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دربارهی نویسنده
فرهاد نعمانی بعد از فارغالتحصیییلی از رهییتهی اقتصییاد در دانشییهاه ایلینوی امریکا در سییا  1531و تا
هنهام انقلاب فرهنهی از اعضای هیأت علمی دانشکدهی اقتصاد دانشهاه تهران بود .وی از اوایل دههی
 1531ناگ یر از مهاجرت از ایران هد و اکنون استاد ممتاز بازنشستهی دانشهاه امریکایی پاریس است.
برخی کتابهای نعمانی به فارسییی عبارتند از :سییرمایهداری چیسییت( ترجمه -تألیف ،نمونه،)1531 ،
نظامهای اقتصادی )دانشکدهی اقتصاد ،دانشگاه تهران ،)1535 ،تاریخ اقتصییادی ایران
دانشکدهی اقتصاد ،دانشهاه تهران ،)1535 ،اقتصاد سیاسی توسعهنیافتهی و رهد ترجمه -تألیف ،امیر
 ،)1531،نقدی بر پارهای از نظریههای رایج در سرمایهداری غرب پل سویی ی و ادواد باتالوو ،ترجمه
به همراه منوچهر سیناجیان ،جاویدان ،)1533 ،تکامل فئودالیسم در ایران خوارزمی ،)1531 ،و طبقه و
کار در ایران به همراه سهراب بهداد ،ترجمهی محمود متحد ،آگاه.)1511 ،
درکنار مقالات مختلف به فارسی و انهلیسی ،کتابهای نعمانی به انهلیسی عبارتند از :معج هی عرفی:
مذهب و سییاسیت اقتصیادی در ایران به همراه علی رهنما ،زد ،)1991 ،نظامهای اقتصادی اسلامی به
همراه علی رهنما ،زد ،)1991 ،اسییلام و سیییاسییت عمومی ،به همراه سییهراب بهداد ،بررسییی تطبیقی
سیییاسییت عمومی ،جلد  ،)1991 ،9اسییلام و زندگی روزمره :دوراهههای سیییاسییت عمومی به همراه
سییهراب بهداد ،راتلج ،)1113 ،طبقه و کار در ایران به همراه سییهراب بهداد ،دانشییهاه سیییراکیوس،
 .)1113هماکنون نی انتشیییارات آگیاه کتاب طبقه و دولت در سیییرمایهداری ،نوهیییتهی فرهاد نعمانی
بههمراه سهراب بهداد) را در دست انتشار دارد.
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کبیر ،)1531،نظرییهی هییینیاخیت موریس کورنفورت ،ترجمه بههمراه منوچهر سیییناجیان ،امیرکبیر
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«کانت و فیخته سوی آسمان آبی اوج میگیرند
در پی سرزمینی دوردست،
من اما بهدنبا درکی عمیق و واقعیام
آنی که – در خیابانش میجویم»
اپیهرامی از مارکس

مقدمه
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معدودی از نوهییتهها ،یادداهییتها و مکاتبات مارکس و انهلس دربارهی ناسیییونالیسییم یوهان
فیخته و نظر انتقادی فریدریش لیسییت از تجارت آزاد جهانی و دفاا او از سیییاسییت تمایتگرایی و
«نظام ملیِ اقتصییاد سیییاسییی» برای آلمان ،نشییاندهندهی برداهییت مارکس و انهلس از اهمیت نقش
اقتصیادی دولتها ،ملی یا امپراتوری ،در تکوین و غلبهی سرمایهداری 1است .در اهاراتهان به فیخته
و لیسییت ،مارکس و انهلس از نظر وپوپلیتیب به مس یئلهی ملیگرایی آلمانی ،سیییاسییت تمایتگرایی
دولت و نی تجارت آزاد در عرصییهی جهانی مینهرند و تناقضییات نظری و عملی فیخته و لیسییت را
بهعنوان متفکران فلسفی و اقتصادی بورووازی به

نقد میکشند1.

 1یوهان فیخته  )Fichteیکی از مهمترین فیلسییوفان ناسیییونالیسییم آلمانی و از متفکران مهم بورووازی نوپای آلمان بود.
یکی از دغدغههای او فلسیفهی سییاسی بود و ازاینرو به طرح انهارگرایانهای از «ملیت آلمان» به مثابهی هخصیتی جمعی با
رسییالتی خاص و بهعنوان وسیییلهای برای اسییتقلا سیییاسییی در زمان مبارزه بر علیه تجاوز نظامی و سیییاسییی ناپلئون ن.ک.
خطاب به ملت آلمان )1111 ،مشهور است.
 1به تعبیر مارکس و انهلس ،فیخته بر ناسیییونالیسییم رومانتیب و ارتجاعی با تأکید بر اسییتثناییبودن منحصییربهفرد بودن)
آلمان نظر داهیت .این ناکجاآبادگرایی بورووازی در کتابی از فیخته بهنام «کشیور تجاریِ دربسته» اراپه هده است .دراواخر
قرن  ،11الکسییاندر هامیلتون در آمریکا و در قرن  19فریدریش لیسییت در آلمان وض ی تعرفه بر واردات کالاهای انهلیس یی
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مارکس و انهلس میپذیرفتند که در سطح انضمامیِ بررسی باید به نقش اقتصادی و وپوپلتیب
ملیت-دولیتها در دنیای سیییرمایهداری توجه داهیییت .اما هدف اصیییلی مارکس و انهلس بررسیییی
سییاسیتهای اقتصادی کشورهای سرمایهداری نبود ،چرا که چنین سیاستهایی اغلب به تفظ و بقای
سیرمایهداری محدود میهید بهغیراز توجه آنها به سیاستهای خرد دولتها در مورد کاهش ساعات
کیار و دسیییتم د ،آزادی فعیالییتهیای اتحادیههای کارگری ،نقش دولت در انباهیییت اولیه وغیره ).
بااینهمه ،چارچوب نظری آنها در نقدهان از فیخته و لیست بر این تأکید داهت که هدف ملیگرایی
و جنبهی ایدپولوویب بورووایی آن در آلمان ،نه برچیدن روابط سییرمایهدارانه بهعنوان یب کل ،بلکه

ازآنجاکه هدف این نوهیییته نی بررسیییی نقش اقتصیییادی و وپوپلتیب ملت-دولتی اسیییت در
کشیییوری نیمهمسیییتعمره که در دورهای ن دیب به هیییصیییت سیییا ِ پر افتوخی در تکوین و غلبهی
سرمایه داری دست داهته است و به نوعی تحت تأثیرتأثیر «نظامِ ملیِ اقتصاد سیاسی» بودهاست .نخست،

قدرت ب رگ اقتصییادی آن زمان) برای رهیید مناب کارخانههای داخلی را توصییه میکرد .برای انتقاد مارکس وانهلس از
برداهت ناکجاآبادگرا و ملیگرایِ بورووازیِ فیخته و لیست ن .ک .به:
و https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm

The Holy Family by

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm

)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
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بازتولید این روابط در داخل و گسترش آن در سطح جهانی است.
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بیهنیاگ یر و بیهاختصیییار بییایید بر دو مفهوم منطقی  -تیاریخیِ مورد نظر این بررسیییی ،یعنی دولیت و
سرمایهداری،

اهاره کرد1.

تاریخ بیانهر آنسیییت که در دههی 1511ش 1951م) و دورهی بعد از جنگ دوم جهانی نقش
دولتها در مسیییر توسییعه و غلبهی سییرمایهداری در بسیییاری از مسییتعمرهها و نیمهمسییتعمرهها درخور
اهمیت بوده اسییت .در چنین مواردی اسییتقلا نسییبی دولت از طبقهی تاکم قابلتوجه اسییت ،اگرچه
تمامی دولتهای سرمایهداری به درجات و انواا مختلف ،از سایر طبقات ،داخلی و بینالمللی ،استقلا
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نسبی داهته

و دارند1.

دولت بهمثابه یب رابطهی اجتماعی و بهعنوان عنصری تعیینهده ،نه تعیینکننده ،در روساخت
جامعه و در کلیت روابط متناقض اجتماعی و از این رو در فرایندها ،از نوعی اسییتقلا نسییبی از روابط
اقتصادی تعیینکننده و در نتیجه از طبقهی تاکم و دیهر طبقات برخوردار است .این استقلا نسبی در
سییطح انضییمامیتر بررسیییهای تاریخی خود را به درجات مختلف نشییان میدهد .در چنین وضییعی
لایههای منفرد طبقهی سییرمایهدار ،و یا یب طبقهی معین ،به هییکلی مسییتقیم دولت را در اختیار خود
ندارند .در عینتا تاریخ در عمل نشییان میدهد که در سییطح انضییمامی بررسییی هرچه هییکلگیری
طبقات اصیلی جامعه از نظر کمی و کیفی ،و از نظر اقتصیادی ،سیاسی و ایدپولوویب ضعیفتر است،
اسیییتقلا نسیییبی دولت و پیآمدهای ناهیییی ازعملکرد آن بیشتر اسیییت .بااینتا  ،به سیییبب برخی

 1ملت – دولت کنارهم آوردن یب یا چند ملت و یب دولت اسییت و ملت مانند دولت ،یب رابطه  -فرایند اسییت نه یب
چی .
 1ن.ک .به نعمانی و بهداد بخش )3-1در بارهی سییطوح مختلف تحلیل ،انت اا و انضییمام ،تعینِ دیالکتیکی و مفهوم طبقه و
دولت.
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ویژگیهای سیاختاری و تاریخی ،اسیتقلا نسبی دولت در کشورهای درتا گذار به سرمایهداری و یا
سرمایهداری ،بهویژه در دورهی  1531-1511 1911-1951ش) ،برجستهتراست:

 )1مفصییییلبنییدی روبییهرهیییید سیییرمییایییهداری درکنییار هییییوههییای تولییدی
پیشاسرمایهداری ،موجب رهد موازنهی قدرتی مرکب می هود که در آن به درجات مختلف
هیچ طبقهای جایهاه مسلط ندارد.

توسعهی اقتصادی را پیش برده و در این راستا سیاستهایی راهبردی مانند اصلاتات ارضی،
سییاسیت جایه ینی واردات و اصیلاتات سییاسی ،اجتماعی ،تقوقی ،آموزهی ،فرهنهی و
اقتصادی سرمایهدارانه را بههکل اقتدارگرایانه یا مستبدانه یا همراه با نوعی دموکراسی اعما
کرده اسییت .این سیییاسییتهای اسییتراتژیب اقتصییادی که عمدتا یا با هماهنهی یا بهابتکار
دولتهای سیرمایه داری خارجی بوده ،بخشی از نیروی کار ارضی را برای بازار کار و تولید
سیرمایهداری آزاد کرده اسیت و مجموعا سییاسیتهایی است که از انباهت سرمایهدارانه به
یاری دولت پشتیبانی میکند.
 )5این دولتها با گسترش سرمایهداری دولتی به درجات مختلف جناحبندیهایی از
طبقات سییرمایهدار را بهوجود آورده و به سییرمایهگذاری در صیینای مصییرفی ،واسییطهای و
سییینهین ،بانکداری و مالیه و برخی خدمات دسیییت زدهاند .چنین سییییاسیییتهایی به همراه
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 )1در بسیییاری از کشییورهای «درتا توسییعه« دولت فعالانه مسیییر سییرمایهدارانهی
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مداخله ی فعا دولت در آموزش ،بهداهییت و سییایر خدمات عمومی و زیرسییاختی ،سییهم
مهمی در اف ایش اندازهی نسبی طبقات کارگر و متوسط داهته است.
 )1مالکیت دولتی مناب مهم طبیعی مانند نفت و مس ،و رانتِ نفت ،با ایجاد اسییتقلا
مالی نسییبی دولت از طبقات ممتاز ،تحکیم قدرت دولتی و مداخلهی آن در اقتصییاد را برای
تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مستقیم در تولید و توزی ساده میسازد.
 )3دولت با عمل در مقام میانجی اولیه بین سرمایهی خارجی و داخلی ،ایجاد محیطی
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امن برای سیییرمیایهگذاری خارجی و داخلی و تسیییهیلات زیرسیییاختی ضیییروری را امکان
پذیرترکرده است.
بهسبب این عوامل ،دولتها پس از جنگ دوم جهانی درکشورهای درتا توسعه استقلا نسبی
بیشتری از طبقهی تاکم ،طبقات محلی و نیروهای فراملی طبقات و دولتهایشیییان) داهیییته و نقش
مهمی در پیوند بازتولید اجتماعی و اقتصیییادی و دگرسیییانی ایفا کردهاند .این نقش بهناچار به تشیییدید
مبارزهی طبقاتی داخلی و خارجی و اعما قدرت طبقاتی برای تأثیرگذاری بر روابط دولت – طبقات،
ساختار و سیاستهای دولتی به نف برخی طبقات و بهویژه طبقهی سرمایهدار منتهی میهود و دولت در
روابط بین نیروهای طبقاتی و فرایند تولید ،توزی و مصییرف نقش مهمی ایفا میکند .از این رو ،بهرغم
محدودیتهای سرمایهداری بهدلیل سرهت متناقض آن ،دولت نیروی مهمی در مسیر گسترش و غلبهی
سرمایهداری وتحکیم آن در کشورهای درتا توسعه بوده

است1.

 1ن.ک .به دولت در جوام سرمایهداری درتا توسعه  /فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

 / 1نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران

با توجه به نکات بالا ،و از منظر بررسییی منطقی-تاریخی ،صییورتبندی اقتصییادی -اجتماعی
اساس و محور بررسی مشخص هر جامعه است .تنها با در اختیار داهتن چنین برداهتی است که میتوان
قیانونمنیدی هیای تکیامل اجتماعی در دوران معاصیییر را به هیییرایط هر کشیییور جداگانه انطباق داد و
بهنظریهای مشخص از تغییر رسید.
بررسیی سیاختار اقتصادی در چارچوب یب صورتبندی اقتصادی -اجتماعی مشخص را در
نهیاییت کلییت روابط تولیدی موجود در جامعه در پیوند متقابل و متناقض آن با دیهر روابط اجنماعی
روهن میکند و از این طریق هالودهای استوار برای تحلیل ساختار طبقاتی در ارتباط دیالکتیکی با سایر

عبارت دیهر ،تحلیل سییاختار اقتصییادی ،زیر سییاخت جامعه را تصییویر میکند و پایهای برای ه یناخت
علمی پدیدهها و روابط روبنایی در تمامیتی تضادآلود به دست میدهد .تحلیل ساختار اقتصادی جامعه
و روابط روسیییاختی ،از جمله این واقعیت را نشیییان میدهد که هرگونه ابهام و ناروهییینی در سیییاختار
اقتصادی جامعه بهناگ یر به توزهی سیاستهای درازمدت و کوتاهمدت راه مییابد و قاطعیت و برایی
را از میان میبرد .لیکن منظور از تحلیل سیاخت اقتصادی جامعه تنها اراپهی کلیترین فرمو بندیها و
تعریف این یا آن فرماسیییون و هیییوهی تولیدی بهطور عام نیسییت .تحلیل سییاخت اقتصییادی هر جامعه،
علاوه بر معین کردن هیوهی تولید مسلط در آن ،باید خصایص و ویژگیهای مشخص رهد اقتصادی-

| نقد اقتصاد سیاسی |

روابط اجتمیاعی ،و از آن جملیه روابط سییییاسیییی ،تقوقی ،فرهنهی و ایدپولوویب فراهم میکند .به
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اجتمیاعی آن جیامعیه ،و نی رابطیهی این جیامعیه را بیا دیهر جوام در مراتل مختلف تاریخیِ تکامل
ناموزون و مرکب را روهن کند و تصویری مشخص از تضادهای آن

به دست دهد1.

اصیل اسیاسیی در اثبات غلبهی هییوهی تولید سیرمایهداری بهعنوان راهنما در این بررسی این
اسیت که این هیوهی تولید با دو معیار عمده از اسلاف خود متمای میهود .معیار او  ،سطحی از تولید
کیالایی اسیییت که در آن نه تنها محصیییولات کار انسیییان ،بلکه خود نیروی کار وی نی به کالا تبدیل
میهیود .معیار دوم سیرمایهداری ،تولید کار اضافی در هکل ارزش اضافی است .هاخصهای عمدهی
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غلبهی هیوهی تولید سرمایهداری که در این مقاله بررسی میهود ،عبارت است از :گسترش می ان کا ِر
م دبهیری و توسیییعهی صیییفوف طبقهی کارگر ،اف ایش چشیییمهیر جمعیت صییینعتی همراه با کاهش
جمعیت کشیاورزی ،هیکلگیری جمعیت اضیافی نسبی و مهاجرت وسی از روستاها به ههر ،گسترش
بازار داخلی و انباهت سرمایهی خصوصی و دولتی.
در بررسی ساختار اقتصادی -اجتماعی هر جامعهای باید به این واقعیت آهکار توجه داهت که
تحلیل از ساختار دامنهای بسیار گسترده دارد و پرداختن به همهی آنها در یب مقاله امکانپذیر نیست.
از این رو ،در بررسیی تاضر نخست در هر بخشی بیش از هر چی توجه بر فرآیندها ،روندها و جوانب

 1لنین پیشنویس دوم پلخانف برای برنامهی ت ب را به این خاطرکه «سییرمایهداری خاص روسیییه را مخدوش میکرد و
کنار میگذاهت» غیر قابلقبو دانست .او در نقد این پیشنویس خاطرنشان ساخت که «این برنامه به درد پرولتاریای روسیه
نمیخورد ،چرا که ...در آن سیرمایهداری بهطور عام معرفی هیده و تکامل تدریجی سیرمایهداری روسییه و تضیادهای آن و
مصییبتهای اجتماعیای که بهوسییلهی سیرمایهداری روسییه به وجود آمدهاند ،کاملا نادیده گرفته هیده و پنهان نهاه داهته
میهیود ».نهاه کنید به :و .ا .لنین« ،نقد پیشنویس دوم پلخانف برای برنامهی ت ب» ،مجموعه آثار ،ج  ،3و همچنین ن.ک.
به و .ا .لنین« .یادداهتهایی دربارهی طرح برنامه دوم پلخانف» ،مجموعه آثار ،ج .3
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عمدهای متمرک میهییود که بدون توضیییح آنها تشییریح موضییوا بح

نامیّسییر میگردد ،و تنها در

تاهیهی این روندها و جوانب عمده است که مساپل فرعیتر مطرح میهود.
دوم در تحلیل از تحولات اقتصییادی -اجتماعی در این بررسییی ،عمدتا جنبهی اقتصییادی این
تحولات موردنظر اسیت و جنبهی سییاسیی تحولات تنها تا آن تد مورد بح

واق میهود که یا برای

تشریح فرا یندهای اقتصادی ضرورت تام دارد و یا نبود آن به انسجام کل مطلب آسیب میرساند.
علاوه بر محدودیتهای فوق که از خصیییلت گسیییترده و کثیرالجنبهی خودِ موضیییوا ناهیییی
میهیییود ،محدودیتهای دیهری نی در تحلیل سیییاخت اقتصیییادی -اجتماعی ایران وجود دارد که از

فرعیتر تحلیل از ساختار اقتصادی -اجتماعی ایران و تحلیلهای آماری مربوط به آن را میتوان و باید
در آینده تکمیل کرد و غنای بیشتری بخشید.
نوهتهی تاضر به بررسی نقش دولت در تکوین و غلبهی سرمایهداری در ایران در هش دههی
او

قرن چهاردهم خورهیدی،تا پیش از انقلاب سیاسی  ،1531میپردازد و مشتمل بر پنج بخش است1.

بخش او به نقش دولت در تکوین وگسیترش آمرانهی هیرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی
رهییید سیییرمایهداری در ایران بعد از کودتای سیییوم اسیییفند  1199در دو فاز) زمانهی 1519 -1511و
 1511-1519میپردازد .ویژگی این دو زمیانیه تلیاشِ اقتیدارگرایانه ،ودر آخر ،مسیییتبدانهی دسیییتهاه

 1مبنای این مقاله دو کتاب سییاسیی-ترویجی ،و ازاینرو بدون نام نویسینده ،دربارهی «سیاخت اقتصیادی ایران و سیری در
نظرات پیرامون آن» و «سمتگیری سوسیالیستی ،تئوری و پراتیب» است که نویسنده در سا  1531به نهارش درآورد.
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جمله مهمترین آنها فقدان اطلاعات و آمار دقیق و کافی اسییت .بنابراین باید در نظر داهییت که جوانب
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تکومتی رضیاهیاه برای ایجاد هیرایط رهید و توسعهی سرمایهداری از طریق صنعتیکردن ،بهویژه در
زمانهی دوم ،بدون تغییر روابط ارضی نیمهفئودالی بود.
بخش دوم به اختصار به دورهی میانجی  1511-1511متمرک میهود .این دوره به دو فازِ پیش
از کودتای  11مرداد  1551و پس از آن تقسییییم میهیییود .درهر دو فاز این دوره ،برخلاف دو دورهی
پیش و پسِ آن ،سیییاسییت اقتصییادی دولت عمدتا لیبرالی بود و منجر به اتخار و اجرای راهبردی مهم،
نظاممند و درازمدت برای تسیری غلبهی سرمایهداری نشد .در عین تا  ،اگر از نظر سیاسی در فاز او
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گرایش به دیکتاتوری سلطنتی محدود هده بود ،در فاز دوم این گرایش به واقعیت تبدیل هد.
بخش سییوم و چهارم بهتفصیییل به بررسییی غلبه و تعمیق سییرمایهداری در دو دههی  1511و
 ،1531همراه با رهیید نفور امپریالیسییم دراقتصییاد کشییور ،تشییدید پیوندهای وابسییتهی اقتصییادی به
سرمایهداری جهانی و درونی هدن هر چه بیشترآن میپردازد.
ی
اصیلاتات ارضیی و صینعتیهدن از راه جایه ینی واردات دو راهبرد مهم اقتصادی-اجتماع ِ
درازمدت دولتهای درتا توسیییعه در دههی  1931اسیییت و با تکامل و تعمیق روابط سیییرمایهداری
درسییرمایهداریهای پیشییرفته و بازار جهانی همنواسییت .راهبرد جایه ینی واردات در تمای با اعما
صیییرفِ تعرفییه بر واردات) در برخی کشیییورهییا بییه دهییهی  1931و در برخی دیهر بییه دهییهی 1931
بیازمیگردد .این راهبرد در دهیهی  1911توسیییط دولتهای بسییییاری از این کشیییورها بهنف راهبرد
جهتگیری صادرات غیرسنتی و نولیبرالیسم پس زده هد .درعینتا  ،هر دو راهبرد با دولت و طبقهی
تاکم کشیورهای سیرمایهداریِ درتا توسعه همپا بود .اجرای این دو گ ینهی راهبردی برای توسعهی
سیرمایهداری عمیقا متأثر از هیتاب تغییر در سهم در ترکیب طبقات ،قشربندی درون این طبقات ،رهد
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کمّی طبقهی کارگر و متوسط و دیوانسالاری و موازنهی نسبی قدرت اقتصادی طبقات در دورهی پس
از جنگ تاکنون بوده اسییت .در میان نمایندگان نمونهوار تجربهی توسییعهی سییرمایهداری مانند ترکیه،
کرهی جنوبی ،تایوان و بسییییاری از کشیییورهای آمریکای لاتین که هریب مسییییر خود را رفتند ،ایران
مورد جالب و مهم برمبنای این سیاستهای راهبردی است 1.از این رو ،دو بخش سوم و چهارم به نقش
دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران پیش از انقلاب سیاسی بهمن در دو عرصه میپردازد )1 :بررسی
نقش راهبرد اصیلاتات ارضی از بالا در از میان برداهتن بقایای فئودالیسم مبتنی بر روابط میان ارباب و
رعییت ،و تسیییری ایجیاد نیروی کیار «آزاد» از مالکیت وسیییایل تولید در بازار کار ،و  )1همزمان با

بازتولید انباهت سرمایهدارانه.
موضییوا بخش پنجم ،تمی ویژگیهای سییاختاری سییرمایهداری در ایران بهمثابه پیآمدهای دو
راهبرد فوقالذکر اسییت .در نتیجه ،هدف بخش آخر در مجموا ارایهی مشییخص تضییادهای سییاختار
اقتصیادی سیرمایهداری در عرصیهی کلان اسیت و به بررسییِ تشیدید و تعمیق خصلت ازهمگسیخته و
تحریفهده ی ساختار اقتصادی و موقعیت تاب آن در درون نظام جهانی سرمایهداری میپردازد.

 1ن.ک .به  .Schmitzبرای بررسیی راهبرد جایه ینی واردات و صنعتیهدن و راهبرد جهتگیری صادرات غیر سنتی و

نولیبرالی م ن.ک .به دولت در جوام سرمایهداری درتا توسعه  /فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

| نقد اقتصاد سیاسی |

اصلاتات ارضی ،بررسی اعما راهبرد جایه ینی واردات و توسعهی صنعت ،بهمنظورتسری انباهت و
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.1تلاش برای تکوین ررمایهداری و صنعتیکردن بدون تعرض به روابط
فئودالی:
1211-1023

در ایران قانونگذاری در زمینهی تجارت داخلی و خارجی و توسیییعهی صییینای در چارچوب
روابط سیییرمایهداری با تکومتی متمرک  ،عملا به اوایل قرن سیییی دهم خورهییییدی برمیگردد .پس از
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انقلاب مشیروطه در کنار دیدگاهها و پراتیب طیفی از چپ های انقلابی تا رفرمیست ،متفکران و فعالان
سییاسیی واقتصیادی دیهری نی در صیحنهی مبارزهی سییاسیی تضیور داهیتند که دغدغهی بازسازی
اقتصادیِ تمرک گرایانه ،مبتنی بر مالکیت خصوصی زمین وسرمایه در چارچوب سرمایهداری ،توسعهی
صنعتی و تکومتی متمرک و ملّی را داهتند .لیکن هرایط سیاسی ،ایدپولوویب و اقتصادی در داخل و
خارج امکان تحقق افکار و اجرای خواسیتهای آنها را سیخت مشکل کرده بود .یکی از اندیشههای
اقتصیییاد سییییاسیییی رایج در آن زمان که راهنمای فکری چنین نخبهانی قرار گرفت و در عین تا از
پشییتوانهی تجربهی سیییاسییی ،صیینعتی و وتدت سیییاسییی-اقتصییادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم بهره
میبرد ،نظرات فردریب لیسییت اقتصییاددان آلمانی-آمریکایی دربارهی «نظام ملیِ اقتص یاد سیییاسییی»1

اسیت .لیسیت برخلاف آدام اسمیت ،و همنوا با یوهان فیخته در آلمان و الکساندر هامیلتون در آمریکا،
بیهمثابه یب ملیگرا مخالف «نظام مبادلهی آزاد» در تجارت جهانی بود ،اما از مالکیت خصیییوصیییی،

1 The National System of Political Economy, 1841
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تجیارت آزاد در داخییل و تکومتی متمرک و لیبرا در چییارچوب یکپییارچیهی «اقتصیییاد ملی» دفییاا
میکرد1.

لیست ،با پیروی از فیخته و تأکید او بر «ملت آلمان» و هامیلتون و تأکید او بر تکومتی فدرا ،
مقتیدر لیکن لیبرا  ،مبتنی بر ییب دسیییتهاه اجرایی نیرومند و مداف سیییرمایهداری و صییینعت ،مداف
یکپارچهی اقتصادی-سیاسی برای هکلگیری دولت -ملت مدرن و «نظام ملیِ اقتصاد سیاسی » بود .او
اسییاسییا دیدگاهش بر کاربردپذیری نظراتش در آلمان ،و نی فرانسییه و آمریکا ،یا بهزعم او در مناطق
«معتد » 2بود .به نظر او این مناطق ،بر اسییاس سیییاسییتهای تمایتی ،تجارت آزاد در داخل کشییور،

صیییادرات ،در چارچوب یب نظام سییییاسیییی لیبرا  ،لیکن مقتدر-متمرک و مخالف با نظر لیبرالیسیییم
اقتصیادی ،توانایی کافی در عرصهی آموزش ،تکنولووی و صنای  ،صنعتیکردن تو و توش بح
تمایت از «صینعت نوپا» در دوران معاصیر) داهیتند 5.ازاینرو ،لیست اقتصاددانان کلاسیب مانند آدام
اسییمیت و وان باتیسییت ِسییه 4را در «مکتب اقتصییاد جهانوطنگرا» مبتنی بر فردگرایی جای میداد و

 1ن.ک .به زیرنویس هماره 1

2 temperate

 5ن.ک .بییه فیخت یه  ،)1991لیسییییت  ،)1933لیسییییت  1511و  ،Hagermann (2018) ،)1511و Szporluk
).(1993
غلامعلی وتید مازندرانی که در سیا  1513بهعنوان دبیر سفارت ایران در لندن خدمت میکرد ،در یکی از کتابهای نادر
آن زمان دربارهی سیاستهای اقتصادی آن دوره به اهمیت دیدگاه لیست ن د سیاستمداران ،تدوینکنندگان ومجریان این
سیاستها اهاره دارد .برای چهونهی تأسیس «اقتصاد ملی» در ایران ن .ک .به غلامعلی وتید مازندرانی .)1513

4 Say
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محیدودکردن واردات از طریق اعمیا تعرفیه بر واردات بهمنظورتمایت از تولیدات داخلی و اف ایش
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مکتب خود را «اقتصیاد سییاسیی مبتنی بر خواسیت "ملت"» معرفی میکرد 1.بیدلیل نیست که دیدگاه
لیسیت از واپن تا آمریکای لاتین با اسیتقبا طیفهای متفاوتی از ملیگرایان راست و چپ روبرو بوده
است1.

در واق  ،بخشیی از سییاسیتمداران و مجریانی که پس از کودتای سیوم اسفند  1199تاضر به
همکاری با رضیاخان بودند ویا از هواداران او بههمار میآمدند و پس از به سلطنترسیدن رضاهاه در
مقامهای اجرایی و تدوین قوانین و سییاستهای اقتصادی ،اجتماعی و تقوقی در راستای سرمایهداری
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نقشیی فعا ایفا کردند ،نظرات هیان بعضا متاثر از نظرات لیست بود .هخص رضاخان نی پس از دست
یافتن به قدرت سییاسیی درپی کودتای  1199با هدفهای ملیگراییِ سیکولار ،نخسیت به سوی ایجاد
دولتی مقتدرِ -مدرن ،اقتدارگرا و متمرک در چندسیا او سیلطنتش) و سیپس اسییتبداد از  1511به
بعد) قدم برداهت.
برای مثا  ،در زمان مستوفی الممالب  )1513-1513نخستوزیر رضاهاه ،کاپیتولاسیون ،و در
نتیجه ،بخش تجاری عهدنامهی ترکمانچای  )1111لغو هید ،تشیکیلات جدید دادگستری ایجاد هد و
مقدمات اتداث راهآهن سرتاسری و اتوبوسرانی تهران به وسیلهی یب هرکت دانمارکی فراهم هد،
مقدمات تأسیس بانب ملی ایران انجام هد ،و کتابخانهی وزارت معارف به کتابخانهی ملی مبد هد .

 1ن.ک .به Boianovsky
 1یالمار هیاخت یکی از اقتصیاددانان لیسیتگرای مشهور است که در سا های 1951 -1951وزیر اقتصاد رایش آلمان بود،
هاخت در سا  1511با رضاهاه و مقامات ایران ملاقات کرد ،و در  1551و  1551با دکتر مصدق و در بهمن  1551با سپهبد
زاهدی بر سر مسایل سیاستهای اقتصادی دیدار داهت.
Category:Hjalmar Schacht - Wikimedia Commons
) (wikipedia.orgیالمار هاخت  -ویکیپدیا ،دانشنامه آزاد
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برنامهی کابینهی مسییتوفی «بر بازسییازی نظام اقتصییادی کشییور در جهت سییاخت دولت مطلقهی مدرن
تدوین هیده بود و جالب آن که نُ ه بند از هجده بند اهداف ترسییمی این دولت به اصیلاتات اقتصادی
در جهت تقویت بنیان های اقتصییاد ملی تخصیییص یافته بود ....دخالت در کار دولت و مجلس در خط
روند اصیلاتات تا تدی برای تکومت مهم بود که رضاهاه هخصا مشیهای اقتصادی برای تحو در
اقتصاد ملی را دنبا

میکرد»1.

 1ن.ک.به دادبخش و سلیمی
از آنها را به اجرا درآورد میگوید :تمام اراضی و م ارا اطراف و جوانب «علیآباد» پوهیده هدهاند از محصو پنبه ،و
برای تأمین تجارت این نقطه ،فورا باید یب کارخانه ب رگ نخریسی در اینجا دایر نمود ،که رعایای اینجا منتظر خرید این
و آن نشده ،بلافاصله بتوانند مقدمات زتمت و زراعت خود را بهیب نتیجه قابل انتظاری تبدیل نمایند ،و راه ثروت و تمو
را بروی خود بهشایند ...مساعد بودن هوای «لاهیجان» ،و اغلب نقاط «مازندران» برای زراعت چای ،بلاتردید ایجاب میکند
که کارخانهی چای ،در این منطقه داپر گردد ،و مورد استفاده کامل واق هود .پرورش ابریشم از فکرهاپی است که دقیقهای
نباید در اینجا متروک بماند .خطوط تلهراف و پست در تمام نقاط «مازندران» تعمیم یابد ،و برای تمام آنها ،و همینطور سایر
دوایر دولتی ،عمارت تازه و منظمی ساخته هود .چراغ برق در تمام ههرهای «مازندران» باید عمومیت پیدا کند ،زیرا نقطهای
که میتواند بهروهناپی و برق جلوه واقعی بدهد ،فقط "مازندران" است .امتداد یب خط هوسه ...در تمام طو ساتل تا
«گیلان» ،نه تنها از لحاظ تجارت و ارتباط ،اتتیاج کلیهی اهالی است ...انشاء خطآهنی را که در نظر گرفتهام ،هاید متجاوز
از دویست کرور تومان خرج داهته باهد .این پولی است که در هیچ تاریخی خ انهی مملکت بهداهتن آن معتاد نبوده است.
از کجا این پو تأمین خواهد هد( آیا از این خ انهی فقیر و تهی( تعمیرات «مازندران» ،ایجاد خطوط ،تأسیس ههر ،ایجاد
دوایر و هتل و غیره میلیونها خرج دارد .از کجا و چه محلی پرداخته خواهد هد( ما قادر بهانجام مصارف یومیه خود نیستیم.
در اینصورت ایجاد کارخانهی قند و نخ و برق و غیره موکو بهپرداخت چه وجهی خواهد بود( هکافتن «البرز» زدن تونل،
خرید ریل ،ایجاد مؤسسات و غیره و غیره از کدام پو ( افکار دور و دراز دارد خستهام میکند ،و با این موان فوق تصور،
هیچ کاری از پیش نخواهد رفت .اما من که تصمیم گرفتهام مملکت خود را بیارایم ،تمام این موان را زیر پا خواهم گذارد.
http://bonyadhomayoun.com/pdf/Safarnameh%20Khosestan%20va%20Mazandaran.pdf

جالب اسیت که در این سیفرنامه رضیاهاه اهارهای به ل وم از میان برداهتن تقیدات روابط ارباب-رعیتی نمیکند و در عمل
نی بهاین مسیئله و نی گسیترش «چراغ برق» و هیبکهی آبرسیانی و بهداهیت در سطح کل کشور ،کمتر از «پروگرامهای»
واوهی رایج میان وزرای آن دوره) دیهرتکومتش توجه داهت.

| نقد اقتصاد سیاسی |

رضاهاه در سفرنامهی مازندران که ظاهرا در مهرماه  1513نوهته هده است و اهاره به سیاستهایی دارد که سرانجام برخی
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سییاست های تقوقی و اقتصادیِ راهبردی تکومت پهلوی او در راستای تکوین سرمایهداری
را باید در دو مرتله بررسییی کرد :مرتلهی نیمهلیبرالی از نظر اقتصییادی ،وآمرانه -اقتدارگرایانه از نظر
سییاسیی بین سیا های  ،1511-1511و مرتله ی گرایش به نظارت و کنتر بیشیتر بخش خصوصی در
تجارت داخلی و خارجی بهنوعی جایه ینی واردات و صییینعتیکردن تکومتی از نظر اقتصیییادی) ،و
اسییتبداد از نظر سیییاسییی بین سییا های  .1511-1511در مرتلهی او قوانین مهمی در جهت توسییعهی
مالکیت سییرمایهدارانه و در ارتباط با تجارت داخلی و خارجی تدوین و در مجلس هییورا به تصییویب

| نقد اقتصاد سیاسی |

رسیانده هید .برای مثا  ،لایحهی تفظ نام هرکتها و تجارتخانهها و جلوگیری از تقلید علامتهای
تولیدی آنها در فروردین  ،1511و قانون تجارت در سییا های  1515و  1511در مورد معاملات تجاری
و دلالی ،قوانین در خصوص برات ،طلب و چب ،ورهکستهی دفاتر تجاری ،اقسام هرکتهای تجاری
و وظایف آنها ،اقسییام ورهییکسییتهی ،تقلب ،تصییویب نظامنامهی ایجاد اتاقهای تجارت در هییهرهای
ایران و در خارج از کشیور به پیشنهاد وزارت «فلاتت ،تجارت و فواید عامه» که بعدا در سا  1511به
وزارت «اقتصیاد ملی» تغییر نام داد؛ ایجاد تشیکیلات نوین آموزهیی ،تقوقی ،قضیایی و دادگستری در
جهت ترکت به سییوی جدایی دین از سیییاسییت و سییازماندهی جدید گمرکات تحت کنتر دولت
مرک ی ازطریق الغای رویم کاپیتولاسیون و تقوق دو کاملهالوداد ،پس از الغای معاهدههای گمرکی
دورهی قاجار در بهار1513؛ تصویب قانون تعیین تعرفههای گمرکی جدید تداقل و تداکثر تعرفهها)
و اجازه برای انعقاد عهدنامههای گمرکی جدید با کشیورهای مختلف که در طو سا  1511با ایالات
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متحد آمریکا ،بلژیب ،هلند ،آلمان ،سیوپد ،سییویس و اتحاد جماهیر هییوروی برای مدت هشییت سییا
براساس تداقل تعرفهی گمرکی منعقد

هد1.

در این راسیتا ،برای نمونه ،پس از کودتای  ،1199در سا  1511قانون من خروج طلا و نقره از
کشیور به تصیویب رسیید و عوار

و مالیات برخی از کالا های کشاورزی برای صادرات تذف هد،

کارخانجات کبریتسییازی در اختیار تجار و صیینعتهران ایرانی قرار گرفت و واگذاری امتیاز مشیابه به
کشیورهای خارجی ممنوا گردید .در سیا  1515کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس تحت عنوان
«کمیسییییون اقتصیییادیات» با هدف ارایهی «پروگرام صییینعتی» بهوجود آمد ،و در سیییا  1511ورود

تریاک و دخانیات را به

تصویب مجلسِ فرمایشی رساند1.

قانون «اجازهی تاسیییس بانب ملی ایران» به منظور «پیشییرفت امر تجارت و فلاتت و زراعت و
صیناعت» در اردیبهشیت  1513به تصویب رسید .بر اساس قانون دیهری برای ایجاد تشکیلات و انتظام
امور بانکی و به منظور دایرکردن خدمات بانکی جمعی از متخصصان آلمانی استخدام هدند .در اسفند
 1511مجلس تق انحصاری چاپ اسکناس را کیه تیا پییش از آن در اختییار بانیب بریتانییایی موسوم
به بانب هاهی بود به بانییب ملییی اعطییا کرد .این بانب بییییا مشییییارکت در سییییرمایهگییذاری در
هرکتهایی مان نیییید هرکت بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشییکیل داده بیود و پرداخیت
وام بییییرای کمب به اتداث راهآهن ،نقش مهمی داهیت .در سیا  1511وظایف بانب ملی گسترش

 1ن.ک.به هجاعی دیوکلاپی )1
 1ن.ک .به وتید مازندرانی ،و دادبخش و سایمی

| نقد اقتصاد سیاسی |

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

فرهاد نعمانی 11 /

یافت و تفظ ارزش پو و تنظیم اعتبارات در زمرهی مسیئولیتهای اصلی بانب قرار گرفت .در همان
سا اساسنامهی ج دیدی بیییه تصیییویب مجلیییس رسید که به موجب آن مدیرکل ،قاپممقام و معاونیییان
بانب و اعضیای هفتگانهی هورای عالی بانب باید

ایرانی میبودند1.

سییرایت پیآمدهای بحران هییدید اقتصییادی درجهان در سییا 1919م )1511 .درآغاز بخش
تجارت ،بهویژه تجارت خارجی و مالی  -پولی ،را در ایران با بحران ناهی از کاهش درآمد صادراتی،
به ویژه در بخش صینای دسیتی ،مواد اولیه و محصیولات کشاورزی ،روبهرو کرد .این بحران و ادامهی

| نقد اقتصاد سیاسی |

آن در دههی 1511به هدت به زیان ایران و کشورهای مشابه تمام هد .ارزش ریالی مواد خام صادراتی
ایران به می ان  1تا  5برابر کاهش یافت درتالیکه ارزش کالاهای مصیرفی و صنعتی اف ایش پیدا کرد.
در نتیجه ،ایران برای تل این مشییکلات از یبطرف سیییاسییت صیینعتیسییازی جایه ین واردات را در
پیش گرفیت و از سیییوی دیهر ،برای کیاهش فشیییارهیای تجیاری بیه معاملات پایاپای برای بازاریابی
محصولات کشاورزی با هوروی و بهویژه آلمان ،روی آورد 1.در نتیجه ،سیاست اقتصادی دولت در دو
عرصییهی مهم تغییر کرد و به تصییویب مجلس هییورا رسییانده هیید :قانون «اجازهی تفتیش و نظارت بر
خرید و فروش اسییعار خارجی» در  3اسییفند  1511و سییپس متمم آن بهمنظور اف ایش نظارت دولت بر
معاملات ارزی ،و «قانون تعیین واتد و مقیاس پو قانونی ایران» و تغییر واتد پو از نقره به طلا در 11
اسیفند  1511بهمنظور جلوگیری از کاهش ارزش پو ایران بهدلیل کاهش هدید بهای نقره و کاهش
درآمد صیادراتی ایران به سبب بحران اقتصادی  )1919به تغییر اندازه ،می ان و وزن سکهها نی انجامید.

 1همان
 1ن.ک .به غلامی  1و  ) 1و .Foran
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با این همه ،این تغییرات برای جلوگیری از بحران کاهش درآمد صادراتی و کسری موازنهی تجاری و
بیه دلییل عیدم تمیاییل پهلوی او بیه درییافت وام خارجی) کافی نبود ،و دولت در بهمن  1519قانون
«انحصییار تجارت خارجی» را به قید دو فوریت به تصییویب مجلس هییورا رسییاند 1.ازاینرو ،در بهمن
 1519دولت رضیاهاه به تغییر مهمی در سیاست اقتصادی دست زد که آغاز مرتلهی دوم سیاستهای
اقتصادی تکومتش را رقم زد .این سمتهیری جدید در عمل به گسترش نقش دولت در کنتر تجارت
خارجی ونی اتخار سییاست صنعتیکردن از طریق جایه ینی واردات و اف ایش سرمایهگذاری مستقیم
دولتی انجامید.

تعیین موقتی و یا دایمی می ان صادرات و واردات به دولت واگذار میهود و دولت میتواند تا تصویب
متمم این قانون از ورود ما التجارهی خارجی به ایران جلوگیری کند» 1.در عین تا  ،بر طبق این قانون
دولت میتوانسیت بهج محصیولاتی را که خود وارد میکرد ،از طریق اعطای جوازهای خصییوصی و
تحت هییرایطی معین به اهییخاص یا مؤسییسییات مختلف تجاری واگذار کند 5.بنابراین اگرچه طبق این
قانون کل صییادرات و واردات کشییور در اختیار دولت قرار گرفت ،بخش خصییوص یی میتوانسییت از
طریق درییافیت امتییاز از دولیت به واردات و صیییادرات مبادرت ورزد .درعینتا  ،این قانون به دلیل

 1ن.ک.به هجاعی دیوکلایی )1
 1بیرای میتن قییانون انحصییییار تجییارت خییارجی ن.ک .بییه :قییانون انحصییییار تجییارت خییارجی | وکییالییت آنلییاین
).(vekalatonline.ir
 5طی سیا های  1511تا  ،1519پیش از انحصیار تجارت خارجی چهار انحصار دولتی بهوجود آمده بود :انحصار دولتی قند
و هکر و چای  )1511انحصار دولتی تریاک  )1511انحصار دولتی دخانیات  .)1511هجاعی دیوکلایی  1و.)1

| نقد اقتصاد سیاسی |

برطبق قانون انحصییار تجارت خارجی «تق واردکردن کلیهی محصییولات طبیعی و صیینعتی و
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مشییکلات عملی و بوروکراتیکی که برای تجار و صیینعتگران ایجاد کرد ،و بر اسییاس آزمون و خطا،
چند بار اصلاح هد.
امینالضیرب ،رپیس اتاق تجارت تهران ،در جلسهی  11تیر  1511هدف قانون انحصار تجارت
توسط دولت را دو دلیل طرح میکند« :تمرک اسعار ارز)» و «صیانت از صنای داخلی» 1.در واق  ،این
قیانون در عکسالعمیل بیه هیییرایط بحران اقتصیییادی  1919و ادامیهی آن در دهیهی  1951در تمامی
کشیورهای امپریالیسیتی جهان و نی چندین کشیور در تا گذار به سرمایهداری به اجرا در آمد ،اما نه

| نقد اقتصاد سیاسی |

بهمثابه یب برنامهی اقتصادی-اجتماعی دراز مدت .اهداف اقتصادی آن برای مقابله با بحران و درنتیجه
بازتولید نظام ،هیییامل اف ایش درآمد دولت ،کنتر واردات غیرضیییروری ،کنتر کاهش ارزش پو ،
توسیعهی صیادرات کشیاورزی و صنای مصرفی به منظور کاهش واردات کلاهای مصرفی میهد .این
اقدام در ایران و دیهر کشورهای مشابه مانند ترکیه که در  1511و پس از اقدام تکومت رضا هاه ،نه
پیش از آن ،طرح هید) ،مصیر ،ون وپلا و غیره ،درهرایط آن دوره با آزمایش و خطا پیش رفت .از این
گذهته ،این طن تاریخ است که در آن دوره کشورهای سرمایهداری پیشرفته که در ابتدا به اتخار چنین
اقدامی در کشیورهای توسیعهنیافته ،به ویژه در ایران ،سخت اعترا
مجموعهای از سیاستهای تمایتی گستردهتر روی

داهتند ،خود از  1511تا  1519به

آوردند1.

انحصیییار تجیارت خیارجی و ارز در ایران در عمیل به زیان تجار ب رگ وکوچب سییینتی و
دلا های تجارت خارجی ،و به سود هرکت های تجاری مدرن انفرادی و سهامی ،کوچب یا ب رگ،

 1ن.ک .معرفتی .)1
 1ن.ک .به گالبرایت ،و ن.ک .به آیتی و معرفتی  )1در بارهی اعترا

فرانسه و انهلستان
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خصوصی ویا با مشارکت دولت) که غالبا در سا های  1511به بعد در تهران هروا به فعالیت کردند و
از روابط با دولت سییود میبردند ،تمام هیید 1.در عین تا  ،برخی از سییفرای کشییورهای غربی ،بهویژه
وزیر مختار انهلسیتان و فرانسیه ،اعترا

و نارضیایتی دولت و صاتبان سرمایهی کشورهای خود را به

وزیر دربار تیمورتاش) و دولت ابراز داهیتند 1.با این همه ،این سییاسیت پیآمدهای مثبتی در راستای
اهداف دولت نی داهیییت .بر اثر اجرای انحصیییار تجارت خارجی و ارز ،بدون دریافت وام خارجی،
درآمد ارزی دولت اف ایش یافت .اگر در سا  1511دولت بر یبسوم واردات و  31درصد صادرات
کنتر داهیت ،در سیا  1511این کنتر بر واردات به  13درصید و بر صادرات به  11درصد رسید ،و

در دورهی معاصر مثبت هد ،و ترکیب صادرات ،بهویژه در اثر گسترش چشمگیر سطح زیر کشت پنبه
و توتون ،بهبود یافت 5.گذهته از این ،در سا های  1511-1513سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص

 1در سیا  1511تحت نظر اداره کل تجارت که سپس به وزارت بازرگانی تبدیل هد) برای بهبود بخشیدن به بازرگانی در
داخل کشیور هیرکتهایی به وجود آمد و دولت مسیتقیما و یا در مشارکت با سرمایهداران خصوصی در بنهاههای تجاری
هیرکت کرد .در عین تا برای هر یب از کالاهای صیادراتی یب هیرکت مرک ی و هیرکتهای تابعه تشکیل هد ،مانند
هیرکت سهامی پنبه ،پشم ،پوست ،خشکبار و کتیرا که اجناس صادراتی را از دست او خریداری کرده ،بستهبندی و صادر
میکردند .ن.ک .به معرفتی  )1و هجاعی دیوکلاپی .)1
تعداد هرکتهای سهامی ب رگ و کوچب که در سا  95 ،1511هرکت با سرمایهای به می ان  115میلیون ریا ) بود ،در
سا  1511به  1311با سرمایهای به می ان  1319میلیون ریا ) رسید .ن.ک .به غلامی به نقل از مجله بانب ملی ایران.1511 ،
در اییین دوره «دیهییر خبییری از تجارتخانهها و صرافیهای قدرتمند دورهی قاجار نیسییت و بیشتر فعالییییتهای تجاری و
اقتصادی بهطور مستقیم زیر نظر تکومت و از کانا دولت صورت میگرفت» دادبخش و سلیمی).
 1ن.ک .به وتید مازندرانی ،غلامی ،آیتی و معرفتی  .)1جالب اسیت بدانیم که عنایتالله سیمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی
در  3بهمن  1519از کفالت وزارت اسییتعفا میدهد و در اسییتعفانامهی خود به دولت ،دلیل آن را مخالفت با دولتیکردن
اقتصاد به سبب این قانون اعلام میکند .ن.ک .به همان.
 5غلامی  1و  )1بر مبنای آمار بانب ملی در آن سا ها

| نقد اقتصاد سیاسی |

در سیا  1511تراز بازرگانی ایران بدون در نظرگرفتن صادرات نفت و هیلات هما ) برای اولین بار
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غیرنفتی رو به اف ایش گذاهیییت و با اف ایش کل تولید ناخالص به قیمتهای ثابت ،درآمد سیییرانهی
واقعی نی

بهبود یافت1.

بحران اقتصیادی دههی 1951م ،علیرغم تمایل امپریالیسیم انهلسیتان ،موجب گسترش روابط
اقتصیادی و سیاسی امپریالیسم آلمان با ایران هد و تکومت دیکتاتوری رضاهاه مورد تمایت فاهیسم
آلمان قرار گرفت .قبلا هیرکت هواپیمایی یونکرس آلمان امتیاز تملونقل پستی در سراسر ایران را به
دسیت آورده بود .در هیرایط جدید امتیازات مهم دیهری نی به آن اف وده هد .در سا  ،1519ادارهی

| نقد اقتصاد سیاسی |

امور بانکی و مالی کشور عملا به دست مستشاران متخصص آلمان سپرده هد و کارهناسان آلمانی عملا
ادارهی برخی از واتیدهیای صییینعتی را بیه عهده گرفتند .تجارت خارجی با آلمان ،بخشیییا تهاتری یا
پایاپای ،بهسیرعت رو به اف ایش گذاهیت ،به طوری که در سا  1519سهم آلمان در تجارت خارجی
ایران به  % 1353رسیید .در واق  ،در دههی  1511آلمان و هوروی تنها کشورهایی بودند که به تجارت
پایاپای با ایران رضایت دادند.
با اعما کنتر دولت بر بازار ارز ،صیادرات و واردات ،سیرمایهگذاری ثابت دولتی در صنای
مصییرفی و در ارتباط با محصییولات کشییاورزی ،مانند قند ،چای ،کنسییروسییازی ،کبریت و نسییاجی و
نخریسییی ،ریسییندگی پنبه بهمنظور جانشییینی واردات این کالاها که بخش عمدهی واردات را تش یکیل
میدادند ،همراه با گسترش سیاستهای تمایتی برای مثا  ،در سا  1513نرخ تعرفهی واردات از %3
به  13تا  % 11اف ایش یافت) ،یارانهای و اعتباری برای بخش خصییوصییی در صیینعت مصییرفی و نی در

 1ن.ک .به .Khavarinejad
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کشیییاورزی برای کشیییت چغندر و پنبه ،رو به اف ایش گذاهیییت 1.ازاینرو ،بهرغم وجود مشیییکلات
بوروکراتیب ناهی از اجرای این سیاستها که در عمل سرمایهداران در بخشهای صنعت ،کشاورزی
و خدمات ،تجار و زمینداران ب رگ از آن بهره بردند ،کار م دبهیری در ههرها و روستاها ،بهویژه در
آن بخش از اراضییی که برای بازارهای داخلی و خارجی تولید میکرد ،بیش از گذهییته گسییترش پیدا
کرد .رهید فعالیت اقتصیادی بخش دولتی ،توسیعهی برخی از رهیته های صینای مانند صیینای نساجی،
سیمان ،آهنهری ،روغنکشی ،قند ،تنباکو ،اتداث راهها و بنادر ،سیمان ،ساختمان راهآهن سراسری و
تأسیییسییات زیربنایی و بانکداری دولتی ،اتخار سیییاسییتهایی چون انحصییار تجارت خارجی ،اف ایش

اجتناب ناپذیر بود ،امکاناتی مسییاعد برای پیشییرفت انباهییت اولیهی سییرمایه و انباهییت سییرمایه توسییط
بورووازی و رهید بازار داخلی به وجود آورد .تاصیل آن بود که نمایندگیهای هیرکتهای خارجی
در ایران همراه با بورووازی بخش ب رگی از بازار داخلی را در دسییت داهیییتند ،بهگونهای که بهعنوان
مثا  ،در سا های آخر دههی  1511صنای نساجی و چای کمتر از  13درصد ،صنعت قند کمتر از 51
درصید و صینعت سیمان  31درصد مصرف داخلی را تأمین میکرد .اگر در فاصلهی سا های  1513و
 1 ،1519کارخانهی ب رگ دارای  11هییاغل و بیشییتر) با  5511م د و تقوقبهیر تأسیییس هیید ،در
فاصییلهی  1511و  1511این ارقام به  15کارخانهی ب رگ با  19151م د و تقوقبهیررسییید .بدون در
نظر گرفتن بخش نفیت و برق و سییییمیان ،و از نظر تعیداد ،این کیارخانهها به ترتیب بیشیییتر در تولید

 1هیمییان و وتی ید مییازنییدرانی ،دادبخش و سیییلیمی ،و سیییوداگرFloor, Agah, Bharier,Nowshirvani ،
) Karshenas (1و Hakimian

| نقد اقتصاد سیاسی |

تعرفییهی گمرکی برخی از کییالییاهییای وارداتی کییه در هیییرایط بحران عظیم سییییا هییای 1919-51
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محصولات نساجی ،نوهیدنی ،آرد و برنج ،کبریت ،صابون ،چرم ،و مواد هیمیایی و هیشه یا به عبارتی
صینای مصیرفی در ارتباط با بخش کشییاورزی و خصیوصیی بودند 1.بر اسییاس آمار مجلهی بانب ملی
ایران بین سیییا های  1511و  51 ،1513کارخانهی ب رگ دولتی و  511کارخانه و بنهاه خصیییوصیییی
ب رگ و کوچب بهوجود آمد .کارخانههای ب رگ ،قند ،سیمان ،تریربافی و چیتسازی و تسلیحات
دولتی بودند و کارخانههای سیببتر ،نخریسیی ،گونیبافی ،جرمسیازی ،صیابونسیازی و غیره توسط
افراد و هرکتهای خصوصی ایجاد

هدند1.

| نقد اقتصاد سیاسی |

اگر در اواخر دههی  ،1511در تدود  11درصیید بودجهی دولت به وزارت جنگ اختصییاص
داهیت ،این رقم در نیمهی دوم  1511به نف اف ایش هدید سهم بودجهی سرمایهگذاریهای صنعتی و
عمرانی کیاهش ییافیت .در نیمیهی دوم دههی  1511سیییهم بودجهی سیییرمایهگذاریهای صییینعتی و
زیرسیییاختی به  %11کل ه ینههای دولت رسیییید برای مثا  %15 ،برای راهآهن %19 ،برای صییینعت و
معیدن و  %3برای جیادهسیییازی) .ترکییب درآمیدهای دولت نی در دههی  1511تغییر یافت و سیییهم
درآمدهای گمرکی پس از انحصار تجارت خارجی ،و تا تدودی سهم مالیات بردرآمد و نفت اف ایش
یافت .بین سییا های  1513و  % 11 ،1511درآمد دولت مرک ی از مالیات غیرمسییتقیم و گمرکی%11 ،
از مالیات مسییتقیم ،و  % 13-11از درآمد نفت تأمین میهیید .در آخرین سییا سییلطنت رضییاهییاه سییهم
ارزش اسیمی بخش دولتی در کل سیرمایهگذاری صینعتیِ دولتی و خصیوصی به  %1155میرسید .بین
 ،1511- 1511نرخ مالیات بر اجاره و درآمد از زمین واملاک ههری  %1بود .در سا 1511یب مالیات

1 Hakimian, Bharier, Karshenas
 1غلامی 1و  )1بر اساس مجله بانب ملی ایران.1513 ،
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غیرمستقیم  5درصدی برتولیدات کشاورزی جایه ین مالیات ارضی قبلی هد که با توجه به سهم غالب
درآمد زمینداران در کل درآمد ملی در آن دوره ،به نف آنان تمام

هد1.

صنعت نفت ب رگترین بخش اقتصادی ایران از نظر مقدار سرمایهگذاری ثابت و اهتغا بود.
این صیینعت تماما در اختیار هییرکت نفت انهلیس-ایران قرار داهییت .در دورهی  1951-1919سییود
هرکت نفت انهلیس-ایران  11برابر پرداخت تقّ امتیاز به دولت ایران بود بهترتیب 111 ،و  11میلیون
پوند) .رقم  111میلیون پوند بیش ازچهار برابر کل سیرمایهگذاری در صنای کشور در دورهی -1951
1911

است1.

نفت انهلیس-ایران برای آموزش فنی کارگران و اف ایشیییی ناچی در تقّ امتیاز ،این قرارداد ازنو برای
 31سیا تمدید هید 5.اگر در  51-1911سهم ارز دریافتی بخش نفت در کل صادرات ایران  %11بود،
این سییهم در  1951-1953به  %5153رسییید ،و سییهم درآمد دولت از نفت در کل دریافتیهای مختلف
دولیت در 1951-1911و  1951-1953بیه ترتیب از  1551%به  %1351اف ایش یافت .از آنجا که قیمت
پرداختی تولید هر تن نفت به دولت در سا  1511به پوند  ،1513در سا  ،1519 ،1511در سا ،1511

1 Karshenas)1
)1 Hakimian, Bharrier, Karshenas (1
 5یکی ازمشییکلات مهم مذاکرات که در سییا های  1511 -1511به ضییرر خواسییت تکومت عمل میکرد ،بحران رکود
ب رگ جهانی بود .رکود عظیم آن سا ها ،نیاز جهان به نفت را کاهش داد و بهای جهانی نفت بههدت پایین آمد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

در سییا  ،)1955 1511پس از کشییمکشییی بین دو طرف قرارداد نفت در ازای تعهد هییرکت
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 1511و در سیییا  153 ،1511بود ،بهرغم اف ایش تولید در آن سیییا ها ،این تغییر بیانهر اف ایش خالص
درآمد ناهی از نفت

است1.

ایجاد کارخانههای جدید و رهد صنای مصرفی کشاورزیمحور مانند نساجی و قند ،و بهویژه
ساختمان راهآهن سراسری ،به گسترش مشاغل فنی و خدماتی یاری رساند .با اینهمه سهم آن بخش از
طبقهی زمیندار ،خوانین و سیییرمایهدار ،و نی بخشیییی از طبقهی متوسیییط که پایهاه اجتماعی دولت و
دیکتاتوری رضییاهییاهی را تشییکیل میدادند ،بسیییار کوچب بود .ترکیب نسییبی اهییتغا در بخشهای

| نقد اقتصاد سیاسی |

مدرن صیینعتی در سییا  1519و پیش از اعما «پروگرام دولت» در مورد انحصییار تجارت خارجی و
اف ایش سییرمایهگذاری های ثابت دولتی به این قرار بود :صیینعت نفت  ،%31صیینعت نسییاجی  ،%11برق
 ،%1پنبهزنی  ،%153معدن  %3جم هاغلان = 31111

نفر)1.

رکود ب رگ دهیهی  1951دهیهی  1511ش ).و ری ش تجیارت بینالمللی برای بسییییاری از
کالاها ،مشیکل نظاممند بسیاری از کشورها ،از جمله ایران ،را آهکار کرد و فرایند درهمآمی ی اقتصاد
آنها در تقسیم بینالمللی کار بهعنوان عرضهکنندگان محصولات اولیه و مناب طبیعی را مختل ساخت.
ازاینرو ،خاسییتهاه صیینعتیهییدن برمبنای نوعی سیییاسییت جایه ینی واردات در برخی کشییورهای
درتا توسیعه در ایران ،ترکیه ،مصیر و چندین کشیور در امریکای لاتین وهیرق آسیا به این بحران در
اواخر دههی 1911م و اوایل دههی 1951م بازمیگردد .این نیاز اسیاسا راهبرد دفاعی برخی دولتهای
 Moghaddam .و 1 Hakimian, Bharrier(1), Karshenas
با اینهمه ،قرارداد جدید نفت بهگونهای تنظیم هییده بود که اف ایش سییهم ایران را در راسییتای اف ایش قیمت جهانی نفت
ناممکن میسیاخت .ازاینرو در سا های پس از جنگ دوم جهانی هنهامی که ارزش پوند کاهش یافت و قیمت نفت رو به
اف ایش داهت ،سهم درآمد ایران از نفت رو به کاهش گذاهت .ن.ک .به Salehi Esfahani - Pesaran
 1ن.ک .به  Hakimianو غلامی  1و )1
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محلی ،از جمله ایران ،در مقابله با بحران و در واکنش به فروپاهییی تجارت بینالمللی برای بسیییاری از
کالاها در خلا دورهی اولیهی رکود عظیم در کشییورهای پیشییرفتهی سییرمایهداری و در نتیجه کاهش
هدید صادرات سنتی کشورهای در تا گذار به سرمایهداری بود.
با اینهمه ،در دورهی سیلطنت پهلوی او روابط تولیدی در کشاورزی و دامداری در روستاها
بهرغم تکوین و گسیییترش محدود روابط سیییرمایهداری در عرصیییهی تولید و گردش در هیییهرها و
روسیییتیاهای اطراف هیییهرها ،و نفور روابط تجاری در روسیییتاها ،تغییر عمدهای نکرد .م ارعه بهمثابه
رابطهی غالب بهرهکشی ،همراه با برخی دیهر از تقیدات اقتصادی-غیراقتصادی فئودالی دست نخورده

لغو تیو داری در انقلاب مشیروطه 1113ش) به تکوین و گسیترش مالکیت خصیوصی زمین
یاری رساند و موقعیت اقتصادی و سیاسی مالکان را تحکیم کرد .در دورهی رضاهاه تدوین و تصویب
مجموعیهای از قوانین در مورد ثبیت املیاک ،از جمله زمین ،بین سیییا های  1511و  ،1511درادارهای
وابسیییته به وزارت نوپای دادگسیییتری ،همراه با اعما امنیت «جان و ما » توسیییط تکومت مرک ی،
مالکیت تیو داران سیابق و هر کس که برای سی سا متمادی دهی را در تصاتب داهت ،تثبیت کرد
و از این طریق عملا بر روابط موجود ارباب-رعیتی صحهگذارد.

 1در موردبهرهکشی فئودالی و تقیدات اقتصادی-غیراقتصادی ن .ک .به نعمانی )1

| نقد اقتصاد سیاسی |

باقی ماند1.
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تجارتی کردن و صیدور برخی از محصولات کشاورزی ،و در تد بسیار محدودی مکانی اسیون
کشاورزی ،دراواخر دورهی رضاهاه رو به گسترش داهت 1.این فرایند با اف ایش سرمایهگذاری تجار،
سیرمایهداران هیهری و دیوانسیالاری اداری و نظامی تشیدید هید .لیکن در این دوره بهرغم سهم مهم
کشیاورزی در امر مماش ،تأکید دولت در ایجاد زیرساختهای تقوقی و اقتصادی در بخش صنعت و
خدمات هیهری بود ،و اکثریت عظیم جمعیت  )%13در روستاها در روابط پیشاسرمایهداری باقی ماند.
با گسیترش تجاری هیدن هرچه بیشتر و ثبت زمین و املاک ،مالکیت خصوصی و خرید و فروش زمین
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کشیاورزی و اراضیی ملکی رهد کرد ،ودر کنار آن جابهجایی در مالکیت زمینداران ب رگ و خوانین
ایلات و عشیییایر ،از طریق مصیییادره و یا بهاجبار و قهر رخ داد .در واق  ،رضیییا هیییاه بخش ب رگی از
زمینهای فئودا ها را تصیاتب کرد و به ب رگترین مالب و سیرمایهدار کشور تبدیل هد و بخشی از
اراضی خالصه را یا به مالکیت خود و یا بوروکراتها و نظامیان عالیرتبهی

تکومت خویش درآورد1.

در تالی که او در سییفرنامهاش به هییما در مهر  1513خواسییت دیهری را طرح میکند ،اما در عمل
عکس آن را انجام داد و بهتدریج به مالب تدود ده درصد زمینهای کشاورزی کشور تبدیل هد .در
بخشیی ازاین سیفرنامه ،رضاهاه به دو نکته در مورد تقسیم اراضی خالصه میان رعایا  -که هرگ چنین
نکرد  -و انتقاد از کمونیسیم در روابط کشاورزی بدون نام بردن از هوروی اهاره دارد که نقل این دو
نکته در ارتباط با هم درمورد اراضی خالصه در ایران طن آلود است:

 1استفاده از ماهینآلات کشاورزی در سا  1511با تأسیس هرکتی دولتی زیر نظر وزارت دارایی در زمان وزارت علیاکبر
داور آغاز هیید ،و در سییا  1513دولت واردات ماه یینآلات کشییاورزی را از پرداخت تعرفه معاف کرد .ن.ک .به Nuri
Naini.
 1ن.ک .به کاتوزیان .)1
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«در یکی از کتابهایی که اخیرا در «اروپا» به طب رسیده بود ،و ترجمهی آن بهدست
من رسید مؤلف چهار هرط اصلی و چند هرط فرعی را قید مینماید که بدون وجود آنها،
اسییاس ملیت و قومیت هیچوقت آنطوری که لازم اسییت ،مسییتحکم و مسییتقر نخواهد ماند.
یکی از آن چهار هیییرط اصیییلی ،همین اراضیییی و زمین اسیییت که باید آتاد اهالی را بهآن
علاقمند ساخت .علی ایحا  ،از سپردن اراضی بهدست خردهمالب ،صرفنظر نباید کرد .این
یب اصلی است که همه جا باید از آن پیروی کرد .بههمین لحاظ ،من خیا میکنم که باید

صییادر نمایم ...من در اینجا ،بدون آنکه نظر خصییوصییی و هییخصییی بهیب مملکت معینی
داهته باهم ،چون از روی اصو و کلیات ترف میزنم ،اینطور نتیجه میگیرم ،که با دلایل
فوق و مقایسییات فوق ،مشییکل میدانم در یب مملکتی که اصییو اهییتراک و کمونیسییم
تکمروایی کند ،اولا امیدی برای اهخاص باقی نمیماند ،و نبودن امید در انسان او مرگ و
خاتمهی

زندگی است1»...

بههرگونه ،در این دوره تخمین زده میهیود که  11درصید اراضی قابلکشت در دست ملاکان
و سیران ایلات و عشایر و  %11از اراضی در مالکیت رضاهاه بود .از  11درصد باقیمانده هم ،بخشی را

 1سفرنامه هما

| نقد اقتصاد سیاسی |

خالصیجات دولت را نی بین رعایا تقسییم نمایم ،و با یب صورت منظمی امر به فروش آنها
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زمینهای دولتی و موقوفه تشیکیل می داد ،و تنها بخش ناچی ی در اختیار دهقانان قرار داهت 1.در این
اراضیی م ارعه بهعنوان هکل اصلی بهرهکشی فئودالی برای اخذ تولید اضافی اجبار یا تقید اقتصادی)
غالب بود و همراه با آن تقیدات و تابعیتهای غیراقتصادی رعایا رواج داهت 1.در نتیجه ،اگردر اوایل
دورهی رضییاهییاه کارمندان سییطح بالای اداری و نظامی ،زمینداران ب رگ ،خانهای ایلات و عشییایر،
علمای بانفور و تجار و سییرمایهداران پایهاه تکومت را تشییکیل میدادند ،در پایان آن دوره تغییرات
مهمی چیه از لحیاظ کمّی و چیه از لحاظ ترکیب طبقاتی هیییکل گرفت .این تغییرات مشیییتمل بود بر
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جییایه ینی سییییییاسیییتمییداران قییدیمی و اعوان و انصییییارهییییان کییه اغلییب از زمینداران سییینتی و
ورؤسای ایلات بودند) با نخبهان اداری و نظامی متخصص جدید ،و افت بیسابقهی نفور روتانیون در
آموزش ،قضاوت و سیاست ،و برجستههدن نقش سرمایهداران درکنار زمینداران ب رگ.
ترکیب نسبی خانوار هاغلان و نی اهمیت سهم زندگی روستایی و کشاورزی پیشاسرمایهداری
در سییا های  1511-1513در یکی از آمارهای معدودی در این زمینه که در آن سییا ها توسییط بانب
ملی ایران در سا  1511منتشر هد ،بازتاب مییابد .ارقام این آمار که دربرگیرندهی اعضای خانوارهای
هر گروه اسییت ،نکات جالبی دربارهی ترکیب هییغلی جمعیت آن زمان بهدسییت میدهد .کل جمعیت
ایران در آن سیا در تدود  1159میلیون نفر برآورده میهید و «این بخش کشاورزی و دامداری بوده
است که ممر معاش و فعالیت اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل میداده است  .)%13531در کل ایران،
بخش خیدمیات تدود یبپنجم ،بخش کشیییاورزی و دامداری بیش از سیییهپنجم  )%31513و بخش

 1به قو کاتوزیان « )1در تالی که زمین براسییاس قانون جدید ثبت املاک به ثبت میرسییید درعمل هییاه و هم ارتش
میتوانستند زمینهای کشاورزی و سایر املاک را مصادره کنند یا به بهای ناچی بخرند».
 1ن.ک .به نعمانی  )1برای مفاهیم مالکیت ،بهرهکشی و تقیدات فئودالی
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صینعت تدود  3درصد جمعیت [خانوار] را دربرمیگرفته است 1».بر طبق این آمارگیری ترکیب نسبی
خانوار هیاغلان عبارتند از :مسیتخدمین دولت  ،)%551صاتبان مشاغل آزاد  ،)%359تجار عمدهفروش
 ،)%151کسیییبه و دکانداران  ،)%153صییینعتهران  ،)%353کشیییاورزان  ،)%31مشیییاغل متنوا ،)%3
بیکاران  ،)%153و "صحراگردان" )%151

است1.

بهرغم مشکلات مفهومی تسابداری ملی در اقتصادهناسی متعارف ،تخمین ارزهمندی از سطح
و ترکیب مقولات تولید ناخالص داخلی برتسب ارزش اف وده و نه ارزش اضافی) تولید در بخشهای
کشییاورزی ،نفت« ،مانوفاکتور» و معدن ،و خدمات کل عرضییه) ،و مصییرف نهایی براسییاس مصییرف

کل تقاضیا) در سیا های  ،1513 -1113تصویری تقریبی از جامعهی پیشاسرمایهداری و رهد آهسته،
همراه با نوسیانِ کل تولید و مصرف در سا های  ،1511 – 1511و سپس رهد سری تر ،همراه با نوسانِ
کل تولید و مصرف در سا های  1513-1515به قیمت جاری و ثابت وجود دارد .در دورهی دوم رهد
تولید همراه اسیت با اف ایش سیرمایه گذاری دولت و خصیوصی ،و خالص صادرات .در عین تا طی
دورهِی  1513 - 1511رهییید ارزش اف ودهی تولید صییینعتی و نفت بیشتر از رهییید ارزش اف ودهی
بخشهای دیهر اسیییت .بااینهمه ،ترکیب سیییهم بخشهای کشیییاورزی ،نفت ،مانوفاکتور و معدن ،و
خدمات کل عرضییه) و مصییرف نهایی بر اسییاس مصییرف هییخصییی ،مصییرف دولتی ،سییرمایهگذاری
خصیوصیی و دولتی و تغییر در انبارداری ،و خالص صادرات در سا  1513بیانهر جامعهای در ابتدای

 1پاکدامن
 1همان
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هیخصیی ،مصیرف دولتی ،سیرمایهگذاری خصوصی و دولتی ،تغ ییر در انبارداری ،و خالص صادرات
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گذار به سیرمایهداری اسیت :در سیا  1513سهم ارزش اف ودهی تولید کشاورزی ،نفت ،مانوفاکتور و
معدن ،و خدمات به قیمت جاری به ترتیب عبارت بود از %153 ،%1159 ،%1153

و 1.%5553

همانگونه که در پیش گفته هید ،سییاستها و تدابیری که در جهت تثبیت و تقویت مواض و
مناف سییرمایهداران و تکوین و گسییترش روابط سییرمایهداری در ایران طی  13سییا صییورت گرفت،
قابلتوجه اسیت .در کنار این سییاسیتهای اقتصیادی و زیرساختی ،اصلاتات تقوقی بهمنظور دفاا و
تفاظت از مالکیت اربابی و بورووایی انجام هد .در این دوره ،قانون ثبت املاک و اسناد  1511ش) با
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مناف اسیاسی فئودا ها ،ملاکان و بورووازی ب رگ تجاری وابسته و تاتدودی بورووازی متوسط که با
ملییاکییان پیونیید ن دیییب داهیییتنیید ،همییاهنییگ بود و در واق  ،در آن روزگییار تحکیم رویم گییذار بییه
سیییرمیایهداری را مدنظر داهیییت .همچنین مجموعهای از قوانین ثبت املاک پس از  1511و نی قانون
تجارت سییا  1511رسییما تقوق اربابان ،ملاکان ومهمتر از آن ،بورووازی را در مالکیت هییخصییی بر
زمین و آب تحکیم کرد و مالکیت زمینهای غصیییب هیییده و یا خریداری هیییده را جنبهی تقوقی و
قانونی بخشید .فروش اراضی خالصهی دولتی اف ایش یافت و خریداران این زمینها نی مالکان و تجار
بودنید .در واق در هیچ دورهای تیا بیه امروز اهمییت این قوانین و نی قانون مدنی آن دوره برای ایجاد
هیالوده ی تقوقی سیرمایهداری در کشیور اسیاس آن دسیت نخورده است .در عین تا  ،در این دوره
اعما سیییاسییتهای اجتماعی و اقتصییادی آمرانهی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی برای تکوین
سیرمایهداری توسیط یب قدرت سییاسی-اقتصادی متمرک مبتنی بر یب دیوانسالاری اداری و نظامی
مدرن با سیرکوب هرگونه ترکتی که مناف اربابان زمین و سیرمایهی تجاری ،سرمایهی مالی و صنعتی

 1ن.ک .به Khavarinejad
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نوپیا و متحیدان خیارجی آنهیا را بیه خطر میانیداخیت ،پیش میرفیت .دامنهی این سیییرکوب نهتنها
اعتصییابات کارگری و هییورشهای دهقانی را دربر میگرفت ،بلکه هر نوا جنبش دموکراتیب و هر
نوا اعتراضی با این مضمون را نی هامل میهد.

| نقد اقتصاد سیاسی |
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 .2دو دههی بیثبات و پرتنش پیش از غلبهی ررمایهداری:
1033-1023

آغاز جنگ جهانی دوم و تبعید رضیاهاه در ههریور  ،1511دستهاه سلطنت ایران را در بحران
فرو برد و رهد جنبش ملی در سراسر ایران را تسری کرد .فروری ی دستهاه استبداد و ترجیح و انتخاب
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متفقین بهمثابه نیروهای اهیغالهر منجر به تفظ سیلطنت و گسترش اپتلاف دربار ،اربابان زمین و سرمایه
در چارچوب نظامی پارلمانی و اقتصیییادی مبتنی بر لیبرالیسیییم و «بازار آزاد» هییید .در هیییرایط جدید
مبارزهی سییاسیی دامنهی گسیتردهای یافت و نیروهای اجتماعی در ات اب و سازمانهای خود متشکل
هیدند .در عین تا  ،هیکسیت فاهییسم آلمان و ایتالیا و میلیتاریسم واپن زمینهی بینالمللی مساعدتری
برای رهییید جنبشهای خلقهای ایران را به وجود آورد ،اما دولت با تکیه بر تامیان خارجی خود این
جنبشها را سرکوب کرد.
پیشیینهی طبقاتی نمایندگان مجلس هورای ملی در انتخابات مجلس چهاردهم اسفند -1511
 )1513با تضیور فراکسییونهای مختلف با مواض سیاسی از راست تا چپ از جمله ،ت ب توده با 3
عضیییو و منفردین به رهبری محمد مصیییدق با  51عضیییو) ،بیانهرترکیب نیروهای غالب بلوک قدرت
سییاسیی آن دوره است 1.در میان  139نماینده 39 ،درصد از نمایندگان خان و زمیندار بودند ،سابقهی
هیغلی  11درصد ازنمایندگان مشاغل بالای دیوانسالاری اداری و فنی بود ،و 11درصد تجار بازار و 1

 1ن.ک .به مرک پژوهشهای مجلس هورای اسلامی
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درصیید از علما بودند 1.نمایندگان متعلق به جهتگیریهای مختلف سیییاسییی در امر داخلی و خارجی
بودند که اغلب اپتلافهای خود را در چانهزنی سییییاسیییی تغییر میدادند .ازاینرو ،در دورهی -1511
 1551و بهرغم ترکتهای سیرکوبهرانهی سیا  1511پس از سیوءقصد به هاه ،طبقات مردمی از نظر
سییاسیی فعا هیدند و بیشیتر توسط نیروها و ات اب ملی گرای لیبرا و همچنین ت ب توده در سمت
چپ بسییج هیدند .پایهی طبقاتی این ات ابِ تازه هیکلگرفته طبقهی کارگر هیهری روبهرهد ،لایهی
کوچیب بورووازی خرد جیدیید ،لیاییهی گسیییتردهی خردهپای سییینتی که از نظر کمی پس از رعایا
گستردهترین طبقه بود ،طبقهی متوسط نوپا و کوچب ،و سرمایهداران-زمینداران بود.

اقتصیادیِ متضیاد و مغشیوش رواج داهیت .این بیثبا تی سییاسیی و اقتصادی همراه با اثر منفی دورهی
اهییغا در سییا های  1513 -1511که موجب کاهش هییدید واردات ماهییینآلات و اسییباب یدکی
کارخانههای موجود و صینای نیمهتمام ،و خروج بسییاری از متخصیصیان فنی ،بهویژه آلمانها ،هد ،به
رکود سییرمایهگذاری ،تولید صیینعتی و انباهییت سییرمایهی تولیدی انجامید .لیکن در سییا های -1519
 1555رهیید صییادرات و اف ایش قیمت کالاهای صییادراتی بهدلیل جنگ کره از یب سییوی ،و اتخار
سیییاسییت «اقتصییاد بدون نفت» دولت دکتر مصییدق از سییوی دیهر ،رونقی در تولید صیینعتی و اف ایش
صادرات

پدیدآورد1.

 1ن.ک .به هجیعی.
 1ن.ک .به  Agahو .Hakimian
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در این دورهی بیثباتی سییاسی ،تعویض و تغییر متعدد نخستوزیران و سیاستهای خرد
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اقدامات ضددموکراتیب دولت بعد از سوءقصد به پهلوی دوم در بهمن  1511وقفهای در رهد
جنبش دموکراتییب -ضیییدامپرییالیسیییتی ایران به وجود آورد ،اما موج جدید ترکت مردم با جنبش
ملیکردن صییینعت نفت و تکومت ملی دکتر مصیییدق آغاز هییید .در  11ماه تکومتِ دکتر مصیییدق
اقداماتی در جهت محدود کردن ستم فئودالی و مناف استعمارگران انهلیسی در ایران انجام داد .مهمتر
از همه صنعت نفت سرانجام پس از کشمکشی نسبتا طولانی ملی هد وبه اِعما سری تحریم اِمبارگو)
کامل صیدور نفت توسیط انهلسیتان انجامید .ازاینرو ،دولت مصدق با پیروی از سیاست اقتصاد بدون
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نفت و برای تمایت از صییینعت داخلی به کنتر واردات و تشیییویق صیییادرات یا بهنوعی سییییاسیییت
جای گ ینی واردات روی آورد که در مدت کوتاهی نتایج مثبتی از نظر رونق بخش صییینعت ،اف ایش
صیادرات بدون نفت نسبت به واردات در سا  1551بهبار آورد 1.در عین تا  ،دولت دکتر مصدق به
اصلاتات مثبتی در عرصهی تقوق سیاسی و آزادیهای سیاسی در عمل و مبارزه با فساد در بنهاههای
دولتی دست زد .یکی از اقدامات مهم او لغو عوار

و تقیدات غیراقتصادی مالکانه ،و کاهش بهرهی

مالکانه به می ان  11درصد به نف رعایا بود.
دولت آمریکا در ابتدای جنبش ملی کردن صینعت نفت امید داهت که با بهرهگیری از ضعف
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.

 1ن.ک .به مصدق
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سیییرکوب جنبش ملی نفت پس از کودتای  11مرداد  1551و تحکیم موقعیت سیییلطنت آغاز
دورهای بود که اقتصییاد کشییور بیش از پیش در نظام اقتصییادی جهانی سییرمایهداری ادغام هیید .به بیان
دیهر در این دوره سییلطهی سییرمایههای انحصییاری بینالمللی ،که اینب عمدتا در وجود هییرکتهای
فراملی متجلی میهییید ،بر مقدرات تکامل اقتصیییادی -اجتماعی کشیییور هیییدیدتر گردید و جوانب
بینالمللی و ملی تأثیر این سیلطه هیدت بهمراتب بیشیتری یافت .یعنی از یبسو پیوندهای وابستهی به
امپریالیسییم گسییتردهتر و عمیقتر و از سییوی دیهر سییاخت اقتصییادی -اجتماعی جامعه با گسییترش
سرمایهداری ازهمگسیختهتر هد.

او  ،سا های پس از کودتای  11مرداد  1551تا اصلاتات موسوم به «انقلاب سفید» و فاز دوم ،فاصلهی
پس از این اصلاتات را دربر میگیرد.
فاصیییلهی بین کودتای  1551و آغاز «انقلاب سیییفید» از بالا ،با اتخار و انجام تدابیری به منظور
هموارکردن راه برای جاری هیییدن اسیییتراتژی امپریالیسیییم در ایران ،و یا به عبارت دیهر برای غلبهی
سیییرمیاییهداری در ایران ،مشیییخص میهیییود .در این فاز ،قبل از هر چی اقدامات ضیییدانهلیسیییی و
ترقیخواهانهی تکومت مصیدق خن ثی گردید و وض به تالت او برگردانده هد .روابط دیپلماتیب
با انهلسیتان از سیر گرفته هید و با امضیای قراردادی با کنسیرسییوم بینالمللی نفت ،صنعت نفت ایران
دوباره زیر سلطهی انحصارات بینالمللی نفتی قرار گرفت.
عوار

مالکانه که در دورهی تکومت مصییدق لغو هییده بود ،مجددا اتیا گردید .همچنین،

کاهش بهرهی مالکانه به می ان  11درصید ،و همراه با آن قوانین مثبتی که در دورهی نخست وزیری او
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دورهی  1551تا انقلاب  11بهمن  ،1531بهنوبهی خود به دو فاز متمای قابل تقسیییم اسییت .فاز
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در زمینهی قضیایی و فساد مالی و اداری به تصویب رسیده بود ،لغو هد .در راستای کمب به گسترش
سرمایهداری و برای از میان برداهتن موان گسترش صنای  ،عوار

گمرکی ماهینآلات صنعتی ،مواد

خام و قطعات موردنیاز این صینای لغو گردید ،سیرمایهداران از م ایای وامهای ارزان و دسترسی بیشتر
به دریافت ارز خارجی برای واردات و معافیتهای مالیاتی بهرهمند هیدند .سیرمایهی خارجی به هکل
کمب مالی از سیییرگرفته هییید و در این دوره اعطای کمبهای مالی ،وام ،وکمب نظامی آمریکا در
 1511-1551بهترتیب به  ،111 ،315و  111میلیون دلار بالغ

هد1.
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در سیییا « 1551قانون جلب تمایت سیییرمایههای خارجی» و یب سیییا بعد «قانون جلب و
تمایت سرمایههای آمریکایی» به تصویب رسید ،لیکن در عمل رهد سرمایهگذاری خارجی در دههی
 1511رخ داد .دربهار سا  1553دولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانهی ریا هفت میلیارد ریا
به صیورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار داد .تعداد مستشاران خارجی و قبل از همه مستشاران
آمریکایی در ارتش ،دسییتهاه دولتی و سییایر عرصییههای اجتماعی اف ایش یافت ،و جریان سییرمایههای
خارجی به ایران سرعت گرفت.
درآمد تاصل از فروش نفت پس از انعقاد قراردادی با کنسرسیوم بینالمللی نفت رو به اف ایش
گذاهییت و بین سییا های  1553و  1559درآمد دولت از فروش نفت به بیش از  151میلیارد دلار رسییید
قابلمقایسیییه با  115میلیون دلار در تمامی سیییا های  1199تا  1.)1511در دورهی  1553-1551سیییهم
درآمد نفت در کل درآمد دولت به  %13رسید در مقایسه با  %13در  1551 -1511و  %13در -1531

 1ن.ک .به Karshenas-Hakimian, Bharier
 1همان
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 .)1533در تیالی که سیییهم مالیات در تولید ناخالص ملی در دورهی  1531-1555کم و بیش به %11
میرسید ،در همین دوره سهم مالیات مستقیم در تولید ناخالص ملی  %1-1بود ،و با توجه به معافیتهای
مالیاتی و یارانههای دریافتی سیییرمایهداران ناگ یر بار اصیییلی مالیات بر دوش م د و تقوقبهیران قرار
داهت1.

در این دوره سییرمایه گذاری دولتی و بخش خصییوصییی با دریافت وام و ارز از داخل و خارج
اف ایش یافت .در دورهی  1559 -1555رهد سالانهی سرمایهگذاری ثابت دولتی به قیمتهای ثابت دو
رقمی هد و بیشتر به بخش نظامی ایجاد پایهاهها) ،زیرساختها مانند سه سد و هبکهی لولهکشی آب

مقاطعهکاران و کنسرسیومهای خارجی اختصاص داده هد .دردورهی  1553-1555رهد سرمایهگذاری
ثابت توسط بخش خصوصی هم پای بخش دولت رهد و گسترش یافت و بیشتر متمرک بر ساختمان و
تملونقل بود .با اف ایش وامهای صنعتی توسط دولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانهی ریا در
اوایل سیا  ،1553سرمایهگذاری خصوصی در صنای مصرفی رهد کرد و این رهد تا سا  1551ادامه
یافت1.

رهد هدید پو و وام ،واف ایش کسری بودجه که به تأمین مالی سرمایهگذاریهای خصوصی
و دولتی کمب میکرد و موجب اف ایش نقاضیا برای واردات سیرمایهای و مصرفی لوکس و گسترش

) Karshenas (1ن.ک .به 1
 Karshenas - Hakimian, Bharierن.ک .به 1
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آهامیدنی و ارتباطات و ایجاد بنادر که برنامهری ی و مدیریت اجرای آنها اغلب به عهدهی مشاوران،
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بورسبیازی در زمین ،سیییاختمیان و کیالیا هیییده بود ،بیه تورم انجامید و رخیرهی ارزی را بههیییدت
تلاش دولت در سییا  1551برای کنتر واردات و وام به بخش خصییوصییی ناکافی بود و سییرانجام در
اواخر  1559صیییندوق بینالمللی پو «برنامهی تثبیت اقتصیییادی» را به دولت تحمیل کرد .این برنامه با
کاهش واردات ،سیرمایه گذاری و مصرف جاری دولت و وام به بخش خصوصی برای سه سا کشور
را به رکود اقتصیییادی فروبرد بهویژه در بخش سیییاختمانی که کارگران مهاجر را به کار میگرفت و
تجارت داخلی) .در این سه سا م د کارگران ساختمانی کاهش یافت و قدرت خرید دیهر دستم دها
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بهبود چندانی نیافت ،و همراه با دیهر مسایل سیاسی ،نارضایتی عمومی دامن زده هد.
در این دوره پایهاه عمدهی دسییتهاه تکومت و دربار را اپتلاف اربابان زمیندار ،سییرمایهداران
تجاری سینتی و مدرن ،لایهی بالای طبقه روبهرهد متوسط ،و بخش مهمی از روتانیون تشکیل میداد.
اف ایش نفور کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا ،گرایش رو به اف ایش پهلوی دوم به دیکتاتوری
و گسیترش روابط سرمایهدارانه و رهد نسبی نابرابری درآمد و ثروت و سکون و فقر مبتنی بر مناسبات
ارضیی پیشیاسیرمایهداری در گسترهی پهناور روستاهای کشور تضادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
هدت یافت و مهمترین بحران اقتصادی و سیاسی دوران پسا-کودتا را به بارآورد.
اصلاتاتِ آغاز دههی  ،1511که در واق «راهتل» بحران عنوان میهد ،در عین تا  ،فاز دوم
تکیامیل اقتصیییادی -اجتمیاعی ایران پس از کودتیای  11مرداد  1551را آغاز کرد .در این فاز با انجام
اصیلاتات موسیوم به «انقلاب سفید» ،و مهم ترین بخش آن ،یعنی اصلاتات ارضی ،ونی اجرای راهبرد

 1همان
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جایه ینی واردات و صنعتیسازی ،سرمایهداری در ههر و روستا غلبه یافت وسرانجام بسیاری از اربابان
دهات و خانها به زمینداران سرمایهدار تبدیل هدند.

 .0راهبرد اصلاحات ارضی از بالا در دههی 1033

با اصلاتات «انقلاب سفید» ،روابط تولید سرمایهداری به روابط غالب در اقتصاد ایران تبدیل هد

اقتصییاد ایران ،بهویژه روسییتاها ،غالب نبود .در آن دوره ،تولید سییرمایهداری و نیمهفئودالی به معنای
تولییدی کیه در عین تفظ چارچوب عمومی تولید فئودالی ،تا تدی تحت نفور روابط کالایی و پولی
قرار گرفته و برخی خصییایص زمینداری ب رگ سییرمایهداری را از خود نشییان میداد) و تولید کالایی
خرد پیشییهوران و دهقانان سییه هییکل عمدهی تولید اجتماعی بود .جدایی تولیدکنندگان بلاواسییطه از
وسییایل تولید و معاش هنوز در مقیاس وسیییعی رخ نداده و تبدیل نیروی کار به کالا و وسییایل تولید به
سیییرمایه در ابعاد گسیییتردهای انجام نهرفته بود .تولید سیییرمایهداری عمدتا در هیییهرها متمرک بود و
رهیته های جدید اقتصیادی مانند صینعت و خدمات چه دولتی و چه خصوصی) به صورتی بسیار آرام
رهیید مییافت .تولید نیمهفئودالی ،بهرغم تغییراتی که در نتیجهی رهیید روابط کالایی و پولی در آن به
وجود آمده بود ،و بهرغم از میان رفتن سلطهی روابط فئودالی در ههرها ،هکل اصلی تولید در روستاها
بود و اکثرییت جمعیت کشیییور را دربر میگرفت .تولید کالایی خرد پیشیییهوری و دهقانی نی به طور
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و سیرمایهداری اسیتقرار یافت .پیش از اصلاتاتِ اوایل دههی  1511روابط تولید سرمایهداری هنوز در
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گسیییترده در هیییهر و روسیییتیا رواج داهیییت و در اثر نفور عمیق روابط پولی و کالایی ،بدون آنکه
سرمایهداری تعمیم یافته باهد ،دچار قشربندی هده بود .بخشی از آن در نتیجهی ورود کالاهای خارجی
رو به ورهییکسییتهی داهییت و بخشییی دیهر در مقیاسییی محدود ،در ارتباط با نیازهای صیینای جدید
سییاختمانی ،غذایی و نسییاجی رهیید کرده و خصییلت خردهبورووایی مییافت ،و یا به عبارت دیهر در
تا گذار به هیییوهی تولید سییرمایهداری بود .بازرگانی فعا ترین رهییتهی اقتصییادی در هییهرها بود و
متناسیب با آن سیرمایهی تجاری در چهار دههی او قرن چهاردهم بر سیرمایهی صینعتی و پولی تفوق
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داهیت .سرمایهی تجاری وابسته به استفاده از درآمد نفت و عقبماندگی عمومی اقتصاد نقش نماینده
و دلا هرکتهای امپریالیستی را ایفا میکرد.
به طور خلاصییه ،در دورهی پیش از اصییلاتات ارضییی ،روابط تولید سییرمایهداری ،اگرچه به
روابط تولید راهبر تبدیل هیده و اقتصیاد ایران نی در مجموا در نظام اقتصاد جهانی سرمایهداری وارد
هیییده بود امیا هنوز بیه روابط تولییدی غیالیب ییا تیاکم) تبدیل نشیییده بود .راهبربودن روابط تولید
سییرمایهداری درآن دوره بدین معنا بود که در جامعهی ایران روند خودپوی رهیید اقتصییادی در جهت
گذار به این مناسیبات عمل میکرد .البته باید توجه داهیت که در ایران از آنجا که روند انباهت اولیه
عمدتا تحت سییلطهی سییرمایهی انحصییاری بینالمللی درآمده بود و از آنجا که بخشهایی از اقتصییاد
مطابق هییوهی تولید سرمایهداری کار میکرد ،عمدتا تحت کنتر و سلطهی سرمایههای امپریالیستی و
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سیرمایههای وابسیتهی داخلی بود ،گسیترش عرصیهی عملکرد مناسیبات سیرمایهداری با موان اسییاسی
روبهرو بود و یا با کندی بسیار

انجام میگرفت1.

اصیلاتات «انقلاب سفید» ،بهعنوان ج پی از استراتژی امپریالیسم آمریکا و متحدان داخلی وی
در ایران ،موان اصیلی رهید و غلبهی سرمایهداری را از میان برداهت .در میان اصو و مفاد اصلاتات
یادهییده ،اصییلاتات ارضییی نقش تلقهی اصییلی و مسییئلهی مرک ی را ایفا میکرد ،چرا که در جریان
اصییلاتات ارضییی بود که تولید نیمهفئودالی سییلطهی خود را در روسییتاهای ایران از دسییت داد و کار
م دبهیری به هییکل اصییلی کار اجتماعی در کشییور تبدیل هیید .بدین دلیل ،دراین بخش توجه عمده

تولید سییرمایهداری در این بخش نشییان داده میهییود .تنها پس از اثبات این امر ،ترسیییم هییاخصهای
عمدهی روابط سرمایهداری در کل اقتصاد و فرایند تسری صنعتیهدن در دههی  1511در بخش بعدی
مورد بح

قرار میگیرد.
تا قبل از اصلاتات ارضی ،اهکا مالکیت ارضی عبارت بود از مالکیت اربابی ،وقف ،خالصه،

خرده میالکی میالکییت کشیییاورزان) و مالکیت بورووایی .با تکیه به آمارهای موجود دولتی آن زمان
میتوان به تقرییی از ترکیب اهکا مالکیت ارضی دست یافت.
مالکیت اربابی هییکل اصییلی مالکیت بر زمین بود و اربابان خود به سییه قشییر مالکان ب رگ،
مالکان متوسط و خردهمالکان غیرعامل) تقسیم میهدند .از کلّ  31ه ار روستای ایران ن دیب به 31

 1بورووازی ملی ،به خاطر سیییلطه سیییرمایههای انحصیییاری بینالمللی ،ضیییعیف بود و نمیتوانسیییت نقش مهمی در تحو
بخشهای ماقبل سرمایهداری ایفا کند.

| نقد اقتصاد سیاسی |

روی تحولات بخش کشاورزی در دورهی پس از آغاز اصلاتات ارضی تمرک مییابد و غلبهی روابط

فرهاد نعمانی 11 /

درصییید از دهات به مالکان ب رگ و متوسیییط تعلق داهیییت .مالکان ب رگ کسیییانی که بیش از  3ده
داهیتند) 51 ،درصید از دهات را در مالکیت خود داهتند .مالکان متوسط کسانی که بین  1تا  3روستا
داهتند) مالب  11درصد از دهات بودند .اماکن مقدس مذهبی ،مؤسسات مذهبی و متولیان وقفی) 11
درصید ازروسیتاها را در اختیار داهیتند .دولت نی صیاتب  3درصد از دهات بود که املاک خالصهی
دولتی نیامییده میهییید .خردهمیالکان اعم از خردهمالکان عامل و غیرعامل هیییامل مالکان کوچب و
کشاورزان مالب) جمعا  51درصد کل روستاهارا صاتب

بودند1.

| نقد اقتصاد سیاسی |

رعایا که بخش عمدهی تولیدکنندگان مسیییتقیم جامعه را تشیییکیل میدادند ،غالبا فاقد زمین و
ق کشت آنها
آب بودند .هر روسیتا براساس ضوابط معینی به قطعاتی میان رعایا تقسیم میگردید که ت ّ
«تق نسییق» نامیده می هیید .ضییوابط تعیین نسییق در نقاط مختلف متفاوت بود ،اما در برخی مناطق رعایا
دارای «تق ریشه» بوده و نسق معینی داهتند .در مناطقی از کشور مالکین برای جلوگیری از پیدایی تق
ریشیه برای رعایا ،تقسیم زمین را سالیانه براساس جفت گاو انجام میدادند .در بسیاری مناطق علیرغم
وجود ضییوابط عرفی برای تقسیییم زمین میان رعایا ،تمایل مالب یا مباهییر نقش تعیینکنندهای داهییت.

 1برآورد دولت در آسیتانهی اصیلاتات ارضیی نی بر آمار فوق منطبق اسیت .مطابق این آمار از  31ه ار روستای ایران13 ،
ه ار روسیتا خردهمالکی 1 ،ه ار روسیتا که تعدادی از آنها تقسییم هیده بود) از املاک خالصیه و سیلطنتی و  3ه ار روستا
موقوفه بوده اسیت .مالکانی که بین  1تا  3روستا را صاتب بودهاند ،جمعا تدود  1ه ار روستا را در اختیار داهتهاند .ب رگ

مالکان دارای  3روستا به بالا) صاتب بقیهی روستاها بودهاند .ن.ک .به آمارگیری کشاورزی سا  1559و نتایج آمارگیری
کشاورزی ،مرتلهی دوم سرهماری کشاورزی سا .1535
دولت فروش املاک خالصیه را از سیا  1511آغاز کرد که اغلب آنها به دسیت رضیا هاه و اربابان افتاد .در سا  1513کار
فروش املاک خالصیه به پایان رسیید و بنهاه خالصات منحل گردید .همچنین فروش املاک هاه املاک اختصاصی) از سا
 – 1519که موقعیت هیییاه مت ل

هیییده بود -آغاز هییید و تا سیییا  1551طو کشیییید .در این روند پهلوی او و دوم از

ب رگترین ارباب دهات ایران به ب رگترین سرمایهدار ایران تبدیل هدند.
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مسیییاتت زمینی که برای کشیییت در اختیار رعایا قرار میگرفت ،متغیر بود و بین کمتر از نیم هکتار تا
چند ده هکتار نوسییان میکرد .علاوه بر بهرهبرداران دارای زمین صییاتبان نسییق) بخش مهمی از رعایا
فاقد هرگونه نسقی بودند .این گروه خوشنشینها) یا برای دهقانان صاتب نسق کار کرده و سهمی از
محصو را دریافت میکردند و یا به کارهای دیهر اهتغا داهتند.1
مطابق آمار دولتی ،در سا  1559در آستانهی اصلاتات ارضی ،از جم  5/119میلیون خانوار
روسیییتیایی 1/111 ،میلیون خانوار را بهرهبرداران با زمین صیییاتبان نسیییق) و  1/511میلیون خانوار را
خوشنشیییینان تشیییکیل میدادند .خوشنشیییینان در این آمار به دو دسیییتهی اصیییلی تقسییییم هیییدهاند:

خوشنشیییینیانی کیه روی زمین کار نمیکردند خانوارهای غیربهرهبردار) ،تدود  151ه ار خانوار را
تشییکیل میدادند .این گروه از خوشنشییینان به مشییاغل مختلفی نظیر دامداری و چوپانی ،دکانداری
قصیییابی ،عطاری و غیره) ،دورهگردی و پیلهوری ،سیییلمانی ،تمامی ،بنایی ،نجاری ،آهنهری و غیره
اهیتغا داهیتند .در کنار مشاغل فوق گروه کوچکی از روستاییان نظیر گاوبندان و ن و خواران ،ج و
اقشار استثمارکنندهی ده محسوب میهدند.

 1همین تفاوت میان خوشنشیینان و صیاتبان نسیق و تفاوت در مساتت مین رعایای صاتب نسق نوعی قشربندی میان رعایا
ایجاد میکرد که بخصیوص در جریان اصیلاتات ارضی مبنای قشربندی و تج یه دهقانان به دهقان مرفه ،میان تا و فقیرتر
و کارگران کشاورزی گردید.

| نقد اقتصاد سیاسی |

خوشنشیییینیانی کیه روی زمین کیار میکردنید بهرهبرداران بیدون زمین) 311 ،ه ار خیانوار بودند و
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بهره برداران با زمین نی برتسییب مقدار زمینی که در اختیارهییان قرار داهییت به اقشییار مختلف
تقسیم میهدند 1.از مجموا  1511میلیون خانوار صاتبنسق بیش از  33درصد آنها روی زمینی کمتر
از  3هکتار کشت میکردند از میان این عده ن دیب به  11درصد کمتر از دو هکتار 31 ،درصد کمتر
از  5هکتار و  31درصد کمتر از  1هکتار نسق داهتند) %5151 ،از این خانوارها بین  3تا  31هکتار زمین
در اختیار داهیتند  11/1درصید بین  3تا  11هکتار و  13درصد بین  11تا  31هکتار) 1 ،دهم درصد از
این خییانوارهییا نی از  31تییا  111هکتییار و  1دهم درصییید از آنهییا بیش از  111هکتییار زمین را مورد

| نقد اقتصاد سیاسی |

بهرهبرداری قرار میدادنیید %1551 .تعییداد بهرهبرداریهییای بییا زمین را بهرهبرداریهییای رعیتی55/5 ،
درصیییید آنهییا را بهرهبرداریهییای ملکی 11/3 ،درصیییید آنهییا بهرهبرداریهییای اجییارهای و بقیییه را
بهرهبرداریهای رعیتی -ملکی یا رعیتی اجارهای ،ملکی -اجارهای و غیره

تشکیل میداد1.

دهقانان ،تنها بخشی از محصو کار خود را میتوانستند دریافت کنند و مابقی آن ،یعنی مازاد
محصییو را میبایسییت به مالکان و یا مباهییران آنها بپردازند .در ایران قبل از اصییلاتات ارضییی ،کار
پرداختنشیییدهی رعایا به اهیییکا گوناگون ،هیییامل دریافت بهره مالکانه ،اجاره ،عوار

مالکانه و

بیهاری ،از طرف صاتبان زمین تصاتب میهد.
اسیاس بهرهکشیی در نظام ارباب و رعیتی ایران در دورهی قبل از اصییلاتات ارضییی بر اصو
م ارعه استوار بود .این اصو در نقاط مختلف کشور به اهکا گوناگونی اجرا میهد .تقسیم محصو

 1باید توجه داهیت که بخشیی از این خانوارهای روسیتایی خود صاتب مقداری زمین بودند اما به علت آنکه مقدار زمین
آنها ناچی بود ،مجبور بودند در زمینهای ارباب سیییهمکاری کنند .این گروه کشیییاورزان زمیندار یا خردهمالکان عامل)
درصد کوچکی را تشکیل میدادند و در آمارهای دولتی از کشاورزانی که فاقد هرگونه زمین بودهاند ،تفکیب نشدهاند.
 1آمارگیری کشاورزی سا  1559و نتایج آمارگیری کشاورزی .مرتلهی دوم سرهماری سا .1535
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در اغلب نقاط براسییاس عوامل پنجگانه یعنی کار ،زمین ،آب ،بذر و گاو انجام میگرفت 1.هر یب از
عوامل پنجگانه یب سییهم از محصییو را به خود اختصییاص میداد .کار رعیت یبپنجم محصییو را
دریافت میکرد .رعیتی که صیاتب گاو بود ،دوپنجم محصییو را برداهییت میکرد و در صییورتی که
میتوانست بذر را نی تهیه کند ،قادر بود تا سهپنجم محصو را تصاتب کند .سهم ارباب نی متغیر بود
و در صیییورتی کیه تنها آب و زمین را در اختیار رعیت قرار میداد ،دو پنجم محصیییو را برداهیییت
میکر د .در مواردی برخی از این عوامل نظیر گاو یا بذر از سوی هخص ثال

اراپه میهد ،که در این

صورت او نی سهمی از محصو دریافت میکرد .دریافت بهرهی مالکانه به هکل فوق در سراسر ایران

سهم محسوب میهد و در مواردی تقسیم محصو بهطور مساوی بین مالب و رعیت انجام میگرفت.
علاوه بر آن ،پرداخت بهرهی مالکانه گاه هیکل اجاره نقدی یا جنسییی) به خود میگرفت و رعیت در
از ای کشت در زمین ارباب ،مقدار معینی محصو و یا مقدار معینی پو به ارباب میپرداخت.
دریافت بهرهی مالکانه تنها هکل تصاتب کار پرداختنشدهی دهقانان نبود تقیدات اقتصادی
و غیر اقتصیییادی) .دهقیانان علاوه بر بهرهی مالکانه مجبور بودند عوار

مالکانه نی بپردازند .عوار

مالکانه اهکا بسیار متفاوتی داهت .مثلا رعایا مجبور بودند که برای مالب مقدار معینی روغن ،هی م و
سیایر مواد سوختی ،لبنیات و غیره تهیه کنند .آنها می بایست برای چرای گوسفندان ،نههداری مرغ و

 1تقسییم محصیو براسیاس عوامل پنجگانه در قوانین قبل از اصیلاتات ارضیی تثبیت هیده بود .اما در بعضیی مناطق تقسیم
محصییو براسییاس چهار عامل کار ،زمین ،بذر و گاو انجام میگرفت .مالکیت آب به «خدا» تعلق داهییت و رعیت که یب
سهم از چهار سهم را تصاتب میکرد «چارکدار» چهار-یکدار) نامیده میهد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

عمومیت نداهیت و در عمل اهکا متفاوتی به خود میگرفت .گاه کار رعیت و گاو بر روی هم یب
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دام در خانهی خود و امثالهم عوار

جنسی یا نقدی بپردازند 1.در برخی مناطق نی این عوار

هکل

عرفی و قانونی داهت.
نوا سوم تصاتب کار پرداخت نشده توسط مالب ،بیهاری بود .دهقانان مجبور بودند علاوه بر
پرداخیت عوار

و بهرهی میالکیانیه برای مالب یا مباهیییر او بهطور مجانی کار کنند .تعداد روزهای

بیهاری در سا برای هر جفت گاو در مناطقی مقطوا بود و در مناطقی دیهر بسته به نیاز مالکان تعیین
میهد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

تودهی عظیم دهقانان در فقر و فلاکت زندگی میکردند .با توجه به بهرهوری پایین کار ،آنچه
که دهقانان پس از پرداخت بهره و عوار

مالکانه به دست میآوردند ،بهزتمت مخارج یب خانوار

دهقانی را تأمین می کرد .تازه بخشیی از آن نی نصییب دیهر اقشار استثمارگر ،ازجمله رباخواران و نی
مأمورین دولتی میهد.
تا قبل از اصیلاتات ارضی جمعیت کشور غالبا در روستاها متمرک بود و به کشاورزی اهتغا
داهیت ،اما متناسیب با رهید سیرمایهداری گروهی از دهقانان به هییهرها روی میآوردند .روند جدایی
تولیدکنندگان بلاواسییطه از وسییایل تولید و معاش و رویآوردن آنها به کار م دبهیری طی سییا های

 1براسیاس تحقیقات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،قبل از اصلاتات ارضی مثلا در کردستان تداقل  11نوا عوار
مالکانه وجود داهیییته اسیییت که از جمله آنها میتوان موارد زیر –که بر اسیییاس یب جفت گاو و زمین در سیییا پرداخت
میهید -را رکر کرد .پرسیانه یب عدد گوسیفند) ،مرغانه دو عدد تخممرغ) ،ظابطه  51من گندم) ،یب من روغن ،یب
روز هییر گوسفندان ده ،و بارکاه دو بارورک خارجی که مصرف سوخت دارد) ،ریستن نیم من پشم ،یب عدد طناب که

از موی ب بافته هیده باهید و غیره .ن.ک .به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس
و بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان.
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طولانی بهآرامی جریان داهیت 1.فقر و تنهدسیتی دهقانان ،بروز قحطیهای متوالی ،گسیترش مناسبات
کالایی -پولی در روسییتاها ،تأسیییس تعدادی مراک صیینعتی توسییط دولت و سییرمایهداران داخلی و
خارجی ،به مهاجرت دهقانان به هییهرها و روی آوردن آنان به کار م دبهیری و تکوین طبقهی کارگر
ایران منجرمیگردید 1.اما این روند به علت رهیید آرام سییرمایهداری بسیییار کند بود 5.کار م دبهیری
اگرچه رو به رهد داهت ،اما هنوز به هکل عمدهی کار اجتماعی تبدیل نشده بود و بخشی از آن نی از
قیدوبندهای فئودالی رهایی نیافته بود .کارگران صیینعتی ،اغلب در صیینای کوچب و نیمهماهییینی کار
میکردند و تعداد تخمینی آنها از  51ه ار نفر در سا  1513یب درصد نیروی کار هاغل مرد) به 91

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

 1تخمین زده میهییود که در سییا  1119ن دیب به  1/11میلیون نفر در هییهرها هییامل صیید هییهر که  91هییهر آن دهات
ب رگی بودند که بیش از پنج ه ار نفر جمعیت داهییتند) و  1/19میلیون نفر در روسییتاها زندگی میکردند .در سییا 1511
جمعیت ههرها به  5/55میلیون نفر و جمعیت روستاها به  11/15میلیون نفر رسید) .ن.ک .به (Bharier
 1گروهی از دهقانان مهاجر و نی پیشییهورانی که به علت رقابت کالاهای خارجی یا به دلایل دیهر ورهییکسییت میهییدند،
برای پیدا کردن کار به کشیورهای اطراف روی میآوردند ،بخش مهمی از مهاجرین مناطق گیلان ،آرربایجان و خراسان به
مراک صیینعتی روسیییهی ت اری ،از جمله معادن نفت باکو مهاجرت کرده و در آنجا به کار دایم یا فصییلی میپرداختند.
تخمین زده هیده اسیت که ن دیب پنج درصید کارگران ماورای قفقاز و بیش از نصف کارگران نفت این منطقه را ایرانیان
تشکیل میدادند .همان.
 5تخمین زده میهیود که در دورهی  1519-1511نرخ رهد سالانهی جمعیت ههرها  1/5درصد ،روستاها  1/5درصد و نرخ
سیالانهی جمعیت کل کشیور  1/3درصیید بوده اسییت .در دورهی  1513 -1511این نرخها به ترتیب  1/1 ،1/1و  1/1درصیید
بوده اسیت این ارقام تا تدودی بیانهر رهید آهسیتهی مهاجرت از روسیتاها به هیهرها در دورهی او و هیدتگیری آن در
دورهی بعدی است .این نرخها در دورهی  1553-1519به ترتیب  1/1 ،3/5و  1/9درصد بود .همان.

| نقد اقتصاد سیاسی |

ه ار نفر در سییا  1513دو درصیید نیروی کار هییاغل مرد) رسییید .در تالی که در همان سییا ها ،به
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کار میکردند .ازاینرو ،روهین اسیت که با توجه به سلطهی مناسبات ارباب  -رعیتی بر روستاها ،کارِ
رعیتی هکل اصلی کار اجتماعی بود.
اصیلاتات ارضی ،بهعنوان تلقهی اصلی «انقلاب سفید» این وض را برهم زد و با از میان بردن
سیییلطهی روابط فئودالی و نیمهفئودالی تاکم بر روسیییتاهای ایران ،مالکیت سیییرمایهداری را جایه ین
مالکیت نیمه فئودالی سیاخت ،جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه را از وسایل تولید و معاش خود بههدت
تسری کرد و کار م دبهیری را به هکل اصلی کار اجتماعی تبدیل کرد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

دستهاه تاکم با انجام این اصلاتات وعدهی ایجاد یب جامعهی «مستقل و هکوفا» و مبتنی بر
«عدالت اجتماعی» را میداد و مدعی بود که این اصیلاتات «زمینهساز رهد و پیشرفت اجتماعی» و نیل
به «تمدن ب رگ» و از میان رفتن «اسیییتثمار فرد از فرد» اسیییت .نظریهپردازانی نی میکوهییییدند تا این
اصیییلیاتات را عمدتا اقداماتی برای مقابله با جنبشهای دهقانی و «خطر» کمونیسیییم وانمود و ماهیت
نواسیتعماری آن را پردهپوهیی کنند 1.اما در واق اصیلاتات ارضیی ،راهتلی نواستعماری برای بحران
سییاسیی و اقتصیادی تاد جامعهی ایران بود که می بایسیت قبل از هر چی موان موجود بر سر راه رهد
سرمایهداری وابسته و گسترش نفور کالاها و سرمایههای امپریالیستی در ایران را از میان

بردارد1.

 1در جلد او تاریخ کمبریج در مورد ایران میخوانیم« :متحدین ایران در غرب در آن زمان بهویژه نهران آن بودند که
ساخت نامناسب زمینداری قدرت کشور را در برابر رخنهی کمونیستها و اتتما انقلاب اجتماعی و سیاسی کاهش دهد».
 1سیازمان چریبهای فدایی خلق ایران از نخستین سازمانهای سیاسی کشور بود که بهطور کلی اصلاتات ارضی را از این
زاویه مورد تحلیل قرار داد .علیرغم ضعفهای ناچی ی که سازمان در این یا آن جنبهی جداگانه از تحلیل این مسئله داهته
اسیت ،اما جوهر تحلیل مسئلهی اصلاتات ارضی به هکل فوق هنوز هم صحت خود را تفظ کرده است .به سری تحقیقات
روستایی این سازمان ،ازجمله دربارهی اصلاتات ارضی و نتایج مستقیم آن  ،1531مراجعه هود.
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اصیلاتات ارضیی مجموعهای از قوانین و تصویبنامه و الحاقیههایی است که در سه مرتلهی
متمای تصویب و به مورد اجرا گذاهته هد.
مرتلهی او با لایحهی قانونی اصیلاتات ارضیی در دی ماه  1511به تصیویب رسید و اجرای
آن در بهمن  1511آغاز هد .در این مرتله هر فرد مالب میبایست یب ده هشدانگ –یا هشدانگ
از دهات متفاوت -را در تملب خود نهاه داهته و مازاد بر آن را به دولت بفروهد .دولت نی میبایست
روسییتاهای خریداریهییده را به اقسییاط پان دهسییاله به رعایا واگذار کند .موقوفات عام تحت مالکیت
مؤسیسات خیریه و مذهبی که متولی آن ادارهی اوقاف بود) از همو قانون مستثنی بود ،ولی موقوفات

قرار میگرفت .اراضی تومهی ههرها ،باغات ،اراضی مکانی ه و موارد دیهری ج و مستثنیات قانون به
هییمار میرفت 1.تقسیییم زمین در روسییتا براسییاس نسییق زراعتی موجود سییهمبندی و مشییاعا به زارعین
واگذار میگردید .بدین ترتیب از یبسیو کسیانی که فاقد نسق بودند خوشنشینان) از دریافت زمین
محروم می هیدند و از سیوی دیهر هیکل تقسییم زمین براسیاس نسق به علت تفاوت هدید میان می ان
نسیییق ،قشیییربنیدی موجود در ده را تثبییت میکرد و در خدمت ثروتمندترین دهقانان قرار میگرفت.

 - 1در جریان اصیلاتات ارضیی مالکان به هکلهای مختلف ،عملا از تقسیم بسیاری از زمینهای خود جلوگیری کردند .از
یبسییو از طریق زدوبند با مأمورین دولت املاک خود را به نام همسییر و فرزند و کسییان خود به ثبت رسییاندند و یا چند ده
خود را به صییورت یب ده هییشدانگ قلمداد کردند و از سییوی دیهر از مسییتثنیات قانون اسییتفاده کردند .قلمداد کردن
زمینهای خود ج و اراضی ههری« ،مکانی ه کردن» روستا از طریق بردن یب تراکتور در آن و امثالهم.

| نقد اقتصاد سیاسی |

خاص در آنها متولی از سوی واقف تعیین میهد و اغلب خود واقف متولی آن بود) در همو قانون
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مطابق سیالنامهی آماری کشوری در سا  1533تعداد  911913خانوار براساس مرتلهی او اصلاتات
ارضی صاتبزمین

هدند1.

مرتلهی دوم اصیلاتات ارضی در دیماه  1511اعلام هد .این مرتله هامل روستاهایی میهد
که از مرتلهی او باقی مانده بود و دارای پنج هیییق بود :مالب میتوانسیییت )1 :املاک خود را اجاره
دهد  )1طبق هیرایط مرتلهی او املاک را به رعایا بفروهد  )5املاک خود را به نسبت بهرهی مالکانه
با رعایا تقسیم و دوپنجم بهای ملب را به اقساط دهساله از او دریافت کند  )1با رعایا واتدهای سهامی

| نقد اقتصاد سیاسی |

زراعی که سهام آن بهنسبت بهرهی مالکانه تعیین میهوند ،تشکیل دهد و بالاخره  )3تق ریشهی رعایا
را بخرد و تولید را با کمب کار م دبهیری ادامه دهد .هیییق اجاره مورد اسیییتقبا اکثریت مالکان قرار
گرفت و بیش از  15155میلیون نفر از دهقانان مشمو این هق گردیدند و سایر هقوق جمعا هامل تا
 531ه ار نفر از روستاییان هد.
موقوفات عام نی از اجاره داران قبلی اربابان واسیط) گرفته هد و به رعایای همان موقوفات به
اقساط  99ساله اجاره داده هد .در واق هق اجاره دادن به نوعی تثبیت موقعیت سابق مالب بود که این
بار دریافت بهرهی مالکانه و سایر عوار

مالکانه به اجارهی سرمایهدارانه تبدیل هد مبلغ مقطوعی در

سیییا ) ،کیه اغلب پرداخت آن برای دهقانان سییینهین بود .تخمین زده میهیییود که در مرتلهی دوم
اصلاتات ارضی تدود  33ه ار خانوار صاتب زمین

 1سالنامهی آماری کشوری.1533 ،
 1همان.

هدند1.
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مرتلهی سیوم اصیلاتات ارضیی در آررماه  1511با تصویب قانون جدیدی آغاز هد و اساس
آن تقلیل هقوق پنجگانهی مندرج در قانون مرتلهی دوم به دو هق فروش یا تقسیم اراضی بود .در این
مرتله مالکان املاک اجارهای بهاستثنای موقوفات عام) و نی املاکی که در آنها واتد سهامی زراعی
ایجاد هیییده بود ،می بایسیییت یا املاک خود را از طریق دولت به زارعان بفروهیییند به قیمت ده برابر
اجارهی سییالیانه) و یا آن را به نسییبت بهرهی مالکانه با دهقانان تقسیییم کنند و دوپنجم بهای ملب را به
اقساط ده ساله دریافت دارند .علاوه بر مراتل سهگانهی فوق ،قانون تشکیل هرکتهای سهامی زراعی
 ،)1513قانون فروش موقوفات عام  ،)1531قانون تقسییییم باغاتی که زمین و آب آن متعلق به مالب

توسعهی دامپروری  ،)1511قانون مربوط به هرکتهای بهرهبرداری زیر سدها  )1511و قانون تشکیل
هیرکتهای کشت و صنعت ،نی بخشی از قوانین اصلاتات ارضی به همار میرود .مطابق آمار دولتی
در مرتلهی سیوم اصیلاتات ارضیی تا پایان سیا  ،1533تدود  1113ه ار خانواده مطابق هق فروش،
زمین خریده

بودند1.

اصلاتات ارضی هکل نیمه فئودالی مالکیت بر زمین را در وجه غالب از میان برد و به جای آن
اهیییکیا جیدید مالکیت –از همه مهمتر مالکیت خصیییوصیییی سیییرمایهداری بر زمین را تثبیت کرد.
فئودا های سیییابق با بهکارگیری مواد قانونی و اسیییتفاده از مسیییتثنیات اصیییلاتات ارضیییی بهترین و
مرغوبترین روسیتاها و زمین های خود را تفظ کرده و در این روند به صیاتبان سیرمایه در رهتههای
مختلف تبیدییل هیییدنید برخی از آنیان نی با اسیییتفاده از درآمد تاصیییل از فروش اراضیییی خود به
 1نتایج آمارگیری کشاورزی .مرتلهی دوم سرهماری سا .1535

| نقد اقتصاد سیاسی |

بوده و اعیان آن میان مالب و زارا مشاا است  ،)1531قانون تشکیل سازمانهای عمران کشاورزی و
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سییرمایهگذاری در رهییته های صیینعتی ،خدماتی و تجاری پرداختند) و با مکانی ه کردن اراضییی خود و
اجیر کردن کارگران م دبهیر به تصاتب کار پرداختنشدهی کارگران به هیوهی استثمار سرمایهداری
پرداختند .علاوه بر آنان گروهی از سیرمایهداران ،بوروکرات های دولتی و وابستهان به دربار با استفاده
از اعتبارات دولتی به خرید و تصیاتب تاصلخی ترین اراضی اقدام کردند .آنان با پشتگرمی قدرت
دولتی بیه اخراج قهری دهقانان از زمینهایی که تازه صیییاتب هیییده بودند ،پرداختند و در این راه از
قوانین دولتی ،از جمله قانون بهرهبرداری از اراضیی زیر سیدها و هیرکتهای کشییت و صنعت و غیره

| نقد اقتصاد سیاسی |

سیود جسیتند .همچنین بخشیی از دهقانان صاتب نسق که زمین زیادی دریافت کرده بودند توانستند به
سرمایهداران کشاورزی تبدیل هوند.
نتایج عمومی اصلاتات ارضی را در امر تقسیم زمین چنین میتوان خلاصه کرد :رعایای بدون
نسیییق خوشنشیییینان) که ن دیب به  15511میلیون خانوار بودند بهطور کلی از دریافت زمین محروم
هیدند و علاوه بر این گروه ،تعداد زیادی از رعایای صیاتبنسق نی به دلایل مختلف و ازجمله فروش
تق ریشیهی خود به موجب یکی از هیقوق مرتلهی دوم اصیلاتات ارضیی نتوانسییتند زمینی به دست
آورند .این گروه تداقل از  511ه ار خانوار تشییکیل میهیید .این دو گروه که مجموعا به بیش از 153
میلیون نفر بالغ میهییدند ،خیل عظیم کارگرانی را تشییکیل دادند که غالبا بهج فروش نیروی کار خود
هیچ منب درآمد دیهری نداهتند.
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همار خانوادههایی که در سه مرتلهی اصلاتات ارضی صاتب زمین هدند ،طبق آخرین آمار
دولتی در سا  ،1533به تدود  15111میلیون میرسد 1.بخش عظیمی از این گروه که رقم آنها تدود
 153میلیون خانوار تخمین زده میهییود ،تنها میتوانسییتند زمین کمی به دسییت آورند .بسیییاری از این
دهقانان با کار روی زمین خود نمیتوانسییتند مخارج زندگی خود و خانوادههایشییان را تأمین کنند و از
این رو مجبور بودند که در مقاط معینی از سا به کار م دبهیری بپردازند .از میان باقیماندهی دهقانان
صاتب نسق نی  ،گروه کوچکی به دهقانان مرفه و ثروتمند تبدیل هدند و توانستند زمین کافی به دست
آورند .این بخش برای بازار تولید میکرد و خصیییلتی خردهبورووایی داهیییت .بقایای تولید فئودالی و

خراسییان) باقی ماند که نسییبت به بخش تحت سییلطهی روابط تولید سییرمایهداری جنبهای کاملا فرعی
داهت.
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 های
اولیهی اصیلاتات ارضیی تقسیم زمین بین بخشی از رعایا ،گرایش اصلی بود ،در سا های بعد ،بهویژه
بعد از سا  ، 1513گرایش به تمرک بیشتر مالکیت زمین به گرایش اصلی تبدیل هد.

 1سیالنامهی آماری کشیوری .1533 ،محققانی که به بررسی همار خانوارهایی که در سه مرتلهی اصلاتات ارضی صاتب
زمین هییدند ،آمار متفاوتی ارایه میدهند .دامنهی تخمینها بین  159تا  155میلیون خانوار تغییر میکند .تخمینهای جدی در
این موردبسیتهی دارد به این که چه سیالی تحقیق صیورت گرفته و به چه منبعی متکی است و چه مقولهای از مالکیت مثلا،
وقفی و غیره) در یکی از مراتل نادیده گرفته هده است.

| نقد اقتصاد سیاسی |

نیمهفئودالی تنها در مناطقی معدود ازجمله بخشهایی از کردسییتان ،فارس ،سیییسییتان و بلوچسییتان و
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علاوه بر مواردی که روسییتاییان با اعما قهر دولتی از زمین رانده هییدند ،بسیییاری از دهقانان
فقیر نی که زمین کمی دریافت کرده بودند و محصو آن تتی تکافوی اقساط دولتی را نمیداد ،خود
بیه رهیاکردن زمین ییا واگیذاری و فروش آن به دهقانان مرفه و مالکین ب رگ روی آوردند و به بازار
خرید و فروش نیروی کار پیوسیییتند 1.عملکرد دولت در این دوره نی در خدمت تسیییری روند تمرک
مالکیت زمین سرمایهدارانه بود.
در کنار نتایج فوق هرگاه توجه هیود که بخشهای صینعت و خدمات اقتصیاد ایران ،اساسا بر

| نقد اقتصاد سیاسی |

پایهی قانون اصیلی اقتصیاد سیرمایهداری کار میکرد ،غلبهی روابط تولید سیرمایهداری در کل اقتصاد
روهییین میهیییود .غلبهی سیییرمایهداری به معنای غلبهی تولید کالایی ،به معنای تعمیم هیییکل کالایی
محصییو کار ،و تبدیل نیروی کار انسییان به کالاسییت .این امر را بهسییادگی میتوان از طریق بررسییی
هاخصهای مهم غلبهی هیوهی تولید سرمایهداری در یب جامعه ،نظیر سلطهی تولید کالایی ،گسترش
می ان کار م دبهیری و توسییعهی صییفوف طبقهی کارگر ،اف ایش چشییمگیر جمعیت صیینعتی همراه با
کاهش جمعیت کشاورزی ،هکل گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسی از روستاها به ههرها ،و
گسترش بازار داخلی و انباهت نشان داد.

 1برخی از قوانینی که دولت در این دوره به تصییویب رس یانید به اخراج دهقانان از زمینهایشییان هییکل قانونی میبخش یید .با
اسیتفاده از همین قوانین بود که مثلا هیاهپور عبدالرضیا بخش مهمی از اراضیی دهیت ناز در سیاری را که وسعت آن 1311
هکتار اسییت ،بهدسییت آورد و صییدها خانوار دهقان را از زمینهای خود بیرون کرد .هییرکت نفتی داچ-هییل ن دیب به 11
ه ار هکتار از اراضیی زیر سد سفیدرود را تصاتب کرد و ه اران خانوار روستایی را با اتکا به قهر دولتی بیرون راند ،بخش
عمدهی اراضیی زیر سد دز نی در اختیار هاهم نراقی و چند هرکت ب رگ غربی قرار گرفت .هاهپور محمودرضا نی بخش
مهمی از اراضی تاصلخی ساری را به همین هکل بهدست آورد.
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در بخش آخر این بررسیی خواهیم دید که تاصل کلی اصلاتات ارضی «انقلاب سفید» همراه
با راهبرد جایه ینی واردات و صینعتیهیدن ،غلبهی هیوهی تولید سرمایهداری در ایران بود ،بدین معنا
که با اصییلاتات ارضییی بخش عمدهی اقتصییاد ایران بهسییرعت تحت سییلطهی روابط سییرمایهداری و
بازتولید آن قرار گرفت ،و تولید سیرمایه داری به هکل اصلی تولید اجتماعی و استثمار سرمایهداری به
هیکل اصلی استثمار در جامعه تبدیل هد .البته باید به این مسئلهی مهم توجه داهت که غلبهی هیوهی
تولید سرمایه داری در یب جامعه ل وما به معنای آن نیست که کارگران صنعتی و یا کلّ کارگران مولد
و نامولد ،باید اکثریت کمی نیروی هاغل را تشکیل دهد برای مثا  ،در روسیه در سا  1911کارگران

پس از اصییلاتات ارضییی و اِعما راهبرد جایه ینی واردات و صیینعتیکردن ،طبقهی کارگر به بخش
عمده ای از نیروی هییاغل و بیکار) در بخش خصییوصییی و دولتی ،در کشییاورزی ،صیینعت و خدمات
اقتصیادی تبدیل هید .همان گونه که در بخش آخر این بررسی خواهیم دید ،در سا  1533سهم نسبی
طبقهی کارگربه معنای هییاغل و بیکار ،مولد و نامولد در عرصییههای تولید و گردش ،و بدون در نظر
گرفتن کیارکنان بدون م د خانهی ،به  %3551میرسیییید بدون اتتسیییاب بیکاران این رقم به %1151
کاهش مییابد) ،و سهم کارگران هاغل در کشاورزی در میان کل کارگران هاغل و بیکار  %1151بود.
در همان سیا سیهم طبقهی متوسط که خود با رهد و گسترش سرمایهداری به وجود آمده بود ،درکل
هاغلان و بیکاران به  %353میرسید.

 1ن.ک .به .لنین« ،رهد سرمایهداری در روسیه» ،مجموعه آثار ،ج .51
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صنعتی تنها یب درصد جمعیت هاغل را تشکیل میدادند) 1.مسئلهی تعیینکننده این است که در ایران
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گذهییته از این ،بخش اصییلی تولیدکنندگان و توزی کنندگان خرد در هییهرها و روسییتاها نی
دیهر ج یی از جامعهی نیمهفئودالی نبود و خصیلتی خردهبورووایی سنتی و مدرن آن) یافته بود ،یعنی
به طبقهای از نظام سیرمایه داری به هیمار آمده و بازتولید این طبقه تاب قانون اصیلی اقتصادی این نظام
قرار گرفته بود .سیهم نسبی آنان ،با جم لایههای مدرن و سنتی این طبقه در عرصهی تولید و گردش،
در کشیییاورزی ،صییینعت و خدمات همراه با کارکنان فامیلی بدون م د آنان به  %5951میرسیییید .اکثر
هییاغلان این طبق را خردهمالکان فقیر و مرفه تشییکیل میدادند .بااینهمه ،باید توجه داهییت که غلبهی
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هییوهی تولید سرمایهداری در ایران ،به معنای امحای کامل تولید پیشاسرمایهداری نبود 1.چنانکه گفته
هید ،تداقل در دههی  1511بقایای ناچی ی از نظامات نیمهفئودالی و عشیرتی در برخی از مناطق مانند
کردستان ،سیستان و بلوچستان و فارس هنوز وجود داهت.

 1بر اسییاس مفهومپردازی طبقات در سییرمایهداری توسییط بهداد و نعمانی ،و تعدیل آمار نیروی کار در سییرهییماری 1533
مرک آمار ایران) براساس آن مفاهیم.
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 .3راهبرد جایگزینی واردات و صنعتیشدن در دههی 1033
و غلبهی ررمایهداری

ازجمله فرایندهای غلبهی سییرمایهداری در ایران ،صیینعتیهییدن بر اسییاس راهبرد جایه ینی
واردات در چارچوب برنامههای عمرانی سوم ،چهارم و پنجم بود .بدین معنا در این فاز ،براساس تقسیم

برای مصییرف داخلی به ایران واگذار هیید و بدین ترتیب صیینای مونتاو کالاهای مصییرفی ایجاد هیید و
گسیییترش ییافیت ،و از سیییوی دیهر تلقیههایی از مراتل ابتدایی تغییر هیییکل مواد اولیهی موردنیاز
اقتصیادهای امپریالیسیتی به عهدهی صینای داخلی گذاهیته هید .این فرآیند به پیدایی «صینای جانشین
واردات» و «صیینای صییادراتی» صیینایعی که مراتل ابتدایی تغییر هییکل مواد خامی را که قبلا صییادر
میهد ،به عهده دارد) منجر هد.
روند صیینعتی هییدن و رهیید سییرمایهداری که از گسییترش نقش هییرکتهای فراملّی در ایران
جدایی ناپذیر بوده اسیت ،تداخل میان سیاخت اقتصیادی و اجتماعی کشیورهای امپریالیستی و بیش از
همه ،امپریالیسم آمریکا) و ایران را به می ان بیسابقهای هدت بخشید .سرمایههای بینالمللی ،که عمدتا
در وجود هیرکتهای فراملّی متبلور میهد ،مواض کلیدی اقتصاد و روندهای عمدهی رهد اقتصادی
را در دسییت گرفت .به بیان دیهر ،با غلبهی سییرمایهداری ،تأثیرات سییلطهی سییرمایههای بینالمللی بر
جامعهی ایران هیدیدتر هد ،یعنی از یبسو پیوندهای وابستهی اقتصاد ایران به سرمایهداری بینالمللی
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کار جدید بینالمللی سییرمایهداری ،از یبسییو مراتل نهایی آمادهسیییازی برخی از کالاهای موردنیاز

فرهاد نعمانی 31 /

عمیقتر گردید ،اهییکا جدیدی از وابسییتهی ،و از آن جمله وابسییتهی تکنولوویب ،به وجود آمد و
خود این پیوندها هرچه بیشتر درونی هد.

برنامههای عمرانی و راهبرد جایگزینی واردات
برنامهی عمرانی هفتسالهی او مهر  -)1511این برنامه با تأسیس سازمان برنامه هروا بهکار
کرد .طرح اولیهی این برنامه را یب هییرکت آمریکایی مشییاور -مهندسییی درسییا  1513بر اسییاس
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فهرستهای بدیلی از سرمایهگذاریهای زیرساختی و صنعتی ریخت و سرانجام با ارزیابی کنسرسیومی
مرکب از  11هیرکت مشاورهای آمریکایی و با بودجهای معاد  331میلیون دلار که میبایست تماما از
درآمد نفت تأمین مالی میهید ،آغاز هد .لیکن این برنامه به دلایل سیاسی و تغییر و تحولات سیاسی و
تغییر کابینهها در عمل پیشرفتی نداهت و سرانجام به دلیل هم مانی با ملیهدن صنعت نفت و مشکلات
تأمین مالی ناتمام ماند و تنها  %13از سرمایهگذاریهای تصویبهدهی آن به اجرا درآمد .در این برنامه
هدفی که مشخصا برتجارت خارجی و راهبرد جایگ ینی واردات تأکید کند ،وجود نداهت.1
برنامهی عمرانی دوم مهر  - 1551ههریور - ) 1511برنامهی هفتسالهی دوم که طی چند ماه
تهییه هییید ،مانند برنامهی ناتمام قبلی صیییرفا مجموعهای ب رگتر از پرووههای عمرانی ،بدون اراپهی
برنامهای برای بخش خصییوصییی ،را دربر میگرفت و با بودجهای معاد  31درصیید درآمد نفت تأمین
میهید .درآغاز بودجهی سیرمایهگذاریهای دولتی برنامه تدود  951میلیون دلار برآورد هده بود که
در سیییا  1553این رقم اف ایش یافت .بااینهمه ،برنامهی دوم اهدافی مشیییخصتر از برنامهی قبلی در

 1ن.ک .به  Daftaryو نیلی – کریمی
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بخش تجارت خارجی ،مانند توسعهی صادرات ،اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی ،داهت .در این برنامه
ضییمن تأکید بر ارتباطات و اتداث سییه س یدّ ب رگ کرج ،دز و سییفیدرود) که دوس یوم بودجه را در
برمیگرفت ،توسیعهی صنای سبب و تولیدکنندهی کالاهای مصرفی ،تسهیلاتی جهت تمایت و جلب
بخش خصیوصیی در امور صنعتی نی درنظر گرفتههد ،ازجمله تأسیس بانب توسعهی صنعتی و معدنی
ایران با مشیارکت سیرمایه گذاران داخلی وخارجی ،و کمب به بخش خصیوصی از طریق اعطای وام.
این برنامه فاقد هدفگیری کمی بود و برنامهای یکپارچه برای سییرمایهگذاریهای مختلف به تسییاب
نمیآمد ،اما با اجرای  %91طرح اولیهی برنامه به

اتمام رسید1.

اصیلاتات ارضی هم مان هد؛ اگرچه سازمان برنامه عهدهدار طرح و اجرای اصلاتات ارضی نبود .در
واق راهبرد جایه ینی واردات نی در این دوره به اجرا درآمد .ازاینرو برنامهی سیوم همراه با رویکرد
وزارت اقتصاد ،پایه گذار راهبرد صنای مونتاو و جانشینی واردات کالاهای مصرفی بادوام و بیدوام در
ایران اسییت .در این برنامه توسییعهی صیینعتی با تمایت از صیینای داخلی از طریق جلوگیری از واردات
کیالیاهای مشیییابه سیییاخت داخل ،معافیت گمرکی ماهیییینآلات و برخی لوازم یدکی و مواد اولیهی
کارخانهای داخلی ،تشییویق صییادرات ،تشییویق سییرمایهگذاران خارجی ،کسییب و اعطای تسییهیلات
اعتباری ،ارتقای دانش فنی و استخدام کارهناسان خارجی در نظر گرفته هد .این برنامه با ارایهی انواا
پرووههای دولتی و پیشبینی سییرمایهگذاریهای خصییوصییی بهترتیب ،با ترکیبی معاد  %33و )%13
براسیییاس تیأمین میالی بیش از  153میلییارد دلیار کیه بیا بیالیارفتن درآمید نفیت مجیددا اف ایش یافت،
 1همان ،و التجایی پورباقر.
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برنامهی عمرانی س یوم مهر  -1511اسییفند  - )1513این برنامه با اصییلاتات «انقلاب سییفید» و
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وزارتخانههای مختلف را موظف به اجرای آن میکرد .برای نخسیییتین بار این برنامه روش آزمون و
خطیا ،ییا برنامهری ی در چند مرتله ،بهدلیل فقدان دادههای آماری موردنظر فنون پیچیده ،را با مهارت
بیشییتری نسییبت به برنامهی دوم پیش برد .هییصییت درصیید سییرمایهگذاریهای موردنظر این برنامه در
بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات از سرمایهبری کمتری برخوردار بودند.
آن چه در دورهی اجرای این برنامه پیشبینی نشییده بود ،رهیید بیشییتر سییرمایهگذاری بخش
خصیوصیی در مقایسیه با سرمایهگذاری دولتی ،و آغاز سرمایهگذاری در صنای سنهین سرمایهبر مانند
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فولاد و تراکتور و پتروهییمی در سیا  1511بود .در همان سیا  ،مرک آمار ایران در ارتباط با سازمان
برنامه و بودجه تأسیس

هد1.

برنامهی عمرانی چهارم فروردین - 1511اسفند  - )1531برنامهی چهارم مکمل برنامهی سوم
بود و به برنامهای یکپارچهتر و بهاجرا درآمده معروف هد .مهمترین هدفهای این برنامه عبارت بودند
از تسیری رهد اقتصادی از طریق اف ایش تدریجی اهمیت نسبی صنای  ،اف ایش بازده سرمایه ،گسترش
تحقیقات ،رهیید بخش کشییاورزی ،ایجاد تنوا در ترکیب صییادرات ،کاهش وابسییتهی به خارج در
زمینهی رف نیازها ،تنوا بخشیییدن به ترکیب کالاهای صییادراتی کشییور ،گسییترش بازارهای موجود و
دستیابی به بازارهای جدید خارجی .در این برنامه ،تأکید بر سرمایهگذاری در صنای سرمایهبر و مادر
نظیر روب آهن و ماهیییینسیییازی بود ،اگرچه در عمل بر جایه ینی واردات کالاهای مصیییرفی تأکید
بیشتری برخوردار بود .در واق در این دوره سازمان گسترش و سازمان مدیریت صنعتی هکل گرفت.

 1ن.ک.به Daftary
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تجم این برنیامه به  1151میلیارد دلار میرسیییید که  %91آن از طریق درآمد نفت تأمین هییید
وسهم سرمایهگذاری دولتی مورد نظر آن برنامه در مقایسه با سرمایهگذاری خصوصی به هدت اف ایش
یافته بود .برنامه تأکید بر تملونقل و ارتباطات و صینعت به ضیرر نسیبی بخش سیاختمان وکشاورزی
اولویت داهیت .ازاینرو ،رهید دیهر بخشها قابل مقایسیه با رهید بخش کشیاورزی و ساختمان نبود
برای مثا  ،بهطور متوسیط ،رهید سیالانهی ارزش اف ودهی صنعت نفت وبخش خدمات  % 13-11در
مقایسیه با  %559در بخش کشیاورزی) .اجرای این برنامه باع

ایجاد  151میلیون هیغل جدید هید در

تالی که پیشبینی برنامه ایجاد  933ه ار هیغل جدید بود) .در سیه سا او برنامه رهد قیمتها ناچی

برنامهی عمرانی پنجم فروردین -1531اسیییفند  - )1533برنامهی پنجم در اسیییفند  1531مانند
همیشیه به تصیویب مجلس فرمایشیی رسیید ،و آخرین برنامهی پنجسالهی پیش از انقلاب سیاسی بهمن
است .این برنامه به کمب فنی مشاورین آمریکایی به استفاده از آخرین تکنیبها و مد های پیچیدهی
ریاضیی و اقتصیادسنجی مجه هده بود و برای نخستین بار بر برنامهای غیرمتمرک برای مناطق مختلف
تأکید داهت .لیکن به سبب اف ایش چهاربرابری قیمت نفت و درآمد تاصل از صادرات نفت در سا
 1535 -1531از  13بیه  111میلیارد دلار اولویتها تغییر کرد .در واق  ،اف ایش قیمت نفت باع

تغییر

راهبرد جایه ینی واردات هید .تا به دلیل فراوانی ارز ،دولت می توانسیت به جای تمایت از صنای
سیبب و مصیرفی ،همراه با سیرمایهداران ب رگ داخلی و خارجی ،به سیرمایهگذاری در صنای ب رگ
سییینهین و سیییرمیایهبر روآورد .ازاینرو دولت تمایت از صییینای موجود را کاهش داد ،و با اف ایش
سییرمایهگذاری در صییینای جدید ،سییرمایه گذاری ثابت به بیش از  31درصییید تولید ناخالص داخلی

| نقد اقتصاد سیاسی |

بود اما در دو سا آخر برنامه رهد سالانهی قیمتها به  %3رسید.
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غیرنفتی اف ایش پییدا کرد .بهدسیییتور پهلوی دوم دولت بهاجبار و بدون در نظرگرفتن محدودیتهای
انسیییانی ،زیرسیییاختی ،توزیعی و فنیِ ملحوظ هیییده در برنیامیهی اولییه ،ارادهگرایانه تجم و ترکیب
سیییرمایهگذاریها را دگرگون کرد و تجم سیییرمایهگذاریها از  53میلیارد دلار به  11میلیارد اف ایش
یافت .در نتیجه ،واردات بههدت رو به اف ایش گذاهت و عملا سیاست دروازههای بازجانشین سیاست
و برنامهی جایه ینی واردات هد .ازاین رو ،پس از تجدید نظر در برنامهی پنجم در سا  ،1535تأکید
برنامه به تمایت بیشییتر از صیینایعی مانند نفت و پتروهیییمی و اف ایش ظرفیتهای زیربنایی وهییبکهی

| نقد اقتصاد سیاسی |

تملونقل چرخید .سییاسیت درهای باز پس از سیا  1531با تأکید بر سیرمایهگذاری در صنای جدید
سینهین و سیرمایهبر با تمایت دولت ،صینای مانوفاکتورِ دههی  1511و کشیاورزی را به تاهیه راند.1
فرایند کاهش سییهم صیینای در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در اوایل سییا  1531بیانهر این چرخش
است.
در مجموا ،راهبرد جایه ینی واردات و صینعتیسازی که پس از سا  1511هتاب گرفت ،در
کنار اصیلاتات اقتصیادی و اجتماعی ،به ویژه اصیلاتات ارضیی ،دسترسی دولت به مناطق روستایی را
گسترش داد و توسعهی بازارهای کار و سرمایه را تسهیل کرد .در این فرایند ثبات و انسجام نسبی رویم
همراه با قهر سییاسی-اجتماعیاش ،هرایط مساعد اقتصاد جهانی سرمایهداری در دههی  ،1931و روند
اف ایش درآمیدهیای نفتی در این دهیه کیه تیأمین بودجیهی ییارانیههیای دولتی ،بهویژه در قالب اعتبار
ارزانقیمت برای سیرمایهگذاران ،را ممکن میسیاخت ،به رهد تولید ناخالص داخلی و تغییر ساختاری

 1ن.ک.به Hadi Esphahani- Pesaran
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آن یاریرسیاند .لیکن گسیترش و غلبهی روابط سرمایهداری با تناقضهای خاص خود همراه است که
در طو ترکتاش در زمان و مکان جامعهی ایران خود را ظاهر کرد.
در کلّ دورهی  ،1533-1511مطابق با برنامههای سییوم ،چهارم و پنجم ،متوسییط رهیید واقعی
سالانهی تولید ناخالص  %11بود و تولید سرانه در این  13سا  11برابرهد

از 113به  1311دلار رسید)1.

در  ، 1531-1535یعنی پس از اف ایش هیدید درآمد نفت و سپس کاهش رهد آن درسا  ،1533رهد
سییالانهی تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت بهطور متوسییط به  % 359رسییید و با توجه به رهیید
سییری تر مصییرف و سییرمایهگذاری در مقایسییه با تولید در کل جامعه ،رهیید سییالانهی تورم به رقم بی

همانگونه که در بخش آخر این بررسییی خواهیم دید همراه با این رهیید بالای اقتصییادی و گسییترش
سیرمایهداری ،وابسیتهی اقتصیادی بیشتر هد ،ناموزونی رهد بخشهای مختلف در سرمایهداری کشور
اف ایش یافت ،و توزی نسبی نابرابری درآمد و ثروت نابرابرتر هد .بحران اقتصادی انواا تناقضهای نو
و کهنیهی نظیام را در داخیل و خیارج ،دامن زد و درهم آمیخیت و فعا کرد .انقلاب میرفت که رخ
دهد.

 1ن.ک.به Daftary
 1ن.ک .به Nomaniو Hadi Esphahani- Pesaran

| نقد اقتصاد سیاسی |

سییابقهی  13-15در صیید رسییید ،و همراه با آن بحران رهیید اهییتغا کاهش یافت 1.از سییوی دیهر،
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 .5پیآمدهای ناموزون و مرکبِ رشد و غلبهی ررمایهداری

هدف بخش آخر این نوهیته نخسیت تأیید کمیِ غلبهی سرمایهداری در ایران ،و سپس بررسی
پیآمدهای متناقض اجرای برنامه های سوم ،چهارم و پنجم توسط دولت در چارچوب رهد ناموزون و
ترکیبیِ غلبیهی سیییرمیاییهداری همراه بیا اجرای راهبردهای اصیییلاتات ارضیییی و جایه ینی واردات

| نقد اقتصاد سیاسی |

درعرصییهی صیینعتیهییدن در صیینعت نفت ،صیینای غیرنفتی ،گردش سییرمایهی پولی ومالی ،تجارت
خارجی ،و بخشهای «خدمات» و کشیییاورزی ،ارتباط متقابل و متناقض آنها ،و توزی درآمد و ثروت
اسییت .روهیین اسییت که هدف این بخش از بررسییی برهییمردن و یا موهییکافی موفقیت وعدمموفقیت
صرف اقتصادی راهبردهای اصلیِ دولتی که مداف طبقهی فرودست باهد ،بر اساس نظر و روش اقتصاد
کلیاسیییییب قیدیم یا جدید و یا کین ی و غیره ،با معیارهای انهارگرایانه و غیرتاریخیهیییان نیسیییت.
نویسندهی این بررسی چنین توهمی ندارد .سرمایهداری نظامی راتا متناقض است و بهرغم اهمیت تلاش
برای اصییلاتاتی که هییرایط زندگی اکثریتی که زیرسییتم مادی و بیعدالتی قرار دارد ،مشییکلاتش با
اجرای چنین راهبردهایی ،چه «درست» تدوین و اجرا هوند یا «بهینه» باهند یا نه ،تل نمیهود.

معیارهای گسترش و غلبهی ررمایهداری
غلبهی سیرمایهداری به معنای غلبهی تولید کالایی ،به معنای تعمیم هیکل کالایی محصو کار،
و تبدیل نیروی کار انسییان به کالا و تصییاتب ارزش اضییافی تولیدهییدهی نیروی کار اسییت .این امر را
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بهسیادگی میتوان از طریق بررسیی هیاخصهای مهم غلبه هییوهی تولید سرمایهداری در یب جامعه،
نظیر سیلطهی تولید کالایی ،گسیترش می ان کار م دبهیری و توسعهی صفوف طبقهی کارگر ،اف ایش
چشییمهیر جمعیت صیینعتی همراه با کاهش جمعیت کشییاورزی ،هییکلگیری جمعیت اضییافی نسییبی و
مهاجرت وسی از روستاها به ههرها ،و گسترش بازار داخلی و انباهت نشان داد.
 در سییرمایهداری تولید کالایی جنبهی مسییلط دارد .در ایران روابط کالایی -پولی در هییرایطسیییلطیهی مناسیییبات فئودالی و نیمهفئودالی در روسیییتا در اثر ادغام اقتصیییاد کشیییور در بازار جهانی
سرمایهداری در اواخر قرن گذهته رو به رهد نهاد و در اوایل دههی  1511جنبهی غالب یافت 1.اقتصاد

رواج هرچه بیشیتر تولید کالایی  -پولی بههیدت کاهش یافت به نحوی که تخمین زده میهود که در
نیمهی او دههی  1511کمتر از  13درصد از درآمد ملی ایران وارد مرتلهی مبادله نمیهد و از طریق
اقتصاد جنسی ،به ویژه در روستاها،

تولید میهد1.

 گسیییترش می ان کیار م دبهیری یکی از مهمترین مشیییخصیییههیای غلبیهی هییییوهی تولیدسرمایهداری در جامعه است .لنین خاطرنشان ساخت که «در بررسی سرمایهداری ،هاید بیشترین اهمیت
از آن می ان کار م دبهیری باهید .سرمایهداری مرتلهای از تکامل تولید کالایی است که در آن نیروی

 1ن.ک .به نعمانی  1و ) 5
- 1تخمین فوق براسیاس برآورد بانب مرک ی ایران در سیا  1511در مورد می ان «غیرخریداری بودن» ه ینههای مصیرفی
سیالانه در هیهرها و روستاها و تذف برخی از ارقامی که به معنای علمی آنها را نمیتوان به تساب اقتصاد جنسی گذاهت،
صورت گرفته است بانب مرک ی ایران ،درآمد ملی ایران ،1551-11 :ص .)591-11

| نقد اقتصاد سیاسی |

جنسی ،یعنی تولید محصو به منظور تأمین نیازهای داخلی واتد اقتصادی ،ازجمله خانوار ،در نتیجهی
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کار نی به کالا تبدیل میهود .گرایش عمدهی سرمایهداری آن است که کل مجموا نیروی کار اقتصاد
ملی را تنها پس از فروخته هدن آن و خریداریهدنش توسط کارفرما ،به کار

گیرد1».

در ایران پس از اصلاتات ارضی نیروی کار م دبهیر در سطح وسیعی وارد بازار هد و ساخت
اهیتغا را به درجات مختلف در صینعت ،کشاورزی و خدمات به سود سرمایهداری دگرگون کرد .به
طوری که در آسییتانهی انقلاب بهمن نیروی کار م دبهیر ب رگترین سییهم را در گروههای هییغلی و
همراه با تقوق بهیران بخش دولتی و خصوصی بیش از نیمی از نیروی کار هاغل را دربر میگرفت.

| نقد اقتصاد سیاسی |

به بیان دیهر نیروی کار م دبهیر که در دههی  1551و پیش از آن سییهم ناچی ی از کل نیروی
کار اجتماعی را به خود اختصاص میداد ،با رهد و غلبهی سرمایهداری به نیروی کار اجتماعی عمده و
به هالودهی اصلی کسب مازاد اجتماعی مبد هد.
در سیا  %1151 ،1513نیروی کار هاغل کشور را کارمندان و کارگرانی تشکیل میدادند که
با فروش نیروی کار فکری و جسییمی معاش خویش را تأمین میکردند .گذهییته از این %1159 ،نیروی
کار هیییاغل را کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون م د تشیییکیل میدادند .به عبارت دیهر  39درصییید
نیروی کار هیاغل کشور را کسانی تشکیل میدادند که به هکلهای مختلف از طریق واگذاری نیروی
کار خویش زندگی میکردند .این رقم در سا 1533

به  %3351رسید1.

در سیا  1533از کل جمعیت فعا  9511میلیونی کشور 551،میلیون نفر آن کارگران م دبهیر
هییاغل در هییهر و روسییتا  )%5351بودند .از این تعداد  151میلیون نفر را کارگران صیینعتی از جمله

 - 1و.ا .لنین« ،رهد سرمایهداری در روسیه» ،مجموعه آثار ،ج 51
 - 1رجوا هود به مرک آمار ایران ،سالنامه آماری کشور 1511 ،و جدو .1
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کیارگران سیییاختمیانی هیییامیل  191ه ار نفر) 131 ،ه ار نفر را کیارگران خدماتی و  331ه ار نفر را
کارگران کشییاورزی تشییکیل میدادند .علاوه بر آن تعداد تقوقبهیران بخش دولتی و بخصییوصییی به
رقمی بیش از  153میلیون نفر بالغ میهید .یعنی کل کارگران و کارمندان هاغل در بخش خصوصی و
دولتی در مجموا  %3559کل جمعیت فعا کشیییور را دربر میگرفتند .در همان سیییا  ،1533درصییید
خردهبورووازی و بورووازی در جمعیت هیییاغل معاد  %5153و سیییهم کارکنان فامیلی و کارآموزان
بدون م د %1151

بود1.

نباید فراموش کرد که گرچه ارقام فوق نشانهر آن است که کارگران م دبهیر به نیروی عمده

این همه بخش عمدهی نیروی کار در واتدهای کوچب صنعت ،کشاورزی و خدمات با کمتر از 11
نفر هاغل) جذب میهدند .چنانکه در سا  1531تنها  111ه ار نفر در کارگاههای ب رگ صنعتی با
بیش از  11نفر هیاغل) کار میکردند که معرف وسعت صنای کوچب نیمهماهینی و سنتی در ساخت
صنعتی کشور است.
 تکامل اقتصییاد کالایی و رهیید سییرمایهداری ،اف ایش سییری جمعیت صیینعتی همراه با کاهشجمعیت کشاورزی را به دنبا دارد .در تالیکه در جامعهی فئودالی بخش اعظم جمعیت در کشاورزی
فعالیت میکند .با رهییید سیییرمایه داری و پیدایی مراک صییینعتی و خدماتی نیاز به کارگران م دبهیر به
وجود میآید و منب اصیلی تهیهی این نیروی کار جمعیت هیاغل در کشاورزی است .این روند ،یعنی

 1نتایج آمارگیری نیروی انسانی ،1531 .و نتایج سرهماری نفوس و مسکن.1533 .

| نقد اقتصاد سیاسی |

در میان طبقات اجتماعی موجود تبدیل هیدهاند و علیرغم رهد صنعتی و سرمایهداری به طور کلی ،با
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کاهش هیدید جمعیت بخش کشیاورزی به سود جمعیت هاغل در بخشهای غیرکشاورزی ،در ایران
بهخوبی قابل مشیاهده اسیت :در فاصیلهی سیا های  1551تا  ،1533در تالی که کل جمعیت هاغل از
 3/1میلیون نفر به  9میلیون نفر رسیید ،جمعیت هاغل در کشاورزی بهطور مطلق کاهش یافت و از 5/5
میلیون نفر به  5میلیون نفر رسیید .یعنی بهطور نسبی از تدود  31درصد فعا به  %5151کاهش یافت).
برعکس ،در این دوره جمعیت هاغل در صنعت ازجمله صنعت و معدن و نفت) و خدمات از  5میلیون
نفر به  3میلیون نفر اف ایش یافت .به عبارت دیهر ،اگر جمعیت هییاغل در کشییاورزی در سییا 1551

| نقد اقتصاد سیاسی |

بیش از مجموا جمعیت هیاغل در صینعت و خدمات بود ،در سا  1533جمعیت هاغل در کشاورزی
به کمتر از نصف جمعیت هاغل در بخشهای صنعت

و خدمات رسید1.

در این دوره سییهم جمعیت هییاغل در خدمات در کل جمعیت فعا کشییور از  %1551به %51
درصید اف ایش یافت .بنابراین علیرغم اف ایش هیاغلان در صینعت و کاهش آن در کشاورزی ،وجود
یبسییوم نیروی کار هییاغل در بخش خدمات و اختصییاص بیش از یبسییوم ارزش اف وده در تولید
ناخالص داخلی به این بخش ،بیانهر تدود اف ایش نیروی کار مولد و اتلاف ارزش اضییافی در اقتصییاد
ایران است.
قانون جمعیت ویژهی هیییوه تولید سییرمایهداری آن اسییت که همراه با گسییترش مقیاس تولید و
اف ایش باروری آن ،همراه با انباهت سرمایه ،جمعیت اضافی نسبیِ سرمایهداری توسعه مییابد .جمعیت
اضیافی نسیبی ،جمعیتی اسیت که رهید سیرمایهداری مازاد بر نیازهای گسیترش سرمایه ایجاد میکند.
سرمایهداری بدون جمعیت اضافی نسبی امکانپذیر نیست.

 1تسابهای ملی ایران 1533-1551
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در ایران نی با رهد سرمایه داری جمعیت اضافی نسبی هکل گرفت .علاوه بر این ،از آنجا که
این رهید در وابسیتهی به امپریالیسیم انجام میگرفت ،عدمتناسیب میان نیروی کار جداهده از وسایل
تولید و ظرفیت جذب سیرمایههای جدید اف ایش یافت و جمعیت اضیافی نسیبی وسیی تر هد 1.این امر
ازجمله به پیدایی پدیدهی تاهییهنشییینی ویژه کشیورهای سییرمایهداری «در تا توسییعه» منجر گردید.
خیل عظیم مهاجرانی که از روسییتاهای کشییور به مراک توسییعه سییرمایهداری روی میآوردند ،چون
کمربنیدی هیییهرهیا را اتاطه کردند .آنها در کپرها ،آلونبها ،زاغهها ،تصییییرآبادها ،تلبیآبادها و
زورآبادها سیییکنی گ یده و در مراک فعالیت سیییرمایهداری وابسیییته برای کسیییب معاش به جسیییتجو

انبوهتری تتی چنین مشیاغلی را مییابند و دسیتفروهیی و دورهگردی را با سرمایهای بسیار اندک ،که
اغلب به چند صیید تومان هم نمیرسیید ،پیشییه میکنند .گروه اخیر انبوه کارگران بیکاری را تشییکیل
میدهند که رخیرهای برای بازار نیروی کار سییرمایهداری اسیییت .تنها هنهامی که سیییرمایهداری رو به
رونق داهیته باهد بخشی از اینان ،و تنها بخشی از اینان ،میتوانند برای مدتی کوتاه که غالبا از چند ماه
در سا تجاوز نمیکند ،هغلی در مقابل م دی اندک بیابند .در دیهر اوقات ،آنان روزگار را در هرایط

 1جمعیت اضیافی نسییبی بیکار و بیکار پنهان نیمهبیکار) ،از کارگران بیکار ،روسییتاییان و پیشییهورانی که به نحوی از انحا از
وسییایل تولید جدا هییدهاند ولی جذب واتدهای تولیدی جدید نهشییتهاند و نی تودهی وسیییعی که ج و بیکاران رسییمی به
تسیییاب نمی آینید ،اما کار منظم و باثباتی ندارند و به کارهای موقت م دوری ،دسیییتفروهیییی ،گدایی و غیره میپردازند،
تشیکیل میهیود .بیکاری پنهان با رهید سیرمایهداری وابسیته ،هکل آهکار هم به خود میگیرد و تنها همین هکل و نه کل
بیکاران پنهان در آمارهای رسیییمی در نظر گرفته میهیییود .فقدان آمار نسیییبتا دقیق در مورد بیکاران و بیکاران پنهان اراپهی
تصویری کمی از این مسئله را با دهواری روبهرو میسازد.

| نقد اقتصاد سیاسی |

میپرداختند و میپردازند :بعضی در کارهای ساختمانی به عنوان کارگر ساده ،مشغو میهوند ،تعداد
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بس دهیوار بیکاری و کسییب روزی از د سیینگ میگذرانند .زندگی به این هییکل زمینهی مسییاعدی
برای رهد فساد ،فحشا ،دزدی و قاچاق در میان این قشر به وجود میآورد.
تاهیهنشینی در ههرهای ب رگ ایران تا به امروز پدیدهای عمومی است .در تهران ب رگترین
جمعیت تاهییهنشین در تلقههای متعددی که هر چه از ههر دورتر میرود سابقه تشکیل آن نی کمتر
میهییود ،متمرک هییده اسییت .رقم دقیقی درباره جمعیت تاهیییهنشییین در تهران در نیمهی او دههی
 1531در دسییت نیسییت ،اما محتاطانهترین تدسها هم از یب میلیون نفر تجاوز میکند .در هییهرهای

| نقد اقتصاد سیاسی |

ب رگ دیهر ،چون اصیفهان ،تبری  ،مشیهد ،اهواز و آبادان نی جم ب رگی از تاهییهنشییینان ههرها را
اتاطه کردهاند.
 رهد سرمایهداری به دنبا خود مهاجرت روستاییان به ههرها و کاهش جمعیت روستاها را بهدنبا دارد .در ایران میان سیا های  1551تا  1533این روند را به روهنی میتوان ملاتظه کرد .در سا
 1551از کل جمعیت کشییور ،ن دیب به  1151میلیون نفر در روسییتاها  33/3درصیید) و  1/111میلیون
نفر  55/1درصید) در ههرها زندگی میکردند .در سا  1533جمعیت ههرها به طور مطلق به بیش از
دو برابر اف ایش پییدا کرد و بیه  13/3میلیون نفر رسییییید .در همیان مدت علیرغم آنکه جمعیت کل
کشییور از  11میلیون نفر به  53میلیون نفر رسییید ،ولی به جمعیت روسییتاها تنها کمتر از یب میلیون نفر
اضافه هد و به  11میلیون نفر بالغ هد .به بیان دیهر در تالی که در این فاصلهی  11ساله جمعیت ههری
از  5551به  %1151اف ایش یافت ،جمعیت روستاها از  %3353به  %3551کاهش

 1تسابهای ملی ایران .1533-1551

پیدا کرد1.
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مهمترین عامل تغییر نسییبت جمعیت هییهر و روسییتا ،رهیید اقتصییاد کالایی -پولی و بازار خرید
نیروی کار در هییهرها بود که به مهاجرت گسییتردهی روسییتاییان به هییهرها ،بهویژه تهران و چند هییهر
ب رگ دیهر دامن زد .چنانکه در فاصیلهی سا های  1553و  1533نرخ متوسط رهد سالانهی جمعیت
در هییهرها نسییبت به این نرخ در روسییتاها و کل جمعیت ایران بهمراتب بیشییتر بود .این امر گذهییته از
اف ایش طبیعی جمعیت در ههرها ،به علت مهاجرت تودهی وسیعی از روستاییان به ههرها روی داد.
در فاصلهی سا های  1551و  1531عرضهی نیروی کار یا جمعیت فعا ) از  3/5میلیون نفر به
 9/1میلیون نفر اف ایش یافت که رهید آن به سیبب اف ایش تعداد محصیلین بین سینین  11تا  11سا و

عرضهی نیروی کار زنان بهسبب تحولات اجتماعی -اقتصادی سرمایهداری از  %951در سا  1553به 9
 %1159در سا  1533اف ایش یافت 1.در همان دوره ،عرضهی نیروی کار مرد و زن در ههرها نسبت به
عرضهی آن در روستاها اف ایش یافت.
اگرچه در سیا  1533کشاورزی تدود یبسوم نیروی کار و  %151تولید ناخالص داخلی ،و
روستاها بیش از نیمی از جمعیت و کمی بیش از نیمی از نیروی کار هاغل را به خود اختصاص میداد،
اما هییهرها به مراک عمدهی کار تبدیل و نیروی کار مهاجری که عمدتا از کشییاورزی جدا هییده بود،
بخش مهمی از عرضیهی نیروی کار ارزان را تشیکیل میداد .صنعت و خدمات در ههرها تدودا %11
نیروی کار هیاغل این سیهم در سیا  1513یبسوم کل نیروی کار هاغل بود) و بخش غالب ارزش
اف ودهی تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد.
 1سالنامهی آماری کشوری 1513 .و .1539

| نقد اقتصاد سیاسی |

کاهش عرضیهی کار خردسیالان ،کم تر از رهید جمعیت در کل کشور بود .همراه با رهد نیروی کار،
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رهیید سییرمایه داری با گسییترش بازار داخلی ،با کاهش سییهم تولید کشییاورزی در کل تولید
اجتماعی ،با تبدیل انباهییت سییرمایه به هییکل عمدهی تصییاتب مازاد تولید همراه اسییت .این روندها
بهتمامی در اقتصاد ایران در دورهی  1533-1551قابلمشاهده است.
بین سیا های  1551و  1533تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت  )1535از  333/1میلیارد
ریا به  5111/3میلیارد ریا و جمعیت کشیییور از  11/111میلیون نفر به  51/131میلیون نفر رسیییید .به
عبارت دیهر ،در تالی که جمعیت کشییور در این مدت تنها  151برابر هیید ،تولید ناخالص داخلی که

| نقد اقتصاد سیاسی |

معرّف رهد بازار است ،کمی بیش از  3برابر هد .رهد تولید ناخالص داخلی عمدتا نتیجهی رهد تولید
صیینعتی هییامل صیینعت ،معدن ،سییاختمان ،آب ،برق و گاز) و خدمات هییامل تملونقل ،مخابرات،
بانکداری ،بیمه و دلالی ،بازرگانی داخلی ،کرایهی مسکن و دیهر خدمات دولتی و خصوصی) و نفت
بود1.

در همیان دوره ،سیییهم تولید معدن و صییینعت بدون نفت) در تولید ناخالص داخلی از  %1به
 %1351و سیییهم خدمات از  %11به  %11اف ایش یافت .و این در تالی بود که سیییهم تولید کشیییاورزی
هیییامل زراعت ،دامپروری ،جنهلداری ،ماهیهیری و هیییکار) در تولید ناخالص داخلی از  %1155به
 %151و سییهم نفت از  %5951به  %5351کاهش یافت 1.کاهش ارزش اف وده در کشییاورزی که رهیید
روابط سیرمایه داری در آن کندتر از رهید این روابط در بخش صینعت و خدمات بود) و اف ایش سهم
ارزش اف وده در صییینعت که بخش غالب آن در کارگاههای «ب رگ»  -با بیش از ده نفر کارگر -به

 1تسابهای ملی ایران .1533-1551
 1همان.
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وجود میآمد) و رهییید قابلملاتظهی بخش خدمات بهویژه بانکداری ،تملونقل ،بیمه ،بازرگانی و
خدمات دولتی و خصوصی) در چارچوب روابط سرمایهداری ،بیانهر تغییر در ساخت اقتصادی به سود
سرمایهداری بود.
 رهد بخشهای صنعت که تولید آن در دورهی  1533-1551بیش از ده برابر اف ایش یافت)،خیدمیات و کشیییاورزی که تولید آن در همان دوره تنها کمی بیش از دو برابر اف ایش یافت) معرف
ورود سییرمایه به آن بخشها در نتیجهی گسییترش بازار داخلی بود .چنانکه در دورهی مورد بررسییی
متناسییب با رهیید بازار و سییرمایهداری وابسییته ،تشییکیل سییرمایهی ثابت ناخالص داخلی در صیینای

کشاورزی بههدت اف ایش یافت.
بین سییا های  1551و  ،1533سییهم تش یکیل سییرمایهی ثابت ناخالص در کل ه ینه مصییرف)
نیاخیالص ملی بیه قیمیتهیای ثیابت  )1535از  %1151به  %1153اف ایش یافت .1در همان دوره سیییهم
کالاهای سیرمایهای و واسطه در کل واردات از  %11به  %1153از  19/11میلیارد ریا به  115/3میلیارد
ریا ) رسییید .دو هییاخص یادهییده بیانهر رهیید سییرمایهداری و وابسییتهی آن به کالاهای سییرمایهای و
واسطهی خارجی است.
تقسییمبندی کل سرمایهی ثابت ناخالص داخلی تشکیل هده ،برتسب بخشهای خصوصی و
دولتی و همچنین برتسب بخش های کشاورزی ،صنعت و معدن ،نفت و گاز و خدمات و بررسی رهد
هر یب از آنها در دورهی موردنظر ،بیانهر اف ایش سیهم بخش دولتی در مقابل سیهم بخش خصوصی
 1همان.

| نقد اقتصاد سیاسی |

ماهیین آلات و سیاختمان و در دو بخش دولتی و خصیوصی در صنعت و معدن ،نفت ،گاز ،خدمات و
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در تشکیل سرمایه در صنعت ماهین آلات و ساختمان ،اف ایش سهم بخش صنعت و معدن بدون نفت)
و خدمات در تشیکیل سیرمایهی ثابت ناخالص داخلی و همچنین اف ایش قابلملاتظهی سرمایهگذاری
دولتی و خصوصی در بخشهای کشاورزی و بهویژه صنعت و معدن بدون نفت) و خدمات

است1.

راهبرد جایگزینی واردات و صنعت نفت
در ایران و کشیییورهای معروف به تب-محصیییولی بعد از جنگ جهانی دوم ،رهییید و تحکیم
وابستهی اقتصادی به امپریالیسم با رهد صنعت وابستهی نفت و یا محصو اصلی تولیدی آن کشور در

| نقد اقتصاد سیاسی |

ارتباط ن دیکی قرار داهیته است .صنعت نفت ایران به دلایل زیر نقش بسیار مهم و اساسی در استقرار،
رهد و بازسازی وابستهی اقتصادی ایران به عهده داهته است:
او  .محصییو صیینعت نفت ایران مادهی تیاتی مورد نیاز اقتصییادهای امپریالیسییتی بوده اسییت.
انحصارات نفتی امپریالیستی ،از هرکت نفت ایران و انهلیس گرفته تا کنسرسیوم متشکل از ب رگترین
هرکتهای نفتی جهان که پس از تحکیم رویم پهلوی دوم در پی کودتای  11مرداد برپا هد) متناسب
با نیازهای بازار جهانی سیرمایهداری و ال امات هبکهی جهانی خود ،رهد صنعت نفت ایران را موجب
گشییتند .این وابسییتهی ،بیش از همه در آهنگ رهیید نقش نفت در اقتصییاد داخلی ،در ترکیب تولید و
صیادرات نفت ایران و در تغییرات آن طی سا های قبل از آغاز قرن بیستم تا سا های دههی  1531در
بازار جهانی و در نحوهی تعیین قیمت برای محصو صادراتی این صنعت تجلی یافته است.
ترکیب تولیدات و صییادرات این بخش نی همراه با تغییر در ترکیب نیازهای اقتصییاد جهانی و
تغییر در خصوصیات هبکهی انحصارات نفتی جهان ،تغییر یافته است .تا سا های اولیهی پس از جنگ

 1همان
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جهانی دوم محصو اصلی صادرات ایران در بخش نفت ،فرآوردههای نفتی بود که در پالایشهاه عظیم
آبادان ب رگترین پالایشییهاه جهان در آن زمان) به وسیییلهی هییرکت نفت ایران و انهلیس ،تولید و
صیییادر میهییید .امیا طی سیییا هیای پس از جنیگ جهانی دوم ،با تغییراتی که در سیییاختار صییینعتی
سیرمایهداریهای پیشیرفته –در جهت رهید بسییار سیری صینای پتروهییمی و هیمیایی -رخ داد و نی
تحولاتی که در بازار نفتی جهانی –که با ادغام بیش از پیش افقی و عمودی میان هیییرکتهای نفتی و
هیرکتهای تابعه در تصفیه ،تملونقل و پخش فرآوردهها و تولید محصولات جنبی نفتی همراه بود-
صادرات نفت ایران به سمت صدور نفت خام سوق یافت و گسترش صنعت پالایش و صنای جانبی آن

تحمیلی به وسیله هبکهی انحصارات نفتی انجام میهد.
بدینسان صادرات نفت ایران ،بهعنوان محصو اصلی اقتصاد تبمحصولی ایران ،رهد یافت
و در موقعیتی وابسته ،تحت تابعیت انحصارات بینالمللی با آهنهی سری و هتابان در فرایند رهد وابسته
قرار گرفت.
دوم ،رهیید روزاف ون درآمد تاصییل از صییادرات نفت خام در نتیجه اف ایش صییادرات نفت)
امکان گسییتردهای برای رهیید فعالیتهای اق تصییادی در ایران ،صییادرات کالا به ایران و انتقا ارزش به
کشیورهای دیهر را فراهم آورده است .ازاینرو ،صادرات نفت ایران از یبسو نیاز دیهران را به نفت
خام و فرآورده های نفتی تأمین کرده و از سییوی دیهر ،نیروی محرکی برای به دسیییت آوردن چرخی
بود که از طریق فعالیتهای سیرمایهی بانکی و تجاری ،و سیپس سرمایهی صنعتی امپریالیستی ،ثمرهی
کار کارگران و زتمتکشان کشور ما را به صورت مبادلهی نابرابر در تجارت ،بهره بانکی ،پرداخت به
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صیرفا برای تأمین نیازهای بازار داخلی اختصاص یافت .علاوه بر این ،قیمتگذاری محصو در هرایط
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هرکت های خدماتی انحصاری و همچنین به صورت استثمار مستقیم کارگران صنعتی در صنای وابسته
و نی از طریق سیود سیهام ،پرداخت به تکنولووی و «خدمات فنی» و )...به هیبکهی جهانی انحصارات
جهانی جاری کرده اسییت .از آنجا که در دهههای  1511و  1531محور اصییلی رهیید اقتصییاد ایران
راهبرد جایه ینی واردات ازطریق صیینعتی هییدن بوده اسییت ،و آن نی با تکیه به درآمد ارزی هنهفت
تاصیل از صیادرات نفت ایران تسیهیل هیده است ،صنعت نفت ایران تکیهگاه اصلی تکوین و غلبه ی
سرمایهداری بوده است.
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سوم ،درآمد تاصل از صادرات نفت که در اختیار دولت وابسته قرار میگرفت ،نقشی اساسی
در تسهیل رهد سرمایهداری در ایران برعهده داهته است .تکیهی بودجهی دولت ،بهویژه پس از جنگ
دوم ،اسییاسییا بر درآمد نفتی بوده اسییت .دولت از این درآمد برای تسییهیل فعالیت سییرمایهی خارجی و
داخلی و رهید و تحکیم پیوندهای اقتصیاد ایران با خارج و بازار جهانی سیرمایهداری استفاده میکرده
اسییت .مجموعه نکات فوق ،صیینعت نفت ایران را از نقشییی برجسییته در رهیید و تعمیق سییرمایهداری و
وابستهی اقتصادی ایران برخوردار میکند.
یکی از ویژگیهای اقتصیاد تبمحصیولی ایران نسیبت به برخی از کشیورهای صادرکنندهی
کالاهای اولیهی آن است که درآمد تاصل از صادرات این کالا مستقیما در اختیار دولت قرار گرفته و
بخش مهمی از بودجهی دولت را تشکیل داده است .دولت با رهد روزاف ون درآمد نفت ،ناگ یر نبوده
اسیت که برای تأمین مخارج اداری ،نظامی و سرمایهگذاریهای خود صرفا یا عمدتا بر درآمد تاصل
از مالیات ها متکی باهید .و این در تالی اسیت که امکانات کسیب مالیات برای دولت بهنسبت محدود
بوده اسیییت :از یب سیییو ،دولت ،به علت ماهیت طبقاتی آن ،گرایشیییی به اخذ مالیاتهای سییینهین از
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زمینداران ب رگ ،سییرمایهداران و تجار نداهییت ،و از سییوی دیهر ،فقر عمومی مردم کشییور زمینهی
محدودی برای تصاتب بخشی از مازاد اجتماعی به صورت مالیات در اختیار دولت قرار میداد .علاوه
بر این ،در نیمهی او قرن تاضیییر از آنجا که امکان اسیییتقرار یب نظام مالیاتی پیشیییرفته در هیییرایط
عقیبمیانیده و عمدتا پیشیییاسیییرمایه داری ایران وجود نداهیییت ،دولت ناگ یر بود که بیش از همه به
مالیات های غیرمسییتقیم ازقبیل گمرکات ،مالیات بر فروش کالاهایی که مصییرف عمومی دارند –مانند
سییییهیار ،قند و هیییکر -و غیره متکی باهییید .ازاینرو ،اف ایش صیییادرات نفت ،در واق منب درآمد
سهلالوصولی برای دولت وابستهی ایران بود که امکانات گستردهای برای آن فراهم میساخت.

پیوندهای صیینعت ایران با سییرمایه ی بینالمللی پدید آمد ،و از سییوی دیهر درآمد نفت که با سییرعتی
بیسیابقه رو به گسیترش داهیت ،نقشیی اسیاسی در رهد و غلبهی سرمایهداری ایفا کرد .در پی کودتا
آمریکا توانسیت در رابطه ی میان صینعت نفت ایران و انحصارات امپریالیستی نقشی متناسب با موقعیت
هژمونیب خود در میان قدرتهای امپریالیسیییتی به دسیییت آورد .صییینعت نفت ایران که تا قبل از آن
انحصییارا در اختیار انحصییار نفتی انهلسییتان به نام بریتیش پترولیوم بود ،به کنسییرسیییومی متشییکل از
هییرکتهای نفتی انهلیسییی  11درصیید) ،آمریکایی  11درصیید) ،انهلیسییی-هلندی  11درصیید) و
فرانسوی  3درصد) برای مدت  13سا واگذار هد .بلافاصله بعد از عقد قرارداد ،تولید نفت ایران ،که
در سییا  1551به رقم اندک  11ه ار بشییکه در روز رسیییده بود رو به اف ایش نهاد و در سییا  1551به
متجاوز از  511ه ار بشییکه در روز ،در  1553به بیش از  111ه ار بشییکه در روز و در سییا  1511به
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پس از کودتیای مرداد  1551و تحکیم موقعیت دولت هیییاه ،از یبسیییو تغییراتی در ترکیب
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 1/191میلیون بشیییکه در روز رسیییید .این روند تا قبل از انقلاب  11بهمن  1531همچنان ادامه یافت تا
آنجا که در سا های  1531تا  1533صادرات نفت ایران از مرز  3میلیون بشکه در روز تجاوز میکرد.
متنیاسیییب با رهییید تجم تولید نفت و نی در نتیجهی اف ایش قیمت آن ،درآمد ایران از نفت
اف ایش یافت .از سیا  1551تا سیا  1511درآمد سالانهی ارزی ایران از صادرات نفت از  153میلیون
دلار به  1199میلیون دلار و تا سییا  1531به تدود  3میلیارد دلار رسییید .پس از اف ایش قیمت نفت در
سییا  1535درآمد ارزی ایران از محل صییادرات نفت یبباره به  11/3میلیارد دلار اف ایش یافت و از
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آن به بعد تا سا  1533در تدود  11میلیارد دلار باقی ماند.
بدینترتیب در فاصییلهی  11سییا از  1551تا  )1533درآمد ارزی ایران از این محل  31برابر
اف ایش یافت ،در تالی که طی همین مدت صیییادرات کالاهای غیرنفتی ایران تنها از  91میلیون دلار به
 393میلیون دلار رسید تنها  3برابر اف ایش) ،این بدان معناست که نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی که
در سیا  1551برابر با  5/3به یب بود ،در سا  1533به  53به یب اف ایش یافت .بدین ترتیب ،اقتصاد
تبمحصولی ایران بیش از پیش به صادرات نفت خام وابسته هد .به همان می ان که صادرات کالاهای
غیرنفتی اهمییت کمتری در تیأمین منیاب ارزی ایران میییافت ،وابسیییتهی ایران به انحصیییارات نفتی
امپریالیستی و بازار نفتی سرمایهداری بالا رفت.
ویژگی رهیید صیینعت وابسییتهی نفت ایران در سییا های بعد از کودتای  11مرداد  ،51تکیهی
روزاف ون بر صییادرات نفت خام بوده اسییت .ال امات رهیید صیینای نفتی بینالمللی ،ویژگیهای بازار
انحصاری هرکت های نفتی و نی رهد صنای پتروهیمی در اقتصادی امپریالیستی و در یب کلام تمایل
انحصارات نفتی به کسب سود تداکثر اقتضا میکرد که ایران نفت خود را به صورت خام صادر کند.
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ازاینرو اسیت که در سیا  1533از  3میلیون بشیکهی نفت صیادراتی در روز تنها  111ه ار بشکه آن
نفت تصیفیههیده بوده اسیت تنها  1درصید از کل صیادرات) .این وضی سیبب هده است که صنعت
پالایش و فرآوردهسیییازی نفت ایران صیییرفا در تدود تأمین نیازهای بازار داخلی رهییید یابد و راهیابی
مستقل ایران به بازارهای نفتی دهوار باهد.
اهمیت صادرات نفت در اقتصاد ایران از دو جنبهی کاملا مرتبط بههم ناهی میهود .از یبسو،
رهد سرمایهداری به امکانات سرمایه ای وسیعی نیاز داهت تا بتواند وجوه لازم برای سرمایهگذاریهای
هنهفت زیرساختی و نظامی  -راهها ،فرودگاهها ،بنادر ،پایهاههای نظامی و غیره  -را که طرح و اجرای

خود ،به تجم عظیمی از وام ها و اعتبارات اتتیاج داهیت .در چنین هرایطی ،اهمیت صادرات نفت در
آن بود که درآمد عظیم آن که در سیییا های دو دههی آخرسیییلسیییلهی پهلوی  31تا  11درصییید کل
بودجهی دولت را تشکیل میداد ،عمدهترین منب تأمین امکانات سرمایهای فوق درسه برنامهی عمرانی
در این دوره بود.
از سیوی دیهر ،فعالیتهای فوقالذکر مستل م واردات وسی کالاهای سرمایهای ،واسطه و مواد
اولیه در مجموا وسییایل تولید) بود .از این نظر نی منب اصییلی تأمین وجوه لازم را درآمد تاصییل از
صیادرات نفت تشیکیل میداد .اهمیت این مسیئله زمانی روهینتر میهیود که به آهنگ سری اف ایش
واردات ایران در دو دهیهی پیش از انقلیاب توجیه کنیم .واردات ایران کیه در سیییا  ،1551تنها 311
میلیون دلار بود ،تا سیا  1511به بیش از سیه برابر و تا سیا  1531به بیسیت برابر رسید .در سا 1533
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آنها به سرمایهداران داخلی وخارجی واگذار میهد ،تأمین کند .علاوه بر این ،رهد صنای نی  ،بهنوبهی
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واردات ایران تا تدود  11میلیارد دلار  53برابر سیا  1551و  11برابر سا  )1511اف

ایش یافته بود1.

به عنوان مثا  ،میتوان از وجوهی نام برد که به صورت سود سهام سرمایههای خارجی در صنای وابسته
و دیهر رهییتههای فعالیت این سییرمایهها بانبها ،تملونقل بینالمللی ،بیمه و دیهر خدمات متفرقه)
تق لیسانس و دیهر اهکا کرایهی تکنولووی ،تقوق متخصصان خارجی و غیره پرداخت میهود.
ازاینرو ،میتوان گفت که صینعت نفت تکیهگاه اصلی اقتصاد وابسته ایران و رهد بسیار سری
آن در  1531-1511اسیییت .گذهیییته از این ،وجود این صییینعت ،رهییید سیییرمایهداری در ایران را از
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خودویژگی های معینی نی برخوردار سییاخت .در تالی که اغلب اقتصییادهای وابسییته برای تأمین مالی
انتقا ارزش به هبکهی انحصارات امپریالیستی و نی تأمین مالی برای رهد سرمایهداری داخلی ،به علت
کمبود وجوه ارزی و مناب تأمین بودجهی دولت ،با مشکلات عظیمی مواجهاند ،اقتصاد وابستهی ایران،
بهویژه از سییا های نخسییت دههی  ،1531همراه با اف ایش بیسییابقهی درآمد نفتی توانسییت با تکیه بر
درآمد نفت این مشییکلات را تا تد قابلتوجهی برطرف کند .تدود کسییری تراز پرداختها که تجلی
وجود محدودیت در انتقا ارزش به انحصیارات فراملی اسیت ،در سا های آخر پیش از انقلاب بهمن
 31بسیییار اندک بوده و تتی در سییا هایی مازاد در تراز پرداختها وجود داهییته اسییت .این وضیی
اسیییتثنیایی به دولت امکان میداد که بخشیییی از درآمد ارزی تاصیییل از فروش نفت را به صیییورت
سییرمایهگذاریهای خارجی در خدمت سییرمایههای خارجی قرار دهد .به همین نحو کسییری بودجهی
دولت در سییا های آخر بیش از انقلاب بهمن  31عموما اندک بوده و در برخی از سییا ها تتی جذب
تمام بودجه ،علیرغم ریختوپاشهای بسیار ،عملا بهدهواری صورت پذیرفته است.

1همان
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بدین ترتیب ،تولید نفت و درآمد تاصیل از صیادرات آن نقشیی تساس و کلیدی در رهد و
استقرار سرمایهداری و ادامهی تیات و بازسازی آن برعهده داهته است.

راهبرد جایگزینی واردات و بخش صنعت غیرنفتی
با بینالمللیهیدن هرچه بیشییتر دورپیمایی سیرمایهی تولیدی در کنار دورپیماییهای سییرمایهی
پولی و سرمایهی کالایی ،صدور سرمایهی تولیدی بهتدریج از اهمیت ف ایندهای برخوردار میهود .در
نتیجه ،کشییورهایی که در دورهی اسییتعمار کهن ،تأمینکنندهی مواد اولیهی معدنی و کشییاورزی برای

صییینیایعی میهیییونید کیه یا مونتاو آخرین مراتل فرایند تولید کالاهای مصیییرفی را ،که پیشتر وارد
میکردند ،به عهده میگیرند و یا تلقههایی از مراتل اولیهی فرایند تبدیل کالاهای صییادراتی را انجام
میدهند .این کشورها تتی در مواردی در مقام صادرکنندهی برخی از محصولات صنای به کشورهای
دیهر قرار میگیرند .همراه با این روند ،که اصییطلاتا صیینعتیهییدن وابسییته خوانده میهییود ،ترکیب
وارداتی این کشییورها ،به سییمت کالاهای موردنیاز صیینای عمدتا مواد اولیه صیینعتی ،ماهییینآلات و
تجهی ات و کالاهای واسییطه که بیشتر قطعات سییاختههییدهای اسییت که در صیینای وابسییته سییرهم –
مونتاو -میهوند) سوق مییابد.
آنچه در آن دوره در فرآیند چنین صییینعتیهیییدنی نقشیییی روزاف ون اعما میکرد و خود به
صیییورت پیوندی در جهت تشیییدید وابسیییتهی و انتقا ارزش درمیآمد ،رابطهای اسیییت که از طریق
«فروش» تکنولووی و واگذاری اجازهی بهرهبرداری از فرایند انحصاری تولید یا تولید کالایی انحصاری
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انحصارات و اقتصادهای امپریالیستی و بازار صادرات کالاهای آنها بودهاند ،در این فاز عمدتا «صاتب»
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میان هیرکت فراملی و صنعت وابسته برقرار میگردد .این رابطه که اهکا «کمبهای فنی»« ،اجازهی
سیییاخت»« ،اسیییتفاده از علایم تجاری» و ...به خود میگیرد ،ج پی از مجموعه روابطی اسیییت که میان
انحصیار امپریالیسیتی و صنعت وابسته برقرار می هود .این رابطه که گاه در متون تحلیلی متعارف از آن
تحت عنوان «انتقا تکنولووی» یاد میهود ،یکی از مهمترین راههای اعما کنتر توسط هرکتهای
فراملی ،وسییله ای برای تشیدید و تداوم وابسیتهی به صیورت وابستهی تکنولوویب –یعنی عدمتوان
اقتصاد وابسته به دستیابی به سرچشمهی جوهان ابداعات علمی و فنی و دستیابی به ظرفیت کاربست
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این ابداعات در تولید) ،و وسیلهای برای انتقا ارزش به هبکهی جهانی هرکتهای فراملی است.
صینایعی که از این طریق ،در کشیورهای وابسیته ای چون ایران به وجود آمد ،صینایعی وابسته
اسیییت بدین معنا که هم پیدایی و هم سیییاختار و عملکرد آنها ،عمدتا براسیییاس نیازهای درونی تکامل
اقتصیاد این کشورها صورت نهرفته ،بلکه برعکس ،مطابق ال امات هبکهی جهانی و برپایهی مصالح و
مناف سرمایههای انحصاری بینالمللی انجام گرفته است.
در صیینای وابسییته ،مختصییات فرایند تولید و از آنجمله تکنولووی تولید توسییط سییرمایههای
انحصیاری بینالمللی تعیین میهیود .علاوه بر این ،انحصارات امپریالیستی در تعیین نرخ انباهت محلی،
سییاسیت توزی سیود ،نوا و می ان کالاهای تولیدهده ،گسترهی بازار فروش ،منب خرید و تتی قیمت
خرید مواد اولیه ،قطعات منفصله ،ماهینآلات و اب ار از نقش تعیینکننده برخوردارند.
پس از کودتیای  11مرداد  ،1551جریان ورود سیییرمایهی خارجی به ایران رو به اف ایش نهاد.
بانبهایی با سیرمایهی مختلط ایرانی و خارجی برای تسیهیل رهد سرمایههای وابسته در ایران تأسیس
هیید .قانون «جلب و تمایت سییرمایههای خارجی» برای تشییویق جریان سییرمایه به ایران در هفتم آرر
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 1551تصییویب هیید .می ان سییرمایههای امپریالیسییتی در کشییور ما که از طریق «مرک جلب و تمایت
سییرمایههای خارجی» به ایران وارد هیید ،در سییا  1559تنها  119میلیون ریا بود ،اما تا سییا  1511به
 139میلیون ریا و در سیییا  1511به  5113میلیون ریا بالغ گردید .اف ایش درآمد نفت که در سیییا
 1535رونقی پرهییتاب و نرخ سییود دماف ونی را در سییرمایهداری ایران سییبب هیید ،به تشییدید جریان
سیرمایهی خارجی به ایران یاری رسیاند ،تا بدانجا که در سا  1533جریان سرمایهی خارجی به ایران
به  3511میلیون ریا رسید.
از مجموا  59/1میلیارد ریا که طی سیییا های  1533-1553از طریق «مرک جلب و تمایت

جرییان ییافیت و  %3153درصییید آن تنهیا در سیییا های  1533-1535یعنی پس از اف ایش بهای نفت،
سییرمایهگذاری هیید .ب رگترین رقم سیییرمایهگذاری خارجی در این سییا ها متعلق به هیییرکتهای
انحصییاری آمریکایی بوده اسییت که معاد  %53از این سییرمایهگذاریها را در زمان انقلاب انجام داده
بودند1.

بهعلاوه ،بخش قابلتوجهی از سییرمایهگذاریهایی که تحت عنوان ملیتهای دیهر برتسییب
محلی که هرکت در آنجا به ثبت رسیده است) انجام هده است.
پیش از انقلاب هییرکتهای فراملّی اسییاسییا در عرصییههایی سییرمایهگذاری کردند که امکان
فعالیت انحصیاری وجود داهت .این هرکتها صنای لاستیبسازی ،داروسازی و هیمیایی ،الکتریکی
و الکترونیکی ،فل ی ،وسییایل تملونقل ،پتروهیییمی و رهییتههای خاصییی از صیینای غذایی و تولید
 1گ ارش اقتصادی و ترازنامه بانب مرک ی ایران.1531 .
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سرمایههای خارجی» در ایران سرمایهگذاری هده 93 ،درصد آن در بین سا های  1533-1515به ایران
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پوهیاک و صینای مواد ساختمانی را در دست گرفتند .سرمایهگذاری خارجی در رهتهی معدن بهج
نفت) که از رهتههای قدیمی سرمایهگذاری انحصارات خارجی است ،در سا های آخر قبل از انقلاب
به طور نسبی و تتی مطلق کاهش یافته بود ،و این در تالی بود که سرمایهگذاری در پتروهیمی ،صنای
فل ی ،الکتریکی و الکترونیکی و وسایل تملونقل اف ایش چشمهیری را نشان میداد.1
هاخص می ان سرمایهگذاری انحصارات فراملی در ایران به خودی خود تدود واقعی نقش این
سییرمایهها در اقتصییاد کشیییور را منعکس نمیکند .این مسییئله زمانی روهیین میهیییود که بدانیم این
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انحصیییارات بخش عظیمی از سیییرمیایهها را از طریق وامهایی کنتر میکردند که از طریق هیییبکهی
بیانیبها ،بهویژه بانب توسیییعهی صییینعتی و معدنی و بانب اعتبارات صییینعتی ،در اختیارهیییان قرار
میگرفت .بهعلاوه ،در ایران درآمد هنهفت ناهی از صادرات نفت ،منب سرهاری برای تأمین اعتبارات
موردنیاز سیییرمایه های داخلی بود که همراه با هیییرکای خارجی خود و در واق تحت هدایت و کنتر
آنها بود .اما در رهتههای بسیار پیشرفتهای چون صنای پتروهیمی ،تهیهی الیاف مصنوعی ،صنای فل ی،
صیینای الکترونیکی پیشییرفته مانند کامپیوترسییازی ،صیینای نظامی ،که قدرت انحصییاری هییرکتهای
انحصیاری امپریالیستی بهمراتب بیش از صنای گروه نخست است ،هرکتهای فراملی عموما بدون در
دسیت گرفتن بخش قابلملاتظهای از سیهام تاضیر به مشیارکت با سرمایهی داخلی نیستند .این امر را
بهطور واضیح میتوان در می ان بالای سیهم این هیرکتها در رهتههای تولیدی پیشرفتهی آن زمان در
ایران مشاهده کرد.

 1همان
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در دو دههی پیش از انقلاب بخش صینعت بالاترین نرخ رهد متوسط سالیانه را میان بخشهای
اقتصادی داهت .سهم ارزش اف ودهی بخش صنعت ازجمله هامل معدن ،ساختمان ،آب و برق و گاز)
در «تولید ناخالص داخلی» از  %151در سییا  1551به  %1351درصیید در سییا  1533رسییید .طی همین
مدت سهم جمعیت هاغل در این بخش از %1159به  %5551از کل جمعیت هاغل و فعا اف

ایش یافت1.

این ارقام خود نشانهر رهد مناسبات سرمایهداری در جامعه است ،چراکه رهد صنعت و اف ایش اهتغا
در این بخش خود از اساسیترین معیارهای گسترش مناسبات سرمایهداری به همار میرود.
روند صیینعتیهییدن و رهیید سییرمایهداری در ایران در ارتباط با سییرمایهی بینالمللی ،سییاخت

تقسیم کرده است ،بدون اینکه ارتباط انداموار و همهجانبهای میان هاخههای مختلف صنعت جدید و
میان کل صینای جدید با صینای عقبمانده وجود داهیته باهد .در بخش پیشرفتهی صنعت ،تکنولووی
مورد اسیتفاده عمدتا تحت کنتر هرکتهای فراملی قرار داهت و سرمایهبر در مقایسه با نرخ متوسط
ترکیب انداموار سرمایه در ایران) بوده است .کار در این بخش بر سطح مهارت نسبتا بالایی در مقایسه
با بخش عقبماندهی صینای ) قرار داهیت و اسیتثمار در آن عمدتا از طریق کسب ارزش اضافی نسبی
انجام گرفته اسیت .بهعلاوه ،صینای این بخش از تجم فعالیت نسبتا وسی تری برخوردار بوده و معمولا
خصییلت انحصییاری داهییته اسییت .در مقابل در بخش عقبماندهی صیینعت ،تولید عمدتا با روشهای
عقبمانده و تتی در مواردی تولید دستی و نیمهماهینی انجام گرفته است .در این بخش نظر به خصلت
رهیدنایافتهی تولید ،بهرهکشیی از طریق کسیب ارزش اضافی مطلق نقش مهمی داهتهاست .صنای این
 1تسابهای ملی ایران 1533-1551
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صیینعتی ایران را به دو بخش متمای  ،یعنی بخش صیینعت جدید و بخش بسیییار گسییترده و عقبمانده
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بخش ،علاوه بر واتدهای بورووایی ،انبوهی از واتدهای خردهبورووایی را نی هیامل میهود و به تب
این وض ی کارکنان فامیلی بدون م د را در چارچوب روابط پیشییهوری و پدرسییالارانه به کار میگیرد.
بخش عقبماندهی صنعت در وجه غالب با بخش پیشرفتهی آن پیوند انداموار نداهت .اما رهد صنای
جدید بهتدریج در پیرامون خود یب رهیییته صییینای کوچب و غالبا خردهبورووایی را ایجاد کرد که
بخش ناچی ی از نیازهای آن را با تکنولووی عقبمانده و کاربر تأمین کرده اسیت .ایجاد و دوام نسبی
این صینای جدید عقبمانده به سبب ه ینه های پایین زیربنایی آن و نی فوق استثمار از جمعیت اضافی
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نسیبی و وجود نیروی کار غیرماهر امکانپذیر و عملی هیده است 1.در نتیجه ،علیرغم گذهت تدود
سییه دهه از غلبهی سییرمایهداری در ایران ،هنوز قسییمت اعظم کارگاههای صیینعتی ایران 1کارگاههای

 1تعداد کارکنان مستقل ههر و روستا در بخش صنعت از  339ه ار نفر در سا  1531به  351ه ار نفر در سا  1533رسید.
در همین دوه تعداد کارفرمایان در این بخش از  19ه ار نفر به  39ه ار نفر کاهش یافت .در تالی که در زمینههایی فعالیت
کارکنان مسییتقل گسییترش مییافت و به تعداد آنها اف وده میهیید ،در عو

در برخی زمینهها دامنهی عمل آنان محدود

میهیید .کاهش فعالیت کارکنان مسییتقل ،در رهییتههای تولید سیینتی مانند سییفالهری ،رنهرزی ،جوراببافی و غیره یعنی
رهیتههایی که با رهید فعالیت صینای جدید از میان برداهیته هیدند ،بیش از همه محسیوس بود .گذهته از این ،همراه با این
تغییرات تعداد کارکنان فامیلی بدون م د بخش صنعت در ههرها طی سا های مذکور از  11ه ار نفر به  39ه ار نفر کاهش
یافت .در عو

تعداد کارکنان فامیلی بدون م د بخش صیینعت در روسییتاها از  111ه ار نفر به  511ه ار نفر اف ایش یافت

نتایج آمارگیری نیروی انسانی ،1531 ،و نتایج سرهماری نفوس و مسکن.)1533 .
 1مطابق سییرهییماری کارگاههای هییهری ،در سییا  1535-1531بالغ بر  111515نفر در  111511کارگاه در صیینای تبدیلی
دایر بهج نفت ،معدن ،سییاختمان ،آب ،برق و گاز) در هییهرها کار میکردند .کمی بیش از نیمی از این صیینای  ،صیینای
کوچیب خیانهی بودنید .مطیابق آمیار کارگاههای کوچب صییینعتی روسیییتایی ،در سیییا  1535بالغ بر  1111151نفر در
 1111131کارگاه به کار اهییتغا داهییتند که  91درصیید کارکنان آنها را مالکان و هییرکا و کارکنان فامیلی بدون م د و 1
درصد را م دبهیران و تقوقبهیران تشکیل میدادند و اکثر آنان زن بودهاند.
اکثریت عظیم این کارگاهها را صینای کوچب و بسیار کوچب نیمهدستی تشکیل میدادند ،چنانکه در سا ،1535-1531
تعداد کارگاههای ب رگ هییهری با بیش از  11کارکن)  3311کارگاه  13کارگاه صیینعتی دولتی و  3191کارگاه صیینعتی
خصیوصیی) وجود داهیت که با اتتسیاب کارگاههای مربوط به نفت ،معدن ،برق ،آب و گاز و ساختمان به  1513کارگاه
میرسیید)  31/1درصیید این کارگاهها  5139کارگاه) دارای  11تا  19نفر کارکن 13 ،درصیید  1111کارگاه) دارای  11تا
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کوچب و متوسییطی هسییتند که به تولید سیینتی و تکنولووی عقبمانده متکی هسییتند .بهعلاوه ،بخش
اعظم این کیارگاهها ،که عمدتا وسیییایل مصیییرفی تولید میکنند ،پیوندی مسیییتحکم و عمیق با دیهر
هیاخه های صینعتی ندارند .در چنین سیاختی ،ناموزونی هدیدی ،چه از نظر سطح باروری و چه از نظر
توزی منطقهای و چه از جنبههای دیهر

وجود دارد1.

داهییتهاند .از میان کارگاههای  111نفره به بالا 511 ،کارگاه دارای  111تا  199نفر کارکن 19 ،کارگاه دارای  311تا 999
کارکن و  31کارگاه دارای بیش از  1111نفر کارکن بودهاند).
به عبارت دیهر در سیا  1535تنها  1/5درصید  3311کارگاه) از کل کارگاههای صینعتی ههری بدون نفت ،گاز ،برق و
آب و سیییاختمان) دارای بیش از  11نفر کارکن بوده و تعداد کل کارکنان آنها  531ه ار نفر بوده اسیییت .از سیییوی دیهر،
 31/1درصیید کارکنان صیینای در کارگاههای کمتر از  11نفر کارکن و  11/3درصیید آنان در کارگاههای دارای  11نفر و
بیشتر کارکن توزی هیده بودند .تنها  9/1درصید از کارکنان کارگاههای صنعتی ههری در کارگاههای دارای  111نفر و
بیشتر به کار اهتغا داهتهاند نتایج سرهماری ازکارگاههای جامعهی ههری کل کشور .)1535-1531
 1مطابق سیییرهیییماری مرک آمار ایران ،در سیییا  1535کارگاههای صییینعتی ب رگ هیییهری ،که کمتر از  5درصییید کل
کارگاههای صینعتی هیهری را دربر میگرفتند ،بیش از  33درصد کل ارزش اف وده صنای تولیدی در ههر و روستا را تولید
کردهاند .این خود سییطح پایین باروری کار در اکثریت عظیم کارگاههای کوچب هییهری و روسییتایی را نشییان میدهد .به
علیاوه این ناموزونی در میان خود کارگاههای ب رگ صییینعتی نی به چشیییم میخورد :در سیییا  1535تنها  1/1درصییید از
کارگاههای ب رگ صینعتی کشور ،که هامل  111کارگاه با متوسط  115نفر هاغل در آنها میهد ،بیش از  51درصد ارزش
اف ودهی بخش صنعت و معدن را به وجود آوردهاند.
رهید صینای در مناطق مختلف کشیور نی بسییار ناموزون و نابرابر بوده اسیت .برای مثا در سا  1531بیش از  15/3درصد
صیینای ب رگ هییهری در اسییتان مرک عمدتا در تهران)  1/3درصیید در کردسییتان 11/1 ،درصیید در آرربایجان هییرقی و
غربی)  1/3درصید در سییسیتان و بلوچسیتان 5/1 ،درصید در مازندران و  1/1درصید در ایلام بود .در همان سا بیش از 31
درصید کل ارزش اف وده کارگاههای ب رگ صینعتی در استان مرک  1/1 ،درصد در کردستان 1/1 ،درصد در آرربایجان و
بقیه در دیهر نقاط ایران تولید هییده بود .همچنین در سییا  1531در اسییتان مرک برای هر صیید ه ار نفر  13کارگاه ب رگ
وجود داهییت ،در تالی که این رقم در کردسییتان ،آرربایجان ،س ییسییتان و بلوچسییتان و ایلام به ترتیب 9 ،51 ،5 ،و  1/1بود
نتایج سرهماری ازکارگاههای جامعه ههری کل کشور .)1535-1531
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 19نفر کارکن 1/5 ،درصد  113کارگاه) دارای  31تا  99کارکن و  1/9درصد  199کارگاه)  111نفر و یا بیشتر کارکن
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مشخصهی دیهر رهد وابستهی صنعتی در ایران تمرک صنای جدید در تولید کالاهای مصرفی
برای بازار داخلی اسیت که در آغاز ناظر بر تأمین نیازهای اقشیار مرفه جامعه هکل گرفت 1.این صنای
مصیرفی که محصولاتهان عمدتا جانشین همان کالاهایی می هود که در گذهته از خارج وارد کشور
میهیید و از همین رو میتوان آنها را صیینای جانشییین واردات خواند) ،از نظر تکنولووی ،مواد خام،
قطعات یدکی ،ماهینآلات و غیره با صنای دیهر داخلی ارتباط

نداهتند1.

سیهم نسیبی سیاختارتولید صنعتی برتسب ارزش اف وده نه ارزش اضافی) بر اساس سه گروه
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مصیرفی ،واسطهای ،و سرمایهای  -بادوام بر اساس آمار کارگاههای ب رگ صنعتی مرک آمار ایران در
سا  1531به ترتیب  ،%1155 ،%1153و  %1159بود .این ترکیب در سا  1533به ترتیب قبلی به ،%1151
 ،%5155و  %1155رسیید .اگرچه برای اجتناب از تفسییری نادرست از روند ترکیب مورد اهارهی قبلی،
باید توجه داهییت که باهمآوردن صیینای سییرمایهای و بادوام در آمارهای موجود ،توان تولید صیینای
سرمایهای را اغراقآمی میکند چراکه بسیاری از کالاهای بادوام ج ِیی از صنای مصرفیاند .تصحیح و
تعدیل فنی و کارهیییناسیییانهی این گروهبندی ،به برآورد درسیییتتری دسیییت مییابد .جرح و تعدیل

 1تجم کارگاههای «ب رگ» بدون سییاختمان ،آب و برق) بیشتر در صیینای غذایی ،نسییاجی ،قالی ماه یینی ،محصییولات
معدنی و غیرفل ی مانند سیفا سیازی و هییشیه بود ،بهطوری که در سیا  1535این صینای  31درصد از کارگاههای ب رگ
صینعتی 33/9 ،درصید از کارکنان آنها و  11/9درصید ارزش اف وده آنها را در اختیار داهتهاند آمار صنای ب رگ ایران در
سا .)1535
 1نمونهگیری مرک آمار ایران در سا  1531نشان میدهد که در کل صنای ب رگ ،وابستهی به مواد اولیه خارجی به 33/1
درصید ،و در صنای جدید با تکنولووی سرمایهبر ،مانند صنای هیمیایی و ماهینآلات و تجهی ات به ترتیب به  11/1و 11/1
درصد میرسد .درصد مواد اولیهی خارجی در صنای مواد غذایی ،آهامیدنیها و دخانیات  19/1درصد ،در صنای نساجی،
پوهیاک ،چرم و پوسیت  33/1درصید ،در صینای چوب و سیاخت محصیولات چوبی  53/1درصد ،در صنای کاغذ ،مقوا،
چاپ و صیحافی  19درصید ،در صنای معدنی و فل ی  55/1درصد ،در فل ات اساسی  31/3درصد و در صنای متفرقه 33/1
درصد بوده است .اغلب این مواد نی از کشورهای آمریکا ،انهلستان ،واپن ،آلمان غربی و فرانسه تأمین هده است.
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گروهبندی فوق بیانهر آن اسیت که در سیا  1531سیاختار تولید صینعتی برتسب ارزش اف ودهی سه
گروه مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای و بادوام به ترتیب  %1155 ،%3351و  %351است 1.در واق ترکیب
تعدیل هیده بهروهینی نشیان میدهد که در آن دوره بهرغم صنعتیهدن نسبی ،اف ایش درآمد ملی 13
سییا آخر پیش از انقلاب که یکی از دلایل مهم آن اف ایش درآمد نفت بوده اسییت ،به اف ایش تقاضییا
برای کالاهای مصرفی و بادوام ،و در نتیجه ،تولید چنین کالاهایی هده است تا تولید دادههای نهادهها)
واسییطهای و سییرمایهای که برای تولید این کالاها ضییروری هسییتند .در نتیجه ،تقاضییا برای دادههای
واسیطهای و سیرمایهای موجب گسترش بیشتر صنای واسطهای و سرمایهای نشده ،و به اتکا و وابستهی

تدود  )%31گسترش ناکافی صنای واسطه ای است ،و سبب وابستهی بالای صنای مصرفی به واردات
نی ناهیی از توسعهی ناکافی صنای واسطه ای و بخش کشاورزی است .وابستهی صنای واسطه به مواد
وارداتی از خارج نی به سیبب گسیترش ناکافی این گروه از صینای و ضیعف پیوندهای صینای

است1.

روهیین اسییت که نمیتوان سییاختاری متفاوت از این در اکثر سییرمایهداریهای رو به رهیید آن زمان
انتظیارداهیییت .آمارهای صییینای سیییازمان ملل نی کموبیش گویای این وابسیییتهیها و ناپیوندی در
سرمایهداریهای رو به رهد آن دوره

است5.

 1ن.ک .به مردوخی برای این برآورد کارهناسانه
 1همان
 5برای آن سا ها ن.ک .به U.N. General Industrial Statistics
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بیش تر به واردات ازخارج انجامیده است .دلیل وابستهی بالای صنای کشور به مواد وارداتی سرمایهای
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راهبرد جایگزینی واردات  -صنعتیشدن و ررمایهی مالی و پولی
با بینالمللی هیدن سییرمایهی صینعتی در مجموعهی کلی سییرمایهی مالی ،هرچند که از اهمیت
نسیبی سیرمایهی پولی و بانکی در ایجاد و تحکیم هیرایط وابستهی و انتقا ارزش ،کاسته هد ،ولی از
نقش مطلق آنها کاسیته نشد .نقش مطلق سرمایهی بانکی همهام با رهد وابستهی صنعتی بهسرعت رهد
کرد .ساختار هرکتهای فراملی که در مواردی ادغام سرمایهی بانکی ،تجاری و صنعتی است) مستقلا
بخش مهمی از آنچه را که پیش از آن هبکهی بانکی بینالمللی برعهده داهته است ،خود برعهده دارد.
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تأمین اعتبار به صورت پرداخت وامهای کوتاهمدت و درازمدت برای سرمایهگذاری ،با تسهیل جریان
سییرمایهی تجاری ،عمدتا در قالب روابط گسییتردهی هییبکهی جهانی هییرکتهای فراملی صییورت
میپذیرد .اما با این تا  ،این دو نقش مهمی در تسییهیل رهیید فرایند بینالمللیهییدن سییرمایه ،تمرک
وجوه سرمایه در هبکه های جهانی ،انتقا ارزش به این هبکه تسری و تشدید وابستهی اقتصادهای زیر
سلطه برعهده دارند.
فعیالییت مسیییتقیم بانبهای خارجی عمدتا از سیییا های پس از کودتای  11مرداد و تحکیم
تکومت هیاه آغاز هید 1.بانب اعتبارات ایران با مشیارکت چهار بانب فرانسیوی  53درصد) ،بانب
ایران و انهلیس با سرمایهی بانکی انهلیسی  53درصد) و بانب تجارتی ایران و هلند با سرمایهی بانکی
هلندی  53درصید) در سا  1551تأسیس هدند .در سا  1551بانب ایرانیان با سرمایهی سیتی بانب
نیویورک  53درصیید) ،بانب ایران و خاورمیانه با سییرمایهی انهلیسییی  53درصیید) ،بانب بینالمللی

 1قبل از این تاریخ بانب تهران با سییرمایهی مختلط خارجی  11درصیید) و ایرانی با مشییارکت سییه بانب فرانسییوی و یب
بانب ایتالیایی در سا  1551ایجاد هده بود.
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ایران و واپن با سرمایهی بانب توکیو  51/3درصد) ،بانب تجارت خارجی ایران با مشارکت سه بانب
آمریکایی ،ایتالیایی و آلمانی  11درصییید سیییهام) فعالیت خود را آغاز کردند .در همین سیییا بانب
توسیعهی صینعتی و معدنی ایران با مشیارکت  13بانب هلندی ،آمریکایی ،آلمانی ،انهلیسی ،ایتالیایی،
واپنی و فرانسیوی  13/5درصید) و ب رگترین سرمایهداران وابسته و نی با مشارکت دولت –از طریق
بانبهای دولتی -تأسییییس هییید .این بانب همراه با بانب اعتبارات صییینعتی –که بانب دولتی بود-
مهمترین نقش را در نظام بانکی ایران در اعطای وام های درازمدت صینعتی برای صنای وابسته برعهده
گرفتند.

واپنی در سیا  ،)1531بانب توسیعه و سرمایهگذاری ایران با مشارکت سرمایههای واپنی ،آمریکایی،
انهلیسی و آلمانی  ،)1531بانب ایران و غرب با مشارکت کنسرسیومی از بانبهای اروپایی )1531
و بانب بینالمللی ایران با مشارکت بانب چیس مانهاتان  )1531تأسیس هدند.
بدین ترتیب ،ب رگترین بانبهای جهان در نخسیتین سا های رهد و غلبهی سرمایهداری در
ایران به این کشیور راه یافتند و با مشارکت سرمایه داران ب رگ داخلی و دربار و نی دولت مقام مهمی
در هبکهی بانکی کشور کسب کردند .در سا های آخر تکومت هاه ،بانبهای ملی ،صادرات ،سپه
و بیازرگیانی ایران و بیانیب تهران ،بیه ترتیب  3بانب ب رگ کشیییور از لحاظ داراییها) محسیییوب
میهدند .در میان ده بانب ب رگ کشور از لحاظ داراییها) سه بانب تهران ،اعتبارات ایران و ایران و
هلند که کارهان تأمین اعتبار برای صنای وابسته بود ،قرار داهتند .همچنین  11بانب مختلط از کل 13
بانب کشور ،مجموعا  13درصد داراییهای بانکی را در اختیار داهتند.
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در سییا های دهه  ،1531بانبهای داریوش با مشییارکت چهار بانب آمریکایی و یب بانب
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بانبهای مختلط که با سییرمایهی خارجی و داخلی کار میکردند ،با اتکا به وجوه سییرمایهای
که در هیبکهی بانکی متمرک میسیاختند ،انباهیت سیرمایه های خارجی و داخلی را در اقتصاد کشور
تسیییهیل میکردند .این بانبها سیییپردههای ب رگ و کوچب داخلی را جذب میکردند و سیییپس به
صورت وامهای کوتاهمدت تجاری و اعتبارات درازمدت صنعتی در اختیار تجار و صاتبان صنای قرار
میدادنید .دولیت نی از طریق بانبهای دولتی به فعالیتهای این بانبها یاری میرسیییانید و به آنها
اعتبارات ارزان و کمبهره میداد.
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بانبهای مختلط ج پی از اج ای هبکهی بانکی خارجی و داخلی بودند ،بانبهای خصوصی
غیرمختلط مانند بانب عمران که سهامدار اصلی آن بنیاد پهلوی بود) ،بانب بازرگانی ،بانب صادرات
و غیره نی تسیییهییلکننیدهی رهییید سیییرمیایهداری بودند .بانب صیییادرات که با ایجاد ب رگترین و
گسیتردهترین هیبکهی بانکی در کشیور این بانب از لحاظ سپرده بعد از بانب ملی ب رگترین بانب
کشیییور بود) کوچیبترین انیدوختههای مردم را در درون خود متمرک سیییاخته بود ،در فعالیتهای
تجاری نقش اسییاسییی برعهده داهییت .بانب عمران ،که بهتمامی در اختیار هییاه و بنیاد پهلوی بود ،در
تسیهیل رهید ب رگترین سیرمایهها در رهتهی صنعت و تجارت ،و در سا های آخر تکومت هاه در
رهییته ی سییاختمان فعالیتی گسییترده داهییت و با تکیه بر وجوه بانکی دولتی سییودهای کلان به دسییت
میآورد و امکیان انباهیییت برای سیییرمایههای ب رگ را تسیییهیل میکرد .دیهر بانبهای غیرمتخلط
خصوصی نی عهدهدار چنین نقشی بودند.
لیکن میان بانبهای دولتی ،خصیییوصیییی و مختلط نقش بانبهای دولتی در تسیییهیل رهییید
سیرمایهداری از اهمیت ویژهای برخوردار است .بانب توسعهی صنعتی و معدنی ،هرچند بانکی مختلط
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بود و با مشیارکت سیرمایههای خصیوصیی داخلی و خارجی فعالیت میکرد ،اساسا با وجوه سرمایهای
بانبهای دولتی و با نظارت مسییتقیم بانبهای دولتی ،بهویژه بانب ملی اداره میهیید .بانب اعتبارات
صینعتی نی بهعنوان بانکی دولتی فعالیت داهت .این دو بانب تمامی وجوه سرمایهای خود را مصروف
ایجاد و گسترش واتدهای صنعتی و ج پا معدنی) وابسته میکردند ،بهترتیبی که تقریبا تمامی صنایعی
که در ایران ،در آن دوره برپا هدند از وامهای کلان و ارزان این بانبها بهره جستند .دیهر بانبهای
دولتی ،بیهویژه بانب ملی ،ب رگترین بانب کشیییور ،به صیییورت مسیییتقیم و غیرمسیییتقیم از طریق
بانبهای خصوصی و بانبهای تخصصی) وجوه سرمایهای را در اختیار سرمایههای خارجی و داخلی

علاوه بر این ،هیبکه ی بانکی کشیور نقش اسیاسی در ایجاد پیوند میان بازار پولی ایران و بازار
پولی جهانی برعهده داهیت و از این راه جریان سیرمایه و سیودهای تاصیل از آن را تسهیل میکرد و
امکانات انتقا ارزش از اقتصیییاد ایران به دیهر کشیییورها را فراهم میکرد .درآمد ارزی کلان نفت از
طریق این هیییبکهی بانکی پس از گردش در اقتصیییاد داخلی به بازارهای پولی اروپا و آمریکا و واپن
بازمیگشییت .گذهییته از بانبهای مختلط ایرانی و خارجی ،که در پیوند مسییتقیم با سییرمایهی بانکی
خارجی بودند ،بانب های خصوصی و دولتی غیرمختلط نی از طریق روابط بانکی پیوندهای تنهاتنهی
با هییبکهی بانبهای خارجی داهییتند .علاوه بر آن تقریبا تمامی بانبهای بسیییار ب رگ جهان ،مانند
چیس مانهاتان ،بانب آمریکا ،سییییتی بانب نیویورک ،لوید و میدلند انهلیسیییی ،دویچ بانب آلمان و
غیره ،هیعبههایی در ایران تأسیییس کردند .این هیعبهها هرچند که بنابر قانون پولی و بانکی کشییور تق
پذیرش سیپرده و انجام بسییاری از فعالیتهای بانکی در اقتصیاد داخلی را نداهیتند ،اما میتوانستند در
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قرار میدادند.
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زمینیهی انتقیا ار ز و انجیام معاملات پولی در ایران فعالیت کنند .فقدان هرگونه محدودیت ارزی ،این
فعالیتها را به سیطحی بسیار گسترده رسانید تا بدانجا که بازار پولی ایران در پیوندی گسترده و عمیق
با بازار پولی جهان قرار گرفت.
در دهههای  1551و  1511که امکانات رهد سرمایه و انباهت آن محدود بود و اقتصاد ایران با
محدودیتهای ارزی مواجه بود ،وامها و اعتباراتی که از جانب سازمانهای پولی و مالی بینالمللی در
اختیار دولت قرار داده میهد ،نقش مهمی در استقرار سرمایهداری برعهده داهت .اما با اف ایش درآمد
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نفت در دههی  ،1531از نقش و اهمیت این وامها و اعتبارات کاسییته هیید .چراکه اف ایش وجوه برای
سرمایهگذاری ن د دولت –که تماما به صورت ارزی بود -تا به آن تد بود که دولت هاه امکان جذب
تمامی آنها را نمییافت و بخشیییی از این وجوه را به صیییورت سیییرمایهگذاریهای خارجی در اختیار
هیرکتهای ب رگ مانند سیرمایه گذاری در کروپ آلمان) و وام به نهادهای دولتی انهلیس و فرانسه
قرار میداد.

راهبرد جایگزینی واردات – صنعتیشدن وترکیب تجارت خارجی
رهید صینعت و سیرمایه داری نه تنها موجب گسیترش وابسیتهی صنای به کالاهای واسطهای و
سیرمایهای هید ،بلکه آن را اف ایش داد .سرمایهداری به تجارت خارجی گسترده ،و بنابراین به هبکهی
گسیتردهای از واسیطههای میان تولید و بازار داخلی از یبسیو و کشیورهای دیهر از سوی دیهر ،نیاز
داهییت .گسییترش این خدمات در دو دههی پیش از انقلاب معرف تنوا و پیچیدگی نیاز تولید و بازار
داخلی به کالاهای وارداتی بوده اسییت .واردات و صییادرات کالا اکثرا توسییط هییرکتهای وابسییتهی
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انحصییاری ،که در مبادلهی یب یا چند کالا تخصییص داهییتند ،انجام میهیید .اگرچه با رهیید صیینعتی،
بخشی از این فعالیتها ،تتی در زمینهی پولی ،توسط هرکتهای صنعتی که فروش و مبادلهی کالا را
خود برعهده داهتند ،صورت میگرفت.
همراه با رهید سرمایهداری ،تجارت داخلی و عمدهفروهی نی گسترش یافت و تجم کالاهای
ساخته هده توسط صنای وابسته ،در مبادلات اف ایش یافت .بخش مهمی از اعتبارات نظام بانکی نی در
اختیار سرمایهداران ب رگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت.
ضرورت تمل کالاهای وارداتی و صادراتی ،توزی کالا در داخل و جابهجایی جمعیت موجب

هوایی و درییایی در کنیار دههیا ه ار کیامیوندار ،میالکان مسیییتقل اتوبوس ،مینیبوس ،وانت و غیره،
فعالیت داهتهاند.
ضیعف ارتباط متقابل بین صینای و بخش صینعت با دیهر بخشهای اقتصیاد ایران ،در ساخت
تجارت خارجی آن ،یعنی در ترکیب صادرات و واردات آن نی متجلی میهود .این امر بدان معناست
که ترکیب کالاهای صیییادراتی و وارداتی و می ان هرکدام از آنها ،عمدتا نه براسیییاس نیازهای درونی
تکامل اقتصییاد ملی ،بلکه براسییاس ال امات هییبکهی جهانی انحصییارات وتقسیییم کار بینالمللی هییکل
میگیرد.
در این دوره گسیترش و غلبهی سیرمایهداری در ایران تغییر چندان مهمی در ترکیب صادرات
کشییور به وجود نیاورد .چند کالای صیینعتی جدید در ردیف صییادرات ایران قرار گرفت ،اما نفت خام
نقش اصییلی و تعیینکنندهی خود در کل صییادرات کشییور را همچنان تفظ کرد و مقام او کالاهای

| نقد اقتصاد سیاسی |

رهد تمل ونقل هده است .در این زمینه چند هرکت انحصاری ب رگ وابسته در امر تملونقل زمینی،
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سینتی صیادراتی در میان صادرات غیرنفتی کشور کماکان برجای ماند .گذهته از این ،اولویت راهبرد
جایه ینی واردات نه اف ایش صادرات ،بلکه ایجییییاد زیرساختهای لازم بییییرای اجرای طرح سیاست
جانشییینی واردات و صیینعتی هییدن بود .در واق  ،نسییبت صییادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی با
اف ایش هدید قیمت نفت در اواییییل دههی  1531کیییه بیییا اف ایش واردات همراه هد ،بههدت کاهش
یافت.
رهد صنعتی ،با اف ایش نیاز کشور به ارز خارجی ،می ان اتکای اقتصاد عمدتا تبمحصولی به
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فروش نفت را تتی اف ایش داد ،به طوری که میان سا های  1551تا  ،1533سهم نفت در کل صادرات
کالا و خدمات از  %1151به  %9551اف ایش یافت و سهم صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی از %1351
به  %351تن

پیدا کرد1.

بین سا های  1551و  ،1533ارزش واردات کشور به موازات رهد صنعتی  51برابر هد .و این
در تالی بود که در همان دوره صادرات کالاهای غیرنفتی ایران اف ایش ناچی ی پیدا کرد 1.بیش از 91
درصد واردات ایران از آمریکا ،آلمان غربی ،واپن ،فرانسه و انهلیس و چند کشور دیهر اروپای غربی
تأمین هده است.
همراه بیا فراینید صییینعتی هیییدن و چهونهی آن ،و نی اف ایش درآمید نفت ،ترکیب کالاهای
وارداتی بر اسیاس سیه گروه مصیرفی-بادوام ،واسیطهای و سرمایهای ،تغییر کرد .اما همانگونه که قبلا
اهاره هد ،واردات کالاهای مصرفی-بادوام بهنسبت بیشتری در مقایسه با دو گروه دیهر گسترش یافت

 1تسابهای ملی ایران .1533-1551
 1همان.

 / 99نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران

که خود بیانهر صنعتیهدن ضعیف و وابسته بود 1.در سا  1533کالاهای واسطه و سرمایهای که عمدتا
در صینای وابسیته مصرف میهدند %1153 ،واردات کشور را تشکیل میداد .اینچنین بود که ایران از
یبسیو از لحاظ صیادرات ،کشوری تبمحصولی باقی ماند و از سوی دیهر ،به مرک ی برای جذب
کالاهای مصرفی ،واسطه و سرمایهای بهویژه کالاهای تکنولوویب کشورهای سرمایهداری پیشرفته و به
بازاری برای تخفیف بحران تولید اضافی آنها بهویژه در بخش تولید وسایل تولید تبدیل هد.

یکی دیهر از نمودهای سیاختار اقتصیادی ایران ،رهید متورم و نامتناسب بخش خدمات است.
سیهم این بخش که هامل تملونقل ،انبارداری ،ارتباطات ،بازرگانی ،رستوران و هتلداری ،خدمات
عمومی ،خدمات اجتماعی و هیخصی و خانهی است) در «تولید» ناخالص داخلی از  %1151درصد در
سا  1551به  %11در سا  1533اف ایش یافت 1.طی همین دوره سهم جمعیت هاغل در بخش خدمات
نسییبت به کل جمعیت هییاغل و فعا کشییور از  %1551به  %51بالا رفت .بیش از نیمی از اف ایش درآمد
ناخالص ملی در این دوره نصیب این بخش گردید.

 1همان.
 1میان سییا های  1551و  ،1533سییهم بازرگانی ،رسییتوران و هتلداری از  1/1درصیید به  3/9درصیید ،سییهم تملونقل،
انبارداری و ارتباطات از  1/3درصید به  1درصید ،سیهم خدمات موسیسیات مالی و پولی از  1/1درصد به  3/5درصد ،سهم
خدمات مسیتغلات و خدمات ترفهای و تخصیصیی از  3/9درصد به  9/1درصد ،سهم خدمات عمومی از  5/3درصد به 9/1
درصید ،سیهم خدمات اجتماعی ،هیخصیی و خانهی از  1/9درصید به  1/1درصد «در تولید ناخالص داخلی» به قیمتهای
ثابت  )1535تغییر کرد همان).
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راهبرد جایگزینی واردات  -صنعتیشدن و رشد نامتنارب بخش خدمات
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رهد صنعت و سرمایهداری و ضعف میانبخشی و درونبخشی آن ،بخش خدمات را نی به دو
نوا فعیالییت خدماتی جدید و پیشیییرفته و فعالیت عقبمانده و سییینتی ،از نظر بهکارگیری نیروی کار
م دبهیر ،یعنی بهکارگیری پیشییرفتهی نیروی کار در روابط سییرمایهداری و بهکارگیری ابتدایی نیروی
کار در چارچوب روابط سییرمایهداری و توزی خرد با خصییلت خردهبورووایی و پیشییهوری ،تقسیییم
کرد1.

فعالیتهای عقبمانده و سنتی خدماتی در عرصهی تجارت ،سوداگری ،گردش و توزی کالا
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به صیورت عمدهفروهیی و خردهفروهی ،که میراث رهد روابط کالایی -پولی و سرمایهداری در بیش

 1یکی از هییاخصهای می ان عقبماندگی واتدهای اقتصییادی و از جمله خدمات) رقم پایین متوسییط تعداد کارکنان این
واتدها اسییت .در سییا  ،1535-1531متوسییط تعداد کارکنان کل فعالیتهای اقتصییادی در هییهرها  5/1نفر ،در بازرگانی
عمدهفروهیی و خردهفروهیی)  1/1نفر ،در تملونقل  9/1نفر ،در بانب و بیمه  1/9نفر و سایر خدمات  3/3نفر بوده است.
در همان سییا از کل فعالیتهای اقتصییادی که در  333335کارگاه دایر کارکندار هییهری صییورت میگرفت منظور از
«کارگاه» در این آمار هر نوا مغازه ،معدن ،کارخانه ،هیرکت ،سیازمان و غیره است) تعداد  513113کارگاه  33/3درصد)
کیارگاههای خدماتی بود .از میان این تعداد  139133کارگاه یعنی  51/9درصییید کل کارگاهها) در فعالیت بازرگانی
عمدهفروهیی و خردهفروهیی) 1111،کارگاه  1/1درصید کل کارگاهها) در تملونقل 11131 ،کارگاه  1/3درصید) در
بانب و بیمه و  91111کارگاه  15/9درصیید) در سییایر فعالیتهای خدماتی مشییغو به کار بودهاند .نتایج سییرهییماری
ازکارگاههای جامعه ههری کل کشور .)1535-1531
در همان سییا در کارگاههای دایر کارکندار در کل فعالیتهای اقصییادی هییهرها  1115191نفر کار میکردند که 31/9
درصیید آنان در فعالیتهای خدماتی اهییتغا داهییتند .فعالیتهای بازرگانی  111131نفر یا  11/3درصیید کل کارکنان
فعالیتهای اقتصیادی هییهرها)،تملونقل  11113نفر  5/1درصید) ،بانب و بیمه  15331نفر  5/9درصیید) و سیایر خدمات
 313193نفر  11/1درصد) را به خود اختصاص داده بودند همان).
در همیان سیییا  93/1درصییید فعالیتهای خدماتی دارای  1تا  9کارکن  5/3درصییید آنها  15135کارگاه) بین  11تا 19
کارکن 1/1 ،درصییید آنها  1331کارگاه)بین  31تا  99کارکن و  31کارگاه بیشتر از  311نفر کارکن داهیییتهاند .نتایج
سرهماری ازکارگاههای جامعه ههری کل کشور .) 1535-1531
آمار فوق به روهینی تقسیم بخش خدمات ههری به دو نوا فعالیت خدماتی جدید و پیشرفته و فعالیت عقبمانده و سنتی را
نشان میدهد.
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از یب قرن اخیر بود ،بهسبب ضعف تأسیسات زیربنایی ارتباطی و خدمات ،عدمگسترش وسی گردش
پولی و مالی ،و ضعف مفرط توزی و خدمات سازمانیافته ،در سراسر کشور گسترده بوده

است1.

بخشی از این فعالیتها نی با رهد سرمایهداری ،تو خدمات جدید و پیشرفتهی سرمایهداری،
مانند توزی لوازم یدکی اتومبیل و کالاهای مصیییرفی بادوام ،پدید آمد .این فعالیتها به نحو وسییییعی
نیروی کار مازاد غیرماهر را به کار گرفته و به سیبب رواج استثمار در آنها و ه ینههای پایین زیربنایی
در مقایسه با فعالیتهای خدماتی پیشرفته و جدید امکان بقای نسبی یافته است .بخشی از این فعالیتها
نی که سیابقهی دیرین داهیت ،یا به رقابت کشیده هده و از بین رفت و یا خود را با هرایط جدید وفق

 1مطابق سرهماری وزارت کار و امور اجتماعی از کارگاههای ههری کل کشور در سا  ،1535-1531تعداد عمدهفروهی
هییهرها « 11595کارگاه» با  15911نفر کارکن ،تعداد خردهفروهییییها « 111911کارگاه» با  551111نفر کارکن ،تعداد
«کارگاههای» خدمات هییخصییی و خانهی هییهرها « 31911کارگاه» با  115951نفر کارکن ،تعداد «کارگاههای» خدمات
مربوط به امور مسیتغلات در هیهرها « 111113کارگاه» با  11591نفر کارکن و تعداد رسیتورانها و هتلها در ههرها 15111
«کارگاه» با  35935نفر کارکن بود .در همان سییا  ،تنها  313عمدهفروهییی 111 ،خردهفروهییی« 311 ،کارگاه» خدمات
هییخصیی و خانهی« 135 ،کارگاه» خدمات مربوط به امور مسییتغلات و  199رسییتوران و هتنلداری داریای  11نفر و بیشتر
کارکن بودهاند .بخش غالب خدمات فوقالذکر  1تا  3نفر کارکن داهتند.
 1در میان سیا های  1531تا  1533تدود  31ه ار دکاندار ورهیکست هدند و جای خود را به نمایندگیهای کارخانههای
وابسیته دادند .در عین تا همراه با این تغییرات ،تعداد کارکنان فامیلی بدون م د در هیهر روسییتا از  31ه ار نفر به  13ه ار
نفر کاهش یافت .در همان سییا ها تعداد کارکنان مسییتقل خدمات در هییهر و روسییتا از  331ه ار نفر به  115ه ار نفر تقلیل
پیدا کرد.
در واق در سیا های آخر رویم گذهیته ،نرخ ف ایندهی تورم و عدم گسیترش سری تقسیم اجتماعی کار دولت وابسته را بر
آن داهیت تا به منظور گسترش فعالیتهای تولیدی و توزیعی جدید ،از طریق اطاق اصناف ،خردهبورووازی ههری توزیعی
را مورد تمله قرار دهد.
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داده و در فعالیتهای پیشرفته ادغام

هد1.
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فعالیتهای پیشیییرفته و جدید خدماتی ،بهویژه در عرصیییهی گردش ،توزی و خدمات دولتی،
محصو رهد وابستهی صنعتی و سرمایهداری به این فعالیتها بههدت نیاز داهته است:
الف -خدمات دولتی عمومی) که یکی از اهرمهای مهم رهد و غلبهی سرمایهداری در هرایط
عقبماندگی عمومی و ضیعف روابط میانبخشی و درونبخشی بود ،در دو دههی آخر پیش از انقلاب
از رهیید سییریعی برخوردار هیید .دسییتهاه دیوانسییالاری بنا به ماهیت طبقاتی رویم پیوند تنهاتنهی با
سیرمایهی خارجی داهیت و ادامهی تیات این دو را در اقتصیاد کشور تأمین میکرد .تسهیل انباهت و
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گردش سییرمایه و کالا ،گسییترش تأسیییسییات زیربنایی از قبیل تأسیییسییات بندری فرودگاهها ،انبارهای
دولتی ،راهها ،خدمات بانکی ،پو و بیمه ،بهداهت ،آموزش و پرورش ،ارتباطات و فعالیتهای مربوط
به رسیانههای گروهی) را ضیروری میسیاخت .سرمایهی خارجی از طریق اف ایش سود و نی گسترش
فرهنگ مصیرفی و هیکل دادن به رفتار و اندیشیهی مردم ،بیشیترین منفعت را در استفاده از این نهادها
میبرد.
ب -با رهیید و غلبهی سییرمایهداری ،فعالیتهای بانکی و مالی به یکی از مهمترین رهییتههای
پیشییرفتهی خدمات و به اب ار مهمی در هدایت سیییرمایه در فعالیتهای پیشیییرفته و جدید تبدیل هییید.
گسترش نظام بانکی و هرکتهای بیمه برای رهد تجارت خارجی ،کنتر امور مالی ،رهد روابط پولی
در داخیل ،جیذب پسانیدازهیای پراکنیده ،اعطای وام و اعتبار و سیییرمایهگذاری در تولید و خدمات
ضرورت داهت .این امر متقابلا تراکم و تمرک فعالیتهای بانکی و بیمه را هدت بخشید.
ج -رهید صینعت و سیرمایهداری نه تنها موجب گسیترش وابسیتهی صنای به واردات کالاهای
واسیطه و سرمایهای هد ،بلکه آن را اف ایش داد .سرمایهداری به تجارت خارجی گسترده ،و بنابراین به
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هییبکهی گسییتردهای از واسییطههای میان تولید و بازار داخلی از یبسییو و کشییورهای غربی از سییوی
دیهر ،نیاز داهیت .گسترش این خدمات در آن دوره معرف تنوا و پیچیدگی نیاز تولید و بازار داخلی
به کالاهای وارداتی بوده اسییت .واردات و صییادرات کالا اکثرا توسییط هییرکتهای خارجی ،که در
مبادلهی یب یا چند کالا تخصص داهتند ،انجام میهد .اگرچه با رهد وابستهی صنعتی ،بخشی از این
فعالیتها ،تتی در زمینهی پولی ،توسیط هرکتهای صنعتی که فروش و مبادلهی کالا را خود برعهده
داهتند ،صورت میگرفت.
همراه با رهید وابستهی سرمایهداری ،تجارت داخلی و عمدهفروهی نی گسترش یافت و تجم

بانکی نی در اختیار سرمایهداران ب رگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت.
د -ضیییرورت تمل کالاهای وارداتی و صیییادراتی ،توزی کالا در داخل و جابهجایی جمعیت
موجب رهیید تمل ونقل هییده اسییت .در این زمینه چند هییرکت انحصییاری ب رگ در امر تملونقل
زمینی ،هوایی و درییایی در کنیار دههیا ه ار کامیوندار ،مالکان مسیییتقل اتوبوس ،مینیبوس ،وانت و
غیره ،فعالیت داهتهاند.
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کالاهای سییاخته هییده توسییط صیینای وابسییته ،در مبادلات اف ایش یافت .بخش مهمی از اعتبارات نظام
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راهبرد جایگزینی واردات – صنعتیشدن و ناهمگونی راختار کشاورزی
بخش کشیاورزی از عرصیههای عمدهای اسیت که خصلت کم و بیش ازهمگسیختهی ساختار
سیرمایهداری ایران را به نمایش میگذارد .ناهمهونی سیاخت بخش کشیاورزی ایران قبل از اصلاتات
ارضیی دههی  1511نی وجود داهیت .اما این ناهمهونی با رهید و غلبهی سرمایهداری ،که از جمله به
معنای غلبهی مناسبات تولید سرمایهداری در بخش کشاورزی بود ،تشدید هد.
جلوههای بارز ساخت ازهمگسیخته در بخش کشاورزی را میتوان در پدیدههایی چون تقسیم
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این بخش به یب قسیییمت پیشیییرفتهی محدود و یب قسیییمت عقبمانده و وسیییی و تفظ بقایایی از
مناسبات پدرسالاری مشاهده کرد.
در فاصلهی سا های  1551و  ، 1533هرچند که مقدار مطلق تولید کشاورزی دوبرابر هد ،سهم
آن در تولید ناخالص ملی برمبنای قیمتهای ثابت  )1535از تدود %1155به  %151تن

یافت 1.بخش

کشیاورزی که تا سیا  ،1531از نظر می ان جمعیت هاغل ب رگترین بخش اقتصاد کشور بود ،بهطور
نسیبی عقبماندهترین بخش اقتصیادی کشیور با پایینترین سیطح باروری کار باقی ماند 1.کاهش سهم
تولید کشیاورزی در تولید ناخالص داخلی و رهد مطلق ناچی آن در فاصلهی سا های  1551تا ،1533
در عین اینکه بیانهر رهیید مناسییبات سییرمایهداری در این بخش اسییت ،بحران تولید کشییاورزی را نی

 1تسابهای ملی ایران .1533-1551
 1سییهم جمعیت هییاغل کشییاوری در کل اقتصییاد ،از  31درصیید در سییا  1511به  51/1درصیید در سییا  1533تن

کرد.

جدو  .)11این سییهم در سییا  1531تدود  53/1درصیید بود که در مقایسییه با بخش صیینعت –که درآن سییا  51درصیید
جمعیت هاغل و فعا را دربر میگرفت -بالاترین می ان در کل جمعیت هاغل به همار میرفت.
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نشیییان می دهد ،بحرانی که ازجمله باع
موردنیاز صنای هد و باع

اف ایش هیییدید واردات بسییییاری از مواد غذایی و مواد خام

تشدید ازهمگسیختهی بخشهای کشاورزی و صنعت هده است.

میان سا های  1511تا  ،1533سهم کشاورزی در تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص داخلی ،نهتنها
بهطور مطلق ناچی بود ،بلکه بهطور نسییبی نی از  %3درصیید به  %155نسییبت به قیمتهای ثابت )1535
کاهش یافت 1.همچنین با وجود آنکه می ان سیرمایهگذاریهایی که برای تولید ماهینآلات و وسایل
کار کشاورزی انجام میگرفت ،تا اندازه ای رو به اف ایش داهت ،اما در مقایسه با می ان سرمایهگذاری
در بخشهای صینعت و خدمات بسییار کم بود 1.سرمایهگذاریهای انجامهده در بخش کشاورزی نی

اصلاتات ارضی ،تلاهی روابط فئودالی را در کشاورزی که از مدت ها قبل در نتیجهی رسوخ
بطئی روابط پولی-کالایی هیکاف های عمیقی در آن ایجاد هده بود ،سرعت بخشید .پس از اصلاتات
ارضی پدیدههایی چون قشربندی درونی دهقانان و رواج کار م دبهیری ،گسترش مالکیت سرمایهداری
و خرید و فروش زمین بهمثابه کالا رهد چشمهیری یافت .در کشاورزی از ماهینآلات ،کود هیمیایی،
سموم دف آفات و بیماریهای نباتی ،بذر و نها اصلاح هده و بهطور کلی روشهای مدرن کشاورزی

 1در همان دوره سییهم صیینعت و معدن ،نفت و گاز ،و خدمات در تشییکیل سییرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب از 31/3
درصد 11/1 ،درصد و  51/3درصد به  31/1درصد 1 ،درصد و  51/9درصد تغییر یافت .همان)
 - 1بهعنوان مثا  ،در سییا  1533می ان سییرمایهگذاری در ماه یینآلات و وسییایل کار در بخشهای صیینعت و خدمات ،به
ترتیب تقریبا  9برابر و بیش از  11برابر تجم سرمایهگذاری در کشاورزی بود همان).
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عمدتا به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای متکی بود.
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اسیتفادهی بیشتری هد 1.قیمت کالاهای کشاورزی در سراسر ایران بههم ن دیب و نسبتا یکسان هد و
کشت نباتات صنعتی اف ایش یافت.
محدودیت های اصییلاتات ارضییی از بالا که ناهییی از نقش و نفور مالکیت ب رگ ارضییی در
دولیت و تمیاییت دیوانسیییالیاری تامی مالکان ب رگ ،دوام بقایای روابط نیمهفئودالی را امکانپذیر
میسیازد .اصلاتات ارضی تدود نیمی از دهات ،اراضی کشاورزی و دهقانان را هامل نشد و بهناگ یر
در این مناطق تغییر مناسیبات تولیدی بسیار آهسته صورت گرفت .در عین تا  ،جبر اقتصادی به سبب
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فقر گسیترده در روسیتاها ،باروری پایین در کشیاورزی و ستم اجتماعی و سیاسی ،بخشی از دهقانان را
ناگ یر سییاخت تا روابط خود را با مالکان ب رگ زمین ،واسییطهها ،سییلفخران ،پیلهوران و رباخواران
تفظ کنند .اکثریت دهقانان را اقشییار بیزمین و کمزمین تشییکیل میداد که همواره فقیرتر میهییدند.1
این بخش از دهقانان زمین کافی برای تأمین معاش نداهیتند ،و بنابراین مجبور میهدند تا به سهمبری،
نصفهکاری یا اجارهی زمین از مالکان ب رگ به صورت پرداخت بهرهی مالکانه مقطوا بهرهی مالکانه
سرمایهداری) روی آورند .این امر بهرهی مالکانهی پیشاسرمایهداری و روابط توزیعی و انتقالی) را در
سیطح بالایی نهه داهیت و جریان ترکت سرمایه به تولید کشاورزی را آهسته کرد .از سوی دیهر ،به
علت آنکه وابسییتهی صیینای ایران امکانات جذب نیروی کارِ جداهییده از مالکیت وسییایل تولید را

 1نتایج آمارگیری کشاورزی .مرتلهی دوم سرهماری سا .1535
 1طبق آمار سیرهماری کشاورزی در سا  315 ،1535ه ار خانوار بهرهبردار بیزمین بودند و  1391ه ار خانوار کمتر از 3
هکتار زمین داهیتند .کل خانوارهای روسیتایی در آن سا به  5131/1ه ار میرسید نتایج آمارگیری کشاورزی .مرتلهی
دوم سرهماری سا  1535و آمارگیری کشاورزی سا .)1559
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محدود میکرد جمعیت اضیافی نسیبی) ،دگرگونی بنبادی مناسیبات پیشییاسیرمایهداری و رهید سیری
نیروهای مولد در کشاورزی آهسته صورت میگرفت.
در چنین هییرایطی ،تولید در بخشییی از املاک ب رگ به هییکل واتدهای کوچب دهقانی که
صیییاتبان آنها مجبور به پرداخت بهره ی مالکانه و اجاره به اهیییکا مختلف بودند ،ادامه یافت و لذا
مکانی ه هییدن تولید کشییاورزی و سییرمایهگذاری در کشییاورزی در این املاک هم سییودآور نبوده ،با
محدودیت ساختی روبهرو بود .دهقانان میانهتا و مرفه نی به سبب وابستهی به سلفخران و واسطهها
و پیلهوران ،عدم وجود اعتبار کافی و کمبهره ،عدم دسییترسییی به بذر و نها اصییلاحهییده و کودها و

محدودیت گسیترش اهیتغا صنعتی ،کمتر به امر بهبود روشهای کشت و اف ایش بارآوری در واتد
سییطح روی آوردند .ازاینرو ،سییرمایهگذاریهای جدید تتی با تمایت دولت که در وضیی مقررات
معافیت دهسالهی مالیاتی ،اعطای اعتبارات و وامهای بیبهره و کمبهره به سرمایهداران و پرداخت بخش
قابلتوجهی از مخارج تسیطیح و کانا کشیی اراضیی بازتاب مییافت ،به علت پایین ماندن سودآوری
کشیاورزی نمیتوانسیت تولید سیرمایهدارانه را در کشاورزی ،بهویژه زراعت سودآور کند و در چنین
هرایطی مالکان ب رگ در بسیاری از روستاها تاضر نبودند زمین خود را به دهقانان بیزمین و کمزمین
اجاره دهند و ثروت خود ازجمله بهرهی مالکانه) را در رهیییتههای دیهر تولید سیییرمایهگذاری کنند.
بالاماندن اجارهی زمین در اهیکا پیشیاسیرمایهداری آن ،ترکت سیرمایه به تولید کشاورزی را آهسته
می کرد و به همین دلیل نفور سیرمایه در کشاورزی بیشتر به سوی آن بخش از تولید کشاورزی جریان
میییافت که وابسیییتهی کمتری به زمین داهیییت مانند مرغداری ،دامداری ،دامپروری یا در کشیییت
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سیموم هییمیایی ،مبادله ی نابرابر میان هیهر و روسیتا ،آن هم در هیرایط وجود جمعیت اضافی نسبی و
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محصییولاتی که روشهای جدید و مکانی هی بازده زمین را همسییطح اجاره به اضییافهی سییود میکرد،
صیورت میگرفت) .گذهیته از این ،در هیرایط محدودیتهای سیاختی نامبرده ،رهد سرمایهداری در
کشاورزی از آغاز با تمرک هدید همراه بود ،به طوری که چندین کشت و صنعت ب رگ و نی چندین
کارخانهی قند و تصفیهی پنبه در دست سرمایهداری چون هژبر ی دانی و خانوادهاش قرار داهت .بخش
عظیم بیازار گوهیییت مرغ و تخممرغ در تهران ،مازندران ،اصیییفهان ،کرمان و مشیییهد در اختیار چند
هیرکت ب رگ بود و سیهامداران اصلی هرکتهای ب رگ کشت و صنعت دامداری و دامپروریهای
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ب رگ ایران را خاندان سلطنتی و دیهر سرمایهداران ب رگ تشکیل میدادند.
دولت برای تسییری ترکت سییرمایه به بخش کشییاورزی که به دلایل نامبرده آهسییته صییورت
میگرفت ،به سلبمالکیت از تولیدکنندگان خرد ،بیرون راندن دهقانان از اراضی زیر سدها ،ملیکردن
آنها و تحویل اراضیی یکپارچه و تسیطیحهیده به سرمایهداران ب رگ داخلی و خارجی روی آورد .اما
این سییییاسیییت نی نمیتوانسیییت مسیییئلهی سیییرمایهگذاری در کشیییاورزی را در چارچوب روشهای
سیرمایهدارانه تل کند .بخش مهمی از جمعیت اخراجهده در هرایط بازتولید وابستهی سرمایهداری و
عدمامکان جذب این جمعیت در رهتههای تولیدی دیهر ،بهویژه در صنعت ،همچنین در روستا میماند
و این امر دوام اجارهی پیشاسرمایهداری را امکانپذیر میساخت.
بدین ترتیب ،رهید سیرمایهداری از سیویی یب بخش کشاوری پیشرفته به وجود آورد که در
آن عمیدتیا میالکان ب رگ اراضیییی ،که اکثرا همان فئودا های سیییابق و وارثان آنها بودند و اینب به
سرمایهداران کشاورزی تبدیل هده بودند ،فعالیت میکردند .این زمینداران ب رگ با در اختیار داهتن
بهترین اراضی با بهرهگیری از نیروی کار ارزان و به کمب اعتبار دولتی و تمایت دولت تا تدودی به
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مکانی ه کردن کشیت پرداختند .همچنین سیرمایههای ب رگ خصوصی سرمایهی تجاری و صنعتی) و
دولتی و تا تدودی سرمایههای خارجی نی با ایجاد واتدهای ب رگ کشت و صنعت ،بخشی از اراضی
مرغوب و منیاب آب را بیه خود اختصیییاص دادنید و مجتم های عظیم دامداری و دامپروری به وجود
آوردند .از سوی دیهر ،تولید عقبمانده و سنتی کشاورزی در اراضی بخشی از مالکان ب رگ براساس
اجارهی پیشیاسرمایهداری ،و تولید خرد عقبمانده در اراضی دهقانان مرفه ،میانهتا و فقیر با خصلت
خردهبورووایی در مقیاس وسییعی تفظ هید .دامداری سینتی براساس مناسبات پدرسالانه نی به فعالیت
خود ادامیه داد .امیا بخش عمیدهی تولید در تمامی موارد نامبرده در ارتباط با بازار قرار داهیییت و زیر

فروش میرسیید ،اگرچه این نسیبت در اقشار مختلف بهرهبرداریهای دهقانی متفاوت بود .نیروی کار
این واتییدهییا را نی اغلییب اعضیییای خییانوار دهقییانی تشیییکیییل میداد؛ اگرچییه درصییید نییاچی ی از
بهرهبرداریهیای دهقانی از نیروی کار م دبهیر اسیییتفاده میکرد .از این رو تولید خردِ دهقانی به رغم
عقبماندگی روشهای تولید مورد استفادهی

آن ،عمدتا خصلتی خردهبورووایی داهت1.

غلبهی ررمایهداری و توزیع درآمد و ثروت
گسیترش ناموزون سیرمایهداری ،آن هم در هیرایط ضیعف هدید ارتباط متقابل درونبخشی و
میان بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات که در بالا به آنها اهاره هد ،اثری ویرانکننده بر اهکا
عقبماندهی تولید باقی میگذارد .بدون اینکه آنها را سیریعا متحو سازد .تج یهی ناقص این اهکا

 1نتایج آمارگیری کشاورزی .مرتله دوم سرهماری سا .1535
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سیلطه سیرمایهداری بازتولید می هد .تدود نیمی از تولیدات سالانه و داپمی بهرهبرداریهای دهقانی به
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تولید در هرایط غلبهی سرمایهداری و وجود جمعیت اضافی نسبی که بهکارگیری اب ار تولید پیشرفتهتر
را با محدودیت روبهرو میکند ،از یبسیو روابط کالایی-پولی و غلبهی آن را بر اهکا عقبماندهی
تولید گسییترش میدهد و از سییوی دیهر نرخ باروری تولید را پایین نهه میدارد .گسییترش و سییلطهی
روابط کالایی -پولی در هیییهرها و روسیییتاها ،خرید کالاهای مصیییرفی و وسیییایل تولیدی را در بخش
عقبمانده بالا میبرد و با تشیدید قشربندی میان دهقانان و پیشهوران ،دهقانان و پیشهوران تهیدست از
مالکیت وسایل تولید جداهده ،این بخش را به منب تأمینکنندهی نیروی کار ارزان و غیرماهر اضافی یا
جمعیت اضیافی نسیبی تبدیل می کند .وجود جمعیت اضیافی نسیبی روند جایه ینی نیروی کار توسط
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ماهیین را کند کرده ،اف ایش باروری تولید را با محدودیت مواجه میسییازد .از دسییت رفتن بخشییی از
مازاد تولیدکنندگان خرد از طریق کنتر قیمتها و انحصارات خرید و فروش ،پرداخت اصل و بهرهی
بانبها ،رباخواران ،سیلطهی واسیطهها و سلفخران از دستهان خارج میهود و سرمایهگذاری آنها
را در بهبود تولید محدود میکند و رهد باروری تولید را با مان روبهرو میسازد.
رهید صینای جدید متکی به تکنولووی «سرمایهبر» نی قادر به جذب بخش وسیعی از جمعیت
اضییافی نسییبی نیسییت .وجود این جمعیت که در کنار سییرمایهداری پیشییرفته با فقر و بیکاری دسییت به
گریبان اسیت ،رهد م د واقعی را با محدودیت روبهرو میسازد .باروری متوسط کار که به سبب رهد
صییینای جدید تا تدودی بالا میرود ،به ارتقای هیییرایط بازتولید تاریخی و معنوی کار چندان کمب
نمیکند و نیازهای جدید زیستی و فرهنهی کارگران تماما در نرخ م د بازتاب نمییابد ،چرا که بخشی
از ه ینه ی بازتولید نیروی کار در تولید کالایی خرد و تولید معیشیتی پیشیاسرمایهداری تأمین میگردد.
این امر بهویژه در مورد کارگران فصییلی و کارگران صیینایعی که به کشییاورزی نی میپردازند ،صییادق
اسییت .به عبارت دیهر وجود جمعیت اضییافی و نسییبی کار نی فوقاسییتثمار را از طریق کسییب ارزش
اضیییافی مطلق و همچنین اسیییتفاده از نیروی کاری که بخشیییی از بازتولید آن در روسیییتا رخ میدهد،
امکانپذیر میسازد.

 / 111نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران

پایینماندن باروری کار در مقایسیه با بخش پیشیرفتهی سرمایهداری ،انتقا ارزش از بخشهای
عقبماندهی سیرمایهداری و پیشیاسیرمایهداری به بخشهای پیشرفتهی سرمایهداری را رهد داده و این
مبادلهی نابرابر سطح انباهت را در بخشهای عقبمانده و سنتی کاهش میدهد.
ناموزونی هیدید رهد باروری در کشاورزی و صنعت ،و مبادلهی نابرابر ناهی از آن میان ههر
و روسییتا و سییلطهی انحصییاری سییرمایهی داخلی وخارجی بر تولید و توزی به تشییدید نابرابری توزی
درآمد میان طبقات انجامیده ،این خود انباهییت سییرمایه و رهیید بازار را با محدودیت روبهرو میکند.
ارقیام توزی درآمید تیا آنجیا کیه دادههای بسییییار محدود آماری موجود رویکردی طبقاتی به توزی
درآمد را امکانپذیر سازد ،در این زمینه گویاست.

سیییرمیاییهداران ،خرده بورووازی و بیه دلیل فقدان وجود آمار) در کل درآمد ملی به قیمتهای جاری
اندکی اف ایش یافت از  %11به  %1151رسیید) و سهم م د و تقوق خصوصی و دولتی کمی تن

پیدا

کرد از  %51به  19/5درصیید رسییید) 1.در همین دوره اف ایش سییهم م د و تقوق خارجیها بیش از 3
برابر م د و تقوق ایرانیها بود.
تج یهی تغییر این سییهمها به بخشهای صیینعت ،خدمات و کشییاورزی رهیید ناموزون توزی
درآمد میان م د و تقوق را در مقایسیه با سهم سهم سود ،بهره و اجارهی خصوصی و دولتی به تصویر
میکشیید .میان سییا های  1513و  ،1531سییهم م د و تقوق خصییوصییی ودولتی در کل درآمد ملی از
 %55به  %11کاهش یافت .در همان دوره ،این سهم در بخش صنعت از  %1151به %951رسید ،در تالی
که این سهم در بخش خدمات از  %1151به  %3151اف ایش یافت و در بخش کشاورزی از  %13به %51

 1تسابهای ملی ایران .1533-1551
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میان سیییا های  1551و  ،1533سیییهم سیییود ،بهره و اجارهی خصیییوصیییی و دولتی مجموا
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رسیید در سا  1531درآمد مطلق م د و تقوق خصوصی و دولتی در خدمات دو برابر آن در صنعت
و کمی ن دیب به چهار برابر آن در کشاورزی

بود)1.

در سیا  ،1533سیهم سیود ،بهره و اجاره ی خصیوصی و دولتی در گروه صنعت بدون نفت،
معدن ،سیاختمان و آب و برق وگاز) به  %3351میرسید از آنجا که سرمایهداران ب رگ صنعت اغلب
در عمده فروهیی نی فعالیت داهیتند سیود آنان را در بخش صینعت باید با اتتسیاب سود عمدهفروهی
تعیین کرد) .در کشییاورزی سییهم سییود ،بهره و اجاره در کل درآمد آن بخش  %1353یا تدودا  3برابر
م د و تقوق پرداختی آن بود .سیهم سود ،بهره و اجاره در کل درآمد گروه خدمات مؤسسات مالی و
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پولی  %1351یا تدودا کمی بیش از  3برابر م د و تقوق پرداختی در این بخش

بود1.

در سا های میان  1513و  ،1533نابرابری میان مصرف ههر و روستا و میان مصرف هاغلان در
فعالیتهای مختلف نی اف ایش یافت .اگر نسیییبت متوسیییط مصیییرف خانوارهای هیییهری به مصیییرف
خانوارهای روسیتایی در سا  159 ،1511به  1بود ،این نسبت در سا  ،1531به  151به  1اف ایش یافت.
نسبت متوسط مصرف مدیران به مصرف کارکنان استخراج ،تولید صنعتی و تملونقل از  5/51به  1در
سا  1511به  3/11به  1در سا  1531اف ایش یافت .متوسط مصرف «مدیران» بخش کشاورزی که در
سا  5 ،1511برابر مصرف کارکنان این بخش بود ،در سا  1531به 1/1

برابر رسید5.

بررسیییهایی که رویکرد طبقاتی به توزی درآمد ندارند و بر معیار متعارفِ کمیِ دهبهای
درآمدی اسیتوارند ،نی نشان میدهند که روند نرخ هاخص جینی از اواخر دههی  1511تا  1533رو به
اف ایش داهیته اسیت و در نتیجه توزی درآمد و مصیرف نابرابرتر هده است .این نرخ در سا های بین

 1سالنامهی آماری کشور 1533 .و .1539
 1تسابهای ملی ایران .1533-1551
 5نتایج آمارگیری از مصرف خانوارهای روستایی ههری درسا  1531و بهداد – نعمانی برای سا .1533
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 1533و انقلاب بهمن کاهش می یابد 1.به هرگونه ،در تمامی دورهی  1531- 1551که نابرابری درآمد
از نظر کمّی قابل اندازهگیری هده است ،باید به معنای اف ایش نابرابری نسبی ،ونه مطلق ،تفسیرهود.

***

سیییخن کوتاه ،پس از کودتای  ،1551و بهویژه در دورهی ،1531-1511اعما سییییاسیییتهای
اجتماعی و اقتصادی آمرانهی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی ،و غلبهی سرمایهداری همراه با رهد

دیوانسیییالیاری اداری و نظامی مدرن با سیییرکوب هرگونه ترکتی که مناف سیییرمایهداران و متحدان
خیارجی آنهیا را بیه خطر میانداخت ،صیییورت گرفت .و ،در این دوره ،همانند دورهی پهلوی او ،
دامنهی این سییرکوب نهتنها اعتصییابات کارگری و دیهر فرودسییتان و روهیینفکران را دربر میگرفت،
بلکه هر نوا جنبش دموکراتیب و هر نوا اعتراضیی با این مضیمون را نی هامل میهد .آن یب تبعید
هد ،این یب تبعید را برگ ید.

 1ن.ک .به Hadi Esphahani- Pesaran

| نقد اقتصاد سیاسی |

بیسیییابقهی تولید و صییینعتیهیییدن ،توسیییط یب قدرت سییییاسیییی-اقتصیییادی متمرک مبتنی بر یب

فرهاد نعمانی 111 /

منابع
مارکس ،انگلس و لنین:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm
The

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm
)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

| نقد اقتصاد سیاسی |

)Book of verse--Karl Marx (marxists.org
و.ا .لنین« ،رهد سرمایهداری در روسیه» ،مجموعه آثار ،ج 51
و.ا .لنین« ،نقد پیشنویس دوم پلخانف برای برنامه ت ب» ،مجموعه آثار ،ج 3
و.ا .لنین« ،یادداهتهایی درباره طرح برنامه دوم پلخانف» ،مجموعه آثار ،ج 3

منابع فارری
التجاِیی ،ابراهیم و زهرا پورباقر" 1595..بررسی جهتگیری سیاستهای بازرگانی خارجی ایران" .فصلنامه سیاستهای مالی
و اقتصادی .سا دوم ،هماره 1
بهداد ،سهراب و فرهاد نعمانی .1511 .طبقه و کار در ایران .ترجمه محمود متحد .آگاه

دادبخش ،مسعود و تسین سلیمی" .1591 .کوهش برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران در دورة رضا هاه" .پژوهشنامة
تاریخ اجتماعی اقتصادی ،پژوهشهاه علوم انسانی و مطالعات فرهنهی .سا هشتم ،همارة دوم ،پایی و زمستان
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .1531 .بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .1531 .درباره اصلاتات ارضی و نتایج مستقیم آن
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .1535 .بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان.
هجیعی.زهرا .1511 .نمایندگان مجلس هورای ملّی در بیستویب دوره قانونگذاری .تهران  .موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی

غلامی ،ههرام " .1591 .قانون انحصار تجارت خارجی ایران  :1519زمینه ،اهداف و پیامدها " .فصلنامه علمی-پژوهشهای
تاریخ اسلام و ایران دانشهاه ال هرا .سا بیست و یکم .دوره جدید .هماره  ،11پایی )1

 / 113نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران

غلامی ،ههرام" .1595 .نظام اقتصاد جهانی و صنعتیسازی جایگ ین واردات در دوره رضا هاه :اهداف و پیامدها" .نشریه
پ وهشهای علوم تاریخی .بهار و تابستان )1
فرهادی ،علیرضا" .1511 .بررسی آثار تجارت خارجی بر رهد اقتصادی ایران" .مجله برنامه و بودجه .هماه 11
کاتوزیان ،محمدعلی همایون  .1111 .اقتصاد سیاسی ایران :از مشروطیت تا پایان سلسله رضا هاه .ترجمه محمد رضا نفیسی
و کامبی ع ی ی .نشر مرک )1
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ".1513 .جامعه و دولت در دوره رضا هاه" در تجدّد آمرانه .ویراستار تورج اتابکی  .ترجمه
مهدی تقیقتخواه .ققنوس )1
گالبرایت ،جان کنت .1511 .سیری در اقتصاد معاصر .ترجمه عباس قان بصیری و محسن قان بصیری .تهران .انتشارات
فرزان
لیست ،فردریب  ،.1511.نظام ملی اقتصاد سیاسی .ترجمه ناصر معتمیدی .تهران .انتشار
مردوخی ،بای ید" .1535 .ساختار تولید صنعتی ایران در گذهته و تا و پیشبینی روند مطلوب آن" .برنامه و توسعه .دوره
او  ،هماره او
مصدق ،محمد .1591 .خاطرات و تالمات .تهران .مهارت
نعمانی ،فرهاد .1531 .سرمایهداری چیست ( .ترجمه و تحلیل .نمونه
نعمانی ،فرهاد . 1535 .تحو طبقات نوخاستهی ایران در دوره قاجار .الفبا .جلد چهارم
نعمانی ،فرهاد . 1535 .توسعهی صنعت در دورهی قاجار و اثر غرب بر آن  .الفبا .جلد چهارم
نعمانی ،فرهاد .1531 .اقتصاد سیاسی توسعهنیافتهی و رهد .ترجمه و تالیف .امیرکبیر
نعمانی ،فرهاد .1531 .تکامل فئودالیسم در ایران .خوارزمی.
نیلی ،مسعود و محسن کریمی .1593 .برنامهری ی در ایران 1533 :ی .1513نشر نی
وتید مازندرانی ،غلامعلی  .1513 .اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران  ،جلد او  ،تهران

به فارری  ،تارنماها:
آیتی ،عطا:
http://www.iichs.org/PDF_files/A_dictatorship_and_economy.pdf
برهانی ،مرجان40039139510302.pdf :

| نقد اقتصاد سیاسی |

لیست ،فردریب  .1511.اقتصاد ملی و اقتصاد جهیانی :تجیانسهیا و تعیارضهیا .ترجمیه ناصیر معتمدی ،تهران .انتشار.

فرهاد نعمانی 113 /

پاکدامن ،ناصر:
https://pecritique.files.wordpress.com/2018/10/drpakdaman-amarnaeh.pdf

هجاعی دیوکلایی ،سید تسن)1 :
https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_7017_19119d34bb0b018d94201466e5ee0a
86.pdf
هجاعی دیوکلایی ،سید تسن40039139811301%20(1).pdf )1 :
عبدالهی ،محمد جواد1572844218-9560-98-1-2.pdf (ensani.ir) :

| نقد اقتصاد سیاسی |

صداقت ،پروی  :صداقت
معرفتی ،هادی )1 :قانون انحصار تجارت خارجی)(donya-e-eqtesad.com
معرفتی ،هادی )1 :استعفای ارزی)(tejaratefarda.com
©
مرک پژوهشهای مجلس هورای اسلامی :مرک پژوهشها  -برگ نخست)(majlis.ir

نعمانی ،فرهاد و سهراب بهداد :دولت در جوام سرمایهداری درتا توسعه
نعمانی ،فرهاد و سهراب بهداد :تعیّن دیالکتیکی و سطوح انت اا – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی
یالمار هاخت  -ویکیپدیا ،دانشنامهٔ آزاد)(wikipedia.org
قانون انحصار تجارت خارجی | وکالت آنلاین)(vekalatonline.ir

آمار و گزارشهای دولتی:
گ ارش اقتصادی و ترازنامه بانب مرک ی ایران .سا های مختلف
تسابهای ملی ایران  .1531 .1533-1551 ،بانب مرک ی ایران
درآمد ملی ایران .1551-11 :بانب مرک ی ایران
نتایج سرهماری عمومی نفوس و مسکن  .1533مرک آمارایران
سالنامه آماری کشوری .1511 .151951513 .1533 ،مرک آمار ایران

 نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران/ 111

 مرک آمار ایران.1531 نتایج آمارگیری نیروی انسانی
 وزارت کار و امور اجتماعی.1535 -1531 .نتایج سرهماری از کارگاههای جامعه ههری کل کشور
. مرکر آمار ایران.1511 آمارگیری صنعتی سا
 مرکر آمار ایران.1531 آمار صنای ب رگ ایران در سا
 مرک آمار ایران.1559 آمارگیری کشاورزی سا
1535  مرتله دوم سرهماری کشاورزی سا،نتایج آمارگیری کشاورزی
.  مرکر آمار ایران.1535 آمار صنای ب رگ ایران درسا

| | نقد اقتصاد سیاسی

:مناب انهلیسی
Abrahamian, Ervand. 1982. Iran between Two Revolutions. Princeton:
Princeton University Press.
Agah, Manucher.1958. Some Aspects of Economic development of Modern
Iran. PhD Dissertation. Oxford University.
Atabaki, Touraj, Ed. 2007. The State and the Subaltern. London: I.B. Tauris.
Alavi, H.. 1972. “The state in post-colonial societies: Pakistan and Bangladesh”.
New Left Review, 75. pp. 52-81.
Bharier, Julian.1971. Economic development in Iran: 1900-1970. London.
Oxford University Press.
Cronin, Stephanie. 2007. “Reform from Above, Resistance from Below: the
New Order and its Opponents in Iran, in Touraj Atabaki, Ed. The State and the
Subaltern. London: I.B. Tauris.
Daftary, Farhad.1972.” The Balance of Payment Deficit and the Problem of Inflation
in Iran, 1955-1962”. Iranian Studies. Vol. 5, No. 1
Cardoso, F. H, and E. Faletto. 1979. Dependency and Development in Latin
America. Berkeley: University of California Press.
Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: State and Industrial Transformation.
Princeton: Princeton university press.
Fichte, Johann Gottieb. 2018. Addresses to the German Nation. Trans. R.F.
Jones and G.H. Turnbull. Franklin Classics
Floor, Willem.1984. Industrialization in Iran 1900-1941. University of Durham.
Center for Middle Eastern and Islamic Studies. Occasional paper, No 23
Foran, John. 1992. Fragile Resistance: Social Transformation in Iran. Western
Press
Hagemann, Herald, Eugen Wendler. 2018. The Economic thought of Friedrich
List. Routledge.

111 / فرهاد نعمانی

Friedrich List. Oxford university press. Oxford
U.N. General Industrial Statistics. N.Y.

| | نقد اقتصاد سیاسی

Karshenas, Massoud. (1) 1990. Oil, State, and, Industrialization in Iran.
Cambridge: Cambridge University Press
Khavarinejad, Abolfazl, 2009. “Estimation of Gross Domestic Product of Iran
(1906-1935),” Journal of Money and Economy, Monetary and Banking
Research Institute, Central Bank of the Islamic
Republic of Iran, vol. 5(3), July
Koo, Hagen (ed.). 1993. State and Society in Contemporary Korea. London:
Cornell University Press.
List,Friedrich ,1966,The National System of Political Economy, New York
McLachlan, K. 1968. Land Reform in Iran. In W.Fisher. ed. The Cambridge
History of Iran. Cambridge. Cambridge University Press.
Maddison, Angus. 1991. Dynamic Forces in Capitalist development: A Long
Comparative View. Oxford University Press.
Moaddel M. 2009. “The Iranian Revolution and its Nemesis: The Rise of Liberal
Values among Iranians.” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the
Middle East. 29
Moghadadam, Gholam Reza. 1956. Iran’s Foreign Trade Policy and Economic
Development in the Inter- War Period. PhD Dissertation Stanford University
Nomani, Farhad. 1987. « Macroeconomic trends in the economic crisis of Iran”.
Mondes en developpement. Vol. 15. No 58-59.
Nomani, Farhad and Sohrab Behdad. 2006. Class and Labor in Iran: Did the
Revolution Matter. Syracuse University Press. N.Y.
Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2012. “Democracy, Civil Society, and the
Iranian Working Class” in Ramin Jahanbegloo (ed.) Civil Society and
Democracy in Iran. Toronto: Lexington Books. Pesaran, M.H and F. Gahvari.
1978. “Growth and Income Distribution in Iran”, in R. Stone and W. Peterson,
eds. Econometric Contribution to Public Policy. LondonRahnema, Saeed.1990.
“Multinationals and Iranian Industry: 1957-1979”. The Journal of Developing
Areas. Vol. 24, No. 3
Portes, Alejandro and Kelly Hoffman. 2003. “Latin American Class Structures.
Their Composition and change during the Neoliberal Era”. Latin American
Research Review. Vol 38. No 1
Salehi Esfahani, Hadi, and M. Hashem Pesaran, 2009. “The Iranian
Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective” . Iranian Studies Vol.
42, No. 2
Schmitz, Hubert. 1984. “industrialization Strategies in Less Developed
Countries: Some Lessons of Historical Experience”. The Journal of
Development Studies. Vol. 21, No.1.
Szporluk, Roman. 1993. Communism and Nationalism: Karl Marx versus

 نقش دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران/ 119

Yalman, Galip L. 2009. Transition to Neolibralism: The case of Turley in the
1980s. Istanbul Bilgi University Press.

| | نقد اقتصاد سیاسی

On Websites:
Boianovsky, Mauro :
https ://anpec.org.br/downloads/Encontro%202011_texto%20Boianovsky.pdf
Daftary, Farhad. BARNĀMA-RĪZĪ – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)
Fichte, Johan:
https://archive.org/stream/addressestothege00fichuoft/addressestothege00fichu
oft_djvu.txt
Hakimian, Hassan. INDUSTRIALIZATION i. The Reza Shah Period And – Encyclopaedia
Iranica (iranicaonline.org)
Karshenas. M. (2) FISCAL SYSTEM v. PAHLAVI PERIOD – Encyclopaedia
Iranica (iranicaonline.org)
Karshans. M, Hakimian, H. INDUSTRIALIZATION ii The Mohammad Reza
Shah Pe – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)
Nuri Naini, Mohamad Said. FARMING – Encyclopaedia Iranica
(iranicaonline.org)
Nowshirvani, Vahid: COMMERCE vii. Pahlavi and post-Pahlavi periods –
Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)
Pesaran, M. Hashem. ECONOMY ix. IN THE PAHLAVI PERIOD – Encyclopaedia Iranica
(iranicaonline.org)
Category:Hjalmar Schacht - Wikimedia Commons

