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نام پدر                کارت دانشجویی
 سعید با شماره دانشجویی ۹۸۴۰۰۰۱۰ از دانشگاه 

 علم و صنعت ایران رشته مهندسی شیمی
  در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند فاکتور فروش ایران خودرو و  سند مالکیت  خودرو  پژو  
206TU3   رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران 

۴۰ _ ۴۴۶ ج ۸۶  و شماره موتور 182A0114721 و شماره 
شاسی NAAP03EE4LJ032915 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۶۴۴ ل ۹۴  

 و شماره موتور 178B0067711 و شماره شاسی
 NAAR03FE0MJ425691 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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«آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت کار و اندیشه
 (سهامى خاص) 

ثبت شده بشماره 47061 و شناسه ملى 10100922802»
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده  که در ساعت 8 صبح مورخ  12/17 /1400 روز سه شنبه در محل 
اصلى وقانونى  شرکت  به آدرس: تهران ، خیابان آفریقا، خیابان وحید دستگردى(ظفر)

 تقاطع خیابان ولى عصر(عج)، پالك 341 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 -تعیین و تکلیف سود سنواتى(انباشه) شرکت 
2 -سایر

                                                                                                هیات مدیره شرکت

آگهى دعوت مجامع عمومى عادى به طور فوق العاده و فوق العاده انجمن صنفى 
کارفرمایى سى ان جى کشور

در  اجراى مفاد اساسنامه و پیرو درخواست بیش از یک سوم اعضا انجمن صنفى از کلیه اعضاى 
محترم  دعوت مى شود تا در جلسه مجامع فوق العاده و عادى به طور فوق العاده که راس ساعت 

13روز پنج شنبه تاریخ1400/12/26 به صورت آنالین برگزار مى گردد حضور به هم رسانند. 
ضمنا شیوه برگزارى مجمع آنالین در سایت انجمن اطالع رسانى خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده
اصالح اساسنامه و درج نحوه برگزارى مجامع عمومى به صورت مجازى و اصالح شرایط  کاندیداهاى هیات مدیره

دستور جلسه مجمع عمومى عادى
 -انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیات مدیره و بازرسان و هیات داورى  

 -رسیدگى و تصمیم گیرى در مورد گزارش مالى و بودجه 
محسن جوهرى     عادى ساالنه انجمن صنفى

نماینده بیش از یک سوم اعضا

در طول تاریخ حــوادث یا تصمیم های سیاســی گوناگونی وجود 
دارد که منجر به اثرگذاری بر اقتصاد ایران یا ســایر کشــورهای جهان 
شــده است. حوادث سیاسی نه تنها بعد سیاسی و دیپلماسی به خود 
گرفته بلکه اثرات اقتصادی کوتاه یا بلندمدت آنها بر صنعت و زندگی 
مردم تأثیرگذار بوده اســت. از همین جهت در این گزارش تالش شده 
برخی حوادث تاریخی صد سال اخیر ایران را که بر اقتصاد و به ویژه بر 
درآمدهای نفتی تأثیرگذار بوده است، بررسی کنیم تا به نوعی مشخص 
شــود تصمیمات یا حوادث تاریخی چگونه می تواند بر سرنوشــت و 

اقتصاد یک کشور اثر گذارد.
  دارسی؛ سرآغاز ورود نفت به بودجه ایران

اولین حادثه تاریخی که مورد بررســی قرار می گیرد، قرارداد دارسی 
اســت. قرارداد دارســی در ســال ۱۹۰۱ میان ایران در زمــان زمامداری 
مظفرالدین شــاه با ویلیام ناکس دارسی به امضا رســید. بر اساس این 
قرارداد، دارســی متعهد شد ساالنه ۲۰ هزار لیر وجه نقد و ۱۶ درصد از 
منافــع خالص خود را به دولت ایــران پرداخت کند. در مقابل ایران نیز 
متعهد شــد امتیاز اســتخراج و بهره برداری از نفت در سراسر ایران به 
استثنای استان های شــمالی را به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار کند. 
بعد از گذشــت هفت ســال از انعقاد قرارداد میان ایران و دارســی، در 
ســال ۱۹۰۸ باالخره اکتشاف در مسجدسلیمان به نتیجه رسید و اولین 
چاه نفت ایران در این منطقه حفر شــد. البته صادرات نفت تولیدی از 
این چاه به آسانی نبود. به دلیل آنکه زیرساخت ها و تجهیزات الزم برای 
صادرات نفت فراهم نبود، صادرات از این چاه نفت با چهار سال تأخیر 
و در ســال ۱۹۱۲ صورت گرفت. نکته جالب ســهم ۲۵  درصدی ایران از 
فروش نفت بود که با توجه به اقتصاد ضعیف ایران و وابستگی اقتصاد 
و درآمدهای بسیار کم از سایر روش ها، درآمد حاصله از فروش نفت و 
امتیاز آن بســیار درخور توجه بود. میزان فروش هر بشکه نفت در سال 
۱۹۰۱ که قرارداد دارسی منعقد شد، ۰.۹۶ سنت بود که در سال ۱۹۱۲ که 
صادرات نفت آغاز شــد، به رقم ۰.۷۴ سنت رسید. اگرچه شاهد کاهش 
قیمــت نفت در این دوران بودیــم، اما نکته مهم ایجاد یک منبع جدید 
درآمــدی برای ایران بود و از این جهت می توان به آن توجه کرد. درباره 
نــوع قرارداد و امتیازات این قرارداد بحث های بســیاری وجود دارد، اما 
باید به این نکته توجه شود که قرارداد دارسی سرآغاز نفتی شدن ایران و 
درآمدهای نفتی بود که توسعه اقتصادی برای ایران را به دنبال داشت.

  «قحطی بزرگ» در دوران بی طرفی در جنگ جهانی
حادثه بعدی مهــم را می توان جنگ های جهانــی عنوان کرد. در 
اهمیــت و اثرات جنگ های جهانی بر کشــور های دنیــا و به ویژه بعد 
اقتصادی آن هیچ شکی وجود ندارد. ایران نیز اگرچه در طول جنگ های 

جهانی سیاســت بی طرفی خود را دنبــال و اعالم کرد ولی 
دچار مشکالت و معضالت فراوانی مانند قحطی گسترده شد 
که در تاریخ به «قحطی بزرگ» معروف اســت. نفت به ویژه 
در زمان جنگ جهانی دوم توجه کشــورهای دنیا را به عنوان 
یک عامل محــرک در اقتصاد و همچنیــن نیروهای نظامی 
به خودش معطوف کرد. آلمان نازی با پیشــروی در مناطق 
آسیای مرکزی و قفقاز به دنبال دستیابی به منابع جدید نفت 
برای ادامه پیشروی در جنگ جهانی دوم بود. طبیعی است 
که ایران به دلیل داشتن منابع فراوان نفتی در آن زمان مورد 
توجه متفقین و متحدین قرار بگیرد. در سال های ۱۹۳۵ تا سال 
۱۹۳۹ استخراج نفت ایران از ۹ میلیون تن در سال به بیش از 
۱۱ میلیون تن رســید. موضوع درخور توجه در دوران جنگ 
جهانی و قبل از آن، این نکته است که صادرات نفت بیش از 

۶۰ درصد کل صادرات ایران را در آن زمان به خودش اختصاص می داد 
ولــی به علت قرارداد ها و درصدهای مختلف ســهم ارز و درآمدهای 
حاصل از فــروش نفت کمتر از ۱۵ درصد در ســال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ 
بود. کمبود درآمدهای حاصل از فروش نفت آن چنان چشــمگیر نبود 
که بتواند از اقتصاد ایران حمایت کرده و موجب رشد و توسعه شود و 
در مقابــل بحران های اقتصادی جهانی به عنوان مانعی در برابر اثرات 
مخرب آنها عمل کند. رضاخان به دنبال این بود که درآمدهای حاصل 
از فروش نفت را که در ســال های زمامداری او ۱۰ برابر شــده بود، در 
صنــدوق ذخیره ملی حفظ و ذخیره کند تــا بتواند با برنامه ریزی هایی 
درباره افزایش پشــتوانه پول توســط طال به توسعه اقتصادی بپردازد. 
نکتــه مهم درباره این ســال ها این بود که درآمدهــای ایران از فروش 
نفت افزایش یافــت ولی همچنان به دلیل درآمد کم این رقم بیش از 
۱۵ درصد از واردات کشــور نبــود و اغلب درآمدهای حاصل از فروش 
نفت به بودجه نظامی و در مقابل قســمت ناچیزی به امور اقتصادی 
و وزارت مالیــه اختصاص پیدا می کرد. ایوانــوف در خاطرات خود به 
همین نکته اشــاره می کنند که سود کمپانی نفت ایران و انگلستان در 
این سال ها افزایش چشمگیری داشت در حالی که ارزش پول ایران در 
مقابل لیر به همان اندازه افزایش پیدا نکرده بود. به طورکلی در دوران 
رضاشــاه درآمدهای نفتی افزایش یافت ولی به علت قراردادها میزان 
اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران بسیار ناچیز بود که با روی کار 
آمدن محمدرضا پهلوی و افزایش قیمت نفت به یکی از منابع اصلی 

درآمدی در بودجه ایران تبدیل شد.

 شرایط سیاسی که تولید نفت را به ۲۸ بشکه در  روز رساند
یکی دیگر از حوادث مهم و تأثیرگذار نهضت ملی شــدن صنعت 
نفت بود. اعتراضات مردم و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به 
قرارداد دارسی، گس-گلشائیان و قرارداد ۱۹۳۳ موجب به وجود آمدن 
موج انتقادات به واگذاری این نوع قراردادها به کشــورها یا اشخاص 
خارجی شد. سرانجام گروه های ملی گرا با رهبری دکتر محمد مصدق 
طرح ملی شدن صنعت نفت را در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای 
ملی تصویب کردند و در ۲۹ اســفند همان ســال توسط مجلس سنا 

مبدل به قانون شد.
مهم ترین نکته اقتصادی در این زمان که کارشناســان بر آن عقیده 
دارند، اداره اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی توســط دکتر مصدق 
بود. عمال با درگیری های حقوقی و سیاســی میان ایران و انگلســتان 
پس از ملی شــدن صنعت نفت، ایران با تحریم های نفتی روبه رو شد. 
از سویی دیگر کشورهای خریدار مانند ژاپن راضی به خرید نفت ایران 
نبودند و درآمدهای ایران از فروش نفت به صفر رسیده بود. تحریم ها 
موجب شد دولت ایران بزرگ ترین منبع درآمدی خود را از دست داده 
و بودجه دولت را بر اســاس درآمدهای منهای نفت برنامه ریزی کند 
که از زمان اکتشاف نفت در مسجدسلیمان بی سابقه بوده است. دکتر 
مصــدق تالش کرد از طریق اصالح نظام مالیاتی و کاهش هزینه های 
دولت، بخشــی از کمبود بودجه را برطرف کند. از طرف دیگر، دولت 
دکتــر مصدق تــالش کرد از طریق فــروش اوراق قرضه بــه مردم یا 
معامله پایاپای، این بحران را پشت سر بگذارد. برای درک بهتر شرایط 

فروش نفت و اثر آن بر اقتصاد ایران در ســال های ۱۳۳۰ تا 
۱۳۳۲ اســتخراج نفت به طور میانگین تنها ۲۸ بشــکه در 
روز بود که چهار درصد تولید نفت ایران در مقایســه با سال 
۱۳۲۹ بود. طبیعی اســت که این موضوع کاهش درآمد و 
عدم توانایی دولت برای ســرمایه گذاری و توسعه اقتصادی 

را به دنبال داشته باشد.
  جنگ اعراب و اسرائیل؛ شوک نفتی

پس از کودتای ۲۸ مرداد و از ســال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۷ 
و قبل از انقالب اســالمی ما شاهد یک موج رشد درآمدهای 
نفتی ایران بودیــم که تا نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص 
ملــی ایران را تشــکیل مــی داد. در این دوره زمانی شــاهد 
حوادثی بودیم که منجر به افزایش قیمت نفت شد. حوادثی 
مانند جنگ اعراب و اسرائیل که به شوک نفتی معروف است، 
موجب افزایش قیمت نفت و تقاضا در دنیا شد که قیمت نفت حدودا 
چهار برابر شد. برای درک بهتر درآمد ایران در آن دوران، ایران تا قبل از 
جنگ اعراب و اسرائیل دو میلیارد دالر فروش نفت داشت که این رقم 
به ۲۰ میلیارد دالر در سال رسید که رقمی قابل توجه است. درآمدهای 
حاصــل از فــروش نفــت در دوران محمدرضا پهلــوی چندین اثر بر 
اقتصاد ایران داشــت از جمله توجه صنعت به تولید کاالهای مصرفی 
یا وابســتگی بخش تولید به درآمدهای نفتی که در صورت افزایش یا 
کاهش قیمت، اثرات شــدید اقتصادی روی ایران می گذاشــت. اگرچه 
درآمدهــای زیاد نفتی در آن دوران موجب کاهش نرخ تورم و ثبات در 
کشور شد و افزایش درآمد موجب تقویت توان برای سرمایه گذاری در 
صنعت بود ولی بیشــتر هزینه ها در بخش نظامی خرج شد و بخش 
صنعت نیز به علت بومی نشــدن نتوانست به موفقیت چندانی دست 
پیــدا کند. هرچند این نکته نیز باید ذکر شــود که در دوران محمدرضا 
پهلوی، ساخت کارخانه های فوالد و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت.

  شوک نفتی دوم؛ انقالب ایران
انقالب اسالمی ایران در ســال ۱۳۵۷ نیز شوک دیگر نفتی بود که 
قیمت نفت را چندان دچار تغییر و نوســان نکــرد که علت این عدم 
افزایش قیمت، افزایش تولید کشــور عربســتان و عراق برای جبران 
کسری نفت ایران بود. حذف ناگهانی پنج میلیون بشکه ایران از میزان 
تولیدات جهانی شــرایط نابســامانی را ایجاد کرد که ایران بیشــترین 
ضرر را از ایــن کاهش مقطعی صادرات نفت متحمل شــد. کاهش 
درآمدهای نفتی در زمان انقالب اســالمی و پس از آن در دوران جنگ 

به نوعی کشور را دچار بحران توان برای گسترش و توسعه صنعت و 
مقابله با تورم کرد. شروع جنگ تحمیلی و کاهش میزان فروش نفت 
در آن زمان و تحریم های کشــورهای مختلف و شرایط جنگی موجب 

اثرگذاری این حوادث روی اقتصاد ایران شد.
  نوسان های اقتصادی تحریم و توافق

حادثــه مهم بعدی مذاکرات هســته ای و برجام اســت. به علت 
فعالیت های هسته ای و اتهامات هسته ای تحریم های مختلفی توسط 
شــورای امنیت ملی ایاالت متحــده آمریکا اعمال شــد. تحریم های 
ایاالت متحــده آمریکا موجب مشــکالت ایــران درخصوص فروش 
نفت و دریافت بهای نفت توســط مشــتریان خود شــد. کشــورهای 
خریدار نیز با توجه به تحریم های آمریکا بسیار محتاطانه درخصوص 
خریــد نفت از ایران عمل کردند. در دوران دولت نهم و دهم شــاهد 
افزایش قیمت نفت و درآمدهــای حاصل از آن بودیم ولی رفته  رفته 
شــاهد کاهش درآمدهای حاصل از صادرات و به همین دلیل شاهد 
اقداماتی برای دورزدن تحریم ها بودیم که حاصل آن پیدایش افرادی 
مانند بابک زنجانی بود. ســال ۲۰۱۵ که توافق برجام امضا شد، میزان 
صادرات نفت ایران ۱.۸ میلیون بشــکه در روز بود که در ســال ۲۰۱۷ 
به ۲.۲ میلیون و در ســال ۲۰۱۸ که منجر به خروج آمریکا از برجام و 
تحریم های جدید توســط ترامپ بود و پس از آن در سال ۲۰۲۰ طبق 
آمار IMF به ۵۰۰ هزار بشکه و حتی طبق آمار غیررسمی به ۱۰۰ هزار 
بشــکه روزانه کاهش پیدا کرد. از طرفی در ســال های اخیر عالوه بر 
کاهش صادرات ایران شــاهد کاهش قیمت نیــز بودیم که اثر آن در 
اقتصاد ایران به شــدت قابل توجه و نمایان بوده اســت. یکی از اثرات 
کاهش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ تورم اســت که در زمان امضای 
 IMF برجام به ۹.۱ درصد رسیده بود. این نرخ در سال ۲۰۲۱ طبق آمار
به رقم ۳۰ درصد رســید و از طرف مقابل شــاهد کاهش شدید تولید 

ناخالص ملی بودیم.
از ســوی دیگر، با توجه به پاندمی کرونا شاهد کاهش درآمدهای 
نفتی بودیم که قیمت نفت حتی در اوایل این بیماری منفی شده بود و 
خریداری برای نفت در جهان وجود نداشت. اگرچه در سال های اخیر 
تالش شده است در بودجه کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
دنبال شــود، اما نقش نفت در اقتصاد و رشد و شکوفایی آن بی تردید 
و بدون جایگزین اســت. یکی از مهم ترین اثــرات کاهش درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و کســری بودجه بی ســابقه، منجر به حوادثی 
ماننــد افزایش ناگهانی قیمت بنزین و قطع یارانه آن در دی ماه ۱۳۹۸ 
شــد که اثرات تورمی سختی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت. به 
نظر می رســد وابســتگی اقتصاد ایران به نفت، مسئله ای است که از 
صد سال گذشــته تاکنون و علی رغم حوادث گوناگون اثر درآمدی آن 
بســیار قابل توجه بوده و اثرات تورمی، نرخ ارزش ریال در برابر دالر و 
توسعه اقتصادی وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت، امکان 
ســرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی را فراهم می کند و اثرات آن 

در اقتصاد و زندگی مردم قابل مشاهده است.

شــرق: دو رویداد عمده در تاریخ سیاسی ایران، کودتای ۲۸ مرداد و نیز اصالحات ارضی، زمینه 
و عواقب مشــخص اقتصادی داشته است؛ هم برای سیاســت و هم در وجه کلی برای مردم. 
چیزی نوشــتن درباره کودتا، بــا در نظر گرفتن حجم انبوه مطالعاتی که دربــاره آن وجود دارد، 
چه در دانشــگاه و چه در مطبوعات، هم دشوار اســت و هم الجرم تا حدودی تکراری؛ اما این 
تکرار بیهوده نیســت و مانند برگزاری یادبود مثال برای شخصیتی بزرگ است که هرساله تکرار 
می شود، ولی تکراری نیست. درک شرایط اقتصادی ایران که منتهی به کودتا شد، چندان دشوار 
نیســت؛  تحریم گســترده نفتی و کاهش شــدید درآمدهای ارزی. هرچند نفت در سال ۱۲۸۷ 
شمســی تجاری شــد، اما رخنه آن در بودجه دولتی تدریجی بود. در دهــه دوم قرن، بودجه 
ایــران به نفت اعتیاد پیدا کرد و یک پنجم آن از این راه تأمین می شــد. ایــران در برخورد با این 
ماده اعتیادآور به شــدت خام دســت بود، چه در مباحث فنی و چه در مســائل مالی. در هر دو 
مســئله بریتانیا تسلط داشــت و ایران نه از بهره برداری از نفت چندان ســر در می آورد و نه از 
مســائل مالی آن. یکی از مناقشاتی که فکر ملی شدن را در سر مصدق و نهضت ملی انداخت، 
همین بود که می دیدند شرکت نفت ایران و انگلیس نه از مسائل فنی چیزی به آنها می آموزد 
و نــه کوچک ترین اطالعاتی از حجم گردش مالی و درآمدهای آن ارائه می کند. در کتاب اکنون 
کالســیک محمد علی موحد، خواب آشفته نفت، می بینیم که ظاهرا این شرکت آمار درستی از 
مسائل مالی به خود دولت بریتانیا هم نمی دهد و جریان گردش مالی آن به اصطالح خاکستری 
اســت. اما غیر از حس جدید و نشــئه آور درآمد نفتی، حس جدید دیگــری نیز در میان مردم 
ایران، شامل سیاست مداران و چهره ها پا می گرفت؛ ملیت. با بنیان گذاری نهادهای دولتی مدرن 
در ایران، روی دیگر ســکه ملت مدرن در حال شــکل گیری بود تــا روند زایش دولت-ملت در 
ایران آغاز شــود. اتفاقی که در مکزیک و ونزوئال و ســپس عربستان افتاد، کبریتی در باروت این 
دو رویداد جدید در جامعه ایران انداخت: قرارداد تنصیفی که ســود مشــارکت را میان شرکت 
بهره بردار و دولت میزبان به نصف تقســیم می کرد. به هر حال جریان ملی شدن از اواخر دهه 

۲۰ برجســته شد و در اسفند ســال ۱۳۲۹ به تصویب مجلس رسید و بالفاصله عکس العمل 
تحریمی انگلیس را به دنبال آورد. ناگهان ایران متوجه اعتیادی شد که به آن دچار شده است. 
درآمد نفتی در چشم به هم زدنی از کف رفت. گفته شده است که وابستگی به درآمدهای نفتی 
در آن دوران مثل امروز نبود و عمدتا ایران جامعه ای کشاورزی بود. با این  حال باید توجه داشت 
که ایران در این دوران ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کرد که رقم چشمگیری است و مصارفی 
برای آن در بودجه در نظر گرفته شــده بود که بسیار مشکل ساز شد. تورم به شدت باال گرفت و 
سیاست «اقتصاد بدون نفت» از سوی مصدق برای اولین بار مطرح شد. مسائل دیگری هم در 
فشار بر مردم نقش داشت. بدهی های خارجی ایران پرداخت نمی شد و دارایی های ایران بلوکه 
شــد و کشور با بحران ارزی روبه رو شد. واکنش مصدق نخست کاهش واردات بود و پای تهاتر 
به میان آمد؛ مانند امروز. مصدق تالش کرد با انتشار اوراق قرضه ملی از مردم کمک بگیرد؛ اما 
حجم خرید اوراق به بیش از ۵۰ میلیون تومان نرسید. مالیات بر اراضی غیرکشاورزی بسته شد، 
چیزی نظیر آنچه امروز نیز تالش هایی برای آن می شــود. یرواند آبراهامیان در کتابی که بسیار 
خوانده شد، ایران بین دو انقالب، به کارشکنی های محافظه کاران از جمله  ندادن اختیارات ویژه 
به مصدق برای مقابله با کاهش شــدید درآمدهای نفتی اشاره می کند؛ اما مهم تر، از نزاع های 
قومــی و طبقاتی ای که محافظــه کاران در میان مردم بــه راه می انداختند، حرف می زند که با 
واکنش جبهه ملی و به راه انداختن جنگ تبلیغاتی طبقاتی علیه طبقه باالی زمین دار مواجه 
می شــود. نطق یکی از نمایندگان مجلس در این باره گویای احوال است. علی مدرس، نماینده 

مجلس هفدهم در پنجم آذر ماه در مجلس شورای ملی می گوید: «اساسی ترین بدبختی های 
این کشــور وجود دو زندگی متمایز اســت که شــکاف هولناکی بین طبقات ایجاد نموده... یک 
طبقه بر اثر لذات و شهوات و غوطه در ناز و نعمت فاسد و تباه گردیده و برای جامعه سرباری 
بیش نیست، طبقه دیگر شانه اش زیر بار فشار و زحمت خرد شده و برای ادامه حیات پرمشقت 
خود حتی از تحصیل نان خشــک خالی و خشک عاجز است». هرچند آبراهامیان این سخنان 
را جنگ تبلیغاتی می داند؛ اما برای به راه انداختن جنگ نیز باید محملی وجود داشــته باشد و 
ظاهرا در این دوران وضعیت اقتصادی مردم به گونه ای بوده اســت که چنین ســخنانی گوش 
شــنوا داشته باشد. آبراهامیان در ادامه می نویسد به ظاهر جریان ملی شدن نفت «رادیکالیسم 
طبقه متوسط» را در ایران نیز آغاز کرده بود؛ اما در نهایت یکی از دالیل پیروزی ساده کودتاگران 
را می توان این دانست: «گسترده شدن شکاف میان طبقات سنتی و طبقات متوسط درون جبهه 
ملی». بســیاری به وضعیت اقتصادی نامناسب مردم ایران اشاره کرده اند که شاید خالصه آن 
را در مقاله پژوهشــی «مردمی که پشت مصدق نایستادند» بتوان پیدا کرد که درباره وضعیت 
اقتصادی سال های ۳۰ تا ۳۲ می نویسد: «خالصه اینکه سیاست دولت ایران در افزایش حجم 
پول برای تأمین کسری بودجه، عامل اصلی تورم بود. اعتصابات کارگری و افزایش قیمت اقالم 
وارداتــی، در نتیجه تورم جهانی و کاهش ارزش پول، روند تورمی را شــدید تر کرد. تورم حس 
بی اطمینانی و بالتکلیفی می آورد و از همین طریق، رشته های اقتصاد را از هم می گسلد. ارزش 
پول که مبنای همه تصمیم های اقتصادی اســت، بی ثبات و پیش بینی ناپذیر می شــود؛ ارزش 

نســبی کاال ها و خدمات مختلف تغییرات شــدیدی می کند و هم زمان ســازوکار توزیع درآمد، 
بدون اینکه هیچ گروهی از مردم خطایی کرده یا تصمیمی گرفته باشــند، عوض می شود». به 
هر حال کودتا پیروز شــد. قراردادی، این بار با کنسرســیومی از غول های نفتی امضا شد و سیل 
پترودالر و نیز تسهیالت آمریکایی به ایران سرازیر و در ادامه به برنامه اصالحات ارضی متصل 
شــد. اصالحات ارضی از زمان پیروزی کودتا در ذهن شــاه حضور داشــت و حتی در مذاکرات 
ســال ۱۳۳۳ در مجلس نیز مطرح شــد؛ اما اجرای آن ماند تا زمان آغاز برنامه توسعه سوم و 
نخست وزیری علی امینی و پس از سقوط زودهنگام دولت او نیز ادامه یافت. شاید این طرح را 
هم به پیروی از نام گذاری آبراهامیان بتوان شــمه ای دیگر از رادیکالیسم طبقه متوسط دانست 
که به نتیجه  ای دیگر ختم شــد. طرح این بحث را چنان که مشــهور است در آمریکا ریختند و 
به منظور کنترل کمونیســم در ایران. کندی پیگیر ماجرا بود. هرچند شاه در این باره دو بار تغییر 
موضع داد، حد فاصل ســال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ عملی شــد. برخی تحلیلگران سرعت و عمق 
آن را بســیار چشــمگیر توصیف کرده اند که طی آن «نسبت کشاورزان مستقل به کل جمعیت 
روســتایی از کمتر از پنج درصد به ۷۶ درصد رســید». حتی بیژن جزنی در تحلیل خود نتیجه 
این امر را لغو فئودالیســم در ایران توصیف می کند؛ اما ایراداتی که به آن گرفته اند، هرچند در 
مقیاس طرح کوچک اســت، اثری بزرگ داشــت اگر بپذیریم موتور محرکه انقالب سال ۱۳۵۷ 
شــد. اوال زمین ها کوچک بودند و به عالوه به دلیل خشــکی عمومی ایران، کشاورز با درآمد آن 
نمی توانست گذران کند و ثانیا بسیاری از کشاورزان از تأمین مستقل هزینه های کشاورزی ناتوان 
بودند و الجرم به شهرهای بزرگ کوچ کردند و سیلی از حاشیه نشینان شهری به مراکز استان ها 
ســرازیر شد؛ امری که در مقدمه برنامه عمرانی سوم الزمه پیشرفت کشور توصیف شده بود و 
می گفت این کشــاورزان با دست کشیدن از مشاغل روســتایی به کارگران ماهر و لشکر انقالب 
صنعتی تبدیل می شــوند؛ اما برخی تحلیلگران معتقدند در نهایت لشکر انقالبی شدند که کل 

نظم سیاسی موجود را سرنگون کرد.

 آثار قراردادها و حوادث سیاسی صدسال گذشته بر اقتصاد ایران
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