آمارنامهی اقتصاد ایران
در آغاز جنگ جهانی دوم
ناصر پاکدامن

1عکس یک کارگاه قالیبافی در اصفهان در دوران رضاشاه ـ عکس از ویتا سکویل وست

نقد اقتصاد سیاسی
آبانماه 7931

اشاره
ايرانیان در آغاز فرايند مدرنیزاسیون هنوز آگاهی دقیقی از توانمندیهای اقتصادی بالفعل و بالقوهی خود
نداشتند .براساس برآورد ویلم فلور در آغاز قرن بیستم و آستانهی انقالب مشروطه جمعیت ايران حدود
نه میلیون نفر بود که اکثريت آنان را روستتايیان تشتلیل میدادند .جمعیت شهری در اين سالها حدود
 81درصتد کل جمعیت را تشلیل میداد و سه شهر تهران ،تبريز و اصفه ان نیز جمعیتی با بیش از 811
هزار نفر داشتند.
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تشتتلیل نهادهای مدرن اداری در ايران در زمرهی خواستتتههای مشتتروطهخواهان بود و ازاينرو از
اواخر قرن گذشتتهی خورشتیدی بهتدريج شتاهد شتللگیری تدريجی اين نهادها بوديم .در سال 8921
خورشیدی ادارهای تحت عنوان «ادارهی سجل احوال» در وزارت داخله به وجود آمد در شانزدهم آذرماه
 8921نیز نخستین شناسنامهی ايرانی در اين اداره صادر شد.
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نخستتین قانون ثبت احوال مشتتمل بر  53ماده در خرداد ستال  8511هجری شتتمسی در مجل
شورای ملی وقت تصويب شد .براساس اين قانون مقرر شد کلیهی اتباع ايرانی در داخل و خارج از کشور
بايد دارای شناسنامه باشند .سه سال پ

از تصويب اولین قانون ثبت احوال ،يعنی در سال  8511هجری

شتتمستتی ،قانون جديد ثبت احوال مشتتتمل بر  81ماده به تصتتويب رستید .براستتاس اين قانون وفیفهی
جمعآوری آمارهای مختلف نیز به ادارهی ستتجل احوال محول شتتد ،به همین جهت نام اين اداره نیز به
«ادارهی احصائیه و سجل احوال» تغییر يافت.
در ستال  ،8581به منظور همآهنگی بین وزارتخانهها ،شتورایعالی آمار تشلیل شد و در خردادماه
ستال  ،8581اولین قانون سترشتماری به تصتويب مجل

شورای ملی وقت رسید .در اجرای اين قانون،

سرشماری جمعیت از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سالهای  8582و  8591در  59شهر

 8ويلم فلور ،سالمت مردم ايران در دوران قاجار ،ترجمهی ايرج نبیپور ،دانشگاه علوم پزشلی ،بیتا ،ص3 .
 9ثبت احوال از گذشته تا امروز ،وبسايت ادارهی ثبت احوال ،به نشانی:
https://www.sabteahval.ir/tab-32.aspx
(تاريخ بازديد 91 :مهرماه )8521
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کشتور بهتدريج به اجرا درآمد .کاشان اولین و گنبدکاووس آخرين شهرهايی بودند که سرشماری شدند،
هرچند به علت وقايع شهريور ( 8591اشغال نظامی ايران) معوق ماند.
اما پیشتر قانون تأستتی
مجل
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بانم ملی ايران در جلستتهی مورخ  81ارديبهشتتت  8511به تصتتويب

رسید و در بیستم شهريور  8511اين بانم رسماً کار خود را در تهران آغاز کرد .شش سال بعد،

در سال  ،8585نخستین مجلهی اقتصادی کشور به همت بانم ملی ايران انتشار يافت که اولین نشريهی
آماری ،اقتصتادی و مالی در ايران بود که شاخ
را تهیه میکرد .اين نشريه به همت دکتر لوت
و احصائیه بانم منتشر شد.

قیمتها ،شاخ

عمدهفروشی و تحلیل وقايع اقتصادی

گیلهامر آلمانی اولین رئی

ادارهی بررسیهای اقتصادی
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آنچه میخوانید سترنوشتت انتشتار نتايج نخستین آمارگیری است که بانم ملی ايران در سالهای
 8581-8583انجام داده بود .بخشی از اين روايت به نقل از مقدمهی ناصر پاکدامن بر کتاب «آمارنامهی
اقتصتاد ايران در آستانهی جنگ جهانی دوم» (تهران ،دانشلدهی اقتصاد دانشگاه تهران )8533 ،و بخش
ديگر حاصتل ملاتبه با ايشتان است .نلتهی قابلتأمل آن که «يلی از داليل ناتمام ماندن کار تدوين اين
آمارنامه را شايد بتوان در همین اطالعات مربوط به جمعیت کشور جستوجو کرد :رضاخان توقع داشت
کل جمعیت ايران بر جمعیت ترکیه فزونی داشتته باشتد و از همین رو با ديدن اين ارقام به خشم آمد و
مسئوالن بانم ملی ايران نیز هراسیدند و اطالعات مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!»
گفتنی استت که با کمال تعجب و تأستف در میان انواع کتابخانههای دانشلدههای دانشگاه تهران و
کتابخانههای ستاير دانشگاها ،تا جايی که جستوجو کرديم ،امروز فقط يم نسخه از اين کتاب در مخزن
اسناد کتابخانهی ملی ايران موجود است.

(نقد اقتصاد سیاسی)

 5مرکز آمار ايران ،سابقهی سرشماری نفوس در ایران ،دهم شهريور 8523
 1به نقل از« :تاريخچهی تأسی

بانم ملی ايران» ،وبسايت بانم ملی ايران به نشانی:
http://bmi.ir/fa/bmihistory.aspx?smnuid=81

(تاربخ بازديد 91 :مهر )8521
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توضیح ناصر پاکدامن دربارهی «آمارنامهی اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم»
«جداول اين مجموعه [آماری] اطالعات گوناگونی را در بر دارد ...آن دستتتته که در همهی آمارنامهها
بهصتورت جداول ستراستری عرضه میشود در اينجا نیز بهصورت جداول سراسری عرضه گرديد .اين
جداول استتت که محتوای جلد اول اين آمارنامه را تشتتلیل میدهد 895 :جدول منقستتم بر  1بخش:
جمعیت .فرهنگ ،بهداشتت ،طرق ارتباطی .تجار ،شترکتهای دولتی ،شتهرداریها .کشاورزی ،دامداری،
ماهیگیری .استتتخراج معدن .صتتنايع[ .جلد اول اين آمارنامه در ستتال  8533در مجموعهی "بررستتی و
تحقیق" دانشتتلدهی اقتصتتاد دانشتتگاه تهران تلثیر و انتشتتار يافت 83+511( .ص ).جلد دوم آمارنامه
اطالعات مربوط به شهرهای مختلف را در اختیار میگذارد  .اين اطالعات به  11شهر مربوط می شود و
در زير هشتت عنوان کلی طبقهبندی شتده است :تقسیمات کشوری و جمعیت .موقعیت طبیعی و اوضاع
اقلیمی .تحهیزات و بافت شهری .بناهای تاريخی .سازمان و تشلیالت دولتی .بهداشت .کشاورزی .معادن...
به اين ترتیب در مورد هريم از هشتتاد شتهر نوعی شتناسنامه تدوين گرديده است که مرحلهی تحول
شهر و چگونگی تجهیزات شهری و سازماندهی آن را نشان میدهد».
انتشار جلد دوم با انقالب ايران همزمان گرديد .و پ

 ،از موهبت تلثیر و توزيع بینصیب ماند .هرچه

از جلد اول مانده بود هم همراه همهی آنچه از ديگر عناوين اين مجموعه در انبار انتشارات دانشلده بود
به قهر و غضب گرفتار آمد تا جهان از لوث وجودشان پاک و پاکیزه گردد .در اين همه سالها ،انديشهی
چاپ و تجديد چاپ اين "آمارنامه" هرگز مرا رها نلرده استتتت چرا که تصتتتويری يگانه و تمامقد و نه
همیشتته کامل از اقتصتتاد و جامعهی ايران آن زمان به دستتت میدهد .ازقديمهای خودمان هم که چراغ
ستتبز دادهاند و گفتهاند که "کاچی بهتر از هیچی!" البته که اين ارقام و اعداد هم وحی منزل نیستتت و
استتفاده ازين ماندههای از آن دوردستها ،همچون استفاده و استناد به هر عدد و رقم و سندی ،میبايست
با نقد و ارزيابی انتقادی همراه باشتد .در هرحال اکنون و پ

از يلی دو کوشتش ناموفق ،امیدوارم که به

همت و ياری يلی از ناشران روشندل و روشنبین" ،آمارنامه" هم به حلیۀ طبع آراسته گردد .که "چنین
باد!"
در آن گفتوگويی که با استاد عقیلی درباره ی اين آمارگیری بانم ملی ايران و سرنوشت آن داشتیم
که از چه رو حاصتل اينهمه کوشتش ها چنان سرنوشتی پیدا کرد ،پاسخ چنین بود که تقصیر از رقم کل
جمعیت ايران بود که کمتر از آن رقمی بود که مقامات عالیهی ممللتی در انتظارش بودند! کشت تور ما
چطور مملن بود که جستتارت را به آن حد برستتاند که جمعیتی کمتر از جمعیت همستتايهی غربی خود
داشته باشد؟
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پ

اشتتباهی در کار است! اکنون در کتاب خاطرات يلی از بلندپايگان آن دوران ،عباسقلی گلشائیان،

که در زمان انجام سترشتماری جمعیت تهران در دهم اسفند  ، 8581درمقام معاونت وزارت دارائی بود،
اشتارهای به مورد مشتابهی را میيابیم ..." :قانونهای ديگری هم در سال  8581گذشت که يلی از آنها
قانون سترشتماری [مصوب در خرداد  8581و در دوران نخستوزيری محمودجم] بود که بالفاصله در
تهران سترشماری شد و جمعیت واقعی در حدود  511هزار نفر بود که وزارت کشور مورد مؤاخذه واقع
شتد .بعد يم سترشتماری درستت کردند در حدود پانصتد [هزار] و کستری نفر" (عباسقلی گلشائیان،
گذشتتتهها و انديشتتههای زندگی يا خاطرات من ،جلد اول ،تهران ،اينشتتتین ،8511 ،ص .)511 .ارزش و
اعتبار اين ستخن گلشتائیان هیم معلوم نیستت! از عجايب اين که من آن روز سرشماری را خوب به ياد
میآورم چرا که فرمان چنین بود که در آن روز هیمک

نبايد قدم از خانه به بیرون بگذارد و همه بايد

در منزل در انتظار ماموران سرشماری بمانند .که ما هم مانده بوديم تا آنها يبايند و پرسشنامهای برای ما
پر کنند تا ستترشتتماری شتتويم .آنها آمدند و وفیفهی خود را انجام دادند و بعد هم اعالم کردند که ما
تهراننشتتینها  311111نفريم .يعنی در شتتهری زندگی میکنیم با بیش از نیم میلیون جمعیت .حاال اين
روايت دفتر خاطرات گلشتائیان هم هستت! يعنی که ما ،تهراننشتینهای آن زمان را دويست هزارنفری
بیشتر احصاء کردهاند؟ در اجرای آن قانون ،و تا سوم شهريور  ،8591در مجموع سرشماری در  59حوزه
انجام گرفت و نتايج اجمالی اين سترشماریها (جمعیت و توزيع آن برحسب جن

 ،وضع زناشويی ،دين،

ستتواد ،فعالیت و شتتغل و گروه عمدهی شتتغلی) در همان زمان انتشتتار يافت .بنابرين تغییر در نتايج
سترشماری تهران تنها با تغییر رقم کل جمعیت شهر مملن نمیشد و دستکاریهای ريزتر و دقیقتری
را در سلسلهای از ارقام و اعداد الزم میداشت! و البته فراموش هم نلنیم که آن زمان ،هنوز در مرحلهی
استخراج ،همهی کارها به عهدهی ماشینهای آماری واگذار نشده بود!
در هر حال می بايستتی اتفاق مهمی در آن روزها افتاده باشد که پنج روز پ

از سرشماری تهران ،در

پانزدهم استفند ماه ،علی اصتغر حلمت ،وزير کشور که مسئولیت اجرای سرشماری بر عهدهی وزارتخانه
اوستت" ،مستتعفی" میشود! شگفتانگیزتر آن که چند هفته نگذشته است که وزير "مستعفیشده" ،در
دهم ارديبهشتت  ،8582مجدداً به وزارت کشور منصوب میشود! میان اين رفت و برگشت و سرشماری
جمعیت تهران ارتباطی وجود دارد؟ چه بستا علی اصغر حلمت هم در کتاب خاطرات خود از سرشماری
و عواقب و تبعات آن به خاموشتتی نگذشتتته باشتتد؟ ...در هر حال آن کتاب ،هم اکنون در دستتترس اين
نگارنده نیست.
پ

سخن کوتاه بايد...
ن .پ.
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بخشهایی از مقدمهی ناصر پاکدامن بر جلد نخست
«آمارنامهی اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم»

«آمارنامهی اقتصتاد ايران در آغاز جنگ جهانی دوم» حاصل استخراج نتايج يم آمارگیری است که در
ستتتالهای پیش از جنگ جهانی دوم توستتتط بانم ملی ايران انجام گرفته استتتت .استتتتخراج نتايج اين
آمارگیری در همان زمان آغاز شده است و براساس آن جداولی در  811صفحهی بزرگ تنظیم گرديده
استت .در آغاز اين مجموعه ،فهرستت مندرجاتی نیز وجود دارد که جداول را به  81بخش به شرح زير
تقستیم بندی کرده استت :تقستیمات کشتور و جمعیت و طرز ترکیب آن ،نام شتتهرها و قصبات بیش از
 1111جمعیت ،تجار و سترمايههای آنها ،اطالعات گوناگون (آبوهوا ،ابنیه ،نام خیابانها ،قیمت اراضی
ووو) ،پستتت و تلگراو و تلفن ،ستتطی زمینهای مزروعی ،آبیاری ،استتتعداد فالحتی و آبیاری ،آفات ،طرز
بهرهبرداری زراعت ،محصتوالت مختلفه که به دست میآيد ،جنگل ها و محصوالت ،معادن ،کارخانههای
ماشتینی ،قالی ،ستاير صتنايع دستتی و کارخانه های غیرماشتتینی عمده ،چند قلم از مهمترين محصوالت،
محصوالتی که بهترين آنها در حوزه يافت میشود.
[]...
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جداول اين مجموعه [آماری] اطالعات گوناگونی را در بر دارد ...آن دسته که در همهی آمارنامهها
بهصتورت جداول ستراستری عرضه میشود در اينجا نیز بهصورت جداول سراسری عرضه گرديد .اين
جداول استتتت که محتوای جلد اول اين آمارنامه را تشتتتلیل میدهد 895 :جدول منقستتتم بر  1بخش:
جمعیت .فرهنگ ،بهداشتت ،طرق ارتباطی ،تجار ،شترکتهای دولتی ،شتتهرداریها .کشاورزی ،دامداری،
ماهیگیری ،استتخراج معدن .صنايع .جلد دوم آمارنامه اطالعات مربوط به شهرهای مختلف را در اختیار
میگذارد  .اين اطالعات به  11شتهر مربوط میشتود و در زير هشتت عنوان کلی طبقهبندی شده است:
تقستیمات کشوری و جمعیت .موقعیت طبیعی و اوضاع اقلیمی .تجهیزات و بافت شهری .بناهای تاريخی.
ستازمان و تشتلیالت دولتی .بهداشت .کشاورزی .معادن ....به اين ترتیب در مورد هريم از هشتاد شهر
نوعی شتناسنامه تدوين گرديده است که مرحلهی تحول شهر و چگونگی تجهیزات شهری و سازماندهی
آن را نشان میدهد.
[]...
در دنبالهی اين جداول 91 ،صفحهی ديگر وجود دارد که مطالب آن در فهرست مندرجات منعل
نیست و اين جداول همگی به فعالیتهای صنعتی مربوط میشود و اطالعات و ارقامی را در اين زمینه در
تحتت عنتاوين زير در اختیتار میگتذارد :کتارخانههای قند کشتتتور ،کارخانههای پنبهپاککنی کشتتتور،
کارخانههای چرمستازی و کبريتستازی کشور ،کارخانههای جوراببافی کشور ،کارخانههای برق کشور،
کتارخانههای برنجکوبی و آستتتیاهای گندم و جو در کشتتتور ،کارخانههای چاپ و مطبعهها ،کارخانههای
متفرقه ،کارخانههای نوشتتابه ،کارخانههای نجاری و ارهکشتتی در کشتتور ،کارخانههای صتتابونستتازی و
روغنگیری در کشور (بهضمیمهی کارخانههای عطرسازی).
][...
اين مجموعهی جداول ،متأسفانه هیم توضیحی دربارهی تاريخ و روش جمع آوری ارقام و آمار را بههمراه
ندارد و عالوه بر اين ،تنظیم جداول در همهی موارد بهنحوی نیستتت که استتتفادهی ستتريع از اطالعات
گردآوری شتده را بر مراجعهکنندگان میسر گرداند و از همین رو به استخراج و تنظیم مجدد اين جداول
تصمیم گرفته شد.
در پرسوجوهايی که برای تعیین زمان جمع آوری اين اطالعات صتتورت گرفت دانستتته شد که اين
جداول به مسئولیت و همت استاد محترم آقای جاللالدين عقیلی تدوين گرديده است.
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آنچه در اينجا دربارهی زمان انجام ،چگونگی و نحوهی ستتتازماندهی و استتتتخراج اين آمارگیری
می آوريم حاصتتتل اطالعاتی استتتت که آقای عقیلی با کمال عالقه و خوشتتترويی در اختیار اين نگارنده
گذاشتند.
ادارهی بررستیهای اقتصتادی بانم ملی ايران 3ستالهای سال يلی از تنها مراکز مطالعات اقتصادی
ايران بود .در آغاز کار ،رياست اين اداره را دکتر لوت
وی آلمانی بود و متخصت

گیلهامر ) (Lutz Gielhammerبرعهده داشت.

در حقوق و اقتصاد و ازجملهی آن کارشناسان آلمانی بود که برای پايهريزی

بانم ملی ايران به استخدام دولت ايران درآمده بودند .دکتر گیلهامر که انجام بسیاری از آمارگیریهای
هزينهی زندگی) مرهون کوشش اوست با توجه به

آن زمان بانم ملی ايران (و ازجمله محاسبهی شاخ

ضرورت و فوريت جمعآوری اطالعات و آمار دربارهی اقتصاد کشور ،پرسشنامهی جامعی به زبان فرانسه
تدوين میکند .اين پرسشنامهی چهل صفحهای را به فارسی ترجمه میکنند و برای شعب و نمايندگیهای
بانم به سراسر کشور میفرستند و از آنها میخواهند که با جمع آوری اطالعات دربارهی حوزهی شعبه
يا نمايندگی خود ،پرسشنامهها را تلمیل کنند و به مرکز بازپ

بفرستند.

آقتای عقیلی کته در اواخر استتتفندماه  8583به استتتتخدام بانم درمی آيند و از همان آغاز مأمور
استخراج اين پرسشنامهها میگردند .در مجموع  19پرسشنامه وجود داشته است که ايشان به استخراج
آنها میپردازد .امر استخراج نتايج ،با دقت و وسواس دنبال میشود.
][...
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در «تاريخچهی ستی سالهی بانم ملی ايران( »8551 – 8511 ،تهران ،بانم ملی ايران11+591 ،8551 ،ص ).دربارهی

تشتلیل اين اداره چنین میخوانیم« :در سال  8581ادارهای به نام مطالعات اقتصادی و احصائیه تأسی

شد» (ص.)899 .

«تا سال  8581دائرهای به نام احصائیه در بانم ملی ايران وجود داشت لیلن با توسعهی کار بانم و نیازمندی مديران اين
مؤستسته به اطالع دقیق از وضتع اقتصادی و مالی کشور و جهان و تحول آن ،سازمان مزبور کافی و قادر به انجام وفايف
ستتنگین خود نبود .لذا از اين تاريخ ادارهی آمار و بررستتیهای اقتصتتادی و مالی ،به رياستتت دکتر لوت

گیلهامر يلی از

متخصصین آلمانی که منشاء خدمات صادقانه و مفیدی به بانم بود و قبالً رياست شعبهی کرمانشاه را بهعهده داشت ،به
وجود آمد .ادارهی مزبور از بدو تأستی

آمار گوناگونی از ايران و جهان گرد آورد ...مسئولیت تهیه و تنظیم مجلهی بانم

ملی ايران که از سال  8585تاکنون مرتباً انتشار يافته ...از وفايف ادارهی بررسیها میباشد .يلی ديگر از اقدامات سودمند
اين اداره ...تهیهی شتاخ
ارديبهشت ماه  8581شاخ

قیمتهاست .اين کار ،با تهیهی شاخ

قیمت عمدهفروشی ،در مردادماه  8583آغاز شد و از

هزينهی زندگی نیز تنظیم و منتشر گرديده» (ص)892 .
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به اين ترتیب ،استتتخراج و تلمیل پرستتشتتنامهها و تنظیم جداول در ستتالهای  8581و  8581دنبال
میگردد .در آبانماه  ،8581محمدعلی فرزين به مديريت کل بانم ملی ايران منصوب میشود .او به اين
آمارگیری عالقهای ندارد و اين که چند تومانی هزينه کردهاند تا تلگرافی از فالن شتتتعبه دربارهی میزان
محصتول گندم و يا تعداد دبستانها پرسشی کنند هم ناخرسند می شود .تنظیم و تلمیل نتايج آمارگیری
متوقف میماند هرچند که اينجا و آنجا نتايج به دست آمده مورد استناد و استفاده قرار میگیرد.
][...
اين آمارها بهوستیلهی شعبهها و نمايندگیهای بانم ملی ايران جمعآوری شده است .شعبههای بانم در
شتهرهای مهم کشور تأسی

میگرديده است و «عموماً تحت نظر مستقیم مرکز انجام وفیفه کرده و از

يلديگر مستتتقل» بودهاند .اما نمايندگیها «تابع شتتعب بوده و مستتتقیماً با ادارهی مرکزی بانم مربوط»
نبودهاند .هر نمايندگی و يا شتتتعبه عالوه بر آمار مربوط به محل خود ،آمار مربوط به حوزهی شتتتعبه يا
نماندگی خود را جمعآوری میکرده است.
از آنجا که در همه ی موارد تعیین تاريخ دقیق گردآوری اطالعات املان پذير نبود و با توجه به اين
که در مواردی بانم ملی ايران خود آمار اين مجموعه را بهعنوان آمار سال  8581انتشار داده بود منطقی
استت بذذيريم که اين آمارنامه از وضع اقتصاد ايران در سالهای  8581-81يعنی در آغاز جنگ جهانی
دوم خبر میدهد .بههمین مناستتبت بود که در همهی جداول تاريخ جمعآوری اطالعات را به ستتالهای
 8581-8581منسوب دانستهايم.
 .1اصتل کلی که در همهی موارد رعايت شد اين بود که در تنظیم مجدد جداول هیم کلمه و رقمی
از قلم نیفتد و همهی اطالعات به جداول جديد منتقل گردد.
در حواشتی بسیاری از جداول اصلی ،يادداشتها و توضیحاتی با مداد اضافه شده است .گاهی در اين
يادداشتتها ،جمع ارقام ستتونهاست و گاهی هم توضیحاتی در مورد ارقام و اطالعات .در تنظیم جداول
اين آمارنامه ،از ذکر جمع ارقام ستونها خودداری شد و توضیحات ديگر نیز که به ارزيابی جداول کمم
میکرد در حاشیهی جدول منتقل گرديد.
 .3در بعضتی جداول ،کلماتی خوانده نشتد .معموالً چنین کلماتی با عالمت ستؤال (؟) مشخ
است.
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شده

 .1در مورد بعضتی ارقام ،عالوه بر ارقامی که در اصل با مرکب نوشته شده است ارقامی نیز با مداد
اضتافه شتده است .در تنظیم جداول اين آمارنامه ،از ذکر جمع ارقام ستونها خودداری شد و توضیحات
ديگر نیز که به ارزيابی جداول کمم میکرد در حاشیهی هر جدول نقل گرديد.
 .1در کلیهی جداول ،مقصود از «محل» ،محلی است که بانم ملی ايران در آن فعالیت داشته است.
همانطور که پیش از اين گفته شتتد بانم ملی ايران برحستتب اهمیت شتتهرهای مختلف و حجم فعالیت
آنها ،اقدام به تأستتتی

شتتتعبه يا نمايندگی میکرده استتتت .وجود شتتتعبه میتواند از اهمیت بیشتر

فعالیتهای بانم در يم محل نشانهای باشد.
در جدول ( ،)8غرض از «جمعیت محل» ،جمعیت محلی استتت که بانم ملی ايران در آن شتتعبه يا
نمايندگی داشتته استت و غرض از «جمعیت حوزه» ،جمعیت حوزهی شعبهها يا نمايندگیهای بانم ملی
ايران است.
][...
عالمت تیره ( )-داللت بر نداشتن اطالعات میکند.
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جدول ( )1ایران ( :)1111-11جمعیت و طرز ترکیب آن
جمعیت محل

ترکیب
جمعیت

کل

مستتتخدمین 513112

درصد
85.88

جمعیت حوزه
کل
911131

درصد
8.11

جمعیت کل
کل
312111

درصد
5.11

دولت
دارنتتدگتتان 918551

81.11

131119

1.85

8158551

1.25

مشاغل آزاد
تتتتتجتتتتار 853118

3.81

12911

1.31

911183

8.51

عمدهفروش
کستتتتبتته و 119131

91.51

152911

3.99

8919191

1.19

دکانداران
بتترزگتترهتتا 528231

81.11

191931

11.18

1329958

31.11

(کشاورزان)
صتتتنتتعتتتگر 111895

81.12

191931

5.31

111518

3.11

متتاشتتتین و
غیره
دارنتتدگتتان 511111

88.19

313111

1.12

129838

1.11

مشتتتتاغتتل
متفرقه
بیلاران

25115

صحراگردان -
جمع

9151118

5.31

515111

9.11

521812

9.11

-

8131111

1.15

8131111

1.81

811.11

811.11 89951552

811.11 81111111

اين آمتارنتامته اطالعاتی را دربارهی جمعیت ايران و طرز ترکیب آن در نواحی مختلف به دستتتت
میدهد .تا آنجا که اطالع داريم اين نخستتتتین باری استتتت که چنین اطالعاتی دربارهی جمعیت ايران
جمع آوری شتده است .بر اساس اين ارقام است که جدول باال برای کل ايران تنظیم گرديده است .بدين
ترتیتب ،ديتده می شتتتود که در آن زمان جمعیت ايران قريب  81.2میلیون نفر بوده استتتت و جمعیت
00

متحرک  1.8درصد و جمعیت ساکن  29.2درصد کل جمعیت را تشلیل میدادهاند (جمعیت شهرنشین
 %81.1و جمعبت روستانشین .)%13.9
يلی از داليتل نتاتمتام ماندن کار تدوين اين آمارنامه را شتتتايد بتوان در همین اطالعات مربوط به
جمعیت کشتور جستتوجو کرد :رضاخان توقع داشت کل جمعیت ايران بر جمعیت ترکیه فزونی داشته
باشد و از همین رو با ديدن اين ارقام به خشم آمد و مسئوالن بانم ملی ايران نیز هراسیدند و اطالعات
مربوط به جمعیت را محرمانه قلمداد کردند!
ارقام اين جدول (که در برگیرندهی اعضتای خانوارهای هر گروه نیز هست) نلات جالبی را دربارهی
بافت شغلی جمعیت ايران روشن میکند:
بیش از  %9.1خانوارها بیلار بودهاند و اين نستبت در محل حوزهها (شهرها) از  %5.3تجاوز میکرده
استت .کشاورزان حدود  %31جمعیت را تشلیل میدادهاند و نسبت ايشان در حوزهها (روستاها) به %11
میرسیده است .تجارت و کسبوکار در شهرها متمرکز بوده است (حدود  %51جمعیت) و نسبت تاجران
و دکانداران در روستتتاها بهزحمت به  %1جمعیت میرستتیده استتت .صتتنعتگران قريب  %1کل جمعیت
کشور را تشلیل دادهاند .اين نسبت در میان جمعیت محل حوزهها ب %81.12 1میرسیده است.
اگر مستتتتختدمین دولتت ،صتتتاحبتان مشتتتاغل آزاد ،تجار عمدهفروش و کستتتبه و دکانداران را
تشتلیلدهندهی اصلی بخش خدمات بدانیم به اين نتیجه میرسیم که اين بخش  35.92درصد جمعیت
نواحی شتتهری را تشتتلیل میداده استتت .در اين نواحی بخش کشتتاورزی و صتتنعت بهترتیب  %81.11و
 %81.12از جمعیت را دربر میگرفته است.
در جمعیت حوزهها ،بخشهای خدمات و صتنعت اهمیت چندانی نداشته است (بهترتیب  %85.32و
 )%5.3و اين بخش کشتتاورزی و دامداری بوده استتت که ممر معاش و فعالیت اکثريت عظیم جمعیت را
تشلیل میداده است ( .)%13.11در کل ايران ،بخش خدمات حدد يمپنجم ،بخش کشاورزی و دامداری
بیش از سهپنجم ( )%11.11و بخش صنعت حدود  1درصد جمعیت را دربرمیگرفته است .اقتصاد ايران،
اقتصتادی بوده استت همچنان در مجموع متلی بر کشاورزی و دامداری هرچند که در شهرها ،توسعهی
بخش خدمات ،از روند داللپروری و واستطهآفرينی در اين اقتصتتاد نشانهی روشنی به دست میدهد .و
اين همه برخی از خصتلتهايی استت که اين مرحله از نفوذ و رشد روابط سرمايهداری را در اقتصادهای
وابستهای از نوع اقتصاد ايران مشخ

میکند.
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ناصر پاکدامن،
استاد پیشین دانشکدهی اقتصاد دانشگاه
تهران،
ساکن پاریس
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