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طور خالصهه  انسداد ساختاری عنن  رااع  ننون   منظور از انسداد ساختاری چیست؟ به

مدد انحالل سههاختاریای رفت از آن صههافاب بهبه درجات  از بحاان رسههیدا اسههت نه با ن

رفت از پهیعا اسهههت   بهد ن توییا   دیایون  سهههاختهاری امكهان با ن     كهان موجود ام

نوره  مخصاا  اتتااد اعاان بند  در بحث حاضها م   1.یای ننون   جود نداردبحاان

ی ییرته را نخان دی . یافته در چهار دیهاز انقالب   مناسهاا  تدر  اتتاهادی رك   

اعن  1931ی دا اسههت. اما از ا اع  دیهزا   یمااا بحاان بونفسههه بحااناعن مناسههاا  ف 

 .ی انسداد ساختاری رسیدا استبحاان به ماحله

نفسه موجب بحاان بودا است   در  چه ط  چهار دیه ییرته رك  یافته فچاا آن

 یاز رابطه   ؟ چون رههكل عادر اتتاههاد دارههته    ك بحاان دائمعاعن چهار دیه   تمام

ه رهههك  یافته نه منبا ب  مال ییاهعنت   سهههامایطا یا یاینار  ن یا یایه با نعسهههاما

 ما ردا است.  اجتماع ییاا عاصهعدر عاصه اتتااد   سا  دائم ییابحاان

    مسهائ  مخابه مواجه  ع  تحاعا  نه با رهاا ید  سهال اخ   كعژا در ع منموالب    به

سهههت  ین یدعاان ییارهههته نه در آن تادعی  با اتتاهههاد ا  ار بزرییا بسهههی    تاثعبود

یا   از  عاز تحا  دید به مسهائ  نار    میرا تقل   جود دارد نه بحاان ننون  دیایعد

سهههت    یدیاا موافق نعن دعداند. من با ا رفت از بحاان م  را راا با نعن نظا رفع تحاعا

یا را دارهههته ی بحااندینداز ر   رهههتابینقش ناتال  یا   عوام  خارج عمنتقدم تحا

 اان   در مناساا  تدر عاتتااد ا ییا در ساختاریابحاان یاییی رك تامّهاست. علت 

 اتتاادی نهفته است.

                                                      

 1931مردادماه  62شنبه ی پرسش به تاریخ سهشده در مؤسسهی سخنرانی ارائهمتن باال گزیده1

ی . گفتنی است روزنامهاست« ها و پيامدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایرانزمينه»با عنوان 

ام مردادماه این متن را با تغيير و تعدیل و حذف برخی مفاهيم و حذف جمالتی شرق شنبه سی

 .منتشر کرد
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 یی ییرههته رد دادا نه توجه به آن باااان چهار دیهعدر ا یدید  تحول مه    نل

اسههت رد دادا یی سههالزم اسههت. عك تحول مه  در عاصههه یق بحاان جاریرههناخت دت

    در تحوال  پساانقالب 1931تا  1931 ییان سالیب  ننعاست. در سه سال ا ل انقالب 

ر در ن ساختاعاان رد. اعدر ا  اسه یسه   گارره یك الع یاییآنچه رد داد منبا به رهك  

احزاب  یاییموجود  عدم رك   اسیخاص س یساتاسا چهار دیه ییرته به لحاظ فضا

تا   به ما ر صلب  جامنه مدن یآزاد   ضنف نهادیا ییامسهتق   رسانه  ییا  تخهك  

صست ژا در سه سال نع رد. به موازا  اعن ساختار صلب نه به تات اننطاف آن ن یتابل

نه بند از جنگ در   رك  یافت   مبموعه تحوالت 1931تحوال  سال   انقالب در پ

وند با یر پد  ننعز رك  یافت. ین یاتتاهاد   گارره یك العی اتتاهاد دناال رهد   عاصهه 

به بند  1931ژا از سال عبه   یاتتااد  گارریك الع یاییراید رك   اسیس  گارریال

ن یاسههتوار ب یوندیایانسههداد  پ   . علت اصههلعی اجاارههدا بودتوسههنه ییادر دل بانامه

نور  آنها را با وندیا نه م ین پعاست. به ساب ا یاتتااد  گارری  ال  اسیس  گارریال

رفت از بحاان  جود با ن یباا یا  ارادااان نخههان دیعمخههصاهه  از اتتاههاد ا ییامثال

پس از  یافتهرك  یت از الیگارره  اتتاهاد  ین ارادا مسهتلزم سهلب مالك  عندارد  چون ا

 جنگ خواید بود.  ییاسال

والد  ف یایا سهلطان رهكا  سلطان فوالد  ماف  ینظ  یا اصهطالحات ن ر زیا در رسهانه عا

ای اسهههت نه انگار ان به یونهیع بن نوعرهههود. ا دا میرهههن مانند آنسهههلطان مسهههكن    

د انی اتتااد ردازا خارج از ساخت تدر  موجود  ارد عاصهبه رهك  با ن  ع یایا ا

ن نیا یا از عرهههود. اما ا انا  مسههه له ح  معن جاعننند   با حیف ا باد اختالل مع  ا

ك  یافته ر رن ساختایاند  بلكه در دل یمامدایاان پدعد نعا  اسیخارج از بافت اتتااد س

  عاادارند در ر  اسه ین نیا یا با نظام سه عوند محكم  نه ایاند. به سهاب پ   ررهد نادا 

 اع .ت انسداد ر با  ردایبا  ضن  ننون
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 ران بعد از انقالبیاز اقتصاد ا یریتصو
ك اتتاههاد  عاان عیای خاصهه  نه یا اتتاههادی دارد  اتتاههاد ا   عژی   با  جود تمام

ا عزارتوال نای یت فنال باایا نه تا  از یا چیز بصش اعظ  جمناست. چا یدارهعسهاما 

د دارد   ا  جویبگنار مزد یا یاند. پس در اتتااد اعاان نیاز  ر د به مناساا  دستمزد

 ییادارانه   نهادهعساما ین اتتااد انواع نهادیاعدار. در اهعی ساماا  طاقهین نعدر باابا ا

اند زی فادیااعانه در سههاتاسهها جامنه حان  اناارههت   مال یدئولوژعبازار  جود دارد. ا

دارانه هعاان  مث  یا اتتاهاد سههاما عن اسهت نه اتتاههاد ا عنها اعرهدا اسهت. حاصهه  یمه ا  

 ه. عاست با منطق اناارت ساما  ماتن گا عد

داری ررهد اتتاهادی است. فاب بفاماعید بانك   منیار عملكاد عك اتتاهاد سهاماعه  

بودا   اتتااد جهان یباا  ی خوبه سهه مایه د م امسهال سهه مایه   یزارش دید ن  جهان

  نوظهور به نمك اتتااد جهان یاتتاادیا یدارا ینخوریا یچاانه مثالب ررد اتتااد

دارته   ررد خوب  اعن نخوریا باعث رد اتتااد جهان یباال یررهد اتتاهاد    ننعآمد. 

ی دید؟ نتیبه ر اتتاههاد رد م یونه دچه  د ناخالص داخلیش تولعبارههد. ررههد عا افزا 

ا ب یدارهعنند. چاا ساما ان معه در اتتاهاد خود را به صهور  ررهد نما   عاناارهت سهاما  

ازمند ررد است؟ چون ی  ... ن    پدرساالرانه   فئودال یدارهعساماماتا  ییاخالف نظام

  .  تتدسههتعتواند از تكاپو با ك لحظه نمعافزا اسههت نه ارزشك ارزش خودعه عسههاما

عابد  ش معررد افزا  رود.  تت دچار بحاان م یدارهعابد اتتااد ساماع ررد نایش م

اان عن ر نق استماار عابد. اتتااد اعنورد اباد   م  از ر نق بهاا م یدارهعاتتااد ساما

ر نق   رنود را  ییاط  چهار دیه ییرته د را یگاعد یدارهعی  مث  یا اتتااد ساما

 ك بحاانعیا   رنودیا در دل ن ر نقعنن  یمه انادا اما ت نید م   ط  نسهههاطور بهه 

 ن اتتااد  جود دارته است. عدر ا یساختار

ی ا ل از  . د رایدر اتتااد یست  ی اصلسه د را ی ییرته رایددر ط  چهار دیه

  نگ  ج اسیس ییاساب بحاانی ا ل انقالب است. اعن دیه بهدیه  ننع 1931تا  1931
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د یتول نایش ارد رد  یاتتااد ییااساختعنه با اثا جنگ به ز یایستادا ییابیآس

  ن  اتنیانگیار بد بود. می  عملكاد اتتاادی بس اسیس ییانفت   مسائ  ماتا  با بحاان

درصد  -39/9ساالنه  1931تا  1931از   ررد پس از نسا آثار تورم  ننعررهد اتتاهاد   

تا تا   نوچكاتتااد منقاض  درصد با اساس ارتام  اتن 4ك به عیا سال نزد  ننعبود. 

د. دارانه تاب  تحم  بارهعك اتتااد ساماعست نه در درازمد  در ین ین ر ندعرد. ا م

د ناخالص یدرصد از حب  تول 49    به ارتام  اتن  ن د را پس از نسا آثار تورمعا  ط

 اان ناسته رد. عا  داخل

 زینه سههها نار آمد تا  از یا چ  ن د لتیدسهههتورنهارا ل  جنهگ تمهام رهههد      تت

  حاانی بن د راعاز ا  ستعاان بود. باعه در اتتاهاد ا عنادن موتور اناارهت سهاما  ر رهن 

ا بند از جنگ ب ییا  د لتیدن به ررد اتتاادیبصخن اما   ر نقعا یرهد. باا  خارج م

از   با رهههكل  یا ماتنن بانامهعارا دناال نادند.  ی احد ییابانامه ع یابیه فااز   نخههه

ی ز رابطها  نت   رههكلیه با طاعی سههامااز رابطه  نار  رههكل یا یه با نعی سههامارابطه

    مال ییاهعسهههاما  ننعیا هعسهههاما  از ر اب  در ن    رهههكل  ه با منابع مالعسهههامها 

 زا است. نفسه بحاان  گا بود نه فعكدعبا  یدیتول ییاهعساما

ییار هعساما ید باایتول ییانهعیز  ستعسهودآ ر رود با  یییارهعسهاما نه نعا یباا

ه دناال عت اناارت ساماعتقو یپس از جنگ باا ییانه د لت ع یااستینایش عابد. س

ییار هعاسههام ید را باایتول ییانهعیز  یای مصتلفبود نه به رههیوا ع یااسههتینادند سهه

نار   دستمزد   حقوق  یا یمابوط به ن ییانهعد یزیتول ییانهعاز یز  كعنایش دید. 

  مقارا  حان  با بازار   تانون ییادر حوزا ع یااستیمبموعه س 1931است. از سال 

در بازار نار اعمال رههد نه منبا به انقااب دسههتمزدیا رههد. اما تا  از  ع یا ینار   تنظ

ا ل انقالب رد داد    نه در دیه  اسیی تحوال  سهع  در سا1931تا  1931از   ننعآن  

 خود   توان  اننش  دفاع یا یا سهههایاینار اعن ن یا یاییسههتادا از ن ع زداتخههك 

ی ا ل انقالب عموماب حقوق ن در دیهعه از دسههت دادند. بنابااعرا در مقاب  سههاما  دفاع
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ك سههلسههله  ع  ی د م انقالب طناریاان سههلب رههد   از دیه   اسههی  سهه یرههها ند

 یساز سو  موتتكعنار تهاج  رد. از  یا یاین یبه حقوق اتتااد یداتتاا ییابانامه

گا  عد یدا نند. از سهههوینار نایش پ یا یاین  زنتااردادیها بهاعث رهههد تدر  چانه  

  یا   در باخ  بنگاا یدیتول یاز  احدیا  ی رمول تانون نار نایش عافت   باخدامنه

انون نار خارج رههد. ییرههته از اعن د  ژا از رههمول تعمناطق مث  مناطق آزاد   مناطق  

امهایا  بههه  ینهار    یا یها یژا در ابتهدا ن ع نهار  بهه   یا یها یاز ن یاریه مورد  تاارداد بسههه

مانكار ییای پا راید استفادا از رانتیاخ ییامانكار سهادا رد   در سالیپ ییارانت

ی  از  نار ییاا یب حقوق نین تاتع . به اعنار مایا نیز بود ییایا یاسهههتصهدام ن  یباا

  .زاستبحااننفسه  ن موضوع فعف رد   ایرد  تضنبه ی  ی  اتتااد  اسینظا س

ش سهههود   ر نق در ع  افزا یییارهعی سهههامانهعنایش یز ینه باا یگاعر ش د

به منابع   ن بود نه دستاسعبند از جنگ اتفاق افتاد ا ییاه در سالعجهت اناارهت سهاما  

نه به  عابیدد در م ینن  ی ییرته را بارسد. ایا چهار دیهنیز ارزان   آسهان ره    نیطا

 یباداراز منادن بهاا  اتفاق افتادا  به چه آسان یرها  اراض یا نارباییچه سههولت تو 

ا یی  تو نیبه منابع طا   جود دارهته بارهد. دستاس    نظارت ییانه حدات نعرهد  بد ن ا 

ار یی بسهنع  با یز  سهولت   آسانهه بعنت توسه  سهاما  ی  تناب به طا اراضه  یناربا

گا عد ینار ارزان رههد   از سههو  یا یبه ن  دسههتاسهه  ع اندك انبام رههد. پس از سههو 

رتا بارد  توانست سودآ  م یییارهعب ساماین تاتعنت آسان رد   به ایبه طا  دستاس

 ناد.  یا صاف من حوزاعدر ا یتان  ییانهعچون یز

   یییارهعساما یباا  آسان به منابع مال  دسهتاس   سهت عبه موازا  د  ر ند باال  با

از  یای یسههتادان حوزا نیز مبموعهعرههد. در ا  ... فاای  م  یییارهعی سههاماتوسههنه

  اما  ناتانوی      تانونمهی  ن تانون ینهادیایا اجاا رد   بسیاری از نهادیا   راهاستیس

ی ییرته ررد نادند. در بد  اما  اناوا ار دیهچه  فااتا از تانون  در تمام  تدرت یدارا

 جود دارت. در ادامه   ارسمی     مال یالحسهنه   مسسسا  اعتاار تاب ییاصهند ق 

به بند  11ی ت نادند   از دیهیرا ع به فنال  رسم  ابانكی  ی  اعتاار  مسسهسا  مال 
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تند. خود یاف اان را در دستعناض اتتااد ا  نوعنه به  خاهوص  ییای بانكمبموعه

د   به تاع ر بصخه  از سهاماعه در دسهتاس  به منابع مال  ن  م    ییانهعب یزین تاتعبه ا

از آن ر   اد  یی ه ر نق معن بود نه اناارت ساماعرد. فاب با ا خهتا م یآن سهودش ب 

 نند.  دا میش پعافزا یررد اتتااد

 یادن ررههد اتتاهه عاز ات یمگان عن بود نه در نهاعه این تضههعك  اعدئولوژعه ایتوج

 كعسههال    باند. اننون سههه دیه  سهه ماتن  با ریاسههازی بازاریای به حال خود بهاا م

ته بهاا بااند ییرهه  یمگان ین ررههد اتتاههادعنه تاار بود از ا ع یانسهه  نام  از یا ا

 ارد بازار نار رههد اما ز بازنخههسههته رههدا اسههت.   1931نه در سههال  یفاد  ننعاسههت. 

ه ب یییارهعسهههاما« آثار مثات»ن عرهههدا   فا بارش ادادا ییاا  آن  عدان اثاعبنهاباا 

اع  داد. اما مت سفانه آنچه تاننون راید بودا تا اما ز خودش را نخهان م   سهت عیمگان با

  ختا بارسین مسهاله را ب عا  سهت عرهدن جامنه بودا اسهت. با     تطا ید فقا  نابااباعتخهد 

  .ینن

 دارهید سرمایجد یطبقه
ار دهعد ساماعی جدك طاقهعبند از انقالب   ییااجااردا در د لت ییااستیدر اثا سه 

دار در هعد سههاماعی جدك طاقهعییای یای اتتاههادی به رههك رههك  یافت. سههیاسههت

  رگارید است نه عك العدار جدهعی سامان طاقهیمنته  رد. یم بند از جنگ ییادیه

ی اقهاسههت. ط  اسههیسهه  گاررههینگاتنگ با الوند تیدید   در پ   میتخههك یاتتاههاد

نه با   بند از جنگ عمدتاب به ساب مبموعه ارتااطات ییایافته در سالدار رك هعسهاما 

 . عیگوب یآن رانت  فادار  بهیتوان مند رد نه مرانت بهاا  دارت از نوع  اسینظام س

توانست  رد   به تاع آن م مند من رانت بهااعبه نظام سیاس  از ا یدر باابا  فادار  ننع

سازی به یا باندا بارد    احد در راف خاوص یسهاز  یای خاهوصه  مثالب در مزاعدا

 مابوط یتا بتواند مبوزیایستادا راحت ی سازیایا  اییار رود  در ساختن یا اعا

     اراض یا نارباییمصتلف  در تو ییایییارهعدر سهاما  <افت نندعبه سهاخت را در 
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ندا  جود دارههته اسههت عمند   فزا  نظام ینه به صههور  سههاختار یایسههتادا یافسههادی

 حضور مسثا دارته بارد. 

ن عدار  به در ن اهعی سهههامان طاقهعما به در ن ا  ن اسهههت نه  تتعا یی بندنكته

فع نفه به ن  نیپس از انقالب سههنگ ییاسههال     در تمامینگاا نن یاهعسههاخت سههاما 

    مال ییاهعخهههه سهههاماییم  ننعبودا اسهههت.  یتبار ییاهعسهههاما    ی مالهعسهههاما

بودند   دسههت باالتا را دارههتند.  یدیتول ییاهعتدرتمندتا از سههاما یتبار ییاهعسههاما

    مستوالت ییاهعسهودایاانه   سههاما  ییاهعسهاما   صع  به لحاظ تار چاا؟ از نظا باخ

یای تا بودند   اعن موضههوع رعخههه رتمنداان تدعدر ا ی  بازار یتبار ییاهعانواع سههاما

ند از ب ییاسههال  اسههیدعگا  سههاخت سهه  تارعص  فااتا از نظام ننون  دارد. از نظا باخ

ه  است اش مننندانیین ساختار   نقش تنعبازار در ا  سهنت  یگاا بورژ ازعانقالب   جا

 ی  تبار  مال ییاهعمدا م سههاما طوربهبند از انقالب  ییانها باعث رههدا در سههال ع  ا

از  یای داعم  بنددارته بارند. دریاحال  بحاان یدر نظ  اتتاهاد  یتاگاا فاادسهت عجا

ا را یای فاّارتیا به حضور در بصشیای اتتاهادی می  سهاماعه  انقالب نیز با اعباد تالط 

   تت  ننعنند.  ت معاست نه خودش را تقو ین ر ندعگا  اعتخهدعد ناد. از طاف د 

  تا بازدیگاا باعدر اتتاهاد دارته بارند به ساب آن جا  یگاا باتاعجا  مال یایهعسهاما 

صش به آن ب یتاشیب ییاهعبه سههامایخوایند دارههت. در نت یتاسههك ن عتا   رشیب

از   ك حانههت در نعهه  ننعرهههود.  ت معههر د   باتای اعن جههاعگههاا دائمهها تقو م

 اتفاق افتادا است.     مال یتبار ییاهعبه ساما یدیتول ییاهعساما

  ننعل ا  ع مای  د رپینیاان باعه را در اتتاههاد اعسههاما ییاع مایا د رپعایا مداریا 

تا از تمندار تدریبس    بازریان یی تبارهعساما  ننعسوم  ع مای  د رپ  ی پولهعسهاما 

اتض ك تنع  ما رههاید ین دلیبودا اسههت. به یم یدیی تولهعسههاما  ننعد م  ع ماید رپ

   یدیتول ییاهعن سههامای : تناتض بیگا ی  در اتتاههاد اعاان بند از انقالب یسههتعحاد د

 . یتبار ییاهعساما
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بند از  ییانه در سههال یاتتاههاد ییای بانامهی مه  دعگا اعن اسههت نه یمهنكته

اا ییای صادرات   نگجهت بودا   با  جهان یبا اد ام در بازاریا  انقالب اجاا رد ماتن

بند از جنگ در تناتض  ییاد لت یاتتاههاد ییابانامه  انه دارههته اسههت.  ل عیاابا ن

 یاتتااد ییاتوان بانامه نم  ننعاد. یی ت تاار میحانم  اسه یبا دسهتورنار سه   یادیبن

مصالف با نظ    اسهههیدارهههت   دسهههتور نار سههه   جههان  یبا اد هام در بهازاریها     ماتن

ر نامالب در جهت اد ام در بازا یاتتااد ییاانامهبارد. ب    جهان یای منطقهیافتهرك 

نظ   یدینل عناصااز   دن بصخیدر جهت به چالش نخ  اسیبودا   دستورنار س  جهان

د ح  عا . چنین تناتض  بینیب جا منعك تناتض ی  در اع. پس    جهان یامنطقه  اسیس

 . استماار دارته بارد  طوالن  ك افق زمانعتواند در  رود   نم

د ی  یا سال ارزش تول ی ا ل انقالب با اساس ارتام  اتنچنان نه یفته رد  در دیه

دا ناد   اعن نایش با اثا یدرصد نایش پ 39/4ن یانگیما به صهور  م   ناخالص داخل

ن عاز ا بود. اما بند  اسیمتندد س ییااساختاریا   بحاانعیستادا به ز ییابیجنگ  آس

اجاا  یییارهعتسهی  ساما ینه باا یایسهتادا  یاتتاهاد  ییاان جنگ  بانامهعدیه   پا

د سال ییرته رر  ی سد را  ا اتتااد ما طعاتتااد ما دارت؟ آ یباا  رهد چه حاصهل  

ایا   ننعی ا ل را جااان نند؟ رفتهدسههتی ازتاول  دارهته اسهت؟ آعا توانسهته دیه   تاب 

تا را ارعص   ت  طیمحستع  ز  نسان    مسائ  اینگاا نن یاتتااد  فق  از منظا مهندس

ا به ن منافع رع   در عوب اعنهه داد عن یمهه یز ع  خهب  ا عی  بگویتوان   معایدا بگعه نهاد 

  ؟ عدست آ رد

 ن د لت بند ازی  در ا لیبند از جنگ دارت ییانه ما در سهال  ین ناد ررهد عباالتا

ی چهار ن د رابود. متوسهه  ناد ررههد در آ  رفسههنبان  د لت ا ل یارههم  ننعجنگ 

ن ناد ررد چگونه اتفاق افتاد؟ عاسهت. اما ا  ع درصهد بود نه ناد ررهد باال   11/1سهاله  

نه به ساب جنگ از آنها استفادا   خال ییاتیاز ظاف یایا بصش عمداا الب در آن سهال 

ی ینداتواند نخان داعن ررد م   ننعد   اتتااد رد  یی تولگا  ارد عاصهعرد بار د نم
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  از تا ییاتیرد بدید از ظاف یدعجد ییایسههازتیارههد نه بیش از آن نه ظافآن ب

  به  تعج فارس   اروال نوی  جنگ ا ل خلیا  منطقهعاب رهاا یموجود اسهتفادا رهد. ثان  

افزاعش درآمدیای ارزی  یباا    مناسههاعمت نفت  به یا حال رههاایش تعدناال آن افزا

   1911از سال      لیدارت  سه سال ررد تاب  تاولاان فاای  آ رد. در د   عدر اتتااد ا

  نه یدرصد دارت 13/1    ررد متوس  عد بارا دچار بحاان رد  در د لت د م یارهم 

  مدتاانوت ییا از بدی یاریمت نفت بسیاسهت. به ساب نایش ت  یزیار ناچیررهد بسه  

 مد نوتاا وزانس    امعردا بود در تالب   مااف ینه عمدتاب صهاف  اردا  ناالیا 

ا ر  ن ر ند د لت ا ل   د م یارههمعاان رههد. اعدر اتتاههاد ا  ك بحاان بدیع  به عتاد

ن یانگین تفا   نه تقاعااب با فااز فا دیاع  مع  با اینیب بند م ییاما ر در تمام د لتبه

تا ن  توانست استفادا رود ن اتتااد معنه در ا ع یا یرهد   پتانس  تا مناد ررهد ن  

 یندیا برههد. در د لت یا ناسههته م ین پتانسههعا از اعیافت  تاار م یباداررد بهاامو

بود.   درصد در د لت ا ل ر حان 19/4   3/1  13/4  93/3  94/9تاتیب متوس  ررد به

 است.   مان منفاست ررد  د  سال  كعی  نه  اننون

دید؟ مثالب  به ما م یاعتاونفسه چه  ن رردیا فعد به د  نكته توجه ناد. اعجا بانعا

ا؟ یا خعاان تاب  تاول است عاتتااد ا ین ررهد باا عا اعبودا  آ 9ایا متوسه  ررهد  عدد   

 یتتاادی ارود د لت تاامپ در عاصه نه یفته م ع از دستا ردیا  كععنوان مثال  به

دارههته اسههت. ایا متوسهه  ررههد   یدرصههد 9 یررههدیا  ن اسههت نه در مقاطنعدارد ا

 یز استثنایا  به جیماتب نن  به نز ل یا صنودی    از سینیا بایرا در عاصه دن یاتتاهاد 

ج   تنام  ناماوعن  یند   ینوظهور مث  چ ین سطوح اتتاادیاع  در باالتا رتمررهد د  

   نه در چند سههال ینیب م ع قاعآفا یا باخ  اتتاههادیاعا ی...را در رههاق   جنوب آسهه 

نار ارزان  یا ین نخوریا به مدد نعاند. در ادارته ع باالار یبس یاتتااد ییاییرته ناد

  ی درصد 1 ین رردیایانگیحت  م  در ن ییا ی  پتانس  خارج ییاهع  جیب سهاما 

در حال توسنه را  ین نخهوریا  نخهوریا  عتا از انعیك ردا پاع جود دارد.  یدرصهد  3

  عیایتا بنعیپا  ه  تتاند. در ادامدارهههته یدرصهههد 3-3ن یانگیم ی  نهه ررهههدیا ینیب م
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ا عدر حال توسههنه  ی   چون نخههوریاینیب را م یدارهعتا سههاماافتهعتوسههنه ینخههوریا

 یدارهعی ساماهافتعك نخور توسنهعسه با عدر مقا یخهتا ی  بینوظهور پتانسه  یاتتاهادیا 

 یاان تاار دارد   سهس اتتاادیاعمث  ا ینخور یررد دارند. در ادامه ررد اتتااد یباا

نه در حال   ایمث  ل یا مثالب نخورعجنوب ار پا  یمث  اتتاهاد نخهوریا    ار بحاانیبسه 

 ییا یبا پتانس یبند از انقالب با نخور ییااان را در سالعاست. ایا ررد ا  جنگ داخل

 نازل است.  اریزان ررد ما بسی  میسه ننعمان مقا گعه در یمساینساتاب مخابه مث  تان

ه ن  رهههدا ررهههد بالفنلاجاا ییادید نه در اثا بانامه نخهههان مت را یك  اتنعن عا

ایا   ننعتوانسته دارته بارد تفا   دارد.  نه م یااان راید بودا با ررد بالقواعاتتااد ا

درصد دارته اننون راید رتم   1-1  ررد یسهال ییرهته پتانس   41-91  ن اتتاهاد ط عا

 یادیااان را با اتتاععنن  ایا اتتااد ان رت  یستی  است. عناف ا  ننعدرصد  9حد د 

درصد بودا نه تازا اما ز آن ی  تاب   9از  یار باالتای  ررد بسی  پتانسیسه ننعمخابه مقا

فا    ارد ن تعبالفن    بالقوا چه ردا است؟ ا ین تفا   ررهد اتتااد عسهت. ا یتكاار ن

 اان خارجعه از اتتااد اعدا اما ساماعدبیاان آسعرهد. اتتاهاد ا    اتتاهاد جهان  یمداریا

ن ااعی ااز اتتااد   جامنه  انسان یا یردا است. ن  اتتااد جهان یرهدا    ارد مداریا 

ارد دالر فاار یلیرههود. به عنوان مثال صههدیا م  م  رههود    ارد اتتاههاد جهان  خارج م

منابع  نعد. ایا اعایدر نظا بگ رود عنوان م  حداتل یاان را نه در باآ ردیاعه از اعساما

اتتااد  كعار باالتا از اما ز بود. پس ما به عنوان یماندا بود ناد ررهد بسه    اان باتعدر ا

  . عاار بد عم  نادایسه دیه ییرته بس  توسنه ی  طداری درحالهعساما

ایا   م  انسان یا ین اتتاهاد ردا  ن عاز نفت نه  ارد ا  ناره     منابع مالیحب  عظ

ارد ن اتتااد  جود دعنه در ا  نیاان  جود دارته  منابع طاعاد انه در اتتاه  یآمادا نار

با میانگین   تیچ  جه سنصیاان دارد  به یعنه اتتااد ا یك   تبارعگاا ژئواستااتژع  جا

چهار  یاتتااد ییاد بانامهعدرصهد ندارد. بد ن تاد  9تا از درصهد   ن   9ررهد  اتن   

 ییاالس  د نه ما در تمامعایدر نظا بگی ییرهته رهكسهت مطلق بودا است. ضمناب    دیه



 صداقتپرویز  02 

یا به جز د   سههه سههال سههال نعا      در تمامیدارههت  رتمد  یكاریبند از انقالب ناد ب

دا  تورم بو یاز فخهار رنود اتتااد   سهاب ناره  اسهتثنا  نه آن ی  به یمان من عمدتاب به 

  ننعید د   میرا تخهههك ینه رهههاخص فالنت اتتاههاد  یزی . آن چعادارههته   د رتم

اان در سههطوح عبند از انقالب در ا ییاسههال    ناد تورم در تمام یكاریمبموع ناد ب

  دائم ك بحاانعبند از انقالب  ییاسال  بودا است   در تمام  ار باال    حختنانیبسه 

  . یدارت

  0931ی دهه یهابحران
ی به ماحله 1931 یدیه یی ییرته از ابتداچهار دیه ییارس . بحاان م  به بحث اصل

را در   ایهار مییفت  رااط بس  نه در بصش تال   ارد ردند. مبموعه تناتضات یدعجد

دا اسهههت. به سهههاب یرسههه یانسهههداد سهههاختار  باد نادا نه به نوععا  ت ننونی ضهههن

 یمتندد ییااان دچار بحاانعا یاننون در نظهام اتتاهههاد ی   یسهههاختهار  ییها تنهاتض 

 یییارهعنكه سهههاماعنار  به خاطا ا یا یه   نعتااط سهههاماسهههو در اركع . از عارهههدا

 یرا با مانا یاتتااد ییااستیدر عم  س  اسهالم  یجمهور ییاد لت سهودآ ر رهود   

وان نار ت یا ید نعایدرآمدیا مدام نایش ب  اند.  تتییارته   اتن ینایش دستمزدیا

اد بعا در اتتاههاد امسث یبحاان تقاضهها  ن حالتیموثا نصواید دارههت. در چن یتقاضهها

 تیش محد د رهههود تابلعدائما درآمدیا  نهار  تت  یا ین نعگا اعرهههود. از طاف د م

  د نلیت نظام اجتماعیدید. در نهاعت بازتول خودش را ی  از دست م  د اجتماعیبازتول

د یولنار را ت یا ین یبند ییاد تادر بارد نس عنار با یا یی  دچار مخك  ردا است. ن

تهاج  به حقوق   دائمها به لحاظ مال   نهدا  ارد بهازار نهار رهههونهد.  تت    عر آننهد نهه د  

ر د. در  ا سسال معز  د اجتماعیاد درنهاعت بازتولیی نار صهور  م  یا ین یاتتاهاد 

یت دید   راید افزاعش جمن طور طاین  رد می  به  تیاا  جمنییتو     تتعن رااعا

 یایمنابع به صند ق یزان  ر دی  نه معوره  مواجه م  طعرهوع  با رهاا  سهالصوردا م  

ان   د صهاف حقوق بازنخههسههتگ عآنچه با  ننعمنابع    سههه با خا جعدر مقا  بازنخهسههتگ 
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ت   فسهههاد عاعنند. به موازا  آن با سهههو مد دا میرهههود  نایش پ  درمان ییانهه عیز

 یوت نامناسههب پورتفعاع  مد  ن اجتماعی  ت م  بازنخههسههتگ ییایسههتادا در صههند ق

  تماعن اجیبه نام بحاان ت م یك بحاان جدع . پس با عیر با  یان صند قعا ییاع اراد

  . یی  مواجه یست

از  یاریبس  ننع . ییست  طیست محعك بحاان حاد زعز راید ینت نیدر ارتااط با طا

در  اتع    یبادارمورد بهاا ع محابا نه بند از انقالب به رهههك  ب  نیطا ییها تیه ظاف

واع با ان  طیسهههت محعت زیاان را به لحاظ  ضهههنعار یافت اننون اتتاهههاد اتبها ز تا 

ش خههاك   .. ر با  نادا ع  فاسهههاع  یواآب ییها نهدا ع  انواع آال آبیهای ن  بحاان

 است. 

دائ     یسههتاش  ه به منابع مالعآسههان سههاما  ز به سههاب دسههتاسههین  ی مالنهیدر زم

با  ایاخ ییافسهاد ساختاری موجود  در سال    نیز  ناف ییابد ن نظار   مال یبازاریا

 ید رههك  یافته با ماناعدار جدهعی سههاما . چون طاقهعامواجه رههدا  ت بحاانی ضههن

ناظا  یبنضههاب فااتا از نهادیا  اسههیدا   از تدر  سههیبه تدر  رسهه ی فادار ییارانت

ت ی ضن نعر ات نظار  با آن  جود ندارد. دیتابل  ن به تدر نافعباخوردار است  بناباا

ند ا دارتیاخ ییادر سال  خاهوص  ی  اعتاار  یا   مسسهسها  مال  نه بانك  طعبا رهاا 

یای منوته ارد تومان  امیلییزار م 111منوته. رههاید  ییااناوا  ام  ننع  عرههو مواجه م

ن عا  اسیس   یاز فساد یستادا   فساد ساختار  نار ییاانعبینی  زیستی . در نهاعت م 

باخوردارند  از مح  منابع     اسهههیی تدر  سههه  چون از پخهههتوانه مال ییاهعسهههامها 

 نه  نفت ییااند   از مح  ثا  نه رههها ندان دادا  اتی  از مح  مال عموم ییابودجه

 رود. ندا است پاداخت معآ ییا  نس   فنل ییامتنلق به نس 

 . در ییست  اجتماع ییابیب رهاید  ضهنیت بحاان    با ز انواع آس  ین تاتیبه یم

تفاق امایا اینار   یا یاینار در سطح ن یا یایمانكار سهادن نیبه پ 1911دیه  ییاسال

ان ن امكعا  الن دانخههگاییالتحاههش فارغعش به خاطا افزایسههال پ 11افتاد. از حد د  م
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ك به عنادا ی  با حقوق نزد یتحاههه یا یایاز مهندسهههان   ن یاریفاای  آمد نه بسههه

ه عساما یت بااین  ضهن عمایه اسهتصدام رهوند. ممكن اسهت ا    9 یا تااردادیاعحدات    

به     اجتماع یك نظام اتتاادعبقای  یباا  دارهته بارهد  ل      مقطن  آن یسهودآ ر 

نتخا رد م  ش اجتماععمایبه طاح پیش بصخ  از نتیزنندا است. چند ر ز پبیرد  آس

ون نفا یلیم 1 اابعمهاجا  یستند. تقا   بهعاان ماعا یت رهایدرصهد جمن  91نه طاق آن 

قوق ننند ح متصاهههص یسهههتند نه تاهههور م یا یاین افااد نعاند. ا لب ای  تاالب رفته

فته ا یا نه در نظا یاین نعا یر ند. حقوق اتتاههاد توانند دارههته بارههند   م  م یبهتا

 ساك   حقوق مابوط بهیی فادهی  حقوق ا ل   حقوق مدنیرهود  حقوق رها ند  نم

ن عابنابا رهههود  یها ی  نهه در نظا یافتهه نم   نشی  ب یدئولوژعه ا   نوع نگاش  زنهدی 

  گسههت؟ یماسههت یافتد چ جا منعنه ا  اد مهاجا  نند. اتفاتیی   میرههصص تاههم 

  اجتماع  پارهد. اعن فا پار  دیندا عناصها اجتماع از ی  م وندیپ ییا  حلقه  اجتماع

 دید.  است نه رد م

  یسهههههایای مصتلف اتتاهههاد یاجزا یبندنظ  موجود در مفاههه   توانبه علت نا

 . نظ  یك یستیبحاان اریان كعك  ما اما ز راید عدئولوژع  ا    مال اسی  س اجتماع

ا تادر به گعد دعپس از انقالب بد ن تاد ییاافته در سههالعیافته   د امرههك  یاتتاههاد

  كعیا باطاف رههود  احتماالب  عتحا ین فادا ی  یمهیسههت. ایا یمید خودش نیبازتول

یای   دارهت   بند د بارا به ررد یش تولید نفت ررهد خوای عد  سهال ا ل به خاطا افزا 

ی هعرهههود  نه سهههاما تا م ماند   بیش ن حد میدر یم یكارییادع . ناد بپاعین بازم 

 د. تواند رد بدی نند   نه در اعن چارچوب اصالب منبزا م م یامنبزا  خارج

ا ف بحاان بیتصف  ا حتعرفهت از بحاان  ن اسهههت نهه با ن عی حهاد اننون ا مسهههالهه 

نه اما ز در جامنه   كیموجود ناممكن رههدا اسههت. بحاان اریان  اسههیاسههتماار نظ  سهه

ر انسداد   دچاعیو م   جود دارد حت  تامی  مخكال  را بسیار بوانج نادا است.  تت

اساب موجود اس یفتن از بحاان در چارچوب ساختاریانه فاا رنعا  ننع  عاردا یساختار

  د ام ا  تابیی اخیافته در چهار دیهم   نظ  رهك  عت تدیسهت  نه  ضهن  یا نعپیامكان
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یمان  با توجه به د  جود دارد. درمبموع  بهعك نظ  جدعدان به است   نه امكان رك 

 ییاناشتنها   تنها اتكا به ج  در رااع  ننون   ستیالعامها ییادع  تهد یا  منطقهعراا

 خارج نند.    بازخعن رااعتواند ما را از ا   بایختن به نیا ی مادم م  اجتماع

 
 


