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 ملیتورم و کاهش مداوم ارزش پول ارتباط ضعف در تولید با 

 جایگاه تولید در حفظ ارزش پول ملی

)معادن، طلا و فلزات گران بها، منابع طبیعی، ارز، تولیدات  ذخایرمیزان دارایی و  در واقع به هر کشور ارزش پول

آید. حساب میپشتوانه واحد پولی آن به. ذخایر واقعی یک کشور، استوابسته  کشورآن  صنعتی و کشاورزی و...(

آید و ارزش آن به میزان و حجم ذخایر موجود در حساب میمثابه حواله ای در برابر آن ذخایر بهدر واقع پول به

 گردد.کشور باز می

دیگری ه نسبت بارزش پول آن کشور  ده یا کاهش یابد،تضعیف ش ییک کشور در برابر کشور دیگر ایرحال اگر ذخ

ها قرار دارد عنصر عنوان متغیر در دسترس دولت. در بین انواع ذخایر ذکر شده، تنها عاملی که بهیابدمی اهشک

های خدادادی است )مانند معادن، طلا و فلزات گران بها، منابع طبیعی( تولید است. چرا که سایر موارد، یا نعمت

شاورزی(. تولید، تأثیرگذارترین عامل در حفظ و افزایش یا متاثر از تولید است )ذخایر ارز، تولیدات صنعتی و ک

آید و با کاهش آن، حساب میهای کشور بهعنوان یکی از ذخایر و داراییارزش پول است. چراکه تولید خود به

بر کاهش مستقیم میزان ذخایر، موجب کاهش طلا و نقره و منابع معدنی برای جبران و خرید مایحتاج خود علاوه

 شود.می از خارج

شور کاگر تقاضای موثر هر  .است (تقاضای موثر)میزانی از نیاز به مصرف همچنین دارای میزانی از تولید و  ملتیهر 

یک  بدهکاریدرصورت شود و می به کشورهای دیگر بدهکار، به واردات شده ناچار ،بیشتر از میزان تولید آن باشد

 .استارزش شدن آن حتمی واحد پولی سبک شدن و بی

 

 تورم و کاهش ارزش پول در دوران قاجار

ای همسئل ،ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده استمسئله کاهش ارزش پول ملی که امروز به یکی از جدی

یعنی زمانی که بازار ایران در برابر سیل  ؛گرددآغاز آن به دوران قاجار باز می، دار در تاریخ معاصر ایران بودهریشه

 .ناپذیر شدبرابر ارزهای خارجی امری اجتناب قرار گرفت و تقابل پول کشور در خارجیات کالاهای شدید وارد

موج انقلاب صنعتی دوم که به پیشرفت تکنولوژیک در صنایع اروپا انجامید، در ایران با حکومت سلسله قاجار 

 ایرانِ قاجار، ورود و بروزی نداشت بود. موج صنعتی شدن اروپا که منجر به افزایش تولیدات صنعتی شد، در مصادف

 اند.مشد، باز میمرور از توان رقابت با صنعت اروپا، که منجر به تولید انبوه و ارزان میو چرخه تولید در ایران به

در این برهه از تاریخ، صنایع تولیدی ایران از جمله صنعت نساجی از نظر کیفیت محصولات در سطح بالاتری اگرچه 

عنوان به تر،صولات خارجی قرار داشتند، اما واردات اجناس ارزان قیمت صنعتی، هرچند با کیفیت پایینبه محنسبت
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آمد. در این بین عامل مهمی که از صنعت داخلی در برابر هجوم حساب میخطری جدی برای آینده تولید داخل به

شده بر اجناس خارجی های وضععرفهداد، تواردات حفاظت کرده، به آن فرصت پیشرفت و کسب توان رقابت می

 بود.

مرکی گهای تعرفه ،گلستان و ترکمانچای با روسیه و عهدنامه تجاری با انگلیسهای انعقاد عهدنامه تحمیل واز پس

خواستار همین میزان  کشورهای دیگر نیز از آن و به مرور،. پسدرصد کاهش یافت 5 زیرایران با اجبار خارجی به 

ن تواز و درآمدها به تصرف خارجی کشوردر زمان اندکی بازار  . لذادرات کالاهای خود به ایران شدندتعرفه برای صا

 1.ایران شد و صنایع داخلی ما را فلج کرد هسیل کالاهای خارجی روان ؛تجاری ایران و بیگانگان برهم خورد

 

صنعت نساجی بود که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه با  ،ایعی که در ایران شکل گرفتاز جمله نخستین صن

 قراردادهای اما پیرو به کار کرد.زار آغاز در خیابان لاله الدولهصنیعخان تأسیس کارخآنهای توسط مرتضی قلی

دو  و در عرضهای پایین به بازار ایران سرازیر شد منسوجات انگلیسی با تعرفه ،حقوق گمرکیحذف تحمیلی و 

 .را به تعطیلی کشاند صنیع الدولهرخانه سال کا

منسوجات که از اقلام : »دگویمی ،تاریخ اقتصادی خاورمیانه در زمینه یمصرسرشناس  پژوهشگر چارلز عیسوی،

 «.یکی از اقلام وارداتی شد ،مهم صادراتی ایران بود

 :افزایدمی انگلیس سفیر از قول نقل سه با همچنین وی

 امر از تا خواستند وی از آن در و کردند عرضه شاهنشاه به یادداشتی 1۴۱۱ سال در کاشان بازرگانان و تجار»

 .«کند حمایت ،است خورده زیادی لطمه مملکت در اروپایی کالاهای رواج نتیجه در که آنها بازرگانی

 را انایر ابریشمی و ای پنبه کالاهای جایشدت به انگلیس، تولیدی کالاهای» :گویدمی میلادی 1۴۱۴ سال دراو 

 .«استگرفته

- اروپا با تجارت ینتیجه در پیشها مدت از» دهد که:می گزارش کاشان از میلادی 1۴۱۱ سال در دیگر باروی 

 یدیتول یلاهاکا -گردید محلی صنایع از بسیاری رفتن بین از باعث و شده گسترده مملکت سرتاسر در تدریجبه که

 .«استرفته انحطاط به رو سرعتبه رانیا

 کالاهای واردات که بودندکرده تظلم شاهزاده به تبریز تجار آن از قبل چندیبر اساس گزارش چارلز عیسوی، 

 ایران تولیدی کالاهای کاهش و زیان موجب خارجی کالاهای مداوم و رویهبی ورود که چرا کند؛ تحریم را اروپایی

 ،داریحکومت عمومی ضعف به توجه با و نشددادهاز طرف دولت  جوابی هیچ خواهیتظلم نیدر قبال ااما  .استشده

 و تفکر رایج جو و بودشده منعقد عمده هایقدرت با که قراردادهایی تجاریِ شرایط، اقتصادیمسائل  از غفلت

 یاصلاحات به دست ایدر برهه ،ایران مصلح صدراعظم ،امیرکبیردولت کاری انجام نداد. هرچند  اقتصادی، اندیشه

 2.بود زودگذر آنها تأثیر ولی زد

 ، فرستاده کشور فرانسه، در گزارشی از سفر خود به ایران نوشت:فلاندن قاجار، محمد شاهدر دوران 

                                                                 
 .۲۰۶ و ۲۰۱ ص   ،1۶۳۱،هفتم چاپ ،خوارزمی انتشارات ،ایران و امیرکبیر ،آدمیت فریدون1 
 .0۰۰-۶33، صص 1۶۳۱ ،گستره نشر ،آژند یعقوب ترجمه، (1۶۶۱ -1۱1۱ ) ه.ق. قاجار عصر ،ایران اقتصادی تاریخ عیسوی، چارلز۱ 
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تعداد از روز روزبهسال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته  ۰۳واردات محصولات انگلیسی که پیوسته از »

های ماشای قسمتاست ولی انسان از ت دایر شهایو با اینکه هنوز کارخانه هدکاهای کاشان میکارخانه

 «.دخورکار افتاده به سختی حسرت مییو ب رعمده آنها که بای

 :افزایدوی همچنین می

 هبرفت شمار میز صنایع عمده آن بهتابی امده صنعتی در ایران بود و ابریشمومین شهر عیزد که س»

میزان زیاد در اطراف شهر  به درخت توت که که تا اواسط قرن سیزدهم-چنان .ههمین سرنوشت دچار شد

شروع از پس ،کارگر در آن دایر بود ۱۳۳۳بافی و ابریشم  و یبتاکارگاه ابریشم 1۴۳۳ و آمدعمل میبه

ایع و صن بریشم را گرفتصدور این محصول جای او  کشت ،بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک

 ۰«.شدت تنزل یافتبافی یزد بهبریشما

 ،خانهزاقق تأسیس ،رانی در کارونکشتی ،تلگراف هند و اروپا ،بانک استقراضی ،امتیاز بانک شاهنشاهیدر این دوره 

 .درکامل پیش ب رشد و ایران را تا مرز استعما واگذارانگلیس  و عمدتاً به روس... ر دخانیات وانحصا ،شیلات خزر

سید  الله العظمیمثل آیت رایب ،ستعماری به بیگانگان هستیمدوره شاهد طغیان علما علیه امتیازات ااگر در این 

ستعمال ا در واکنش به واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به انگلیس ،شیرازی یمیرزامحمدحسن شیرازی، مشهور به 

 عمارزدگیخطر است علماست که ا رواز این کرد،اعلام فرجه تعالیاللهزمان عجلدخانیات را در حکم محاربه با امام 

 اما ،و به فتوای میرزای شیرازی لغو شدهر چند امتیاز تنباک. ندبودبه عواقب آن واقف و نسبت کشور را حس کرده

 بعنتوانست از منا ،شدهای معیوب اقتصادی که خلاف اصول اسلامی تعیین میضعف ساختاری حکومت و سیاست

 .پیشرفت را در ایران آغاز کند فرایندکشور صیانت کرده و 

و  نگیخروج نقدیازطریق مالی واردات منابع  ئاابتدا ،بازار ایران و نابودی صنایع داخلی برتسلط بیگانگان  پیرو

که خود ضربه دیگری بر ارزش پول ملی و عاملی برای کاهش آن  شدمی نقره و جواهرات تامین ،مسکوکات طلا

قدرت  هشکا یعطبی طوربه. رفت کشور تا آستانه ورشکستگی پیش این ذخایر، با کاهش شدیدرفته رفته  د.بو

برابر پوند  1۳در زمان شاه طهماسب صفوی  آنکهتومان ایر .پی داشتت شدید ارزش پول ایران را نیز دراف ،تولید

یعنی زمان مظفرالدین  ،برابر پوند شد و اواخر دوره قاجار 2شاه قاجار در زمان فتحعلی شاه و محمد ،انگلیس بود

 !پنجم پوند بودهر تومان یک ،شاه

 

 پهلوی دورانوضعیت تولید در 

گر در انشانده پهلوی در ایران، پایانی بر استعمار کهنه و آغازی بر استعمار نو در اقتصاد ایران بود. حکومت دست

مصنوعات خود را به بازار ایران  و تحمیل قراردادهای استعماری، سلطه نظامیدوران قاجار استعمارگران با حمله و 

ای در جایگاه حاکمیت داشتند نشاندهعامل دست در دوران پهلوی ،کردندمی را خالی خزانه قاجار ،حمیل کردهت

 داد.می ادامه ریزی و غلبه نظامیبدون خون همان روند استعماری راکه 

                                                                 
 .1۱۱ ص ،1۶۱۳ اشراقی، تهران، پورصادقی، حسین ترجمه ایران، به فالندن اوژن سفرنامه ،فالندن اوژن۶ 
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کردن تفکر خود در بین مرور با حاکمحد باقی نماند و بهساختار قدرت ایران به همین نفوذ استعمارگران در 

 های کشور را تنگ تر کردند. تربیت انسآنهاییهای میانی و مسئولان کشور، حلقه تسلط خود برای چپاول ثروتلایه

 بود. « انواستعمار فر»به « استعمار نو»های استعماری، روند گذار از با مبانی فکری دولت

ل تحمی ینتیجهدر گرفت و نشانه مسکوکات و جواهرات را بجای خزائن نفتی ایران  ،در دوره پهلوی استعمار نو

جود نیز مو هایبلکه زیرساخت ،تنها تقویت نشدنه کشور های تولیدیزیرساخت ،اقتصاد ایران برآزاد  تجارتقواعد 

 .شدمیایحتاج ایران وارد صادر و اغلب م . در این دوران، نفتویران گشت

کاری محصولات نتاژودر واقع م وی مدرنیزاسیون اما مدل .گفتسازی صنایع سخن میمحمدرضا پهلوی از مدرن

فی بودن و مصر در این دوره، خصوصیات عمده صنایع .در بازار ایران در ازای صادرات نفت بود آنهاغربی و فروش 

رکت که به حطوریبه .نیروی انسانی متخصص بود و آلاتنقطعات ماشی ،اولیهمواد فناوری،  وابستگی آنها از نظر

ترتیب  یندب را تشدید کرد و ملزومات صنعتی چهارگانه ذکرشده نیاز کشور به واردات وابسته، درآمدن چرخ صنایع

ران شد و سود یآهنگ وابستگی اقتصادی در انکرد بلکه خود پیشکشور تنها کمکی به خودکفایی صنایع وابسته نه

صنایع  تدریجی ، زوالع وابستهایت رژیم پهلوی از صنترین نتیجه حمایاصلی .فراوانی را به کشورهای خارجی رساند

 ۱.داخلی بود

صادرات  بود. اهمیت آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی ،از سوی دیگر

در  موثر باشد.های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی نیازمندیر مقابله با د تواندصنعتی در این است که می

 2۳دلار به  ۰سابقه از بی یبا جهشالمللی بینقیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای  ،5۳های آغازین دهه سال

 1۰51داشت که این رقم در سال  رآمداز یک میلیارد دلار دبیش 1۰۱۱ایران در سال  نفت برای اقتصاد .دلار رسید

 1۴سابقه به مرز بی یاین درآمد با جهش ،نفت قیمتی در جریان وقوع شوک. د دلار افزایش یافتمیلیار 5.۵به 

به خود درصد مخارج کشور را  5۱از بیشتامین متوسط طور بهز این دوران به بعد فروش نفت . امیلیارد دلار رسید

 5اختصاص داد.

های ذخایر ارزی برای مدتی ارزش پول ملی کشور دلیل انباشتههرچند رژیم وابسته پهلوی توانست به در این دوران

ناپذیر وابستگی به ارز خارجی و همچنین واردات کالای خارجی گریبان های اجتنابرا ثابت نگه دارد، اما عارضه

 شد.« بیماری هلندی»اقتصاد ایران را گرفت و اقتصاد کشور دچار 

 

 6بیماری هلندی

و  یعیاز منابع طب هیرویب یبرداربهره نبیی هرابط کندیاست که تلاش م یمفهوم اقتصاد کی 7یهلند یماریب

 اندتویم یعیاز منابع طب یدرآمد ناش شیکه افزا داردیم انیمفهوم ب نیدهد. ا حیرکود در بخش صنعت را توض
                                                                 

 توضیح داده شده است. همین کتاب ۱، فصل ۶مطالب بیشتر در این باره در بخش0 
5 Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 13۱1–1393, Palgrave 
Macmillan UK, 1391, p. ۱۰5. 
1 Dutch disease 

در هلند بعد از کشف گاز  یرکود بخش صنعت فیتوص یبرا  (The Economist)ستیاکونوم یهتوسط مجل 1399در سال  یهلند یماریواژه ب9 

 .کار گرفته شدبه 13۳۰در دهه  یعیطب
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رّم آن در حد نرخ تو شیعدم افزا ایعلت کاهش نرخ ارز اتفاق به نی. ااوردیب رونیب یرا از حالت صنعت یاقتصاد مل

 .کندیم فیکه بخش صنعت را در رقابت ضع رد،یگیصورت م

که  یاتوسعه تیهر فعال»به  تواندیم شود،یم یعیاغلب مربوط به اکتشاف منابع طب یماریب نیکه ایحالدر

کمک  ،یعیمنابع طب متیدر ق دی؛ مانند نوسان شدگرددمربوط  «شودیم یارز خارج هیرویورود ب اشجهینت

 .یخارج میمستق یگذارهیسرما و یخارج یاقتصاد

 شیافزا یصورت ناگهانبه یکشور بر اثر عوامل فصل کیکه درآمد  دهدیرخ م یعارضه زمان نیبه زبان ساده، ا

رآمد . دکنندیم قیدرآمد آن را در جامعه تزر نیبودن ا یاقتصاد کلان )دولت( هم با تصور دائم انیو متول ابدییم

 نیا . اگرکندیم دایپ شیافزا نیزدرآمد، تقاضا  شیافزا. اما با شودیشده و پول هم به جامعه منتقل م ادیکشور ز

تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم  یگوشود، عرضه جواب انجام یصورت ناگهانتقاضا به شیافزا

 .ابدییم شیافزا هامتیق جهیدر نت خورد،یم

از پس تیهاو در ن کندیم دایپ شیافزا دیولت یزمان ریتأخ کیبا  ،روندیبالا م یتا سقف هامتیق یعیروند طب کیدر 

 یولمتعنوان بهکه دولت  دهدیرخ م یاز زمان یهلند یماری. اما بگردندیعرضه و تقاضا به تعادل قبل بر م یمدت

 نییا پار هامتیق د،یتول شیاز افزا ریغ یقیو از طر یطور مصنوعبه کندیم یو سع شودیاقتصاد کلان وارد کارزار م

 یداخل عیکه صنایحالرا مهار کند در هامتیتا ق شودیارزان م یمصرف ی. دولت متوسل به واردات کالاهااردنگه د

 ارزان بفروشند. متیو به ق دیگران را تول یگران، کالا دیمجبورند با عوامل تول

 یکند و دولت پول دایدرآمد خاتمه پ شیفصل افزا اینکهمحض . بهشودیختم نم جانیمشکل به هم نیعوارض ا

 ینییپا متیق یصورت مصنوعکه تا آن زمان به ییهادر بخش ،دهد انجامبا آن واردات ارزان را  تاباشد نداشته

 یهااستیهم در اثر همان س یداخل عیکه صنا آنجارخ خواهد داد. از  ندهیفزا یسرعتبا  متیق شیافزاداشتند 

 و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج باشندینم دیجد یبه تقاضاها ییاند قادر به پاسخگوگذشته فلج شده

شرق اروپا را  ستیکمون هی، سااش به این عارضهگرفتاری در زمانکه شانس را داشت  نی. البته هلند اکندیم

 نیبه ا یغیدریب یهاکمک فتدیب هاستیمبادا هلند هم در دامن کمون اینکه یبرا یغرب یفراگرفته بود و کشورها

 .کشور بتواند کمر راست کند نیتا اقتصاد ا دیطول کش یوجود چند سال نیبا ا ؛کشور کردند

 

 دیگر بر اقتصاد کشور ایاصلاحات ارضی، ضربه

وابستگی ایران به واردات محصولات  یزمینه ،ها با تحمیل سیاست اصلاحات ارضی به محمدرضا پهلویآمریکایی

های کشاورزی و زمین قطعه قطعه شدن ،1۰۱1در سال اصلاحات ارضی  آغاز طرح .فراهم کردند شاورزی راک

بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ  ،رعیتی سابق_تاری کارآمد بجای ساختار اربابشدن ساخجایگزین ن

ه وام مربوط بهای بودجه تیبرتر در دست مالکان، عدم کفا یتبا موقع ییهانیزم. باقی ماندن بیکاری را بالا برد

نبودن  یواردات، کاف یاریبه  یکشاورزهای فرآورده متیکنترل ق ،یفقدان خدمات توسعه کشاورز ،یکشاورز

و... برخی از مشکلاتی بود که این طرح معیوب  ماندن در روستا یباق یئه شده به کشاورزان براکوچک اراهای نیزم

 بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد.
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رویه مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شد که خود کشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بیهای رکود بخش

ینه ویژه در زمبه ،میزان تقاضا برورود روستاییان به شهرها  .ی داشتپ آنهای اجتماعی و سیاسی را درتشدید بحر

ازپیش یشبتامین مایحتاج آنها  کرد که دیلکنندگانی تبندگان دیروز را به مصرفافزود و تولید کن غذاییمحصولات 

 .دامن زد بحران کشاورزی به

مایون هبه تعبیر  .دیگر اصلاحات ارضی بودهای زندگی نتیجه ن ترتیب کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینهبدی

ستی شک ،سیاست کشاورزی رژیم پهلوی»اقتصادی تاریخ معاصر ایران، برجسته ، یکی از پژوهشگران کاتوزیان

بر علاوهای در مواد غذایی به وجود آمد که کسری فزاینده ،زیرا با نابودی تولیدات کشاورزی ۴«.بود فاحشمطلق و 

 .شدنمی این کسری حتی با واردات نیز برطرف ،دامن زدن به تورم

برنج و چای کاهش  ،مانند گندم اصلاحات ارضی تولید کالاهای اساسی و پایهاز پس ،دهدآمار نشان می چنانچه

پیدا  کاهش 1۰57در سال  درصد ۱به  1۰2۳درصد در سال  5۳یافت و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 

 .کرد

حکومت پهلوی به واردات  ،نیاز داخلی برایمحصولات زراعی  و عدم پاسخ گوییدر پی نابودی بخش کشاورزی 

به  1۰۱۰تن در سال  555هزار و  ۵میزان واردات برنج از  .این محصولات از محل فروش منابع نفتی روی آورد

هزار و  71به  1۰۱۰تن در سال  2۱۱های گوشتی از واردات فراورده .رسید 1۰55تن در سال  1۱۱هزار و  2۴۵

 ۵2۱و  هزار ۱۰۱به یک میلیون و  1۰۱۰تن در سال  ۰71واردات گندم از  .افزایش یافت 1۰55تن در سال  ۰1۳

 ۱.رسید 1۰55تن در سال 

 

 هلندی بیماریاقتصاد ایران و 

 5۳دهه  انهیبود که در م کشورعارضه در اقتصاد کلان  کی 1۰5۵تا  1۰5۰ سال از رانیاقتصاد ا یهلند یماریب

گیر درآمدهای نفتی و نیز رشد چشم لیجنگ اعراب و اسرائ بازهنفت در  یجهان متیق شیافزا یدر پ و شمسی

 .دولت به وقوع پیوست

واع میزان تقاضای انبر  ه،شدکشور نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی هنگفت ها درآمدهای در طول این سال

 . درواردات انبوه کالاهای خارجی کرد ت ویم پهلوی اقدام به آزادسازی تجاررژ ،افزایش تقاضا پیدر  .کالاها افزود

این  .شدمی کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت ،گمرکی پایینهای اعمال تعرفه نتیجه

 خارجی ایهوابستگی اقتصاد کشور به قدرت و ای جز تضعیف تولیدات داخلینتیجه ،سیاست اقتصادی نامناسب

به  ینکهبر اعلاوهدرآمدهای نفتی به اقتصاد کشور  ریقبدین ترتیب تز .صنعتی و تامین بازار برای آنان نداشت

اهش که با کطوریسازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی شد؛ بهانجامید، منجر به وابستهگرایی جامعه مصرف

                                                                 
9 Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 13۱1–1393, Palgrave 
Macmillan UK, 1391, p. ۶۰9. 
3 http://fdn.ir/۶9۱9۱  

http://fdn.ir/37272
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این در حالی بود که بر  .زدبه تشدید اختلافات طبقاتی دامن درصد بالا برده و  ۱۳خ تورم را تا نرقیمت نفت خام 

درصد مردم از سوء تغذیه  ۱۱و  1۳زیر خط فقر بودند 1۰5۵درصد مردم ایران در سال  ۱۵اساس آمار بانک جهانی 

 11.بردندمی رنج

به عدد  1۰۱۱در سال  1۳۳از عدد  (CPI)12 یزندگ نهی، شاخص هزو بودجه رژیم پهلوی طبق آمار سازمان برنامه

 نهیهز یخصوص برابه شیافزا نی. ادیرس 1۰55در سال  1۱۳ تاًیو نها 1۰5۱در سال  1۵۳، 1۰5۰در سال  12۵

ک ی یاجاره مسکن برا نهی، هز1۰55در سال  ستیاکونومنشریه بود. به گزارش  بیشترخوراک و مسکن در شهرها 

 بر در را خانوار آن سالانه درآمد %5۳مسکن تا  نهیداشت و هز شافزای %۰۳۳سال  5 یخانوار طبقه متوسط ط

 1۰.گرفتمی

 قطب توسعه ایرانعنوان بهضعف تولید و قرار گرفتن توزیع 

طب قعنوان به عیقرار گرفتن توز ،کرد ادی یحکومت پهلو یرفتار اقتصاد یبندعنوان جمعاز آن به توانیم آنچه

ته به کار گرف عیدر بخش توزبجای رونق تولید  ،نفت متیق شیدرآمد حاصل از افزا یعنی .است رانیتوسعه در ا

 شد.

 یگودر ال رییتغ همچنین و یادار و یدولتاقتصادی،  ستمیدر س ینفت یدلارها قیسو با تزر کی ازرژیم پهلوی 

 را وارد ییو اروپا ییکایآمر یصنعت یکالاها گرید یداد و از سو ارتقارا  انآن دیقدرت خر ،درآمد کارکنان دولت

صورت مصرف انبوه  دینب .نمود قیتشو آنها یو فروش اقساط یخارج یکالاها یندگیاخذ نما یو بازار را برا هکرد

 مقابل،در . دیفرهنگ وارد جامعه گرد کیعنوان بهتجربه شد و  رانیبار در ا نیاول یاز مردم برا ییقشرها یبرا

 یتیو اگر فعال دادتوسعه اختصاص ن یهارساختیو ز دیدر امر تول گذاریسرمایه را به درآمد حاصل از صادرات نفت

مانند صنعت خودرو به کشور در حد مونتاژ محدود شده  عیصنا یکردن برخ واردبه  شدیم دهید عرصه نیهم در ا

 آنچهلکه ب ،عنوان قطب توسعه در اقتصاد کشور قرار نگرفتبه دیبود که عملاً تولها استیس نیا یجهیدر نت .بود

ناپذیردر اعدهقو  مارگونهیب یاقتصاد به صورت . یعنی پایهبود عیتوز جایگزین آن شد، رانیقطب توسعه در اعنوان به

 گذاشته شد. رانیا

                                                                 
1۰ http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/1103۱۰9-1109993۱93919/IIIWB_Conference_ 
Revolutio%۱1Redistribution_Iran.pdf 
11 Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 13۱1–1393, 
Palgrave Macmillan UK, 1391, p. ۱9۰. 
1۱ Consumer Price Index. 
1۶ Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, US: Princeton University Press, 139۱, p. 0۱9. 
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 تولید در جمهوری اسلامی

از رود، بخش تولید نسبت به پیششمار میهای آن بهاز انقلاب اسلامی ایرآن، که استقلال اقتصادی از آرمانپس

درصد ارتقا و سهم نفت  1۱از درصد به بیش ۳.2۱انقلاب تقویت شد و سهم تولیدات صنعتی از صادرات کشور، از 

شمار و مغفول کشور های بیدرصد کاهش یافت؛ اما با این وجود هنوز ظرفیت 7۳درصد به  ۱۱از صادرات کشور از 

گیر صادرات غیر نفتی نسبت به دوره پهلوی، رغم افزایش چشممل در خدمت تولید قرار نگرفته و علیطور کابه

های خارجی، ذخایر ارزی نیز دلیل تحریمهنوز میزان تولیدات داخلی به حد مطلوبی نرسیده است. از طرفی به

مستمر ارزش پول کشور در برابر منبع کافی و قابل اطمینانی برای اقتصاد کشور نبوده است. لذا شاهد کاهش 

تومان، در دولت  1۳۳تومان به  2۳که در دولت جنگ، نرخ تبدیل دلار در ایران از طوریارزهای خارجی هستیم. به

تومان و در دولت  ۰۵۳۳تومان، در دولت آقای احمدی نژاد به  ۱۳۳تومان، در دولت اصلاحات به  ۱5۳سازندگی به 

تومان رسیده است. این روند نیز هر چند با اقدامات پولی و مالی بانک مرکزی در برخی هزار  2۳از اعتدال به بیش

واردات و نه از مسیر تولید ملی برطرف شود،  ازطریقمقاطع زمانی کنترل شده است، اما تا زمانی که نیاز کشور 

 روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه خواهد یافت.

 ارزش پول ملیتقویت تولید، تنها راه تقویت 

ر تولیدات داخلی و ضعف د که در مطالب گذشته مطرح شد، ریشه کاهش مستمر ارزش پول در ایران طورهمان

 است. دات محصولات خارجیوابستگی به وار

د ، حمایت از تولیهای اقتصادی کشور، اعم از تورم، بیکاری و قدرت خرید طبقات پایین و متوسطکلید حل گره

مایت ح از آغاز فرآیندیابیم که بیشتر آنها پیشدر میمند دنیا روتبا مطالعه تجربه کشورهای ث ادامهدر  .ملی است

به  روی آوردناز تسلط بیگانه قرار داشتند. اما پسکشورهایی ضعیف و وابسته بوده و تحت  ی،داخل اتاز تولید

تر به تردههای گستدریج با حمایتد و بهقرار گرفتنپیشرفت  در مسیرتولید ملی، نسبت به حمایتی های سیاست

یهات توج ات داخلی خود را کنار گذاشته، باتولیداز  حمایت دیگر هر کشوری که سویقله ثروت دنیا رسیدند. از 

، به تدریج از های اقتصادی دنیا دانسته استبه روی قدرت خود نادرست راه توسعه را در باز کردن مرزهای تجاری

 .  ه استذلت و فروغلطیدن در باتلاق وابستگی گرفتار آمد اوج عزت به حضیض

 

 راز تورم پایین در کشورهایی مانند عربستان

درصد رسیده  درصد بوده و گاهی حتی به زیر صفر 2یا  1در کشور عربستان سعودی نرخ تورم همواره در حد 

تورم پایین این کشور شده و این است. تصور ناصحیح از اقتصاد معیوب عربستان منجر به برداشت نادرست از 

 کند که این کشور دارای اقتصادی پایدار و سالم است.ذهنیت را در مخاطبین تداعی می
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ن کشور بلکه ای نیست.پشتوانه ارزش پول، میزان تولید و ذخایر واقعی کشور در نظام اقتصادی عربستان سعودی 

است. از طرفی به خاطر ضعف تولید و وابستگی شدید کشور ذخایر ارزی خود را، پشتوانه ارزش پول ملی قرارداده 

ظ زند. لذا عربستان سعودی برای حفبه درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت ضربه زیادی به این پشتوانه ارزی می

پول و المللی بیناستقراض از صندوق  ارزش پول خود با میخکوب کردن مصنوعی حجم ذخایر ارزی، مجبور به

طی  این کشورهای که حجم بدهیطوریه. بی مالی خارجی شده و سالانه بر بدهی خود افزوده استادیگر نهاده

رسیده است. این یعنی نسبت بدهی خارجی این کشور  2۳1۱میلیارد دلار در سال  2۳5از بیش به روندی افزایشی

 1۱باشد.درصد می 1.5ایران تنها که این نسبت برای درصد است. درحالی 2۵به تولید ناخالص داخلی آن حدود 

 دهد.میلادی نشان می 2۳1۱تا  2۳۳۳نمودار زیر روند افزایشی میزان بدهی خارجی عربستان سعودی را از سال 

 
 0212تا  0222: حجم بدهی خارجی کشور عربستان از سال 1نمودار 

گیری ویروس کرونا، ناشی از همهکنند که در پی کاهش درآمد نفتی در دوران رکود بینی میکارشناسان پیش

المللی و تشدید میزان بدهی خارجی خود شده، از نهادهای بین عربستان سعودی مجبور به اخذ مجدد تسهیلات

 با کسری تراز مالی و تجاری و رکود شدیدی مواجه خواهد شد.

 

                                                                 
 های مربوط به میزان تولید ناخالص داخلی و حجم بدهی خارجی کشورها در پایگاه اینترنتی بانک جهانی به نشانی زیر قابل دسترسی است:داده 10 
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