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 ی نویسندهدرباره

در  ود وب س ازمان مدریر  ننعی  ارش د آنالیس  ِن و امدرس از پیش از انقلاب سعید رهنما، 

های او در آن کیاب کید.م  تدررس نیز مهندس   ننار  دانشاا  ننعی  شیر  یدانش دد 

از  جهان ؛۵۵۱۱ ، ننعی  ریرسازمان مد ، سازمان یهاسیمیس  از بودند زمان از جمله عبارت

 یکشورها و  ییچندمل یهاشیک ؛ ۵۵۱۱ ،س ازمان مدریر  ن نعی  )تیجمه(، ،گیانظام درد

، ان، بهاران/پیموابسیه ش دن ن نعی و  وابس ید یهاهرنظی؛ ۵۵۱۱، بهاران/پیمانه، افیینتوس عه

 سم،یفاش دول ،: پولانزاس ؛ و ۵۵۱۱، علم  یفلسفه بین ِجهان یهار  دربار رادداش ؛ ۵۵۱۱

س  یاس  یی  یگذاران اتحادرهاز پارهوی  ۵۵۱۱در دوران انقلاب . ۵۵۱۱، ، بهاران/پیمانطبقه

ش وراهای کارگیان و کارمندان س ازمان گس یی  و نوسازی ننار  اریان، میشدز از بیش از 

 .  ارن اتحادره بودرند واحد ننعی ، و عضو هیئ  اجیا

سیاد افعالی  دانشااه  پیداخ . سعید رهنما ی ادامههای بعد، او مهاجیت کید و به در سال

ک گذاری و مدریر  دولی  دانشاا  رورعال  سیاس  یرئیس سابق مدرسهو   علوم س یاس 

  همین دانشاا  اس . یاسیاد بازنشسیهو  کانادا

 رو  به  سازمان ساخ به انالیس  و فارس  در ارن دور  عبارتند از، س عید رهنما  هایکیاب
؛ ۵۵۱۱، باران ،؟یانرا در  دموکیاسالیس وس  اتیح درتجد ؛۵۹۹۱، ، مک گیاهیز س یمیس 

 یس  روراراد؛ ۵۹۹۱، ، )وریاس  یار همیا  با س  هیاب بهداد(، آی. ب  توررسبعد از انقلاب یانار

، مارکس  شناسرو  ؛۱۰۰۹، ، )با هارد  مغیث  و مارک گودمن(، دانشاا  تورنیوشد  طیاح

،  آگا  ؛۱۰۵۱، میلانمک ورگیِ پَز، های مارکس : دردگا یدارهرسیما از گذار ؛ ۱۰۵۰، ، پاا 

 س  میرفیم یهاتجیبه  بازخوان  .۵۵۹۱، ، آگا س  یمیب قین یه اانقل اب  ب ازخوان؛ ۵۵۹۱

 کند.شی م زودی انیشارات آگا  منی، جدردتیرن کیاب رهنما به زبان فارس  را به سییالیسوس

انیل  م هار  چونهای رهنما در نش  یرهلهمقاش  د ، های وریاس  یاریها در کیابعلاو  بی مقاله

 ررورو، س وش الیس   رجیس یی، اردنامیک اند ارندسییرال دموکیاس ، جورنال آو درولوپین 

 اند س  مس  وس  یالی و پ الیییدس، نیو ک انفلید   کوارتیل ، کوارتیل ، وُرل د تِید ،ارر از
ن  و های فیانسوی، اسرانیار ، روس ، چیهای او به زباننوشیه بیخ انیشار رافیه، و  دموکیاس 

 .اندعیب  تیجمه شد 
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 ،داریرمایهسپیشانیافته برکنار از صنایع سنتی  قرن چهاردهم شتمسی در ایران  توسعه یدر آستتانه

جود وسازی، آرد، و صنایع دستی، عملاً صنعت مدرنی ستازی، بافندیی، چر بافی، کاشتیازجمله قالی

در انحصتتار استتتعمار ان لیس قرار  یتمامبههم نداشتتت، و تنها صتتنعت مدرن در بفت نوت بود که آن

کر، سازی، قند و شای ازجمله کبریتهایی پراکنده برای ایجاد صتنایع مصترفی و واس هداشتت  تلا 

مانده و بیری، چوب، و آجر انجا  شتتده بود  اما در شتترای  ع پزی، شتتیشتتهتوتون، نستتاجی، صتتابون

ا  ان لستان با تل یی ت ویت شدهستل ان  قاجار، سل ه ومرج  ستیاستی و اقتصتادی  دوران آخری هرج

هایی که های ستیاسی در مناق  مفتل  کشور، نه دولت، و درییری3۱3۱برای تحمیل قرار داد  نن ی  

جز چند استثنا  -ند، و نه آمدند در وضعیتی بودند که سیاست صنعتی داشته باشدرپی به روی کار میپی

 یذاری کنند  دارانی که بفواهند یا بتوانند در صنعت مدرن سرمایهسرمایه -

شتتتود که از ابتدای قرن، مکومت مرکزی ی صتتتنعت مدرن در ایران از زمانی آ از میتاریفچه

شدن ینعتییرد  در قول  ای  قرن، صآید و ستیاستت مدرنیزاسیون را پی میقدرتمندی به روی کار می

تری  عامل  تحول و مهم عنوانبهکند و هتای ختا   خود از مرامتل متعتددی یذر میایران بتا ویگیی

، داری، تغییر و تحولات قب اتی، ظهور  بورژوازیتغییرات عظیم  ساختاری، رشد سرمایه یتوسعه، زمینه

ی متوستت  جدید، تحول شتتهرنشتتینی و دی ر تغییرات اجتماعی، ی کاریر و قب هرشتتد ستتریع  قب ه

ت، ی پیشرفت  کج و معوج  ای  تحولاکند  مشکلات بر خاسته از نحوهاقتصتادی و ستیاسی را فراهم می

 زند  نظا  جدید باشود که س وط نظا  سیاسی را رقم میهای عظیمی میستاز  بحرانازجمله زمینهخود 

های ها و فساد و سوءاستوادهکاری، ندانمتربیتومرج ها را مال با هرجهمان سیاست ،ای متواوتداعیه

زند  دایی را دام  میزی صنعتهایی متی روند  وارونهبرد، و در عرصهرسیدیان، به پیت میبه قدرت

و بعد از ان لاب،  31۳۱ی اصلی قبل از ان لاب توان در دو مرملهبر ای  اساس تحول صنعتی ایران را می

 شوند، مورد بررسی قرار داد های مفتل  خود ت سیم میکه هریک به فاز
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 دوران قبز از انقلاب
 

 ۵۵۱۰تا  ۵۵۰۱دوران پهلوی اول: سیآغاز ننع  مدرن،  -۵

آه  راه یویگه ایجاد شبکهها بهی زیرساختتری  تحولات آ ازی   دوران رضتاشاه توسعهاز مهم

های شوسه جاده یها و توستعهیاهها به هم، و نیز ایجاد بندری آنستازدر شتمال و در جنوب و متصتل

ستتهیل عتی را تصتتنایع و تولید و توزیع  محصتتولات صتتن یتوستتعه یتنها زمینهها نهبود  ای  زیر ستتاخت

آمدند  بفت ها به وجود میستتتاز صتتتنایع جدیدی بودند که در اقرا  آنکردند، بلکه خود زمینهمی

ی صتتنعتی و ایجاد صتتنایع مفتل  در ن اط بر توستتعه 3های اقتصتتادی دوران رضتتاشتتاهمهمی از برنامه

عتی مهمی از سیاست صنبفت  روای ازلاز  در اختیار نبود   یمفتل  کشتور تکیه داشتت، اما سرمایه

رضاشاه، ایجاد انحصارات دولتی بود، ازجمله انحصار قند و شکر، و نیز انحصار دخانیات  با کنترل ای  

آمد و از ستتوی فراهم می تربیتهای یذاریهای ماصتتله برای ستترمایهآمدستتو درانحصتتارات، از یک

های   بازاربرای یافتز جمله ابریشم امحصتولات ای پارهدی ر در جهت افزایت کمیت و بهبود  کیویت 

ی آن از کسور بازنشست ی م امات دولت یشتد  ایجاد اولی  بانک ایرانی که سرمایهصتادراتی تلا  می

 در م اقع بعدی بانک ملی ایران، بانک  بود یصنعت یهاپروژه یمال  یمأت منظوربه جمله ازتأمی  شتد، 

های ایرانی سه بانک خارجی، ایمپریال بانک کاریشایی، و بانک رهنی به وجود آمدند  م د  بر بانک

ر به کشتتتو یآو پرشتتتیتا، ایمپریال اتوم  بانک و بانک ایران و روس فعال بودند  وایذاری امور مالیه

سپه بود  سرداراو قبل از سل نت رضاشاه و زمانی که  آرتور میلستپو، متفص  امریکایی که در دوران

ایل ی دولت ایوا کرده بود  اما به دلبه ایران دعوت شده بود، ن ت مهمی در تنظیم سیستم مالی و بودجه

ی ارتت، به خدمت او پایان داده شد  خاقر مفالوت میلستپو با افزایت مداو  بودجهمفتل  ازجمله به

 3۱1۱که در  یت امریکا در ایران،مأمورایران،  یبارهالعاده جذاب خود درفوقلی  کتاب میلستتپو در او

های آن زمان، ضتتم  تحستتی  و موت امترا  نستتبی منتشتتر کرد، با دیدی متواوت از دید  اورینتالیستتت

  1دهد خوبی شرح میهو مشکلات آن دوره را ب ماندییع بفرهن ی، س ح 
                                                      

 ازجمله ن اه کنید به:3 

Amin Bananni, (1961), The Modernization of Iran: 1921-1941, Stanford 
University Press; Julian Bharier, (1971) Economic Development of Iran: 1900-
1970, Oxford University press. 

1 Arthur Millspaugh, (1924), The American Task in Persia, T. Wrner Laurie. 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.39961/page/n13/mode/2up 
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 برای های ستن ی های صتنعتی رضتتاشتاه عبارت بودند از برقراری تعرفههای ستیاستتدی ر جنبه

د ایجا ،یذاری مستتت یم دولت در ایجاد صتتنایع جدیدممایت از محصتتولات صتتنعتی داخلی، ستترمایه

های مهمی بود که در از نهاد و به وزارت پیشتتته و هنر تغییر نا  داد وزارت صتتتناعت و معادن که بعداً

 ا  شد  ایجاد صنایع فولاد انج برایهایی نیز تلا همچنی  د  کری صنعتی ن ت مهمی ایوا هت توسعهج

بهره های کمیذاران داخلی از قری  پرداخت وا های صنعتی نیز جلب سرمایهبفشتی از سیاست

، آمدمیدستتت داری و رواب  فئودالی و تجارت بهدرآمد  از زمی  یماکم که عمده یاما قب ه  بود

 روای زایذاری در صنعت ساخت را نداشت  ریسک سرمایهای به پذیر  چندان علاقه جز چند استثنابه

تدریج بفت خصوصی نیز در مد محدودی هد، و بکردولت بود که صنایع جدید را ایجاد  خود  عمدتاً

شور نمایندیان تجار کی  اقدامات رضاشاه پس از سل نت، ملاقات با نفستصنعت شد  از  یوارد عرصه

های صتادرات و واردات شکایت داشتند  اولی  اتاق تجارت ستامانیهبود که از اوضتا  اقتصتادی و ناب

 الضرب تشکیل شد به ریاست امی  31۳۳ایران در 

ودند ای بای صنایع مصرفی و واس هوجود آمدند، پارهتری  صنایعی که در دوران رضاشاه بهمهم

های داخلی را فراهم ایران امکان تأمی  نیاز یماندههای ستتتاختار ع بمحتدودیت کته در آن م  ع بتا

بافی یشهر، یونبافی مازندران، نساجی قائمور رشت، یونیجمله بودند، شترکت پیلهآوردند  از آنمی

 3پزی، و چوب َاسالم یمان ری، سیمان لوشان، چندی  آجرستازی تهران، قند ورامی ، سترشتت، چیت

ن ت  ی کاریرکنار از تأمی  انوا  پارچه، در اشتتتغال نیروی کار و ایجاد قب هانجات نستتاجی برکارخ

وامد رستتید  ابریشتتم  1۳ستتال مکومت رضتتاشتتاه به بیت از  3۱ها در قول مهمی داشتتنتد و تعداد آن

الضتترب با کمک دار تجاری  معرو  دوران قاجار، ماج امی تری داشتتت و ستترمایهقدیمی یستتاب ه

پس از مدتی از بی  رفته بود  ای  صتتنعت اهمیت زیادی هم که کرده  تأستتیسای انستتویان کارخانهفر

بافی و نیز صتتادرات داشتتت  استتتان ییلان با شتترای  اقلیمی برای مصتتار  داخلی ازجمله صتتنعت قالی

مناسب برای رشد درخت توت که برگ آن خوراک اصلی کر  ابریشم است، انتفاب شده بود  ییلان 

 یجارهدر ا مازندران از نظر دی ر صتنایع ازجمله چای و شیلات هم اهمیت زیادی یافتند  شیلات قبلاً و 

ه شتوروی، شرکت مفتل ی ب تأستیستواف ی با دولت جدیدال درپیروستیه بود، اما در زمان رضتاشتاه 

                                                      

تداو  »قبلی خود تحت عنوان  یاقلاعات ای  بفت از نوشته یهها اشتاره خواهد شد، عمدجز منابعی که جدایانه به آنبه3 

 خذ زیر استواده شده:أ، در م«و تغییر در سیاست صنعتی ایران

Saeed Rahnema, (1995), “Continuity and Change in Industrial Policy”, in Saeed 
Rahnema and Sohrab Behdad, (eds.), Iran After the Revolution: Crisis of an 
Islamic State, I. B. Tauris, London, New York. pp. 129-149. 
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نظیر کنار از دی ر صتتتنایع مصتتترفی و امور شتتتیلتات ادریتای خزرب را برعهتده یرفت  بر وجود آمتد

ای تولیدات واستتت ه یستتتازی، چند کارخانهخانجات قند، تنباکو، چر  و بلورها، کارستتتازیکبریتت

 آجرپزی نیز به وجود آمدند   یی سیمان و چندی  کارخانهازجمله دو کارخانه

هزار نور رسید  اولی   ۳۳در دوران رضاشاه تعداد کاریران صنعتی در ای  کارخانجات به مدود 

، جمعیت 313۱ز برای جمع آوری آمار انجا  یرفت، و اولی  ستتر شتتماری نووس در ستتال ها نیتلا 

میلیون تفمی  زد  از نظر ت ستتتیم فضتتتایی کتار، اکثریت قریب به اتواق صتتتنایع دوران  1/3۱ایران را 

با شتترو  جنج جهانی دو  مازندران، ییلان، تهران و تبریز قرار داشتتتند   یرضتتاشتتاه در چهار من  ه

 ی از بسیاری از ای  صنایع دچار مشکل شد برداربهرهو  توسعه

تصادی اق یر م تمامی مشکلات ناشی از س ح نازل توسعهدوران کوتاه رضتاشاه، به، یقور کلبه

شدن های ستیاسی، از نظر صنعتیو اجتماعی، محدود بودن و ناکارآمدی صتنایع، و اختناق و سترکوب

ات ر م تحولالعاده مهم بود  اما بهآ ازی فوقی کاریر سرد قب هداری و رشمایهایران، رشد رواب  سر

تری  مانع رشد اجتماعی، ازجمله پیشرفت زنان و نظا  آموزشی و قضایی، مهم یموزهمهم ازجمله در 

ی کاریر، سترکوب ستیاستی و دیکتاتوری بود  درستت قبل از است رار  سل نت رضاشاه در کیوی قب ه

تأثیر ان لاب اکتبر شتکل یرفته بودند و مزب عدالت اکمونیستب در اولی   ایران جریانات چپ تحت

خود در انزلی خواستار برقراری م  تشکل برای زممتکشان شده بود، و بر ای  اساس شورای  یکن ره

ها ایجاد شتتده و اعتراضتتات کاریری، های ایران به وجود آمده بود  تشتتکل کاریران چاپفانهاتحادیه

 ر های دیساعت کار در روز را تحمیل کرده بود  تشکل هشتتشتکل و  عت نوت م ّازجمله در صتن

خبازان، و کارکنان پُست نیز شکل یرفته بود  با است رار دیکتاتوری رضاشاه، تمامی  یازجمله اتحادیه

های خارجی از فعالیت علنی جریانات چپ و کاریری ستترکوب شتتد و تا برکناری او از ستتوی قدرت

 دند باز ایستا

 

 ۵۵۵۱تا  ۵۵۱۰دوران جن  جهان  دوم و دوران دول  مل ،  -۱
 ند و عملاً متوق ی صنعتی ایران را کُهای ستیاسی روند توسعهدوران جنج جهانی دو  و بحران

ل را نیز های ریالی اشغاکرد  ایران تحت اشتغال متو ی  بود و متی مجبور شتده بود که بفشی از هزینه

چنان دچار  ون لمملتأمی  کند  کمبود مواد  ذایی، بیکاری و ف ر بر مشتتکلات افزوده بود  ستتیستتتم 

یانی از یاری، شتر و الاغ استواده های اداری و بازرمشتکل بود که دولت دستتور داده بود که ستازمان



 ۱/  سعید رهنما

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

مجلس با دعوت  3113در سال  3کنند، و برای وارد کردن سه هزار شتر از هندوستان وارد مذاکره شد 

ای را یرانهیهای سفترییس کل دارایی کشور مواف ت کرد و او سیاست عنوانبهمجدد  آرتور میلسپو 

ار و ها در پیت یرفت که با اعتراضتتات تجنترل قیمتآوردن ستیستتم مالیاتی و کی به نظم درزمینهدر 

شدن مکومت مرکزی داد، در پست خود باقی ماند  تضعی  که استعوا 3111مواجه شتد، اما تا کستبه 

ادی در توده نووذ بسیار زی تأسیسهای کاریری و سیاسی داده بود، و مزب تازهای به فعالیتجان تازه

 3۱۱وابستتته به مزب توده ایران  ی مرکزیشتتورای متحده، 3113ود  در ها یافته بها و اتحادیهستتندیکا

 هزار عضو داشت   ۱۳۳وابسته به خود و در مجمو   یسندیکا و اتحادیه

های اقتصتتادی و اجتماعی و ستتیاستتی ستتامانیهکنورانس تهران، ناببریزاری ر م پایان جنج و به

دولت دستت به دست شدند و واضح بود که سیاست یازده  311۳تا  311۳های ادامه داشتت  بی  ستال

های ابینهها و کتوانستتت در پیت یرفته شتتود  جالب آن که در تمامی ای  کابینهصتتنعتی خاصتتی نمی

 یخانهبعتدی کته یکی پس از دی ری در ای  دوران بته وجود آمتدنتد، برای صتتتنایع و معادن وزارت

ع، صتتنای یهای دولت در موت و توستتعهیذاریمایهمستتت لی ایجاد نکردند  در ای  دوره علاوه بر ستتر

 «بزرگ»وامد صنعتی  3۱۳تعداد  311۱شد  در یذاری میتدریج وارد سرمایههبفت خصتوصتی نیز ب

دوا  بودند  از محصولات مصرفی کم یتولیدکننده ب وجود داشتند که عمدتاًتربیتابا ده نور کاریر و 

شتتد  ای  صتتنایع اره میتوستت  دولت اد دولت بود و مستتت یماًصتتنعت عمده در مالکیت  ۱۱ای  تعداد، 

 یاولی  برنامه 311۱در  1شد صتد نیروی کار صنعتی  شا ل در صنایع بزرگ را شامل میدر ۳۳مدود 

ذاشته یرفت، به اجرا یی صنعتی را در بر میهایی از آن که ازجمله توسعهملی تنظیم و بفت یتوسعه

 «اصل چهار تروم » سازمان افزایت نووذ خود در ایران داشت و از قری  دولت امریکا ستعی بر 1شتد 

ی فنی هاامریکا برای جلوییری از نووذ شتتوروی بود، به ایران وا  و کمک تأستتیسهای تازهکه از نهاد

ستان  با درپی ان لهای پیکردن صنعت نوت و توقئهداد  ای  دوران مصاد  بود با جنبت ملیارائه می

، ان لستان مزایا و امتیازات کاریران نوت را ق ع کرد و شور  311۱اسوند  1۱تصتویب ای  قانون در 

 دام  زد  را خوزستان و دی ر ن اط  درو درییری 

                                                      

  1۱۱جلد اول،    روز شمار تاریخ ایران: از مشروقه تا ان لاب اسلامی،باقر عاقلی، 3 

1 Julian Bahrier, (1971), op. cit. p. 181. 

1  George B. Baldwin (1967), Planning and Development in Iran, The Johns 

Hopkins Press, pp. 24-39. 
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  دولت اولی یسو زمینهاز یک 311۳با به قدرت رستیدن دولت ملی دکتر مصدق در اردیبهشت 

های خارجی های قدرتتوقئه یستتتاز تمامملی و مستتتت ل ایرانی به وجود آمد، و همی  امر خود زمینه

از بود، سهای ان لستتان و ا عمال نووذ امریکا، عد  همکاری شوروی نیز مسئلهشتد  علاوه بر خرابکاری

شتتوروی به ایران در دوران تری  آن عد  وایذاری بیت از یازده تُ  قلای ایران از بابت بدهی که مهم

جنج جهانی دو  بود که قب  تواف  قرار بود پس از پایان جنج به ایران داده شتتود  از دی ر اقدامات 

قور که اشاره شد، قبلا تحت کنترل یک شرکت دولت مصتدق، ملی کردن شیلات شمال بود که همان

اران به خدمت مستشای  دولت ت  روستی بود، و دولت مصدق تمدید قرارداد را نپذیرف-مفتل  ایرانی

ت نوت های صنعلیتفعا یتری  سیاست صنعتی ای  دوره ادامهستوئدی در شهربانی نیز خاتمه داد  مهم

ها بود که پس از شکست مذاکرات ناچار به ترک ایران شدند  و بدون مضور ان لیسی قور مستت لبه

ایجاد  یمجلس بودجه 3113ات بود  در صتتنایع و کاهت وابستتت ی به وارد یدی ر بر توستتعه تأکید

 دکتر مصدق هم وزارت صنایع یقند را به تصویب رساند  اما جالب آن که در کابینه یشتت کارخانه

ای تشکیل نشد  تشوی  خانهتیر نیز چنی  وزارت 1۳بعدی او پس از  یو معادن وجود نداشت  در کابینه

ان و العمل ان لستها بود  اما مشتکل عمده عکسی  ستیاستتهای اداران بومی نیز از دی ر جنبهسترمایه

یع هم یذاری در صناکشتور بود و بر سرمایهارزی  تری  منبع درآمدق ع فرو  نوت ایران بود که مهم

ملی که با ممایت وسیع اقشار مفتل  مرد  برای ممایت از  ین ت مهمی داشت  فرو  اوراق قرضه

ت دول توانست جبران کمبود در آمد  رو شد، تا مد محدودی میدولت ملی و دموکراتیک مصدق روب

 باشد  بانک صادرات و معادن نیز در همی  دوره ایجاد شد  

های ، شتتترای  بحرانی ای  دوره مصتتتاد  بتا دوران جنج، ستتتپس تحریم و توقئهیقور کلبته

توده ایران که ممایت شتتتوروی و به تبَع آن مزب شتتتان، عد ان لستتتتتان و امریکتا و عوامتل داخلی

ن شد ها، مانع از آدکتر مصدق و دی ر لیبرال یتری  مزب آن زمان بود، و خ اهای شفصیافتهسازمان

که از ای  فرصت دموکراتیک برای پیشبرد یک سیاست صنعتی مناسب استواده شود، و سرانجا  ظر  

مرداد  1۱ی سازمان سیا در یزنهاور در امریکا و مرگ استالی ، کودتاآچند ماه پس از روی کار آمدن 

 د داپایان به عمر دولت ملی در ایران 
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 ۵۵۱۱تا  ۵۵۵۱زد ، شدن شیابننعی  :دوران تثبی ِ پهلوی دوم -1

ی تری  مرملهشود، در واقع مهمای  دوره که با بازیشتت محمدرضتاشتاه پس از کودتا آ از می

افت آمدی بهتری بر اثر دریه مال منابع درایران است  دولت کی صتنعتی تغییرات ستاختاری و توستعه

ای، در آمد ناشتتتی از صتتتادرات نوت را به درپی امریکا و نیز پس از وقوههای مالی پیها و کمکوا 

تدریج افزایت داد  بعلاوه در ای  دوره هذاری خود در بفت صتتنعت را بیدستتت آورده بود، ستترمایه

های مست یم خارجی در یذاریداران صتنعتی، و نیز رشتد سترمایهسترمایه یشتاهد ظهور و رشتد قب ه

 یرفت  های مفتلوی را در بر میهای  یر نوتی هستیم  ای  مرمله خود فازبفت

انجا  به سر ی نوت بود کهشتدهتری  بفت ستیاستت صتنعتی تعیی  تکلی  صتنعت ملیابتدا مهم

ب، ٪۱۳ب، پنج شرکت نوت امریکایی ا٪۱۳ی بی پی اکنسرسیو  جدیدی، متشکل از شرکت نوت ان لیس

ل هلندی ا های برای ایران و شرکت ۳۳-۳۳ب، بر مبنای ت ستیم سود  ٪۱ب، و س ا  پ فرانسته ا٪3۱شت 

هایی به عمل آمد و ازجمله قلاهای مورد قلب ایران از ختارجی، وایذار شتتتد  با شتتتوروی نیز تواف 

 دوران جنج دو  به دولت کودتا منت ل شد  

شیر پاستوریزه  یصنایعی ازجمله اولی  کارخانهب 31۱3تا  311۱اعمرانی کشور  دو  یقی برنامه

های زیرستتتاختی مهم ازجمله ی ستتتیمان و تعدادی پروژهقند، یک کارخانه یدر تهران، چند کارخانه

اول  یینهای صورت ن رفته بود  در دو کابآمدند، اما هنوز تحول صنعتی عمدهها به اجرا درستازیستد

برای اولی  بار در ای   311۱ای وجود نداشتتت  اما از ستتال پس از کودتا هنوز وزارت صتتنایع جدایانه

وجود آمد  دولت ی صتتنعتی یافت بهیذارستتیاستتتدوره وزارت صتتنایع و معادن با ن ت مهمی که در 

ل که المللی پو یذاری مست یم خود در صنایع را افزایت دهد، اما صندوق بیقصتد داشتت که سترمایه

ی یذاری بفت خصوصی داخلا  بر تشوی  سرمایههمیشت ی تأکیددر چند وعده به ایران وا  داد، با 

ه دولت شتترو  به فرو  زمیندر ای   3یذاری مستتت یم خارجی، با آن ستتیاستتت مفال  بود و ستترمایه

ال کرد  با ای  م «مرد »کارخانجات قند و شتتتکر و ستتتیمان به  یاستتتتثنادولتی، به هایهای کارخانپاره

 یذاری بفت خصوصی در صنایع کماکان محدود بود  سرمایه

به  را به وجود آورد، که بعداً «یذاری خارجیمرکز جلتب و ممایت ستتترمایه»دولتت  311۱در 

ر م امتیازات مهمی که برای تغییر نا  داد  به «های فنی و اقتصتتادییذاری و کمکستتازمان ستترمایه»

های بزرگ خارجی در ای  مست یم خارجی انجا  شد، شرکتم و  یرهای مستت یذارییجلب سترمایه

                                                      

3 Richard. F. Benedick, (1974), Industrial Finance in Iran, Harvard University 

Press, p. 29. 
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دادند  بانک مرکزی نیز در ای  مییذاری در ایران از خود نشان نچندانی به سرمایه یم  ع هنوز علاقه

ران ای ی صنعتی و معدنیهایی که در ای  م  ع ایجاد شد، بانک توسعهتری  نهادشد  از مهم تأسیسفاز 

بانک خارجی شرو  به کار کرد   3۱های خصوصی داخلی و با ترکیبی از سرمایه 311۱بود که از سال 

 المللی با هلند و ژاپ  نیز به وجود آمدند  های بی بانک

با روی کار آمدن جان کندی در امریکا و فشار برای اصلامات ازجمله اصلامات ارضی، تغییر و 

یذاری، های سرمایهعداد فزاینده ای از مالکی  زمی  با ورود به عرصهتحولات مهمی صورت یرفت و ت

 یهداران داخلی، زمینکنار از رشد سرمایهبدیل شتدند  در مجمو ، ای  فاز برداران صتنعتی تبه سترمایه

داری را در اقتصاد و صنعت ایران فراهم های امریکایی و دی ر کشتورهای بزرگ سرمایهنووذ سترمایه

 آورد 

ا ه ایجاد صتتتنایع و زیرستتتاخت با صتتتنعتیهای فعالیت ،چهار  عمرانی کشتتتوری برنامهراه با هم

چه   هرری مست یم دولتی، جلب و تشوییذایستتر  یافت  ستیاستت صنعتی علاوه بر افزایت سرمایه

یذاری در صنعت بود  در ای  راه دولت شرو  به فرو  سها  صنایع بفت خصوصی به سرمایه تربیت

اعتبارات  های تشوی ی ازجملهعلاوه با استتواده از دی ر سیاستهد  بکرستبک  مصترفی متعل  به دولت 

  اهای خصوصی داخلی اقدهای مالی و فنی، نستبت به جلب سترمایهبهره و کمکهای کممالیاتی، وا 

یذاری ی صنعتی و معدنی، و بانک توسعه و سرمایهبانک توسعه ،های خصتوصید  علاوه بر بانکنمو

های مهم ادآمدند، نهوجود میتدریج بهههایی که بایران، بانک دولتی اعتبارات صتتنعتی، و دی ر بانک

نهاد    دوره ایجادستیاستت صنعتی ای هایتری  ابزاردادند  از مهماعتباری ای  ستیاستت را تشتکیل می

سوصنایع قدیمی بود، که از یک 31۱۱دولتی ستازمان یستر  و نوسازی صنایع ایران اایدروب در سال 

شان، تحت پوشت قرار آور کردنها و سوداه را با هد  نوسازی آنمانده از دوران رضتاشدولتی باقی

ای را که بفت خصوصی چه ای و واس هداد و از ستوی دی ر مستئولیت ایجاد صتنایع ستن ی  سرمایه

ت، ها را نداشتتیل ورود به آنامکان و تما دیر بازده بودنخاقر یذاری و یا بهخاقر ستتن ینی ستترمایهبه

 ت ن تری  مجتمع صتتنعتی کشتتور مبدل شتتد  ای  نهاد ضتتمناًزودی به بزرگعهده یرفت  ایدرو بهبر

های خارجی را ب با شرکتjoint ventureهای مشترک ایذاریشراکت از سوی دولت در سرمایه

تری  شدن مست لانه عملی نیست، از مهمها صنعتیای که بدون آنکرد  ایجاد صتنایع سترمایهنیز ایوا می

های چکستتتلواکی و شتتتوروی داد با شتتترکتان بود و در ای  راه بتا ع تد قرارهتای ای  ستتتازمتن ت

ا یی بهابا ع د قرارداد جود آمدند، و بعداًستتازی اراک به وستتازی تبریز و ماشتتی ماشتتی  هایهکارخان

یستتتر  یافت  شتترکت آلومینیو  اراک نیز با مشتتارکت شتترکت  یشتتانهاهای  ربی فعالیتشتترکت
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ازی ستتستتازی ایران، تراکتورد  صتتنایع مهم دی ری نیز ازجمله تراکتورکرامریکایی کار خود را آ از 

 اژنراتورب، پمپیران اموتور پمپب، دیزل لیلاند اق عاتهاکسیران دیزل  هاب،تراک ابالابرجان دیر، لیوت

صتتتنایع چوب و کا ذ، دو وامد مهم  یهای برقیب به وجود آمدند  در رشتتتتهانجی ب، موتوژن اموتور

چوب و کا ذ ییلان و چوب و کا ذ مازندران ایجاد شدند  برکنار از ای  صنایع مهم، ایدرو یک نهاد 

زمان مدیریت صنعتی، را به وجود آورد که در تربیت مدیران صنایع مدیریت، سا یآموزشی و مشاوره

ها ن ت بسیار مهمی های مدیریت ای  وامددهی و سیستمهای دولتی و در بهبود سازمانو مدیران وامد

ی المللی، ازجمله نظم نوی  اقتصاد جهانهای بی د  موف یت ای  سازمان به مدی بود که در قرحکرایوا 

  نیز وارد شد ،ها، و مرکزیت آسیایی م العات سیستمسازمان ملل

ذاری برای ی  سرمایهیبهبود شرا دلیلهای تشوی ی و هم بهافزایت ستیاست ستببای  فاز، هم به

ب در صنایع  یرنوتی FDIهای مست یم خارجی ایذاری، شاهد رشد سریع سرمایهچندملیتیهای شرکت

های صنعتی به در پروژه یذاری مست یم خارجیسترمایهمورد  3۳1، تعداد 31۳1تا  31۱3ایران بود  بی  

شکل هها باکثر قریب به اتواق ای  3های فنی و اقتصتادی رستید یذاری و کمکثبت  ستازمان سترمایه

یذاری خارجی در ستترمایه لا خیذاری مستتت یم خارجی برستترمایهیذاری مشتتترک بودند  استترمایه

یذاری در سها  شرکت یا خرید اوراق بهادار و وا  است، با کنترل مست یم که سرمایه ،(FPI) ویلرتووپُ

رکت بومی با یک ش چندملیتییذاری مشترک یک یا چند شرکت فرایند تولید از قری  ایجاد سرمایه

 licensingا لیستتتانس ستتتاختتت هتتای م  دادچنتتدملیتی در قرارهتتای ییرد  شتتترکتتتانجتتا  می

agreementشتتتتده را بتته شتتتکتتل قتت عتتات متحصتتتول تتمتتا  یبتفتت عتمتتده ، متعتمتولتتاًب

کنند، و جهانی خود تولید می یدر شبکه (Completely knocked down -CKD)منوصتله

شتتده که کند، و با تنها بفشتتی از محصتتول تما ها را از آن شتتبکه وارد میداد آنقر  قرار کشتتور

 -با م ررات خاصی در داخل کشور را ساخت در داخل را دارد، مونتاژ کرده و محصول نهایی  یاجازه

 «یمحتوای محل»، و به ای  ترتیب ای  نو  تولید معمولا کنتدتوزیع می -و در مواردی برای صتتتادرات 

  تنها در مواردی که تکنولوژی تحت لیسانس ساخت منسوخ و از ب محدودی داردlocal contentا

                                                      

3 Saeed Rahnema, (1990), “Multinationals and Iranian Industry; 1957-1979”, in 

Journal of Developing Areas, vol. 24, No. 3, p.299. 
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ه شود، چرا کامل آن میماضر به فرو  و انت ال ک چندملیتیجهانی خارج شتده باشتد شترکت  یدهر

 3کننده امکان رقابت در بازار جهانی را نفواهد داشت کشور وارد

بود، که قرار بود از مرامل مفتل  یذر  جای زینی وارداتاستاس  سیاست صنعتی در ای  م  ع 

ه انجا  بای، و ستترواستت هدوا ، به تولید محصتتولات دوا  و باکند؛ از تولید محصتتولات مصتترفی کم

مرکت کند؛  محور-سوی صنایع صادراتهای  و باز قرار بود که در م  ع بعدی بمحصتولات سترمایه

شدن را آ از جنوبی که همزمان با ایران اصلامات ارضی و یستر  صنعتی یمدلی کمابیت شبیه کره

صورت یرفت، ازجمله واردات قند و  جای زینی وارداتدر مواردی  31۱۳ یکرده بود  در قول دهه

میلیون دلار کاهت یافت  همین ور بود در مورد  ۱به مدود  ۱۳میلیون دلار در سال  11شکر از بیت از 

میلیون دلار کاهت پیدا کرد  در  ۱میلیون دلتار به کمی بیت از  1۱چتای کته در همی  دوره از متدود 

اما در مورد صتتتنایع  1دوا  ازجمله در اتوموبیل هم ای  واقعیت صتتتادق بود بتایع ای صتتتنتامورد پتاره

  همراه با رشد کالاهای مصرفی داخلی، بودصتنایع، چنی  ن محور شتدن -ویگه صتادراتای و بهسترمایه

ای افزایت یافت  برای نمونه ارز  فولاد وارداتی ای و سرمایهمیزان نیاز به واردات محصتولات واس ه

افزایت یافت؛ در همی   31۳۳میلیون دلار در ستتتال  1۳۳، به بیت از 311۱میلیون دلار در  ۱۱ود از مد

میلیون  1۱میلیون به بیت از  ۳میلیون؛ و مس از  3۱میلیون دلتار به بیت از  1دوره واردات آلومینیو  از 

  1رسید 

ی  م  ع شرو  با همکاری یک شرکت امریکایی در هم 31۱۱سازی اراک در شرکت آلومینیو 

بلند آ از  ید  شرکت ذوب آه  اصوهان نیز با کمک شوروی با استواده از سیستم کورهکربه فعالیت 

شتترکت ملی فولاد ایران با همچنی  ی شتتد  برداربهره یهایی از آن آمادهبفت 31۳۳به کار کرد و از 

ی از منابع  نی برداربهره یزمینهد  در نموشرو  به فعالیت  31۳3مست یم از  یاستتواده از ستیستتم امیا

ای   ید  مجموعهکرشرو  به کار  31۳3مس و تولید انوا  محصولات مسی، شرکت مس سرچشمه در 

   دندکرای بسیاری از صنایع کشور ایوا صنایع سهم بسیار مهمی در تأمی  محصولات واس ه

                                                      

و کشورهای  چندملیتیهای شرکتال ب  31۳۱ن اه کنید به سعید رهنما، ا چندملیتیهای برای جزییات عملکرد شترکت3 
شتتدن وابستتته و وابستتت ی های وابستتت ی؛ صتتنعتینظریهبب، 31۳۱، انتشتتارات بهاران، تهران؛ و ستتعید رهنما، انیافتهتوستتعه

  ، انتشارات بهاران، انتشارات پیمانتکنولوژی

1 Bank Markazi Iran, (1970), Annual Report and the Balance Sheet, pp. 134-35. 

 جاهمان1 



 31/  سعید رهنما

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

انی ایجاد شدند، ازجمله های ایریذاردر بفت خصوصی نیز صنایع بزرگ مهمی از سوی سرمایه

آ از به فعالیت کرد و  311۱یروه صتتتنعتی مینو، که از  شتتترکت ستتتهامی خا  خوراک ایران، بعداً

؛ شرکت ردکل آرایشی و بهداشتی را تولید و به بازار عرضه یتدریج انوا  بیسکویت، شکلات، و وسابه

اتوبوس، و در انی شتترو  به مونتاژ دادی با شتترکت آلمابتدا با قرار 31۱3ال که از ستتال ایران ناستتیون

  از ردکدادهایی با شترکت ان لیستی و بعد آلمانی تولید اتوموبیل را در ایران آ از مرامل بعدی با قرار

شرو  به فعالیت کرده و  311۳ یدی ر صتنایع مهم بفت خصوصی شرکت کوت ملی بود که از دهه

 که وسیعی از شرکت های پیوسته را ایجاد کردهو شبتولید خود را بسیار یستر  داده  31۱۳ یدر دهه

ی و نیز اسازی و صنایع سرمایهماشی  یمتی در عرصهبفت خصتوصی های متعدد دی ر ود  شترکتب

 ها در ای دوا  به وجود آمدند که اشتتاره به تمامی آندوا  و باتولید کالاهای مصتترفی کم یدر عرصتته

 ینجد  مفتصر نمی

پنجم  ینظر شتتدهی تجدیدو همزمان با برنامه 31۳1محمدرضتتاشتتاه از ستتال آخری  فاز دوران 

که با افزایت نایهانی قیمت نوت و ستتترازیر شتتتدن دلارهای نوتی به ایران  آ از شتتتد عمرانی کشتتتور

های تهای مست یم شرکیذاریبا شدت یرفت  سرمایههمراه بود  بود  یستر  صنایع عمدتاًمصتاد  

دید بالا ی متوس  جها همراه با رشد سریع قب هدوا  که ت اضا برای آنفی باصتنایع مصتردر  چندملیتی

برای  لاًای از امتیازاتی که قبیذاران خارجی، دولت در پارهستترمایه یرفته بود  با توجه به افزایت علاقه

 شتتد  ها قائلهایی برای ورود آننظر کرد و محدودیتشتتد، تجدیدها داده میها به آنچندملیتیجلب 

 صد کاهت داد، و م ررات مالیاتی نسبتاًدر 1۳ ها را بههای مالیاتی آندرصتد معافیت ۳۳ازجمله میزان 

 یزمینهتری در قور که اشتتاره خواهد شتتد به مستتائل مهمای را در پیت یرفت، اما همانییرانهستتفت

های یذاریاله بر تعداد سرمایهاز ان لاب هرس آخر تا شرو  بحران قبل ر ای  فاز ها نپرداخت  دچندملیتی

ه در نمودار قور کو ژاپنی افزوده شد  همان یی، آلمانیامریکایی، بریتانیا عمدتاً چندملیتیهای شرکت

ورودی به ایران همراه با بالا رفت  امکانات اقتصتتتادی ایران در  ینشتتتان داده شتتتده، میزان ستتترمایه 3

ت کرد  شدت افهسرعت رو به افزایت بود، و با شرو  بحران بپنجاه تا قبل از ان لاب به یهای دههسال

یذاری مستت یم شرکت سترمایه مورد 3۱۱مرداد، تعداد  1۱در مجمو  در قول دوران پس از کودتای 

 3درصد آن در بفت صنعت ساخت بود  ۱۱جهانی در ایران صورت یرفته بود، که بیت از  چندملیتی

های مستتت یم خارجی در ذارییی  تعداد ستترمایهتربیته شتتده، نشتتان داد 1قور که در نمودار همان

                                                      

3 Saeed Rahnema, (1990), “Multinationals and Iranian Industry; 1957-1979”….., 

p.297. 
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دوا ب انجا  شتده بود، و پس از صنایع شیمیایی محصتولات مصترفی با شتده اتماماًبفت فلزات ستاخته

   است ی  تعداد در صنایع  ذایی بودهتربیتب، ایواس ها

 
، بر استتتاس آمارهای بانک « 3۱۳۱-3۱۱۱ها و صتتتنایع ایران: چندملیتی»ب 3۱۱۳امنبع: ستتتعید رهنما، 

  مرکزی ایران

 
  

های سازمان توسعه اساس آماربر« 3۱۳۱-3۱۱۱ها و صنایع ایران: چندملیتی»ب 3۱۱۳امنبع: ستعید رهنما، 

 های فنی و اقتصادی و کمک یذاریسرمایه
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 ۵۵۱۱ساخیار بخش ننع ِ اریان قبز از انقلاب 
های نظر قدرتداری و مدل موردا  جهانی سرمایهشدن ایران در قالب نظکه صنعتی یوت  ندارد

المللی صتورت یرفت، و بررسی آن نیز در همان راب ه و نه یک مدل امپریالیستتی و نهادهای مالی بی 

در جا  شود  قلبد، باید انالمللی متواوتی را میملی و بی  ی صتنعتی که ستاختار سیاسی آل توستعهایده

های مفتل  دوران قبل از ان لاب بهم ، تغییرات مهمی در ترکیب ساخت صنعتی مجمو  در قول فاز

دوا  کماکان های تولید محصتتتولات مصتتترفی کم، کارخانه31۱۳ یایران صتتتورت یرفتت  در دهه

گ رشدند و بالاتری  سهم ارز  افزوده و اشتغال در میان صنایع بزرا شامل می «بزرگ»اکثریت صنایع 

درصد  ۱1، بیت از 31۱۱شوند ب در نامیده می «بزرگ» به بالانور  3۳را داشتتند  ادر آمار ایران صتنایع 

دوا  ازجمله محصتتولات مجمو  ارز  اضتتافی در صتتنعت ستتاخت مربوط به محصتتولات مصتترفی کم

زجمله اای دوا  و سرمایهسته، و چر  بود  محصتولات صنعتی با ذایی، آشتامیدنی، توتون، نستاجی، الب

درصد ارز  اضافی صنایع، و کالاهای  3۳، مدود ون لمملبرقی و  یر برقی، و وستایل  آلاتماشتی 

درصتتتد ارز   1۳ازجمله کا ذ، لاستتتتیک، محصتتتولات شتتتیمیایی و فلزی، کمی بیت از  ایواستتت ه

چهار  عمرانی کشور در  یبرنامه یای  ساخت در دوره 3داد صنایع را به خود اختصا  می یافزوده

ای ازجمله دوا  و سرمایه، باایواس ه، همزمان با ایجاد صنایع جدید ۳۳ یو اوایل دهه ۱۳ یاواخر دهه

  رو به تغییر یذاشتتتت  ستتتهم ارز آلاتماشتتتی ، پتروشتتتیمی، و  اتوموبیل، تراکتور، فولاد، آلومینیو

کاهت یافت، در مالی که ستتتهم  درصتتتد ۱۱دوا  به مدود کتالاهای تولیدی مصتتترفی کم یافزوده

حول سال قبل رسید  ای  تغییرات از نظر تدوا  به دو برابر  رقم دهشده و مصرفی باکالاهای فلزات ساخته

ن که رژیم شاه ضم  آشدن در صتنعتیمائز اهمیت بود  در فاز پایانی  صتنعتی ایران در ای  م  ع ق عاً

 ای ادامهصنایع واس هافزایندهب در مورد دوا  و مصرفی کم صنایعستهم در مورد اکاهندهب همی  روند 

های تتری  بفایب که از مهمدوا  و سرمایهمصرفی با شده اعمدتاًیافت، در مورد صنایع فلزات ساخته

هم ارز  افزوده در درصتد ستت 1۱شتدن هستتتند، چنی  نبود، و از بیت از ضتروری برای تداو  صتتنعتی

  دهدنشان میرا ای  تغییر و تحولات قبل از ان لاب  1کاهت یافت  نمودار  31۳۱صد در در 1۳به  31۳۳

                                                      

3 Robert Looney, (1973), The Economic Development of Iran, Praeger, p. 108, 

based on Ministry of Economy (1967), Annual Industrial Survey. 
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شدن یمسائل، بیان ر صنعت یر م همهنیز ترکیب ستاخت صنعت ایران قبل از ان لاب را که به ۱نمودار 

 دهد دهه است، نشان میای   اواس کشور در 

 رار در ارتباط با محل استتت« ت ستتیم فضتتایی کار»دی ر ستتیاستتت صتتنعتی در ای  دوره،  یجنبه

صد صنایع بزرگب مشکلات فراوانی را در ۳۳نایع بزرگ در اقرا  تهران اصنایع بود  تمرکز شدید ص

ا  صنایع انج ییرانه و هم تشتوی ی برای تمرکززدایی ازبه وجود آورده بود  دولت هم اقدامات ستفت

ان با ای  ت سیم کار، آذربایج  جویی م یاس به وجود آمدبرای ایجاد صترفه« ق ب توستعه»ندی  داد  چ

ستتازی؛ اصتتوهان، آه  و فولاد؛ فارس، صتتنایع شتتیمیایی؛ خوزستتتان، صتتنایع م ر صتتنایع ماشتتی  عمدتاً

نایع های صنعتی، صقرار بر ای  بود که در اقرا  ای  ق ب 3پتروشتیمی؛ و ییلان، صتنایع برقی شدند 

ه در نیز ازجمل« های صنعتیشتهرک»و « های صتنعتیپارک»یک ایجاد شتود  دستتی مربوط به هرپایی 

 ساوه، قزوی  و زنجان ایجاد شدند  

 

 

 

 
 های مفتل ، سالآمار صنایع بزرگمرکز آمار ایران، های بر اساس دادهمنبع: 

                                                      

3 Business International, (1978), Operating in Iran, BI, p.23. 
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 بزرگآمار صنایع مرکز آمار ایران، های دادهمنبع: بر اساس 

 

درصد تولید ناخال   ۳/3۱صد تولید ناخال  داخلی ادر 33، بفت صنعت تنها 31۳۱ر سال د

ی بود  از شده درصد پایینداد که در م ایسته با کشورهای تازه صنعتیداخلی بدون نوتب را تشتکیل می

شد  در درصتد جمعیت فعال اقتصادی را شامل می 3۱نظر اشتتغال صتنعتی نیز، بفت ستاخت صتنعت 

صنایع  یهای صنعتی در زمرهدرصد شرکت ۱، تنها 31۳۳آخری  سترشماری صنعتی قبل از ان لاب در 

درصد  1۱دود د  مدادنب بودند  اکثریت صتنایع را صنایع مصرفی تشکیل میتربیتاده نور و « بزرگ»

وری در آمحصولات  ذایی، آشامیدنی، توتون، البسه و کوت بودند  س ح بار یکنندهای  صنایع تولید

د نیروی کار درص 1۱برای نمونه صتنایع نساجی، البسه و کوت که بیت از   پایی  بود ای  صتنایع نستبتاً

صتتتنایع بزرگ  یصتتتد ارز  افزودهدر ۱/3۱ی تنها کنندهیرفتند، تولیدبر میدر صتتتنایع بزرگ را در

 بودند 

، و چه از نظر ارز  وامدهاای چه از نظر تعداد و ستترمایه ایبا آن که ستتهم صتتنایع واستت ه 

ب دچار linkagesصنعتی اتوجهی داشتت، از نظر وسعت و پیوندهای بینارشتد قابل ،و اشتتغال افزوده

پیوست ی  بی  صنایع، یکی از دلایل مهم اتکا به واردات مواد و   محدود بودن و کمندضع  جدی بود
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 هایشرکت ساخت یقراردادهای اجازهجا که در ارتباط با ع د ق عات بود  ا لب صتنایع مدرن از آن

به  اشتتاره شد، متکی قور که قبلاً ها به وجود آمده بودند، همانیذاری مستت یم  آنو سترمایه چندملیتی

 ها نیز مشفصاًدادهای آنقرارواردات مواد و ق عات منوصله بودند، و محتوای محلی محدودی داشتند  

تنها شتتامل صتتتنایع مصتتترفی بادوا  بود که مجم ی  رویه نهمانع امکان افزایت محتوای محلی بودند  ا

یشت  نیز شامل می ای راای و سرمایهیرفت، بلکه صتنایع واست هعظیمی از صتنایع مدرن را در بر می

شتتوروی و چکستتلواکی، تبدیل به های تبریز و اراک با ماشتتی  ستتازی یدادهای اولیهزمانی که قرار

ها ا عمال شد  یکی از ریکای شتمالی و اروپایی شتد، ای  محدودیتدادهای جدید با کشتورهای امقرار

مراتب های بهکه محدودیتاروپای شرقی   شده با کمک کشورهایمسائل ای  بود که در صنایع ایجاد

 نیها، به نسبت صنایع  ربی و ژاپآنکمتری در قرار دادهای خود داشتتند، کیویت محصولات تولیدی 

ی بارز آن تواوت قرارداد کردنتد، نتازل بود  یک نمونهرا تحمیتل می یتربیتهتای کته محتدودیتت

که ستتتازی رومانی و قرار داد مَستتتی فریوستتت   کانادایی، در تراکتورستتتازی تبریز بود  با آنتراکتور

های هایی را بر شتترکتقور که اشتتاره شتتد، دولت ایران در آخری  فاز قبل از ان لاب محدودیتهمان

دانی را از ای کار چند، اما از نظر افزایت محتوای محلی و یستر  صنایع سرمایهکرتحمیل  چندملیتی

ی صنایع هانهادهدرصد از مجمو   ۳۱قور متوس  بیت از بود که قبل از ان لاب، به روای ازپیت نبرد  

رصتتد، و فلزات د ۱۳شتتد  ای  رقم در مورد فلزات ستتاخته شتتده نزدیک به بزرگ از خارج وارد می

و ق عات مورد  آلاتماشی درصد  1تر از تنها کم آن که مثال دی ر 3صد بود در ۳۱ی، بیت از استاست

 شد استواده در صنایع نساجی در داخل ساخته می

ای تشکیل ای و واس هتری  سهم واردات  ایران را کالاهای سرمایهپنجاه بزرگ یدر اواخر دهه

از رشتتد صتتنعتی کشتتور افزایت یافته بود  با آن که رشتتد داد، و ای  ستتهم در آن دهه با هر میزان می

جای زینی واردات امری من  ی و خلا  انتظار نیستتت، انتظار ای  استتت که  یواردات در مرامل اولیه

شتتتوند  اما در مورد ایران بر خلا  دی ر کشتتتورهای تازه « جای زی »در مرامتل بعتدی ای  واردات 

درصد  3۱تر از ستهم واردات در تولید ناخال  ملی ایران کم چهل یشتده چنی  نبود؛ در دههصتنعتی

برای م ایستته، در برزیل ستتهم واردات در تولید  1صتتد رستتیده بود در 1۱، ای  رقم به 31۳۱ود، و در ب

                                                      

   ۱،    های صنایع بزرگ کشوربررسی کمبودها و وابست یب، 31۳۱مرکز آمار ایران، ا3 
1 World bank, (1987), World Tables, Oxford University Press, pp. 106-7. 
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 3کاهت یافت  3۱۱۳درصتد در اواس  دهه  ۱، به 3۱۳۳ یدهه درصتد در اوایل 31ناخال  داخلی از 

ثابت، از  یستترمایه تشتتکیل، محتوای وارداتی  در 3۱۱۳و  3۱۱۳ هایدههجنوبی بی   ییا در مورد کره

 اشاره شد، جای زینی واردات عمدتاً قور که قبلاًدر ایران، همان 1درصد کاهت یافت  3۱درصد به  13

 دوا  ازجمله اتوموبیل و وسایل منزل،مله قند و چای، و صنایع مصرفی بادوا  ازجدر صنایع مصرفی کم

بود، و در ای  موارد واردات ق عات منوصتتله جانشتتی  واردات  محصتتولات و مانند آن یفچال، کولر 

 شده بود تما 

توجهی به افزایت محتوای های ستتیاستتت صتتنعتی دوران قبل از ان لاب، کمتری  ضتتع از مهم

های ای  تری  شتتتاخ کنولوژیک کشتتتور بود  از مهمهای تمحلی تولید صتتتنعتی و بالا بردن توانایی

هیچ یک از صنایع  ب بود  ت ریباً R&Dتح ی  و توسعه ا یهای بسیار محدود در عرصهوضعیت فعالیت

صتتتنعتی و تکنولوژیک خود نداشتتتتند، و  یدر رشتتتته تح ی  و توستتتعهجدی  یبزرگ مدرن برنامه

ی علاوه راب ههدادند  بهای مفتل  نمیبه بهانهای را قراردادهتای لیستتتانس ستتتاختت نیز چنی  اجتازه

ی اتی صنعتی های تح های فنی و صنعتی از قری  تأمی  مالی قرحجدی بی  صنایع و دانشکده یهپیوست

نعتی صویگه در دانش اه های کشتور بهای دانشتکده ی بود که پارهیبه وجود نیامده بود  و ای  در شترا

ی بستتتیار بالایفنی دانشتتت اه تهران از استتتتاندارد علمی و فنی  یشتتتکدهآریامهر اشتتتری  بعدیب و دان

 تازهای نسبت دی ر کشورهن ایران بهااساس آمار یونسکو تعداد دانشمندان و مهندسبرخوردار بودند  بر

شتتدن کشتتور، ای  تعداد در اوج صتتنعتی 31۳۳ یدهه شتتده محدود بود  برای نمونه در اواستت صتتنعتی

 3،۱۳۳،۳۱۱جنوبی  یشتتتد، در مالی که ای  رقم در همان دوره برای کرهامل مینور را شتتت 13۱،۱11

 1/۳تنها معادل  31۳۳ یدهه دولت بستتتیار محدود بود و در اوایل یتح ی  و توستتتعه یبودجه 1بود 

 صد بود در 1ی جنوبی مدود ی  رقم برای کرهدرصد تولید ناخال  داخلی بود  ا

محور بودن و ستتهم ناچیز صتتنایع مدرن در صتتادرات بود  -داخلیضتتع  دی ر صتتنعت ایران، 

 یهای تشتوی ی چندی برای صتادرات صتنایع ساخت م رح شده بود  ازجمله از اواس  دههستیاستت

ها مشتتروط به یافت  بازارهای صتتادراتی شتتد، و ایر شتترکتی های مالیاتی برای شتترکتمعافیتپنجاه 

                                                      

3 Ian Little, et.al. (1970), Industry and Trade in Some Developing Countries, 

Oxford University Press, p. 63. 

1 Suk Tai Suh, (1975), Import-Substitution and Economic Development in Korea, 

Korea Development Institute, pp. 257-8. 

1 UNESCO, (1977), Statistical Yearbook, p. 662. 
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اما  3شد می یدرصدادر کند، شامل معافیت مالیاتی صدخود را صدرصتد  محصتولات  3۳توانستت می

ییری زیادی در ای  زمینه نشد  با آن که صادرات ، پی31۳1بعد از سرازیر شدن دلارهای نوتی از سال 

پنبه  و در مال رشتد بود، ای  رشد عمدتا مربوط به صنایع سنتی ازجمله قالی، چر   یر نوتی ایران مرتباً

خاقر امکان تنها از نظر کاهت وابستتت ی به نوت، بلکه بهنعتی برای ایران نهبود  اهمیت صتتادرات صتت

 هانی بود ج یبهبود کیویت محصول، کارایی بالاتر، ابداعات تکنولوژیک و توان رقابت در عرصه

شان، نندهکهای محدوددر تحمیل سیاست چندملیتیهای یذاشت  دست شرکتی، بازقور کلبه

وجهی دولت تداشتتت  محتوای محلی و عد  تربیت کادر فنی  بومی، و بیمحدود ن هویگه در راب ه با به

ه ر م دستاوردهای مهمی کشدن ایران، بهازجمله دلایلی بود که صنعتی ،به ضترورت تح ی  و توستعه

پنجاه نوعی  ید  از اوایل دههودستتتت آورده بود، با مشتتتکل مواجه شتتتتنهتا ظر  متدود دو دهه به

 دانست با آن چه کند، درنمی ناشتی از سترازیر شتدن ثروت فراوان نوتی که رژیم شاه دقی اًومرج هرج

 ون لمملیوی پاستتخها، و انبارها آه ، جادههای کشتتور، بنادر، راهمال یستتتر  بود  زیرستتاخت

صتد تولید ناخال  ملی را صر  پرداخت اب را نداشتتند  ایران مدود یک دروکتمستابواردات بی

ها در خلیج فارس در انتظار ها و ماهکه هوتهکرد میهایی های کشتتتتیبsurchargeهزینته ااضتتتافته

توجهی به بفت کشاورزی، واردات محصولات   برکنار از واردات صتنعتی، بیی بار خود بودندتفلیه

ت، بهای مانده در نوشده در کشتیو در موارد بستیاری محصتولات فاسد  ذایی را نیز افزایت داده بود

ده شجمعیت روزافزونی از روستاییان بیکارشتدند  بحران شتدید در بفت کشاورزی به دریا ریفته می

های کشاند  درییریویگه تهران مینشینی در اقرا  شهرهای بزرگ بهرا به قر  شتهرها و رشد زا ه

ستر  بود  یبههای واقعی رواریران و نبود تشکلهای صنوی کتوجهی به خواستخاقر بیصتنعتی به

ییری داشتتت و بستتیاری تولیدات صتتنایع مصتترفی ی متوستت  جدید که در ای  دوره رشتتد چشتتمقب ه

مندان مهم ای  تحولات اقتصادی بود، ر م آن که از بهرهها را در هد  داشت، بهدوا  و بادوا  آنکم

های مهم ای  دوران ازجمله ر م دستاورددید  به، خود را از رژیم  ماکم بی انه مییی آنجز قشتر بالابه

مانده، بهبود وضتتتع زنان، بالارفت   امکانات آموزشتتتی، بهداشتتتتی، و ع ب مدرنیزاستتتیون  یک کشتتتور 

ماکم و  افزون  قب اتی اختلافات قب اتی و نفوت روزاستاندارد زندیی، مسائل ناشی از رشد فزاینده

و  تربیتمرد  و ماکمیت را  یشتتتناخت، فاصتتتلهمکومت دیکتاتوری که تنها زبان ستتترکوب را می

                                                      

3 Business International, Operating in Iran, p. 113. 
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لاب و ان  یکرد  مجمو  ای  عوامل و دی ر عوامل که از بحث ای  نوشته خارج است، زمینهمی تربیت

 سرن ونی رژیم را فراهم آورد  

 

 پس از انقلاب
 

 ۵۵۱۹تا  ۵۵۱۱میج، وتدلیف  ننع  و هیجدوران انقلاب و دول  موق ؛ بلا -۱

کامل اوایل ان لاب در شترای ی که مدیران و صتامبان صنایع یا  ومرجهرجدر فضتای ان لابی و 

های اعتصاب تع یل تحت کنترل کمیتهبرکنار شده و یا فرار کرده بودند، و صنایع بزرگ به شکل نیمه

ع اندازی صنایموقت راه های کاریران و کارمندان قرار داشتتند، اولی  ستیاستت صنعتی دولت و شتورا

کوتاه، کارمندان و کاریران صتنایع کشتور نیز ن شتی در سیاست صنعتی  یمدتاولی  بار و بهبود  برای 

با ممایت شتوراهای کارخانجات، بستیاری از ای  صتنایع ملی شدند و تحت کنترل دولت  یافته بودند 

، «ال »وه د: یرکرت ستتیم  یروهقرار یرفتند  قانون ممایت و توستتعه صتتنایع ایران، صتتنایع را به چهار 

، صنایع «ج»، صتنایع وابستته به نزدیکان رژیم پهلوی، یروه «ب»صتنایع ستن ی  و استتراتگیک، یروه 

ل و اول تحت کنتر   ستته یروه«مشتترو »، صتتنایع متعل  به مالکی  «د»ورشتتکستتته و بدهکار، و یروه 

مان آمدند، و ستتازمان جدیدی در راب ه با وزارت صتتنایع و معادن تحت عنوان ستتازمالکیت دولت در

شتتده را تحت پوشتتت قرار وامد صتتنعتی ملی ۱۳۳ ، و بعدا۱۱۱ًوجود آمد و تعداد هصتتنایع ملی ایران ب

وایذار  «شهدا»و  «مستضعوان» تأسیسهای تازهشده نیز به بنیادوامد صتنعتی مصتادره 33۳مدود  3داد 

برکنار از تغییر  مالکیت صتتنایع، ستتیاستتت صتتنعتی دی ری به پیت نرفت  در  ،شتتدند  اما در ای  م  ع

ر د ماکمیت که هنوز قدرت را راستتاً ییرفتههای تازه شتتکلهای ستتیاستتی بی  جناحفضتتای درییری

رال رفت  دولت موقت لیبهای درون شوراها، کار چندانی به پیت نمیدستت ن رفته بودند، و درییری

ار بازیردند  کچه زودتر کمابیت به شتکل ستتاب  بهمایل بود که صتتنایع هر ترتبیکه قدرتی نداشتت، 

شدن صنایع و تجارت خارجی، است لال، خودکوایی قدرت رسیدیان در آ از بر دولتیبفشی از تازه به

ت در دول یها، عد  مداخلهکردنکردند، و بفت دی ر خواستتتار لغو دولتیمی تأکیدو اشتتتغال کامل 

های خارجی بودند  هر دو جناح با یذاری خصتوصتی و سرمایهاقتصتاد، و یستتر  سترمایهصتنایع و 

های متعدد چپ قرار داشتند، مفال  بودند  دولت موقت ن  سازمانادر کنترل هوادار شوراها که عمدتاً

                                                      

3 Saeed Rahnema, “Continuity and Change in Industrial Policy”, in Iran After the 

Revolution, I.B. Tauris, 1995, p. 138. 
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 ایهای دولت و مدیرانی که برها با سیاسترو که شوراآنویگه ازشوراها نداشت، بهخوشتی از  هم دل 

کرد، و در مواردی مدیران را با ها را تحمل میمال آنای کردند؛ باد مفالوت میکرصتتتنایع تعیی  می

شورای کارکنان  یآن بر یماری یکی از اعضتا یتری  نمونهکرد  بارزمشتورت شتوراها منصتوب می

 ییهاتحاد یدومی  مدیر عامل ستتازمان یستتتر  اایدروب به توصتتیه عنوانبهستتازمان مدیریت صتتنعتی 

 بزرگ صنعتی بود   یشوراهای کاریران و کارمندان ای  مجموعه

هایی جدی برای بهبود وضتتع صتتنایع در راب ه با ستتیستتتم مدیریت و در مواردی شتتوراها تلا 

دادهای ی آن تلا  برای تجدیدنظر در قرارهتای ختارجی داشتتتتنتد  یک نمونهستتترمتایته یمستتتئلته

ای هشتتدند و شتترکتبود  ای  قراردادها که هم ی محرمانه تل ی می یذاری مستتت یم خارجیستترمایه

ها را نداشتند، در دسترس پگوهش ران ای  رشته نبود  اما بلافاصله بعد از جزییات آن یایرانی م  افشتا

که قراردادهای شرکت خود را  یمستازمان یستر  اایدروب خواست یهای تابعهان لاب از تما  شترکت

ای و هوته دشهای مفتل  ایجاد ای نیز از نهادشوراهای ایدرو بورستند  کمیته یاتحادیه پیدا کنند و به

اس شوراها، یزارشی بر اس تر شدن اوضا  شد  با بحرانیار میزبار در وزارت دارایی جلستاتی برییک

رای خارجی بهای هایی که شرکتمال با استناد به قراردادها و محدودیت ،م العات قبلی در ای  زمینه

کنند، های ایرانی تحمیل میجلوییری از افزایت محتوای محلی و بالا بردن توان تکنولوژیک شتترکت

نظر در ای  قراردادها برای وزارت صتتنایع وقت تهیه شتتد و اه با یک ستتلستتله پیشتتنهاد برای تجدیدهمر

 کاریری نیز اتحادیه شتترای  کار و یاتحادیه رستتما آن را برای وزیر دولت موقت فرستتتاد  در زمینه

ن شتتده توستت  کاریرای پربررستتی بستتیار وستتیعی را آ از کرد و از قری  بیت از دو هزار پرستتشتتنامه

آوری های مفتل  در شتتهرهای مفتل  اقلاعات بستتیار نادر و ارزشتتمندی جمعشتترکت هایهکارخان

ای تهیه شتتد    خلاصتتهجا که فشتتارها و مملات بر علیه اتحادیه رو به افزایت بود، یزارشتتد  از آن

های شرکتاز  دنبال یرویان یری در ستوارت امریکا، و روی کار آمدن مسئولی  جدید و اخراج ماهب

ای نظیری در افشبی یهای ای  قراردادها که مجموعهسوانه تما  نسفهأ، متستازمان یستتر  یمربوقه 

ت یری از دست رفتند، و از سرنوشهای کاربود، و نیز تما  پرستشنامه چندملیتیهای عملکرد شترکت

 آنها اقلاعی در دست نیست 

 

  ۵۵۱۱تا  ۵۵۱۹جن ،  دوران جن  اریان و عیاق؛ ننع  و اقیصادِ-۱

چرخید، با مول اقتصتاد جنج و مسائل ناشی از آن می ستیاستت صتنعتی در ای  دوران عمدتاً

وزارت صتتنایع و معادن منحل و  31۱۳های بستتیاری نیز روبرو و مدا  در مال تغییر بود  در کاریندانم
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وجود آمدند: وزارت صتنایع ستن ی ، با ستازمان یستر  اایدروب متواوت جدید به یخانهسته وزارت

ران، و یبازوی عملیاتی آن؛ وزارت صنایع برای صنایع سبک و مصرفی، با سازمان صنایع ملی ا عنوانبه

بازوهای عملیاتی آن؛ و وزارت معادن و فلزات، با چند بازوی عملیاتی  عنوانبهستازمان صتنایع دستی، 

 بااول  یخانهدو وزارت 31۱1در  ازجمله شتترکت ملی فولاد ایران، و ستتازمان صتتنایع مس ایران  ابعداً

ه آن اشاره خواهد شد ب علاو به هم اد ا  شدند، و تغییرات سازمانی دی ری نیز صورت یرفت که بعداً

شده در های دولتی، بنیادهای مستضعوان و شهید نیز با تحت کنترل در آوردن صنایع مصادرهبر ای  نهاد

 ی صنعتی قرار یرفتند یذارسیاست یمفتل  و پراکنده عاملی   یزمره

 بر اثر تحریم وتری  مستتتائل صتتتنایع بود کمبود مواد و ق عات وارداتی از مهم ،در ای  مرمله

کاهت یافته  شدتهها بو نیز افت شدید فرو  نوت، واردات آن دنبال یرویان یریهاقتصادی امریکا ب

تولید  یتر شد  سیاست صنعتی دولت تعیی  سهمیهجنج ایران و عراق ای  وضعیت ماد بود  با شترو 

نمونه  بود  برای یود ارزهر بفت صتنعت در راب ه با اقتصتاد جنج و چ ون ی استواده از منابع محد

 13۳، و 31۱۳میلیون دلار در ستتال  ۱۳۳به  31۱1میلیون دلار در ستتال  ۱،۳۳۳ستتهم وزارت صتتنایع از 

ویگه برای صتنایع ستن ی  که وابست ی بسیار بالایی کاهت یافت  ای  امر به 31۱۱میلیون دلار در ستال 

کمبود ارزی، دولت  برای جبران  3زا بود درصدب به واردات مواد و ق عات داشتند، مشکل ۱۱ابیت از 

ننده کهای صادرجمله اجازه داد که شرکتخاصتی بر صادرات محصولات صنعتی یذاشت و از تأکید

وتی ناستتواده کنند  صادرات صنعتی  یر بتوانند ارز ماصتله را برای خرید مواد و ق عات مورد نیازخود

شور، افزایت محدودی یافت  صادرات صنعتی از قری  محدود کردن فرو  و مصر  داخل ک عمدتاً

میلیون دلار رسید،  ۱/۱۱به  31۱۱در ستال  بود، میلیون دلار۳/31و تنها افت شتدیدی یافته  31۱۳که در 

 1داد که بفت بسیار کوچکی از کل صادرات را تشکیل می

 زاتر م دادن امتیایذاران داخلی بود که بهمشتتتکل دی ر دولت در ای  م  ع جلب ستتترمایه

ر یذاری نبودند  دی های جنامی رژیم، ماضر به سرمایهخاقر شرای  جن ی و هم درییریزیاد، هم به

یا  ن و مدیران واصتنایع، کمبود شتدید کادر تفصتصی بود که بر اثر مهاجرت مهندس یمشتکل عمده

ی برای صنایع رییشدت یرفته بود  وجود منابع مفتل  تصمیم« ها یر مکتبی»مداو   یاخراج و تصویه

 ی به خود ییرد تربیترفت شدت نیز از مشکلات دی ری بود که می

                                                      

  ۱۱ ،  جامع صنایع سن ی  ایران یبرنامهب، 31۱۱وزارت صنایع سن ی ، ا3

  ۱۱1یزار  صادرات  یر نوتی،    ،ب31۱۱صادرات، ا یمرکز توسعه1 
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های صتتنایع رشتتد محدودی داشتتتند  مجمو  ارز  بفت تر بیتای  مشتتکلات،  یر م همهبه

افزایت یافت  از  31۱۳میلیارد ریال در  ۱۱۱به  31۱۳میلیارد ریال در  ۱۱۱صتتتنتایع بزرگ از  یافزوده

هزار نور رسید، اما  ۳۳۱هزار نور به  ۱۱۱ها از نظر اشتغال نیز در همی  مدت تعداد کارکنان ای  شرکت

درصد  1۱دوا  از مدود از نظر ترکیب ستاخت صتنعتی شاهد پسرفت بود  سهم صنایع محصولات کم

ای در همی  افزایت یافت، در مالی که ستتهم صتتنایع واستت ه 31۱۳درصتتد در  ۱3به بیت از  31۱۳در 

ای و محصتتولات بادوا  درصتتد کاهت یافت  ستتهم صتتنایع ستترمایه 1۱درصتتد به  ۱۱دوره از بیت از 

 یدرصدب اما از سهم ارز  افزوده 1۳درصد به نزدیک 3۱افزایت بستیار محدودی داشت ااز بیت از 

ستتهم صتتنایع  31۱۱تر بود  در ب پایی 31۳۳درصتتد در  1۱ستتال قبل اقبل از ان لاب ای  صتتنایع در ده

درصد  ۱1درصتد، و میزان اشتغال بیت از  ۱1صتنایع بیت از  یدوا  در کل ارز  افزودهمصترفی کم

  3بود 

همی در مصنعتی  یالعاده مهمی یافت، هیچ پروژهجز صتنایع نظامی که رشتد و یستر  فوقبه

بزرگ صنایع سن ی   ناتما  مانده از دوران قبل از ان لاب،  یاندازی نشد  اما چندی  پروژهای  دوره راه

ع ادامه یافت  در مورد صناییری اسورای  آه  اصتوهان، فولاد مبارکه، و ریفتهازجمله فاز بعدی ذوب

 کی با رنو و دی ری با پگو، هر دو باهای قبل از ان لاب دو قرارداد جدید، یسازی، شبیه سیاستخودرو

ت بود، نظر بفشی از ماکمیمورد دی ر سیاست صنعتی که عمدتاً یشد  جنبه ی محلی کم، امضامحتوا

تکیه بر صتنایع کوچک بود و در ای  راه نهادهای جدیدی ایجاد شدند  مراکز خدمات تولید و توسعه 

های مالی ر م کمککشتتتور کمک کردند  به تعتاونی تولیتد در ن اط مفتل  ۱۳۳بته ایجتاد بیت از 

  در فعالیت مست ل نبودند یها قادر به ادامهزیادی که به ای  وامدهای کوچک و پراکنده شد، اکثر آن

نا  دانشتتت اه وزارت صتتتنایع برای تربیت کادر در هصتتتنایع کوچک نهاد ابتکاری دی ری نیز ب یزمینه

 صنایع کوچک، ایجاد شد 

تری  نهادهایی که در همان آ از در شتتد و از مهم  ی  و توستتعه توجهتح یبه مستتئلههمچنی  

های بود که فعالیت« های علمی و صنعتیسازمان پگوهت» ایجاد شد 31۳۱ لابی آن دوران در فضای ان

های پگوهشتتتی، ممایت از مفترعی  و نوآوران، ایجاد بانک اقلاعاتی، و خود را در زمینه ایجاد پروژه

های مفتل  وسعت یافت  با ای  و در مرامل بعدی با ایجاد پگوهشتکده ها آ از کردمینارزاری ستبری

بستیار محدودی داشتت، و تعداد متفصتصتتی  و مهندسی   یبودجه تح ی  و توستعههای فعالیت ،مال

                                                      

    است یرفته شده مار صنایع بزرگها از یزارشات مفتل  مرکز آمار ایران، آتمامی آمار3 
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ن در هر یک اتعداد دانشمندان و مهندس 31۱۱تر شتده بود  برای م ایسه، قب  آمار یونسکو در محدود

 نور بود   331۳نور بود و ای  رقم برای کره جنوبی  ۱1ون نور در ایران میلی

 

 کنونتا ۵۵۱۱رافیه، سازمان ومیجهیجدوران تثبی ِ جمهوری اسلام ؛ ننع  و -۱
 ییرد، تغییر وبر میی مورد بررستتتی را در قرن یذشتتتته درتری  مرملهای  دوران کته قولانی

صنایع  بزرگ یشتور شتاهد بود  پس از پایان جنج، مسئلهتحولات فراوانی را در ستیاستت صتنعتی ک

ظرفیت  درصد 1۳ی صتنعتی، مواد و ق عات بود  ا لب صتنایع بزرگ با مدود هانهادهکماکان کمبود 

« یع  مت ابلب»های مفتلوی ازجمله تواف  مت ابل خرید محصتتول کردند  ستتیاستتتتولیدی خود تولید می

کرد که در م ابل شتتترکت ایرانی خریدار خارجی را پیدا میییری شتتتد که قی آن ب پیbuybackا

خاقر پایی  بودن کارایی، خریداری کند  ای  قرح بهشتتتده را تتأمی  مواد و ق عتات، محصتتتول تمتا 

بالای محصتولات صتنایع ایران چندان موف  نبود  مشتکل بزرگ دی ر  های نستبتاًکیویت پایی  و قیمت

غییر و ت چند بنیاد مذهبی خانه ومورد صتنایع ازجمله سه وزارت ییری دروجود مراکز مفتل  تصتمیم

 نوعی بفشیه، نهاد جدید  ستاد اجرایی فرمان اما  به نهادهایی که هریک ب31۱۱سریع م ررات بود  در 

از صتنعت کشتور را تحت کنترل داشتتند، اضتافه شتد  مشکل دی ر صنایع سیاست اشتغال دولت بود  

نهادهای وابستتتته بفود، ازجمله صتتتنایع دولتی،  یز جنتج دولت از همهبرای کتاهت بیکتاری پس ا

 شهدا، جانبازان، و آزادیان را استفدا  کنند   یخواست که رزمندیان، خانواده

های بازسازی ب، و تنظیم ستتیاستتت31۱۱-31۱1توستعه ا یای  م  ع همزمان بود با اولی  برنامه

بینی شده بود که تا پایان ای  برنامه ای بفت صنعت پیتب  بر31۱۱تا  31۱۳رفسنجانی اهاشمی دوران 

ای ایهای و سرمای  بفت دوبرابر شتود، و ساختار صنعت با افزایت سهم صنایع واس ه یارز  افزوده

روی کار  ه بعداً کبود هایی تری  تغییر سیاست صنعتی که سرآ از سیاست تمامی دولتبهبود یابد  مهم

صنایع « سازیخصوصی»اص لاح دیریون کرد، به شدن کشور را کاملاًآمدند بود وسترنوشتت صنعتی

د های مذهبی وایذار شده بود، تصمیم یرفته ششده که به بنیادبود  در ای  راه برکنار از صنایع مصادره

تهران، یا از قری  ادار اوراق بهی در اختیار  دولت از قری  بورس شتتتدهای صتتتنایع مصتتتادرهکه پاره

جز هن بود که بآشوند  در آن م  ع دولت بر  وایذارمزایده، و یا فرو  به مدیران و کارمندان صتنایع 

های تجاری تحت کنترل خود را وایذار کند  بر ای  اساس صتنایع و نهاد« صتنایع مهم و استتراتگیک»

د  اما موف یت کرصنایع کوچک و متوس  اقدا  به وایذاری  31۱۳ستازمان صتنایع ملی ایران از ستال 

میلیارد ریال ستتتها  فروخته شتتتد، و پس از افزایت  3۳چندانی در کار نبود  در ستتتال اول تنها مدود 
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میلیارد  13به رقم نزدیک به  31۱1افت کرد و در سال  میلیارد ریالب مجدداً 111توجه در سال بعد اقابل

شرکتب سازمان صنایع ملی  ۱۳۳شرکت ااز مدود  ۱۱سها  ریال رستید  در مجمو  در ای  م  ع تنها 

 31۱1شد  برای نمونه در  تربیتهای دولت، تمایل به خرید صتنایع دولتی اما با تشتوی  3فروخته شتد 

 هاییروهی از م امات ارشتتد  دولت تمامی ستتها  دولتی ایران وانت، شتترکتی که وانت بار و کامیون

 1۱ملی شتتتده بود، معادل بیت از  کرد، و قبلاًت وارداتی تولید میکوچک مزدا را با ستتتوارکردن ق عا

یذاری ستتها  دولتی به ارز  استتمی وا 31۱۳در دوران رفستتنجانی در  1میلیون دلار خریداری کردند 

های بعدی بستتیار ناچیز نستتبت دولتمیلیارد ریال رستتید، که به 3۳۱3دولتی مد اکثر به های  یربفت

 بود 

سازی، برکنار از باور  اقتصادی ماکم بر جنامی از ماکمیت که قدرت را بر خصتوصتی تأکید

شد  واضح بود تر  تغییر و تحولات قب اتی پس از ان لاب مربوط میمهم یدر دست یرفته بود، به مسئله

جاری بازار، ران تدااستثنای سرمایهجایی قب اتی جدی صورت یرفته، و بههیک جاب ،که پس از ان لاب

ماکم اقتصتتادی  قبل از ان لاب از صتتحنه خارج شتتده بود  پس از  یقبل ثروتمند، قب هرومانیون  ازو 

 یزن دنبتال یرویان یری ستتتوارت امریکا، جنج قولانی ایران و عراقهتثبیتت الی تارشتتتی رومتانی بت

ازی زستتتوجهی را به وجود آورده بود  ن ت مهم دوران ستتازندیی، برکنار از باقابل الی ارشتتی نظامی 

ه ماکم اقتصادی جدیدی بود ک یمست یم ایجاد قب هها، مست یم و  یرجنج و زیرستاخت هایویرانی

ر دستتت کرد، دها را نمایندیی میاقتصتتاد کشتتور را همراه با دولتی که آن یتدریج کنترل فزایندهبه

تدریج هبتدا اببود، که اجتماعی، بفت صنایع و معادن کشور  یقب ه ای ایجاد  یتری  وسیلهییرد  مهم

ستتتاب و هیچ متر از قیمت بازار و بیمراتب پایی هی بیهاو در مرامل بعدی با شتتتتاب فراوان با قیمت

هتای م امات رومانی، نظامی و اداری بدون توجه به دانت و ختانواده یکتتابی بته نزدیکتان و اعضتتتا

ی و های زراعله در اختیار یرفت  زمی صتتتلامیت لاز  وایذار شتتتد  البته ای  افراد از قرق دی ر ازجم

 به ثروت رسیدند، اماالحسنه و اعتباری های قرضصتندوق انوا ایجاد  یهای مستکونی، و اجازهوامد

های بفت صتتتنعت و معدن در ای  میان ن ت مهمی در ایجاد و ت ویت ای  قب ه وایتذاری شتتترکت

ادی های اقتصعلاوه بر افراد، بفت ها دید تری  ضربه را از ای  وایذاریداشت و ای  بفت خود بیت

                                                      

  31،   ولهای چهار سال اول برنامه ایزار  کوتاه وزارت صنایع از فعالیت ،ب31۱1وزارت صنایع، ا3 

1 Iran Times, 15 April, 1994. 
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ای تحت کنترل سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن قرار یرفت  در ای  تولیدی و زیرساختی فزاینده

 فرایند بود که پس از دوران نوسازی، الی ارشی  قدرتمند  رومانی/نظامی/اقتصادی به وجود آمد  

وه بر بر صتتادرات صتتنعتی بود  علا تربیت تأکیدستتیاستتت صتتنعتی در ای  م  ع  یدی ر جنبه

اقدامات تشتتوی ی و ایجاد صتتتندوق کمک به صتتتادرات، دولت اقدا  به ایجاد مناق  آزاد تجاری در 

ی آن پنهانی بود که ق ید  رو  دی ر برای کمک به صادرات نوعی یارانهکرکیت، قشم، و سیرجان 

کرد  تری  نرخ رستتتمی از دولت دریافت میهای خود ارز لاز  را با پایی عالیتشتتترکت ایرانی برای ف

درصتتد  ۳۳نوتی تعیی  کرده بود، که قرار بود ای را برای صتتادرات  یرپروازانهی اول هد  بلندبرنامه

آن صتادرات صتنعتی باشتد  با توجه به مسائل مالی و فنی آن زمان و مسائل ورود به بازار جهانی، قب  

اول توسعه، تنها به  یمار وزارت صنایع آن زمان میزان صادرات صنعتی در قول چهار سال اول برنامهآ

 تر از یک بیستم رقم مورد نظر برنامه بود میلیون دلار رسید، که کم 1۱1

 های بعدی نیز تداو  و شدت یافت، قبولتغییر مهم سیاست صنعتی پس از جنج، که در دولت

میلیارد دلار  1۱اول پیت بینی  ییذاری مستتت یم بود  برنامهاعم از وا  و ستترمایههای خارجی ستترمایه

ر م مفالوت جناح ای  ستتتیاستتتت به 3یذاری خارجی را منظور کرده بود کمتک متالی و ستتترمتایته

داشتتت، با جدیت دنبال شتتد  وزارت اقتصتتاد و  جا نووذجا و آنپوپولیستتت ماکمیت که هنوز در ای 

تر، کند  از آن مهمهای خارجی را تضتتتمی  مید کته بتانتک مرکزی بازپرداخت وا کردارایی اعلتا  

درصتتد دوران قبل از  1۳های مشتتترک از یذاریستت   درصتتد مالکیت شتترکت خارجی در ستترمایه

دنبال انتفابات جدید مجلس، ای  هدرصتتتد افزایت داد  بتا ت ویت دولت رفستتتنجانی ب ۱۱ان لتاب بته 

درصد را نیز مذ   ۱۱یذاری س   ییری شد، و شورای عالی سرمایهی پیتربیتسیاست با قاقعیت 

میلیارد برای افزایت  3۳میلیارد پیت بینی شتتده،  1۱های دی ر را نیز کاهت داد  از کرد، و محدودیت

های جدید صتنعتی، معدنی و کشاورزی در نظر یرفته شد میلیارد برای قرح ۱بازده صتنایع موجود، و 

 3۳۳ میلیون دلار، و بعداً 31۱ها، بانک جهانی تر شتتدن تحریماکرات بستتیار و با ستتهلبود  پس از مذ

ده بود  های مست یم نیز شیذاریای سرمایهمیلیون به ایران وا  داد  اقدامات تشوی ی موف  به جذب پاره

اما  یذاری کردند کشتور مفتل  در ایران سرمایه 3۱شترکت خارجی از  ۱۳، تعداد 31۱3و 31۱۱بی  

میلیون دلار  1۱ها به مدود های آنیذاریبودند و مجمو  ستتترمایه های کوچکهتا هم ی پروژهای 

های خارجی، محدودیت بستیار مهم دی ری را نیز از میان برداشت و رستید  دولت برای جلب سترمایه

                                                      

3 MEED, (1990), 9 February, p. 18. 
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جازه ا اابر خلا  قانون اساسی جمهوری اسلامیب ر« صنایع استراتگیک»یذاری خصتوصتی در سترمایه

 داد، و ای  کار با صنایع پتروشیمی آ از شد  

المللی پول، دولت رفستنجانی ستیاست ممایتی و موانع وارداتی را از تحت فشتار صتندوق بی 

ریال در م ابل یک  ۱۳قور تصتتنعی با نرخ مدود ها بهکه برای دههنیز میان برداشتتت و ارز  ریال را 

داد و تنها یک نرخ شتناور مورد استتواده قرار یرفت  صنایع ایران دلار امریکا تعیی  شتده بود، کاهت 

بعتد از ان لاب از یک نرخ برابری رستتتمی که مدود یک بیستتتتم نرخ بازار بود،  یکته در قول دوره

مند بودند، به نایاه از ای  یارانه محرو  شتتتدند  افزایت شتتتدید قیمت مواد و ق عات وارداتی که بهره

ه آن وابستته بودند، همراه با سیاست درهای باز و آزاد شدن واردات محصولات صتنایع مدرن ب تربیت

در م ایسه  31۱1اول سال  یدر نیمه یخارجی، شتوک بزریی بر صنایع کشور وارد آورد  برای نمونه

هزار وامد؛ خود رو از بیت از  31هزار وامد به کمی بیت از  ۱1بار از بیت از با سال قبل، تولید وانت

هزار وامد کاهت یافت  در ستتتال  1هزار به بیت از  ۱هزار، و اتوبوس از کمی بیت از  3۱هزار به  11

بی  صتتور تا »های تابع آن وزارت خانه، درصتتد کارخانه ۱۱، وزیر صتتنایع ستتن ی  اعلا  کرد که 31۱1

 3«اند میزانی بسیار کم فرو  داشته

های بعدی ی در دولتتربیتب و شدت بیت تواوت اما با شتاوهای صنعتی با کمای  ستیاست

سازی های خصوصیب ستیاست31۱۱تا  31۱۱دولت خاتمی ا یدو دورهپی یری شتدند  برای نمونه در 

 یذاریارز  اسمی وای ادامه یافت  در واقع در دو سال اول خاتمی، مجمو  تربیتصتنایع با سرعت 

ود و در ب تربیتمراتب ت رفسنجانی بههای  یر دولتی از مجمو  هشت سال دولستها  دولتی به بفت

میلیتارد ریتال رستتتید  از نظر رو   ۱۱1۳بته  31۱1میلیتارد ریتال، و در  1۱۳۳بته بیت از 31۱3ستتتال 

درصتتتد از قری  مزایده، و  ۱ها از قری  بورس، مدود درصتتتد ای  وایتذاری ۱۱وایتذاری، بیت از 

های سازمان در مالی که شرکت 31۱1 در ستالانجا  یرفت  « مذاکره»درصتد از قری   31نزدیک به 

یک وایذار شده و دی ر شرکتی برای اداره باقی نمانده بود، به پیشنهاد وزارت بهصنایع ملی ایران یک

 ی انحلال سازمان صنایع ملی ایران را صادر کرد صنایع و معادن، دولت اجازه

، در قبل یت به نسبت دورهر م افزایصنایع دولتی به« ستازیخصتوصتی»اما ای  دوران از نظر 

ب بستتتیار ناچیز بود  همان ور که در نمودار 31۱1تا  31۱۳ا نگاداممدی بعدی یعنی یم ایستتته با دوره

 1۳،1۱۳، معادل 31۱۳ای رسید  در سال ستاب هنشتان داده شتده، ارقا  وایذارشتده به اوج بی ۳شتماره 

                                                      

3 Saeed Rahnema, (1995), “Continuity and Change….”, pp. 144-145.  
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 ۱۱۳،۳۱۱، نگاداممدیستتتال آخر دولت  31۱1میلیارد ریال، و در  1۱۱،۱1۱، 31۱۱میلیتارد ریتال، در 

اقشتتتار »ابرای « ستتتها  عدالت»میلیتارد ریتال وایتذار شتتتد  در ای  دوره دو رو  وایذاری جدید، 

  از دهای قبلی اضافه شکارانب به رو سها  شرکت بدهکار به قلب، و رد  دیون اوایذاری «بآمددرکم

صد محدودی درصد، با در 1۱رد  دیون بیت از  درصد، و سهم 13ای  قری  سهم سها  عدالت بیت از 

 های نظامی و ان لابی وایذار شد  به بفت خصوصی، و ب یه به نهاد

 

 
 سازی و دی ر منابع دولتیسازمان خصوصیبر اساس آمار های منبع: 

 

ی زمینهدر  31۱۳ ستتال رهبر جمهوری استتلامی درمصتتاد  بود با دستتتور  نگاداممدی یدوره

کندب قانون استاسی اکه اقتصاد ایران را در سه بفت دولتی، تعاونی، و خصوصی تعری  می ۱۱ اصتل

ی دولتخصوصی، تعاونی و  یر هایهای دولتی به بفتدرصد سها  شرکت ۱۳که قی آن م رر شد تا 

، صتتنایع بزرگ و استتتراتگیک را تنها محدود به قانون استتاستتی اصتتل وایذار شتتوند  جالب آن که ای  

، ای صتنایع مربوط به صتنعت نوت، پتروشیمی، شیمیاییها نیز ازجمله پارهکند، اما آنکنترل دولتی می

 سازی شدند  برق و فلزات نیز شامل خصوصی
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 علیل فرو  قبلی  بسیاری صنایبه د ها عمدتاًسازیب خصوصی3۱۳۳تا  31۱1در دوران رومانی ا

ازجمله  آورسها  چندی  شرکت سود 31۱۱تری ادامه یافت  با ای  مال در سال ، با شدت کمسودآور

ن ی  عباس، پالایت نوت تبریز، پالایت نوت تهران، تجهیزات سایت نوت اصوهان، پالایت نوت بندرپال

ده بود، در زیانهای تپه که از شرکتکشت و صنعت هوت 3ار شد ذهپکو، و پتروشتیمی امیرکبیر وای

ای در ای  صتتنعت نداشتتتند، فروخته شتتد  در تری  تجربهبه دو نور که کم31۱۱همی  دوره در ستتال 

 11،11۳میلیارد ریال و  1۱،۱۱3ها منتشر شده، به ترتیب که آمار آن 31۱۱و  31۱۱های در سال مجمو 

ی ه از سوشتدهای منتشترمیلیارد ریال ستها  صتنایع دولتی وایذار شتد  اباید توجه داشتت که در آمار

ها از ای  وایذاریتصتویر عمومی مشابهی  یقور کلهایی موجود استت، اما بههای مفتل  تواوتنهاد

ها قسمت اعظم صنایع دولتی از کنترل دولت سازیدر جریان خصوصی یکلقور بهد ب دهنرا نشان می

ت  های دولتی اسیارانهده و متکی به زیان خارج شتدند، و بسیاری از آنچه که برای دولت مانده عمدتاً

 «دهزیان»، و «سَربهسَر»، «دهسود» یهای دولتی را به سته دستهشترکت 31۱۱ یبودجه برای مثال، قانون

شرکت دولتی ابا  1۱۱های شرکتی، در میان دهد که از نظر مالیاتنشتان می قانونکند  ای  ت ستیم می

درصتتد ای   ۱1دولت اشتتتباه نشتتودب تنها چهار شتترکت دولتی های صتتنعتی  تحت کنترل تعداد کاریاه

ها هم عبارتند از شتتترکت ملی نوت ایران، شتتترکت ملی یاز ایران، کنند، که آنها را تأمی  میمالیات

  پالایت نوت اراک، و بانک مرکزی 

 ها انتشتتار یافته«ستتازیخصتتوصتتی»های فراوانی در مورد اثرات مفرب ای  ها و نوشتتتهیزار 

نیست   ماضر یدر نوشتهها براثر ای  ستیاستو نیازی به پرداخت  به جزییات صتدمات صتنایع  1ستتا

رادی که ای  اف از زدایی کشور بوده است  بسیاریناپذیر ای  سیاست، صنعتانکار هاییکی از واقعیت

 هایکارخانه ستتتودهای ها را به تع یلی کشتتتانده و با فرو  زمی اند، آنکرده« خریداری»صتتتنایع را 

تری  ای که از ای  قری  صتتتامب امکان شتتتد، کوچکاند  لمپ  بورژوازیدستتتت آوردهنجومی بته

  ه استی صنعت نداشتای به موت و توسعهعلاقه

، رفستتنجانی به قدرت رستتیدندهاشتتمی دنبال هایی که بهستتیاستتت صتتنعتی دولت یدی ر جنبه

ها را با ر م تظاهر به شعارهای متواوت، همان سیاستکه به های خارجی بود،مربوط به راب ه با سرمایه

تا  31۱۱ستو  توسعه ا یخاتمی، مصتاد  با برنامه یی به پیت بردند  در دورهتربیتمدت و شتدت 

                                                      

  انهیسال-آمار/https://ipo.irهای مفتل  وایذاری، سال یسازی، آمار سالانهسازمان خصوصی3 

  الهی، و کاظم فرجهادی زمانی های محمد مالجو، مهرداد وهابی، مامد سعیدی،نوشتهازجمله ن اه کنید به 1 
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یذاری خارجی انجا  شتتد، و ی در قانون جلب و ممایت ستترمایهتربیترات و تستتهیلات یب، تغی31۱1

میلیارد دلار در سال  ۱/1به بیت از  31۱۱میلیون دلار در ستال  13۳از خارجی به ایران  یورود سترمایه

به اوج خود رستتتید  در  31۱۱نشتتتان داده شتتتده، در  ۱قور که در نمودار افزایت یافت، و همان 31۱1

های خارجی را با نوستتانات در سال یها و ورود سترمایهی  میزان قراردادتربیتباز  نگاداممدیدوران 

وانع ها متری یافت، و ازجمله بازیشت تحریمیم  در دوران رومانی ای  میزان شدت کممفتل  شاهد

های مفتل  ماکمیت اند و بفتتنتاق روجود آورد  آمتارهتای ای  دوران بستتتیتار پهی را بتتربیت

 کنند  اعلا  می« دروغ»آمارهای یکدی ر را 

ی  تعداد تربیتنشتتان داده شتتده،  ۱های مفتل  صتتنعت، همان ور که در نمودار از نظر بفت

 1۳شده ازجمله خودرو و کالاهای مصرفی بادوا  اهای خارجی در بفت فلزات ساختهیذاریسترمایه

  است دهبودوا  درصدب و ب یه در صنایع شیمیایی و مصرفی کم 1۱فلزی او صتنایع کانی  یردرصتدب، 

باهت اند  شتتچندملیتیهای جهانی شتترکت یاکثر ای  صتتنایع متکی به ورود مواد و ق عات از شتتبکه

های ت  انمودارتوجه اسل  ای  وضعیت با دوران قبل از ان لاب، یعنی چهل سال قبل بسیار قابلکام ت ریباً

 ب م ایسه کنید را ماضر یم اله 1و  ۱

 

 

 
 های مفتل های فنی و اقتصادی، سالیذاری و کمکسازمان سرمایهبر اساس آمارهای منبع: 
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 های مفتل های فنی ایران، سالیذاری و کمکسازمان سرمایهبر اساس آمارهای منبع: 

 

آزاد  ینیز افزوده شتتتد، ازجمله من  ه« اقتصتتتادی یمناق  آزاد و ویگه»در ای  دوره بر تعداد 

ای آزاد ماکو  آماره یآزاد چابهار و من  ه یآزاد انزلی، من  ه یآزاد ارونتد، من  ته یارس، من  ته

یذاری و هایی که خارج از ستتازمان ستترمایهیذاریهای خارجی ای  مناق  و ستترمایهیذاریستترمایه

  است بالا منظور نشدهدر شود، در آمارهای ذکر شده های فنی و اقتصادی انجا  میکمک

ط ی مربویذارستیاستستازماندهی  یمهم ستیاستت صتنعتی ای  دوران، به نحوه یدی ر جنبه

در دوران  بفت صتتتنعت که بعد از ان لاب به وجود آمده بود، و بعداً یخانهستتته وزارتشتتتود  از می

کیل تشوزارت صنایع و معادن  ،و صتنایع سن ی  و معادنصتنایع  یخانهدو وزارتبا اد ا  رفستنجانی 

با وزارت بازریانی اد ا  شتتتدند و  خانه، ای  وزارتنگاداممدیدوران در  31۱۳بود، در ستتتال  شتتده

انی سازم نظیر به وجود آمد  اعم از ای  که ای  بدعت  بی«ب صمتا»وزارت صنایع و معادن و بازریانی 

مهمی بر سترنوشتت صنعت کشور وارد کرده  یعامدانه و یا از روی نادانی انجا  یرفته باشتد، صتدمه

ای تشتتکیلاتی نیستتت، اما کافی استتت به ای  امر جا فرصتتت پرداخت  به جزییات ای  خ استتت  در ای 

توجه کنیم که تأمی  کالاهای صتتتنعتی مورد نیاز کشتتتور از دو قری   تولید در داخل، و وارد کردن از 
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أمی  تر  تخارج عملی استت  ایر مستئولیت نظارت به ای  امر به یک نهاد دولتی وایذار شود، راه ساده

است، آن هم در نظامی که بورژوازی تجاری و بازار در قدرت  کمبودها از قری  صدور مجوز واردات

ی دارد، اما ترهای متنو  و پیچیدهتر و جنبهستیاستی ستهمی اساسی دارد  تولید داخلی فرایندی قولانی

دهد  را کاهت می وارداتشتدن کشور را عملی ساخته و نیاز تر استت که صتنعتیهمی  فرایند قولانی

ابود ها نهای فراوان واردات محصولاتی که عملاً تولیدات داخلی را در ای  سالونهنیازی به اشتاره به نم

انتد نیستتتت  ارتبتاط تن تاتنتج تولیتد و واردات باید از قری  مکانیستتتم بالاتری که قی آن دو کرده

اد ا   فصل شود  اماوییرند، ملنوع نسبت به آن تصمیم میهای ذینهاد مربوقه و دی ر یخانهوزارت

چنان پوشاند، آنتولید ناخال  ملی را می صددر ۱۳عملکرد آن بیت از  یای  دو مستئولیت که موزه

 یتری  مراکز اشتتاعهی صتتنعتی را ثانوی کرد و هم یکی از مهموجود آورد که هم توستتعهههیولایی ب

له تری  مداخکم دروغ مدعی ها، متی دولت ایالات متحده امریکا که بهدولت یشد  در همهمالی فساد 

ب regulatory agency« اکنندهآژانس یا کمیسیون تنظیم»در امور اقتصتادی است، بیت از پنجاه 

دولتی، جوت  نیمهوافزون  انوا  نهادهای قاقل برکنتار از وزارت صتتتمتت، وجود روزوجود دارد  متا

مرتتب در مال کننتد، و میکنترل نظتامی و متذهبی کته هریتک بر بفشتتتی از صتتتنتایع ایران ا عمتال 

 یصامبی و بلاتکلیوی بفت صنعت و آنارشپیکر هستند، بیهای  وللدینجستازی و ایجاد هُشترکت

  دهد خوبی نشان میهرا که بر آن ماکم است بای یافتهسازمان

 

 ۵۵۱۱ساخیار بخش ننع ِ اریان بعد از انقلاب 
ستتتال بعد از ان لاب، تغییر و تحولاتی در ستتتاختار صتتتنعت ایران صتتتورت  ۱۳در قول بیت از 

های صتتتنعتی کشتتتور را بر های صتتتنعتی مرکز آمار ایران اقلاعات کاریاهیرفت  از نظر انوا  کاریاه

ار بسیکند  اقلاعات صنایع ارائه می تربیتنور و  ۳۳نور، و  ۱۱تا  3۳ یروهاساس تعداد کارکنان در دو 

ها از مشتتتمولیت قانون کار خارج شتتتدند، در ویگه از زمانی که ای  کاریاهتر از ده نور، بهکوچک  کم

ب وزارت صتتتنعت، معدن و تجارت بر استتتاس 31۱1آمارهای قبلی ا باتوجه بهدستتتترس نیستتتت  امتا 

تر از هشت کم هزار کاریاه صتنعتی در ایران وجود داشتته که تنها ۱۳ی، بیت از برداربهرههای پروانه

 درصتتد ۱۳مدود نود  یدر اوایل دههاند  به ای  ترتیب نور کارک  داشتتته ۳۳از  تربیتهزار وامد آن 

د  ادتر از پنجاه کاریر و کارمند تشتتتکیل میبا کم «کوچک»های های صتتتنعتی ایران را وامدکاریاه

کند  بر ای  اساس وامد تعیی  می ۱،۱۱1نور را  ۱۱تا  3۳، کل صنایع 31۱1صنایع مربوط به  سرشماری

آخری  توان تفمی  زد  کل صنایع، می درصد ۱۳هزار، یا  ۱1نور را مدود  3۳های کمتر از تعداد وامد
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های صنعتی بالاتر از ده نور را آوری تعداد کاریاهقرز ش وتهب 31۱۱در ایران آمار صنعتی مرکز آمار 

 3۱،۱۳1وامد نشتان می دهد، و روشت  نیستت که چ ونه ظر  سته سال تعداد ای  صنایع از  1۳،111

  اما همی  آخری  آمار نیز کماکان همان ترکیب را از نظر ستتتتهزار رستتتیتده ا 1۳وامتد بته بیت از 

 ب۱پراکندیی اندازه شرکت ها نشان می دهد  ان اه کنید به نمودار 

 

 
 

 31۱۱یع بزرگ، مرکز آمار ایران، صنامنبع: بر اساس آمار 

 

نور و  3۳درصتتدب که قبلا  3۳وامد ایا مدود  1۳۱1همی  آخری  آمارها اشتتاره دارد که تعداد 

وامد امدود ده درصتدب نیز در ستتال  1۳۱۱، و تعداد بیشتتر کارک  داشتتته اند، به زیر ده نور تنزل یافته

تر از کم هایکاریاه، با در نظر یرفت  تعداد ای  آمارها یمجموعه 1بوده اند!«  یر فعال»مورد بررسی 

 لاب، نظیر دوران قبل از ان های صنعتی ایراندهد که اکثریت   الب کاریاهوضتوح نشتان میبه ده نور،

بی هم های صنعتی ایران ترکیدهند که کاریاهها نیز ای  واقعیت را نشان میبسیار کوچک اند  ای  آمار

شته اند  در یذداریهای متوست  و بزرگ  سترمایهداری و شترکتسترمایهپیشتاع ستنتی پیوند از صتنای

                                                      

    31۱۱ شتر،ینور کارک  و ب 3۳ یصنعت یاز کاریاه ها یریقرح آماری جینتا  ران،یا آمار مرکز3 
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داری و متعل  به خرده بورژوازی سنتی بود، اما امروزه سرمایهپیشا یتمامبهها و صتنایع کوچک کاریاه

های بزرگ ، که یکی به تغییرات سازمانی در شرکتاست جدید به ای  صتنایع اضتافه شده یدو م وله

ستتازی، و دی ری به ق عههای کوچک و متوستت   های مفتل  شتترکتداری و استتتواده از لایهستترمایه

ی ب هق توستت  متفصتتصتتان شتتود که عمدتاًمی ویگه اقتصتتاد دیجیتال مربوطتحولات تکنولوژیک به

تدریج از تعداد نشتتتان داده شتتتده، به ۱ نموداره در قور کالبته همان 3شتتتود متوستتت  جدید ایجاد می

 اند  تر رو به افزایت داشتههای بزرگهای کوچک کاسته شده و کاریاهکاریاه

حول ر م تغییراتی محدود، تهای مفتل  فعالیت صتتتنعتی، بهاز نظر ترکیب صتتتنایع در بفت

نشتتتان داده شتتتده  ۱ر نمودار   همان ور که داستتتت ای به نستتتبت قبل از ان لاب صتتتورت ن رفتهعمده

درصدب و به دنبال آن  1۳بفت صتنعت، در صتنایع شتیمیایی ابیت از  یی  ستهم ارز  افزودهتربیت

صنایع  یدرصدب است  سهم ارز  افزوده 3۱درصدب، و فلزات اساسی ا 1۱شده ابیت از فلزات ساخته

صد و صنایع نساجی و در ۱/۱هد  دشکیل میی  تعداد صنایع بزرگ را تتربیت ذایی و آشامیدنی که 

ر تعداد ببعد از ان لاب، درصد است که بیان ر پایی  بودن بارآوری ای  صنایع است   ۱/1پوشاک ، تنها 

بل از اما ا لب ای  صنایع نظیر ق ،دوا  افزوده شدهه و صنایع مصرفی باشتدفلزات ستاختهصتنایع و تنو  

ند  قر  قرارداد هست چندملیتیهای جهانی شرکت یان لاب متکی به واردات مواد و ق عات از شتبکه

شتتود، اما آمار  وزارت صتتمت در مورد کل  واردات مربوقه به ای  صتتنایع منتشتتر نمی جزئیات آماری

 3۱ای، و درصتد صتنایع سرمایه 3۱، ایواست هدرصتد مربوط به صتنایع  ۱1دهد که صتنعتی نشتان می

ه رخ داده، اما ب در صتتنایع فولاد و آلومینو  پیشتترفت های چشتتم یریدرصتتد صتتنایع مصتترفی استتت  

ت ی صورمهمتحولات نیزدر صنعت خودرو سازی ستازی ای  صنایع توجه لاز  نشده  مشتکلات آلوده

ا ای  هم تولید شتتده، ام« ملی یخودرو»یرفته و در چند خ  تولید، محتوای محلی افزایت یافته، متی 

 ی،قور کلایمنی میسر یشته است  به-کننده و کمهای منسوخ و آلودهدر راب ه با تکنولوژی امر عمدتاً

ب  م ایستته کنید ۱را با نمودار  3۳ترکیب صتتنعتی کمابیت همان ترکیب قبل از ان لاب استتت، انمودار 

ر دهد  ویگیی دی ر ای  صنایع نظیصنعت ساخت را نشان میهای مفتل  تعداد صنایع رشته 33نمودار 

   است ها و کمبود شدید صادرات صنعتی بودهمحور بودن آن-قبل از ان لاب، داخلی

 

                                                      

ن د اقتصاد ، «صتنایع ایران و ستیاستت صتنعتی چپ»تر صتنایع بعد از ان لاب ن اه کنید به ستعید رهنما، برای جزییات بیت3 
   :سیاسی
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 های مفتل ، سالآمار صنایع بزرگمرکز آمار ایران، بر اساس منبع: 

 

 

 

 

 
 31۱3مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، اساس برمنبع: 
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 31۱۱مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، براساس منبع: 

 

 نور اعلا  کرده، 3،۱۱۱،۳31از نظر ترکیب نیروی کار ای  صنایع، که آخری  آمار تعداد آن را 

هزار  ۱۱1هزار نور را کاریران ساده  یر ماهر،  ۳۳۳بیت از نشان داده شده،  31که در نمودار همان ور 

دهند  بیت از هزار مهندستتی  تشتتکیل می 1۱ها، و بیت از هزار تکنیستتی  33۱کاریران ماهر، بیت از 

 اند  کارکنان  یر تولیدی درصد 3۱، یا هزار نور 113

 

 
 31۱۱منبع: بر اساس  مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، 

۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

غذایی و آشامیدنی

نساجی، پوشاک

چوب و کاغذ

شیمیایی، الستیکی، و

معدانی غیر فلزی

فلزات اساسی

درو، فلزات ساخته شده، برقی، خو

و

دیگر صنایع

۱۳۹۶درصد تعداد کارگاه های صنعتی بر حسب رشته صنعتی، : ۱۱نمودار 
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 تیذاری درسقور که قبلا اشتاره شتد، ال وی سرمایهیذاری خارجی نیز، هماناز نظر سترمایه

تواوت در ایجاد تعداد   ب۱و  1 ام ایستتته کنید نمودارهای شتتتماره شتتتبیته دوران قبتل از ان لتاب بوده

 تجاری است ی و ویگهمناق  آزاد  روزافزون

اصتتت لاح متالکیتت صتتتنتایع و به یزمینتهقور کته قبلتا اشتتتاره شتتتد در تحول عمتده، همتان

وامد بالاتر  1۳،111اده شده، از مجمو  نشان د 31همان ور که در نمودار ها بود  سازی آن«صوصیخ»

وامد خصوصی  1۱،۱۳۱وامد تعاونی، و  33۱۳عمومی است، ت وامد متعل  به بف 3۱۱از ده نور، تنها 

 است  

 

 
 31۱۱منبع: بر اساس  مرکز آمار ایران، آمار صنایع بزرگ، 

 

 

دلایل مشتتکلات متعدد ستتیاستتی و اقتصتتادی  به جاریقرن پایانی ی قور خلاصتته در چهار دههبه

داخلی و خارجی، ستاخت صنعت ایران با ساخت قبل از ان لاب تواوت اساسی نیافت، و همان مسایل و 

 یادامه یافت؛ ازجمله محدود بودن نستتبی  تنو  موزه تربیتبا مدت و شتتدت اما های یذشتتته کمبود

، محدود بودن محتوای مواد و ق عات شتتتدید به واردات یتولید محصتتتولات صتتتنعتی مورد نیاز، اتکا

1%4%

95%

نفر و بیشتر بر حسب نوع مالکیت۱۰صنایع : ۱۳نمودار 

عمومی تعاونی خصوصی



 1۱/  سعید رهنما

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

محوری  تولید و کمبود چشتتم یر صتتادرات صتتنعتی، محدود بودن ابداعات صتتنعتی و -محلی، بومی

 محی  کار و محی  زیست   یکنندههای آلودهتداو  صنایع و تکنولوژی

هایی که یکی پس از دی ری در میان که برای دولتازجمله ای  ای  امر دلایل مفتلوی داشتتتته،

وی لویتی ثانصنعت همیشه او یروی کار آمدند، مسئلههای دایمی  داخلی و خارجی بهها و بحرانتنت

 ها درکه دولتهای مفتلوی قرار داشتتت، و با آننخ  هر بفت صتتنعت در دستتت نهادعلاوه ستتربود  به

سیاست »و  «استراتگی صنعتی»کردند، و متی هایی برای بفت صنعت تعیی  میهای توسعه هد برنامه

ها نه هماهن ی و نه پی یری جدی در کار آوردند، در ای  سیاستروی کا ذ میهشان را هم ب«صتنعتی

 بود  

وارد ماز خاقر فستاد فزاینده و خارج از کنترل، در بسیاری به یستتردههای «ستازیخصتوصتی»

اید صنایع را ب یها بدان معنی نیست که همهسازیزدایی منجر شتد  نوی  ای  خصتوصیتعملاً به صتنع

که داشت، بلکرد، و یا ایر در دستت دولت باقی مانده بود، بفت صتنعت مشکلی نمیدولت اداره می

ها استتت  در جای دی ر ستتیاستتت صتتنعتی م لوب  ای  مرمله از تحول ای  وایذاری یبر نحوه تأکید

 3ا  های چندیانه مالکیت صنعتی، و مدیریت مشارکتی قرح کردهایران را با تکیه به م وله اجتماعی

ی کاریر بستتیار بزریی به قب ه ینابستتامانی بفت صتتنعت علاوه بر مستتائل اقتصتتادی، صتتدمه

های کوچک ی کاریر صتتنعتی در کاریاهصتتنعتی وارد آورد  برکنار از ای  واقعیت که اکثریت قب ه

های بستیار محدود قانون کار جمهوری استلامی متی از پوشتت نور اشتتغال دارند و رستماً 3۳ تر ازکم

  کاریران برند  بسیاری از ایسر میدر شرای  سفتی به «بزرگ»اکثر کاریران صنایع اند، بهره شدهبی

دریافت  ها دستمزد و م وق خود رابرای ماهیاه ای در معرض از دستت دادن شغل خود هستند، و پاره

و  جمعی را از بی  برده و اعتراضاتزنی دستهامکان چانه ،های مستت ل کاریریکنند  نبود تشتکلنمی

 خود داستان دی ری است  ای شود، که مرکات کاریری با خشونت سرکوب می

                                                      

 ، ن د اقتصاد سیاسی، «صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ»همانجا، 3 
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