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  چكيده
صـد سـال گذشـته همـواره ذهـن انديشـمند ايرانـي را         يكي از مفاهيمي كـه طـي يـك   

از ايـن مسـئله   ايرانـي اسـت.    ةنيـافتگي جامعـ   مشغول داشته است، علل توسـعه   خود به
رسـي   يافتگي دسـت  هاي مهم توسعه ويهشده است. يكي از س بررسيمنظرهاي متعددي 

نـوعي از دوران   صنعتي كـه بـه   ةگذاري توسع شدن است. سياست به سطح باالي صنعتي
گيـري   هـاي كشـور پـي    منظور بازسازي زيرساخت سو به اين حكومت رضاشاه پهلوي به

نيـافتگي موردتوجـه    كشور همواره يكي از نقاط مهم توسـعه  ةزيربناي توسع ةمثاب به ،شد
تـر اثـري    صنعتي كـم  ةاهميت بررسي و شناخت عوامل و علل توسع باوجودبوده است. 

كتـاب  در ايـن مقالـه   كيد كـرده اسـت.   أنيافتگي صنعتي ت علل توسعه رطور مشخص ب به
مسعود كارشناس (اسـتاد دانشـگاه سـواز     ةنوشتكه  رانيا در شدن يصنعت و دولت نفت،
ناكارآمـد صـنعتي   گذاري  سياستيكي از آثار معدودي كه علل  و انگلستان) است - لندن

كه با رويكـردي   است نويسنده تالش داشته شود. است بررسي و نقد مي را بررسي كرده
نگـاه در  . بررسي كندگذاري صنعتي در دوران پهلوي  ر سياستد را ثير نفتأساختاري ت

ـ     ةمقال گـذاري   سياسـت ر دثير نفـت  أحاضر ناظر به نقد رويكرد نويسـنده بـه موضـوع ت
  شده است. صنعتي و نتايج حاصل از رويكرد اتخاذ

  .گذاري صنعتي، دولت، رويكرد ساختاري، توسعه نفت، سياست: ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ينـد توسـعه   ادر فر بسـياري هاي خاصي كه دارد از اهميـت   ويژگي ةواسط امروزه صنعت به

مطالعات توسـعه معتقدنـد    ةو انديشمندان حوز گذاران كه سياست طوري برخوردار است؛ به
تـوان از سـطوح    صـنعتي نمـي   ةگذرد و بدون توسع صنعتي مي ةجوامع از توسع ةراه توسع

). كشورهاي صـنعتي و  3: 1377 (هيويت و ديگران باالي رفاه و درآمد سرانه برخوردار بود
مكان توليد كاالهاي جديد شدن ا صنعتي ،اند. نخست بارز اين واقعيت ةشده، نمون صنعتي تازه

هـاي   د كه بخـش شو آورد و در جريان رشد اقتصادي نيازهاي نويني آشكار مي را فراهم مي
شـدن   صنعتي ،ها نيست؛ دوم گويي به آن تي مانند كشاورزي يا صنايع دستي قادر به پاسخسنّ

تـوان توليـد بـا شـتابي      ،ترتيـب  آورد، بدين يابي به بازدهي فزاينده را فراهم مي امكان دست
هايي مانند كشاورزي سـنتي اتفـاق    اي است كه در بخش يابد و اين پديده فراوان افزايش مي

هـاي   تدريج بر حلقه اي است و به شدن داراي تأثيرات زنجيره كه صنعتي افتد؛ و سوم آن نمي
ر تمامي سـطوح  ها د آفريند و اين آفرينش را مي  ها حلقهديگر شود و هر حلقه  آن افزوده مي

اي در ارتقـاي   ). امروزه اهميت صنعت و توليدات كارخانـه 67: 1381 محمدي (ملك است
بسياري  ،سطح رفاه اقتصادي بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است و بر همين اساس

 اند. پـس از انقـالب صـنعتي و بـا     شدن بوده گذشته، درپي صنعتي ةاز كشورها در طول سد
اقتصـادي،   ةيند حركت جوامع انساني به سمت رشد و توسـع ادر فر» صنعت«يافتن  اهميت

و صنعتي شـوند،   شوند كشورهايي كه توانسته بودند زودتر از ديگران به ابزار صنعت مجهز
هاي خـاص خـود    ويژگي ةواسط سطوح باالتري از درآمد و رفاه را كسب كردند. صنعت به

هاي ناشي از مقياس، پيونـدهاي پسـين و    ييجو اقتصادي نقش مهمي دارد: صرفه ةدر توسع
هـاي خـود    هاي اقتصادي و حتي پيوندهاي موجود در زيـربخش  ر بخشگيدپيشين زياد با 

 ،وري و ايجـاد خالقيـت و درنهايـت    صنعت، ايجـاد محـيط مناسـب بـراي افـزايش بهـره      
هاست. بـا وابسـتگي سـطح رفـاه و رشـد و       اين ويژگي  مدهاي خارجي مثبت از جملهآ پي

بندي كشـورها براسـاس ميـزان     ها، تقسيم شدن آن صنعتي ةاقتصادي كشورها به درج ةتوسع
مرز كشورهاي  ،ترتيب  اين  گرفت، و به ها صورت مي شدن آن يافتگي و ميزان صنعتي توسعه
ـ شـ ازپـيش نمايـان    توسعه بيش يافته و كشورهاي درحال توسعه شـدن در   صـنعتي  ةد. تجرب

داري تجـاري بـه سـمت     از سيستم توليد سـنتي و سـرمايه   كشورهاي صنعتي كه با حركت
شود، با افزايش احترام بـه مالكيـت خصوصـي، گسـترش      داري صنعتي مشخص مي سرمايه
زمان است. در ايـن رونـد، هـم     هاي حاكم هم و تضمين حقوق مالكيت توسط دولت ،بازار

جـاي بـازار،    نه بهاما در اين فراگرد دولت  ،اند دولت هم بخش خصوصي نقش فعالي داشته
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ـ   ،كـرده اسـت. درواقـع    بلكه دركنار بازار عمل مي بسـياري از كشـورهاي    ةبـرخالف تجرب
درآمدهاي نفتي، كه دولت نقـش مهمـي را    ةفريقا، و حتي كشورهاي دارندامريكاي التين، ا

رو، دولت حامي و مشـوق   در ايجاد صنايع توليدي برعهده داشته است، در كشورهاي پيش
  در ايجاد صنايع توليدي بوده است.بخش خصوصي 

در  سياسي يـك كشـور،  ــ  اقتصادي ةاي براي توسع پايه ةمثاب به ،گذاري صنعتي سياست
گذاري دولتـي بـوده اسـت. بررسـي      پيوند با سياست گردد و هم نوزدهم بازمي قرنبه  ايران
 ،ايـران و ازجمله  ،توسعه شدن در كشورهاي درحال گذاري صنعتي و صنعتي سياست ةتجرب

صـنعت اسـت. در ايـن كشـورها، بـرخالف       ةگذاري دولتي درزمين نيازمند بررسي سياست
گـذاري   بـر سـرمايه   كشورهاي صنعتي، رشد صنعت با اتكا به پويايي دروني خود و با تكيه 

بخش خصوصي، كه داراي ساختاري رقابتي است، شكل نگرفته است؛ بلكه لوياتانِِِ دولـت  
بوده است. اين موضوع در  ،بخش صنعت ةويژه توسع به ،اقتصادي ةتوسعتنها بازيگر ميدان 

، چنـين  پيش از وقوع انقالب اسالمي باعث رشد ساختار صنعتي وابسته به دولت شد و هم
تـوان   مي پهلوي، كه عمالً اناي از بورژوازي وابسته را فراهم كرد. در دور ظهور طبقه باعث

ميـان آورد، ايـران در زيـر     گذاري صنعتي صحبت بـه  سياست ةطور جدي و دقيق از مقول به
برخـورداري از   و هـاي خـارجي   افزايش كمـك  ةو در نتيجقرار گرفت چتر حمايتي غرب 

درآمدهاي روزافزون نفت و تثبيت قـدرت سياسـي دولـت توانسـت هژمـوني خـود را در       
 يـافتن  طگيري و بس ند. در اين مقطع شاهد شكلكبخش صنعت در ايران ايفا  ةجريان توسع

 ةلواي حمايت گسـترد  درداران صنعتي  نوخاسته و جديدي از سرمايه ةقدرت اقتصادي طبق
  دولت هستيم.

يكي از معدود آثـاري   بنابراين ،تر موردبررسي قرار گرفته است اين موضوع در ايران كم
گـذاري   تاريخي موضوع علـل ناكارآمـدي سياسـت   ــ  كه سعي داشته با رويكردي تحليلي

مسـعود   ةنوشـت  ايـران  در شدن صنعتي و دولت نفت،كتاب  بررسي كنددر ايران  ار صنعتي
حاضر تالش شده است  ةكارشناس (استاد ايراني اقتصاد دانشگاه سواز لندن) است. در مقال

  .نقد كنيممحتوايي  طور گذاري صنعتي به را ازمنظر سياست يادشدهتا كتاب 
  

  معرفي كتاب. 2
شدن و نقش عامـل   صنعتي ةايران را درزمين ةاست كه تجرب يكتاب مسعود كارشناس تحقيق

اين كتـاب  «نويسد:  در معرفي كتاب ميلف ؤمگذارد.  مي  بحث هاي دولتي به نفت و سياست
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 ةتوسـع  تحقيقي است پيرامون رشد اقتصادي و تغييـرات سـاختاري در كشـورهاي درحـال    
سـه محـور مـرتبط بـه      ةايران. اين بررسـي برپايـ   ةنفت با توجهي ويژه به تجرب ةصادركنند

 ديگر انجام شده است كه محورهاي مهم در امر توليد هستند؛ منابع مالي انباشت، تعادل يك
» و ارتباط ميان توزيع و درآمد الزم براي رشـد  ،يند رشداهاي مختلف اقتصادي در فر بخش

 بحثـي  فقـط  آن موضـوع  پيداسـت،  كتـاب  عنـوان  از كـه  طور ). همان1: 1390 (كارشناس
 ايران در اقتصادي رشد مختلف مراحل از است تاريخي بررسي يك« بلكه ،اقتصادي نيست

 »دارد رونـد  ايـن  در دولـت  نقـش  بـر  خاصي تأكيد كه صنعتي ساختار تغيير با آن  ارتباط و
 صـدور  واقعـي  تـأثير « :مؤلـف  عقيدة به كه شود مي ناشي جا آن از دولت بـر تأكيد ).هـمان(

 نفتي بخش هاي ارتباط از منتج  نه و  است آن درآمد از ناشي رشد حال در  اقتصاد يك بر نفت
 كـه  شود توجه نهادي به آن بـايد علت همين به و )50 همان:( »اقتصادي هاي بخش ساير با

 و اقتصاد كشور كلي ارزيابي« كه است الزم پس .دولت يعني است،  درآمد  اين  اصلي وارث
  ).60 همان:( »بگيرد صورت هزينه و درآمد ازنظر دولت بودجة  سياست  بررسي

توضيح  رشد امر  رد  نـفت  درآمـد تأثير درزمينة را مختلف هاي ديدگاه كارشناسسپس، 
 ديگـر  يــك  از حــوزه  ايــن  در را »سـاختاري «و  »كالسـيك  شـبه «دو ديدگاه داده است و 

 و »سـاختاري «ديـدگاه   پـذيرتر  انعطـاف  برخـورد  به باتوجه كه است معتقد وا .شناسد مي باز
گـذارد،   مـي   اختيـار   در  ديگـر  يـك  با اقتصادي مختلف هاي بخش ارتباط فهم در كه امكاني
 ازنظر .داند مي تر مـوفق ديـدگاه  اين  به توسل با را رشد امر رد نـفت درآمـد نـقش ارزيابي

اي  شـده  تعريـف  اقتصـادي  نظـام  بـا  كـه  است مستقلي اجتماعي سازمان« دولت ،كارشناس
  اش سياسـي   هاي ارتـباط از را اقـتصادي امـور در دخالتش توانايي و ظرفيت و روست هروب
 مــعنا، دولـت هـر    اين به ).24 همان:( »آورد مي  دست هب دارد مردمي نيروهاي در ريشه  كه
ـ   مقتدر كه هم قدر هچ  نيـز  و اقتصـادي  عوامـل  دربرابـر   تمكـين   بـه   الـزام  ةواسـط  هباشـد ب

  .بود خواهد نسبي برخوردار استقاللي از اجتماعي همواره هاي وابستگي
 رد آن تأثير و ايران اقتصادي شناسي جامعه بر است تـاريخي مـروري  كـتاب  دوم فصل

 بـر  مبتني و ساالر خان دولت تبديل .شدند تأسيس ايـران در  وسـطي  قرون  كه از هايي دولت
 از اي مهـره  چـون  هـم  كـه  مركزي دولت به نشين كوچ و  جامعة ايلياتي و كشاورزي اقتصاد

 روشـن  .اسـت  كتـاب  از فصل اين  كاوش  د، موضوعكن مي  نقش ايفاي المللي بـين تـجارت
 را مشـروطه   انقـالب  و نويسـنده  است نپذيرفته صورت بـحران بـدون گـذار اين كه است

  ســوم   در فــصل   تــاريخي  بررسـي  اين .داند مي تاريخي سير اين در دولت بحران آخرين
دولـت    ظهـور «شـاهد    دوم و اول جهـاني  جنگ دو بين دوران در و كند مي پيدا ادامه كتاب
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 نقطـة  توان مي را 1299 كودتاي كـه دوراني .هـستيم ايران در »داري سرمايه رشد و  امروزي
  .آورد  شمار به  آن  عطف

 اقــتصادي  بــينش  يـك برمبناي 1941 تا 1921 بين دورة در دولت اقتصادي سياست
 زيربنا تدارك با اقتصادي درزمينة خواست مي دولت .نبود استوار  و سيستماتيك  منطقي

 كنـد  ريـزي  پي را ايران ملي مـدرن اقتصاد اقـتصاد  يك  حقوقيــ  سياسي چارچوب و
  .)69  همان:(

 ايـن در دولت  نازل  درآمد اما است،ان دور همين ايران ميراث اقتصاد در  دولت  دخالت
   جنگ يافتن پايان منتظر بايد و  نداد كشور اقتصاد در را چناني آن دخالت اجازة وا بـه ها سـال
 تغييرات« تا بود نامد مي  »نفت  دوران« را آن نويسنده كه دورانـي بـه  واردشدن و دوم جهاني
  .)87  همان:( »آيـد پديـد انباشت يندافر در دولت نقش در اساسي
 انباشـت  جديـد  نهادهـاي  و دولـت، نفـت  «عنوان آن  كه كتاب چهارم فصل مـقدمة در
 1332 مــرداد  28 كــودتاي  از  بعد  پهلوي محمدرضا حكومت است، دوران » 1953- 1977

  :گيرد مي قرار مـوردارزيابي
 بــا   اقتصـادي   در  گـذاري  سـرمايه  منابع بسيج در دولت  اين نقش  از پيش تا كه درحالي
 مسـئوليت  مقابـل  در  دولت جديد مرحلة شد، در مي  خالصه  شديد كشاورزي گـرايش
 قــرار  نــفت  فـروش  از حاصـل  درآمد يعني اقتصادي متمركز، درآمد تقسيم و توزيع
 و  داد تغييـر   را  كشـور  اقتصـادي ـــ   سياسـي  ارتبـاط  ماهيت سرعت به  امر  اين .گرفت
  .)88 همان:( شد دگرگون كلي  به نـيز جـامعه نهادين  ساختار

 را هركدام و كند مي تقسيم مـرحله سـه بـه را اناين دور در اين فصل از كتاب نويسنده
  :دهد مي قـرار موردبـررسي مختلف  اندازهاي چشم  از

كشـور    اقتصـاد  در خـارجي   هاي پول  جريان  علت  به )1959 - 1955( اول  مرحلة در  ـ
  .كند مي پيدا سريع  گذاري رشدي سرمايه

ســياسي   شديد بـحران بـا رويارويي در حكومتي نظام )1962 - 1960(دوم  مرحلة در ـ
  .دهد مي   دسـت   از  اجتماعي قدرتمند طبقات با را خود سـنتي  هاي ائتـالف و  ها ارتباط

 تـاريخ  در اقتصـادي  رشـد  دوران ترين طوالني  كه )1977 - 1963(سوم   مـرحلة در  ـ
 گـذاري  ســرمايه  در ســاليانه  رشد درصد 18/9 شاهد كشور آيد، مي  حساب به ايران
  ).112 - 110 همان:( بود ناخالص ثابت
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 اين از را ايـران صـنعتي توسعة  گذاري، روند سرمايه در دولت نقش ارزيـابي با نويسنده
 دوم و اول مرحلـة  هـاي  گـذاري  سـرمايه  عمـدة  كـه  دهد مـي نـشان و كند مي بررسي منظر
 بخش  چنين هـم و داخـلي بازار موردنياز كاالهاي توليد صنعتي براي گذاري سرمايه منظور به

 مــواد  تــوليد  كمبودهـاي  رفـتن  ازبـين بـه ها گذاري سـرمايه همين« .است بوده كشاورزي
  ).162 همان:( »بود، انجاميد 1950 دهة ثباتي بـي عـوامل از يكي كه غذايي
هـاي   سـال  ةت سرمايه در طول دورشدر انبارا در فصل پنجم كتاب نقش دولت لف ؤم

بررسي اين فصل بر ماهيت تغييرات  ةو هست كند بررسي ميميالدي در ايران  1963 - 1953
متمركز است. مسعود  1960 ةو ركود متعاقب آن در ده 1950 ةراه با رونق ده ساختاري هم

شامل دو حوزه بود: اولين حوزه تجديـد سـاختار    كارشناس معتقد است تغييرات ساختاري
گذاري خصوصي و دولتي در خطوط جديـد صـنايع    بخش صنعتي از طريق هدايت سرمايه

توليدي بود كه با ساخت تقاضاي داخلي تطابق بسياري داشت، و دومين حوزه مربـوط بـه   
ر طبقـات  دا اصالحات ارضي بود. اين دو فرايند گذار با چـالش موقعيـت اجتمـاعي ريشـه    

هـاي   ترشدن ركود فعاليـت  آن طوالني ةدار سنتي و بالتكليفي سياسي كه نتيج قدرتمند زمين
  ).198: 1390 (كارشناس راه شد گذاري بود هم سرمايه

مـدهاي تغييـرات   آ در فصل ششم نويسنده گذار كشاورزي در ايران را با تمركز بـر پـي  
ده كربررسي  1977 - 1962هاي  سال شدن كشاورزي ايران در طول ارضي بر فرايند صنعتي

  :و معتقد استااست. 
دولـت هسـتيم كـه در تـاريخ      ةانتقال مهمي از طريق مداخل ةدر اين دوره شاهد مرحل

عطـف تغييـرات ارضـي بـود كـه       ة نظير است. اصالحات ارضـي نقطـ   جديد ايران بي
  ).210 همان:نحو مهمي شكل داد ( كشاورزي را به ةهاي ديگر توسع جنبه

مـواد   ةاصالحات ارضي كمك به رفع تنگناهاي عرض ةنويسنده معتقد است اولين نتيج
بوده است. بخش كشاورزي با افزودن بـه   1950 ةثباتي طي ده منبع اصلي بي منزلة غذايي به

بـرخالف اعتقـاد رايـج، بخـش      ،د وكـر نيروي كار شهري به رشـد اقتصـاد كمـك     ةعرض
بلكـه   ،دولت طي ايـن دوره در فشـار مـالي نبـود    شدن  تمايالت صنعتي علت كشاورزي به

شواهد موجود حاكي از آن است كه خالص ورود منابع يا خالص ورود محصوالت طي اين 
  دوره به بخش كشاورزي مثبت بوده است.

 تـا  1963 سـال  از را صـنعتي  سـرماية   سـاختار   تغيير و دولت دخالت كتاب هفتم فصل
 و داند مي »ايران مدرن شدن صـنعتي دوران« را وراند اينكـارشناس  .كند بررسي مي 1977
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  صـدور  از فـراوان، ناشـي   ارزي درآمـد «سـاختند   را مـمكن  امـر اين كـه را مـثبتي عوامل
 انـدازة  به انساني نيروي وجود«، »شبكة بانكي طريق از سرمايه به صـنايع  رسي دست«، »نفت
 آورد مـي   شـمار  بـه  »تــورمي  فــشارهاي  نبـود  و غـذايي  مـواد  قيمـت  ثبـات « نيز و ،»الزم

 و البتـه  اسـت  شــده  مــمكن  نفـت   درآمـد   لطـف بـه عـمدتاً  امـكانات  اين). 205  همان:(
 مـانعي  نـه  و كمك را نفت فروش از حاصل درآمد ،نظران صاحب ديگر برخالف ،نويسنده

 ايران  در  صنعتي رشد موانع ،او ةعقيد به .آورد مي  حـساب بـه اقـتصادي و توسعة رشد براي
 ايجـاد  در كوتاهي« :كرد جوو جست سـياست حـوزة يـعني در ،ديـگري جـاي در بـايد را

 درآمد به نامحدود رسي دست اميد به نظام مالياتي نبود«و  ،»ثروت ناعادالنة توزيع«، »اشتغال
 فصـل  بخش  ترين مهم و  بخش سوم  كه مالي بحران ).206 همان:( »خارجي هاي وام و نفت
 اقتصـادي  هـاي  شكست سياسـت  اقتصادي عامل ترين مهم دهد، مـي تشكيل را كتاب هشتم
 1973 در سال نفت قيمت افزايش كه دهد مي نشان كارشناس .است  شده معرفي دوران اين

 و كـرد  پنهان صنعتي صادرات و وارداتدر  را تعادل نبود يعني  ،ايران  اقتصاد  مزمن بيماري
 بـود،  هكرد متزلزل را ايران اقتصاد 1960 دهة اوايل  در   نيز بار يك كه بـحراني كـه باعث شد

 كـه  آن جاي هب واردات گزيني جاي سياست .بزند زمين  به  را  اقتصاد اين 1970 دهة اواخر در
  ).223  همان:( افزود آن شدت بر بكاهد يتعادل بي اين از

 ةساختاري در اقتصاد ايران طـي دور فصل هشتم كتاب به الگوي كلي رشد و دگرگوني 
معتقد است كه گرچه اقتصاد ايران به درصـد رشـد    نويسندهاختصاص دارد.  1972 - 1959

بر منـابع  » ازحد بيش«برانگيز و دگرگوني ساختاري سريعي رسيد، اين رشد با اتكاي  تحسين
ان جـدي تـراز   مدت اقتصاد مستعد ابتال به بحـر  خارجي تأمين شد. به اين معني كه در ميان

به تداوم الگوي موجـود دگرگـوني سـاختاري، اقتصـاد      پرداخت بود و در درازمدت باتوجه
توانست بعد از اتمام ذخاير نفتي رشد پايدار داشته باشد. كارشناس معتقد است ماهيت  نمي

كـرد؛ ايـن    توليد انحصاري بخش صنايع توليدي تمايز توليديِ رو به افزايش را ترغيب مـي 
  راه بود. با مشكالت جدي تراز پرداخت هم يشدن به داليل متعدد نعتيالگوي ص
  ايـن  بـر  نويسـنده  .است يافته اختصاص تحقيق اين از گيري نتيجه به كـتاب نـهم فصل

 بر را خود مهر شاه   رضا دست به ايران در مدرن دولت  تأسيس  استبدادي كه شكل است نظر
 اعمـال  بــر  نـهادي كه شد آن از مانع و زد كشور ريزي اقتصادي بـرنامه در دولت دخـالت
 كـه  بود مسلط امور همة بر چنان آن سركردگي شاه به  ايران دولت .باشد داشته كنترل دولت
 از دولت نيازي بي .وجود نداشت اقتصادي يها سياست با اي انتقادي برخورد ترين كم امكان
 كه اي گيرنده بود، تصميم كـرده ليتـبد گيرنده تصميم تنها به را اجـتماعي او طـبقات تمامي
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مؤلـف   كه است پايه اين بر .نداشت خصوصي بخش صنعتي توليد روند بر  كنترلي  ترين كم
 هنـوز  كـه  سرمايه انباشت استبدادي روند« :برد مي  پايان به جمله اين با را خود تحقيق نتيجة

 شكسـت  بـه  نفتـي  اقتصـادهاي  درمـورد  كنند، مي دفاع  آن  بازدهي از ازمـتخصصين بـرخي
  ).239 همان:( »انجامد مي

  
  نقد محتوايي. 3

ارچوب سـاختارگرايي اقتصـادي تـأثير    هـ مسعود كارشناس ازمنظر اقتصاد سياسـي و در چ 
گذاري صـنعتي   شدن در ايران و نقش دولت در سياست ر روند صنعتيد را درآمدهاي نفتي

  موردبررسي قرار داده است.
بندي و اجراي  كتاب وارد است فقدان توجه به نقش دولت در صورتاولين نقدي كه بر 

گذاري صـنعتي و   سياست ةبر نحو را كيد كارآمديأگذاري است. نويسنده تمركز و ت سياست
نقشي كه نفت در اين زمينه بازي كرده است تاحد زيادي نداشته اسـت. اساسـاً در مباحـث    

گرفته شده از سـوي    كار هاي به استراتژيسازي و  تصميم ةصنعتي، نقش دولت و نحو ةتوسع
تـر بـر نقـش و عامـل      كتاب بـيش  ةاما نويسند ؛اين زمينه قرار دارد يها پژوهش ةآن در هست

ده اسـت؛ مناسـب بـود كـه نويسـنده      كردرآمدهاي نفتي در افول يا پيشرفت صنعت تمركز 
  داشت. مي يبه آوردن مفهوم دولت در عنوان كتاب به نقش آن نيز توجه درخور باتوجه

شناختي كتاب است. كتـاب   اي كه بر كتاب وارد است ماهيت روش دومين نقد محتوايي
اقتصـاد   ةتحقيقاتي دانست كه در حـوز  ةرا بايد درزمر ايران در شدن صنعتي و دولت نفت،

تـر بـر انباشـت     ها بـيش  اند. اين دسته از پژوهش توسعه و نظريات دولت رانتي تدوين شده
هاي  ها و منابع طبيعي استوار است و بر نقش دولت در توزيع رانت موهبت سرمايه از طريق

 بهـا  اجـاره  و زمـين   ةاجار به اقتصاد، علم در كيد دارد. رانتأبرآمده از فروش منابع طبيعي ت
بـا  نباشـد،   توليـدي  تـالش  و كـار  حاصل كه درآمدي هرگونه ،كلي طور به. دشو مي اطالق
  ةدربـار  سياسي اقتصاد در كه  زماني ). اما3: 1371 (طبيبيان شود مي گذاري نام »رانت« عنوان
 طريق از( خارجي منابع از دولت يك براي كه است درآمدهايي منظور شود، مي بحث رانت
) ديگـر  مـوارد  برخـي  يـا  هـا  دولـت  رگـ يد هاي كمك با زيرزميني منابع و خام مواد فروش

 يـك  از و ندارند داخلي اقتصاد توليدي هاي فعاليت به ارتباطي درآمدها اين. آيد مي  دست به
 كـه  دانسـت  درآمدي را ها آن توان مي بنابراين. آيند نمي  دست به داخلي اقتصاد مولد فعاليت
 نفتـي  درآمدهاي رانتي درآمدهاي بارز  ةنمون .آيد مي  دست به الهي مواهب استخراج از غالباً
  .آورند مي دست به نفت ةصادركنند كشورهاي كه است
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پـارادايم   يكـي از نظريـات شـبه    و رانتيريسم ةهاي حوز كتاب موردنظر يكي از پژوهش
 ةعامل موفقيـت يـا شكسـت فراينـدهاي توسـع      منزلة به ،بر عامل نفت» نفرين منابع ةنظري«

آوردن  وجود به در در اين نظريات عاملي چون نفت را است كهمتمركز  ،صنعتي و اقتصادي
 و رفتـار   ةشـيو  بـر  رانتيريسم، اصوالً ةدرقالب نظري دانند. مثالً ميمؤثر  نوع خاصي از نهادها

 ةمشخصـ  دو داراي حكومت و سياست خاص  ةشيو اين. كيد داردأت رانتير دولت حكومت
 حاكم نخبگان كه اين دوم و است حاكم نخبگان كنترل در رانت كه اين نخست ؛است عمده

 سياسـي  ثبات ،درنتيجه تا كنند مي استفاده جامعه كنترل و كاري هم جلب براي رانت اين از
شـود   اسـتدالل مـي   ،). بـر همـين اسـاس   153: 1376 يوسـفي  كنند (حـاجي  حفظ را دولت
است   عبارت مختلف هاي گروه و طبقات جذب براي حكومت  ةمورداستفاد  ةشيو ترين مهم
 در دولتـي  هـاي  هزينه افزايش جامعه، از هايي گروه به خاص هاي وام و اعتبارات اعطاي: از

 در تـوان  مـي  را رانتير دولت رفتار بنابراين... و ،ها جمعيت و احزاب تشكيل داخلي، اقتصاد
). 39: 1379(سـجادي   داد قـرار  مطالعـه  و موردبررسـي  ريسميرانت  ةشيو همين ارچوبهچ

 طبيعـي  منـابع  نفـرين  ةنفرين منابع مطرح است. نظريـ  ةدر همين زمينه نظري ،ديگر ازسويي
 ةمقال با بعد اندكي و شد مطرح 1993در  اوتي ريچارد كتاب در بار نخستين كه است عنواني

 اقتصاددانان ميان شده شناخته مفهومي به 1995 سال در وارنر اندرو و ساكز جفري ثيرگذارأت
نفرين منابع اين اسـت   ةاساسي نظري ة. ايد)Auty 1993; Sachs and Warner 1995( شد بدل

 تـر و  كه كشورهاي داراي منابع طبيعي غنـي عمومـاً در بلندمـدت داراي عملكـرد ضـعيف     
چنـداني از منـابع    ةكه بهرهستند كشورهايي  ي در مقايسه باتر رشد اقتصادي پايين بنابراين

بر عملكرد نهادي  ي راتر كيد بيشأاين نظريه ت). Sachs and warner 1995: 2اند ( طبيعي نبرده
ـ  به ،و ساختاري كشورهاي داراي منابع طبيعي قـرار   ،تـرين موانـع رشـد صـنعتي     مهـم  ةمثاب

. مسعود كارشناس در كتاب خود به همـين سـياق درقالـب همـين نظريـه مشـكل       دهد مي
چـون   صنعتي را در ايران همان موانع ساختاري و نهادي و ظهور امكاناتي هـم  نيافتن توسعه

نـوعي  ريـات  ظدر ايـن نـوع از ن  آورد.  مـي   حسـاب  لطف درآمد نفت، به باال بهدرآمد ارزي 
وجـود   علـت  شود كه هـر كشـوري كـه داراي منـابع طبيعـي اسـت بـه        جبرگرايي ديده مي

شدن و اقتصاد پايدار نخواهد بود؛  بر صنعتي درآمدهاي بادآورده داراي رشدهاي استوار مبتني
گردد. اغلب ايـن نظريـات از ايـن     ها بازمي گاه آنن ةمشكل اساسي اين نوع نظريات به نحو

گزاره كه نهادهاي سياسي و اقتصادي محصول توسـعه هسـتند نـه موجـد توسـعه غفلـت       
ي و هاي علّ تبيين ةچنيني از ارائ هاي اين است كه اغلب پژوهش علتاند؛ و به همين  ورزيده
  از كشورها ناتوان هستند. گونه هاي دروني توسعه در اين هاي دقيق و جامع از پويش روايت
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ـ  بـه  ،گـذاري صـنعتي   سياست كه بايد گفت ،برخالف نگاه نويسنده ،ديگر ازمنظري  ةمثاب
گـردد و   نوزدهم بـازمي  قرندر ايران به  ،سياسي يك كشورــ  اقتصادي ةاي براي توسع پايه
بررسـي  . )1382 (برادران شركا و هـادي زنـوز   گذاري دولتي بوده است پيوند با سياست هم

و ازجمله ايـران،   ،توسعه شدن در كشورهاي درحال گذاري صنعتي و صنعتي سياست ةتجرب
 بـاوجود اي كـه نويسـنده    صنعت است. مقوله ةزمين گذاري دولتي در نيازمند بررسي سياست

  .را در آن بررسي كند دولت ةخوبي مقول به آن، نتوانسته است به توجه
هاي عمرانـي قبـل از    گزيني واردات در طول برنامه يدر اين دوره با اتخاذ استراتژي جا

با هدف حمايت از صـنايع داخلـي موردتوجـه قـرار      سوم به بعد) اصوالً ةانقالب (از برنام
الوصـول و   هايي چون تثبيت نرخ ارز، اعطاي تسهيالت سهل گرفت. دولت با اتخاذ سياست

و  ،صنعتي و معـدني  ةند بانك توسعمين انرژي موردنياز صنايع، ايجاد نهادهايي مانأارزان، ت
ــرمايه  ــترش س ــدمات گس ــنعتي  ... مق ــذاري ص ــاركت   را گ ــي و مش ــش خصوص در بخ

). هرچنـد كاربسـت ايـن    29: 1391ديگـران  وجود آورد (نيلي و  گذاري خارجي به سرمايه
ـ    گذاري سياست مين كامـل  أها به رشد سريع صنايع داخلي و حتي در برخي از صـنايع بـه ت

گذاري صنعتي اين دوره منتهي به صنعتي شـد   ، درنهايت سياستشدنيازهاي داخلي منتهي 
مطلوب قرار نداشت و تاحدزيادي ازلحاظ كااليي و فني بـه   يوري در سطح بهره نظركه از

پيش بر آن مسلط بود. رشـد   از خارج وابسته بود و ساختاري انحصاري داشت و دولت بيش
كه ايران در آن مقطع زماني  طوري افزايش يافت، به 1353 تا 1343 ةسال ده ةصنعت طي دور

. اگرچه اين رشد طي بودتوسعه  گامان رشد و توسعه در ميان كشورهاي درحال يكي از پيش
انـداز   در چشـم  ،هاي منتهي به پيروزي انقالب اسالمي كاهش چند درصدي پيدا كـرد  سال

گذاري صنعتي  اين امر را بايد مرهون تمركز سياست داد. رشدي را نشان مي كلي، روند روبه
نـه   ،شدن دانست سياسي براي صنعتي ةپهلوي و اراد ةدر ساختار قدرت نسبتاً هماهنگ دور

). برخالف استدالل كارشناس، بايد اسـتدالل  53 - 52: 1396 (درودي در عاملي چون نفت
به رشد صـنعتي در ايـران    معطوف ةهاي سياسي و اراد گيري كرد هماهنگي و تمركز تصميم

هـاي اخيـر در    زيـرا در پـژوهش   ؛) بوده است1352 - 1342هاي  شمسي (بين سال 40 ةده
ـ  ) بـه political setllement» (آرايـش سياسـي  «صنعتي عامل  ةادبيات توسع ةحوز بسـتر   ةمثاب

يافته مطرح است. در اين رويكـرد بـر همـاهنگي و انطبـاق      توسعه در كشورهاي غيرتوسعه
و عامـل   اسـت  صنعتي با آرايش سياسي در يك كشور تمركـز شـده   ةهاي توسع استراتژي

يـا   داشـتن  هـاي معطـوف بـه توسـعه را انطبـاق      شكست يا موفقيـت فراينـدها و سياسـت   
مهم اين دوران تاريخي اين بوده است كه اقتصـاد   ةداند. نكت اين دو عامل مي نداشتن انطباق
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كرد كه نفت عنصر اصلي در ارتقاي اين رشد  لي تجربه مينظير خود را در حا ايران رشد بي
چون  خود عنصري خنثي و منفعل است؛ و عوامل ديگر هم خودي نبوده است. چون نفت به

بـا ابتنـا    ).Khan 2010; DiJohn 2009د (كنتواند نقش آن را منفي يا مثبت  آرايش سياسي مي
صـنعتي   ةهاي توسع ياسي و استراتژيهماهنگي بين آرايش سكه بايد گفت  ،بر اين استدالل

توانسـت رشـد صـنعتي را رقـم بزنـد؛       50و  40هـاي   گزيني واردات در دهه چون جاي هم
 ،ن نيازهـاي ايـن رشـد فـراهم آورد    كـرد  درآمدهاي نفتي نقش مفيدي را در برآورده اگرچه
  تقليل داد.در اين مقطع تاريخي به اين عامل را هاي رشد صنعتي  توان تمامي موفقيت نمي

  
  . توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه در سال منتهي به هر فصل 1نمودار 

  )1376هاي ثابت سال  (به قيمت
  منبع: بانك مركزي جمهوري اسالمي

بالفاصـله پـس از افـزايش     يادشدهآمده است، رشد اقتصادي  1طوركه در نمودار  همان
گـذارد.   قـاي درآمـدي ارزي دولـت رو بـه افـول مـي      قيمت جهاني نفت و متعاقـب آن ارت 

اوج رشد غيرنفتـي اقتصـاد و افـول ايـن رشـد       ةرشد تدريجي و نقط ةدهند نشان 1  نمودار
طور كلـي در   هاي دولتي و به گذاري صنعتي اگرچه در سازمان است. در اين دوران سياست

هـا و   پـروژه هـاي شخصـي محمدرضـا شـاه پهلـوي از       مجريـه بـود، حمايـت     ةقـو  ةحيط
 گـذاري صـنعتي در ايـن دوران شـد     پيشرفت و تمركز سياسـت  باعثهاي صنعتي  سياست

)Nasehi 2015دستوري شباهت داشـت تـا يـك     ةتر به توسع صنعتي بيشة ). اين نوع توسع
بر پويايي دروني بخش خصوصي باشـد بـر    كه مبتني جانبه؛ و بيش از آن مدون و همه ةبرنام

). در تقابل با اسـتدالل كارشـناس   69: 1392 ولت استوار بود (ليالزتجددي آمرانه ازسوي د
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پـس از شـوك نفتـي     كـه  بايد گفـت  ،بودن و مفيدبودن عامل نفت است كه معتقد به مثبت
صـنعتي  گذاري  سياست ةكه با افزايش قيمت نفت خودش را نشان داد، نحو 1973 - 1972

 افول گذاشت.  به رو
كه عامل نفت نقش مثبتي در روند  درصورتي كه ستا اينتواند پيش آيد  الي كه ميؤس
چرا اين رشد پس از  ،پهلوي داشت انطور كلي توسعه در ايران دور صنعتي و به ةتوسع

بر  گير قيمت نفت رو به افول گذاشت؟ اگر بخواهيم به استدالل نويسنده مبني افزايش چشم
طبيعتاً افزايش قيمت نفت بايد  هاي صنعتي وفادار باشيم، گشابودن نفت براي سياست راه

آورد؛ اما حقيقت تاريخي عكس اين موضوع را  تري را براي كشور به ارمغان مي رشد بيش
 بخش خصوص به ،دولت شدن حجيم باعث نفتي درآمدهاي . افزايشدهد نشان مي

 اگر و كند عمل طبقات از مستقل دولت است شده باعث عامل اين و شد آن بوروكراسي
 قمرهاي ،عبارتي به .است ساختهآن را  دولت شود تشكيل وضعيت اين در اي طبقه عمالً هم
 مادي هاي زمينه ،درواقع). 58: 1378 يوسفي يحاج( نيستند طبقه اما هستند، قدرت ةكنار
 دولت .بودنفت  اقتصادي تأمين اصلي منبع چون ،بود ناپايدار ايران در طبقه گيري شكل
 و ،تشكيالت انسجام، از ايران در نداد. را مدرن معناي به طبقات گيري شكل ةاجاز نفتي

 چنين نفتي ساختار كه ناي علت  به نيست خبري طبقات درون در عملي و نظري وحدت
 و ،شدن يكي براي هنجارها و گرايش طبقات، گيري شكل چون نداد، را اي اجازه
 سياسي، ويژه هب ،عمومي ناپايداري علت به ايران در ولي برند، مي زيادي زمان شدن دست يك
 گيري شكل به اي عالقه هم نفتي ساختار كه اين ضمن نگرفت، شكل چيزي چنين اصالً
است كه استدالل مسعود كارشناس  علتنداشت. به همين  را قدرت از مستقل اي طبقه

هاي جدي مفهومي و محتوايي است. كارشناس جواب درستي را  داراي نواقص و گسست
  دهد. نمي  به مخاطب ارائه باره دراين

همين امر نيز در دوران و فرايندهاي توسعه پس از انقالب مشهود است. در دوران پس 
از انقالب، با ظهور گفتمان اسالم سياسي مدرن درقالب ايـدئولوژي جديـد اسـالمي، نظـام     

كنـد   د ميكيأسياسي برآمده بر خودكفايي اقتصادي و رهايي از قيود استكبار شرق و غرب ت
ـ  و در اين ره اول بعـد از   ةشـود. در دهـ   رو مـي  هگذر، با موانع داخلي و خارجي زيادي روب
هـاي   ناشي از انقالب و نـاآرامي  ياه ازجمله التهاب ،بروز بسياري عوامل ةواسط انقالب، به
ثباتي سياسي، جنگ تحميلي،  بي ،هاي مخالف و درنتيجه گروه ةكاران هاي خراب آن، حركت

هـاي   فكري ناشي از استقرار ايدئولوژي جديد، تحريم اقتصادي، فرار سـرمايه  ياه فاختال
بر مشكالت  هاي دولتي بخش صنعت نيز عالوه و گسترش روزافزون دخالت ،ملي و انساني
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شدت كاهش يافت و  رو شد. در اين دهه، رشد صنعتي به هگذشته با مشكالت جديدي روب
  رد.سياستي را طي ك بي ةبخش صنعت دور

ــه ــدريج و در دور ب ــوين     ةت ــال تك ــاي در ح ــنعت در فض ــگ بخــش ص ــد از جن بع
گذاري قرار گرفت. نوسازي صنايع موردتوجه مـديران دولتـي و خصوصـي قـرار      سياست

رسـيد و    اتمـام  صـنعتي بـه   هاي نيمه ها بهبود يافت، طرح برداري از ظرفيت گرفت، نرخ بهره
وزارت معادن و فلـزات)  و  ،صنايع سنگين هاي صنعتي (وزارت صنايع، وزارت خانه وزارت

تـدريج   صـنعتي پرداختنـد. بـه    ةمباني فني و نهادي الزم براي توسـع  ةبه امر تحقيق و توسع
هـايي را در كـاركرد    هـاي صـنعتي نارسـايي    گـذاري  گسترش مالكيـت دولـت در سياسـت   

ي هـاي دولتـ   مقـدمات واگـذاري شـركت    علت،آورد. به همين   وجود هاي دولتي به شركت
هاي دولت به بخـش خصوصـي از    واگذاري تصدي منظور بههاي اوليه  د و حركتشفراهم 
گرفـت و در   يتـر  هاي پاياني آن شتاب بيش اول آغاز شد و در سال ةقانون برنام 32 ةتبصر

گذاري، تصميمات مقطعي و ناكامل با زمان اقدام پـايين را   زماني نوسان سياست ةاين فاصل
واگــذاري واحــدهاي  ةتوجــه ويــژه بــه مقولــ بــاوجود). 25: 1387 آورد (پرخيــده  بــار بــه

دوم، ايـن امـر در عمـل تحقـق نيافـت.      ة پوشش دولت به بخش خصوصي در برنامـ  تحت
هريك از دو سازمان صنايع ملي و سازمان گسـترش و نوسـازي ايـران در     كه مثالً طوري به

كردنـد. بـه همـين     پوشش خود شركت مي گذاري واحدهاي تحت سرمايه ةهاي توسع طرح
  كرد. سازي در اين مقاطع زماني ياد بودن خصوصي توان از پوشالي مي ،علت

سـازي، اصـالح محـيط     بر نگرشـي جديـد بـه خصوصـي     سوم توسعه نيز با تكيه  ةبرنام
پـذيري بخـش    گذاري و تقويـت قـدرت رقابـت    يند سرمايهازدايي از فر وكار، مقررات كسب

اي  گير صنايع واسـطه  چشم ةبه توسع باتوجه ،برآن عالوه .صنعت نظام جديدي را طراحي كرد
بر مطالعـات   بر دانش با تكيه هاي پيشين و شناخت اهميت صنايع مبتني اي در برنامه و سرمايه

اين صنايع تنظيم شد.  ةكيد بر توسعأهاي صنعتي برنامه با ت گيري سوم جهت ةبرنام ةزمين پيش
سوم البتـه بـا تغييـرات     ةيز شاهد همين روندهاي برنامهاي چهارم و پنجم توسعه ن در برنامه

گذاري صنعتي بـوديم.   توسعه و سياست ةموني دولت در عرصژنفع افزايش ه موردتوجهي به
روسـت و هنـوز    هاي روب گذاري صنعتي كماكان با مشكالت عديده در اين دوران نيز سياست

دولتـي از جايگـاه مسـتحكمي    هـاي   داران دخالت دولتي و مخالفان واگذاري شـركت  طرف
  سازي دارند. سازي به اختصاصي ر تبديل خصوصيدو سعي  ندبرخوردار

مسـعود كارشـناس، بايـد گفـت كـه درمجمـوع رونـد         ياهـ  تمـامي اسـتدالل   باوجود
هاي صـنعتي بـدون افـق بلندمـدت،      دهد سياست گذاري صنعتي در ايران نشان مي سياست
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و درراسـتاي افـزايش    ،و نـامتوازن، مقطعـي   ،اهماهنـگ و با زمان اقدام اندك، ن ،مدت كوتاه
مجريـه بـوده اسـت. در     ةگـري قـو   هاي تصدي ها در دوره مشروعيت قدرت سياسي دولت

دو عامل را بيش از پيش موردتوجـه قـرار داد: نخسـت، سـاختار      دباي يادشدهسنجش علل 
اي نفتي. ايـن  عامل درآمده ،گذاري صنعتي و دوم ناهماهنگ و نامتمركز قدرت در سياست

گذاري صنعتي پس از انقـالب   اي در فرايند سياست كننده زمان و تكميل طور هم دو عامل به
  اند. ديگر بوده ثر و مقوم يكؤم

نداشتن افق بلندمدت  علت طور خالصه بايد استدالل كرد كه به اين عوامل به بررسيدر 
چـون   متعـدد ديگـري هـم   كه ايـن امـر خـود داراي علـل      ــهاي دولت  گذاري در سياست

داشـتن نگـاهي   ننفـوذ،   هاي ذي ثير گروهأمحدودبودن مقدورات دولتي در ساختار قدرت، ت
ويژه در بخش صنعت، باعث شد تا  به ــ .... است و ،واحد درباب مفاهيمي چون منافع ملي

گذاري صـنعتي مخصـوص بـه خـود      هاي پس از انقالب هريك داراي يك سياست دولت
هـاي   منظور ارتقاي جايگاه خـود در سـاختار قـدرت سياسـت     ها به ز دولتباشند. هريك ا

اجمـالي بـه    يكردند. نگـاه  ائات زماني دوران خويش را اتخاذ ميضمقطعي و محدود به اقت
اقتصـادي آشـكارا تنـوع و     ةهاي توسع گذاري صنعتي در ايران درقالب برنامه روند سياست
  دهد. ان مييك سير خطي واحد را نش نبودناهماهنگي و 

متولي  ةمثاب يافته در ايران و براساس ادبيات اقتصاد توسعه، دولت به وقوع ةبراساس تجرب
هـاي كشـور خـود را محـق      درآمدهاي نفتـي بـه كـل بخـش     ةكنند و قدرت مشروع توزيع

و  بـرد ابزاري براي ارتقاي قدرت سياسي خويش بهـره ب  منزلة دانست تا از درآمد نفت به مي
نــد. همــين امــر باعــث شــده اســت كــه فراينــدهاي رشــد كــه بايــد ك ســازي مشــروعيت

محوري و بخش خصوصي گذار پيـدا كنـد،    راني محوري به جامعه تدريجي از حكم  طور به
تـوان اسـتداللي    به اين امـر مـي   طور روزافزون داراي افول شود. باتوجه صورت نپذيرد و به

بندي كـرد. ايـن اسـتدالل     صورت وابرخالف استدالل مسعود كارشناس و در نقد استدالل 
 ؛دهد گذاري صنعتي در ايران ارائه مي انداز نظري خاصي را براي تحليل روند سياست چشم
كشورهاي داراي منابع  نيافتن نفت عامل توسعه نفرين منابع ادبيات اقتصادي سياسيِ درزيرا 

در پيونـدي  شـود. در ايـران نيـز ايـن نظريـه       محسوب مي ،خصوص نفت و گاز هب ،طبيعي
مفهومي و نظري با ادبيات اقتصاد نهادگرا درآميخته است. اقتصاددانان نهـادگرا در ايـران بـا    

كنند كه عامل درآمدهاي نفتـي و نيـز    نفرين منابع استدالل مي ةهاي نظري گيري از آموزه بهره
نهادهاي مطلوب و خوب سياسي و اقتصادي باعث شده اسـت كـه رونـد رشـد و      نداشتن
توان  در ايران كُند و آهسته و در برخي اوقات متوقف شود. درمقابل اين استدالل ميتوسعه 
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نـه   ،كه نهادهاي مطلوب سياسي ميوه و محصول توسعه هسـتند  كرداين موضوع را مطرح 
جبرگرايي مفهومي  نوعينفرين منابع  ةطور نظري، نظري به ،چنين ساز توسعه. هم عامل زمينه

كه كشـورهاي داراي منـابع طبيعـي رونـدهاي رشـد انـدك و        اينو آن  دارد در درون خود
دولتـي و غيردولتـي نيـز     ياهـ  هسسؤشود كه نهادها و م اي دارند و اين امر باعث مي آهسته

داراي رويكردي ضدتوسعه باشند. مسعود كارشناس تاحدزيادي گرفتار همـين جبرگرايـي   
داز ديگري و آن هم براساس ديدگاه ان ولي از چشم ،نهفته در ادبيات نفرين منابع شده است

 ةاي محصول و ميـو  ي همين امر اين است كه نهادهاي توسعهها ساختاري. يكي از گسست
  باشند. توسعه أكه منش نه اين ،توسعه هستند

  
  گيري نتيجه. 4

بـرخالف   كـه  آن بايـد گفـت   ةطور خالصه در نقد كتاب موردنظر و نگاه نويسند به ،در آخر
متمركـز/  گـذاري   سياسـت گـذاري (  رانتيريسم سـاختار سياسـت   ةادبيات نفرين منابع و نظري

اند. در اين استدالل  صنعتي در ايران بوده ةگذاري نامتمركز) عامل افول و رشد توسع سياست
صنعتي كه در  ةشود. رشد و توسع هاي توسعه مي اي بر آرايش سياسي و استراتژي كيد ويژهأت

گزيني  بوده است محصول انطباق استراتژي جاي در حال پيشرفتشمسي  50و  40اي ه دهه
اي كه اراده داشت صنايع خـود   واردات با آرايش سياسي آن مقطع بوده است. آرايش سياسي

كه مرهون عوامل  خود را ارتقا دهد. اين امر بيش از آن ةهاي توسع بخشد و شاخصبرا بهبود 
صنعتي در آن مقطع  ةپشتيبان توسع ةمثاب سياسي به ةد، مرهون ارادچون نفت باش هم اي طبيعي

سياسـي   ة، همان اراد50 ةپس از افزايش قيمت نفت در اوايل ده ،ديگر تاريخي بود. ازسويي
شدن سير صعودي خـود   هاي بعد از خود گذاشت و روند صنعتي شدن را در اولويت صنعتي

كارشناس نيز از همين غفلـت مفهـومي سرچشـمه    را از دست داد. نقد مهم بر كتاب مسعود 
ايـم و   گيرد. هرگاه بين اين دو عامل وفاق و تطبيق وجود داشت داراي رشد صنعتي بـوده  مي

 ايم. شده اي دچار افول توسعه ،استهرگاه اين امر تحقق پيدا نكرده 
  
 نامه كتاب
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