی اقتصاد کالنی را که همه داریم  هاشاخصاست و این  

گرفتیم مثل در حوزه بهداشت،  اشت و درمانی ی بهدها خانهتصمیمات زیرساختی که ما در دهه شصت 
حتمًا   شاید  داشت  ما  برای  هم  بزرگی  و دستاورد  کردیم  درست  معدود  یمکه  جز  ما  که  دوستان  دانند 

آمار  هاجنگ که  افتاد  اتفاق  این  انقالب  از  بعد  دوران  در  که  بودیم  آمار غیر  وممرگ یی  از  ما  یرنظامی 
که در یکها جنگیر نظامی ما باالتر نبوده است. حاال در بسیاری از  وممرگ  کشورهای یی  صده اخیر در 
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زد به جهت ی میرنظامی از آمار مرگ و میرهای نظامی باال  غیرهای  وممرگدنیا اتفاق افتاده بود معمواًل آمار  
گیرداری اتفاق یماریباینکه  این طرح قبل از انقالب هم بود افتاد خب ما با توجه به این البته یمهای وا

که در آن زمان مرحوم شدند و این بحث و  ولی خب عملیاتی نشد و بعد از انقالب یک دو نفر از پزشکانی 
که بحث این   کرونا یکبار دیگر به هاخانهطرح را جلو بردند  که اتفاقًا در این موضوع  ی بهداشت و درمان 

کمترین هزینه ما   کنیم. درد و داد ما رسید، با  کنترل  توانستیم این دستاورد را به دست آوریم و موضوع را 
که در آن  ینههزبینیم این  ی مداریم    امروزهاما   که اینجا شد و این رفاهی و اتفاقات مثبتی    هابخشهایی 

ی اساسی شدیم هاشکستی اقتصادیمان دچار فعل ها و  حکمرانرخ داد به جهت اینکه در این حوزه  
که ما یه سرماین همه حجم  ا ی زیرساختی  هاحوزههم دیگر خیلی بولد نیست و در    اهآن عماًل اثر   گذاری 

کردیم، اثرش دیگر خیلی ملموس نیست رسان برق و    هاجاده،  هاراهدر حوزه   گاز  ی به روستاها و آب، برق و 
 ی جدی شدیم.هاشکستبرای افراد جامعه چون ما در این بخش دچار 

است  منظورمانقالب   یا   همین  بگذاریم  انقالب  را  اسمش  حاال  شود.  حکمرانی  اصالح  این  باید  که 
در  بگیرد.  انجام  باید  کار  این  نیست  یا  است  شعار  بگوییم  نیست  مهم  چه  هر  حکمرانی  نظام  اصالح 

در   نشود  را  این  شاید  که  هم  بتوان  اموضوعی  و  کرد  صحبت  مسائل   بعداً ینجا  نظرم  از  کرد.  صحبت 
که ما را  اقتصادی ما هم با مسا کند ی مئل اقتصادی دنیا خیلی متفاوت نیست. آن چیزی  تواند متفاوت 

مسئله  هاپاسخ در  وگرنه  است.  ما  متفاوت  داریم  هامثال ی  زدیم  که  هم  مسئله ی میی  در  ما  بینیم 
که در دنیا وجود دارد و یزیر برنامه یزی و نظام ر بودجهبحث نظام  اصطالحبهتخصیص  مان این مسائلی 

کشورهای مختلف  کشوره که  ی متفاوتی دارند و  هاپاسخای دیگر هم داشتند منتهی تفاوت این است 
ها را از هم متمایز کرده و برای آنها الگوهای متفاوتی را داشته است. واال مسئله  ی متفاوت آنها پاسخاین  

گریزی از اینکه نظام بانکی داشته باشیم نیست. دیگر  که همان مسئله است. در نظام بانکی باالخره این 
از این   که من خودم خیلی  هاکلمهامروز صحبت  از مسیر ینمیی  پسندم. اینکه حکمرانی اقتصادی ما 

نیست ما هم یکجاهایی نیازمند این هستیم که دولت   هابحثگذرد یا بازار آزاد؟ این  یماقتصادی دولتی  
حتی   و  بکند  مداخالت  کهدرجاهابیاید  موضوعی  همین  مثل  خاصی  مورد    ی  در   انکرودر  افتاد  اتفاق 

کمیتی منظورم است حاال ستاد اجرایی هم یک بخشی از دولت موضوع درمان و دارو دولت یعنی نظام حا
گر آن فانت  که این اتفاق افتاد. ا کند در دنیا هم دیدیم  است و دولت به معنای حکومت. بیاید مداخله 

که دولت آمریکا از مالیات شهروندان   آمریکایی به شرکت فایزر و شرکت مدرن ... نداده بود که های بزرگی 
اتفاق    اآلن دستاوردها  را  ینماین  این  که  خوببهافتاد.  هایی  فانت  حتی یم  هادولت ی  حوزه  در  دهند 
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فسیر آنجا بحث کرده و موردکاوی کرده. اصاًل دیگر  تبه  1داری در آن کتاب دولت کارآفرین یهسرماکشورهای  
دوگانه   نظرم  به  ها  سازی  دوگانه  و  یساز این  است  کاذبی  خودش نوعبههای  و  است  رهزن  خودش  ی 

باید  یم دولت  یکجاهایی  که  هستیم  این  نیازمند  هم  ما  شود.  حجاب  و   دخالتتواند  کند  ورود  و 
کند.   در نظام حکمرانی ما یک جایی همین جابجا شدن این   آلنا یکجاهایی اتفاقًا نباید دولت مداخله 

که مسئله باید    هاستمسئله گذار شود دولت دارد الکی مداخله یمتق  نظام  بهیعنی یکجایی  گذاری وا
که باید  یاهسکند و با مداخله خودش سبب ایجاد بازار  یم ها و بازارهای نامناسب شده و یک جاهایی 

کنم ی مشوم و فکر  ینمرا متوجه    هاه دوگاناست. دیگر این    شده  رهاو  باشد نیست    داشته  حضور دولت  
ی ها مسئله  مانهایمسئلهکند. ما  یممی کند و وقت ما را تلف    منحرفشدن بیشتر ما را    هاهدوگانوارد این  

 مان مشخص است.یحکمران

گر بخواهم در مورد مسئله حکمرانی صحبت کنیم می توانیم صحبت کنیم دو سه حوز ه اساسی دارد.  ا
کشور یک چالش  هاچالش کسری بودجه است. و یک چالش دیگر نظام یاساسی اقتصاد  مان چالش 

گویم چالش نظام پولی یماست. که حاال من وقتی   وکار کسبپولی بانکی است و دیگری هم بحث فضای  
بودجه    وکار کسبی  جابهبانکی   کسری  چالش  بانکی  جابهو  و  پولی  نظام  چالش  مثل هابحثی  یی 

که  هاصندوق کردند  ینای بازنشستگی و مسائلی  گر بگویم یمروند ذیل آنجا  یمها  یناها ایجاد  گنجد. ا
که ما در بیمه و مالیات ستانی داریم ذیل این    وکار کسبچالش فضای   ها  ینابینم.  یمتمام بحث هایی 

کرد.  یمرا   باز  این  یناشود  کردند و ما باید در  ایجاد  یک سری   هاحوزهها خودشان یک سری مسائلی 
انجام دهیم. حاال اسمش را بگذاریم انقالب غیر انقالب هر چه ، آن خودش خیلی   حکمرانانهاصالحات  

اصالحات   این  نداریم.  دعوا  لفظ  نگیرد    حکمرانانهدر  انجام  گر  این آقاکه    طور همانا فرمودند  دکتر  ی 
ی اقتصاد کالن ما این وضع سینوسی که پیدا کردند و یکجا هم بود گفتم مثل ضربان قلب یک هاصشاخ

که دارد سکته   گر یمکند و دارد قلبش  یمبیمار  ایستد. این معلوم نیست یک دهه آینده اصاًل برای ما ا
نگیریم معلوم نیست یک سال   را  این نوسانات  و جلوی  نگیریم  را  روندها  این  ما چه ینآجلوی  برای  ده 

هم به تأخیر   هرروز توانیم واقعًا  ینمتوانیم متصور باشیم یا  یمسرنوشتی را رقم بزند اصاًل یک دهه آینده را  
گرفتن ینههزبیفتد این مسئله   است. تر سختهایش و جلوی آن را 
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اصالحات   آخر  جمله  و  آخر  کالم  همیشه    حکمرانانهضمنًا  اقتصاد  حوزه  بخش ترسختدر  ین 
جامعه   آحاد  چون   ... هزینه  و  منافع  با  چون  است  بوده  حکمرانی  درگیر   صورت بهاصالحات  ملموس 

طور است. شما ببینید یک اصالحات ارزی قبل از انقالب انجام ینهمشوند. در تاریخ خودمان هم  یم
کشور تحت تأثیر آن اصالح ات ارزی است و شد تا به همین امروز هنوز پرونده حقوق مالکیت زمین در 

تحت تأثیر   نشدهحلو در استان های مختلف ما    هاشهرستانهنوز بسیاری از موارد و مباحث زمین در  
گرفت. خب شما مثاًل بروید در سازمان اوقاف و سازمان آستان قدس ببینید  آن زمان  که  همان تأثیری 

که در مورد  ینا کینزمها هنوز چقدر پرونده دارند  یجه یک تصمیم حکمرانان  درنته  های موقوفی است 
گرفته شد در     نشدهحل ها گذشته است و هنوز هم ینای هابحثسال قبل چون  50که در موضوع زمین 

دهد خیلی ی مما تجارب دنیا این را نشان    فقطنهاست. اما در موضوعات سیاسی فرهنگی و اجتماعی  
شود حاال خوب و بدش را کار ندارم به یمد  گیری کنیم و خیلی سریع تحوالت ایجایمتصمسریع توانستیم  

آییم در ساحت ی مشود و آنجا به این دشواری نیست ولی وقتی  ی مهر حال خیلی سریع تغییرات ایجاد  
که در آن  یم  تر سختاقتصاد مسئله خیلی پیچیده و   توانیم تحول یمما    ها حوزهشود و به این راحتی 

را تعطیل کنیم و   هادانشگاهنقالب فرهنگی راه بیندازیم و چند سال  توانیم یک ایمایجاد کنیم در آنجا ما  
ی اللهحزبیی برای تربیت اساتید جوان و  ها سازمانیک پاالیشی کنیم و چند اساتید را جابجا کنیم یا مثاًل  

است به روزمره مردم    خوردهگرهخیلی    اشمسئلهترتیب بدهیم ولی اقتصاد به این راحتی نیست و اقتصاد  
را  یچیدگیپ  و  بزرگوارمان  دوست  حرف  منظر  این  از  من  است.  بیشتر  خیلی  گر یمهایش  ا که  پذیرم 

نگاهمان در کلمه بکار بردن کلمه انقالب اقتصادی این باشد که مثل آن تحوالتی که در سیاست و فرهنگ 
تغییر بدهیم بله این توانیم با دو سه اقدام و تصمیم و مصوبه در اقتصاد هم حکممان را  یماتفاق افتاد ما  

. شما فقط سیر مثاًل این  استها حرف تر از این  یچیدهپیک خیال واهی است و همچین چیزی نیست و 
کرده و هنوز هم به نتیجه مطلوب خودش در ساحت  که در مجلس طی  قانون مالیات بر عایدی سرمایه 

کنید و ببینید که یک قانون مالیاتی که گری در یم اجرا نرسیده را شما پیگیری  خواست فقط از یک سودا
کند چه مسیر دشوار و  ها بخشیک   کرد چون درگیر منافع ملموسی شد. یچیدهپیی جلوگیری  ای را طی 

خودش در ساحت اجرا نرسیده است.   توجهقابلهنوز هم تازه به نتیجه 


