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 ی نویسندهدرباره

تا و  1531 در سییا  امریکادانشییهاه ایلینوی  ی اقتصییاد در التحصیییلی از رهییتهفرهاد نعمانی بعد از فارغ

ی هاه تهران بود. وی از اوایل دههی اقتصاد دانشهنهام انقلاب فرهنهی از اعضای هیأت علمی دانشکده

 ت.ی دانشهاه امریکایی پاریس اسستهناگ یر از مهاجرت از ایران هد و اکنون استاد ممتاز بازنش 1531

(، 1531تألیف، نمونه،  -ترجمهداری چیسییت)  سییرمایه عبارتند از: های نعمانی به فارسیییبرخی کتاب

تاریخ اقتصییادی ایران  (،1535شگاه تهران، اقتصاد، دان یهای اقتصادی (دانشکدهمنظا

ف، امیر تألی -نیافتهی و رهد  ترجمهاقتصاد سیاسی توسعه (،1535اقتصاد، دانشهاه تهران،  ی دانشکده

کبیر اه منوچهر سیییناجیان، امیرهمربه ترجمهموریس کورنفورت،  ی هییینیاخیت  (، نظرییه1531کبیر،

 جمهترو، ی ی و ادواد باتالویپل سو  داری غرب ایج در سرمایههای رای از نظریهنقدی بر پاره (،1531،

طبقه و و (، 1531 خوارزمی،  تکامل فئودالیسم در ایران (،1533جاویدان،  اه منوچهر سیناجیان،همر به

 .(1511ی محمود متحد، آگاه، کار در ایران  به همراه سهراب بهداد، ترجمه

عرفی:  یمعج هعبارتند از:  های نعمانی به انهلیسیکتابانهلیسی،  ف به فارسی ولدرکنار مقالات مخت

های اقتصادی اسلامی  به (، نظام1991مذهب و سییاسیت اقتصیادی در ایران  به همراه علی رهنما، زد، 

 تطبیقیبررسییی  سییت عمومی، به همراه سییهراب بهداد، و سیییا اسییلام (،1991همراه علی رهنما، زد، 

های سیییاسییت عمومی  به همراه اسییلام و زندگی روزمره: دوراهه (،1991 ،9جلد  ،سیییاسییت عمومی

وس، ی، دانشییهاه سیییراکطبقه و کار در ایران  به همراه سییهراب بهداد ،(1113سییهراب بهداد، راتلج، 

فرهاد نعمانی  یداری، نوهیییتهاکنون نی  انتشیییارات آگیاه کتاب طبقه و دولت در سیییرمایههم (.1113

 همراه سهراب بهداد( را در دست انتشار دارد. به

 

 

  

https://goo.gl/QruUMG
https://goo.gl/QruUMG
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 گیرنده سوی آسمان آبی اوج میتکانت و فیخ»

 در پی سرزمینی دوردست،

 مادنبا  درکی عمیق و واقعیمن اما به

 «مجویمی خیابانش در –آنی که 

 اپیهرامی از مارکس

 

 مقدمه

ی ناسیییونالیسییم یوهان تبات مارکس و انهلس دربارهها و مکاداهییتدها، یانوهییته معدودی از

گرایی و از سیییاسییت تمایت دریش لیسییت از تجارت آزاد جهانی و دفاا اویانتقادی فر فیخته و نظر

اهمیت نقش  ی برداهییت مارکس و انهلس ازدهندهبرای آلمان، نشییان «نظام ملیِ اقتصییاد سیییاسییی»

هان به فیخته در اهاراتاست.  1داریی سرمایهوین و غلبه، در تکاتوریها، ملی یا امپراقتصیادی دولت

گرایی گرایی آلمانی، سیییاسییت تمایتی ملیلهئو لیسییت، مارکس و انهلس از نظر وپوپلیتیب به مسیی

ا رنهرند و تناقضییات نظری و عملی فیخته و لیسییت ی جهانی مینی  تجارت آزاد در عرصییه دولت و

  1.کشندبه نقد می ی بورووازیعنوان متفکران فلسفی و اقتصادبه

                                                      

 .ان بودی آلماز متفکران مهم بورووازی نوپاترین فیلسییوفان ناسیییونالیسییم آلمانی و ( یکی از مهمFichte ه فیخت یوهان 1

ی جمعی با ی هخصیتبه مثابه« ملیت آلمان»ای از رو به طرح انهارگرایانهی سییاسی بود و ازاینهای او فلسیفهیکی از دغدغه

سیییاسییی در زمان مبارزه بر علیه تجاوز نظامی و سیییاسییی ناپلئون  ن.ک.  ای برای اسییتقلا عنوان وسیییلهرسییالتی خاص و به

 ( مشهور است. 1111، خطاب به ملت آلمان

( بودن فردمنحصییربه  دنبوبر اسییتثنایی ی با تأکیدعارتجا نتیب وام رومسییمارکس و انهلس، فیخته بر ناسیییونالی به تعبیر 1

 دراواخر. است هده اراپه «بستهدر یِتجار کشیور» نامبه ختهیف از یکتاب در یبوروواز ییناکجاآبادگرا نیا. داهیت نظر آلمان

 یسیییانهل یکالاها واردات بر تعرفه وضیی  آلمان در سییتیل شیدریفر 19 قرن در و کایآمر در لتونیهام الکسییاندر ،11 قرن
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پذیرفتند که در سطح انضمامیِ بررسی باید به نقش اقتصادی و وپوپلتیب مارکس و انهلس می 

. اما هدف اصیییلی مارکس و انهلس بررسیییی داری توجه داهیییتها در دنیای سیییرمایهدولیت-ملیت

قای اغلب به تفظ و بهایی چرا که چنین سیاست ،داری نبودهای اقتصادی کشورهای سرمایهسییاسیت

ها در مورد کاهش ساعات های خرد دولتتوجه آنها به سیاست غیرازهید  بهداری محدود میسیرمایه

لیه وغیره (. وهای کارگری، نقش دولت در انباهیییت اهیای اتحادیهکیار و دسیییتم د، آزادی فعیالییت

گرایی هدف ملی هکید داهت کنقدهان از فیخته و لیست بر این تأ ها درهمه، چارچوب نظری آنبااین

لکه عنوان یب کل، بدارانه بهآلمان، نه برچیدن روابط سییرمایه لوویب بورووایی آن درپوی ایدو جنبه

 بازتولید این روابط در داخل و گسترش آن در سطح جهانی است. 

ر دولتی اسیییت د-جاکه هدف این نوهیییته نی  بررسیییی نقش اقتصیییادی و وپوپلتیب ملتازآن

ی وخی  در تکوین و غلبهبه هیییصیییت سیییا ِ پر افت ن دیبای مسیییتعمره که در دورهنیمهکشیییوری 

نخست،  .استدهبو «ملیِ اقتصاد سیاسینظامِ »داری دست داهته است و به نوعی تحت تأثیرتأثیر سرمایه

                                                      

 از لسوانه مارکس انتقاد یراب. کردیم هیتوصیی را یداخل یهاکارخانه مناب  رهیید یبرا( زمان آن یاقتصییاد ب رگ قدرت 

 :  به. ک. ن ستیل و ختهیف یِبوروواز یِگرایمل و ناکجاآبادگرا برداهت
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm و 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm The Holy Family by 
Marx and Engels (marxists.org) 
Progress of Social Reform On the Continent by Frederick Engels November 1843 (marxists.org) 
Notes and Fragments. Dialectics of Nature (marxists.org) 
Letters: Marx-Engels Correspondence 1893 (marxists.org) 

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_f.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_f.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/11/18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/ch07c.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1893/letters/93_07_14.htm
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تیاریخیِ مورد نظر این بررسیییی، یعنی دولیت و  -دو مفهوم منطقی  راختصیییار بییایید بو بیه نیاگ یربیه

 1.داری، اهاره کردرمایهس

ی بعد از جنگ دوم جهانی نقش م( و دوره1951ش  1511ی تاریخ بیانهر آنسیییت که در دهه

ها درخور مسییتعمرهها و نیمهداری در بسیییاری از مسییتعمرهی سییرمایهو غلبه ها در مسیییر توسییعهدولت

ه اسییت، اگرچ جهتوکم قابلی تااهمیت بوده اسییت. در چنین مواردی اسییتقلا  نسییبی دولت از طبقه

قلا  المللی، استداری به درجات و انواا مختلف، از سایر طبقات، داخلی و بینهای سرمایهتمامی دولت

 1.نسبی داهته و دارند

ر روساخت کننده، دهده، نه تعیینعنوان عنصری تعیینی اجتماعی و بهمثابه یب رابطهدولت به

ها، از نوعی اسییتقلا  نسییبی از روابط فراینددر  از این رواجتماعی و جامعه و در کلیت روابط متناقض 

در  ی تاکم و دیهر طبقات برخوردار است. این استقلا  نسبیکننده و در نتیجه از طبقهاقتصادی تعیین

دهد. در چنین وضییعی های تاریخی خود را به درجات مختلف نشییان میتر بررسیییسییطح انضییمامی

ی معین، به هییکلی مسییتقیم دولت را در اختیار خود دار، و یا یب طبقهی سییرمایههای منفرد طبقهلایه

گیری که در سییطح انضییمامی بررسییی هرچه هییکل ددهنشییان می تاریخ در عمل تا ندارند. در عین

تر است، ولوویب ضعیفپه از نظر کمی و کیفی، و از نظر اقتصیادی، سیاسی و ایدعطبقات اصیلی جام

تا ، به سیییبب برخی تر اسیییت. بااینآن بیش کردعملهای ناهیییی ازآمدو پی لتدواسیییتقلا  نسیییبی 

                                                      

فرایند اسییت نه یب  -رابطه  یب مانند دولت، وردن یب یا چند ملت و یب دولت اسییت و ملتکنارهم آ دولت – ملت 1

 چی .

ی سییطوح مختلف تحلیل، انت اا و انضییمام، تعینِ دیالکتیکی و مفهوم طبقه و در باره( 3-1ن.ک. به نعمانی و بهداد  بخش 1

 . دولت

https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
https://pecritique.com/2020/10/16/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%88/
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و یا  داریگذار به سرمایههای سیاختاری و تاریخی، اسیتقلا  نسبی دولت در کشورهای درتا ویژگی

 تراست:، برجستهش( 1531-1511  1911-1519ی ویژه در دورهداری، بهسرمایه

 

دی یییهییای تولری درکنییار هییییوهدارهیییید سیییرمییایییهبییهبنییدی رومفصییییل (1

هود که در آن به درجات مختلف ی قدرتی مرکب می، موجب رهد موازنهاریدهسرمایپیشا

 ای جایهاه مسلط ندارد.هیچ طبقه

ی دارانهدولت فعالانه مسیییر سییرمایه »توسییعهدرتا »( در بسیییاری از کشییورهای 1 

هایی راهبردی مانند اصلاتات ارضی، ی اقتصادی را پیش برده و در این راستا سیاستتوسعه

تقوقی، آموزهی، فرهنهی و اجتماعی، واردات و اصیلاتات سییاسی،  یه ینیسییاسیت جا

اسی اعما  دموکرنوعی  مستبدانه یا همراه با نه یاگرایارهکل اقتدادارانه را بهاقتصادی سرمایه

تکار ابهنهی یا بههای اسییتراتژیب اقتصییادی که عمدتا  یا با هماکرده اسییت. این سیییاسییت

داری خارجی بوده، بخشی از نیروی کار ارضی را برای بازار کار و تولید های سیرمایهدولت

دارانه به هایی است که از انباهت سرمایه سییاسیتمجموعا  کرده اسیت و آزادداری سیرمایه

 کند.اری دولت پشتیبانی میی

ی از هایبندیرجات مختلف جناحداری دولتی به دها با گسترش سرمایه( این دولت5

و  ایگذاری در صیینای  مصییرفی، واسییطهبه سییرمایه و وجود آوردهدار را بهطبقات سییرمایه

هایی به همراه اند. چنین سییییاسیییتزده سییینهین، بانکداری و مالیه و برخی خدمات دسیییت
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ی، سییهم تی فعا  دولت در آموزش، بهداهییت و سییایر خدمات عمومی و زیرسییاخمداخله

 ی نسبی طبقات کارگر و متوسط داهته است.مهمی در اف ایش اندازه

قلا  نفت، با ایجاد اسییت ، و رانتِو مس ( مالکیت دولتی مناب  مهم طبیعی مانند نفت1

 ی آن در اقتصییاد را برایمالی نسییبی دولت از طبقات ممتاز، تحکیم قدرت دولتی و مداخله

 سازد.ر تولید و توزی  ساده میهای اقتصادی مستقیم دتأمین مالی فعالیت

 محیطی داخلی، ایجادی خارجی و ( دولت با عمل در مقام میانجی اولیه بین سرمایه3

و تسیییهیلات زیرسیییاختی ضیییروری را امکان  داخلیگذاری خارجی و امن برای سیییرمیایه

 پذیرترکرده است.

 وسعه استقلا  نسبیتجهانی درکشورهای درتا  ومها پس از جنگ دسبب این عوامل، دولتبه

 هایشیییان( داهیییته و نقشتاکم، طبقات محلی و نیروهای فراملی  طبقات و دولت یتری از طبقهبیش

ه تشیییدید ب ناچاراند. این نقش بهمهمی در پیوند بازتولید اجتماعی و اقتصیییادی و دگرسیییانی ایفا کرده

طبقات،  –گذاری بر روابط دولت ی طبقاتی داخلی و خارجی و اعما  قدرت طبقاتی برای تأثیرمبارزه

ود و دولت در هدار منتهی میی سرمایهویژه طبقههای دولتی به نف  برخی طبقات و بهساختار و سیاست

رغم و، بهکند. از این رروابط بین نیروهای طبقاتی و فرایند تولید، توزی  و مصییرف نقش مهمی ایفا می

ی غلبه و گسترشناقض آن، دولت نیروی مهمی در مسیر دلیل سرهت متداری بههای سرمایهمحدودیت

 1.توسعه بوده استداری وتحکیم آن در کشورهای درتا سرمایه

                                                      

 بهداد سهراب و ینعمان فرهاد/  توسعهدرتا  یدارهیسرما جوام  در دولتن.ک. به  1

https://pecritique.com/2020/06/06/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b3/
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تماعی اج -بندی اقتصییادیتاریخی، صییورت-به نکات بالا، و از منظر بررسییی منطقی وجهبا ت 

توان یی است که مهر جامعه است. تنها با در اختیار داهتن چنین برداهت اساس و محور بررسی مشخص

هیای تکیامل اجتماعی در دوران معاصیییر را به هیییرایط هر کشیییور جداگانه انطباق داد و قیانونمنیدی

 ای مشخص از تغییر رسید.نظریهبه

ر د اجتماعی مشخص را -بندی اقتصادیبررسیی سیاختار اقتصادی در چارچوب یب صورت 

 ماعیبا دیهر روابط اجن قابل و متناقض آنکلییت روابط تولیدی موجود در جامعه در پیوند مت نهیاییت

با سایر  ساختار طبقاتی در ارتباط دیالکتیکی ای استوار برای تحلیلکند و از این طریق هالودهروهن می

ه کند. بروابط اجتمیاعی، و از آن جملیه روابط سییییاسیییی، تقوقی، فرهنهی و ایدپولوویب فراهم می

ناخت ای برای هییکند و پایهجامعه را تصییویر می ر سییاختسییاختار اقتصییادی، زی عبارت دیهر، تحلیل

ی جامعه ساختار اقتصاد دهد. تحلیلها و روابط روبنایی در تمامیتی تضادآلود به دست میپدیده علمی

دهد که هرگونه ابهام و ناروهییینی در سیییاختار و روابط روسیییاختی، از جمله این واقعیت را نشیییان می

ی ییابد و قاطعیت و برامدت راه میمدت و کوتاهدرازهای سیاست یتوزهناگ یر به اقتصادی جامعه به

ها و بندیترین فرمو کلی یاراپه تنها برد. لیکن منظور از تحلیل سیاخت اقتصادی جامعهرا از میان می

عه، سییاخت اقتصییادی هر جام طور عام نیسییت. تحلیلتولیدی به یتعریف این یا آن فرماسیییون و هیییوه

 -یهای مشخص رهد اقتصادص و ویژگییتولید مسلط در آن، باید خصا یبر معین کردن هیوهعلاوه 



 1/  فرهاد نعمانی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

ی این جیامعیه را بیا دیهر جوام  در مراتل مختلف تاریخیِ تکامل اجتمیاعی آن جیامعیه، و نی  رابطیه

 1.را روهن کند و تصویری مشخص از تضادهای آن به دست دهدمرکب ناموزون و 

عنوان راهنما در این بررسی این داری بهی تولید سیرمایهی هییوهلبهاصیل اسیاسیی در اثبات غ 

 هود. معیار او ، سطحی از تولیدتولید با دو معیار عمده از اسلاف خود متمای  می یاسیت که این هیوه

دیل نی  به کالا تب یکار و یاسیییت که در آن نه تنها محصیییولات کار انسیییان، بلکه خود نیرو یکیالای

 یهای عمدهاست. هاخص یدر هکل ارزش اضاف یداری، تولید کار اضافار دوم سیرمایههیود. معیمی

 ارِ عبارت است از: گسترش می ان ک هود،بررسی میکه در این مقاله  یدارتولید سرمایه یهیوه یغلبه

اهش همراه با ک یکارگر، اف ایش چشیییمهیر جمعیت صییینعت یصیییفوف طبقه یو توسیییعه یم دبهیر

و مهاجرت وسی  از روستاها به ههر، گسترش  یجمعیت اضیافی نسبی گیرهیکلرزی، جمعیت کشیاو

 ی خصوصی و دولتی.و انباهت سرمایه یبازار داخل

ای باید به این واقعیت آهکار توجه داهت که اجتماعی هر جامعه -در بررسی ساختار اقتصادی 

یر نیست. پذها در یب مقاله امکانی آنهمهبه  نای بسیار گسترده دارد و پرداختتحلیل از ساختار دامنه

 ها، روندها و جوانبفرآیند برسیی تاضر نخست در هر بخشی بیش از هر چی  توجه ردر براز این رو، 

                                                      

 و کردیم مخدوش را هیروسیی خاص یدارهیسییرما» کهخاطر نیا به را ت ب یبرنامه یبرا پلخانف دوم سینوشیپ نیلن 1

 هیروس یایپرولتار درد به برنامه نیا» که ساخت خاطرنشان سینوشیپ نیا نقد در او. دانست قبو قابل ریغ «گذاهتیم کنار

 و آن یتضیادها و هیروسی یدارهیسیرما یجیتدر تکامل و هیده یمعرف عام طوربه یدارهیسیرما آن در... که چرا خورد،ینم

 هداهت هاهن پنهان و هیده گرفته دهیناد کاملا  اند،آمده وجود به هیروسی یدارهیسیرما یلهیوسیبه که یایاجتماع یهابتیمصی

. ک.ن نیچنهم و ،3 ج آثار، مجموعه ،«ت ب یبرنامه یبرا پلخانف دوم سینوشیپ نقد» ن،یلن. ا. و نهاه کنید به: .«هیودیم

 .3 ج آثار، مجموعه ،«پلخانف دوم برنامه طرح یدرباره ییهاادداهتی». نیلن. ا. و به

 



 داری در ایرانی سرمایهنقش دولت در غلبه/  9

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ر و تنها د ،گرددسییر میهییود که بدون توضیییح آنها تشییریح موضییوا بح  نامیّای متمرک  میعمده

 هود. تر مطرح میاپل فرعیاین روندها و جوانب عمده است که مس یتاهیه

ی اقتصییادی این جنبه این بررسییی، عمدتا  اجتماعی در -در تحلیل از تحولات اقتصییادی دوم 

رای هود که یا بی سییاسیی تحولات تنها تا آن تد مورد بح  واق  میتحولات موردنظر اسیت و جنبه

 اند. رسکل مطلب آسیب مییندهای اقتصادی ضرورت تام دارد و یا نبود آن به انسجام اتشریح فر

موضیییوا ناهیییی  ی خودِهای فوق که از خصیییلت گسیییترده و کثیرالجنبهعلاوه بر محدودیت 

از اجتماعی ایران وجود دارد که  -های دیهری نی  در تحلیل سیییاخت اقتصیییادیهیییود، محدودیتمی

نب نظر داهییت که جواسییت. بنابراین باید در افقدان اطلاعات و آمار دقیق و کافی  ترین آنهاجمله مهم

وان و باید تهای آماری مربوط به آن را میاجتماعی ایران و تحلیل -تر تحلیل از ساختار اقتصادیفرعی

 در آینده تکمیل کرد و غنای بیشتری بخشید.

ی ههدر هش د داری در ایرانی سرمایهتکوین و غلبه نقش دولت در ی تاضر به بررسینوهته 

  1.بخش است پنجپردازد و مشتمل بر ، می1153پیش از انقلاب سیاسی  هیدی،تاخور  قرن چهاردهم او

ی اجتماعی و سیاس-ی هیرایط اقتصادیبه نقش دولت در تکوین وگسیترش آمرانهاو  بخش  

و 1519 -1511ی  فاز( زمانهدو  در 1199اسیییفند سیییوم داری در ایران بعد از کودتای رهییید سیییرمایه

ی دسیییتهاه ، مسیییتبدانهدر آخروگی این دو زمیانیه تلیاشِ اقتیدارگرایانه، پردازد. ویژمی 1519-1511

                                                      

در  یریو س رانیا یسیاخت اقتصیاد» یدرباره سینده،ینو بدون نام رونیو ازا ،یجیترو-یاسییمقاله دو کتاب سی نیا یمبنا 1

 به نهارش درآورد.  1531در سا   سندهیاست که نو «بیو پرات یتئور ،یستیالیسوس یریگسمت»و « آن رامونینظرات پ
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ویژه در کردن، بهداری از طریق صنعتیی سرمایهتکومتی رضیاهیاه برای ایجاد هیرایط رهید و توسعه

 ودالی بود. ئفبدون تغییر روابط ارضی نیمه ،ومی دزمانه

هود. این دوره به دو فازِ پیش می مرک مت 1511-1511ی میانجی اختصار به دوره بهدوم  بخش 

 یهاین دوره، برخلاف دو دور هیییود. درهر دو فازو پس از آن تقسییییم می 1551مرداد  11از کودتای 

 ،مپیش و پسِ آن، سیییاسییت اقتصییادی دولت عمدتا  لیبرالی بود و منجر به اتخار و اجرای راهبردی مه

  وداری نشد. در عین تا ، اگر از نظر سیاسی در فاز اهی سرمایمند و درازمدت برای تسیری  غلبهنظام

  .دبه واقعیت تبدیل هاین گرایش  ومگرایش به دیکتاتوری سلطنتی محدود هده بود، در فاز د

و  1511ی ههداری در دو دو تعمیق سییرمایه تفصیییل به بررسییی غلبهبه چهارمو سییوم بخش  

اد کشییور، تشییدید پیوندهای وابسییتهی اقتصییادی به ، همراه با رهیید نفور امپریالیسییم دراقتصیی1531

 پردازد.می هدن هر چه بیشترآن یداری جهانی و درونسرمایه

اجتماعِی -هدن از راه جایه ینی واردات دو راهبرد مهم اقتصادیاصیلاتات ارضیی و صینعتی

داری هاسیییت و با تکامل و تعمیق روابط سیییرمای 1931ی توسیییعه در دهههای درتا دولت دتدرازم

نواسییت. راهبرد جایه ینی واردات  در تمای  با اعما  های پیشییرفته و بازار جهانی همداریدرسییرمایه

 1931ی و در برخی دیهر بییه دهییه 1931ی تعرفییه بر واردات( در برخی کشیییورهییا بییه دهییه صیییرفِ

ف  راهبرد نها بههای بسییییاری از این کشیییورتوسیییط دولت 1911ی گردد. این راهبرد در دهیهبیازمی

ی تا ، هر دو راهبرد با دولت و طبقهزده هد. درعین پس و نولیبرالیسم گیری صادرات غیرسنتیجهت

ی ی راهبردی برای توسعهاجرای این دو گ ینه پا بود.توسعه همدرتا  داریِتاکم کشیورهای سیرمایه

، رهد بندی درون این طبقاتداری عمیقا  متأثر از هیتاب تغییر در سهم در ترکیب طبقات، قشرسیرمایه
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ی پس ی نسبی قدرت اقتصادی طبقات در دورهسالاری و موازنهو متوسط و دیوان ی کارگری طبقهکمّ

یه، داری مانند ترکی سییرمایهی توسییعهوار تجربهاز جنگ تاکنون بوده اسییت. در میان نمایندگان نمونه

ایران  ،لاتین که هریب مسییییر خود را رفتندهای آمریکای ی جنوبی، تایوان و بسییییاری از کشیییورکره

به نقش  سوم و چهارم دو بخشرو، این  از 1.های راهبردی استمورد جالب و مهم برمبنای این سیاست

( بررسی 1  پردازد:داری در ایران پیش از انقلاب سیاسی بهمن در دو عرصه میی سرمایههدولت در غلب

یان ارباب و بر روابط م م مبتنیسودالیئمیان برداهتن بقایای ف ازنقش راهبرد اصیلاتات ارضی از بالا در 

زمان با ( هم1مالکیت وسیییایل تولید در بازار کار، و   از «آزاد» رعییت، و تسیییری  ایجیاد نیروی کیار

هت و منظورتسری  انبای صنعت، بهتوسعه ه ینی واردات ویاصلاتات ارضی، بررسی اعما  راهبرد جا

 دارانه.رمایهبازتولید انباهت س

دو  آمدهایمثابه پیداری در ایران بههای سییاختاری سییرمایه، تمی  ویژگیپنجم موضییوا بخش

ی مشییخص تضییادهای سییاختار کر اسییت. در نتیجه، هدف بخش آخر در مجموا ارایهالذراهبرد فوق

ته و خگسیی کلان اسیت و به بررسییِ تشیدید و تعمیق خصلت ازهمداری در عرصیهاقتصیادی سیرمایه

 پردازد. داری میی ساختار اقتصادی و موقعیت تاب  آن در درون نظام جهانی سرمایههدهتحریف

  

                                                      

و  یتسن ریصادرات غ یریگو راهبرد جهت هدنیواردات و صنعت ینیه یراهبرد جا یبررسی ی. براSchmitz.ک. به ن 1

 بهداد سهراب و ینعمان فرهاد/  توسعهدرتا  یدارهیسرما جوام  در دولت ن.ک. به  میبرالیلنو

https://pecritique.com/2020/06/06/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b3/
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ه روابط ب رضکردن بدون تعداری و صنعتی ررمایهتلاش برای تکوین.1

 ودالی:ئف

1023-1211 

 

ی صییینای  در چارچوب تجارت داخلی و خارجی و توسیییعه یگذاری در زمینهدر ایران قانون

از  گردد. پسبرمی خورهییییدیبه اوایل قرن سیییی دهم  ا عمل، داری با تکومتی متمرک وابط سیییرمایهر

الان های انقلابی تا رفرمیست، متفکران و فعها و پراتیب طیفی از چپانقلاب مشیروطه در کنار دیدگاه

زی ای بازسی سییاسیی تضیور داهیتند که دغدغهی مبارزهسییاسیی واقتصیادی دیهری نی  در صیحنه

 یری، توسعهادهمبتنی بر مالکیت خصوصی زمین وسرمایه در چارچوب سرمایایانه، تمرک گر اقتصادیِ

در داخل و  ولوویب و اقتصادیپی را داهتند. لیکن هرایط سیاسی، ایدو ملّ صنعتی و تکومتی متمرک 

 هایاندیشه ها را سیخت مشکل کرده بود. یکی ازهای آناجرای خواسیت خارج امکان تحقق افکار و

از  تا  در عین اقتصیییاد سییییاسیییی رایج در آن زمان که راهنمای فکری چنین نخبهانی قرار گرفت و

اقتصییادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم بهره -ی سیییاسییی، صیینعتی و وتدت سیییاسیییتجربه یپشییتوانه

 1«اسیییاد سییینظام ملیِ اقتصیی»ی آمریکایی درباره-برد، نظرات فردریب لیسییت اقتصییاددان آلمانیمی

کا، هامیلتون در آمری اسیت. لیسیت برخلاف آدام اسمیت، و همنوا با یوهان فیخته در آلمان و الکساندر

مالکیت خصیییوصیییی،  اما از ،در تجارت جهانی بود «آزاد ینظام مبادله»گرا مخالف مثابه یب ملیبیه

                                                      
1 The National System of Political Economy, 1841 
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دفییاا  «اقتصیییاد ملی» یو لیبرا  در چییارچوب یکپییارچیه تجیارت آزاد در داخییل و تکومتی متمرک 

   1.کردمی

درا ، و هامیلتون و تأکید او بر تکومتی ف «ملت آلمان» لیست، با پیروی از فیخته و تأکید او بر

داف  داری و صییینعت، ملیبرا ، مبتنی بر ییب دسیییتهاه اجرایی نیرومند و مداف  سیییرمایه لیکن مقتیدر

بود. او  « یاسیس اقتصاد یِمل نظام»و ملت مدرن  -گیری دولتسیاسی برای هکل-یکپارچهی اقتصادی

اطق زعم او در منآمریکا، یا به و فرانسییه یری نظراتش در آلمان، و نی ذپگاهش بر کاربردداسییاسییا  دی

های تمایتی، تجارت آزاد در داخل کشییور، بر اسییاس سیییاسییتاین مناطق، او  نظربه بود.  2«د عتم»

منظورتمایت از تولیدات داخلی و اف ایش اردات بهعمیا  تعرفیه بر وا محیدودکردن واردات از طریق

 مسیییمتمرک  و مخالف با نظر لیبرالی-در چارچوب یب نظام سییییاسیییی لیبرا ، لیکن مقتدر ،صیییادرات

 تو  و توش بح   کردنی آموزش، تکنولووی و صنای ، صنعتیدر عرصه کافیتوانایی  ،اقتصیادی

رو، لیست اقتصاددانان کلاسیب مانند آدام ازاین 5.داهیتند در دوران معاصیر( «صینعت نوپا»تمایت از 

داد و مبتنی بر فردگرایی جای می «گراوطنمکتب اقتصییاد جهان»را در  4هاسییمیت و وان باتیسییت سییِ 

                                                      

 1ن.ک. به زیرنویس هماره  1

2 temperate 

 Szporlukو ، Hagermann (2018)(، 1511و  1511  لیسییییت(، 1933(، لیسییییت  1199ه  تییفیخ ن.ک. بییه 5

(1993). 

 نادر یهاکتاب از یکی در کرد،یم خدمت لندن در رانیا سفارت ریدب عنوانبه 1513 سیا  در که یمازندران دیوتعلی غلام

 نیا انیومجر کنندگاننیتدو مداران،ستایس ن د ستیل گاهدید تیاهم به دوره آن یاقتصاد یهااستیس یدرباره زمان آن

 (.1513  یمازندران دیوت یعلغلام به. ک. ن رانیا در «یمل اقتصاد» سیتأس یچهونه یبرا. دارد اهاره هااستیس

4 Say 
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نیست که دیدگاه  دلیلبی 1.کردمعرفی می «"ملت"اقتصیاد سییاسیی مبتنی بر خواسیت »مکتب خود را 

رو بوده گرایان راست و چپ روبهای متفاوتی از ملیتقبا  طیفلیسیت از واپن تا آمریکای لاتین با اسی

  1.است

تاضر به  1199م اسفند مداران و مجریانی که پس از کودتای سیودر واق ، بخشیی از سییاسیت

رسیدن رضاهاه در آمدند و پس از به سلطنتهمار میهمکاری با رضیاخان بودند ویا از هواداران او به

داری اجتماعی و تقوقی در راستای سرمایه های اقتصادی،دوین قوانین و سییاستهای اجرایی و تمقام

هیان بعضا  متاثر از نظرات لیست بود. هخص رضاخان نی  پس از دست نقشیی فعا  ایفا کردند، نظرات

نخسیت به سوی ایجاد  ،سیکولار گراییِهای ملیبا هدف 1199کودتای  درپییافتن به قدرت سییاسیی 

به  1511سیپس اسییتبداد   از   در چندسیا  او  سیلطنتش( و مدرن، اقتدارگرا و متمرک  -دولتی مقتدرِ

 بعد( قدم برداهت. 

کاپیتولاسیون، و در  ،وزیر رضاهاهنخست (1513-1513مستوفی الممالب  در زمان برای مثا ، 

اد هد و ( لغو هید، تشیکیلات جدید دادگستری ایج1111ترکمانچای   ینتیجه، بخش تجاری عهدنامه

ی یب هرکت دانمارکی فراهم هد، رانی تهران به وسیلهآهن سرتاسری و اتوبوسمقدمات اتداث راه

 د  هد .ملی مب یوزارت معارف به کتابخانه یمقدمات تأسیس بانب ملی ایران انجام هد، و کتابخانه

                                                      

   Boianovsky.ک. به ن 1

 بود، آلمان شیرا اقتصاد ریوز1951 -1951 یهاسا  در که است مشهور یگراسیتیل اقتصیاددانان از یکی هیاخت الماری 1

 سپهبد با 1551 بهمن در و مصدق دکتر با 1551 و 1551 در و کرد، ملاقات رانیا مقامات و رضاهاه با 1511 سا  در هاخت

 .داهت دارید یاقتصاد یهااستیس لیمسا سر بر یزاهد

Category:Hjalmar Schacht - Wikimedia Commons 

 (wikipedia.org) یالمار هاخت - ویکیپدیا، دانشنامه آزاد

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hjalmar_Schacht
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%AA


 داری در ایرانی سرمایهنقش دولت در غلبه/  13

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

مدرن  یت مطلقهبر بازسییازی نظام اقتصییادی کشییور در جهت سییاخت دول» مسییتوفی یکابینه یبرنامه

ه بند از هجده بند اهداف ترسییمی این دولت به اصیلاتات اقتصادی تدوین هیده بود و جالب آن که نُ

خط ر دهای اقتصییاد ملی تخصیییص یافته بود.... دخالت در کار دولت و مجلس جهت تقویت بنیان در

 دی برای تحو  درهای اقتصاروند اصیلاتات تا تدی برای تکومت مهم بود که رضاهاه هخصا  مشی

  1.«کرداقتصاد ملی را دنبا  می

                                                      

 دادبخش و سلیمی  ن.ک.به 1

هایی دارد که سرانجام برخی نوهته هده است و اهاره به سیاست 1513 ه ظاهرا  در مهرماهک مازندران یسفرنامه در رضاهاه

اند از محصو  پنبه، و هده دهیپوه «آبادیعل»و م ارا اطراف و جوانب  یتمام اراض: دیگوها را به اجرا درآورد میاز آن

 نیا دیظر خرمنت نجایا یاینمود، که رعا ریدا نجایر اد یسیرکارخانه ب رگ نخ بی دینقطه، فورا  با نیتجارت ا نیتأم یبرا

روت و تمو  و راه ث ند،ینما لیتبد یقابل انتظار جهینت بیو آن نشده، بلافاصله بتوانند مقدمات زتمت و زراعت خود را به

 کندیم جابیا دیدبلاتر ،یزراعت چا یبرا «مازندران»و اغلب نقاط  ،«جانیلاه» یمساعد بودن هوا.. .ندیخود بهشا یرا برو

 یاقهیه دقاست ک یاز فکرهاپ شمیمنطقه داپر گردد، و مورد استفاده کامل واق  هود. پرورش ابر نیدر ا ،یچا یهکه کارخان

 ریاس نطوریتمام آنها، و هم یو برا ابد،ی میتعم «مازندران»اف و پست در تمام نقاط خطوط تلهر .متروک بماند نجایدر ا دینبا

 یانقطه رایکند، ز دایپ تیعموم دیبا «مازندران» یچراغ برق در تمام ههرها .ساخته هود یعمارت تازه و منظم ،یدولت ریدوا

 در تمام طو  ساتل تا ه...خط هوس بیامتداد  است. "مازندران"بدهد، فقط  یو برق جلوه واقع یروهناپبه تواندیکه م

متجاوز  دیاام، هرا که در نظر گرفته یآهننشاء خط... ااست یاهال یهیکل اجینه تنها از لحاظ تجارت و ارتباط، اتت ،«لانیگ»

وده است. داهتن آن معتاد نبمملکت به یهخ ان یخیتار چیاست که در ه یپول نیکرور تومان خرج داهته باهد. ا ستیاز دو

 جادیا ،ههر سیخطوط، تأس جادی، ا«نمازندرا» راتیتعم )یو ته ریفق یهخ ان نیاز ا ایخواهد هد) آ نیپو  تأم نیاز کجا ا

. میتسیخود ن هیومیانجام مصارف پرداخته خواهد هد) ما قادر به یخرج دارد. از کجا و چه محل ونهایلیم رهیو هتل و غ ریدوا

تونل،  زدن «البرز»خواهد بود) هکافتن  یپرداخت چه وجهموکو  به رهیقند و نخ و برق و غ یهکارخان جادیا نصورتیدر ا

ور، موان  فوق تص نیو با ا کند،یام مافکار دور و دراز دارد خسته از کدام پو ) رهیره و غیمؤسسات و غ جادیا ل،یر دیخر

 .پا خواهم گذارد ریموان  را ز نیتمام ا م،یارایام مملکت خود را بگرفته میاما من که تصم .نخواهد رفت شیاز پ یکار چیه

  
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Safarnameh%20Khosestan%20va%20Mazandaran.pdf 

و در عمل  کندرعیتی نمی-ی به ل وم از میان برداهتن تقیدات روابط ارباباهجالب اسیت که در این سیفرنامه رضیاهاه اهار

« هایروگرامپ»تر از رسیانی و بهداهیت در سطح کل کشور، کمی آبو هیبکه« چراغ برق»ن مسیئله و نی  گسیترش اینی  به

 ی رایج میان وزرای آن دوره( دیهرتکومتش توجه داهت.  واوه

 

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Safarnameh%20Khosestan%20va%20Mazandaran.pdf
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داری های تقوقی و اقتصادیِ راهبردی تکومت پهلوی او  در راستای تکوین سرمایهسییاست

از نظر  اقتدارگرایانه -لیبرالی از نظر اقتصییادی، وآمرانهی نیمهدو مرتله بررسییی کرد: مرتله را باید در

ی گرایش به نظارت و کنتر  بیشیتر بخش خصوصی در رتله، و م1511-1511های سییاسیی بین سیا 

کردن تکومتی از نظر اقتصیییادی(، و نوعی جایه ینی واردات و صییینعتیتجارت داخلی و خارجی  به

ی قوانین مهمی در جهت توسییعهو  ی ا. در مرتله1511-1511های اسییتبداد از نظر سیییاسییی بین سییا 

جارت داخلی و خارجی تدوین و در مجلس هییورا به تصییویب دارانه و در ارتباط با تمالکیت سییرمایه

های وگیری از تقلید علامتلها و جخانهها و تجارتتفظ نام هرکت یهبرای مثا ، لایح. هید رسیانده

در مورد معاملات تجاری  1511و  1515های ، و قانون تجارت در سییا 1511نها در فروردین آتولیدی 

ی تجاری های دفاتر تجاری، اقسام هرکتتهت، طلب و چب، ورهکسو دلالی، قوانین در خصوص برا

های تجارت در هییهرهای ی ایجاد اتاقنامهو وظایف آنها، اقسییام ورهییکسییتهی، تقلب، تصییویب نظام

به  1511که بعدا  در سا   «فلاتت، تجارت و فواید عامه»ایران و در خارج از کشیور به پیشنهاد وزارت 

ری در قضیایی و دادگست داد؛ ایجاد تشیکیلات نوین آموزهیی، تقوقی، نام یرتغی «اقتصیاد ملی»وزارت 

دهی جدید گمرکات تحت کنتر  دولت جهت ترکت به سییوی جدایی دین از سیییاسییت و سییازمان

کی های گمرمعاهده یالوداد، پس از الغاکاپیتولاسیون و تقوق دو  کامله مروی یمرک ی ازطریق الغا

ها( های گمرکی جدید  تداقل و تداکثر تعرفه؛ تصویب قانون تعیین تعرفه1513ی قاجار در بهاردوره

با ایالات  1511های گمرکی جدید با کشیورهای مختلف که در طو  سا  و اجازه برای انعقاد عهدنامه
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هییوروی برای مدت هشییت سییا   د، سییویس و اتحاد جماهیرپمتحد آمریکا، بلژیب، هلند، آلمان، سیو

  1.گمرکی منعقد هد یهبراساس تداقل تعرف

ا و نقره از لقانون من  خروج ط 1511، در سا  1199در این راسیتا، برای نمونه، پس از کودتای 

های کشاورزی برای صادرات تذف هد، کشیور به تصیویب رسیید و عوار  و مالیات برخی از کالا

ابه به اگذاری امتیاز مشییسییازی در اختیار تجار و صیینعتهران ایرانی قرار گرفت و وکارخانجات کبریت

کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس تحت عنوان  1515سیا  کشیورهای خارجی ممنوا گردید. در 

ورود  1511در سیییا   وجود آمد، وهب «پروگرام صییینعتی»ی با هدف ارایه« کمیسییییون اقتصیییادیات»

خرید و فروش دولت انحصار  1511آلات کشیاورزی و صینعتی از مالیات معاف هید، در سیا  ماهیین

  1.فرمایشی رساند تریاک و دخانیات را به تصویب مجلسِ

پیشییرفت امر تجارت و فلاتت و زراعت و »به منظور « تاسیییس بانب ملی ایران یاجازه»قانون 

. بر اساس قانون دیهری برای ایجاد تشکیلات و انتظام رسیدبه تصویب  1513در اردیبهشیت « صیناعت

ایرکردن خدمات بانکی جمعی از متخصصان آلمانی استخدام هدند. در اسفند امور بانکی و به منظور د

کیه تیا پییش از آن در اختییار بانیب بریتانییایی موسوم را مجلس تق انحصاری چاپ اسکناس  1511

گییذاری در کرد. این بانب بییییا مشییییارکت در سییییرمایه به بانب هاهی بود به بانییب ملییی اعطییا

نیییید هرکت بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشییکیل داده بیود و پرداخیت هایی مانهرکت

وظایف بانب ملی گسترش  1511آهن، نقش مهمی داهیت. در سیا  وام بییییرای کمب به اتداث راه

                                                      

  (1  پیکلادیوهجاعی ن.ک.به  1

 یمیسا و دادبخشو  ،یمازندران دی.ک. به وتن 1
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ی اصلی بانب قرار گرفت. در همان هاولیتئمسی ییافت و تفظ ارزش پو  و تنظیم اعتبارات در زمره

مقام و معاونیییان مپدیدی بیییه تصیییویب مجلیییس رسید که به موجب آن مدیرکل، قاج یسا  اساسنامه

 1.بودندهورای عالی بانب باید ایرانی می یگانهبانب و اعضیای هفت

درآغاز بخش  (1511  .م1919آمدهای بحران هییدید اقتصییادی درجهان در سییا  سییرایت پی

از کاهش درآمد صادراتی،  یایران با بحران ناهپولی، را در  -ویژه تجارت خارجی و مالی تجارت، به

ی د. این بحران و ادامهکررو ویژه در بخش صینای  دسیتی، مواد اولیه و محصیولات کشاورزی، روبهبه

به زیان ایران و کشورهای مشابه تمام هد. ارزش ریالی مواد خام صادراتی به هدت  1511یآن در دهه

که ارزش کالاهای مصیرفی و صنعتی اف ایش پیدا کرد. یافت درتالیبرابر کاهش  5تا  1ایران به می ان 

سییازی جایه ین واردات را در طرف سیییاسییت صیینعتیدر نتیجه، ایران برای تل این مشییکلات از یب

پیش گرفیت و از سیییوی دیهر، برای کیاهش فشیییارهیای تجیاری بیه معاملات پایاپای برای بازاریابی 

سیاست اقتصادی دولت در دو  ،در نتیجه 1.ژه آلمان، روی آوردویمحصولات کشاورزی با هوروی و به

 ی تفتیش و نظارت برجازها» هیید: قانون ییر کرد و به تصییویب مجلس هییورا رسییاندهغی مهم تعرصییه

منظور اف ایش نظارت دولت بر و سییپس متمم آن به 1511اسییفند  3در  «خرید و فروش اسییعار خارجی

 11در  نقره به طلا پو  از دو تغییر وات «واتد و مقیاس پو  قانونی ایرانقانون تعیین »معاملات ارزی، و 

دلیل کاهش هدید بهای نقره و کاهش منظور جلوگیری از کاهش ارزش پو  ایران  بهبه 1511اسیفند 

انجامید.  ها نی ( به تغییر اندازه، می ان و وزن سکه1919درآمد صیادراتی ایران به سبب بحران اقتصادی 

                                                      

 همان 1

 .Foran( و  1و  1  ی.ک. به غلامن 1
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ری  و ی تجاهمه، این تغییرات برای جلوگیری از بحران کاهش درآمد صادراتی و کسری موازنهینبا ا

قانون  1519دولت در بهمن  بیه درییافت وام خارجی( کافی نبود، و پهلوی او بیه دلییل عیدم تمیاییل 

 رو، در بهمنازاین 1.س هییورا رسییاندلرا به قید دو فوریت به تصییویب مج «انحصییار تجارت خارجی»

های سیاستی دوم دولت رضیاهاه به تغییر مهمی در سیاست اقتصادی دست زد که آغاز مرتله 1519

هیری جدید در عمل به گسترش نقش دولت در کنتر  تجارت زد. این سمت رقم تکومتش رااقتصادی 

م مستقی گذاریکردن از طریق جایه ینی واردات و اف ایش سرمایهخارجی ونی  اتخار سییاست صنعتی

 دولتی انجامید. 

محصییولات طبیعی و صیینعتی و  یتق واردکردن کلیه»برطبق قانون انحصییار تجارت خارجی  

ویب تواند تا تصهود و دولت میتعیین موقتی و یا دایمی می ان صادرات و واردات به دولت واگذار می

عین تا ، بر طبق این قانون  در 1.«خارجی به ایران جلوگیری کند یالتجارهمتمم این قانون از ورود ما 

کرد، از طریق اعطای جوازهای خصییوصی و ج  محصیولاتی را که خود وارد میتوانسیت بهدولت می

طبق این  چهبنابراین اگر 5.سییسییات مختلف تجاری واگذار کندؤتحت هییرایطی معین به اهییخاص یا م

توانسییت از ی میقانون کل صییادرات و واردات کشییور در اختیار دولت قرار گرفت، بخش خصییوصیی

تا ، این قانون به دلیل طریق درییافیت امتییاز از دولیت به واردات و صیییادرات مبادرت ورزد. درعین

                                                      

 (1  ییوکلاید یهجاع.ک.به ن 1

 نیوکییالییت آنلییا | یقییانون انحصییییار تجییارت خییارجن.ک. بییه:  یمیتن قییانون انحصییییار تجییارت خییارج یبیرا  1

(vekalatonline.ir)  . 

 قند یوجود آمده بود: انحصار دولتبه یچهار انحصار دولت یاز انحصیار تجارت خارج شیپ ،1519تا  1511 یهاسیا  یط 5

 (.1و 1  ییوکلاید یهجاع(. 1511  اتیدخان ی( انحصار دولت1511  اکیتر ی( انحصار دولت1511  یو هکر و چا

https://www.vekalatonline.ir/laws/20619/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/laws/20619/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C/
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خطا،  و آزمونگران ایجاد کرد، و بر اسییاس مشییکلات عملی و بوروکراتیکی که برای تجار و صیینعت

  چند بار اصلاح هد.

قانون انحصار تجارت  هدف 1511یر ت 11 یالضیرب، رپیس اتاق تجارت تهران، در جلسهامین

در واق ، این  1.«صیانت از صنای  داخلی»و « تمرک  اسعار  ارز(»کند: توسط دولت را دو دلیل طرح می

در تمامی  1951ی هیهی آن در دو ادامیه 1919العمیل بیه هیییرایط بحران اقتصیییادی قیانون در عکس

نه  مااآمد،  داری به اجرا درگذار به سرمایهدر تا   چندین کشیور و نی  کشیورهای امپریالیسیتی جهان

. اهداف اقتصادی آن برای مقابله با بحران و درنتیجه دتاجتماعی دراز م-ی اقتصادیمثابه یب برنامهبه

بازتولید نظام، هیییامل اف ایش درآمد دولت، کنتر  واردات غیرضیییروری، کنتر  کاهش ارزش پو ، 

ین هد. ای به منظور کاهش واردات کلاهای مصرفی میصیادرات کشیاورزی و صنای  مصرف یتوسیعه

پس از اقدام تکومت رضا هاه، نه و  1511در  کهاقدام در ایران و دیهر کشورهای مشابه مانند ترکیه  

ن از ای لا و غیره، درهرایط آن دوره با آزمایش و خطا پیش رفت.پ(، مصیر، ون و، طرح هیدپیش از آن

نین داری پیشرفته که در ابتدا به اتخار چدر آن دوره کشورهای سرمایهگذهته، این طن  تاریخ است که 

به  1519تا  1511سخت اعترا  داهتند، خود از  ، به ویژه در ایران،نیافتههای توسیعهاقدامی در کشیور

 1.آوردند تر رویهای تمایتی گستردهای از سیاستمجموعه

زیان تجار ب رگ وکوچب سییینتی و  انحصیییار تجیارت خیارجی و ارز در ایران در عمیل به 

های تجاری مدرن  انفرادی و سهامی، کوچب یا ب رگ، های تجارت خارجی، و به سود هرکتدلا 

                                                      

 (. 1  ی.ک. معرفتن 1

  انهلستان و فرانسه اعترا  ی( در باره1 یو معرفت یتیو ن.ک. به آ ت،ی.ک. به گالبران 1
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به بعد در تهران هروا به فعالیت کردند و  1511های خصوصی ویا با مشارکت دولت( که غالبا  در سا 

ویژه برخی از سییفرای کشییورهای غربی، بهعین تا ،  در 1.بردند، تمام هییداز روابط با دولت سییود می

ا به ی کشورهای خود روزیر مختار انهلسیتان و فرانسیه، اعترا  و نارضیایتی دولت و صاتبان سرمایه

آمدهای مثبتی در راستای همه، این سییاسیت پی این با 1.وزیر دربار  تیمورتاش( و دولت ابراز داهیتند

بدون دریافت وام خارجی،  ،ار تجارت خارجی و ارزاثر اجرای انحصییی اهداف دولت نی  داهیییت. بر

درصد صادرات  31سوم واردات و دولت بر یب 1511درآمد ارزی دولت اف ایش یافت. اگر در سا  

درصد رسید، و  11درصید و بر صادرات به  13این کنتر  بر واردات به  1511کنتر  داهیت، در سیا  

نظرگرفتن صادرات نفت و هیلات هما ( برای اولین بار تراز بازرگانی ایران  بدون در  1511در سیا  

ت پنبه گیر سطح زیر کشویژه در اثر گسترش چشمی معاصر مثبت هد، و ترکیب صادرات، بهدر دوره

گذاری در تولید ناخالص سهم سرمایه 1511-1513های گذهته از این، در سا  5.و توتون، بهبود یافت

                                                      

 در یبازرگان به دنیبخش بهبود یبرا( هد لیتبد یبازرگان وزارت به سپس که  تجارت کل اداره نظر تحت 1511 سیا  در 1

 یجارت یهابنهاه در یخصوص هدارانیسرما با مشارکت در ای و ما یمسیتق دولت و آمد جودو به ییهاهیرکت کشیور داخل

 مانند د،ه لیتشک تابعه یهاهیرکت و یمرک  هیرکت بی یصیادرات یکالاها از بی هر یبرا تا  نیع در. کرد هیرکت

 صادر و یبندهبست کرده، یردایخر او  دست از را یصادرات اجناس که رایکت و خشکبار پوست، پشم، پنبه، یسهام هیرکت

 (.1  یوکلاپید یهجاع و( 1  یمعرفت به. ک.ن. کردندیم

 در بود،( ا یر ونیلیم 115  انیم به یاهیسرما با  هرکت 95 ،1511 سا  در که کوچب و ب رگ یسهام یهاهرکت تعداد 

. 1511 ران،یا یمل بانب مجله از نقل به یلامغ به. ک.ن. دیرس( ا یر ونیلیم 1319  انیم به یاهیسرما با  1311 به 1511 سا 

 و یارتج یهافعالییییت تربیش و نیسییت قاجار یهدور قدرتمند هایصرافی و اهتجارتخانه از یخبییر دیهییر» دوره اییین در

 (.یمیسل و دادبخش  «گرفتمی صورت دولت کانا  از و تکومت نظر زیر مستقیم طوربه یاقتصاد

 یلم اقتصاد وزارت لیکف یعیسیم اللهتیعنا که میبدان اسیت جالب(. 1 یمعرفت و یتیآ ،یغلام ،یرانمازند دیوت به. ک.ن 1

 دنکریدولت با مخالفت را آن لیدل دولت، به خود یاسییتعفانامه در و دهدیم اسییتعفا وزارت کفالت از 1519 بهمن 3 در

 .همان به. ک.ن. کندیم اعلام قانون نیا سبب به اقتصاد

 هاسا  آن در یمل بانب آمار یمبنا بر( 1 و 1 یغلام 5
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ی رانههای ثابت، درآمد سیییا اف ایش کل تولید ناخالص به قیمتب غیرنفتی رو به اف ایش گذاهیییت و

  1.واقعی نی  بهبود یافت

رغم تمایل امپریالیسیم انهلسیتان، موجب گسترش روابط م، علی1951 یبحران اقتصیادی دهه 

اقتصیادی و سیاسی امپریالیسم آلمان با ایران هد و تکومت دیکتاتوری رضاهاه مورد تمایت فاهیسم 

ن را به ونقل پستی در سراسر ایرالهیرکت هواپیمایی یونکرس آلمان امتیاز تم قرار گرفت. قبلا آلمان 

 ی، اداره1519اف وده هد. در سا  به آن دسیت آورده بود. در هیرایط جدید امتیازات مهم دیهری نی  

مانی عملا  لعملا  به دست مستشاران متخصص آلمان سپرده هد و کارهناسان آ امور بانکی و مالی کشور

تهاتری یا  ا برخی از واتیدهیای صییینعتی را بیه عهده گرفتند. تجارت خارجی با آلمان، بخشییی یاداره

سهم آلمان در تجارت خارجی  1519سیرعت رو به اف ایش گذاهیت، به طوری که در سا  پایاپای، به

بودند که به تجارت  آلمان و هوروی تنها کشورهایی 1511ی ههرسیید. در واق ، در د % 1353ایران به 

 دادند. رضایتپایاپای با ایران 

گذاری ثابت دولتی در صنای  با اعما  کنتر  دولت بر بازار ارز، صیادرات و واردات، سیرمایه 

مصییرفی و در ارتباط با محصییولات کشییاورزی، مانند قند، چای، کنسییروسییازی، کبریت و نسییاجی و 

کیل ت را تشییای واردردات این کالاها که بخش عمدهمنظور جانشییینی واریسییی، ریسییندگی پنبه بهنخ

 %3واردات از  ینرخ تعرفه 1513های تمایتی  برای مثا ، در سا  دادند، همراه با گسترش سیاستمی

  در نی ای و اعتباری برای بخش خصییوصییی در صیینعت مصییرفی ونهیارااف ایش یافت(،  % 11تا  13به 

                                                      

 .Khavarinejad.ک. به ن 1
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رغم وجود مشیییکلات هرو، بازاین 1.به اف ایش گذاهیییت کشیییاورزی برای کشیییت چغندر و پنبه، رو

های صنعت، کشاورزی داران در بخشها که در عمل سرمایهبوروکراتیب ناهی از اجرای این سیاست

در  ویژهم دبهیری در ههرها و روستاها، به بردند، کار داران ب رگ از آن بهرهو خدمات، تجار و زمین

کرد، بیش از گذهییته گسییترش پیدا ارهای داخلی و خارجی تولید میآن بخش از اراضییی که برای باز

ی، های صینای  مانند صیینای  نساجی برخی از رهیتهت اقتصیادی بخش دولتی، توسیعهیکرد. رهید فعال

و  آهن سراسریها و بنادر، سیمان، ساختمان راهکشی، قند، تنباکو، اتداث راهروغن هنهری،آسیمان، 

هایی چون انحصییار تجارت خارجی، اف ایش نکداری دولتی، اتخار سیییاسییتتأسیییسییات زیربنایی و با

 1919-51هییای گمرکی برخی از کییالییاهییای وارداتی کییه در هیییرایط بحران عظیم سییییا  یتعرفییه

وسییط سییرمایه و انباهییت سییرمایه ت یناپذیر بود، امکاناتی مسییاعد برای پیشییرفت انباهییت اولیهاجتناب

های خارجی های هیرکته وجود آورد. تاصیل آن بود که نمایندگیبورووازی و رهید بازار داخلی ب

نوان عای که بهگونهدر ایران همراه با بورووازی بخش ب رگی از بازار داخلی را در دسییت داهیییتند، به

 51تر از درصد، صنعت قند کم 13تر از صنای  نساجی و چای کم 1511 یهای آخر دههمثا ، در سا 

و  1513های سا  یکرد. اگر در فاصلهدرصد مصرف داخلی را تأمین می 31درصید و صینعت سیمان 

بهیر تأسیییس هیید، در م د و تقوق 5511هییاغل و بیشییتر( با  11 دارایب رگ   یکارخانه 1، 1519

بهیررسییید. بدون در م د و تقوق 19151ب رگ با  یکارخانه 15این ارقام به  1511و  1511 یفاصییله

ولید ت ها به ترتیب بیشیییتر درو برق و سییییمیان، و از نظر تعیداد، این کیارخانه نظر گرفتن بخش نفیت

                                                      

 Nowshirvani,Bharier, Agah, Floorو سیییوداگر،  ،یمیدادبخش و سیییل ،یمییازنییدران دیییوت و هیمییان  1

Karshenas (1) و Hakimian  
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بارتی میایی و هیشه یا به عیمحصولات نساجی، نوهیدنی، آرد و برنج، کبریت، صابون، چرم، و مواد ه

بانب ملی  یبر اسییاس آمار مجله 1.صینای  مصیرفی در ارتباط با بخش کشییاورزی و خصیوصیی بودند

کارخانه و بنهاه خصیییوصیییی  511ب رگ دولتی و  یخانهرکا 51، 1513و  1511های ایران بین سیییا 

ات سازی و تسلیحچیت قند، سیمان، تریربافی و ،های ب رگوجود آمد. کارخانههب رگ و کوچب ب

وسط زی و غیره تسیاسیازی، صیابونبافی، جرمریسیی، گونینخ ،ترهای سیببدولتی بودند و کارخانه

  1.ای خصوصی ایجاد هدندهافراد و هرکت

ی دولت به وزارت جنگ اختصییاص درصیید بودجه 11، در تدود 1511ی ههاگر در اواخر د 

های صنعتی و یراذگی سرمایهبه نف  اف ایش هدید سهم بودجه 1511م وی دداهیت، این رقم در نیمه

های صییینعتی و یذارگی سیییرمایهسیییهم بودجه 1511ی ههم دوی دعمرانی کیاهش ییافیت. در نیمیه

برای صییینعت و  %19آهن، برای راه %15های دولت رسیییید  برای مثا ، کل ه ینه %11زیرسیییاختی به 

تغییر یافت و سیییهم  1511ی هههای دولت نی  در دسیییازی(. ترکییب درآمیدبرای جیاده %3 معیدن و

 ت اف ایشدرآمدهای گمرکی پس از انحصار تجارت خارجی، و تا تدودی سهم مالیات بردرآمد و نف

 %11م و گمرکی، یدرآمد دولت مرک ی از مالیات غیرمسییتق % 11، 1511و  1513های یافت. بین سییا 

هیید. در آخرین سییا  سییلطنت رضییاهییاه سییهم از درآمد نفت تأمین می % 13-11از مالیات مسییتقیم، و 

بین  رسید.می %1155گذاری صینعتیِ دولتی و خصیوصی به ارزش اسیمی بخش دولتی در کل سیرمایه

یب مالیات 1511بود. در سا   %1لیات بر اجاره و درآمد از زمین واملاک ههری ا، نرخ م1511- 1511

                                                      

1 Hakimian, Bharier, Karshenas 

 .  1315 ران،یا ی( بر اساس مجله بانب مل1و 1   یغلام 1
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یه ین مالیات ارضی قبلی هد که با توجه به سهم غالب ادرصدی برتولیدات کشاورزی ج 5غیرمستقیم 

  1.ی در آن دوره، به نف  آنان تمام هدلداران در کل درآمد مدرآمد زمین

بود.  گذاری ثابت و اهتغا ترین بخش اقتصادی ایران از نظر مقدار سرمایهفت ب رگصنعت ن 

سییود  1951-1919ی ایران قرار داهییت. در دوره-این صیینعت تماما  در اختیار هییرکت نفت انهلیس

میلیون  11و  111ترتیب، امتیاز به دولت ایران بود  به برابر پرداخت تقّ 11ایران -هرکت نفت انهلیس

-1951ی گذاری در صنای  کشور در دورهمیلیون پوند بیش ازچهار برابر کل سیرمایه 111د(. رقم پون

  1.است 1911

 ت(، پس از کشییمکشییی بین دو طرف قرارداد نفت در ازای تعهد هییرک1955  1511در سییا   

زنو برای اامتیاز، این قرارداد  ایران برای آموزش فنی کارگران و اف ایشیییی ناچی  در تقّ-نفت انهلیس

بود،  %11سهم ارز دریافتی بخش نفت در کل صادرات ایران  51-1911اگر در  5سیا  تمدید هید. 31

های مختلف رسییید، و سییهم درآمد دولت از نفت در کل دریافتی %5153به  1951-1953این سییهم در 

که قیمت  جااف ایش یافت. از آن %1351به  1551بیه ترتیب از % 1951-1953و 1951-1911دولیت در 

، 1511، در سا  1519، 1511، در سا  1513به پوند  1511پرداختی تولید هر تن نفت به دولت در سا  

                                                      

1 Karshenas)1   

1 Hakimian, Bharrier, Karshenas (1) 

 رکود بحران کرد،یم عمل تکومت خواسییت ضییرر به 1511 -1511 یهاسییا  در که مذاکرات مهم مشییکلاتاز یکی 5

  .آمد نییپا هدتبه نفت یجهان یبها و داد کاهش را نفت به جهان ازین ها،سا  آن میعظ رکود. بود یجهان ب رگ



 13/  فرهاد نعمانی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

ها، این تغییر بیانهر اف ایش خالص رغم اف ایش تولید در آن سیییا هبود، ب 153، 1511و در سیییا   1511

  1.درآمد ناهی از نفت است

ویژه مانند نساجی و قند، و به محوری کشاورزیهای جدید و رهد صنای  مصرفایجاد کارخانه 

از  همه سهم آن بخشآهن سراسری، به گسترش مشاغل فنی و خدماتی یاری رساند. با اینساختمان راه

متوسیییط که پایهاه اجتماعی دولت و  یدار، و نی  بخشیییی از طبقهدار، خوانین و سیییرمایهی زمینطبقه

های ترکیب نسییبی اهییتغا  در بخش .ند، بسیییار کوچب بودداددیکتاتوری رضییاهییاهی را تشییکیل می

در مورد انحصییار تجارت خارجی و  «پروگرام دولت»و پیش از اعما   1519مدرن صیینعتی در سییا  

، برق %11، صیینعت نسییاجی %31های ثابت دولتی به این قرار بود: صیینعت نفت گذاریاف ایش سییرمایه

  1.نفر( 31111=  هاغلان  جم  %3، معدن %153زنی ، پنبه1%

بسییییاری از  المللی برایش.( و ری ش تجیارت بین 1511ی ههی د 1951ی رکود ب رگ دهیه

صاد آمی ی اقتمند بسیاری از کشورها، از جمله ایران، را آهکار کرد و فرایند درهمکالاها، مشیکل نظام

ل ساخت. مناب  طبیعی را مختکنندگان محصولات اولیه و عنوان عرضهالمللی کار بهبین ها در تقسیمآن

هییدن برمبنای نوعی سیییاسییت جایه ینی واردات در برخی کشییورهای رو، خاسییتهاه صیینعتیازاین

توسیعه در ایران، ترکیه، مصیر و چندین کشیور در امریکای لاتین وهیرق آسیا به این بحران در درتا 

های سا  راهبرد دفاعی برخی دولتگردد. این نیاز اسیام بازمی1951ی م و اوایل دهه1911ی اواخر دهه

                                                      

1 Hakimian, Bharrier(1), Karshenas و Moghaddam . 

 نفت یجهان متیق شیاف ا یراسییتا در را رانیا سییهم شیاف ا که بود هییده میتنظ یاگونهبه نفت دیجد قرارداد همه،نیا با

 به رو نفت متیق و افتی کاهش پوند ارزش که یهنهام یجهان دوم جنگ از پس یهاسا  در رونیااز. سیاختیم ناممکن

   Salehi Esfahani - Pesaran.ک. به ن .گذاهت کاهش به رو نفت از رانیا درآمد سهم داهت، شیاف ا

 (1 و 1  یغلام و Hakimian.ک. به ن 1



 داری در ایرانی سرمایهنقش دولت در غلبه/  11

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

یاری از المللی برای بسییمحلی، از جمله ایران، در مقابله با بحران و در واکنش به فروپاهییی تجارت بین

داری و در نتیجه کاهش ی سییرمایهی رکود عظیم در کشییورهای پیشییرفتهی اولیهکالاها در خلا  دوره

  داری بود.مایههدید صادرات سنتی کشورهای در تا  گذار به سر

داری در روستاها   روابط تولیدی در کشاورزی و داموطنت پهلوی الی سیهمه، در دورهبا این

ی تولید و گردش در هیییهرها و عرصیییه داری دررغم تکوین و گسیییترش محدود روابط سیییرمایهبه

مثابه ارعه بهای نکرد. م ها، و نفور روابط تجاری در روسیییتاها، تغییر عمدههای اطراف هیییهرروسیییتیا

ست نخورده ودالی دئغیراقتصادی ف-کشی، همراه با برخی دیهر از تقیدات اقتصادیی غالب بهرهرابطه

  1.باقی ماند

ش( به تکوین و گسیترش مالکیت خصیوصی زمین 1113انقلاب مشیروطه    ی دردارتیو لغو 

ویب رضاهاه تدوین و تص یاقتصادی و سیاسی مالکان را تحکیم کرد. در دوره قعیتیاری رساند و مو

ای ، دراداره1511و  1511های ای از قوانین در مورد ثبیت املیاک، از جمله زمین، بین سیییا مجموعیه

توسیییط تکومت مرک ی،  «جان و ما »وابسیییته به وزارت نوپای دادگسیییتری، همراه با اعما  امنیت 

رد در تصاتب داهت، تثبیت کان سیابق و هر کس که برای سی سا  متمادی دهی را دارتیو ت یمالک

  گذارد.رعیتی صحه-و از این طریق عملا  بر روابط موجود ارباب

                                                      

 (1  ینعمان به. ک. ن یراقتصادیغ-یاقتصاد داتیتق و یفئودال یکشموردبهره در 1
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کردن و صیدور برخی از محصولات کشاورزی، و در تد بسیار محدودی مکانی اسیون تجارتی

گذاری تجار، این فرایند با اف ایش سرمایه 1.ی رضاهاه رو به گسترش داهتکشاورزی، دراواخر دوره

رغم سهم مهم هاین دوره ب سیالاری اداری و نظامی تشیدید هید. لیکن درن هیهری و دیوانادارهسیرمای

های تقوقی و اقتصادی در بخش صنعت و کشیاورزی در امر مماش، تأکید دولت در ایجاد زیرساخت

داری باقی ماند. سرمایهپیشا( در روستاها در روابط %13ت  یخدمات هیهری بود، و اکثریت عظیم جمع

هیدن هرچه بیشتر و ثبت زمین و املاک، مالکیت خصوصی و خرید و فروش زمین با گسیترش تجاری

جایی در مالکیت زمینداران ب رگ و خوانین کشیاورزی و اراضیی ملکی رهد کرد، ودر کنار آن جابه

اجبار و قهر رخ داد. در واق ، رضیییا هیییاه بخش ب رگی از ایلات و عشیییایر، از طریق مصیییادره و یا به

 دار کشور تبدیل هد و بخشی ازترین مالب و سیرمایهها را تصیاتب کرد و به ب رگهای فئودا زمین

 1.تکومت خویش درآورد یرتبهها و نظامیان عالییا بوروکرات اراضی خالصه را یا به مالکیت خود و

ا در عمل ما ،کندخواسییت دیهری را طرح می 1513اش به هییما  در مهر در تالی که او در سییفرنامه

 های کشاورزی کشور تبدیل هد. درتدریج به مالب تدود ده درصد زمینبه عکس آن را انجام داد و

  چنین که هرگ - بخشیی ازاین سیفرنامه، رضاهاه به دو نکته در مورد تقسیم اراضی خالصه میان رعایا

 اره دارد که نقل این دوبردن از هوروی اه و انتقاد از کمونیسیم در روابط کشاورزی بدون نام - نکرد

 تباط با هم درمورد اراضی خالصه در ایران طن آلود است: رنکته در ا

                                                      

 براکیدر زمان وزارت عل یینظر وزارت دارا ریز یدولت یرکته سیبا تأس 1511در سا   یکشاورز آلاتنیاز ماه استفاده 1

 Nuriرا از پرداخت تعرفه معاف کرد. ن.ک. به  یکشییاورز آلاتنیدولت واردات ماهیی 1513داور آغاز هیید، و در سییا  

Naini. 

 (.  1  انی.ک. به کاتوزن 1
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دست هآن ب یبه طب  رسیده بود، و ترجمه «اروپا»ی که اخیرا  در یهادر یکی از کتاب»

ها، نماید که بدون وجود آنلف چهار هرط اصلی و چند هرط فرعی را قید میؤمن رسید م

طوری که لازم اسییت، مسییتحکم و مسییتقر نخواهد ماند. وقت آنقومیت هیچ اسییاس ملیت و

آن یکی از آن چهار هیییرط اصیییلی، همین اراضیییی و زمین اسیییت که باید آتاد اهالی را به

ن نظر نباید کرد. ایمالب، صرفدست خردهایحا ، از سپردن اراضی به علی .علاقمند ساخت

کنم که باید همین لحاظ، من خیا  میبه روی کرد.یب اصلی است که همه جا باید از آن پی

خالصیجات دولت را نی  بین رعایا تقسییم نمایم، و با یب صورت منظمی امر به فروش آنها 

یب مملکت معینی که نظر خصییوصییی و هییخصییی بهجا، بدون آنمن در این صییادر نمایم...

ایل گیرم، که با دلتیجه میطور نزنم، اینداهته باهم، چون از روی اصو  و کلیات ترف می

دانم در یب مملکتی که اصییو  اهییتراک و کمونیسییم فوق و مقایسییات فوق، مشییکل می

ماند، و نبودن امید در انسان او  مرگ و امیدی برای اهخاص باقی نمی لا ی کند، اویتکمروا

  1«زندگی است... یهخاتم

کشت در دست ملاکان راضی قابلدرصید ا 11هیود که هرگونه، در این دوره تخمین زده میبه

مانده هم، بخشی را درصد باقی 11ت رضاهاه بود. از یاز اراضی در مالک %11و سیران ایلات و عشایر و 

                                                      

 هما  سفرنامه 1
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در این  1.داد، و تنها بخش ناچی ی در اختیار دهقانان قرار داهتهای دولتی و موقوفه تشیکیل میزمین

ی( دالی برای اخذ تولید اضافی  اجبار یا تقید اقتصادوئکشی فعنوان هکل اصلی بهرهاراضیی م ارعه به

اوایل  در نتیجه، اگردر 1.اقتصادی رعایا رواج داهتغیر هایغالب بود و همراه با آن تقیدات و تابعیت

عشییایر،  ایلات و هایداران ب رگ، خان، زمینو نظامیارمندان سییطح بالای اداری ک رضییاهییاه یهدور

تغییرات  دوره آن در پایاندادند، ن پایهاه تکومت را تشییکیل میادارهو سییرمایعلمای بانفور و تجار 

گرفت. این تغییرات مشیییتمل بود بر  هیییکلو چیه از لحاظ ترکیب طبقاتی  یکمّی چیه از لحیاظ ممه

داران سییینتی و جییایه ینی سییییییاسیییتمییداران قییدیمی و اعوان و انصییییارهییییان  کییه اغلییب از زمین

ون در ی نفور روتانیسابقهنخبهان اداری و نظامی متخصص جدید، و افت بی بابودند(  ایلات ورؤسای

 داران ب رگ.درکنار زمین دارانهدن نقش سرمایهو برجسته ،آموزش، قضاوت و سیاست

داری رمایهسپیشای روستایی و کشاورزی گت سهم زندینی  اهم ترکیب نسبی خانوار هاغلان و 

ها توسییط بانب در یکی از آمارهای معدودی در این زمینه که در آن سییا  1511-1513های در سییا 

 ی اعضای خانوارهاییابد. ارقام این آمار که دربرگیرندهمنتشر هد، بازتاب می 1511ی ایران در سا  لم

 د. کل جمعیتدهدسییت میهی ترکیب هییغلی جمعیت آن زمان بهر گروه اسییت، نکات جالبی درباره

این بخش کشاورزی و دامداری بوده »هید و میلیون نفر برآورده می 1159ایران در آن سیا  در تدود 

(. در کل ایران، %13531داده است  است که ممر معاش و فعالیت اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می

( و بخش %31513پنجم  داری بیش از سیییهپنجم، بخش کشیییاورزی و دامبخش خیدمیات تدود یب

                                                      

 ارتش هم و هییاه درعمل دیرسیییم ثبت به املاک ثبت دیدج قانون براسییاس نیزم که یتال در»( 1  انیکاتوز قو  به 1

 «.بخرند  یناچ یبها به ای کنند مصادره را املاک ریسا و یکشاورز یهانیزم توانستندیم

 یودالئف داتیتق و یکشبهره ت،یمالک میمفاه یبرا( 1  ینعمان به.ک. ن 1

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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بر طبق این آمارگیری ترکیب نسبی  1«گرفته است.ار[ را دربرمیودرصد جمعیت ]خان 3صینعت تدود 

فروش (، تجار عمده%359(، صاتبان مشاغل آزاد  %551خانوار هیاغلان عبارتند از: مسیتخدمین دولت  

(، %3متنوا  (، مشیییاغل %31(، کشیییاورزان  %353(، صییینعتهران  %153داران  (، کسیییبه و دکان151% 

 1.( است%151  "صحراگردان"(، و %153بیکاران  

ی در اقتصادهناسی متعارف، تخمین ارزهمندی از سطح لرغم مشکلات مفهومی تسابداری مهب

های و ترکیب مقولات تولید ناخالص داخلی برتسب ارزش اف وده  و نه ارزش اضافی( تولید در بخش

و خدمات   کل عرضییه(، و مصییرف نهایی براسییاس مصییرف  و معدن، «مانوفاکتور»کشییاورزی، نفت، 

ییر در انبارداری، و خالص صادرات غگذاری خصوصی و دولتی، تهیخصیی، مصیرف دولتی، سیرمایه

داری و رهد آهسته، سرمایهپیشای ، تصویری تقریبی از جامعه1513 -1113های  کل تقاضیا( در سیا 

اه با نوسانِ مرتر، هو سپس رهد سری  ،1511 – 1511 هایهمراه با نوسیانِ کل تولید و مصرف در سا 

م رهد وی دبه قیمت جاری و ثابت وجود دارد. در دوره 1513-1515های کل تولید و مصرف در سا 

گذاری دولت و خصیوصی، و خالص صادرات. در عین تا  طی تولید همراه اسیت با اف ایش سیرمایه

ی تر از رهییید ارزش اف ودهولید صییینعتی و نفت بیشی ترهییید ارزش اف وده 1513 - 1511 یدورهِ

های کشیییاورزی، نفت، مانوفاکتور و معدن، و همه، ترکیب سیییهم بخشهای دیهر اسیییت. بااینبخش

گذاری خدمات  کل عرضییه( و مصییرف نهایی بر اسییاس مصییرف هییخصییی، مصییرف دولتی، سییرمایه

ابتدای  ای دربیانهر جامعه 1513 ییر در انبارداری، و خالص صادرات در سا غخصیوصیی و دولتی و ت

                                                      

 پاکدامن 1

 همان 1
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ی تولید کشاورزی، نفت، مانوفاکتور و سهم ارزش اف وده 1513داری اسیت: در سیا  گذار به سیرمایه

  1.%5553و  %153، %1159، %1153معدن، و خدمات به قیمت جاری به ترتیب عبارت بود از 

  و هت تثبیت و تقویت مواضها و تدابیری که در جونه که در پیش گفته هید، سییاستگهمان

سییا  صییورت گرفت،  13داری در ایران طی داران و تکوین و گسییترش روابط سییرمایهمناف  سییرمایه

اا و منظور دفهای اقتصیادی و زیرساختی، اصلاتات تقوقی بهتوجه اسیت. در کنار این سییاسیتقابل

ش( با  1511ن ثبت املاک و اسناد  قانو ،تفاظت از مالکیت اربابی و بورووایی انجام هد. در این دوره

ها، ملاکان و بورووازی ب رگ تجاری وابسته و تاتدودی بورووازی متوسط که با مناف  اسیاسی فئودا 

ملییاکییان پیونیید ن دیییب داهیییتنیید، همییاهنییگ بود و در واق ، در آن روزگییار تحکیم رویم گییذار بییه 

و نی  قانون  1511ثبت املاک پس از  قوانین ازای داری را مدنظر داهیییت. همچنین مجموعهسیییرمیایه

را در مالکیت هییخصییی بر  رووازیبو تر از آن،رسییما  تقوق اربابان، ملاکان ومهم 1511 تجارت سییا 

ی تقوقی و های غصیییب هیییده و یا خریداری هیییده را جنبهزمین و آب تحکیم کرد و مالکیت زمین

و تجار  ها نی  مالکانخریداران این زمینی دولتی اف ایش یافت و قانونی بخشید. فروش اراضی خالصه

ت این قوانین و نی  قانون مدنی آن دوره برای ایجاد ییای تیا بیه امروز اهمهیچ دوره بودنید. در واق  در

اسیاس آن دسیت نخورده است. در عین تا ، در این دوره  داری در کشیوری تقوقی سیرمایههیالوده

ی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی برای تکوین ههای اجتماعی و اقتصییادی آمراناعما  سیییاسییت

ظامی سالاری اداری و ناقتصادی متمرک  مبتنی بر یب دیوان-داری توسیط یب قدرت سییاسیسیرمایه

نعتی ی مالی و صی تجاری، سرمایهمدرن با سیرکوب هرگونه ترکتی که مناف  اربابان زمین و سیرمایه

                                                      

 Khavarinejad.ک. به ن 1
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تنها این سیییرکوب نه یرفیت. دامنهانیداخیت، پیش میمی هیا را بیه خطرنوپیا و متحیدان خیارجی آن

گرفت، بلکه هر نوا جنبش دموکراتیب و هر های دهقانی را دربر میاعتصییابات کارگری و هییورش

 هد. نوا اعتراضی با این مضمون را نی  هامل می
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 داری:ی ررمایهثبات و پرتنش پیش از غلبه بییهه. دو د2

1023-1033 

  

، دستهاه سلطنت ایران را در بحران 1511ههریور  جنگ جهانی دوم و تبعید رضیاهاه درآغاز  

فرو برد و رهد جنبش ملی در سراسر ایران را تسری  کرد. فروری ی دستهاه استبداد و ترجیح و انتخاب 

رمایه زمین و س تلاف دربار، اربابانپبه تفظ سیلطنت و گسترش ا مثابه نیروهای اهیغالهر منجرمتفقین به

هییید. در هیییرایط جدید  «آزاد بازار»در چارچوب نظامی پارلمانی و اقتصیییادی مبتنی بر لیبرالیسیییم و 

های خود متشکل ای یافت و نیروهای اجتماعی در ات اب و سازمانی گسیتردهسییاسیی دامنه یمبارزه

ی مساعدتری المللبین یایتالیا و میلیتاریسم واپن زمینه وهیدند. در عین تا ، هیکسیت فاهییسم آلمان 

به وجود آورد، اما دولت با تکیه بر تامیان خارجی خود این را های ایران های خلقبرای رهییید جنبش

  ها را سرکوب کرد.جنبش

-1511ی در انتخابات مجلس چهاردهم  اسفند لی طبقاتی نمایندگان مجلس هورای مپیشیینه 

 3از راست تا چپ  از جمله، ت ب توده با  های مختلف با مواض  سیاسی( با تضیور فراکسییون1513

عضیییو(، بیانهرترکیب نیروهای غالب بلوک قدرت  51عضیییو و منفردین به رهبری محمد مصیییدق با 

ی دار بودند، سابقهدرصد از نمایندگان خان و زمین 39نماینده،  139در میان  1.سییاسیی آن دوره است

 1درصد تجار بازار و  11لاری اداری و فنی بود، وسادرصد ازنمایندگان مشاغل بالای دیوان 11هیغلی 

                                                      

 یاسلام یهورا سلمج یاههشپژو مرک  به.ک. ن 1
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های مختلف سیییاسییی در امر داخلی و خارجی گیریمتعلق به جهت نمایندگان 1.درصیید از علما بودند

-1511ی رو، در دورهدادند. ازاینزنی سییییاسیییی تغییر میهای خود را در چانهتلافپبودند که اغلب ا

قصد به هاه، طبقات مردمی از نظر پس از سیوء 1511سیا   یههای سیرکوبهرانرغم ترکتو به 1551

گرای لیبرا  و همچنین ت ب توده در سمت سییاسیی فعا  هیدند و بیشیتر توسط نیروها و ات اب ملی

ی لایه رهد،ی کارگر هیهری روبهگرفته طبقهطبقاتی این ات ابِ تازه هیکل یچپ بسییج هیدند. پایه

پای سییینتی که از نظر کمی پس از رعایا ی خردهگسیییترده یلیاییه کوچیب بورووازی خرد جیدیید،

 داران بود. زمین-دارانمتوسط نوپا و کوچب، و سرمایه یترین طبقه بود، طبقهگسترده

ی خرد هاوزیران و سیاستثباتی سییاسی، تعویض و تغییر متعدد نخستبی یدر این دوره 

ی تی سییاسیی و اقتصادی همراه با اثر منفی دورهثبامتضیاد و مغشیوش رواج داهیت. این بی اقتصیادیِ

آلات و اسییباب یدکی که موجب کاهش هییدید واردات ماهییین 1513 -1511های اهییغا  در سییا 

به  ها، هد،ویژه آلمانتمام، و خروج بسییاری از متخصیصیان فنی، بههای موجود و صینای  نیمهکارخانه

 -1519های سییا  ی تولیدی انجامید. لیکن درسییرمایهانباهییت  گذاری، تولید صیینعتی ورکود سییرمایه

و اتخار  ،دلیل جنگ کره از یب سییویبه لاهای صییادراتیقیمت کارهیید صییادرات و اف ایش  1555

 رونقی در تولید صیینعتی و اف ایش ،از سییوی دیهر دولت دکتر مصییدق «اقتصییاد بدون نفت»سیییاسییت 

 1.صادرات پدیدآورد

                                                      

 .یعیهجبه  .ک.ن 1

 .Hakimianو  Agah.ک. به ن 1



 53/  فرهاد نعمانی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

ای در رهد وقفه 1511م در بهمن وقصد به پهلوی دءعد از سواقدامات ضددموکراتیب دولت ب 

ا موج جدید ترکت مردم با جنبش مضیییدامپرییالیسیییتی ایران به وجود آورد، ا -جنبش دموکراتییب

ماه تکومتِ دکتر مصیییدق  11کردن صییینعت نفت و تکومت ملی دکتر مصیییدق آغاز هییید. در ملی

تر . مهمادد  استعمارگران انهلیسی در ایران انجام اقداماتی در جهت محدود کردن ستم فئودالی و مناف

 (مبارگواِ  متحری ی هد وبه اِعما  سری لاز همه صنعت نفت سرانجام پس از کشمکشی نسبتا طولانی م

دولت مصدق با پیروی از سیاست اقتصاد بدون  ،روکامل صیدور نفت توسیط انهلسیتان انجامید. ازاین

نوعی سییییاسیییت به کنتر  واردات و تشیییویق صیییادرات یا به ت از صییینعت داخلیینفت و برای تما

 ایش اف ،گ ینی واردات روی آورد که در مدت کوتاهی نتایج مثبتی از نظر رونق بخش صییینعتجای

دولت دکتر مصدق به  ،عین تا  در 1.بار آوردبه 1551صیادرات بدون نفت نسبت به واردات در سا  

های های سیاسی در عمل و مبارزه با فساد در بنهاهآزادی ی تقوق سیاسی واصلاتات مثبتی در عرصه

ی دولتی دست زد. یکی از اقدامات مهم او لغو عوار  و تقیدات غیراقتصادی مالکانه، و کاهش بهره

 درصد به نف  رعایا بود.  11مالکانه به می ان 

از ضعف  ریگیدولت آمریکا در ابتدای جنبش ملی کردن صینعت نفت امید داهت که با بهره 

امپریالیسم انهلیس، از آن برای تقویت و تحکیم مواض  خود در این صنعت و در کل تیات سیاسی و 

اقتصادی ایران استفاده کند. اما با رهد جنبش ضدامپریالیستی، هماهنگ با امپریالیسم انهلیس و ارتجاا 

 داخلی به تدارک سرنهونی تکومت ملی دکتر مصدق پرداخت.

                                                      

 مصدق به.ک. ن 1
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و تحکیم موقعیت سیییلطنت آغاز  1551مرداد  11لی نفت پس از کودتای سیییرکوب جنبش م 

ان داری ادغام هیید. به بیای بود که اقتصییاد کشییور بیش از پیش در نظام اقتصییادی جهانی سییرمایهدوره

ی هاالمللی، که اینب عمدتا  در وجود هییرکتهای انحصییاری بینی سییرمایهدیهر در این دوره سییلطه

اجتماعی کشیییور هیییدیدتر گردید و جوانب  -بر مقدرات تکامل اقتصیییادی هییید،متجلی می یفرامل

های وابستهی به سو پیوندمراتب بیشیتری یافت. یعنی از یبالمللی و ملی تأثیر این سیلطه هیدت بهبین

رش با گسییت اجتماعی جامعه -تر و از سییوی دیهر سییاخت اقتصییادیتر و عمیقامپریالیسییم گسییترده

 تر هد.هگسیختازهم داریسرمایه

خود به دو فاز متمای  قابل تقسیییم اسییت. فاز  ینوبه، به1531بهمن  11تا انقلاب  1551ی دوره 

 یو فاز دوم، فاصله« انقلاب سفید»تا اصلاتات موسوم به  1551مرداد  11 یهای پس از کودتااو ، سا 

 گیرد.پس از این اصلاتات را دربر می

از بالا، با اتخار و انجام تدابیری به منظور  «انقلاب سیییفید» و آغاز 1551ی بین کودتای فاصیییله 

ی هموارکردن راه برای جاری هیییدن اسیییتراتژی امپریالیسیییم در ایران، و یا به عبارت دیهر برای غلبه

قبل از هر چی  اقدامات ضیییدانهلیسیییی و  ،هیییود. در این فازداری در ایران، مشیییخص میسیییرمیاییه

ثی گردید و وض  به تالت او  برگردانده هد. روابط دیپلماتیب تکومت مصیدق خن یخواهانهترقی

فت ایران المللی نفت، صنعت نبا انهلسیتان از سیر گرفته هید و با امضیای قراردادی با کنسیرسییوم بین

 المللی نفتی قرار گرفت.انحصارات بین یدوباره زیر سلطه

همچنین،  .اتیا گردید دا ی تکومت مصییدق لغو هییده بود، مجدعوار  مالکانه که در دوره 

ی نخست وزیری او درصید، و همراه با آن قوانین مثبتی که در دوره 11مالکانه به می ان  یکاهش بهره
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ترش راستای کمب به گس اداری به تصویب رسیده بود، لغو هد. در ی قضیایی و فساد مالی ودر زمینه

ی، مواد آلات صنعت، عوار  گمرکی ماهینداری و برای از میان برداهتن موان  گسترش صنای سرمایه

و دسترسی بیشتر  های ارزانداران از م ایای وامخام و قطعات موردنیاز این صینای  لغو گردید، سیرمایه

 ی خارجی به هکلمند هیدند. سیرمایههای مالیاتی بهرهبه دریافت ارز خارجی برای واردات و معافیت

های مالی، وام، وکمب نظامی آمریکا در ه اعطای کمبکمب مالی از سیییرگرفته هییید و در این دور

  1.بالغ هد میلیون دلار 111، و 111، 315ترتیب به به 1551-1511

قانون جلب و »و یب سیییا  بعد « های خارجیقانون جلب تمایت سیییرمایه» 1551در سیییا   

ی ههرجی در دگذاری خابه تصویب رسید، لیکن در عمل رهد سرمایه« های آمریکاییتمایت سرمایه

 ریا  هفت میلیارد ریا  یدولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانه 1553رخ داد. دربهار سا   1511

به صیورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار داد. تعداد مستشاران خارجی و قبل از همه مستشاران 

های افت، و جریان سییرمایههای اجتماعی اف ایش یآمریکایی در ارتش، دسییتهاه دولتی و سییایر عرصییه

 خارجی به ایران سرعت گرفت.

ف ایش المللی نفت رو به ادرآمد تاصل از فروش نفت پس از انعقاد قراردادی با کنسرسیوم بین 

میلیارد دلار رسییید  151درآمد دولت از فروش نفت به بیش از  1559و  1553های گذاهییت و بین سییا 

سیییهم  1553-1551ی در دوره 1(.1511تا  1199های ر تمامی سیییا میلیون دلار د 115مقایسیییه با قابل 

 -1531در  %13و  1551 -1511در  %13 رسید  در مقایسه با %13درآمد نفت در کل درآمد دولت به 

                                                      

 Hakimian, Bharier -Karshenas.ک. به ن 1

 همان 1
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 %11کم و بیش به  1531-1555ی ی در دورهل(. در تیالی که سیییهم مالیات در تولید ناخالص م1533

های به معافیت جهبود، و با تو %1-1ی ملیات مستقیم در تولید ناخالص همین دوره سهم مال رسید، درمی

ران قرار بهیداران ناگ یر بار اصیییلی مالیات بر دوش م د و تقوقهای دریافتی سیییرمایهمالیاتی و یارانه

  1.داهت

گذاری دولتی و بخش خصییوصییی با دریافت وام و ارز از داخل و خارج در این دوره سییرمایه 

و های ثابت دگذاری ثابت دولتی به قیمتی سرمایهرهد سالانه 1559 -1555ی افت. در دورهاف ایش ی

کشی آب لهلو یها مانند سه سد و هبکهها(، زیرساخترقمی هد و بیشتر به بخش نظامی  ایجاد پایهاه

، ی مشاورانهها اغلب به عهدت اجرای آنیری ی و مدیرکه برنامه ارتباطات و ایجاد بنادر و یآهامیدن

گذاری رهد سرمایه 1553-1555ی . دردورهاختصاص داده هدهای خارجی کاران و کنسرسیوممقاطعه

پای بخش دولت رهد و گسترش یافت و بیشتر متمرک  بر ساختمان و ثابت توسط بخش خصوصی هم

ریا  در  یهتوانهای صنعتی توسط دولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشاف ایش وام باونقل بود. تمل

ادامه  1551گذاری خصوصی در صنای  مصرفی رهد کرد و این رهد تا سا  ، سرمایه1553اوایل سیا  

  1.یافت

صی های خصوگذاریرهد هدید پو  و وام، واف ایش کسری بودجه که به تأمین مالی سرمایه 

 فی لوکس و گسترشای و مصرکرد و موجب اف ایش نقاضیا برای واردات سیرمایهتی کمب میلو دو

                                                      

 Karshenas (1) ن.ک. به 1

 Karshenas - Hakimian, Bharier ن.ک. به 1
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هیییدت ی ارزی را بهم انجامید و رخیرهربود، بیه تو میان و کیالیا هیییدهتبیازی در زمین، سیییاخبورس

برای کنتر  واردات و وام به بخش خصییوصییی ناکافی بود و سییرانجام در  1551تلاش دولت در سییا  

امه با ه دولت تحمیل کرد. این برنرا ب «ی تثبیت اقتصیییادیبرنامه»المللی پو  صیییندوق بین 1559اواخر 

گذاری و مصرف جاری دولت و وام به بخش خصوصی برای سه سا  کشور کاهش واردات، سیرمایه

رفت و گبخش سیییاختمانی که کارگران مهاجر را به کار می ویژه دررا به رکود اقتصیییادی فروبرد  به

ها ت و قدرت خرید دیهر دستم دتجارت داخلی(. در این سه سا  م د کارگران ساختمانی کاهش یاف

  نارضایتی عمومی دامن زده هد. ،بهبود چندانی نیافت، و همراه با دیهر مسایل سیاسی

داران دار، سییرمایهتلاف اربابان زمینپی دسییتهاه تکومت و دربار را ادر این دوره پایهاه عمده 

اد. دی از روتانیون تشکیل میمهرهد متوسط، و بخش می بالای طبقه روبهتجاری سینتی و مدرن، لایه

تاتوری م به دیکوآمریکا، گرایش رو به اف ایش پهلوی د هاس آنأاف ایش نفور کشورهای غربی و در ر

مناسبات  رفقر مبتنی ب رهد نسبی نابرابری درآمد و ثروت و سکون و دارانه وو گسیترش روابط سرمایه

ای کشور تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ی پهناور روستاهداری در گسترهسیرمایهپیشیاارضیی 

 کودتا را به بارآورد. -پسادوران ترین بحران اقتصادی و سیاسی مت یافت و مهده

هد، در عین تا ، فاز دوم بحران عنوان می« تلراه»، که در واق  1511ی اصلاتاتِ آغاز دهه 

را آغاز کرد. در این فاز با انجام  1551مرداد  11اجتمیاعی ایران پس از کودتیای  -تکیامیل اقتصیییادی

ترین بخش آن، یعنی اصلاتات ارضی، ونی  اجرای راهبرد م، و مه«انقلاب سفید»اصیلاتات موسیوم به 

                                                      

 همان 1
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داری در ههر و روستا غلبه یافت وسرانجام بسیاری از اربابان سازی، سرمایهجایه ینی واردات و صنعتی

 تبدیل هدند.  دارداران سرمایهبه زمین اهدهات و خان

 

 

 1033ی هه. راهبرد اصلاحات ارضی از بالا در د0

 

د داری به روابط غالب در اقتصاد ایران تبدیل ه، روابط تولید سرمایه«انقلاب سفید»با اصلاتات 

داری هنوز در روابط تولید سرمایه 1511ی داری اسیتقرار یافت. پیش از اصلاتاتِ اوایل دههو سیرمایه

ای فئودالی  به معنو نیمه داریویژه روسییتاها، غالب نبود. در آن دوره، تولید سییرمایهران، بهاقتصییاد ای

تولییدی کیه در عین تفظ چارچوب عمومی تولید فئودالی، تا تدی تحت نفور روابط کالایی و پولی 

ایی لداد( و تولید کاداری را از خود نشییان میص زمینداری ب رگ سییرمایهیقرار گرفته و برخی خصییا

ی تولید اجتماعی بود. جدایی تولیدکنندگان بلاواسییطه از وران و دهقانان سییه هییکل عمدهخرد پیشییه

وسییایل تولید و معاش هنوز در مقیاس وسیییعی رخ نداده و تبدیل نیروی کار به کالا و وسییایل تولید به 

 هیییهرها متمرک  بود ودر  داری عمدتا ای انجام نهرفته بود. تولید سیییرمایهسیییرمایه در ابعاد گسیییترده

های جدید اقتصیادی مانند صینعت و خدمات  چه دولتی و چه خصوصی( به صورتی بسیار آرام رهیته

ی در آن به رهیید روابط کالایی و پول یرغم تغییراتی که در نتیجهفئودالی، بهنیمه یافت. تولیدرهیید می

اها هکل اصلی تولید در روستدر ههرها، روابط فئودالی  یرغم از میان رفتن سلطهوجود آمده بود، و به

ه طور وری و دهقانی نی  بگرفت. تولید کالایی خرد پیشیییهبود و اکثرییت جمعیت کشیییور را دربر می
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که گسیییترده در هیییهر و روسیییتیا رواج داهیییت و در اثر نفور عمیق روابط پولی و کالایی، بدون آن

خارجی  ی ورود کالاهاید. بخشی از آن در نتیجهداری تعمیم یافته باهد، دچار قشربندی هده بوسرمایه

رو به ورهییکسییتهی داهییت و بخشییی دیهر در مقیاسییی محدود، در ارتباط با نیازهای صیینای  جدید 

یافت، و یا به عبارت دیهر در بورووایی میسییاختمانی، غذایی و نسییاجی رهیید کرده و خصییلت خرده

د و اقتصییادی در هییهرها بو یترین رهییتهگانی فعا داری بود. بازرتولید سییرمایه یتا  گذار به هیییوه

ی صینعتی و پولی تفوق ی او  قرن چهاردهم بر سیرمایهتجاری در چهار دهه یمتناسیب با آن سیرمایه

ه ماندگی عمومی اقتصاد نقش نمایندی تجاری وابسته به استفاده از درآمد نفت و عقبداهیت. سرمایه

 کرد.فا میهای امپریالیستی را ایو دلا  هرکت

داری، اگرچه به روابط تولید سییرمایه ،ارضییی پیش از اصییلاتات یبه طور خلاصییه، در دوره 

اری وارد دروابط تولید راهبر تبدیل هیده و اقتصیاد ایران نی  در مجموا در نظام اقتصاد جهانی سرمایه

ودن روابط تولید هیییده بود امیا هنوز بیه روابط تولییدی غیالیب  ییا تیاکم( تبدیل نشیییده بود. راهبرب

ایران روند خودپوی رهیید اقتصییادی در جهت  یداری درآن دوره بدین معنا بود که در جامعهسییرمایه

لیه جا که روند انباهت اوکرد. البته باید توجه داهیت که در ایران از آنگذار به این مناسیبات عمل می

 هایی از اقتصییادجا که بخشاز آن المللی درآمده بود وانحصییاری بین یسییرمایه یعمدتا  تحت سییلطه

الیستی و های امپریسرمایه یتحت کنتر  و سلطه عمدتا  ،کردداری کار میتولید سرمایه یمطابق هییوه
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 داری با موان  اسییاسیی عملکرد مناسیبات سیرمایهی داخلی بود، گسیترش عرصیههای وابسیتهسیرمایه

  1.گرفتکندی بسیار انجام می ارو بود و یا بروبه

عنوان ج پی از استراتژی امپریالیسم آمریکا و متحدان داخلی وی ، به«انقلاب سفید»اصیلاتات  

داری را از میان برداهت. در میان اصو  و مفاد اصلاتات سرمایه یهرهید و غلب اصیلیدر ایران، موان  

که در جریان کرد، چرا مرک ی را ایفا می یی اصییلی و مسییئلهیادهییده، اصییلاتات ارضییی نقش تلقه

 خود را در روسییتاهای ایران از دسییت داد و کار یفئودالی سییلطهاصییلاتات ارضییی بود که تولید نیمه

م دبهیری به هییکل اصییلی کار اجتماعی در کشییور تبدیل هیید. بدین دلیل، دراین بخش توجه عمده 

ابط رو یلبهیابد و غی پس از آغاز اصلاتات ارضی تمرک  میروی تحولات بخش کشاورزی در دوره

ای ههییود. تنها پس از اثبات این امر، ترسیییم هییاخصداری در این بخش نشییان داده میتولید سییرمایه

در بخش بعدی  1511ی هههدن در دداری در کل اقتصاد و فرایند تسری  صنعتیی روابط سرمایهعمده

 گیرد.مورد بح  قرار می

بارت بود از مالکیت اربابی، وقف، خالصه، تا قبل از اصلاتات ارضی، اهکا  مالکیت ارضی ع 

میالکی  میالکییت کشیییاورزان( و مالکیت بورووایی. با تکیه به آمارهای موجود دولتی آن زمان خرده

 ت ارضی دست یافت.یتوان به تقرییی از ترکیب اهکا  مالکمی

رگ،  مالکیت اربابی هییکل اصییلی مالکیت بر زمین بود و اربابان خود به سییه قشییر مالکان ب 

 31ه ار روستای ایران ن دیب به  31 هدند. از کلّمالکان  غیرعامل( تقسیم میمالکان متوسط و خرده

                                                      

در تحو   ینقش مهم توانسیییتیبود و نم فیضیییع ،یللالمنیب یانحصیییار یهاهیبه خاطر سیییلطه سیییرما ،یمل یبوروواز 1

 کند.  فایا یدارهیماقبل سرما یهابخش
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ده  3دهات به مالکان ب رگ و متوسیییط تعلق داهیییت. مالکان ب رگ  کسیییانی که بیش از  درصییید از

روستا  3تا  1از دهات را در مالکیت خود داهتند. مالکان متوسط  کسانی که بین  درصید 51داهیتند(، 

 11سسات مذهبی و متولیان  وقفی( ؤ، ممذهبی درصد از دهات بودند. اماکن مقدس 11داهتند( مالب 

 یدرصد از دهات بود که املاک خالصه 3درصید ازروسیتاها را در اختیار داهیتند. دولت نی  صیاتب 

مالکان کوچب و  مالکان عامل و غیرعامل هیییاملمیالکان  اعم از خردههییید. خردهدولتی نیامییده می

  1.درصد کل روستاهارا صاتب بودند 51کشاورزان مالب( جمعا  

د زمین و فاق دادند، غالبا ی تولیدکنندگان مسیییتقیم جامعه را تشیییکیل میرعایا که بخش عمده 

شت آنها ک گردید که تقّ آب بودند. هر روسیتا براساس ضوابط معینی به قطعاتی میان رعایا تقسیم می

هیید. ضییوابط تعیین نسییق در نقاط مختلف متفاوت بود، اما در برخی مناطق رعایا امیده مین« تق نسییق»

بوده و نسق معینی داهتند. در مناطقی از کشور مالکین برای جلوگیری از پیدایی تق « تق ریشه»دارای 

رغم لیع دادند. در بسیاری مناطقریشیه برای رعایا، تقسیم زمین را سالیانه براساس جفت گاو انجام می

ای داهییت. هکنندوجود ضییوابط عرفی برای تقسیییم زمین میان رعایا، تمایل مالب یا مباهییر نقش تعیین

                                                      

 13 ران،یا یه ار روستا 31آمار از  نیبر آمار فوق منطبق اسیت. مطابق ا  ین یاصیلاتات ارضی یدولت در آسیتانه برآورد 1

ه ار روستا  3و  یود( از املاک خالصیه و سیلطنتهیده ب میاز آنها تقسی یه ار روسیتا  که تعداد 1 ،یمالکه ار روسیتا خرده

اند. ب رگ داهته اریه ار روستا را در اخت 1اند، جمعا تدود روستا را صاتب بوده 3تا  1 نیکه ب یموقوفه بوده اسیت. مالکان

 یریآمارگ جیتانو  1559سا   یکشاورز یریآمارگ بهاند. ن.ک. روستاها بوده یهیروستا به بالا( صاتب بق 3 یمالکان  دارا
 .1535سا   یکشاورز یسرهمار دوم یمرتله ،یکشاورز

کار  1513آغاز کرد که اغلب آنها به دسیت رضیا هاه و اربابان افتاد. در سا   1511فروش املاک خالصیه را از سیا   دولت

( از سا  یختصاصفروش املاک هاه  املاک ا نی. همچندیو بنهاه خالصات منحل گرد دیرسی انیفروش املاک خالصیه به پا

او  و دوم از  یروند پهلو نی. در ادیطو  کشییی 1551آغاز هییید و تا سیییا   -هیییاه مت ل   هیییده بود تیکه موقع – 1519

 هدند.  لیتبد رانیا دارهیسرما نیتربه ب رگ رانیارباب دهات ا نیترب رگ
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م هکتار تا تر از نیگرفت، متغیر بود و بین کممسیییاتت زمینی که برای کشیییت در اختیار رعایا قرار می

ن نسییق( بخش مهمی از رعایا برداران دارای زمین  صییاتباکرد. علاوه بر بهرهچند ده هکتار نوسییان می

ها( یا برای دهقانان صاتب نسق کار کرده و سهمی از نشینفاقد هرگونه نسقی بودند. این گروه  خوش

 .1کردند و یا به کارهای دیهر اهتغا  داهتندمحصو  را دریافت می

نوار میلیون خا 119/5اصلاتات ارضی، از جم   یدر آستانه 1559مطابق آمار دولتی، در سا   

میلیون خانوار را  511/1برداران با زمین  صیییاتبان نسیییق( و میلیون خانوار را بهره 111/1روسیییتیایی، 

: انداصیییلی تقسییییم هیییده ینشیییینان در این آمار به دو دسیییتهدادند. خوشنشیییینان تشیییکیل میخوش

ر بودند و ه ار خیانوا 311برداران بیدون زمین(، کردنید  بهرهنشیییینیانی کیه روی زمین کیار میخوش

ه ار خانوار را  151بردار(، تدود کردند  خانوارهای غیربهرهنشیییینیانی کیه روی زمین کار نمیخوش

داری داری و چوپانی، دکاننشییینان به مشییاغل مختلفی نظیر دامدادند. این گروه از خوشتشییکیل می

نجاری، آهنهری و غیره وری، سیییلمانی، تمامی، بنایی، گردی و پیلهدوره قصیییابی، عطاری و غیره(، 

اهیتغا  داهیتند. در کنار مشاغل فوق گروه کوچکی از روستاییان نظیر گاوبندان و ن و  خواران، ج و 

 هدند. ده محسوب می یاقشار استثمارکننده

                                                      

 ایرعا انیم یقشربند یاتب نسق نوعص یایرعا نیو صیاتبان نسیق و تفاوت در مساتت م نانینشیخوش انیتفاوت م نیهم 1

 رتریفق تا  و انیدهقانان به دهقان مرفه، م هیو تج  یقشربند یمبنا یاصیلاتات ارض انیکه بخصیوص در جر کردیم جادیا

 . دیگرد یو کارگران کشاورز
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برداران با زمین نی  برتسییب مقدار زمینی که در اختیارهییان قرار داهییت به اقشییار مختلف بهره 

تر ها روی زمینی کمدرصد آن 33نسق بیش از میلیون خانوار صاتب 1511ا جمواز م 1.هدندتقسیم می

تر درصد کم 31تر از دو هکتار، درصد کم 11 به کردند  از میان این عده ن دیبهکتار کشت می 3از 

 هکتار زمین 31تا  3از این خانوارها بین  %5151، هکتار نسق داهتند( 1تر از درصد کم 31هکتار و  5از 

از  درصد دهم 1هکتار(،  31تا  11درصد بین  13هکتار و  11تا  3درصید بین  1/11در اختیار داهیتند  

هکتییار زمین را مورد  111هییا بیش از دهم درصییید از آن 1هکتییار و  111تییا  31این خییانوارهییا نی  از 

 5/55هییای رعیتی، ریبرداهییای بییا زمین را بهرهبرداریتعییداد بهره %1551. دادنییدبرداری قرار میبهره

ای و بقیییه را هییای اجییارهبرداریدرصیییید آنهییا بهره 3/11هییای ملکی، برداریدرصیییید آنهییا را بهره

  1.دادای و غیره تشکیل میاجاره -ای، ملکیملکی یا رعیتی اجاره -های رعیتیبرداریبهره

مازاد  ابقی آن، یعنیتوانستند دریافت کنند و مدهقانان، تنها بخشی از محصو  کار خود را می 

ها بپردازند. در ایران قبل از اصییلاتات ارضییی، کار بایسییت به مالکان و یا مباهییران آنمحصییو  را می

رعایا به اهیییکا  گوناگون، هیییامل دریافت بهره مالکانه، اجاره، عوار  مالکانه و  ینشیییدهپرداخت

 هد.بیهاری، از طرف صاتبان زمین تصاتب می

قبل از اصییلاتات ارضییی بر اصو   ینظام ارباب و رعیتی ایران در دورهکشیی در اسیاس بهره 

محصو   هد. تقسیمم ارعه استوار بود. این اصو  در نقاط مختلف کشور به اهکا  گوناگونی اجرا می

                                                      

 نیکه مقدار زمبودند اما به علت آن نیزم یخود صاتب مقدار ییروسیتا یخانوارها نیاز ا یتوجه داهیت که بخشی دیبا 1

مالکان عامل( خرده ای دارنیگروه  کشیییاورزان زم نیکنند. ا یکارارباب سیییهم یهانیبود، مجبور بودند در زم  یآنها ناچ

 اند. نشده بیتفکاند، بوده نیکه فاقد هرگونه زم یاز کشاورزان یدولت یو در آمارها دادندیم لیرا تشک یدرصد کوچک

 .1535سا   یدوم سرهمار ی. مرتلهیکشاورز یریآمارگ جیو نتا 1559 سا  یکشاورز یریآمارگ 1
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هر یب از  1.گرفتگانه یعنی کار، زمین، آب، بذر و گاو انجام میدر اغلب نقاط براسییاس عوامل پنج

پنجم محصییو  را داد. کار رعیت یبیب سییهم از محصییو  را به خود اختصییاص می گانهعوامل پنج

ه د و در صییورتی ککرکرد. رعیتی که صیاتب گاو بود، دوپنجم محصییو  را برداهییت میدریافت می

ود پنجم محصو  را تصاتب کند. سهم ارباب نی  متغیر بد، قادر بود تا سهکنتوانست بذر را نی  تهیه می

داد، دو پنجم محصیییو  را برداهیییت کیه تنها آب و زمین را در اختیار رعیت قرار میو در صیییورتی 

 هد، که در ایند. در مواردی برخی از این عوامل نظیر گاو یا بذر از سوی هخص ثال  اراپه میکرمی

مالکانه به هکل فوق در سراسر ایران  ید. دریافت بهرهکرصورت او نی  سهمی از محصو  دریافت می

گرفت. گاه کار رعیت و گاو بر روی هم یب میت نداهیت و در عمل اهکا  متفاوتی به خود میعمو

 .تگرفطور مساوی بین مالب و رعیت انجام میهد و در مواردی تقسیم محصو  بهسهم محسوب می

ر گرفت و رعیت دمالکانه گاه هیکل اجاره  نقدی یا جنسییی( به خود می یعلاوه بر آن، پرداخت بهره

 پرداخت.ای کشت در زمین ارباب، مقدار معینی محصو  و یا مقدار معینی پو  به ارباب میاز

صادی دهقانان نبود  تقیدات اقت ینشدهمالکانه تنها هکل تصاتب کار پرداخت یدریافت بهره 

ر  امالکانه مجبور بودند عوار  مالکانه نی  بپردازند. عو یو غیر اقتصیییادی(. دهقیانان علاوه بر بهره

رعایا مجبور بودند که برای مالب مقدار معینی روغن، هی م و  مالکانه اهکا  بسیار متفاوتی داهت. مثلا 

بایست برای چرای گوسفندان، نههداری مرغ و ها میند. آنکنسیایر مواد سوختی، لبنیات و غیره تهیه 

                                                      

 میناطق تقسم یهیده بود. اما در بعضی تیتثب یقبل از اصیلاتات ارضی نیگانه در قوانمحصیو  براسیاس عوامل پنج میتقسی 1

 بیکه  تیرعتعلق داهییت و « خدا»آب به  تی. مالکگرفتیبذر و گاو انجام م ن،یمحصییو  براسییاس چهار عامل کار، زم

 .  هدیم دهی( نامکداری- چهار« چارکدار» کردیسهم از چهار سهم را تصاتب م
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مناطق نی  این عوار  هکل  در برخی 1.خود و امثالهم عوار  جنسی یا نقدی بپردازند یدام در خانه

 عرفی و قانونی داهت. 

نشده توسط مالب، بیهاری بود. دهقانان مجبور بودند علاوه بر نوا سوم تصاتب کار پرداخت 

طور مجانی کار کنند. تعداد روزهای میالکیانیه برای مالب یا مباهیییر او به یپرداخیت عوار  و بهره

ن مقطوا بود و در مناطقی دیهر بسته به نیاز مالکان تعیی بیهاری در سا  برای هر جفت گاو در مناطقی

 هد. می

ار، آنچه وری پایین ککردند. با توجه به بهرهعظیم دهقانان در فقر و فلاکت زندگی می یتوده 

زتمت مخارج یب خانوار آوردند، بهکه دهقانان پس از پرداخت بهره و عوار  مالکانه به دست می

کرد. تازه بخشیی از آن نی  نصییب دیهر اقشار استثمارگر، ازجمله رباخواران و نی  دهقانی را تأمین می

 د.همورین دولتی میأم

در روستاها متمرک  بود و به کشاورزی اهتغا   تا قبل از اصیلاتات ارضی جمعیت کشور غالبا  

روند جدایی  آوردند.داری گروهی از دهقانان به هییهرها روی میداهیت، اما متناسیب با رهید سیرمایه

های م دبهیری طی سییا  آوردن آنها به کارتولیدکنندگان بلاواسییطه از وسییایل تولید و معاش و روی

                                                      

نوا عوار   11مثلا در کردستان تداقل  یقبل از اصلاتات ارض ران،یا قلخ فدایی یکهایرچ سازمان قاتیتحق براسیاس 1

در سیییا  پرداخت  نیجفت گاو و زم بیبر اسیییاس  که– ریموارد ز توانیمالکانه وجود داهیییته اسیییت که از جمله آنها م

 بیمن روغن،  بیمن گندم(،  51مرغ(، ظابطه  مرغانه  دو عدد تخم عدد گوسیفند(، بیرا رکر کرد. پرسیانه   -هیدیم

که  عدد طناب بیمن پشم،  مین ستنیکه مصرف سوخت دارد(، ر یگوسفندان ده، و بارکاه دو بارورک  خارج ریروز هی

 فارس یاهاروست یساخت اقتصاد یبررس ران،یا فدایی خلق یکهایرچ سازمان. ن.ک. به رهیهید و غب  بافته هیده با یاز مو

  کرمان. یروستاها یساخت اقتصاد یبررس و
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های متوالی، گسیترش مناسبات فقر و تنهدسیتی دهقانان، بروز قحطی 1.آرامی جریان داهیتطولانی به

 داران داخلی وپولی در روسییتاها، تأسیییس تعدادی مراک  صیینعتی توسییط دولت و سییرمایه -کالایی

رگر کا یم دبهیری و تکوین طبقه خارجی، به مهاجرت دهقانان به هییهرها و روی آوردن آنان به کار

م دبهیری  کار 5.داری بسیییار کند بوداما این روند به علت رهیید آرام سییرمایه 1.گردیدایران منجرمی

ز نشده بود و بخشی از آن نی  ا کار اجتماعی تبدیل یاگرچه رو به رهد داهت، اما هنوز به هکل عمده

ماهییینی کار رهایی نیافته بود. کارگران صیینعتی، اغلب در صیینای  کوچب و نیمه قیدوبندهای فئودالی

 91 یب درصد نیروی کار هاغل مرد( به  1513ه ار نفر در سا   51کردند و تعداد تخمینی آنها از می

ها، به مرد( رسییید. در تالی که در همان سییا  دو درصیید نیروی کار هییاغل  1513ه ار نفر در سییا  

نیروی کار مرد( در کشییاورزی  %13میلیون نفر   5515 نیروی کار مرد( و %13میلیون نفر   5531ترتیب 

                                                      

 دهات آن هییهر 91 که هییهر صیید هییامل  هییهرها در نفر ونیلیم 11/1 به بین د 1119 سییا  در که هییودیم زده نیتخم 1

 1511 سییا  در. کردندیم یزندگ روسییتاها در نفر ونیلیم 19/1 و( داهییتند تیجمع نفر ه ار پنج از شیب که بودند یب رگ

   Bharier) به.ک. ن(. دیرس نفر ونیلیم 15/11 به روستاها تیجمع و نفر ونیلیم 55/5 به ههرها تیجمع

 هییدند،یم سییتورهییک هرید لیدلا به ای یخارج یکالاها رقابت علت به که یورانشییهیپ  ین و مهاجر دهقانان از یگروه 1

 به خراسان و جانیآرربا لان،یگ مناطق نیمهاجر از یمهم بخش آوردند،یم یرو اطراف یکشیورها به کار کردن دایپ یبرا

. ندپرداختیم یفصییل ای میدا کار به آنجا در و کرده مهاجرت باکو نفت معادن جمله از ،یت ار یهیروسیی یصیینعت مراک 

 انیرانیا ار منطقه نیا نفت کارگران نصف از شیب و قفقاز یماورا کارگران صیددر پنج بین د که اسیت هیده زده نیتخم

 .همان. دادندیم لیتشک

 نرخ و درصد 5/1 روستاها درصد، 5/1 ههرها تیجمع یسالانه رهد نرخ 1519-1511 یدوره در که هیودیم زده نیتخم 5

 درصیید 1/1 و 1/1، 1/1 بیترت به هانرخ نیا 1513 -1511 یدوره در. اسییت بوده درصیید 3/1 کشیور کل تیجمع یسیالانه

 در آن یریگهیدت و او  یدوره در هیهرها به روسیتاها از مهاجرت یآهسیته رهید انهریب یتدود تا ارقام نیا اسیت بوده

 .همان. بود درصد 9/1 و 1/1، 5/3 بیترت به 1553-1519 یدوره در هانرخ نیا. است یبعد یدوره
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 ، کارِرعیتی بر روستاها -ی مناسبات ارباب رو، روهین اسیت که با توجه به سلطهکردند. ازاینکار می

 رعیتی هکل اصلی کار اجتماعی بود.

این وض  را برهم زد و با از میان بردن  «انقلاب سفید»ی اصلی عنوان تلقهاصیلاتات ارضی، به 

 ین داری را جایهفئودالی تاکم بر روسیییتاهای ایران، مالکیت سیییرمایهی روابط فئودالی و نیمهسیییلطه

هدت ود بهخ فئودالی سیاخت، جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه را از وسایل تولید و معاشنیمهمالکیت 

 د. کرم دبهیری را به هکل اصلی کار اجتماعی تبدیل  تسری  کرد و کار

تنی بر و مب« مستقل و هکوفا» یایجاد یب جامعه یدستهاه تاکم با انجام این اصلاتات وعده 

نیل  و« ساز رهد و پیشرفت اجتماعیزمینه»داد و مدعی بود که این اصیلاتات را می« عدالت اجتماعی»

تا این  کوهییییدندپردازانی نی  میاسیییت. نظریه« اسیییتثمار فرد از فرد»و از میان رفتن « تمدن ب رگ»به 

کمونیسیییم وانمود و ماهیت « خطر»های دهقانی و اقداماتی برای مقابله با جنبش اصیییلیاتات را عمدتا 

برای بحران  تلی نواستعماریاما در واق  اصیلاتات ارضیی، راه 1.ندکنپوهیی نواسیتعماری آن را پرده

بایسیت قبل از هر چی  موان  موجود بر سر راه رهد ایران بود که می یسییاسیی و اقتصیادی تاد جامعه

 1.های امپریالیستی در ایران را از میان برداردداری وابسته و گسترش نفور کالاها و سرمایهسرمایه

                                                      

 هک بودند آن نهران ژهیوبه زمان آن در غرب در رانیا نیمتحد»: میخوانیم رانیا مورد در جیکمبر خیتار او  جلد در 1

 .«دهد کاهش یاسیس و یاجتماع انقلاب اتتما  و هاستیکمون یرخنه برابر در را کشور قدرت یدارنیزم نامناسب ساخت

 نیرا از ا یاصلاتات ارض یطور کلکشور بود که به یاسیس یهاسازمان نیاز نخست رانیخلق ا ییفدا یهابیچر سیازمان 1

داهته  مسئله نیا لیجداگانه از تحل یآن جنبه ای نیکه سازمان در اناچی ی  یهاضعف رغمیقرار داد. عل لیمورد تحل هیزاو

 قاتیقتح یبه سر .به هکل فوق هنوز هم صحت خود را تفظ کرده است یاصلاتات ارض یمسئله لیاسیت، اما جوهر تحل

  ، مراجعه هود.1531 آن میمستق جینتا و یارض اصلاتات یدربارهسازمان، ازجمله  نیا ییروستا
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 یاست که در سه مرتله هایینامه و الحاقیهای از قوانین و تصویباصیلاتات ارضیی مجموعه 

 متمای  تصویب و به مورد اجرا گذاهته هد.

اجرای  به تصیویب رسید و 1511قانونی اصیلاتات ارضیی در دی ماه  یاو  با لایحهی همرتل 

دانگ یا هش–دانگ بایست یب ده هشآغاز هد. در این مرتله هر فرد مالب می 1511آن در بهمن 

بایست داهته و مازاد بر آن را به دولت بفروهد. دولت نی  می ود نهاهرا در تملب خ -از دهات متفاوت

د. موقوفات عام  تحت مالکیت کنسییاله به رعایا واگذار هییده را به اقسییاط پان دهروسییتاهای خریداری

اوقاف بود( از همو  قانون مستثنی بود، ولی موقوفات  یسیسات خیریه و مذهبی که متولی آن ادارهؤم

هد و اغلب خود واقف متولی آن بود( در همو  قانون متولی از سوی واقف تعیین میها  در آنخاص 

ههرها، باغات، اراضی مکانی ه و موارد دیهری ج و مستثنیات قانون به  یگرفت. اراضی تومهقرار می

بندی و مشییاعا  به زارعین تقسیییم زمین در روسییتا براسییاس نسییق زراعتی موجود سییهم 1.رفتهییمار می

فت زمین نشینان( از دریاسیو کسیانی که فاقد نسق بودند  خوشگردید. بدین ترتیب از یبگذار میوا

هیدند و از سیوی دیهر هیکل تقسییم زمین براسیاس نسق به علت تفاوت هدید میان می ان محروم می

ت. گرفکرد و در خدمت ثروتمندترین دهقانان قرار مینسیییق، قشیییربنیدی موجود در ده را تثبییت می

                                                      

کردند. از  یریخود جلوگ یهانیاز زم یاریبس میمختلف، عملا  از تقس یهاهکل به مالکان یارضی اصیلاتات انیجر در - 1

ند ده چ ایسییر و فرزند و کسییان خود به ثبت رسییاندند و دولت املاک خود را به نام هم نیزدوبند با مأمور قیاز طر سییوبی

قانون اسییتفاده کردند. قلمداد کردن  اتیاز مسییتثن هرید یدانگ قلمداد کردند و از سییوده هییش بیخود را به صییورت 

 تراکتور در آن و امثالهم.  بیبردن  قیروستا از طر« کردن  هیمکان» ،یههر یخود ج و اراض یهانیزم
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ی او  اصلاتات خانوار براساس مرتله 911913 تعداد 1533 در سا آماری کشوری  یطابق سیالنامهم

  1.زمین هدندارضی صاتب

هد اعلام هد. این مرتله هامل روستاهایی می 1511ماه م اصیلاتات ارضی در دیود یمرتله 

( املاک خود را اجاره 1سیییت: توانمالب می :او  باقی مانده بود و دارای پنج هیییق بود یهکه از مرتل

مالکانه  ی( املاک خود را به نسبت بهره5او  املاک را به رعایا بفروهد  ی( طبق هیرایط مرتله1دهد 

( با رعایا واتدهای سهامی 1ساله از او دریافت کند با رعایا تقسیم و دوپنجم بهای ملب را به اقساط ده

رعایا  ی( تق ریشه3هوند، تشکیل دهد و بالاخره عیین میمالکانه ت ینسبت بهرهزراعی که سهام آن به

م دبهیری ادامه دهد. هیییق اجاره مورد اسیییتقبا  اکثریت مالکان قرار  را بخرد و تولید را با کمب کار

  هامل تا میلیون نفر از دهقانان مشمو  این هق گردیدند و سایر هقوق جمعا  15155 گرفت و بیش از

 یان هد.ه ار نفر از روستای 531

داران قبلی  اربابان واسیط( گرفته هد و به رعایای همان موقوفات به موقوفات عام نی  از اجاره 

ساله اجاره داده هد. در واق  هق اجاره دادن به نوعی تثبیت موقعیت سابق مالب بود که این  99اقساط 

در  ارانه تبدیل هد  مبلغ مقطوعیدی سرمایهی مالکانه و سایر عوار  مالکانه به اجارهبار دریافت بهره

م وی دهیییود که در مرتلهسیییا (، کیه اغلب پرداخت آن برای دهقانان سییینهین بود. تخمین زده می

 1.ه ار خانوار صاتب زمین هدند 33اصلاتات ارضی تدود 

                                                      

 .1533 ،یکشور یارآم یسالنامه 1

 .همان 1
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با تصویب قانون جدیدی آغاز هد و اساس  1511م اصیلاتات ارضیی در آررماه وی سیمرتله 

م به دو هق فروش یا تقسیم اراضی بود. در این وی دی مندرج در قانون مرتلهگانهنجآن تقلیل هقوق پ

ها واتد سهامی زراعی استثنای موقوفات عام( و نی  املاکی که در آنای  بهمرتله مالکان املاک اجاره

ابر بربایسیییت یا املاک خود را از طریق دولت به زارعان بفروهیییند  به قیمت ده ایجاد هیییده بود، می

را به  و دوپنجم بهای ملب نندمالکانه با دهقانان تقسیییم ک یسییالیانه( و یا آن را به نسییبت بهره یاجاره

راعی های سهامی زقانون تشکیل هرکت ،فوق یگانهاقساط ده ساله دریافت دارند. علاوه بر مراتل سه

مین و آب آن متعلق به مالب (، قانون تقسییییم باغاتی که ز1531(، قانون فروش موقوفات عام  1513 

های عمران کشاورزی و (، قانون تشکیل سازمان1531بوده و اعیان آن میان مالب و زارا مشاا است  

( و قانون تشکیل 1511برداری زیر سدها  های بهره(، قانون مربوط به هرکت1511دامپروری   یتوسعه

ی رود. مطابق آمار دولتضی به همار مینی  بخشی از قوانین اصلاتات ار ،های کشت و صنعتهیرکت

فروش،  ه ار خانواده مطابق هق 1113 ، تدود1533م اصیلاتات ارضیی تا پایان سیا  وی سیدر مرتله

 1.زمین خریده بودند

فئودالی مالکیت بر زمین را در وجه غالب از میان برد و به جای آن نیمهاصلاتات ارضی هکل  

داری بر زمین را تثبیت کرد. تر مالکیت خصیییوصیییی سیییرمایهاز همه مهم–اهیییکیا  جیدید مالکیت 

کارگیری مواد قانونی و اسیییتفاده از مسیییتثنیات اصیییلاتات ارضیییی بهترین و های سیییابق با بهفئودا 

 هایهای خود را تفظ کرده و در این روند به صیاتبان سیرمایه در رهتهترین روسیتاها و زمینمرغوب

نی  با اسیییتفاده از درآمد تاصیییل از فروش اراضیییی خود به مختلف تبیدییل هیییدنید  برخی از آنیان 

                                                      

 .1535 سا  یسرهمار دوم یمرتله. یکشاورز یریآمارگ جینتا 1
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های صیینعتی، خدماتی و تجاری پرداختند( و با مکانی ه کردن اراضییی خود و گذاری در رهییتهسییرمایه

داری سرمایه ی استثمارکارگران به هیوه ینشدهاجیر کردن کارگران م دبهیر به تصاتب کار پرداخت

ده های دولتی و وابستهان به دربار با استفاروکراتوداران، بی از سیرمایهپرداختند. علاوه بر آنان گروه

می قدرت گرخی ترین اراضی اقدام کردند. آنان با پشتاز اعتبارات دولتی به خرید و تصیاتب تاصل

پرداختند و در این راه از  هایی که تازه صیییاتب هیییده بودند،دولتی بیه اخراج قهری دهقانان از زمین

های کشییت و صنعت و غیره برداری از اراضیی زیر سیدها و هیرکتولتی، از جمله قانون بهرهقوانین د

نسق که زمین زیادی دریافت کرده بودند توانستند به سیود جسیتند. همچنین بخشیی از دهقانان صاتب

 داران کشاورزی تبدیل هوند.سرمایه

ان خلاصه کرد: رعایای بدون تونتایج عمومی اصلاتات ارضی را در امر تقسیم زمین چنین می 

طور کلی از دریافت زمین محروم میلیون خانوار بودند به 15511به  نشیییینان( که ن دیبنسیییق  خوش

نسق نی  به دلایل مختلف و ازجمله فروش هیدند و علاوه بر این گروه، تعداد زیادی از رعایای صیاتب

ارضیی نتوانسییتند زمینی به دست  دوم اصیلاتات یخود به موجب یکی از هیقوق مرتله یتق ریشیه

 153 به بیش از هیید. این دو گروه که مجموعا ه ار خانوار تشییکیل می 511آورند. این گروه تداقل از 

وی کار خود ج  فروش نیربه هییدند، خیل عظیم کارگرانی را تشییکیل دادند که غالبا میلیون نفر بالغ می

 هیچ منب  درآمد دیهری نداهتند. 
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ی اصلاتات ارضی صاتب زمین هدند، طبق آخرین آمار هایی که در سه مرتلهههمار خانواد 

 بخش عظیمی از این گروه که رقم آنها تدود 1.رسدمیلیون می 15111 ، به تدود1533دولتی در سا  

توانسییتند زمین کمی به دسییت آورند. بسیییاری از این هییود، تنها میمیلیون خانوار تخمین زده می 153

هایشییان را تأمین کنند و از توانسییتند مخارج زندگی خود و خانوادهکار روی زمین خود نمی دهقانان با

ی دهقانان دهماناین رو مجبور بودند که در مقاط  معینی از سا  به کار م دبهیری بپردازند. از میان باقی

کافی به دست  میننسق نی ، گروه کوچکی به دهقانان مرفه و ثروتمند تبدیل هدند و توانستند زصاتب

 بورووایی داهیییت. بقایای تولید فئودالی وکرد و خصیییلتی خردهآورند. این بخش برای بازار تولید می

تان و بلوچسیی و هایی از کردسییتان، فارس، سیییسییتانفئودالی تنها در مناطقی معدود  ازجمله بخشنیمه

فرعی  ا ای کاملداری جنبههی روابط تولید سییرمایخراسییان( باقی ماند که نسییبت به بخش تحت سییلطه

 داهت. 

های علاوه بر دهقانانی که در جریان اصیلاتات ارضیی از دریافت زمین محروم هدند، در سا  

های بعد نی  گروهی دیهر از آنان به طرق گوناگون زمین خود را از دسیت دادند. در واق  اگر در سا 

ویژه به های بعد،، گرایش اصلی بود، در سا اصیلاتات ارضیی تقسیم زمین بین بخشی از رعایا یاولیه

 . هد، گرایش به تمرک  بیشتر مالکیت زمین به گرایش اصلی تبدیل 1513بعد از سا  

                                                      

صاتب  یاصلاتات ارض یکه در سه مرتله ییهارهمار خانوا یکه به بررس یمحققان. 1533 ،یکشیور یآمار یسیالنامه 1

در  یجد یهانی. تخمکندیم رییخانوار تغ ونیلیم 155تا  159 نیب هانیتخم ی. دامنهدهندیم هیارا یهییدند، آمار متفاوت نیزم

 مثلا ،  تیمالک از یااست و چه مقوله یمتک یصیورت گرفته و به چه منبع قیتحق یکه چه سیال نیدارد به ا یموردبسیته نیا

 هده است. گرفته  دهیاز مراتل ناد یکی( در رهیو غ یوقف
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علاوه بر مواردی که روسییتاییان با اعما  قهر دولتی از زمین رانده هییدند، بسیییاری از دهقانان  

 خودداد، ی تکافوی اقساط دولتی را نمیفقیر نی  که زمین کمی دریافت کرده بودند و محصو  آن تت

بیه رهیاکردن زمین ییا واگیذاری و فروش آن به دهقانان مرفه و مالکین ب رگ روی آوردند و به بازار 

عملکرد دولت در این دوره نی  در خدمت تسیییری  روند تمرک   1.خرید و فروش نیروی کار پیوسیییتند

 دارانه بود. مالکیت زمین سرمایه

ر ب های صینعت و خدمات اقتصیاد ایران، اساسا  ج فوق هرگاه توجه هیود که بخشدر کنار نتای 

تصاد داری در کل اقی روابط تولید سیرمایهکرد، غلبهداری کار میی قانون اصیلی اقتصیاد سیرمایهپایه

به معنای تعمیم هیییکل کالایی  ی تولید کالایی،داری به معنای غلبهی سیییرمایههیییود. غلبهروهییین می

ی توان از طریق بررسییسییادگی میکار، و تبدیل نیروی کار انسییان به کالاسییت. این امر را به محصییو 

ترش ی تولید کالایی، گسداری در یب جامعه، نظیر سلطهی تولید سرمایهی هیوههای مهم غلبههاخص

 همراه با ت صیینعتییگیر جمعی کارگر، اف ایش چشییمی صییفوف طبقهمی ان کار م دبهیری و توسییعه

گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسی  از روستاها به ههرها، و کاهش جمعیت کشاورزی، هکل

 گسترش بازار داخلی و انباهت نشان داد.

                                                      

. با دیخشییبیم یهییکل قانون شییانیهانیبه اخراج دهقانان از زم دیانرسیی بیدوره به تصییو نیکه دولت در ا ینیاز قوان یبرخ 1

 1311را که وسعت آن  یدهیت ناز در سیار یاز اراضی یبود که مثلا  هیاهپور عبدالرضیا بخش مهم نیقوان نیاسیتفاده از هم

 11به  بین دهییل -داچ یکرد. هییرکت نفت رونیخود ب یهانیدسییت آورد و صییدها خانوار دهقان را از زمهکتار اسییت، به

راند، بخش  رونیب یرا با اتکا به قهر دولت ییرا تصاتب کرد و ه اران خانوار روستا درودیسد سف ریز یه ار هکتار از اراضی

بخش   یقرار گرفت. هاهپور محمودرضا ن یو چند هرکت ب رگ غرب یهاهم نراق اریدر اخت  یسد دز ن ریز یاراضی یعمده

 دست آورد. هکل به نیرا به هم یسار  یختاصل یاز اراض یمهم
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مراه ه« انقلاب سفید»در بخش آخر این بررسیی خواهیم دید که تاصل کلی اصلاتات ارضی  

ن معنا داری در ایران بود، بدید سرمایهی تولیی هیوههیدن، غلبهبا راهبرد جایه ینی واردات و صینعتی

داری و ی روابط سییرمایهسییرعت تحت سییلطهی اقتصییاد ایران بهکه با اصییلاتات ارضییی بخش عمده

داری به داری به هکل اصلی تولید اجتماعی و استثمار سرمایهبازتولید آن قرار گرفت، و تولید سیرمایه

 یهیوه یهتوجه داهت که غلب همی مباید به این مسئلههیکل اصلی استثمار در جامعه تبدیل هد. البته 

گران مولد کار داری در یب جامعه ل وما  به معنای آن نیست که کارگران صنعتی و یا کلّتولید سرمایه

کارگران  1911در روسیه در سا  برای مثا ، و نامولد، باید اکثریت کمی نیروی هاغل را تشکیل دهد  

کننده این است که در ایران تعیین یمسئله 1.(دادندمعیت هاغل را تشکیل میصنعتی تنها یب درصد ج

 ی کارگر به بخشکردن، طبقهپس از اصییلاتات ارضییی و اِعما  راهبرد جایه ینی واردات و صیینعتی

ای از نیروی هییاغل  و بیکار( در بخش خصییوصییی و دولتی، در کشییاورزی، صیینعت و خدمات عمده

سهم نسبی  1533گونه که در بخش آخر این بررسی خواهیم دید، در سا  ناقتصیادی تبدیل هید. هما

ر و بدون در نظ های تولید و گردش،ی کارگربه معنای هییاغل و بیکار، مولد و نامولد در عرصییهطبقه

 %1151رسیییید   بدون اتتسیییاب بیکاران این رقم به می %3551گرفتن کیارکنان بدون م د خانهی، به 

بود.  %1151سهم کارگران هاغل در کشاورزی در میان کل کارگران هاغل و بیکار یابد(، و کاهش می

ل بود، درک داری به وجود آمدهی متوسط که خود با رهد و گسترش سرمایهدر همان سیا  سیهم طبقه

 رسید. می %353هاغلان و بیکاران به 

                                                      

 .51 ج آثار، مجموعه ،«هیروس در یدارهیسرما رهد» ن،یلن. به.ک. ن 1
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نی   ها و روسییتاهاکنندگان خرد در هییهرگذهییته از این، بخش اصییلی تولیدکنندگان و توزی  

بود، یعنی  بورووایی  سنتی و مدرن آن( یافتهفئودالی نبود و خصیلتی خردهنیمه یدیهر ج یی از جامعه

داری به هیمار آمده و بازتولید این طبقه تاب  قانون اصیلی اقتصادی این نظام ای از نظام سیرمایهبه طبقه

گردش،  ی تولید وعرصه ی مدرن و سنتی این طبقه درهابود. سیهم نسبی آنان، با جم  لایه قرار گرفته

رسیییید. اکثر می %5951در کشیییاورزی، صییینعت و خدمات همراه با کارکنان فامیلی بدون م د آنان به 

ی ههمه، باید توجه داهییت که غلببااین دادند.مالکان فقیر و مرفه تشییکیل میهییاغلان این طبق را خرده

که گفته چنان 1.داری نبودسرمایهپیشاداری در ایران، به معنای امحای کامل تولید هتولید سرمای یهییوه

فئودالی و عشیرتی در برخی از مناطق مانند نیمهبقایای ناچی ی از نظامات  1511ی تداقل در دهههید، 

 وجود داهت. کردستان، سیستان و بلوچستان و فارس هنوز

  

  

                                                      

 1533 یکار در سییرهییمار یرویآمار ن لیو تعد ،یتوسییط بهداد و نعمان یدارهیطبقات در سییرما یپردازاسییاس مفهوم بر 1

 . می( براساس آن مفاهرانی مرک  آمار ا
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 1033ی ههدر د شدننعتی. راهبرد جایگزینی واردات و ص3

 داریی ررمایهو غلبه 

 

هییدن بر اسییاس راهبرد جایه ینی صیینعتیداری در ایران، ی سییرمایهازجمله فرایندهای غلبه 

م، چهارم و پنجم بود. بدین معنا در این فاز، براساس تقسیم وهای عمرانی سواردات در چارچوب برنامه

سیییازی برخی از کالاهای موردنیاز سییو مراتل نهایی آمادهیب داری، ازالمللی سییرمایهکار جدید بین

برای مصییرف داخلی به ایران واگذار هیید و بدین ترتیب صیینای  مونتاو کالاهای مصییرفی ایجاد هیید و 

یاز موردن یهایی از مراتل ابتدایی تغییر هیییکل مواد اولیهگسیییترش ییافیت، و از سیییوی دیهر تلقیه

نای  جانشین صی»صینای  داخلی گذاهیته هید. این فرآیند به پیدایی  یاقتصیادهای امپریالیسیتی به عهده

ادر صیی  صیینایعی که مراتل ابتدایی تغییر هییکل مواد خامی را که قبلا « صیینای  صییادراتی»و « واردات

 د.ههد، به عهده دارد( منجر می

ی در ایران های فراملّداری که از گسییترش نقش هییرکتروند صیینعتی هییدن و رهیید سییرمایه 

ناپذیر بوده اسیت، تداخل میان سیاخت اقتصیادی و اجتماعی کشیورهای امپریالیستی  و بیش از اییجد

 ی، که عمدتا  المللهای بینت بخشید. سرمایهدای هسابقههمه، امپریالیسم آمریکا( و ایران را به می ان بی

ی ی رهد اقتصادههد، مواض  کلیدی اقتصاد و روندهای عمدی متبلور میهای فراملّدر وجود هیرکت

المللی بر های بینسییرمایه یداری، تأثیرات سییلطهسییرمایه یرا در دسییت گرفت. به بیان دیهر، با غلبه

المللی ی بیندارسو پیوندهای وابستهی اقتصاد ایران به سرمایهایران هیدیدتر هد، یعنی از یب یجامعه
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وابسییتهی تکنولوویب، به وجود آمد و تر گردید، اهییکا  جدیدی از وابسییتهی، و از آن جمله عمیق

  .خود این پیوندها هرچه بیشتر درونی هد

 

   های عمرانی و راهبرد جایگزینی وارداتبرنامه

 رکااین برنامه با تأسیس سازمان برنامه هروا به -(1511   مهر وی اسالهی عمرانی هفتبرنامه

بر اسییاس  1513مهندسییی درسییا   -وریب هییرکت آمریکایی مشییا رااین برنامه  یهیکرد. طرح اول

های زیرساختی و صنعتی ریخت و سرانجام با ارزیابی کنسرسیومی گذاریهای بدیلی از سرمایهستفهر

بایست تماما  از میلیون دلار که می 331ای معاد  ای آمریکایی و با بودجههیرکت مشاوره 11مرکب از 

 برنامه به دلایل سیاسی و تغییر و تحولات سیاسی ون ایهید، آغاز هد. لیکن درآمد نفت تأمین مالی می

ت و مشکلات هدن صنعت نفسرانجام به دلیل هم مانی با ملی ها در عمل پیشرفتی نداهت وتغییر کابینه

ی آن به اجرا درآمد. در این برنامه هدههای تصویبگذاریاز سرمایه %13تأمین مالی ناتمام ماند و تنها 

  .1گ ینی واردات تأکید کند، وجود نداهتتجارت خارجی و راهبرد جایبر ا هدفی که مشخص

چند ماه  طیم که وی دسالههفت یهبرنام -(  1511ههریور - 1551ی عمرانی دوم  مهر برنامه 

ی هپهای عمرانی، بدون اراتر از پرووهای ب رگمجموعهی ناتمام قبلی صیییرفا  تهییه هییید، مانند برنامه

درصیید درآمد نفت تأمین  31ای معاد  گرفت و با بودجهی بخش خصییوصییی، را دربر میای برابرنامه

برآورد هده بود که دلار میلیون  951های دولتی برنامه تدود گذاریی سیرمایهبودجه هید. درآغازمی

ر قبلی د یتر از برنامهاهدافی مشیییخصم وی دهمه، برنامهایش یافت. بااین این رقم اف 1553در سیییا  
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برنامه  این صادرات، اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی، داهت. در یبخش تجارت خارجی، مانند توسعه

م بودجه را در وو سییفیدرود( که دوسیی ب رگ  کرج، دز سییه سییدّاتداث ضییمن تأکید بر ارتباطات و 

ب ی کالاهای مصرفی، تسهیلاتی جهت تمایت و جلی صنای  سبب و تولیدکنندهگرفت، توسیعهبرمی

تی و معدنی صنع یهد، ازجمله تأسیس بانب توسعهخش خصیوصیی در امور صنعتی نی  درنظر گرفتهب

گذاران داخلی وخارجی، و کمب به بخش خصیوصی از طریق اعطای وام. ایران با مشیارکت سیرمایه

سییاب های مختلف به تگذاریبرای سییرمایه ای یکپارچهگیری کمی بود و برنامهاین برنامه فاقد هدف

  1.ی برنامه به اتمام رسیدیهولطرح ا %91ا با اجرای مآمد، امین

 و« انقلاب سییفید»این برنامه با اصییلاتات  -( 1513اسییفند  -1511م  مهر وعمرانی سیی یبرنامه 

در  طرح و اجرای اصلاتات ارضی نبود. داراگرچه سازمان برنامه عهده ؛اصیلاتات ارضی هم مان هد

م همراه با رویکرد وی سییرو برنامهن دوره به اجرا درآمد. ازاینیدات نی  در اراهبرد جایه ینی وارواق  

دوام در گذار راهبرد صنای  مونتاو و جانشینی واردات کالاهای مصرفی بادوام و بیوزارت اقتصاد، پایه

 ارداتو صیینعتی با تمایت از صیینای  داخلی از طریق جلوگیری از یهایران اسییت. در این برنامه توسییع

 یآلات و برخی لوازم یدکی و مواد اولیهکیالیاهای مشیییابه سیییاخت داخل، معافیت گمرکی ماهیییین

گذاران خارجی، کسییب و اعطای تسییهیلات ای داخلی، تشییویق صییادرات، تشییویق سییرمایهکارخانه

ا ی انوااعتباری، ارتقای دانش فنی و استخدام کارهناسان خارجی در نظر گرفته هد. این برنامه با ارایه

( %13و  %33ترتیب، با ترکیبی معاد  های خصییوصییی  بهگذاریبینی سییرمایههای دولتی و پیشپرووه

 کیه بیا بیالیارفتن درآمید نفیت مجیددا  اف ایش یافت، دلیار میلییارد 153براسیییاس تیأمین میالی بیش از 
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ش آزمون و کرد. برای نخسیییتین بار این برنامه روهای مختلف را موظف به اجرای آن میخانهوزارت

های آماری موردنظر فنون پیچیده، را با مهارت دلیل فقدان دادهری ی در چند مرتله، بهخطیا، ییا برنامه

ر های موردنظر این برنامه دگذاریم پیش برد. هییصییت درصیید سییرمایهوی دبیشییتری نسییبت به برنامه

 . بودند تری برخورداربری کمهای کشاورزی، صنعت و خدمات از سرمایهبخش

 گذاری بخشبینی نشییده بود، رهیید بیشییتر سییرمایهی اجرای این برنامه پیشآن چه در دوره 

بر مانند گذاری در صنای  سنهین سرمایهغاز سرمایهآ گذاری دولتی، وخصیوصیی در مقایسیه با سرمایه

با سازمان مرک  آمار ایران در ارتباط  ،. در همان سیا بود 1511فولاد و تراکتور و پتروهییمی در سیا  

 1.برنامه و بودجه تأسیس هد

سوم  یچهارم مکمل برنامه یبرنامه -( 1531اسفند  - 1511عمرانی چهارم  فروردین یبرنامه 

د های این برنامه عبارت بودنترین هدفمهماجرا درآمده معروف هد. تر و بهای یکپارچهبرنامهبه  بود و

 ریجی اهمیت نسبی صنای ، اف ایش بازده سرمایه، گسترشاز تسیری  رهد اقتصادی از طریق اف ایش تد

 کاهش وابسییتهی به خارج در تحقیقات، رهیید بخش کشییاورزی، ایجاد تنوا در ترکیب صییادرات،

تنوا بخشیییدن به ترکیب کالاهای صییادراتی کشییور، گسییترش بازارهای موجود و  رف  نیازها، یزمینه

بر و مادر گذاری در صنای  سرمایهتأکید بر سرمایه ،نامهیابی به بازارهای جدید خارجی. در این بردست

رچه در عمل بر جایه ینی واردات کالاهای مصیییرفی تأکید گسیییازی بود، انظیر روب آهن و ماهیییین

 در واق  در این دوره سازمان گسترش و سازمان مدیریت صنعتی هکل گرفت. بیشتری برخوردار بود. 

                                                      

 Daftary ن.ک.به 1



 داری در ایرانی سرمایهنقش دولت در غلبه/  35

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

آن از طریق درآمد نفت تأمین هییید  %91رسیییید که میدلار  میلیارد 1151تجم این برنیامه به  

 گذاری خصوصی به هدت اف ایشگذاری دولتی مورد نظر آن برنامه در مقایسه با سرمایهوسهم سرمایه

شاورزی نسیبی بخش سیاختمان وک نقل و ارتباطات و صینعت به ضیرروبود. برنامه تأکید بر تمل یافته

هید بخش کشیاورزی و ساختمان نبود ها قابل مقایسیه با ربخشرو، رهید دیهر داهیت. ازاین لویتوا

در  % 13-11ی صنعت نفت وبخش خدمات ی ارزش اف ودهطور متوسیط، رهید سیالانههبرای مثا ، ب 

میلیون هیغل جدید هید   در  151در بخش کشیاورزی(. اجرای این برنامه باع  ایجاد  %559مقایسیه با 

ها ناچی  هیغل جدید بود(. در سیه سا  او  برنامه رهد قیمته ار  933 بینی برنامه ایجادتالی که پیش

 رسید.  %3ا به هی قیمتا در دو سا  آخر برنامه رهد سالانهمبود ا

مانند  1531پنجم در اسیییفند  یهبرنام -( 1533اسیییفند -1531عمرانی پنجم  فروردین  یبرنامه

همن ی پیش از انقلاب سیاسی بسالهی پنجنامهبه تصیویب مجلس فرمایشیی رسیید، و آخرین بر همیشیه

ی ای پیچیدههها و مد است. این برنامه به کمب فنی مشاورین آمریکایی به استفاده از آخرین تکنیب

ف لختای غیرمتمرک  برای مناطق مهده بود و برای نخستین بار بر برنامه سنجی مجه ریاضیی و اقتصیاد

برابری قیمت نفت و درآمد تاصل از صادرات نفت در سا  چهار تأکید داهت. لیکن به سبب اف ایش

ر اف ایش قیمت نفت باع  تغیی ها تغییر کرد. در واق ،لویتومیلیارد دلار ا 111بیه  13از  1535 -1531

توانسیت به جای تمایت از صنای  دولت می ،راهبرد جایه ینی واردات هید. تا  به دلیل فراوانی ارز

گذاری در صنای  ب رگ داران ب رگ داخلی و خارجی، به سیرمایهبا سیرمایه سیبب و مصیرفی، همراه

را کاهش داد، و با اف ایش رو دولت تمایت از صییینای  موجود بر روآورد. ازاینسییینهین و سیییرمیایه

درصییید تولید ناخالص داخلی  31گذاری در صییینای  جدید، سییرمایه گذاری ثابت به بیش از سییرمایه
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های اجبار و بدون در نظرگرفتن محدودیتم دولت بهودسیییتور پهلوی دبه کرد.غیرنفتی اف ایش پییدا 

گرایانه تجم و ترکیب ه، ارادهییی اولانسیییانی، زیرسیییاختی، توزیعی و فنیِ ملحوظ هیییده در برنیامیه

میلیارد اف ایش  11میلیارد دلار به  53ها از گذاریها را دگرگون کرد و تجم سیییرمایهگذاریسیییرمایه

است های بازجانشین سیت رو به اف ایش گذاهت و عملا  سیاست دروازهدهواردات به ،نتیجه یافت. در

، تأکید 1535ی پنجم در سا  ازاین رو، پس از تجدید نظر در برنامه .ی جایه ینی واردات هدو برنامه

 یوهییبکهی های زیربنایبرنامه به تمایت بیشییتر از صیینایعی مانند نفت و پتروهیییمی و اف ایش ظرفیت

گذاری در صنای  جدید یهاکید بر سیرمتأبا  1531سییاسیت درهای باز پس از سیا  ونقل چرخید. تمل

 .1و کشیاورزی را به تاهیه راند 1511ی ههبا تمایت دولت، صینای  مانوفاکتورِ دبر سینهین و سیرمایه

بیانهر این چرخش  1531فرایند کاهش سییهم صیینای  در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در اوایل سییا  

 . است

هتاب گرفت، در  1511سازی که پس از سا  راهبرد جایه ینی واردات و صینعتیدر مجموا، 

ویژه اصیلاتات ارضیی، دسترسی دولت به مناطق روستایی را کنار اصیلاتات اقتصیادی و اجتماعی، به

بی رویم ثبات و انسجام نس ی بازارهای کار و سرمایه را تسهیل کرد. در این فرایندگسترش داد و توسعه

روند  ، و1931ی ههداری در دش، هرایط مساعد اقتصاد جهانی سرمایهااجتماعی-همراه با قهر سییاسی

ویژه در قالب اعتبار هیای دولتی، بهییارانیه یه کیه تیأمین بودجیههیاف ایش درآمیدهیای نفتی در این د

رهد تولید ناخالص داخلی و تغییر ساختاری سیاخت، به گذاران، را ممکن میقیمت برای سیرمایهارزان
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های خاص خود همراه است که تناقضداری با ی روابط سرمایهرسیاند. لیکن گسیترش و غلبهآن یاری

 ی ایران خود را ظاهر کرد. ش در زمان و مکان جامعهادر طو  ترکت

ط رهیید واقعی م، چهارم و پنجم، متوسییوهای سیی، مطابق با برنامه1533-1511ی دوره در کلّ

 1رسید(. دلار 1311به  113برابرهد  از 11سا   13بود و تولید سرانه در این  %11ی تولید ناخالص سالانه

، رهد 1533، یعنی پس از اف ایش هیدید درآمد نفت و سپس کاهش رهد آن درسا  1531-1535در 

رسییید و با توجه به رهیید  % 359طور متوسییط به های ثابت بهی تولید ناخالص داخلی به قیمتسییالانه

 ی تورم به رقم بیگذاری در مقایسییه با تولید در کل جامعه، رهیید سییالانهتر مصییرف و سییرمایهسییری 

از سییوی دیهر،  1در صیید رسییید، و همراه با آن بحران رهیید اهییتغا  کاهش یافت. 13-15ی سییابقه

الای اقتصییادی و گسییترش بررسییی خواهیم دید همراه با این رهیید باین  گونه که در بخش آخرهمان

 ی کشوردارهای مختلف در سرمایههد، ناموزونی رهد بخش داری، وابسیتهی اقتصیادی بیشترسیرمایه

نو  هایناقضتاف ایش یافت، و توزی  نسبی نابرابری درآمد و ثروت نابرابرتر هد. بحران اقتصادی انواا 

رفت که رخ و فعا  کرد. انقلاب میی نظیام را در داخیل و خیارج، دامن زد و درهم آمیخیت و کهنیه

 دهد.
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 داریی ررمایهون و مرکبِ رشد و غلبهزآمدهای نامو. پی5

 

داری در ایران، و سپس بررسی ی سرمایهیید کمیِ غلبهأهدف بخش آخر این نوهیته نخسیت ت

ن و م، چهارم و پنجم توسط دولت در چارچوب رهد ناموزووهای سآمدهای متناقض اجرای برنامهپی

داری همراه بیا اجرای راهبردهای اصیییلاتات ارضیییی و جایه ینی واردات ی سیییرمیاییهترکیبیِ غلبیه

 ی پولی ومالی، تجارتهییدن در صیینعت نفت، صیینای  غیرنفتی، گردش سییرمایهی صیینعتیدرعرصییه

و کشیییاورزی، ارتباط متقابل و متناقض آنها، و توزی  درآمد و ثروت  «خدمات»های خارجی، و بخش

 موفقیتروهیین اسییت که هدف این بخش از بررسییی برهییمردن و یا موهییکافی موفقیت وعدم اسییت.

د ی فرودست باهد، بر اساس نظر و روش اقتصاصرف اقتصادی راهبردهای اصلیِ دولتی که مداف  طبقه

ت. هیییان نیسیییکلیاسیییییب قیدیم یا جدید و یا کین ی و غیره، با معیارهای انهارگرایانه و غیرتاریخی

تلاش  رغم اهمیتداری نظامی راتا  متناقض است و بهسرمایه می ندارد.هاین بررسی چنین تو ینویسنده

ش با عدالتی قرار دارد، مشییکلاتبرای اصییلاتاتی که هییرایط زندگی اکثریتی که زیرسییتم مادی و بی

 . هودنمی تل باهند یا نه، «بهینه»تدوین و اجرا هوند یا  «درست»اجرای چنین راهبردهایی، چه 

 

 داری ی ررمایههای گسترش و غلبهمعیار

ار، به معنای تعمیم هیکل کالایی محصو  ک ی تولید کالایی،داری به معنای غلبهی سیرمایهغلبه

ا ی نیروی کار اسییت. این امر رو تبدیل نیروی کار انسییان به کالا و تصییاتب ارزش اضییافی تولیدهییده
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داری در یب جامعه، ی تولید سرمایههای مهم غلبه هییوهتوان از طریق بررسیی هیاخصسیادگی میبه

کارگر، اف ایش  یصفوف طبقه یی تولید کالایی، گسیترش می ان کار م دبهیری و توسعهنظیر سیلطه

 گیری جمعیت اضییافی نسییبی وچشییمهیر جمعیت صیینعتی همراه با کاهش جمعیت کشییاورزی، هییکل

 ازار داخلی و انباهت نشان داد.مهاجرت وسی  از روستاها به ههرها، و گسترش ب

ط پولی در هییرای -ی مسییلط دارد. در ایران روابط کالاییداری تولید کالایی جنبهدر سییرمایه -

فئودالی در روسیییتا در اثر ادغام اقتصیییاد کشیییور در بازار جهانی ی مناسیییبات فئودالی و نیمهسیییلطیه

اقتصاد  1.ی غالب یافتجنبه 1511ی یل دههرو به رهد نهاد و در اوا گذهتهداری در اواخر قرن سرمایه

 یجنسی، یعنی تولید محصو  به منظور تأمین نیازهای داخلی واتد اقتصادی، ازجمله خانوار، در نتیجه

هود که در هیدت کاهش یافت به نحوی که تخمین زده میپولی به - رواج هرچه بیشیتر تولید کالایی

هد و از طریق ی مبادله نمید از درآمد ملی ایران وارد مرتلهدرص 13تر از کم 1511ی ی او  دههنیمه

 1.هدتولید میاقتصاد جنسی، به ویژه در روستاها، 

ی تولید ی هییییوههیای غلبیهترین مشیییخصیییهگسیییترش می ان کیار م دبهیری یکی از مهم -

همیت بیشترین اداری، هاید در بررسی سرمایه»داری در جامعه است. لنین خاطرنشان ساخت که سرمایه

ای از تکامل تولید کالایی است که در آن نیروی داری مرتلهکار م دبهیری باهید. سرمایه از آن می ان

                                                      

  ( 5 و 1   ینعمان به.ک. ن 1

 یمصیرف یهانهیه  «بودن یاردیرخریغ»  انیم مورد در 1511 سیا  در رانیا یمرک  بانب برآورد براسیاس فوق نیتخم- 1

 اهت،گذ یجنس اقتصاد تساب به توانینم را آنها یعلم یمعنا به که یارقام از یبرخ تذف و روستاها و هیهرها در سیالانه

 (.  591-11 ص، 1551-11: رانیا یمل درآمد ران،یا یمرک  بانب  است گرفته صورت
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داری آن است که کل مجموا نیروی کار اقتصاد سرمایه یهود. گرایش عمدهکار نی  به کالا تبدیل می

 1«ا، به کار گیرد.هدنش توسط کارفرمملی را تنها پس از فروخته هدن آن و خریداری

در ایران پس از اصلاتات ارضی نیروی کار م دبهیر در سطح وسیعی وارد بازار هد و ساخت  

داری دگرگون کرد. به اهیتغا  را به درجات مختلف در صینعت، کشاورزی و خدمات به سود سرمایه

و  های هییغلیهترین سییهم را در گروانقلاب بهمن نیروی کار م دبهیر ب رگ یطوری که در آسییتانه

 گرفت. بهیران بخش دولتی و خصوصی بیش از نیمی از نیروی کار هاغل را دربر میهمراه با تقوق

ن سییهم ناچی ی از کل نیروی آو پیش از  1551 یبه بیان دیهر نیروی کار م دبهیر که در دهه

 ی کار اجتماعی عمده وداری به نیروسرمایه یداد، با رهد و غلبهکار اجتماعی را به خود اختصاص می

 د.هاصلی کسب مازاد اجتماعی مبد   یبه هالوده

ه دادند کنیروی کار هاغل کشور را کارمندان و کارگرانی تشکیل می %1151، 1513در سیا   

نیروی  %1159کردند. گذهییته از این، با فروش نیروی کار فکری و جسییمی معاش خویش را تأمین می

درصییید  39دادند. به عبارت دیهر ی و کارآموزان بدون م د تشیییکیل میکار هیییاغل را کارکنان فامیل

وی های مختلف از طریق واگذاری نیردادند که به هکلنیروی کار هیاغل کشور را کسانی تشکیل می

 1.رسید %3351به  1533کردند. این رقم در سا  کار خویش زندگی می

میلیون نفر آن کارگران م دبهیر  551میلیونی کشور، 9511از کل جمعیت فعا   1533در سیا   

میلیون نفر را کارگران صیینعتی  از جمله  151( بودند. از این تعداد %5351هییاغل در هییهر و روسییتا  

                                                      

 51 ج آثار، مجموعه ،«هیروس در یدارهیسرما رهد» ن،یلن.ا. و - 1

 .1 جدو  و 1511 کشور، یآمار سالنامه ران،یا آمار مرک هود به  رجوا - 1
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ه ار نفر را  331ه ار نفر را کیارگران خدماتی و  131ه ار نفر(،  191کیارگران سیییاختمیانی هیییامیل 

ه بهیران بخش دولتی و بخصییوصییی باد تقوقدادند. علاوه بر آن تعدکارگران کشییاورزی تشییکیل می

ی و خصوص هید. یعنی کل کارگران و کارمندان هاغل در بخشنفر بالغ میمیلیون  153رقمی بیش از 

، درصییید 1533گرفتند. در همان سیییا  را دربر می رکل جمعیت فعا  کشیییو %3559دولتی در مجموا 

و سیییهم کارکنان فامیلی و کارآموزان  %5153بورووازی و بورووازی در جمعیت هیییاغل معاد  خرده

  1.بود %1151بدون م د 

نباید فراموش کرد که گرچه ارقام فوق نشانهر آن است که کارگران م دبهیر به نیروی عمده  

، با داری به طور کلیرغم رهد صنعتی و سرمایهاند و علیدر میان طبقات اجتماعی موجود تبدیل هیده

 11تر از کار در واتدهای کوچب صنعت، کشاورزی و خدمات  با کمنیروی  یاین همه بخش عمده

های ب رگ صنعتی  با ه ار نفر در کارگاه 111تنها  1531که در سا  هدند. چناننفر هاغل( جذب می

 ماهینی و سنتی در ساختکردند که معرف وسعت صنای  کوچب نیمهنفر هیاغل( کار می 11بیش از 

 صنعتی کشور است.

داری، اف ایش سییری  جمعیت صیینعتی همراه با کاهش اقتصییاد کالایی و رهیید سییرمایهتکامل  -

فئودالی بخش اعظم جمعیت در کشاورزی  یکه در جامعهجمعیت کشاورزی را به دنبا  دارد. در تالی

داری و پیدایی مراک  صییینعتی و خدماتی نیاز به کارگران م دبهیر به کند. با رهییید سیییرمایهفعالیت می

این نیروی کار جمعیت هیاغل در کشاورزی است. این روند، یعنی  یآید و منب  اصیلی تهیهیوجود م

                                                      

 .1533، و نتایج سرهماری نفوس و مسکن. 1531نتایج آمارگیری نیروی انسانی.  1

 



 11/  فرهاد نعمانی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

های غیرکشاورزی، در ایران کاهش هیدید جمعیت بخش کشیاورزی به سود جمعیت هاغل در بخش

، در تالی که کل جمعیت هاغل از 1533تا  1551های سیا  یهخوبی قابل مشیاهده اسیت: در فاصیلبه

 5/5مطلق کاهش یافت و از طور بهمیلیون نفر رسیید، جمعیت هاغل در کشاورزی  9نفر به میلیون  1/3

کاهش یافت(.  %5151 درصد فعا  به 31طور نسبی از تدود میلیون نفر رسیید.  یعنی به 5میلیون نفر به 

 میلیون 5معدن و نفت( و خدمات از و برعکس، در این دوره جمعیت هاغل در صنعت  ازجمله صنعت 

 1551اگر جمعیت هییاغل در کشییاورزی در سییا   ،میلیون نفر اف ایش یافت. به عبارت دیهر 3نفر به 

جمعیت هاغل در کشاورزی  1533بیش از مجموا جمعیت هیاغل در صینعت و خدمات بود، در سا  

  1.های صنعت و خدمات رسیدتر از نصف جمعیت هاغل در بخشبه کم

 %51به  %1551 خدمات در کل جمعیت فعا  کشییور ازدر این دوره سییهم جمعیت هییاغل در  

رغم اف ایش هیاغلان در صینعت و کاهش آن در کشاورزی، وجود درصید اف ایش یافت. بنابراین علی

سییوم ارزش اف وده در تولید سییوم نیروی کار هییاغل در بخش خدمات و اختصییاص بیش از یبیب

کار مولد و اتلاف ارزش اضییافی در اقتصییاد  ناخالص داخلی به این بخش، بیانهر تدود اف ایش نیروی

 ایران است. 

داری آن اسییت که همراه با گسییترش مقیاس تولید و هیییوه تولید سییرمایه یقانون جمعیت ویژه

بد. جمعیت یاداری توسعه میسرمایه اف ایش باروری آن، همراه با انباهت سرمایه، جمعیت اضافی نسبیِ

کند. داری مازاد بر نیازهای گسیترش سرمایه ایجاد میرمایهاضیافی نسیبی، جمعیتی اسیت که رهید سی

 پذیر نیست.داری بدون جمعیت اضافی نسبی امکانسرمایه

                                                      

 1533-1551های ملی ایران بتسا 1
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جا که داری جمعیت اضافی نسبی هکل گرفت. علاوه بر این، از آندر ایران نی  با رهد سرمایه 

ایل یروی کار جداهده از وستناسیب میان نگرفت، عدماین رهید در وابسیتهی به امپریالیسیم انجام می

این امر  1.تر هدهای جدید اف ایش یافت و جمعیت اضیافی نسیبی وسیی تولید و ظرفیت جذب سیرمایه

دید. منجر گر «در تا  توسییعه»داری نشییینی ویژه کشیورهای سییرمایهتاهییه یازجمله به پیدایی پدیده

آوردند، چون داری روی میمایهخیل عظیم مهاجرانی که از روسییتاهای کشییور به مراک  توسییعه سییر

آبادها و ها، تصییییرآبادها، تلبیها، زاغهکمربنیدی هیییهرهیا را اتاطه کردند. آنها در کپرها، آلونب

داری وابسیییته برای کسیییب معاش به جسیییتجو زورآبادها سیییکنی گ یده و در مراک  فعالیت سیییرمایه

د، تعداد هونان کارگر ساده، مشغو  میپردازند: بعضی در کارهای ساختمانی به عنوپرداختند و میمی

دک، که ای بسیار انگردی را با سرمایهیابند و دسیتفروهیی و دورهرا می تری تتی چنین مشیاغلیانبوه

کنند. گروه اخیر انبوه کارگران بیکاری را تشییکیل رسیید، پیشییه میاغلب به چند صیید تومان هم نمی

 داری رو بهداری اسیییت. تنها هنهامی که سیییرمایهسییرمایه ای برای بازار نیروی کاردهند که رخیرهمی

د ماه توانند برای مدتی کوتاه که غالبا از چنرونق داهیته باهد بخشی از اینان، و تنها بخشی از اینان، می

کند، هغلی در مقابل م دی اندک بیابند. در دیهر اوقات، آنان روزگار را در هرایط در سا  تجاوز نمی

                                                      

که به نحوی از انحا از  ورانیر، روسییتاییان و پیشییهبیکار(، از کارگران بیکاجمعیت اضیافی نسییبی بیکار و بیکار پنهان  نیمه 1

ی وسیییعی که ج و بیکاران رسییمی به اند و نی  تودهند ولی جذب واتدهای تولیدی جدید نهشییتهاوسییایل تولید جدا هییده

، ندپردازآینید، اما کار منظم و باثباتی ندارند و به کارهای موقت م دوری، دسیییتفروهیییی، گدایی و غیره میتسیییاب نمی

نه کل  گیرد و تنها همین هکل وداری وابسیته، هکل آهکار هم به خود میهیود. بیکاری پنهان با رهید سیرمایهتشیکیل می

ی هیییود. فقدان آمار نسیییبتا  دقیق در مورد بیکاران و بیکاران پنهان اراپهبیکاران پنهان در آمارهای رسیییمی در نظر گرفته می

 سازد.رو میری روبهتصویری کمی از این مسئله را با دهوا
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ی ی مسییاعدگذرانند. زندگی به این هییکل زمینهری و کسییب روزی از د  سیینگ میبس دهیوار بیکا

 آورد.برای رهد فساد، فحشا، دزدی و قاچاق در میان این قشر به وجود می

رین تای عمومی است. در تهران ب رگنشینی در ههرهای ب رگ ایران تا به امروز پدیدهتاهیه

ر رود سابقه تشکیل آن نی  کمتکه هر چه از ههر دورتر می های متعددینشین در تلقهجمعیت تاهییه

 یی او  دههنشییین در تهران در نیمههییود، متمرک  هییده اسییت. رقم دقیقی درباره جمعیت تاهیییهمی

کند. در هییهرهای ها هم از یب میلیون نفر تجاوز میترین تدسدر دسییت نیسییت، اما محتاطانه 1531

ا را نشییینان ههره، مشیهد، اهواز و آبادان نی  جم  ب رگی از تاهییهب رگ دیهر، چون اصیفهان، تبری 

 اند. اتاطه کرده

دنبا  خود مهاجرت روستاییان به ههرها و کاهش جمعیت روستاها را به داری بهرهد سرمایه -

  توان ملاتظه کرد. در سااین روند را به روهنی می 1533تا  1551های دنبا  دارد. در ایران میان سیا 

میلیون  111/1درصیید( و  3/33میلیون نفر در روسییتاها   1151از کل جمعیت کشییور، ن دیب به  1551

جمعیت ههرها به طور مطلق به بیش از  1533کردند. در سا  درصید( در ههرها زندگی می 1/55نفر  

یت کل که جمعرغم آنمیلیون نفر رسییییید. در همیان مدت علی 3/13دو برابر اف ایش پییدا کرد و بیه 

فر تر از یب میلیون نمیلیون نفر رسییید، ولی به جمعیت روسییتاها تنها کم 53میلیون نفر به  11کشییور از 

ساله جمعیت ههری  11 یمیلیون نفر بالغ هد. به بیان دیهر در تالی که در این فاصله 11د و به هاضافه 

  1.کاهش پیدا کرد %3551به  %3353اف ایش یافت، جمعیت روستاها از  %1151به  5551از 

                                                      

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1
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رید پولی و بازار خ -ترین عامل تغییر نسییبت جمعیت هییهر و روسییتا، رهیید اقتصییاد کالاییمهم

ویژه تهران و چند هییهر روسییتاییان به هییهرها، به ینیروی کار در هییهرها بود که به مهاجرت گسییترده

جمعیت  یرهد سالانه نرخ متوسط 1533و  1553های سا  یکه در فاصیلهب رگ دیهر دامن زد. چنان

مراتب بیشییتر بود. این امر گذهییته از در هییهرها نسییبت به این نرخ در روسییتاها و کل جمعیت ایران به

 وسیعی از روستاییان به ههرها روی داد.  یاف ایش طبیعی جمعیت در ههرها، به علت مهاجرت توده

میلیون نفر به  5/3فعا ( از  نیروی کار  یا جمعیت یعرضه 1531و  1551های سا  یدر فاصله

سا  و  11تا  11میلیون نفر اف ایش یافت که رهید آن به سیبب اف ایش تعداد محصیلین بین سینین  1/9

تر از رهید جمعیت در کل کشور بود. همراه با رهد نیروی کار، کار خردسیالان، کم یکاهش عرضیه

 9به  1553در سا   %951داری از مایهاقتصادی سر -سبب تحولات اجتماعینیروی کار زنان به یعرضه

نیروی کار مرد و زن در ههرها نسبت به  یدر همان دوره، عرضه 1.اف ایش یافت 1533در سا   1159%

 آن در روستاها اف ایش یافت. یعرضه

تولید ناخالص داخلی، و  %151سوم نیروی کار و کشاورزی تدود یب 1533اگرچه در سیا   

داد، از جمعیت و کمی بیش از نیمی از نیروی کار هاغل را به خود اختصاص میروستاها بیش از نیمی 

از کشییاورزی جدا هییده بود،  کار تبدیل و نیروی کار مهاجری که عمدتا  یاما هییهرها به مراک  عمده

 %11 داد. صنعت و خدمات در ههرها تدودا نیروی کار ارزان را تشیکیل می یبخش مهمی از عرضیه

سوم کل نیروی کار هاغل بود( و بخش غالب ارزش یب 1513غل  این سیهم در سیا  نیروی کار هیا

 داد. تولید ناخالص داخلی را تشکیل می یاف وده

                                                      

 .1539 و 1513. یکشور یآمار یسالنامه 1
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داری با گسییترش بازار داخلی، با کاهش سییهم تولید کشییاورزی در کل تولید رهیید سییرمایه

همراه اسییت. این روندها  تصییاتب مازاد تولید یاجتماعی، با تبدیل انباهییت سییرمایه به هییکل عمده

 مشاهده است.قابل 1533-1551 یدر اقتصاد ایران در دوره یتمامبه

میلیارد  1/333( از 1535های ثابت تولید ناخالص داخلی  به قیمت 1533و  1551های بین سیا 

د. به میلیون نفر رسیییی 131/51میلیون نفر به  111/11میلیارد ریا  و جمعیت کشیییور از  3/5111ریا  به 

برابر هیید، تولید ناخالص داخلی که  151عبارت دیهر، در تالی که جمعیت کشییور در این مدت تنها 

ید رهد تول ینتیجه برابر هد. رهد تولید ناخالص داخلی عمدتا  3ف رهد بازار است، کمی بیش از معرّ

مخابرات، ونقل، صیینعتی  هییامل صیینعت، معدن، سییاختمان، آب، برق و گاز( و خدمات  هییامل تمل

مسکن و دیهر خدمات دولتی و خصوصی( و نفت  یبانکداری، بیمه و دلالی، بازرگانی داخلی، کرایه

  1.بود

به  %1در همیان دوره، سیییهم تولید معدن و صییینعت  بدون نفت( در تولید ناخالص داخلی از 

د کشیییاورزی اف ایش یافت. و این در تالی بود که سیییهم تولی %11به  %11و سیییهم خدمات از  1351%

به  %1155داری، ماهیهیری و هیییکار( در تولید ناخالص داخلی از  هیییامل زراعت، دامپروری، جنهل

کاهش ارزش اف وده در کشییاورزی  که رهیید  1.کاهش یافت %5351به  %5951و سییهم نفت از  151%

 سهم داری در آن کندتر از رهید این روابط در بخش صینعت و خدمات بود( و اف ایشروابط سیرمایه

به  -با بیش از ده نفر کارگر -« ب رگ»های ارزش اف وده در صییینعت  که بخش غالب آن در کارگاه

                                                      

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1

 .همان 1
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نقل، بیمه، بازرگانی و وویژه بانکداری، تملبخش خدمات  به یملاتظهآمد( و رهییید قابلوجود می

به سود  ادیداری، بیانهر تغییر در ساخت اقتصخدمات دولتی و خصوصی( در چارچوب روابط سرمایه

 داری بود.سرمایه

 بیش از ده برابر اف ایش یافت(، 1533-1551 یهای صنعت  که تولید آن در دورهرهد بخش -

خیدمیات و کشیییاورزی  که تولید آن در همان دوره تنها کمی بیش از دو برابر اف ایش یافت( معرف 

 مورد بررسییی یکه در دورهنانی گسییترش بازار داخلی بود. چها در نتیجهورود سییرمایه به آن بخش

ثابت ناخالص داخلی در صیینای   یتشییکیل سییرمایهداری وابسییته، متناسییب با رهیید بازار و سییرمایه

آلات و سیاختمان و در دو بخش دولتی و خصیوصی در صنعت و معدن، نفت، گاز، خدمات و ماهیین

 هدت اف ایش یافت. کشاورزی به

 مصییرف(  ثابت ناخالص در کل ه ینه یکیل سییرمایه، سییهم تشیی1533و  1551های بین سییا  

در همان دوره سیییهم  .1اف ایش یافت %1153به  %1151( از 1535هیای ثیابت نیاخیالص ملی  بیه قیمیت

میلیارد  3/115میلیارد ریا  به  11/19 از  %1153به  %11ای و واسطه در کل واردات از کالاهای سیرمایه

ی و اداری و وابسییتهی آن به کالاهای سییرمایهر رهیید سییرمایهبیانه یادهییدهریا ( رسییید. دو هییاخص 

 ی خارجی است. واسطه

وصی و های خصثابت ناخالص داخلی تشکیل هده، برتسب بخش یبندی کل سرمایهتقسییم 

های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات و بررسی رهد دولتی و همچنین برتسب بخش

ردنظر، بیانهر اف ایش سیهم بخش دولتی در مقابل سیهم بخش خصوصی مو یهر یب از آنها در دوره

                                                      

 .همان 1
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آلات و ساختمان، اف ایش سهم بخش صنعت و معدن  بدون نفت( در تشکیل سرمایه در صنعت ماهین

ذاری گسرمایه یملاتظهثابت ناخالص داخلی و همچنین اف ایش قابل یو خدمات در تشیکیل سیرمایه

  1.ویژه صنعت و معدن  بدون نفت( و خدمات استاورزی و بههای کشدولتی و خصوصی در بخش

 راهبرد جایگزینی واردات و صنعت نفت 

م، رهییید و تحکیم ومحصیییولی بعد از جنگ جهانی د-در ایران و کشیییورهای معروف به تب

در آن کشور  و یا محصو  اصلی تولیدینفت  یوابستهی اقتصادی به امپریالیسم با رهد صنعت وابسته

رار، ل زیر نقش بسیار مهم و اساسی در استقیداهیته است. صنعت نفت ایران به دلا ن دیکی قرار ارتباط

 رهد و بازسازی وابستهی اقتصادی ایران به عهده داهته است:

تیاتی مورد نیاز اقتصییادهای امپریالیسییتی بوده اسییت.  ی. محصییو  صیینعت نفت ایران مادهاو 

ترین انحصارات نفتی امپریالیستی، از هرکت نفت ایران و انهلیس گرفته تا کنسرسیوم متشکل از ب رگ

مرداد برپا هد( متناسب  11م در پی کودتای وهای نفتی جهان  که پس از تحکیم رویم پهلوی دهرکت

جهانی خود، رهد صنعت نفت ایران را موجب  یداری و ال امات هبکههبا نیازهای بازار جهانی سیرمای

گشییتند. این وابسییتهی، بیش از همه در آهنگ رهیید نقش نفت در اقتصییاد داخلی، در ترکیب تولید و 

در  1531 یهای دهههای قبل از آغاز قرن بیستم تا سا صیادرات نفت ایران و در تغییرات آن طی سا 

 تعیین قیمت برای محصو  صادراتی این صنعت تجلی یافته است.  یحوهبازار جهانی و در ن

ترکیب تولیدات و صییادرات این بخش نی  همراه با تغییر در ترکیب نیازهای اقتصییاد جهانی و 

پس از جنگ  یهای اولیهانحصارات نفتی جهان، تغییر یافته است. تا سا  یتغییر در خصوصیات هبکه

                                                      

 همان 1
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 های نفتی بود که در پالایشهاه عظیمصادرات ایران در بخش نفت، فرآوردهجهانی دوم محصو  اصلی 

هییرکت نفت ایران و انهلیس، تولید و  یترین پالایشییهاه جهان در آن زمان( به وسیییلهآبادان  ب رگ

هیای پس از جنیگ جهانی دوم، با تغییراتی که در سیییاختار صییینعتی هییید. امیا طی سیییا صیییادر می

اد و نی  رخ د -در جهت رهید بسییار سیری  صینای  پتروهییمی و هیمیایی–ته های پیشیرفداریسیرمایه

ای نفتی و هکه با ادغام بیش از پیش افقی و عمودی میان هیییرکت–تحولاتی که در بازار نفتی جهانی 

 -ها و تولید محصولات جنبی نفتی همراه بودنقل و پخش فرآوردهوهای تابعه در تصفیه، تملهیرکت

ران به سمت صدور نفت خام سوق یافت و گسترش صنعت پالایش و صنای  جانبی آن صادرات نفت ای

رایط گذاری محصو  در هصیرفا برای تأمین نیازهای بازار داخلی اختصاص یافت. علاوه بر این، قیمت

 هد.انحصارات نفتی انجام می یتحمیلی به وسیله هبکه

ت محصولی ایران، رهد یافاقتصاد تب عنوان محصو  اصلیسان صادرات نفت ایران، بهبدین 

رهد وابسته  رایندفالمللی با آهنهی سری  و هتابان در و در موقعیتی وابسته، تحت تابعیت انحصارات بین

 قرار گرفت. 

رهیید روزاف ون درآمد تاصییل از صییادرات نفت خام  در نتیجه اف ایش صییادرات نفت(  دوم،

تصییادی در ایران، صییادرات کالا به ایران و انتقا  ارزش به های اقای برای رهیید فعالیتامکان گسییترده

سو نیاز دیهران را به نفت رو، صادرات نفت ایران از یبرهای دیهر را فراهم آورده است. ازاینوکشی

های نفتی تأمین کرده و از سییوی دیهر، نیروی محرکی برای به دسیییت آوردن چرخی خام و فرآورده

 یی، ثمرهصنعتی امپریالیست یبانکی و تجاری، و سیپس سرمایه یرمایههای سیبود که از طریق فعالیت

داخت به بهره بانکی، پرنابرابر در تجارت،  یکار کارگران و زتمتکشان کشور ما را  به صورت مبادله
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های خدماتی انحصاری و همچنین به صورت استثمار مستقیم کارگران صنعتی در صنای  وابسته هرکت

ت جهانی انحصارا یو...( به هیبکه« خدمات فنی»سیود سیهام، پرداخت به تکنولووی و  و نی  از طریق

محور اصییلی رهیید اقتصییاد ایران  1531و  1511های جا که در دههجهانی جاری کرده اسییت. از آن

هییدن بوده اسییت، و آن نی  با تکیه به درآمد ارزی هنهفت ردات ازطریق صیینعتیاد جایه ینی ورراهب

ی هگاه اصلی تکوین و غلبرات نفت ایران تسیهیل هیده است، صنعت نفت ایران تکیهتاصیل از صیاد

 داری بوده است. سرمایه

ی گرفت، نقشی اساسدرآمد تاصل از صادرات نفت که در اختیار دولت وابسته قرار می سوم،

جنگ  پس از ویژهی دولت، بهبودجه یداری در ایران برعهده داهته است. تکیهدر تسهیل رهد سرمایه

و  خارجی یبر درآمد نفتی بوده اسییت. دولت از این درآمد برای تسییهیل فعالیت سییرمایه م، اسییاسییا ود

کرده داری استفاده میداخلی و رهید و تحکیم پیوندهای اقتصیاد ایران با خارج و بازار جهانی سیرمایه

و  داریتعمیق سییرمایهاسییت. مجموعه نکات فوق، صیینعت نفت ایران را از نقشییی برجسییته در رهیید و 

 کند. وابستهی اقتصادی ایران برخوردار می

 یمحصیولی ایران نسیبت به برخی از کشیورهای صادرکنندههای اقتصیاد تبیکی از ویژگی 

 در اختیار دولت قرار گرفته و آن است که درآمد تاصل از صادرات این کالا مستقیما  یکالاهای اولیه

ا تشکیل داده است. دولت با رهد روزاف ون درآمد نفت، ناگ یر نبوده دولت ر یبخش مهمی از بودجه

بر درآمد تاصل  یا عمدتا   های خود صرفا گذاریاسیت که برای تأمین مخارج اداری، نظامی و سرمایه

محدود  تنسبهها متکی باهید. و این در تالی اسیت که امکانات کسیب مالیات برای دولت باز مالیات

های سییینهین از سیییو، دولت، به علت ماهیت طبقاتی آن، گرایشیییی به اخذ مالیاتبوده اسیییت: از یب
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ی داران و تجار نداهییت، و از سییوی دیهر، فقر عمومی مردم کشییور زمینهداران ب رگ، سییرمایهزمین

وه داد. علامحدودی برای تصاتب بخشی از مازاد اجتماعی به صورت مالیات در اختیار دولت قرار می

جا که امکان اسیییتقرار یب نظام مالیاتی پیشیییرفته در هیییرایط او  قرن تاضیییر از آن ینیمهبر این، در 

داری ایران وجود نداهیییت، دولت ناگ یر بود که بیش از همه به سیییرمایهپیشیییا میانیده و عمدتا عقیب

مانند –های غیرمسییتقیم ازقبیل گمرکات، مالیات بر فروش کالاهایی که مصییرف عمومی دارند مالیات

رو، اف ایش صیییادرات نفت، در واق  منب  درآمد و غیره متکی باهییید. ازاین -ر، قند و هیییکرسییییهیا

 .ساختای برای آن فراهم میایران بود که امکانات گسترده یالوصولی برای دولت وابستهلسه

سیییو تغییراتی در ترکیب و تحکیم موقعیت دولت هیییاه، از یب 1551پس از کودتیای مرداد  

المللی پدید آمد، و از سییوی دیهر درآمد نفت که با سییرعتی ی بینهیایران با سییرما پیوندهای صیینعت

دتا داری ایفا کرد. در پی کوسرمایه یسیابقه رو به گسیترش داهیت، نقشیی اسیاسی در رهد و غلبهبی

ی میان صینعت نفت ایران و انحصارات امپریالیستی نقشی متناسب با موقعیت آمریکا توانسیت در رابطه

صییینعت نفت ایران که تا قبل از آن  .های امپریالیسیییتی به دسیییت آوردمونیب خود در میان قدرتهژ

در اختیار انحصییار نفتی انهلسییتان به نام بریتیش پترولیوم بود، به کنسییرسیییومی متشییکل از  انحصییارا 

درصیید( و  11هلندی  -درصیید(، انهلیسییی 11درصیید(، آمریکایی   11های نفتی انهلیسییی  هییرکت

سا  واگذار هد. بلافاصله بعد از عقد قرارداد، تولید نفت ایران، که  13درصد( برای مدت  3سوی  فران

به  1551ه ار بشییکه در روز رسیییده بود رو به اف ایش نهاد و در سییا   11به رقم اندک  1551در سییا  

به  1511  ه ار بشییکه در روز و در سییا 111به بیش از  1553ه ار بشییکه در روز، در  511متجاوز از 
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همچنان ادامه یافت تا  1531بهمن  11میلیون بشیییکه در روز رسیییید. این روند تا قبل از انقلاب  191/1

 کرد. میلیون بشکه در روز تجاوز می 3صادرات نفت ایران از مرز  1533تا  1531های جا که در سا آن

 درآمد ایران از نفتاف ایش قیمت آن،  یمتنیاسیییب با رهییید تجم تولید نفت و نی  در نتیجه 

میلیون  153ارزی ایران از صادرات نفت از  یدرآمد سالانه 1511تا سیا   1551اف ایش یافت. از سیا  

میلیارد دلار رسییید. پس از اف ایش قیمت نفت در  3به تدود  1531میلیون دلار و تا سییا   1199دلار به 

میلیارد دلار اف ایش یافت و از  3/11ه باره بدرآمد ارزی ایران از محل صییادرات نفت یب 1535سییا  

 میلیارد دلار باقی ماند. 11در تدود  1533آن به بعد تا سا  

برابر  31( درآمد ارزی ایران از این محل 1533تا  1551سییا   از  11 یترتیب در فاصییلهبدین 

یلیون دلار به م 91اف ایش یافت، در تالی که طی همین مدت صیییادرات کالاهای غیرنفتی ایران تنها از 

برابر اف ایش(، این بدان معناست که نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی که  3میلیون دلار رسید  تنها  393

به یب اف ایش یافت. بدین ترتیب، اقتصاد  53به  1533به یب بود، در سا   3/5برابر با  1551در سیا  

ای به همان می ان که صادرات کالاهمحصولی ایران بیش از پیش به صادرات نفت خام وابسته هد. تب

ییافت، وابسیییتهی ایران به انحصیییارات نفتی تری در تیأمین منیاب  ارزی ایران میغیرنفتی اهمییت کم

 داری بالا رفت. امپریالیستی و بازار نفتی سرمایه

 ی، تکیه51مرداد  11های بعد از کودتای نفت ایران در سییا  یویژگی رهیید صیینعت وابسییته

بازار  هایالمللی، ویژگیبر صییادرات نفت خام بوده اسییت. ال امات رهیید صیینای  نفتی بینروزاف ون 

های نفتی و نی  رهد صنای  پتروهیمی در اقتصادی امپریالیستی و در یب کلام تمایل انحصاری هرکت

 کرد که ایران نفت خود را به صورت خام صادر کند.انحصارات نفتی به کسب سود تداکثر اقتضا می



 داری در ایرانی سرمایهنقش دولت در غلبه/  11

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ه ار بشکه آن  111نفت صیادراتی در روز تنها  یمیلیون بشیکه 3از  1533رو اسیت که در سیا  اینزا

درصید از کل صیادرات(. این وضی  سیبب هده است که صنعت  1هیده بوده اسیت  تنها نفت تصیفیه

بی ایدر تدود تأمین نیازهای بازار داخلی رهییید یابد و راه سیییازی نفت ایران صیییرفا پالایش و فرآورده

 مستقل ایران به بازارهای نفتی دهوار باهد. 

سو، هود. از یبهم ناهی میمرتبط به ی کاملا اهمیت صادرات نفت در اقتصاد ایران از دو جنبه

های ذاریگای وسیعی نیاز داهت تا بتواند وجوه لازم برای سرمایهداری به امکانات سرمایهرهد سرمایه

ای را که طرح و اجر - های نظامی و غیرهها، بنادر، پایهاهها، فرودگاههرا -هنهفت زیرساختی و نظامی 

ی نوبههد، تأمین کند. علاوه بر این، رهد صنای  نی ، بهداران داخلی وخارجی واگذار میآنها به سرمایه

ها و اعتبارات اتتیاج داهیت. در چنین هرایطی، اهمیت صادرات نفت در خود، به تجم عظیمی از وام

درصییید کل  11تا  31ی پهلوی سیییلهلی آخرسیییهای دو دههن بود که درآمد عظیم آن که در سیییا آ

ی عمرانی ای فوق درسه برنامهترین منب  تأمین امکانات سرمایهداد، عمدهدولت را تشکیل می یبودجه

 در این دوره بود. 

واد ای، واسطه و مرمایهالذکر مستل م واردات وسی  کالاهای سهای فوقاز سیوی دیهر، فعالیت

اولیه  در مجموا وسییایل تولید( بود. از این نظر نی  منب  اصییلی تأمین وجوه لازم را درآمد تاصییل از 

هیود که به آهنگ سری  اف ایش تر میداد. اهمیت این مسیئله زمانی روهینصیادرات نفت تشیکیل می

 311، تنها 1551ایران کیه در سیییا   ی پیش از انقلیاب توجیه کنیم. وارداتواردات ایران در دو دهیه

 1533به بیسیت برابر رسید. در سا   1531به بیش از سیه برابر و تا سیا   1511میلیون دلار بود، تا سیا  
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 1.( اف ایش یافته بود1511برابر سا   11و  1551برابر سیا   53میلیارد دلار   11واردات ایران تا تدود 

ه های خارجی در صنای  وابستبرد که به صورت سود سهام سرمایه توان از وجوهی نامبه عنوان مثا ، می

ه( المللی، بیمه و دیهر خدمات متفرقونقل بینها، تملها  بانبهای فعالیت این سییرمایهو دیهر رهییته

  .هودتکنولووی، تقوق متخصصان خارجی و غیره پرداخت می یتق لیسانس و دیهر اهکا  کرایه

ری  گاه اصلی اقتصاد وابسته ایران و رهد بسیار ست که صینعت نفت تکیهتوان گفرو، میازاین

داری در ایران را از اسیییت. گذهیییته از این، وجود این صییینعت، رهییید سیییرمایه 1531-1511آن در 

های معینی نی  برخوردار سییاخت. در تالی که اغلب اقتصییادهای وابسییته برای تأمین مالی خودویژگی

اخلی، به علت داری دنحصارات امپریالیستی و نی  تأمین مالی برای رهد سرمایها یانتقا  ارزش به هبکه

ایران،  یند، اقتصاد وابستهادولت، با مشکلات عظیمی مواجه یکمبود وجوه ارزی و مناب  تأمین بودجه

 ردرآمد نفتی توانسییت با تکیه ب یسییابقه، همراه با اف ایش بی1531 یهای نخسییت دههویژه از سییا به

جلی ها که تتوجهی برطرف کند. تدود کسییری تراز پرداختدرآمد نفت این مشییکلات را تا تد قابل

های آخر پیش از انقلاب بهمن وجود محدودیت در انتقا  ارزش به انحصیارات فراملی اسیت، در سا 

  ها وجود داهییته اسییت. این وضییهایی مازاد در تراز پرداختبسیییار اندک بوده و تتی در سییا  31

داد که بخشیییی از درآمد ارزی تاصیییل از فروش نفت را به صیییورت اسیییتثنیایی به دولت امکان می

 یهای خارجی قرار دهد. به همین نحو کسییری بودجههای خارجی در خدمت سییرمایهگذاریسییرمایه

ها تتی جذب اندک بوده و در برخی از سییا  عموما  31های آخر بیش از انقلاب بهمن دولت در سییا 

 دهواری صورت پذیرفته است. به های بسیار، عملا وپاشرغم ریختبودجه، علی تمام

                                                      

 همان1 
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بدین ترتیب، تولید نفت و درآمد تاصیل از صیادرات آن نقشیی تساس و کلیدی در رهد و  

 تیات و بازسازی آن برعهده داهته است.  یداری و ادامهاستقرار سرمایه

 

 ی راهبرد جایگزینی واردات و بخش صنعت غیرنفت

 یسییرمایه هایدورپیماییتولیدی در کنار  یسیرمایه دورپیماییهیدن هرچه بیشییتر المللیبا بین

هود. در ای برخوردار میتدریج از اهمیت ف ایندهتولیدی به یکالایی، صدور سرمایه یپولی و سرمایه

ای ی و کشییاورزی برمعدن یمواد اولیه یکنندهاسییتعمار کهن، تأمین ینتیجه، کشییورهایی که در دوره

« صاتب» اند، در این فاز عمدتا انحصارات و اقتصادهای امپریالیستی و بازار صادرات کالاهای آنها بوده

وارد  ترپیشتولید کالاهای مصیییرفی را، که  فرایندهیییونید کیه یا مونتاو آخرین مراتل صییینیایعی می

 تبدیل کالاهای صییادراتی را انجام فرایند یهایی از مراتل اولیهگیرند و یا تلقهبه عهده میکردند، می

برخی از محصولات صنای  به کشورهای  یدهند. این کشورها تتی در مواردی در مقام صادرکنندهمی

یب هییود، ترکهییدن وابسییته خوانده میگیرند. همراه با این روند، که اصییطلاتا  صیینعتیدیهر قرار می

و  آلاتمواد اولیه صیینعتی، ماهییین نیاز صیینای   عمدتا وارداتی این کشییورها، به سییمت کالاهای مورد

 –ای اسییت که در صیینای  وابسییته سییرهم هییدهتر قطعات سییاختهتجهی ات و کالاهای واسییطه که بیش

 یابد.هوند( سوق میمی -مونتاو

کرد و خود به هیییدنی نقشیییی روزاف ون اعما  میآنچه در آن دوره در فرآیند چنین صییینعتی

ای اسیییت که از طریق آمد، رابطهجهت تشیییدید وابسیییتهی و انتقا  ارزش درمی صیییورت پیوندی در

ری انحصاری تولید یا تولید کالایی انحصا فرایندبرداری از بهره یتکنولووی و واگذاری اجازه« فروش»
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 یاجازه»، «های فنیکمب»گردد. این رابطه که اهکا  میان هیرکت فراملی و صنعت وابسته برقرار می

ج پی از مجموعه روابطی اسیییت که میان  ،گیردو... به خود می« م تجارییاسیییتفاده از علا»، «سیییاخت

آن  هود. این رابطه که گاه در متون تحلیلی متعارف ازانحصیار امپریالیسیتی و صنعت وابسته برقرار می

های کتهرهای اعما  کنتر  توسط ترین راههود، یکی از مهمیاد می« انتقا  تکنولووی»تحت عنوان 

توان یعنی عدم–ای برای تشیدید و تداوم وابسیتهی  به صیورت وابستهی تکنولوویب فراملی، وسییله

یت کاربست یابی به ظرفجوهان ابداعات علمی و فنی و دست ییابی به سرچشمهاقتصاد وابسته به دست

 . های فراملی استتجهانی هرک یای برای انتقا  ارزش به هبکهو وسیلهاین ابداعات در تولید(، 

ای چون ایران به وجود آمد، صینایعی وابسته در کشیورهای وابسیتهصینایعی که از این طریق،  

براسیییاس نیازهای درونی تکامل  پیدایی و هم سیییاختار و عملکرد آنها، عمدتا  اسیییت بدین معنا که هم

مصالح و  یههانی و برپایج یاقتصیاد این کشورها صورت نهرفته، بلکه برعکس، مطابق ال امات هبکه

 المللی انجام گرفته است. های انحصاری بینمناف  سرمایه

های جمله تکنولووی تولید توسییط سییرمایهتولید و از آن فراینددر صیینای  وابسییته، مختصییات  

لی، انحصارات امپریالیستی در تعیین نرخ انباهت مح ،هیود. علاوه بر اینالمللی تعیین میانحصیاری بین

مت بازار فروش، منب  خرید و تتی قی ییاسیت توزی  سیود، نوا و می ان کالاهای تولیدهده، گسترهسی

 کننده برخوردارند. آلات و اب ار از نقش تعیینخرید مواد اولیه، قطعات منفصله، ماهین

ی خارجی به ایران رو به اف ایش نهاد. ، جریان ورود سیییرمایه1551مرداد  11پس از کودتیای  

تأسیس  رانایهای وابسته در مختلط ایرانی و خارجی برای تسیهیل رهد سرمایه یهایی با سیرمایهبانب

برای تشییویق جریان سییرمایه به ایران در هفتم آرر « های خارجیجلب و تمایت سییرمایه»د. قانون هیی
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 مرک  جلب و تمایت»های امپریالیسییتی در کشییور ما که از طریق تصییویب هیید. می ان سییرمایه 1551

به  1511میلیون ریا  بود، اما تا سییا   119تنها  1559به ایران وارد هیید، در سییا  « های خارجیسییرمایه

میلیون ریا  بالغ گردید. اف ایش درآمد نفت که در سیییا   5113به  1511میلیون ریا  و در سیییا   139

تشییدید جریان داری ایران سییبب هیید، به اف ونی را در سییرمایهرونقی پرهییتاب و نرخ سییود دم 1535

خارجی به ایران  یجریان سرمایه 1533جا که در سا  خارجی به ایران یاری رسیاند، تا بدان یسیرمایه

 میلیون ریا  رسید.  3511به 

مرک  جلب و تمایت »از طریق  1533-1553های میلیارد ریا  که طی سیییا  1/59از مجموا  

به ایران  1533-1515های درصد آن در بین سا  93گذاری هده، در ایران سرمایه« های خارجیسرمایه

یعنی پس از اف ایش بهای نفت،  1533-1535های درصییید آن تنهیا در سیییا  %3153جرییان ییافیت و 

های ها متعلق به هیییرکتخارجی در این سییا  گذاریترین رقم سیییرمایهگذاری هیید. ب رگسییرمایه

ها را در زمان انقلاب انجام داده گذاریایهاز این سییرم %53انحصییاری آمریکایی بوده اسییت که معاد  

  1.بودند

 های دیهر  برتسییبهایی که تحت عنوان ملیتگذاریتوجهی از سییرمایهعلاوه، بخش قابلبه

 جا به ثبت رسیده است( انجام هده است. محلی که هرکت در آن

ند که امکان گذاری کردهایی سییرمایهدر عرصییه ی اسییاسییا های فراملّپیش از انقلاب هییرکت 

ی سازی، داروسازی و هیمیایی، الکتریکها صنای  لاستیبتفعالیت انحصیاری وجود داهت. این هرک

های خاصییی از صیینای  غذایی و تولید ونقل، پتروهیییمی و رهییتهو الکترونیکی، فل ی، وسییایل تمل

                                                      

 .1531. رانیا یمرک  بانبو ترازنامه  یاقتصاد گ ارش 1
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ج  همعدن  ب یگذاری خارجی در رهتهپوهیاک و صینای  مواد ساختمانی را در دست گرفتند. سرمایه

های آخر قبل از انقلاب گذاری انحصارات خارجی است، در سا های قدیمی سرمایهنفت( که از رهته

ی، صنای  گذاری در پتروهیمطور نسبی و تتی مطلق کاهش یافته بود، و این در تالی بود که سرمایهبه

 .1دادنشان میونقل اف ایش چشمهیری را فل ی، الکتریکی و الکترونیکی و وسایل تمل

گذاری انحصارات فراملی در ایران به خودی خود تدود واقعی نقش این هاخص می ان سرمایه

هیییود که بدانیم این کند. این مسییئله زمانی روهیین میها در اقتصییاد کشیییور را منعکس نمیسییرمایه

 یق هیییبکهکردند که از طریهایی کنتر  میها را از طریق وامانحصیییارات بخش عظیمی از سیییرمیایه

صییینعتی و معدنی و بانب اعتبارات صییینعتی، در اختیارهیییان قرار  یویژه بانب توسیییعهها، بهبیانیب

علاوه، در ایران درآمد هنهفت ناهی از صادرات نفت، منب  سرهاری برای تأمین اعتبارات گرفت. بهمی

ت هدایت و کنتر  های داخلی بود که همراه با هیییرکای خارجی خود و در واق  تحموردنیاز سیییرمایه

صنای  فل ی،  الیاف مصنوعی، یای چون صنای  پتروهیمی، تهیههای بسیار پیشرفتهآنها بود. اما در رهته

های صیینای  الکترونیکی پیشییرفته مانند کامپیوترسییازی، صیینای  نظامی، که قدرت انحصییاری هییرکت

دون در ب های فراملی عموما  مراتب بیش از صنای  گروه نخست است، هرکتانحصیاری امپریالیستی به

ر را داخلی نیستند. این ام یای از سیهام تاضیر به مشیارکت با سرمایهملاتظهدسیت گرفتن بخش قابل

مان در آن ز یهای تولیدی پیشرفتهها در رهتهتوان در می ان بالای سیهم این هیرکتطور واضیح میبه

  ایران مشاهده کرد.

                                                      

 همان 1
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های صینعت بالاترین نرخ رهد متوسط سالیانه را میان بخش ی پیش از انقلاب بخشههدر دو د

بخش صنعت  ازجمله هامل معدن، ساختمان، آب و برق و گاز(  یاقتصادی داهت. سهم ارزش اف وده

رسییید. طی همین  1533درصیید در سییا   %1351به  1551در سییا   %151از « تولید ناخالص داخلی»در 

 1.از کل جمعیت هاغل و فعا  اف ایش یافت %5551به  %5911مدت سهم جمعیت هاغل در این بخش از

داری در جامعه است، چراکه رهد صنعت و اف ایش اهتغا  این ارقام خود نشانهر رهد مناسبات سرمایه

 رود. داری به همار میترین معیارهای گسترش مناسبات سرمایهدر این بخش خود از اساسی

المللی، سییاخت ی بیندر ایران در ارتباط با سییرمایهداری هییدن و رهیید سییرمایهروند صیینعتی 

مانده صیینعتی ایران را به دو بخش متمای ، یعنی بخش صیینعت جدید و بخش بسیییار گسییترده و عقب

 های مختلف صنعت جدید وای میان هاخهجانبهو همه واراندامکه ارتباط ده است، بدون اینکرتقسیم 

کنولووی صنعت، ت یانده وجود داهیته باهد. در بخش پیشرفتهممیان کل صینای  جدید با صینای  عقب

وسط بر  در مقایسه با نرخ متهای فراملی قرار داهت و سرمایهتحت کنتر  هرکت مورد اسیتفاده عمدتا 

در مقایسه بالایی   سرمایه در ایران( بوده است. کار در این بخش بر سطح مهارت نسبتا  واراندامترکیب 

از طریق کسب ارزش اضافی نسبی  صینای ( قرار داهیت و اسیتثمار در آن عمدتا  یندهمابا بخش عقب

 ه و معمولا  تری برخوردار بودوسی  علاوه، صینای  این بخش از تجم فعالیت نسبتا انجام گرفته اسیت. به

های با روش صیینعت، تولید عمدتا  یماندهخصییلت انحصییاری داهییته اسییت. در مقابل در بخش عقب

ماهینی انجام گرفته است. در این بخش نظر به خصلت انده و تتی در مواردی تولید دستی و نیمهمعقب

نای  این است. صداهته کشیی از طریق کسیب ارزش اضافی مطلق نقش مهمیتولید، بهره یرهیدنایافته

                                                      

 1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1
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  و به تبهود بورووایی را نی  هیامل میبخش، علاوه بر واتدهای بورووایی، انبوهی از واتدهای خرده

گیرد. وری و پدرسییالارانه به کار میاین وضیی  کارکنان فامیلی بدون م د را در چارچوب روابط پیشییه

نای  نداهت. اما رهد ص واراندامآن پیوند  یصنعت در وجه غالب با بخش پیشرفته یماندهبخش عقب

ه ایی را ایجاد کرد کبورووخرده تدریج در پیرامون خود یب رهیییته صییینای  کوچب و غالبا جدید به

ی ده اسیت. ایجاد و دوام نسبکرمانده و کاربر تأمین بخش ناچی ی از نیازهای آن را با تکنولووی عقب

های پایین زیربنایی آن و نی  فوق استثمار از جمعیت اضافی مانده به سبب ه ینهاین صینای  جدید عقب

رغم گذهت تدود در نتیجه، علی 1.است پذیر و عملی هیدهنسیبی و وجود نیروی کار غیرماهر امکان

های کارگاه 1های صیینعتی ایرانداری در ایران، هنوز قسییمت اعظم کارگاهسییرمایه یسییه دهه از غلبه

                                                      

. دیرس 1533 سا  در نفر ه ار 351 به 1531 سا  در نفر ه ار 339 از صنعت بخش در روستا و ههر مستقل کارکنان عدادت 1

 تیفعال ییهانهیزم در که یتال در. افتی کاهش نفر ه ار 39 به نفر ه ار 19 از بخش نیا در انیکارفرما تعداد دوه نیهم در

 ودمحد آنان عمل یدامنه هانهیزم یبرخ در عو  در هیید،یم اف وده آنها تعداد به و افتییم گسییترش مسییتقل کارکنان

 یعنی رهیغ و یبافجوراب ،یرنهرز ،یسییفالهر مانند یسیینت دیتول یهارهییته در مسییتقل، کارکنان تیفعال کاهش. هییدیم

 نیا با مراهه ن،یا از هگذهت. بود محسیوس همه از شیب هیدند، برداهیته انیم از دیجد  یصینا تیفعال رهید با که ییهارهیته

 کاهش نفر ه ار 39 به نفر ه ار 11 از مذکور یهاسا  یط ههرها در صنعت بخش م د بدون یلیفام کارکنان تعداد راتییتغ

 افتی شیاف ا نفر ه ار 511 به نفر ه ار 111 از روسییتاها در صیینعت بخش م د بدون یلیفام کارکنان تعداد عو  در. افتی

 .(1533. مسکن و نفوس یسرهمار جینتا و، 1531 ،یانسان یروین یریآمارگ جی نتا

 یلیتبد  یکارگاه در صیینا 111511نفر در  111515بالغ بر  1535-1531در سییا   ،یهییهر یهاکارگاه یمطابق سییرهییمار 1

  یاصیین  ،یصیینا نیاز ا یمیاز ن شیب ی. کمکردندیج  نفت، معدن، سییاختمان، آب، برق و گاز( در هییهرها کار م به ریدا

نفر در  1111151بالغ بر  1535در سیییا   ،ییروسیییتا یکوچب صییینعت یهابودنید. مطیابق آمیار کارگاه یکوچیب خیانه

 1بدون م د و  یلیها را مالکان و هییرکا و کارکنان فامدرصیید کارکنان آن 91کارگاه به کار اهییتغا  داهییتند که  1111131

 اند. و اکثر آنان زن بوده دادندیم لیتشک رانیبهو تقوق رانیدرصد را م دبه

، 1535-1531 سا  در کهچنان دادند،یم لیتشک یدستمهین کوچب اریبس و کوچب  یصینا را هاکارگاه نیا میعظ تیاکثر

 یصیینعت کارگاه 3191 و یدولت یصیینعت کارگاه 13  کارگاه 3311( کارکن 11 از شیب با  یهییهر ب رگ یهاکارگاه تعداد

 کارگاه 1513 به ساختمان و گاز و آب برق، معدن، نفت، به مربوط یهاکارگاه اتتسیاب با که  داهیت وجود( یخصیوصی

 تا 11 یدارا( کارگاه 1111  درصیید 13 کارکن، نفر 19 تا 11 یدارا( کارگاه 5139  هاکارگاه نیا درصیید 1/31( دیرسییم
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علاوه، بخش مانده متکی هسییتند. بهکوچب و متوسییطی هسییتند که به تولید سیینتی و تکنولووی عقب

کنند، پیوندی مسیییتحکم و عمیق با دیهر میوسیییایل مصیییرفی تولید  ها، که عمدتا اعظم این کیارگاه

های صینعتی ندارند. در چنین سیاختی، ناموزونی هدیدی، چه از نظر سطح باروری و چه از نظر هیاخه

  1.های دیهر وجود داردای و چه از جنبهتوزی  منطقه

                                                      

 کارکن تربیش ای و نفر 111( کارگاه 199  درصد 9/1 و کارکن 99 تا 31 یدارا( کارگاه 113  درصد 5/1 کارکن، نفر 19

 999 تا 311 یدارا کارگاه 19 کارکن، نفر 199 تا 111 یدارا کارگاه 511 بالا، به نفره 111 یهاکارگاه انیم.  از اندداهییته

 (.اندبوده کارکن نفر 1111 از شیب یدارا کارگاه 31 و کارکن

 بدون نفت، گاز، برق و  یههر یصینعت یهاکارگاه( از کل کارگاه 3311درصید   5/1تنها  1535در سیا   هریعبارت د به

 هر،ید یه ار نفر بوده اسیییت. از سیییو 531نفر کارکن بوده و تعداد کل کارکنان آنها  11از  شیب یآب و سیییاختمان( دارا

نفر و  11 یرادا یهادرصیید آنان در کارگاه 3/11نفر کارکن و  11تر از کم یهادر کارگاه  یدرصیید کارکنان صیینا 1/31

نفر و  111 یدارا یهادر کارگاه یههر یصنعت یهادرصید از کارکنان کارگاه 1/9هیده بودند.  تنها   یکارکن توز تربیش

   (.1535-1531کل کشور  یههر یجامعه یهاازکارگاه یسرهمار جیاند  نتابه کار اهتغا  داهته تربیش

درصییید کل  5تر از که کم ،یب رگ هیییهر یصییینعت یهاکارگاه 3515در سیییا   ران،یمرک  آمار ا یمطابق سیییرهیییمار 1

 دیدر ههر و روستا را تول یدیتول  یدرصد کل ارزش اف وده صنا 33از  شیب گرفتند،یرا دربر م یهیهر یصینعت یهاکارگاه

. به دهدیرا نشییان م ییو روسییتا یکوچب هییهر یهاکارگاه میعظ تیکار در اکثر یبارور نییخود سییطح پا نیاند. اکرده

درصییید از  1/1تنها  1535: در سیییا  خوردیبه چشیییم م  ین یب رگ صییینعت یهاخود کارگاه انیدر م یناموزون نیعلیاوه ا

درصد ارزش  51از  شیب هد،ینفر هاغل در آنها م 115کارگاه با متوسط  111کشور، که هامل  یب رگ صینعت یهاکارگاه

 اند. بخش صنعت و معدن را به وجود آورده یاف وده

 درصد 3/15 از شیب 1531 سا  در مثا  یبرا. اسیت بوده نابرابر و ناموزون اریبسی  ین کشیور مختلف مناطق در  یصینا رهید

و  ی هییرق جانیآرربا در درصیید 1/11 کردسییتان، در درصیید 3/1( تهران در عمدتا  مرک  اسییتان در یهییهر ب رگ  یصیینا

 31 از شیب سا  همان در. بود لامیا در درصید 1/1 و مازندران در صیددر 1/5 بلوچسیتان، و سیتانیسی در درصید 3/1( یغرب

 و جانیآرربا در درصد 1/1 کردستان، در درصد 1/1 مرک ، استان در یصینعت ب رگ یهاکارگاه اف وده ارزش کل درصید

 ب رگ کارگاه 13 نفر ه ار صیید هر یبرا مرک  اسییتان در 1531 سییا  در نیهمچن. بود هییده دیتول رانیا نقاط هرید در هیبق

 بود 1/1 و 9، 51، 5 ب،یترت به لامیا و بلوچسییتان و سییتانیسیی جان،یآرربا کردسییتان، در رقم نیا که یتال در داهییت، وجود

 (.1535-1531 کشور کل یههر جامعه یهاازکارگاه یسرهمار جی نتا
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 صنعتی در ایران تمرک  صنای  جدید در تولید کالاهای مصرفی یدیهر رهد وابسته یمشخصه 

این صنای   1.برای بازار داخلی اسیت که در آغاز ناظر بر تأمین نیازهای اقشیار مرفه جامعه هکل گرفت

هود که در گذهته از خارج وارد کشور جانشین همان کالاهایی می هان عمدتا مصیرفی که محصولات

ووی، مواد خام، ها را صیینای  جانشییین واردات خواند(، از نظر تکنولتوان آنهیید  و از همین رو میمی

  1.آلات و غیره با صنای  دیهر داخلی ارتباط نداهتندقطعات یدکی، ماهین

سیهم نسیبی سیاختارتولید صنعتی برتسب ارزش اف وده  نه ارزش اضافی( بر اساس سه گروه  

در  مار ایرانآهای ب رگ صنعتی مرک  هبادوام بر اساس آمار کارگا -ای ای، و سرمایهمصیرفی، واسطه

، %1151به ترتیب قبلی به  1533بود. این ترکیب در سا   %1159، و %1155، %1153به ترتیب  1531 سا 

بلی، ی قرسیید. اگرچه برای اجتناب از تفسییری نادرست از روند ترکیب مورد اهاره %1155، و 5155%

لید صیینای  ای و بادوام در آمارهای موجود، توان توآوردن صیینای  سییرمایهباید توجه داهییت که باهم

حیح و اند. تصکند چراکه بسیاری از کالاهای بادوام ج ِیی از صنای  مصرفیآمی  میای را اغراقسرمایه

 یابد. جرح و تعدیلتری دسیییت میبندی، به برآورد درسیییتی این گروهتعدیل فنی و کارهیییناسیییانه

                                                      

 لاتمحصییو ،ینیماهیی یقال ،یسییاجن ،ییغذا  یصیینا در تربیش( برق و آب سییاختمان، بدون  «ب رگ» یهاکارگاه تجم  1

 ب رگ یهاکارگاه از درصد 31  یصینا نیا 1535 سیا  در که یطوربه بود، شیهیهی و یسیازسیفا  مانند یرفل یغ و یمعدن

 در رانیا ب رگ  یصنا آمار  اندداهته اریاخت در را آنها اف وده ارزش درصید 9/11 و آنها کارکنان از درصید 9/33 ،یصینعت

 (.1535 سا 

 1/33به  یخارج هیبه مواد اول یب رگ، وابسته  یکه در کل صنا دهدینشان م 1531در سا   رانیمرک  آمار ا یریگمونهن 1

 1/11و  1/11به  بیبه ترت  اتیو تجه آلاتنیو ماه ییایمیه  یمانند صنا بر،هیسرما یبا تکنولوو دیجد  یدرصید، و در صنا

 ،ینساج  یدرصد، در صنا 1/19 اتیو دخان هایدنیآهام ،ییمواد غذا  یدر صنا یخارج یهی. درصد مواد اولرسدیدرصد م

کاغذ، مقوا،   یدرصد، در صنا 1/53 یچوب و سیاخت محصیولات چوب  یدرصید، در صینا 1/33پوهیاک، چرم و پوسیت 

 1/33فرقه مت  یدرصد و در صنا 3/31 یدرصد، در فل ات اساس 1/55 یو فل  یمعدن  یدرصید، در صنا 19 یچاپ و صیحاف

 . هده است نیو فرانسه تأم یانهلستان، واپن، آلمان غرب کا،یآمر یاز کشورها  یمواد ن نیدرصد بوده است. اغلب ا
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ی سه ب ارزش اف ودهتولید صینعتی برتس سیاختار 1531بندی فوق بیانهر آن اسیت که در سیا  گروه

در واق  ترکیب  1.است %351و  %1155، %3351ای و بادوام به ترتیب ای، و سرمایهگروه مصرفی، واسطه

 13هدن نسبی، اف ایش درآمد ملی رغم صنعتیهدهد که در آن دوره بروهینی نشیان میتعدیل هیده به

نفت بوده اسییت، به اف ایش تقاضییا  سییا  آخر پیش از انقلاب که یکی از دلایل مهم آن اف ایش درآمد

ها( ای  نهادهههایی هده است تا تولید دادههای مصرفی و بادوام، و در نتیجه، تولید چنین کالابرای کالا

ای هها ضییروری هسییتند. در نتیجه، تقاضییا برای دادهای که برای تولید این کالاای و سییرمایهواسییطه

تهی ای نشده، و به اتکا و وابسای و سرمایهتر صنای  واسطهای موجب گسترش بیشای و سیرمایهواسیطه

ای تر به واردات ازخارج انجامیده است. دلیل وابستهی بالای صنای  کشور به مواد وارداتی سرمایهبیش

 ای است، و سبب وابستهی بالای صنای  مصرفی به واردات( گسترش ناکافی صنای  واسطه%31 تدود 

ای و بخش کشاورزی است. وابستهی صنای  واسطه به مواد ناکافی صنای  واسطهی نی  ناهیی از توسعه

 1.است های صینای وارداتی از خارج نی  به سیبب گسیترش ناکافی این گروه از صینای  و ضیعف پیوند

های رو به رهیید آن زمان یدارتوان سییاختاری متفاوت از این در اکثر سییرمایهاسییت که نمیروهیین 

ها و ناپیوندی در بیش گویای این وابسیییتهیوکم رهای صییینای  سیییازمان ملل نی انتظیارداهیییت. آما

  5.استهای رو به رهد آن دوره داریسرمایه

 

                                                      

 برآورد کارهناسانه نیا یبرا یمردوخ.ک. به ن 1

 همان 1

   U.N. General Industrial Statisticsها ن.ک. به آن سا  یبرا 5
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  ی مالی و پولیشدن و ررمایهصنعتی -راهبرد جایگزینی واردات 

مالی، هرچند که از اهمیت  یکلی سییرمایه یصینعتی در مجموعه یالمللی هیدن سییرمایهبا بین

پولی و بانکی در ایجاد و تحکیم هیرایط وابستهی و انتقا  ارزش، کاسته هد، ولی از  یسیبی سیرمایهن

سرعت رهد هی صنعتی ببانکی همهام با رهد وابسته ینقش مطلق آنها کاسیته نشد. نقش مطلق سرمایه

( مستقلا  استبانکی، تجاری و صنعتی  یادغام سرمایه در مواردیهای فراملی  که ساختار هرکت کرد.

المللی برعهده داهته است، خود برعهده دارد. بانکی بین یبخش مهمی از آنچه را که پیش از آن هبکه

ن گذاری، با تسهیل جریامدت و درازمدت برای سرمایههای کوتاهتأمین اعتبار به صورت پرداخت وام

های فراملی صییورت کتجهانی هییر یهییبکه یدر قالب روابط گسییترده تجاری، عمدتا  یسییرمایه

  هییدن سییرمایه، تمرکالمللیبین فرایندی در تسییهیل رهیید مپذیرد. اما با این تا ، این دو نقش مهمی

های جهانی، انتقا  ارزش به این هبکه تسری  و تشدید وابستهی اقتصادهای زیر وجوه سرمایه در هبکه

 سلطه برعهده دارند. 

مرداد و تحکیم  11های پس از کودتای از سیییا  تا های خارجی عمدفعیالییت مسیییتقیم بانب 

درصد(، بانب  53بانب اعتبارات ایران با مشیارکت چهار بانب فرانسیوی   1.تکومت هیاه آغاز هید

 بانکی یدرصد( و بانب تجارتی ایران و هلند با سرمایه 53بانکی انهلیسی   یایران و انهلیس با سرمایه

سیتی بانب  یبانب ایرانیان با سرمایه 1551هدند. در سا   تأسیس 1551درصید( در سا   53هلندی  

المللی بانب بیندرصیید(،  53انهلیسییی   ی، بانب ایران و خاورمیانه با سییرمایه(درصیید 53نیویورک  

                                                      

 بیو  یبا مشییارکت سییه بانب فرانسییو یرانیدرصیید( و ا 11  یمختلط خارج یهیبا سییرمابانب تهران  خیتار نیاز ا قبل 1

 هده بود.  جادیا 1551در سا   ییایتالیبانب ا
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درصد(، بانب تجارت خارجی ایران با مشارکت سه بانب  3/51بانب توکیو   یایران و واپن با سرمایه

درصییید سیییهام( فعالیت خود را آغاز کردند. در همین سیییا  بانب  11آلمانی   آمریکایی، ایتالیایی و

بانب هلندی، آمریکایی، آلمانی، انهلیسی، ایتالیایی،  13صینعتی و معدنی ایران با مشیارکت  یتوسیعه

ق از طری–داران وابسته و نی  با مشارکت دولت ترین سرمایهدرصید( و ب رگ 5/13واپنی و فرانسیوی  

 -ودکه بانب دولتی ب–تأسییییس هییید. این بانب همراه با بانب اعتبارات صییینعتی  -دولتیهای بانب

های درازمدت صینعتی برای صنای  وابسته برعهده ترین نقش را در نظام بانکی ایران در اعطای واممهم

 گرفتند.

های داریوش با مشییارکت چهار بانب آمریکایی و یب بانب ، بانب1531های دهه در سییا  

های واپنی، آمریکایی، گذاری ایران با مشارکت سرمایه(، بانب توسیعه و سرمایه1531ی  در سیا  واپن

( 1531های اروپایی  (، بانب ایران و غرب با مشارکت کنسرسیومی از بانب1531انهلیسی و آلمانی  

 ( تأسیس هدند.1531چیس مانهاتان   المللی ایران با مشارکت بانبو بانب بین

داری در ی سرمایههای رهد و غلبههای جهان در نخسیتین سا ترین بانبب رگ تیب،بدین تر 

داران ب رگ داخلی و دربار و نی  دولت مقام مهمی ایران به این کشیور راه یافتند و با مشارکت سرمایه

سپه های ملی، صادرات، های آخر تکومت هاه، بانببانکی کشور کسب کردند. در سا  یدر هبکه

ها( محسیییوب بانب ب رگ کشیییور  از لحاظ دارایی 3بیازرگیانی ایران و بیانیب تهران، بیه ترتیب  و

ها( سه بانب تهران، اعتبارات ایران و ایران و هدند. در میان ده بانب ب رگ کشور  از لحاظ داراییمی

 13مختلط از کل بانب  11هلند که کارهان تأمین اعتبار برای صنای  وابسته بود، قرار داهتند. همچنین 

 های بانکی را در اختیار داهتند.درصد دارایی 13 بانب کشور، مجموعا 
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ای کردند، با اتکا به وجوه سییرمایهی خارجی و داخلی کار میهای مختلط که با سییرمایهبانب 

های خارجی و داخلی را در اقتصاد کشور سیاختند، انباهیت سیرمایهبانکی متمرک  می یکه در هیبکه

کردند و سیییپس به های ب رگ و کوچب داخلی را جذب میها سیییپردهکردند. این بانبل میتسیییهی

مدت تجاری و اعتبارات درازمدت صنعتی در اختیار تجار و صاتبان صنای  قرار های کوتاهصورت وام

ها رسیییانید و به آنها یاری میهای این بانبهای دولتی به فعالیتدادنید. دولیت نی  از طریق بانبمی

 داد. بهره میاعتبارات ارزان و کم

صی های خصوداخلی بودند، بانب بانکی خارجی و یهای مختلط ج پی از اج ای هبکهبانب 

دار اصلی آن بنیاد پهلوی بود(، بانب بازرگانی، بانب صادرات غیرمختلط مانند بانب عمران  که سهام

 ترین وبانب صیییادرات که با ایجاد ب رگ داری بودند.رهییید سیییرمیایه یکننیدهو غیره نی  تسیییهییل

ترین بانب بانکی در کشیور  این بانب از لحاظ سپرده بعد از بانب ملی ب رگ یترین هیبکهگسیترده

های های مردم را در درون خود متمرک  سیییاخته بود، در فعالیتترین انیدوختهکشیییور بود( کوچیب

در اختیار هییاه و بنیاد پهلوی بود، در  یتمامبهتجاری نقش اسییاسییی برعهده داهییت. بانب عمران، که 

های آخر تکومت هاه در ی صنعت و تجارت، و در سا ها در رهتهترین سیرمایهتسیهیل رهید ب رگ

ی سییاختمان فعالیتی گسییترده داهییت و با تکیه بر وجوه بانکی دولتی سییودهای کلان به دسییت رهییته

های غیرمتخلط کرد. دیهر بانبتسیییهیل می های ب رگ راآورد و امکیان انباهیییت برای سیییرمایهمی

 دار چنین نقشی بودند.خصوصی نی  عهده

های دولتی در تسیییهیل رهییید های دولتی، خصیییوصیییی و مختلط نقش بانبلیکن میان بانب 

صنعتی و معدنی، هرچند بانکی مختلط  یای برخوردار است. بانب توسعهداری از اهمیت ویژهسیرمایه
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ای با وجوه سرمایه کرد، اساسا های خصیوصیی داخلی و خارجی فعالیت میایهبود و با مشیارکت سیرم

تبارات هیید. بانب اعویژه بانب ملی اداره میهای دولتی، بههای دولتی و با نظارت مسییتقیم بانببانب

ا مصروف ای خود رعنوان بانکی دولتی فعالیت داهت. این دو بانب تمامی وجوه سرمایهصینعتی نی  به

مامی صنایعی ت ترتیبی که تقریبا کردند، بهو گسترش واتدهای صنعتی  و ج پا  معدنی( وابسته می ایجاد

های ها بهره جستند. دیهر بانبهای کلان و ارزان این بانبکه در ایران، در آن دوره برپا هدند از وام

ز طریق یم  اترین بانب کشیییور، به صیییورت مسیییتقیم و غیرمسیییتقویژه بانب ملی، ب رگدولتی، بیه

های خارجی و داخلی ای را در اختیار سرمایههای تخصصی( وجوه سرمایههای خصوصی و بانببانب

 دادند. قرار می

ی بانکی کشیور نقش اسیاسی در ایجاد پیوند میان بازار پولی ایران و بازار علاوه بر این، هیبکه 

کرد و های تاصیل از آن را تسهیل میپولی جهانی برعهده داهیت و از این راه جریان سیرمایه و سیود

کرد. درآمد ارزی کلان نفت از امکانات انتقا  ارزش از اقتصیییاد ایران به دیهر کشیییورها را فراهم می

بانکی پس از گردش در اقتصیییاد داخلی به بازارهای پولی اروپا و آمریکا و واپن  یطریق این هیییبکه

بانکی  یخارجی، که در پیوند مسییتقیم با سییرمایههای مختلط ایرانی و گشییت. گذهییته از بانببازمی

های خصوصی و دولتی غیرمختلط نی  از طریق روابط بانکی پیوندهای تنهاتنهی خارجی بودند، بانب

ند های بسیییار ب رگ جهان، مانهای خارجی داهییتند. علاوه بر آن تقریبا  تمامی بانببانب یبا هییبکه

و  میدلند انهلیسیییی، دویچ بانب آلمان نب نیویورک، لوید وچیس مانهاتان، بانب آمریکا، سییییتی با

 ها هرچند که بنابر قانون پولی و بانکی کشییور تقهایی در ایران تأسیییس کردند. این هیعبهغیره، هیعبه

انستند در توهای بانکی در اقتصیاد داخلی را نداهیتند، اما میپذیرش سیپرده و انجام بسییاری از فعالیت
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ز و انجیام معاملات پولی در ایران فعالیت کنند. فقدان هرگونه محدودیت ارزی، این ی انتقیا  ارزمینیه

و عمیق  جا که بازار پولی ایران در پیوندی گستردهها را به سیطحی بسیار گسترده رسانید تا بدانفعالیت

 با بازار پولی جهان قرار گرفت. 

ت آن محدود بود و اقتصاد ایران با که امکانات رهد سرمایه و انباه 1511و  1551های در دهه 

 المللی درهای پولی و مالی بینها و اعتباراتی که از جانب سازمانهای ارزی مواجه بود، واممحدودیت

داری برعهده داهت. اما با اف ایش درآمد هد، نقش مهمی در استقرار سرمایهاختیار دولت قرار داده می

ها و اعتبارات کاسییته هیید. چراکه اف ایش وجوه برای این وام، از نقش و اهمیت 1531 ینفت در دهه

تا به آن تد بود که دولت هاه امکان جذب  -به صورت ارزی بود که تماما –گذاری ن د دولت سرمایه

های خارجی در اختیار گذارییافت و بخشیییی از این وجوه را به صیییورت سیییرمایهتمامی آنها را نمی

گذاری در کروپ آلمان( و وام به نهادهای دولتی انهلیس و فرانسه ههای ب رگ  مانند سیرمایهیرکت

 داد.قرار می

 

  خارجی تجارت وترکیب شدنصنعتی –راهبرد جایگزینی واردات 

و  ایداری نه تنها موجب گسیترش وابسیتهی صنای  به کالاهای واسطهرهید صینعت و سیرمایه

 یی به تجارت خارجی گسترده، و بنابراین به هبکهدارای هید، بلکه آن را اف ایش داد. سرمایهسیرمایه

سیو و کشیورهای دیهر از سوی دیهر، نیاز های میان تولید و بازار داخلی از یبای از واسیطهگسیترده

پیش از انقلاب معرف تنوا و پیچیدگی نیاز تولید و بازار  یهداهییت. گسییترش این خدمات در دو ده

 یهای وابسییتهتوسییط هییرکت . واردات و صییادرات کالا اکثرا داخلی به کالاهای وارداتی بوده اسییت
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هیید. اگرچه با رهیید صیینعتی، یب یا چند کالا تخصییص داهییتند، انجام می یانحصییاری، که در مبادله

کالا را  یهای صنعتی که فروش و مبادلهی پولی، توسط هرکتها، تتی در زمینهبخشی از این فعالیت

 گرفت. خود برعهده داهتند، صورت می

فروهی نی  گسترش یافت و تجم کالاهای داری، تجارت داخلی و عمدههمراه با رهید سرمایه 

ساخته هده توسط صنای  وابسته، در مبادلات اف ایش یافت. بخش مهمی از اعتبارات نظام بانکی نی  در 

 داران ب رگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت. اختیار سرمایه

جایی جمعیت موجب تمل کالاهای وارداتی و صادراتی، توزی  کالا در داخل و جابه ضرورت 

نی، ونقل زمیونقل هده است. در این زمینه چند هرکت انحصاری ب رگ وابسته در امر تملرهد تمل

بوس، وانت و غیره، دار، میالکان مسیییتقل اتوبوس، مینیهیا ه ار کیامیونهوایی و درییایی در کنیار ده

 اند. ت داهتهفعالی

اخت های اقتصیاد ایران، در سضیعف ارتباط متقابل بین صینای  و بخش صینعت با دیهر بخش 

هود. این امر بدان معناست تجارت خارجی آن، یعنی در ترکیب صادرات و واردات آن نی  متجلی می

یازهای درونی که ترکیب کالاهای صیییادراتی و وارداتی و می ان هرکدام از آنها، عمدتا  نه براسیییاس ن

مللی هییکل الجهانی انحصییارات وتقسیییم کار بین یتکامل اقتصییاد ملی، بلکه براسییاس ال امات هییبکه

 گیرد. می

رات دی در ترکیب صامداری در ایران تغییر چندان مهی سیرمایهدر این دوره گسیترش و غلبه 

ار گرفت، اما نفت خام کشییور به وجود نیاورد. چند کالای صیینعتی جدید در ردیف صییادرات ایران قر

ی خود در کل صییادرات کشییور را همچنان تفظ کرد و مقام او  کالاهای کنندهنقش اصییلی و تعیین
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سینتی صیادراتی در میان صادرات غیرنفتی کشور کماکان برجای ماند. گذهته از این، اولویت راهبرد 

 بییییرای اجرای طرح سیاستهای لازم جایه ینی واردات نه اف ایش صادرات، بلکه ایجییییاد زیرساخت

هییدن بود. در واق ، نسییبت صییادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی با جانشییینی واردات و صیینعتی

هدت کاهش کیییه بیییا اف ایش واردات همراه هد، به 1531 یهاواییییل ده اف ایش هدید قیمت نفت در

 یافت. 

محصولی به تب اقتصاد عمدتا  یارهد صنعتی، با اف ایش نیاز کشور به ارز خارجی، می ان اتک 

، سهم نفت در کل صادرات 1533تا  1551های فروش نفت را تتی اف ایش داد، به طوری که میان سا 

 %1351اف ایش یافت و سهم صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی از  %9551به  %1151از کالا و خدمات 

  1.تن   پیدا کرد %351به 

هد. و این  برابر 51ارزش واردات کشور به موازات رهد صنعتی  ،1533و  1551های بین سا  

 91بیش از  1.در تالی بود که در همان دوره صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اف ایش ناچی ی پیدا کرد

واپن، فرانسه و انهلیس و چند کشور دیهر اروپای غربی درصد واردات ایران از آمریکا، آلمان غربی، 

 تأمین هده است.

هیییدن و چهونهی آن، و نی  اف ایش درآمید نفت، ترکیب کالاهای همراه بیا فراینید صییینعتی 

بلا  گونه که قای، تغییر کرد. اما همانای و سرمایهبادوام، واسیطه-وارداتی بر اسیاس سیه گروه مصیرفی

ش یافت ربا دو گروه دیهر گست نسبت بیشتری در مقایسهبادوام به-اهاره هد، واردات کالاهای مصرفی

                                                      

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1

 .همان 1
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 ای که عمدتا کالاهای واسطه و سرمایه 1533در سا   1.هدن ضعیف و وابسته بودصنعتی خود بیانهر که

چنین بود که ایران از داد. اینواردات کشور را تشکیل می %1153هدند، در صینای  وابسیته مصرف می

رک ی برای جذب محصولی باقی ماند و از سوی دیهر، به مسیو از لحاظ صیادرات، کشوری تبیب

شرفته و به یپداری ویژه کالاهای تکنولوویب کشورهای سرمایهای بهکالاهای مصرفی، واسطه و سرمایه

 هد. یلتبدویژه در بخش تولید وسایل تولید ها بهبازاری برای تخفیف بحران تولید اضافی آن

 

 

 شدن و رشد نامتنارب بخش خدمات صنعتی -راهبرد جایگزینی واردات 

دیهر از نمودهای سیاختار اقتصیادی ایران، رهید متورم و نامتناسب بخش خدمات است. یکی 

 داری، خدماتونقل، انبارداری، ارتباطات، بازرگانی، رستوران و هتلسیهم این بخش  که هامل تمل

درصد در  %1151ناخالص داخلی از « تولید»عمومی، خدمات اجتماعی و هیخصی و خانهی است( در 

طی همین دوره سهم جمعیت هاغل در بخش خدمات  1.اف ایش یافت 1533در سا   %11به  1551سا  

بالا رفت. بیش از نیمی از اف ایش درآمد  %51به  %1551نسییبت به کل جمعیت هییاغل و فعا  کشییور از 

 ناخالص ملی در این دوره نصیب این بخش گردید.

                                                      

 .همان 1

 ونقل،تمل مسییه درصیید، 9/3 به درصیید 1/1 از یهتلدار و رسییتوران ،یبازرگان سییهم، 1533 و 1551 یهاسییا  انیم 1

 سهم درصد، 5/3 به درصد 1/1 از یپول و یمال موسیسیات خدمات سیهم درصید، 1 به درصید 3/1 از ارتباطات و یانباردار

 1/9 به درصد 3/5 از یعموم خدمات سهم درصد، 1/9 به درصد 9/3 از یتخصیصی و یاترفه خدمات و مسیتغلات خدمات

 یهامتیق به  «یداخل ناخالص دیتول در» درصد 1/1 به درصید 9/1 از یخانه و یهیخصی ،یاجتماع خدمات سیهم درصید،

 (.همان  کرد رییتغ( 1535 ثابت
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، بخش خدمات را نی  به دو بخشی آنبخشی و درونداری و ضعف میانرهد صنعت و سرمایه 

روی کار کارگیری نیمانده و سییینتی، از نظر بهنوا فعیالییت خدماتی جدید و پیشیییرفته و فعالیت عقب

ابتدایی نیروی  کارگیریداری و بهنیروی کار در روابط سییرمایه یکارگیری پیشییرفتهم دبهیر، یعنی به

وری، تقسیییم بورووایی و پیشییهت خردهداری و توزی  خرد با خصییلکار در چارچوب روابط سییرمایه

   1.کرد

سوداگری، گردش و توزی  کالا  تجارت، یمانده و سنتی خدماتی در عرصههای عقبفعالیت 

یش داری در بپولی و سرمایه -ط کالاییبفروهی، که میراث رهد روافروهیی و خردهبه صیورت عمده

                                                      

 نیا کارکنان تعداد متوسییط نییپا رقم( خدمات جمله از و  یاقتصییاد یواتدها یماندگعقب  انیم یهاهییاخص از یکی 1

 یبازرگان در نفر، 1/5 هییهرها در یداقتصییا یهافعالیت کل کارکنان تعداد متوسییط، 1535-1531 سییا  در. اسییت واتدها

. است بوده نفر 3/3 خدمات ریسا و نفر 9/1 مهیب و بانب در نفر، 1/9 ونقلتمل در نفر، 1/1( یفروهیو خرده یفروهی عمده

 از منظور  گرفتیم صییورت یهییهر دارکارکن ریدا کارگاه 333335 در که یاقتصییاد یهافعالیت کل از سییا  همان در

( درصد 3/33  کارگاه 513113 تعداد( است رهیغ و سیازمان هیرکت، کارخانه، معدن، مغازه، نوا هر آمار نیا در «کارگاه»

 یبازرگان تیفعال در( هاکارگاه کل درصییید 9/51 یعنی  کارگاه 139133 تعداد نیا انیم از. بود یخدمات یهاکیارگاه

 در( درصید 3/1  کارگاه 11131 ونقل،تمل در( هاکارگاه کل درصید 1/1  کارگاه 1111(،یفروهیو خرده یفروهی عمده

 یسییرهییمار جی.  نتااندبوده کار به مشییغو  یخدمات یهافعالیت ریسییا در( درصیید 9/15  کارگاه 91111 و مهیب و بانب

 (.1535-1531 کشور کل یههر جامعه یهاازکارگاه

 9/31 که کردندیم کار نفر 1115191 هییهرها یاقصییاد یهافعالیت کل در دارکارکن ریدا یهاگاهکار در سییا  همان در

 کارکنان کل درصیید 3/11 ای  نفر 111131 یبازرگان یهافعالیت. داهییتند اهییتغا  یخدمات یهافعالیت در آنان درصیید

 خدمات ریسیا و( درصیید 9/5  نفر 15331 مهیب و بانب(، درصید 1/5  نفر 11113ونقل تمل(،هییهرها یاقتصیاد یهافعالیت

  همان(. بودند داده اختصاص خود به را( درصد 1/11  نفر 313193

 19تا  11 نیکارگاه( ب 15135درصییید آنها   3/5کارکن  9تا  1 یدارا یخدمات یهافعالیتدرصییید  1/93همیان سیییا   در

 جینتااند.   نفر کارکن داهیییته 311از  تربیشکارگاه  31کارکن و  99تا  31 نیبکارگاه( 1331درصییید آنها   1/1کارکن، 

 (. 1535-1531 کشور کل یههر جامعه یهاازکارگاه یسرهمار

را  یمانده و سنتعقب تیو فعال شرفتهیو پ دیجد یخدمات تیبه دو نوا فعال یبخش خدمات ههر میتقس یفوق به روهین آمار

 .  دهدینشان م
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ی  گردش گسترش وسارتباطی و خدمات، عدمسبب ضعف تأسیسات زیربنایی از یب قرن اخیر بود، به

 1.یافته، در سراسر کشور گسترده بوده استپولی و مالی، و ضعف مفرط توزی  و خدمات سازمان

داری، هسرمای یداری، تو  خدمات جدید و پیشرفتهها نی  با رهد سرمایهبخشی از این فعالیت

سییییعی ها به نحو ودوام، پدید آمد. این فعالیتمانند توزی  لوازم یدکی اتومبیل و کالاهای مصیییرفی با

ربنایی های پایین زیها و ه ینهنیروی کار مازاد غیرماهر را به کار گرفته و به سیبب رواج استثمار در آن

ها فعالیت نسبی یافته است. بخشی از این یهای خدماتی پیشرفته و جدید امکان بقادر مقایسه با فعالیت

داهیت، یا به رقابت کشیده هده و از بین رفت و یا خود را با هرایط جدید وفق  ی دیریننی  که سیابقه

 1.های پیشرفته ادغام هدداده و در فعالیت

                                                      

 یفروهعمده تعداد، 1535-1531 سا  در کشور کل یههر یهاکارگاه از یاجتماع امور و کار وزارت یسرهمار مطابق 1

 تعداد کارکن، نفر 551111 با «کارگاه» 111911 هایفروهیییخرده تعداد کارکن، نفر 15911 با «کارگاه» 11595 هییهرها

 خدمات «یهاکارگاه» تعداد کارکن، نفر 115951 با «کارگاه» 31911 هییهرها یخانه و یهییخصیی خدمات «یهاکارگاه»

 15111 ههرها در هاهتل و هارسیتوران تعداد و کارکن نفر 11591 با «کارگاه» 111113 اهیهره در مسیتغلات امور به مربوط

 خدمات «کارگاه» 311 ،یفروهییهخرد 111 ،یفروهییعمده 313 تنها سییا ، همان در. بود کارکن نفر 35935 با «کارگاه»

 تربیش و نفر 11 یایدار یدارنلهت و رسییتوران 199 و مسییتغلات امور به مربوط خدمات «کارگاه» 135 ،یخانه و یهییخصیی

 .داهتند کارکن نفر 3 تا 1 الذکرفوق خدمات غالب بخش. اندبوده کارکن

 یهاکارخانه یهایندگیخود را به نما یدار ورهیکست هدند و جاه ار دکان 31تدود  1533تا  1531 یهاسیا  انیدر م 1

ه ار  13ه ار نفر به  31بدون م د در هیهر روسییتا از  یلیکارکنان فام تعداد رات،ییتغ نیتا  همراه با ا نیوابسیته دادند. در ع

 لیه ار نفر تقل 115ه ار نفر به  331ها تعداد کارکنان مسییتقل خدمات در هییهر و روسییتا از . در همان سییا افتینفر کاهش 

 کرد.  دایپ

ه را بر کار دولت وابست یاجتماع میقست  یتورم و عدم گسیترش سر یندهیگذهیته، نرخ ف ا میآخر رو یهاواق  در سیا  در

 یعیتوز یههر یبورووازاطاق اصناف، خرده قیاز طر د،یجد یعیو توز یدیتول یهافعالیتآن داهیت تا به منظور گسترش 

 را مورد تمله قرار دهد. 
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ی گردش، توزی  و خدمات دولتی، ویژه در عرصیییههای پیشیییرفته و جدید خدماتی، بهفعالیت 

 یاز داهته است:هدت نها بهداری به این فعالیتصنعتی و سرمایه یمحصو  رهد وابسته

داری در هرایط سرمایه یهای مهم رهد و غلبهخدمات دولتی  عمومی( که یکی از اهرم -الف

آخر پیش از انقلاب  یبخشی بود، در دو دههبخشی و درونماندگی عمومی و ضیعف روابط میانعقب

تنهی با وند تنهاسییالاری بنا به ماهیت طبقاتی رویم پید. دسییتهاه دیوانهییاز رهیید سییریعی برخوردار 

کرد. تسهیل انباهت و تیات این دو را در اقتصیاد کشور تأمین می یی خارجی داهیت و ادامهسیرمایه

ها، انبارهای گردش سییرمایه و کالا، گسییترش تأسیییسییات زیربنایی  از قبیل تأسیییسییات بندری فرودگاه

ربوط های مرتباطات و فعالیتها، خدمات بانکی، پو  و بیمه، بهداهت، آموزش و پرورش، ادولتی، راه

خارجی از طریق اف ایش سود و نی  گسترش  یسیاخت. سرمایههای گروهی( را ضیروری میبه رسیانه

مردم، بیشیترین منفعت را در استفاده از این نهادها  یفرهنگ مصیرفی و هیکل دادن به رفتار و اندیشیه

 برد. می

های ترین رهییتهنکی و مالی به یکی از مهمهای باداری، فعالیتی سییرمایهبا رهیید و غلبه -ب

های پیشیییرفته و جدید تبدیل هییید. خدمات و به اب ار مهمی در هدایت سیییرمایه در فعالیت یپیشییرفته

های بیمه برای رهد تجارت خارجی، کنتر  امور مالی، رهد روابط پولی گسترش نظام بانکی و هرکت

در تولید و خدمات  گذاریو اعتبار و سیییرمایه انیدازهیای پراکنیده، اعطای وامدر داخیل، جیذب پس

 های بانکی و بیمه را هدت بخشید.تمرک  فعالیتتراکم و  ضرورت داهت. این امر متقابلا 

تنها موجب گسیترش وابسیتهی صنای  به واردات کالاهای داری نهرهید صینعت و سیرمایه -ج

ی به تجارت خارجی گسترده، و بنابراین به دارای هد، بلکه آن را اف ایش داد. سرمایهواسیطه و سرمایه
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سییو و کشییورهای غربی از سییوی های میان تولید و بازار داخلی از یبای از واسییطهگسییترده یهییبکه

دیهر، نیاز داهیت. گسترش این خدمات در آن دوره معرف تنوا و پیچیدگی نیاز تولید و بازار داخلی 

های خارجی، که در ات کالا اکثرا  توسییط هییرکتبه کالاهای وارداتی بوده اسییت. واردات و صییادر

شی از این صنعتی، بخ یهد. اگرچه با رهد وابستهیب یا چند کالا تخصص داهتند، انجام می یمبادله

برعهده  کالا را خود یدلهاهای صنعتی که فروش و مبپولی، توسیط هرکت یها، تتی در زمینهفعالیت

 گرفت. داهتند، صورت می

فروهی نی  گسترش یافت و تجم داری، تجارت داخلی و عمدهسرمایه یهید وابستههمراه با ر

کالاهای سییاخته هییده توسییط صیینای  وابسییته، در مبادلات اف ایش یافت. بخش مهمی از اعتبارات نظام 

 داران ب رگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت. بانکی نی  در اختیار سرمایه

جایی جمعیت لاهای وارداتی و صیییادراتی، توزی  کالا در داخل و جابهضیییرورت تمل کا -د

ونقل ونقل هییده اسییت. در این زمینه چند هییرکت انحصییاری ب رگ در امر تملموجب رهیید تمل

 بوس، وانت ودار، مالکان مسیییتقل اتوبوس، مینیهیا ه ار کامیونزمینی، هوایی و درییایی در کنیار ده

 اند. غیره، فعالیت داهته

 

  



 111/  فرهاد نعمانی

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

  کشاورزی راختار ناهمگونی و شدنصنعتی –راهبرد جایگزینی واردات 

 ساختار یهگسیختای اسیت که خصلت کم و بیش ازهمهای عمدهبخش کشیاورزی از عرصیه

گذارد. ناهمهونی سیاخت بخش کشیاورزی ایران قبل از اصلاتات داری ایران را به نمایش میسیرمایه

داری، که از جمله به ی سرمایهما این ناهمهونی با رهید و غلبهنی  وجود داهیت. ا 1511ی ارضیی دهه

 داری در بخش کشاورزی بود، تشدید هد. ی مناسبات تولید سرمایهمعنای غلبه

م هایی چون تقسیتوان در پدیدهگسیخته در بخش کشاورزی را میهای بارز ساخت ازهمجلوه 

مانده و وسیییی  و تفظ بقایایی از عقبی محدود و یب قسیییمت این بخش به یب قسیییمت پیشیییرفته

 مناسبات پدرسالاری مشاهده کرد. 

، هرچند که مقدار مطلق تولید کشاورزی دوبرابر هد، سهم 1533و  1551های سا  یدر فاصله

بخش   1.تن   یافت %151به  %1155( از تدود1535های ثابت قیمت برمبنایآن در تولید ناخالص ملی  

طور ترین بخش اقتصاد کشور بود، به، از نظر می ان جمعیت هاغل ب رگ1531کشیاورزی که تا سیا  

کاهش سهم  1.ترین سیطح باروری کار باقی ماندترین بخش اقتصیادی کشیور با پایینماندهنسیبی عقب

، 1533تا  1551های سا  یتولید کشیاورزی در تولید ناخالص داخلی و رهد مطلق ناچی  آن در فاصله

داری در این بخش اسییت، بحران تولید کشییاورزی را نی  بیانهر رهیید مناسییبات سییرمایهکه در عین این

                                                      

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1

تن   کرد.  1533درصیید در سییا   1/51به  1511درصیید در سییا   31در کل اقتصییاد، از  یهییاغل کشییاور تیسییهم جمع 1

درصیید  51آن سییا  در که–با بخش صیینعت  سییهیدرصیید بود که در مقا 1/53تدود  1531سییهم در سییا   نی(. ا11 جدو  

 . رفتیهاغل به همار م تیدر کل جمع  انیم نیبالاتر -گرفتیهاغل و فعا  را دربر م تیجمع
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دهد، بحرانی که ازجمله باع  اف ایش هیییدید واردات بسییییاری از مواد غذایی و مواد خام نشیییان می

 های کشاورزی و صنعت هده است.گسیختهی بخشموردنیاز صنای  هد و باع  تشدید ازهم

نها تثابت ناخالص داخلی، نه ی، سهم کشاورزی در تشکیل سرمایه1533ا ت 1511های میان سا 

( 1535های ثابت به قیمتنسییبت   %155درصیید به  %3طور نسییبی نی  از طور مطلق ناچی  بود، بلکه بهبه

ل آلات و وسایهایی که برای تولید ماهینگذاریکه می ان سیرمایههمچنین با وجود آن 1.کاهش یافت

گذاری ای رو به اف ایش داهت، اما در مقایسه با می ان سرمایهگرفت، تا اندازهزی انجام میکار کشاور

هده در بخش کشاورزی نی  های انجامگذاریسرمایه 1.های صینعت و خدمات بسییار کم بوددر بخش

 ای متکی بود.ای و سرمایهبه واردات کالاهای واسطه عمدتا 

سوخ ی رها قبل در نتیجهئودالی را در کشاورزی که از مدتاصلاتات ارضی، تلاهی روابط ف 

های عمیقی در آن ایجاد هده بود، سرعت بخشید. پس از اصلاتات کالایی هیکاف-بطئی روابط پولی

داری هایی چون قشربندی درونی دهقانان و رواج کار م دبهیری، گسترش مالکیت سرمایهارضی پدیده

یمیایی، آلات، کود هالا رهد چشمهیری یافت. در کشاورزی از ماهینمثابه کو خرید و فروش زمین به

 های مدرن کشاورزیطور کلی روشو نها  اصلاح هده و به رهای نباتی، بذسموم دف  آفات و بیماری

                                                      

 3/31 از بیترت به یداخل ناخالص ثابت هیسییرما لیتشییک در خدمات و گاز، و نفت معدن، و صیینعت سییهم دوره همان در 1

 .  همان(افتی رییتغ درصد 9/51 و درصد 1 درصد، 1/31 به درصد 3/51 و درصد 1/11 درصد،

 به خدمات، و صیینعت یهابخش در کار لیوسییا و آلاتنیماهیی در یگذارهیسییرما  انیم 1533 سییا  در مثا ، عنوانبه - 1

  همان(. بود یکشاورز در یگذارهیسرما تجم برابر 11 از شیب و برابر 9 با یتقر بیترت
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د و یکسان ه هم ن دیب و نسبتا قیمت کالاهای کشاورزی در سراسر ایران به 1.تری هدبیش یاسیتفاده

 ی اف ایش یافت.کشت نباتات صنعت

های اصییلاتات ارضییی از بالا که ناهییی از نقش و نفور مالکیت ب رگ ارضییی در محدودیت 

ر پذیفئودالی را امکانسیییالیاری تامی مالکان ب رگ، دوام بقایای روابط نیمهو تمیاییت دیوان دولیت

ناگ یر د و بهسیازد. اصلاتات ارضی تدود نیمی از دهات، اراضی کشاورزی و دهقانان را هامل نشمی

ادی به سبب جبر اقتص ،در این مناطق تغییر مناسیبات تولیدی بسیار آهسته صورت گرفت. در عین تا 

فقر گسیترده در روسیتاها، باروری پایین در کشیاورزی و ستم اجتماعی و سیاسی، بخشی از دهقانان را 

 وران و رباخوارانان، پیلهخرها، سییلفط خود را با مالکان ب رگ زمین، واسییطهبناگ یر سییاخت تا روا

 .1هییدندداد که همواره فقیرتر میزمین تشییکیل میزمین و کمتفظ کنند. اکثریت دهقانان را اقشییار بی

بری، سهم هدند تا بهاین بخش از دهقانان زمین کافی برای تأمین معاش نداهیتند، و بنابراین مجبور می

مالکانه  یمالکانه مقطوا  بهره یصورت پرداخت بهرهزمین از مالکان ب رگ به  یکاری یا اجارهنصفه

داری  و روابط توزیعی و انتقالی( را در سرمایهپیشا یی مالکانهداری( روی آورند. این امر بهرهسرمایه

به  ،سیطح بالایی نهه داهیت و جریان ترکت سرمایه به تولید کشاورزی را آهسته کرد. از سوی دیهر

جداهییده از مالکیت وسییایل تولید را    ایران امکانات جذب نیروی کارِکه وابسییتهی صیینایعلت آن

                                                      

 .1535سا   یدوم سرهمار ی. مرتلهیکشاورز یریآمارگ جینتا 1

 3 از ترکم خانوار ه ار 1391 و بودند نیزمیب برداربهره خانوار ه ار 315، 1535 سا  در یکشاورز یسیرهمار آمار طبق 1

 یمرتله. یکشاورز یریآمارگ جینتا   دیرسیم ه ار 1/5131 به سا  آن در ییروسیتا یخانوارها کل. اهیتندد نیزم هکتار

 .(1559 سا  یکشاورز یریآمارگ و 1535 سا  یسرهمار دوم
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ری  داری و رهید سییسیرمایهپیشییاکرد  جمعیت اضیافی نسیبی(، دگرگونی بنبادی مناسیبات محدود می

 گرفت. نیروهای مولد در کشاورزی آهسته صورت می

 هقانی کهدر چنین هییرایطی، تولید در بخشییی از املاک ب رگ به هییکل واتدهای کوچب د

ی مالکانه و اجاره به اهیییکا  مختلف بودند، ادامه یافت و لذا ها مجبور به پرداخت بهرهصیییاتبان آن

گذاری در کشییاورزی در این املاک هم سییودآور نبوده، با مکانی ه هییدن تولید کشییاورزی و سییرمایه

ها ان و واسطهخربه سلفتا  و مرفه نی  به سبب وابستهی رو بود. دهقانان میانهمحدودیت ساختی روبه

 هییده و کودها وبهره، عدم دسییترسییی به بذر و نها  اصییلاحوران، عدم وجود اعتبار کافی و کمو پیله

ی و بی نابرابر میان هیهر و روسیتا، آن هم در هیرایط وجود جمعیت اضافی نسسیموم هییمیایی، مبادله

 کشت و اف ایش بارآوری در واتدهای تر به امر بهبود روشمحدودیت گسیترش اهیتغا  صنعتی، کم

های جدید تتی با تمایت دولت که در وضیی  مقررات گذاریرو، سییرمایهسییطح روی آوردند. ازاین

بخش  داران و پرداختبهره به سرمایهبهره و کمهای بیی مالیاتی، اعطای اعتبارات و وامسالهمعافیت ده

 یافت، به علت پایین ماندن سودآوریزتاب میضیی بااکشیی ارتوجهی از مخارج تسیطیح و کانا قابل

ویژه زراعت سودآور کند و در چنین دارانه را در کشاورزی، بهتوانسیت تولید سیرمایهکشیاورزی نمی

زمین مزمین و کهرایطی مالکان ب رگ در بسیاری از روستاها تاضر نبودند زمین خود را به دهقانان بی

گذاری کنند. های دیهر تولید سیییرمایهی مالکانه( را در رهیییتههاجاره دهند و ثروت خود  ازجمله بهر

داری آن، ترکت سیرمایه به تولید کشاورزی را آهسته سیرمایهپیشیازمین در اهیکا   یبالاماندن اجاره

کرد و به همین دلیل نفور سیرمایه در کشاورزی بیشتر به سوی آن بخش از تولید کشاورزی جریان می

داری، دامپروری یا در کشیییت داری، دامتری به زمین داهیییت  مانند مرغمییافت که وابسیییتهی کمی
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کرد، سییود می یسییطح اجاره به اضییافهبازده زمین را هم یهای جدید و مکانی همحصییولاتی که روش

 داری دررهد سرمایهبرده، های سیاختی نامگرفت(. گذهیته از این، در هیرایط محدودیتصیورت می

تمرک  هدید همراه بود، به طوری که چندین کشت و صنعت ب رگ و نی  چندین  کشاورزی از آغاز با

خش اش قرار داهت. بداری چون هژبر ی دانی و خانوادهی پنبه در دست سرمایهی قند و تصفیهکارخانه

مرغ در تهران، مازندران، اصیییفهان، کرمان و مشیییهد در اختیار چند عظیم بیازار گوهیییت مرغ و تخم

 هایداری و دامپروریهای ب رگ کشت و صنعت دامداران اصلی هرکتود و سیهامهیرکت ب رگ ب

 دادند. داران ب رگ تشکیل میب رگ ایران را خاندان سلطنتی و دیهر سرمایه

 برده آهسییته صییورتدولت برای تسییری  ترکت سییرمایه به بخش کشییاورزی که به دلایل نام 

کردن رد، بیرون راندن دهقانان از اراضی زیر سدها، ملیمالکیت از تولیدکنندگان خگرفت، به سلبمی

داران ب رگ داخلی و خارجی روی آورد. اما هیده به سرمایهضیی یکپارچه و تسیطیحاآنها و تحویل ار

های گذاری در کشیییاورزی را در چارچوب روشی سیییرمایهتوانسیییت مسیییئلهاین سییییاسیییت نی  نمی

اری و دسرمایه یهده در هرایط بازتولید وابستهت اخراجدارانه تل کند. بخش مهمی از جمعیسیرمایه

ماند ویژه در صنعت، همچنین در روستا میهای تولیدی دیهر، بهامکان جذب این جمعیت در رهتهعدم

 ساخت.پذیر میداری را امکانسرمایهپیشای و این امر دوام اجاره

ر پیشرفته به وجود آورد که دداری از سیویی یب بخش کشاوری بدین ترتیب، رهید سیرمایه 

های سیییابق و وارثان آنها بودند و اینب به همان فئودا  میالکان ب رگ اراضیییی، که اکثرا  آن عمیدتیا 

تن داران ب رگ با در اختیار داهکردند. این زمیندیل هده بودند، فعالیت میبداران کشاورزی تسرمایه

و به کمب اعتبار دولتی و تمایت دولت تا تدودی به گیری از نیروی کار ارزان بهترین اراضی با بهره
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ی( و تجاری و صنعت یهای ب رگ خصوصی  سرمایهمکانی ه کردن کشیت پرداختند. همچنین سیرمایه

های خارجی نی  با ایجاد واتدهای ب رگ کشت و صنعت، بخشی از اراضی دولتی و تا تدودی سرمایه

داری و دامپروری به وجود های عظیم دامو مجتم مرغوب و منیاب  آب را بیه خود اختصیییاص دادنید 

مانده و سنتی کشاورزی در اراضی بخشی از مالکان ب رگ براساس آوردند. از سوی دیهر، تولید عقب

 تا  و فقیر با خصلتمانده در اراضی دهقانان مرفه، میانهداری، و تولید خرد عقبسرمایهپیشیای اجاره

سینتی براساس مناسبات پدرسالانه نی  به فعالیت داری تفظ هید. دام بورووایی در مقیاس وسییعیخرده

برده در ارتباط با بازار قرار داهیییت و زیر ی تولید در تمامی موارد نامخود ادامیه داد. امیا بخش عمیده

ی به های دهقانبرداریهد. تدود نیمی از تولیدات سالانه و داپمی بهرهداری بازتولید میسیلطه سیرمایه

 های دهقانی متفاوت بود. نیروی کاربرداریرسیید، اگرچه این نسیبت در اقشار مختلف بهرهش میفرو

اگرچییه درصییید نییاچی ی از  ؛داداین واتییدهییا را نی  اغلییب اعضیییای خییانوار دهقییانی تشیییکیییل می

غم ه ربتولید خردِ دهقانی کرد. از این رو هیای دهقانی از نیروی کار م دبهیر اسیییتفاده میبرداریبهره

  1.بورووایی داهتی آن، عمدتا خصلتی خردههای تولید مورد استفادهماندگی روشعقب

 

 داری و توزیع درآمد و ثروت ی ررمایهغلبه

و  بخشیداری، آن هم در هیرایط ضیعف هدید ارتباط متقابل درونگسیترش ناموزون سیرمایه

ا  کننده بر اهکاثری ویرانهاره هد، ها اهای صنعت، کشاورزی و خدمات که در بالا به آنبخش میان

کا  ناقص این اه یکه آنها را سیریعا  متحو  سازد. تج یهگذارد. بدون اینی تولید باقی میماندهعقب

                                                      

 .1535 سا  یسرهمار دوم مرتله. یکشاورز یریآمارگ جینتا 1
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تر پیشرفته کارگیری اب ار تولیدری و وجود جمعیت اضافی نسبی که بهادی سرمایهتولید در هرایط غلبه

 یماندهآن را بر اهکا  عقب یپولی و غلبه-سیو روابط کالاییاز یبکند، رو میرا با محدودیت روبه

 یطهدارد. گسییترش و سییلدهد و از سییوی دیهر نرخ باروری تولید را پایین نهه میتولید گسییترش می

پولی در هیییهرها و روسیییتاها، خرید کالاهای مصیییرفی و وسیییایل تولیدی را در بخش  -روابط کالایی

دست از یوران تهوران، دهقانان و پیشهبا تشیدید قشربندی میان دهقانان و پیشه برد ومانده بالا میعقب

فی یا نیروی کار ارزان و غیرماهر اضا یکنندهمالکیت وسایل تولید جداهده، این بخش را به منب  تأمین

کند. وجود جمعیت اضیافی نسیبی روند جایه ینی نیروی کار توسط جمعیت اضیافی نسیبی تبدیل می

سییازد. از دسییت رفتن بخشییی از ین را کند کرده، اف ایش باروری تولید را با محدودیت مواجه میماهیی

ی ها و انحصارات خرید و فروش، پرداخت اصل و بهرهمازاد تولیدکنندگان خرد از طریق کنتر  قیمت

ری آنها گذاهود و سرمایههان خارج میخران از دستها و سلفواسیطه یها، رباخواران، سیلطهبانب

 سازد.رو میکند و رهد باروری تولید را با مان  روبهرا در بهبود تولید محدود می

 نی  قادر به جذب بخش وسیعی از جمعیت« برسرمایه»رهید صینای  جدید متکی به تکنولووی  

به  داری پیشییرفته با فقر و بیکاری دسییتاضییافی نسییبی نیسییت. وجود این جمعیت که در کنار سییرمایه

سازد. باروری متوسط کار که به سبب رهد رو میان اسیت، رهد م د واقعی را با محدودیت روبهگریب

هیییرایط بازتولید تاریخی و معنوی کار چندان کمب  یرود، به ارتقاصییینای  جدید تا تدودی بالا می

ه بخشی کیابد، چرا در نرخ م د بازتاب نمی کند و نیازهای جدید زیستی و فرهنهی کارگران تماما نمی

گردد. أمین میداری تسرمایهپیشیای بازتولید نیروی کار در تولید کالایی خرد و تولید معیشیتی از ه ینه

صییادق  پردازند،ویژه در مورد کارگران فصییلی و کارگران صیینایعی که به کشییاورزی نی  میاین امر به

ش را از طریق کسییب ارز اسییتثماراسییت. به عبارت دیهر وجود جمعیت اضییافی و نسییبی کار نی  فوق

هد، دروی کاری که بخشیییی از بازتولید آن در روسیییتا رخ مییاضیییافی مطلق و همچنین اسیییتفاده از ن

 سازد.پذیر میامکان
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های داری، انتقا  ارزش از بخشسرمایه یماندن باروری کار در مقایسیه با بخش پیشیرفتهپایین

 داری را رهد داده و اینسرمایه یهای پیشرفتهبخش داری بهسیرمایهپیشیاداری و سیرمایه یماندهعقب

 دهد. مانده و سنتی کاهش میهای عقبی نابرابر سطح انباهت را در بخشمبادله

نابرابر ناهی از آن میان ههر  یناموزونی هیدید رهد باروری در کشاورزی و صنعت، و مبادله 

تولید و توزی  به تشییدید نابرابری توزی  ی داخلی وخارجی بر ی انحصییاری سییرمایهو روسییتا و سییلطه

د. کنرو میدرآمد میان طبقات انجامیده، این خود انباهییت سییرمایه و رهیید بازار را با محدودیت روبه

کردی طبقاتی به توزی  یهای بسییییار محدود آماری موجود روهدجیا کیه داارقیام توزی  درآمید تیا آن

 ویاست.پذیر سازد، در این زمینه گدرآمد را امکان

ی خصیییوصیییی و دولتی   مجموا ، سیییهم سیییود، بهره و اجاره1533و  1551های میان سیییا  

های جاری بورووازی و بیه دلیل فقدان وجود آمار( در کل درآمد ملی به قیمتداران، خردهسیییرمیاییه

تن   پیدا کمی تی لرسیید( و سهم م د و تقوق خصوصی و دو %1151به  %11اف ایش یافت  از اندکی 

 3ها بیش از در همین دوره اف ایش سییهم م د و تقوق خارجی 1.درصیید رسییید( 5/19به  %51رد  از ک

 ها بود.برابر م د و تقوق ایرانی

های صیینعت، خدمات و کشییاورزی رهیید ناموزون توزی  ها به بخشی تغییر این سییهمتج یه 

ی خصوصی و دولتی به تصویر هدر مقایسیه با سهم سهم سود، بهره و اجاررا درآمد میان م د و تقوق 

تی در کل درآمد ملی از ل، سییهم م د و تقوق خصییوصییی ودو1531و  1513های کشیید. میان سییا می

رسید، در تالی  %951به %1151کاهش یافت. در همان دوره، این سهم در بخش صنعت از  %11به  55%

 %51به  %13کشاورزی از  اف ایش یافت و در بخش %3151به  %1151 زکه این سهم در بخش خدمات ا

                                                      

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1
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درآمد مطلق م د و تقوق خصوصی و دولتی در خدمات دو برابر آن در صنعت  1531رسیید  در سا  

  1.آن در کشاورزی بود( و کمی ن دیب به چهار برابر

ی خصیوصی و دولتی در گروه صنعت  بدون نفت، ، سیهم سیود، بهره و اجاره1533در سیا   

داران ب رگ صنعت اغلب  از آنجا که سرمایهرسید می %3351 بهگاز( معدن، سیاختمان و آب و برق و

فروهی فروهیی نی  فعالیت داهیتند سیود آنان را در بخش صینعت باید با اتتسیاب سود عمدهدر عمده

برابر  3 یا تدودا  %1353تعیین کرد(. در کشییاورزی سییهم سییود، بهره و اجاره در کل درآمد آن بخش 

سسات مالی و ؤآن بود. سیهم سود، بهره و اجاره در کل درآمد گروه خدمات م م د و تقوق پرداختی

  1.برابر م د و تقوق پرداختی در این بخش بود 3یا تدودا  کمی بیش از  %1351پولی 

میان مصرف ههر و روستا و میان مصرف هاغلان در  ، نابرابری1533و  1513های میان در سا  

یافت. اگر نسیییبت متوسیییط مصیییرف خانوارهای هیییهری به مصیییرف  های مختلف نی  اف ایشفعالیت

اف ایش یافت.  1به  151، به 1531بود، این نسبت در سا   1به  159، 1511خانوارهای روسیتایی در سا  

در  1به  51/5ونقل از تولید صنعتی و تملنسبت متوسط مصرف مدیران به مصرف کارکنان استخراج، 

بخش کشاورزی که در « مدیران»اف ایش یافت. متوسط مصرف  1531ا  در س 1به  11/3به  1511سا  

  5.برابر رسید 1/1به  1531برابر مصرف کارکنان این بخش بود، در سا   5، 1511سا  

های متعارفِ کمیِ دهب بر معیار کرد طبقاتی به توزی  درآمد ندارند وهایی که رویبررسییی 

رو به  1533تا  1511ی ههروند نرخ هاخص جینی از اواخر د دهند کهدرآمدی اسیتوارند، نی  نشان می

ی بین ها ایش داهیته اسیت و در نتیجه توزی  درآمد و مصیرف نابرابرتر هده است. این نرخ در سا فا

                                                      

 .1539 و 1533. ورکش یآمار یسالنامه 1

 .1533-1551 رانیا یمل یهابتسا 1

 .1533سا   یبرا ینعمان –و بهداد  1531درسا   یههر ییروستا یاز مصرف خانوارها یریآمارگ جینتا 5
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که نابرابری درآمد  1531- 1551ی به هرگونه، در تمامی دوره 1.یابدو انقلاب بهمن کاهش می 1533

  رهود.یش نابرابری نسبی، ونه مطلق، تفسیاست، باید به معنای اف ا یری هدهگی قابل اندازهاز نظر کمّ

  

*** 

 

های ، اعما  سییییاسیییت1531-1511یویژه در دوره، و به1551سیییخن کوتاه، پس از کودتای 

ا رهد داری همراه بی سرمایهی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی، و غلبهاجتماعی و اقتصادی آمرانه

اقتصیییادی متمرک  مبتنی بر یب -یاسییییسیییتوسیییط یب قدرت  ،هیییدنی تولید و صییینعتیهسیییابقبی

داران و متحدان سیییالیاری اداری و نظامی مدرن با سیییرکوب هرگونه ترکتی که مناف  سیییرمایهدیوان

ی پهلوی او ، . و، در این دوره، همانند دورهفتانداخت، صیییورت گرهیا را بیه خطر میخیارجی آن

گرفت، تنها اعتصییابات کارگری و دیهر فرودسییتان و روهیینفکران را دربر مینه ی این سییرکوبدامنه

بعید آن یب تهد. و هر نوا اعتراضیی با این مضیمون را نی  هامل می بلکه هر نوا جنبش دموکراتیب

 هد، این یب تبعید را برگ ید.

  

                                                      

 Pesaran -Hadi Esphahani.ک. به ن 1
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 منابع

 مارکس، انگلس و لنین:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm The 

Holy Family by Marx and Engels (marxists.org) 

Progress of Social Reform On the Continent by Frederick Engels November 

1843 (marxists.org) 

Notes and Fragments. Dialectics of Nature (marxists.org) 

Letters: Marx-Engels Correspondence 1893 (marxists.org) 

Book of verse--Karl Marx (marxists.org) 

  51، مجموعه آثار، ج «روسیهداری در رهد سرمایه»لنین،  و.ا.

 3، مجموعه آثار، ج «نویس دوم پلخانف برای برنامه ت بنقد پیش»لنین،  .ا.و

 3، مجموعه آثار، ج «هایی درباره طرح برنامه دوم پلخانفیادداهت» ،لنین .ا.و

 

 منابع فارری
الی های مفصلنامه سیاست ."ی خارجی ایرانهای بازرگانگیری سیاستبررسی جهت" 1595..ابراهیم و زهرا پورباقر ،التجاِیی

  1سا  دوم، هماره  .و اقتصادی

 . ترجمه محمود متحد. آگاه طبقه و کار در ایران. 1511بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. 

پژوهشنامة . "کوهش برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران در دورة رضا هاه". 1591. تسین سلیمی ، مسعود ودادبخش

 سا  هشتم، همارة دوم، پایی  و زمستان .اجتماعی اقتصادی، پژوهشهاه علوم انسانی و مطالعات فرهنهیتاریخ 

 .  بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس .1531سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. 

 درباره اصلاتات ارضی و نتایج مستقیم آن. 1531سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. 

 .بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان .1535فدایی خلق ایران. سازمان چریکهای 

. تهران . موسسه مطالعات و گذارییب دوره قانونونمایندگان مجلس هورای ملّی در بیست. 1511 زهرا.هجیعی.

 تحقیقات اجتماعی

های پژوهش-فصلنامه علمی. ": زمینه، اهداف و پیامدها 1519قانون انحصار تجارت خارجی ایران  ". 1591غلامی، ههرام. 

  (1 ، پایی  11یکم. دوره جدید. هماره و . سا  بیست تاریخ اسلام و ایران دانشهاه ال هرا

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_f.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_f.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_f.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/11/18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/11/18.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/ch07c.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1893/letters/93_07_14.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm
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نشریه . "هاگ ین واردات در دوره رضا هاه: اهداف و پیامدسازی جاینظام اقتصاد جهانی و صنعتی". 1595غلامی، ههرام. 

 (1ان  . بهار و تابستهای علوم تاریخیپ وهش

  11. هماه مجله برنامه و بودجه. "بررسی آثار تجارت خارجی بر رهد اقتصادی ایران". 1511فرهادی، علیرضا. 

ی . ترجمه محمد رضا نفیساقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله رضا هاه. 1111کاتوزیان، محمدعلی همایون . 

 (1و کامبی  ع ی ی. نشر مرک   

. ویراستار تورج اتابکی . ترجمه تجدّد آمرانه در "جامعه و دولت در دوره رضا هاه".1513مدعلی همایون . کاتوزیان، مح

 (1خواه. ققنوس  مهدی تقیقت

. ترجمه عباس قان  بصیری و محسن قان  بصیری. تهران. انتشارات سیری در اقتصاد معاصر. 1511گالبرایت، جان کنت. 

 فرزان 

 انتشار .ترجمه ناصر معتمیدی. تهران .نظام ملی اقتصاد سیاسی، .1511لیست، فردریب .

  .انتشار .، تهرانیترجمیه ناصیر معتمد .اقتصاد ملی و اقتصاد جهیانی: تجیانسهیا و تعیارضهیا. 1511.لیست، فردریب 

. دوره عهرنامه و توسب. "بینی روند مطلوب آنساختار تولید صنعتی ایران در گذهته و تا  و پیش". 1535مردوخی، بای ید. 

 او ، هماره او 

 . تهران. مهارتخاطرات و تالمات. 1591مصدق، محمد. 

 . ترجمه و تحلیل. نمونهداری چیست )سرمایه. 1531نعمانی، فرهاد. 

 . جلد چهارم الفبا. ی ایران در دوره قاجارخاستهتحو  طبقات نو . 1535نعمانی، فرهاد. 

 جلد چهارم الفبا..  قاجار و اثر غرب بر آن یدوره صنعت در یتوسعه.  1535نعمانی، فرهاد. 

 . ترجمه و تالیف. امیرکبیر نیافتهی و رهداقتصاد سیاسی توسعه. 1531نعمانی، فرهاد. 

 . خوارزمی. دالیسم در ایرانئوتکامل ف. 1531نعمانی، فرهاد. 

 نشر نی . 1513ی 1533ری ی در ایران: برنامه .1593 .محسن کریمی ، مسعود ونیلی

 ، جلد او ، تهران و سیاست اقتصادی ایراناقتصاد ملی . 1513وتید مازندرانی، غلامعلی . 

 

  ها:ابه فارری ، تارنم

 

  آیتی، عطا:

http://www.iichs.org/PDF_files/A_dictatorship_and_economy.pdf 
  

  pdf.40039139510302برهانی، مرجان: 

http://ensani.ir/fa/article/274458/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/274458/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/274457/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fidibo.com/books/author/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://www.iichs.org/PDF_files/A_dictatorship_and_economy.pdf
file:///C:/Users/Farhad/Downloads/40039139510302.pdf
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  :پاکدامن، ناصر

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/10/drpakdaman-amarnaeh.pdf 
 

 (1کلایی، سید تسن:  هجاعی دیو

https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_7017_19119d34bb0b018d94201466e5ee0a

86.pdf 
  pdf.(1)20%40039139811301 (1کلایی، سید تسن:  هجاعی دیو

 pdf (ensani.ir)-1-98-9560-1572844218.2عبدالهی، محمد جواد: 

 

 صداقتصداقت، پروی : 

 

  eqtesad.com)-e-(donyaت خارجیقانون انحصار تجار (1معرفتی، هادی:  

 

  (tejaratefarda.com)استعفای ارزی (1معرفتی، هادی:  

©  

  (majlis.ir)برگ نخست -مرک  پژوهشها : های مجلس هورای اسلامیمرک  پژوهش

  توسعهداری درتا دولت در جوام  سرمایه نعمانی، فرهاد و سهراب بهداد:

  اجتماعی طبقات بررسی در انضمام –تعیّن دیالکتیکی و سطوح انت اا نعمانی، فرهاد و سهراب بهداد: 

  (wikipedia.org)آزاد ٔ  پدیا، دانشنامهویکی -یالمار هاخت 

  (vekalatonline.ir)وکالت آنلاین |قانون انحصار تجارت خارجی 

 

 

 های دولتی:آمار و گزارش

 
 های مختلفگ ارش اقتصادی و ترازنامه بانب مرک ی ایران. سا 

 بانب مرک ی ایران .1531. 1533-1551های ملی ایران ، تساب

 بانب مرک ی ایران .1551-11درآمد ملی ایران: 

 . مرک  آمارایران1533هماری عمومی نفوس و مسکن نتایج سر

 مرک  آمار ایران. 1511. 151951513 .1533سالنامه آماری کشوری، 

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/10/drpakdaman-amarnaeh.pdf
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_7017_19119d34bb0b018d94201466e5ee0a86.pdf
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_7017_19119d34bb0b018d94201466e5ee0a86.pdf
file:///C:/Users/Farhad/Downloads/40039139811301%20(1).pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1572844218-9560-98-1-2.pdf
https://pecritique.com/2018/11/23/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://pecritique.com/2018/11/23/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-36/848372-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20/27633-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-20/27633-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://rc.majlis.ir/fa
https://pecritique.com/2020/06/06/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%b3/
https://pecritique.com/2019/09/22/%d8%aa%d8%b9%db%8c%d9%91%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%af/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 . مرک  آمار ایران1531نتایج آمارگیری نیروی انسانی 

 . وزارت کار و امور اجتماعی1535 -1531های جامعه ههری کل کشور. نتایج سرهماری از کارگاه

 . مرکر آمار ایران.1511ا  آمارگیری صنعتی س

 . مرکر آمار ایران1531آمار صنای  ب رگ ایران در سا  

 . مرک  آمار ایران1559 آمارگیری کشاورزی سا 

 1535نتایج آمارگیری کشاورزی، مرتله دوم سرهماری کشاورزی سا   

 . مرکر آمار ایران .1535آمار صنای  ب رگ ایران درسا  
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