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  آخرین شاه ایران به کدام نظام اقتصادی معتقد بود؟/ پھلوی و پوپولیسم محمدرضا

ضا پھلوی به عنوان آخرین شاه رژیم گذشته به ویژه محمدر ھا و رفتارھای بررسی تصمیم: صفت محمدصادق جنان

 .دھد آموز باشد و عالوه بر این اطالعات خوانندگان ارزشمند نسبت به تاریخ را افزایش درس تواند ایران، ھنوز می

این . گیری ممکن شود ھا باید بر پایه تفکیک امور و جزئی کردن مسائل انجام شود تا نتیجه بدیھی است که بررسی 

ھای رژیم گذشته آیا بر اساس توسعه نظام اقتصاد آزاد  این پرسش جواب دھد که رفتار و تصمیمخواھد به  نوشته می

گرایانه و سوسیالیستی اتخاذ شده است؟ برخی از پژوھشگران  ھای جمع ھا و استراتژی بوده یا اینکه بر پایه دیدگاه

و خود از طرفداران احزاب سیاسی چپ و  درباره ایران به ویژه کسانی که در تار و پود و فشارھای سیاسی غرق شده

معتقدند رژیم شاه در جھت برپایی ... ھالیدی، یرواند آبراھامیان و  اند به ھمراه پژوھشگرانی از خارج مثل فرد ملی بوده

ھای  اما دقت در تصمیم. اند ھای این نوع اقتصاد در ایران را بنا گذاشته داری حرکت کرده و پایه و تحکیم اقتصاد سرمایه

برخی پژوھشگران ایرانی نیز اعتقاد دارند . دھد و کار خالف این را نشان می  بزرگ رژیم گذشته در حوزه اقتصاد و کسب

گرایانه و سوسیالیستی حرکت  شاه بیش از ھر فرد دیگری در جھت توسعه نظام اقتصادی بر اساس ایدئولوژی جمع

  .کرده است

ای برای اداره کشور از  رژیم شاه و شخص وی ھیچ مرام مشخص و تعیین شده یک گروه دیگر از پژوھشگران معتقدند،

ھای اتخاذ و اعالم شده در این  طلبی و پوپولیسم ویژگی اصلی سیاست ھای اقتصادی نداشته و فرصت نظر سیاست

بستر مناسبی این گروه سوم اعتقاد دارند که شاه و ھمکارانش به ویژه پس از افزایش قیمت نفت، . دوران بوده است

رسد که دیدگاه سوم نسبت به دو دیدگاه قبلی  به نظر می. برای ترویج پوپولیسم دیدند و در این مسیر حرکت کردند

نوشته حاضر نیز بر این باور است که دیدگاه سوم . نقاط قوت بیشتری دارد و با مصادیق تاریخی موجود سازگاری دارد

: برای اثبات این ادعا دو راه وجود دارد. تر است رضا پھلوی و رژیم گذشته نزدیکھا و تمایالت محمد ھا، تصمیم به رفتار

راه دیگر استناد به . ھای کالن و استراتژیک شاه را در کانون توجه قرار داد ترین تصمیم یک راه این است که مھم

ستناد به اصول انقالب سفید در حوزه مسائل کالن ا. ھای شاه در مذاکرات مربوط به شورای عالی اقتصاد است تصمیم

  .یا انقالب شاه و مردم راه کارآمدتری است

ھای اصلی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشورم  من ھدف«: نویسد می» پاسخ به تاریخ«محمدرضا پھلوی در کتاب  

ی بود که بر پایه چنین دیدگاھ» .نان، مسکن، پوشاک، بھداشت و آموزش برای ھمگان: را در پنج موضوع خالصه کردم

به بعد، اصول انقالب خود را ابتدا در شش مورد اعالم و سپس این  ١٣۴٠اش از  محمدرضا پھلوی و ھمکاران بلندپایه

  :اصول یاد شده عبارتند از. اصول را گسترش دادند

  رعیتی - اصالحات ارضی و الغای نظام ارباب. ١

  ھا و مراتع ملی کردن جنگل. ٢

  ھا جھت تضمین اصالحات ارضی ھای سھامی و فروش آن به شرکتھای دولتی  تبدیل کارخانه. ٣

  ھا مشارکت کارگران در سود کارخانه. ۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

  تجدیدنظر اساسی در قانون انتخابات به منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان. ۵

گانه یاد  ی اصول ششھا، پس از اعالم و اجرا ایجاد سپاه دانش به منظور سوادآموزی و اشاعه فرھنگ در روستا. ۶

  .اصل دیگر به انقالب سفید اضافه شد ١٣شده به مرور 

  ایجاد سپاه بھداشت. ٧

  ایجاد سپاه ترویج و آبادانی. ٨

  ھا ھای انصاف در روستا ایجاد خانه. ٩

  ھای زیرزمینی کشور ملی کردن تمام منابع آب. ١٠

  ھا ھا و روستا نوسازی شھر. ١١

  انقالب اداری و آموزشی. ١٢

  تامین امکان فروش سھام واحدھای بزرگ صنعتی به کارگران. ١٣

  مبارزه با گران فروشی و تورم. ١۴

  آموزش رایگان و اجباری در ھشت سال اول تحصیل. ١۵

  تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس. ١۶

  ھای اجتماعی برای ھمه ایرانیان تعمیم بیمه. ١٧

  اراضی و اموال غیرمنقولمبارزه با معامالت سوداگرانه . ١٨

  مبارزه با فساد. ١٩

اش در دربار و  بدون توجه به اینکه آیا این اصول مورد نظر محمدرضا پھلوی و دستیاران بلندپایه -دقت در اصول یاد شده

برخی از . محبوبیتخرید : دھد برای شاه تنھا یک چیز مھم بود نشان می -در دولت به نتیجه رسید یا اینکه ناکام ماند

یاد شده و پیامدھای ناشی از آنکه به  ٣و  ٢، ١پژوھشگران درباره تاریخ اقتصاد ایران در رژیم گذشته با استناد به اصول 

ھا توسط مالکان بزرگ منجر شد و ھمچنین موجب شد که مالکیت در میان جامعه کم درآمد و  خرید برخی از کارخانه

برخی از این پژوھشگران . دانند داری می د، رژیم شاه را متمایل به اقتصاد سرمایهتھیدست ایران گسترش پیدا کن

به بعد و با  ١٣۴٠ھای گوناگون صنعتی به ویژه از  ھا واحد صنعتی بزرگ توسط بخش خصوصی در رشته تاسیس ده

این گروه وجود افرادی . نددان داری در ایران می ھای عمرانی سوم تا پنجم را نیز دلیل رشد سرمایه استناد به برنامه

ھا پس از  ھای آن نفر از کسانی که اموال و کارخانه ۵١ - ھا  ھا، الجوردی ھا، خسروشاھی ھا، رضایی مانند خیامی
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در مقابل . دانند ھای آشکار تمایل شاه به رشد بورژوازی صنعتی می را نشانه -پیروزی انقالب اسالمی مصادره شد

است، » ھا مشارکت دادن کارگران در سود کارخانه«اه با اجرای اصل چھار انقالب که گروه دوم اعتقاد دارند که ش

داران را تحت  داری و سرمایه رفتاری سوسیالیستی از خود نشان داده و با این فرمان تالش کرده است که سرمایه

ملی کردن «و » ھای زیرزمینی ملی کردن تمام منابع آب«این انقالب که  ١٠و اصل  ٢عالوه بر این اصل . کنترل درآورد

مبارزه با معامالت سوداگرانه اراضی و «که  ١٨و اصل » مبارزه با گرانفروشی«که  ١۴است به اضافه اصول » ھا جنگل

گروه سوم اما باور دارند که شاه در ھر دوره از . ھای سوسیالیستی است است نیز بر پایه دیدگاه» اموال غیرمنقول

افزوده است که وجه غالب آن  سبات سیاسی داخلی و سیاست خارجی، اصلی بر انقالب میزمان و با توجه به منا

  .محض است» پوپولیسم«

ھای شاه در طول جلسات شورای  توانیم به سخنان و تصمیم برای اینکه بتوانیم ادعای گروه سوم را تقویت کنیم می 

وزیر،  ، به عنوان نخست١٣۴٣حسنعلی منصور تا بھمن در این جلسات که . استناد کنیم ١٣۴۵تا  ١٣۴٣اقتصاد از سال 

، جمشید آموزگار به عنوان ١٣۵۶وزیر تا مرداد  به عنوان وزیر دارایی و سپس نخست ١٣۴٣امیرعباس ھویدا تا بھمن 

 ، عطااهللا خسروانی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، علینقی عالیخانی به عنوان وزیر١٣۴۴وزیر دارایی از خرداد 

، ھوشنگ نھاوندی به عنوان وزیر آبادانی و ١٣۴۶اقتصاد، سپھبد اسماعیل ریاحی به عنوان وزیر کشاورزی تا شھریور 

و وزیر  ١٣۴٣وزیر از آبان  مسکن، منصور روحانی به عنوان وزیر آب و برق، جواد منصور به عنوان وزیر معاون نخست

ه عنوان رییس بانک کشاورزی، صفی اصفیا به عنوان مدیرعامل ، حسن زاھدی ب١٣۴۶مشاور از آن تاریخ تا اردیبھشت 

، مھدی سمیعی به عنوان ١٣۴۵اهللا معینیان به عنوان رییس دفتر مخصوص شاه از آذر  سازمان برنامه و بودجه، نصرت

در . کرد توان اشاره وزیر در آن حضور داشتند می پی به عنوان معاون نخست رییس کل بانک مرکزی ایران و غالمرضا نیک

او در . توان به خوبی مشاھده کرد ھای پوپولیستی افکار وی را می زد رگه این جلسات که شاه حرف اول و آخر را می

به طوری که در روز ششم بھمن نیز اعالم کردم بھای ... «دھد  به حاضران فرمان می ١٣۴٣بھمن  ١١نشست 

بدون توجه به  ١٣۴٣بھمن  ٢۵شاه در نشست » ...ید تقلیل یابدبا.. ھای مصرفی مردم مانند برنج، قند، برق و فرآورده

اگر این روند ادامه داشته باشد ... «گوید  کند و می وزیر که به موضوع کسری بودجه دولت اشاره می گزارش نخست

... اراتترتیبی داده شود پس از تصویب بودجه اعتب...«دھد  ، فرمان می».ھای عمرانی مورد مخاطره خواھد بود برنامه

خرداد  ١٧در نشست » ...ھا یک زندگی شرافتمندانه فراھم ساخت به وضع کارمندان دولت باید توجه داشت و برای آن

کمبود وجوه برای اجرای برنامه سوم در ھیات عالی برنامه بررسی شود، «گفت  وزیر می و در حالی که نخست ١٣۴۴

کس در این کشور فقیر و  ھدف ما این است که ھیچ...«: ویدگ ، می»در غیر این صورت با مشکل مواجه خواھیم شد

  »...تنگدست نباشد و ھمه متمکن شوند

را یک  -که محمدرضا پھلوی -اما نقطه عطف در رفتار و اندیشه شاه را که از آن به عنوان نقطه قوت گروه سوم

: گوید شاه می. به خوبی دید ١٣۴۴شھریور  ٢٩توان در سخنان وی در نشست  دانستند را می پوپولیست واقعی می

اصوال در غالب . ھا با ما خواھد بود این عامل موثر در بقا و دوام قبلی آن. ارھارد در انتخابات آلمان غربی موفق شد... «

گاھی اوقات . ھای افراطی چپ با شکست مواجه شده ممالک اروپا به مناسبت افزایش درآمد و تامین رفاه مردم روش

ای جھات از  گفتم در این کشور ما از پاره ھا می به آن. رود ھای افراطی چپ پیش می تند دنیا به سوی روشگف به ما می

ھا  ھا جنگل ملی اعالم شده یا سھیم کردن کارگران در منافع کارگاه در کدامیک از این کشور. ایم تر رفته ھا جلو آن

ما عقیده داریم آن چیزی که برای ایران الزم است . ارداجباری شده؟ در این ممالک محدودیت مالکیت ارضی وجود ند
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دانیم چه سیاستی در ایران صحیح است، حال ممکن است این سیاست در  ما بھتر می. ھمان را اتخاذ و اجرا کنیم   باید

روش حکومت به . داری وفق دھد، در قسمت دیگر با روش سوسیالیزم و یا حتی کمونیزم یک قسمت با اصول سرمایه

  »...شود سم و برچسب سیاسی آن نیست بلکه بستگی به کار و خدمتی دارد که به نفع مردم ایجاد میا

   

  روزنامه دنیای اقتصاد: منبع

  


