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دربارهی نویسنده
سعید رهنما ،پیش از انقلاب از مدرس ان و آنالیس
دانش دد ی مهندس

ننار دانشاا ننعی

شیر

ِ ارش د س ازمان مدریر

ننعی

بود و در

نیز تدررس م کید .کیابهای او در آن

زمان از جمله عبارت بودند از س یسیمهای سازمان  ،سازمان مدریر

ننعی ۵۵۱۱ ،؛ جهان از

درد نظامگیا( ،تیجمه) ،س ازمان مدریر ن نعی ۵۵۱۱ ،؛ شیک های چندملیی و کشورهای
توس عهنیافیه ،بهاران/پیمان۵۵۱۱ ،؛ نظیرههای وابس ید و ن نعی ش دن وابسیه ،بهاران/پیمان،
۵۵۱۱؛ رادداش هار دربار ی جهانبین ِ فلسفهی علم ۵۵۱۱ ،؛ و پولانزاس :دول  ،فاشیسم،
طبقه ،بهاران/پیمان .۵۵۱۱ ،در دوران انقلاب  ۵۵۱۱وی از پارهگذاران اتحادرهی س یاس یی
ند واحد ننعی  ،و عضو هیئ

اجیار

ارن اتحادره بود.

در سالهای بعد ،او مهاجیت کید و به ادامهی فعالی
علوم س یاس

و رئیس سابق مدرسهی عال

دانشااه

پیداخ  .سعید رهنما اسیاد

سیاس گذاری و مدریر

دولی

دانشاا رورک

کانادا و اسیاد بازنشسیهی همین دانشاا اس .

کیابهای س عید رهنما به انالیس و فارس در ارن دور عبارتند از ،ساخ سازمان به رو
س یس یم  ،مک گیاهیز۵۹۹۱ ،؛ تجدرد حیات س وس یالدموکیاس در اریان؟ ،باران۵۵۱۱ ،؛
اریان بعد از انقلاب( ،وریاس یار همیا با س هیاب بهداد) ،آی .ب توررس۵۹۹۱ ،؛ دراس رورای
طیاح شد ( ،با هارد مغیث و مارک گودمن) ،دانشاا تورنیو۱۰۰۹ ،؛ رو شناس مارکس،
 ،پاا ۱۰۵۰ ،؛ گذار از سیمارهداری :دردگا های مارکس  ،پَز گیِرو مکمیلان۱۰۵۱ ،؛ آگا ،
۵۵۹۱؛ ب ازخوان انقل ابه ای قین بیس یم ،آگا  .۵۵۹۱ ،بازخوان تجیبههای رفیمیس م
سوسیالیسی  ،جدردتیرن کیاب رهنما به زبان فارس را بهزودی انیشارات آگا منیشی م کند.
علاو بی مقالهها در کیابهای وریاس یاریش د  ،مقالههای رهنما در نش یرههار چون مانیل
ررورو ،س وش الیس رجیس یی ،اردنامیک اند ارندسییرال دموکیاس  ،جورنال آو درولوپین
کوارتیل  ،نیو پ الیییدس ،و س وس یالیس م اند
ارر از ،تِید وُرل د کوارتیل  ،ک انفلید
دموکیاس انیشار رافیه ،و بیخ نوشیههای او به زبانهای فیانسوی ،اسرانیار  ،روس  ،چین و
عیب تیجمه شد اند.
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ش وراهای کارگیان و کارمندان س ازمان گس یی

و نوسازی ننار اریان ،میشدز از بیش از

سعید رهنما 1 /

در آستتانهی قرن چهاردهم شتمسی در ایران توسعهنیافته برکنار از صنایع سنتی پیشاسرمایهداری،
ازجمله قالیبافی ،کاشتیستازی ،بافندیی ،چر سازی ،آرد ،و صنایع دستی ،عملاً صنعت مدرنی وجود
نداشتتت ،و تنها صتتنعت مدرن در بفت نوت بود که آنهم بهتمامی در انحصتتار استتتعمار ان لیس قرار
داشتت تلا هایی پراکنده برای ایجاد صتنایع مصترفی و واس های ازجمله کبریتسازی ،قند و شکر،
توتون ،نستتاجی ،صتتابونپزی ،شتتیشتتهیری ،چوب ،و آجر انجا شتتده بود اما در شتترای ع بمانده و
هرجومرج ستیاستی و اقتصتادی دوران آخری ستل ان قاجار ،سل هی ت ویت شدهی ان لستان با تلا
برای تحمیل قرار داد نن ی  ،3۱3۱و درییریهای ستیاسی در مناق مفتل

کشور ،نه دولتهایی که

پیدرپی به روی کار میآمدند در وضعیتی بودند که سیاست صنعتی داشته باشند ،و نه  -جز چند استثنا
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 سرمایهدارانی که بفواهند یا بتوانند در صنعت مدرن سرمایهیذاری کنندتاریفچهی صتتتنعت مدرن در ایران از زمانی آ از میشتتتود که از ابتدای قرن ،مکومت مرکزی
قدرتمندی به روی کار میآید و ستیاستت مدرنیزاسیون را پی میییرد در قول ای قرن ،صنعتیشدن
ایران بتا ویگییهتای ختا

خود از مرامتل متعتددی یذر میکند و بهعنوان مهمتری عامل تحول و

توسعه ،زمینهی تغییرات عظیم ساختاری ،رشد سرمایهداری ،تغییر و تحولات قب اتی ،ظهور بورژوازی،
رشتتد ستتریع قب هی کاریر و قب هی متوستت جدید ،تحول شتتهرنشتتینی و دی ر تغییرات اجتماعی،
اقتصتادی و ستیاسی را فراهم میکند مشکلات بر خاسته از نحوهی پیشرفت کج و معوج ای تحولات،
خود ازجمله زمینهستاز بحرانهای عظیمی میشود که س وط نظا سیاسی را رقم میزند نظا جدید با
داعیهای متواوت ،همان سیاستها را مال با هرجومرج بیتتر ،ندانمکاریها و فساد و سوءاستوادههای
به قدرترسیدیان ،به پیت میبرد ،و در عرصههایی متی روند وارونهی صنعتزدایی را دام میزند
بر ای اساس تحول صنعتی ایران را میتوان در دو مرملهی اصلی قبل از ان لاب  31۳۱و بعد از ان لاب،
که هریک به فازهای مفتل

خود ت سیم میشوند ،مورد بررسی قرار داد
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دوران قبز از انقلاب
 -۵دوران پهلوی اول :سیآغاز ننع

مدرن ۵۵۰۱ ،تا ۵۵۱۰

از مهمتری تحولات آ ازی دوران رضتاشاه توسعهی زیرساختها بهویگه ایجاد شبکهی راهآه
در شتمال و در جنوب و متصتلستازی آنها به هم ،و نیز ایجاد بندریاهها و توستعهی جادههای شوسه
بود ای زیر ستتاختها نهتنها زمینهی توستتعهی صتتنایع و تولید و توزیع محصتتولات صتتنعتی را تستتهیل
میکردند ،بلکه خود زمینهستتتاز صتتتنایع جدیدی بودند که در اقرا

آنها به وجود میآمدند بفت

مهمی از برنامههای اقتصتتادی دوران رضتتاشتتاه 3بر توستتعهی صتتنعتی و ایجاد صتتنایع مفتل
مفتل

در ن اط

کشتور تکیه داشتت ،اما سرمایهی لاز در اختیار نبود ازای رو بفت مهمی از سیاست صنعتی

انحصتتارات ،از یکستتو درآمدهای ماصتتله برای ستترمایهیذاریهای بیتتر فراهم میآمد و از ستتوی
دی ر در جهت افزایت کمیت و بهبود کیویت پارهای محصتولات از جمله ابریشم برای یافت بازارهای
صتادراتی تلا

میشتد ایجاد اولی بانک ایرانی که سرمایهی آن از کسور بازنشست ی م امات دولتی

تأمی شتد ،از جمله بهمنظور تأمی مالی پروژههای صنعتی بود در م اقع بعدی بانک ملی ایران ،بانک
کاریشایی ،و بانک رهنی به وجود آمدند م د بر بانکهای ایرانی سه بانک خارجی ،ایمپریال بانک
آو پرشتتتیتا ،ایمپریال اتوم بانک و بانک ایران و روس فعال بودند وایذاری امور مالیهی کشتتتور به
آرتور میلستپو ،متفص

امریکایی که در دوران قبل از سل نت رضاشاه و زمانی که او سردار سپه بود

به ایران دعوت شده بود ،ن ت مهمی در تنظیم سیستم مالی و بودجهی دولت ایوا کرده بود اما به دلایل
مفتل

ازجمله بهخاقر مفالوت میلستپو با افزایت مداو بودجه ی ارتت ،به خدمت او پایان داده شد

میلستتپو در اولی کتاب فوقالعاده جذاب خود دربارهی ایران ،مأموریت امریکا در ایران ،که در 3۱1۱
منتشتتر کرد ،با دیدی متواوت از دید اورینتالیستتتهای آن زمان ،ضتتم تحستتی و موت امترا نستتبی
فرهن ی ،س ح ع بماندیی و مشکلات آن دوره را بهخوبی شرح میدهد 1
3ازجمله ن اه کنید به:
Amin Bananni, (1961), The Modernization of Iran: 1921-1941, Stanford
University Press; Julian Bharier, (1971) Economic Development of Iran: 19001970, 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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رضاشاه ،ایجاد انحصارات دولتی بود ،ازجمله انحصار قند و شکر ،و نیز انحصار دخانیات با کنترل ای

سعید رهنما ۱ /

دی ر جنبههای ستیاستتهای صتنعتی رضتتاشتاه عبارت بودند از برقراری تعرفههای ستن ی برای
ممایت از محصتتولات صتتنعتی داخلی ،ستترمایهیذاری مستتت یم دولت در ایجاد صتتنایع جدید ،ایجاد
وزارت صتتتناعت و معادن که بعداً به وزارت پیشتتته و هنر تغییر نا داد و از نهادهای مهمی بود که در
جهت توسعهی صنعتی ن ت مهمی ایوا کرد همچنی تلا هایی نیز برای ایجاد صنایع فولاد انجا شد
بفشتی از سیاستهای صنعتی نیز جلب سرمایهیذاران داخلی از قری پرداخت وا های کمبهره
بود اما قب هی ماکم که عمدهی درآمد

از زمی داری و رواب فئودالی و تجارت بهدستتت میآمد،

بهجز چند استثنا چندان علاقهای به پذیر

ریسک سرمایهیذاری در صنعت ساخت را نداشت ازای رو

عمدتاً خود دولت بود که صنایع جدید را ایجاد کرد ،و بهتدریج بفت خصوصی نیز در مد محدودی
وارد عرصهی صنعت شد از نفستی اقدامات رضاشاه پس از سل نت ،ملاقات با نمایندیان تجار کشور
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بود که از اوضتا اقتصتادی و نابهستامانی های صتادرات و واردات شکایت داشتند اولی اتاق تجارت
ایران در  31۳۳به ریاست امی الضرب تشکیل شد
مهمتری صنایعی که در دوران رضاشاه بهوجود آمدند ،پارهای صنایع مصرفی و واس های بودند
کته در آن م ع بتا محتدودیتهای ستتتاختار ع بماندهی ایران امکان تأمی نیازهای داخلی را فراهم
میآوردند از آنجمله بودند ،شترکت پیلهور رشت ،یونیبافی مازندران ،نساجی قائمشهر ،یونیبافی
رشتت ،چیتستازی تهران ،قند ورامی  ،ستیمان ری ،سیمان لوشان ،چندی آجرپزی ،و چوب اَسالم 3
کارخانجات نستتاجی برکنار از تأمی انوا پارچه ،در اشتتتغال نیروی کار و ایجاد قب هی کاریر ن ت
مهمی داشتتنتد و تعداد آنها در قول  3۱ستتال مکومت رضتتاشتتاه به بیت از  1۳وامد رستتید ابریشتتم
ستتاب هی قدیمیتری داشتتت و ستترمایهدار تجاری معرو

دوران قاجار ،ماج امی الضتترب با کمک

فرانستتویان کارخانهای تأستتیس کرده که پس از مدتی از بی رفته بود ای صتتنعت اهمیت زیادی هم
برای مصتتار

داخلی ازجمله صتتنعت قالیبافی و نیز صتتادرات داشتتت استتتان ییلان با شتترای اقلیمی

مناسب برای رشد درخت توت که برگ آن خوراک اصلی کر ابریشم است ،انتفاب شده بود ییلان
و مازندران از نظر دی ر صتنایع ازجمله چای و شیلات هم اهمیت زیادی یافتند شیلات قبل ًا در اجارهی
روستیه بود ،اما در زمان رضتاشتاه درپی تواف ی با دولت جدیدالتأستیس شتوروی ،شرکت مفتل ی به
3بهجز منابعی که جدایانه به آنها اشتاره خواهد شد ،عمدهی اقلاعات ای بفت از نوشتهی قبلی خود تحت عنوان «تداو
و تغییر در سیاست صنعتی ایران» ،در مأخذ زیر استواده شده:
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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وجود آمتد و امور شتتتیلتات ادریتای خزرب را برعهتده یرفت برکنار از دی ر صتتتنایع مصتتترفی نظیر
کبریتتستتتازیها ،کارخانجات قند ،تنباکو ،چر و بلورستتتازی ،چند کارخانهی تولیدات واستتت های
ازجمله دو کارخانهی سیمان و چندی کارخانهی آجرپزی نیز به وجود آمدند
در دوران رضاشاه تعداد کاریران صنعتی در ای کارخانجات به مدود  ۳۳هزار نور رسید اولی
تلا ها نیز برای جمع آوری آمار انجا یرفت ،و اولی ستتر شتتماری نووس در ستتال  ،313۱جمعیت
ایران را  3۱/1میلیون تفمی زد از نظر ت ستتتیم فضتتتایی کتار ،اکثریت قریب به اتواق صتتتنایع دوران
رضتتاشتتاه در چهار من هی مازندران ،ییلان ،تهران و تبریز قرار داشتتتند با شتترو جنج جهانی دو
توسعه و بهرهبرداری از بسیاری از ای صنایع دچار مشکل شد
بهقور کلی ،دوران کوتاه رضتاشاه ،بهر م تمامی مشکلات ناشی از س ح نازل توسعهی اقتصادی
و اجتماعی ،محدود بودن و ناکارآمدی صتنایع ،و اختناق و سترکوبهای ستیاسی ،از نظر صنعتیشدن
مهم ازجمله در موزهی زنان و نظا آموزشی و قضایی ،مهمتری مانع رشد اجتماعی ،ازجمله پیشرفت
کیوی قب هی کاریر ،سترکوب ستیاستی و دیکتاتوری بود درستت قبل از است رار سل نت رضاشاه در
ایران جریانات چپ تحت تأثیر ان لاب اکتبر شتکل یرفته بودند و مزب عدالت اکمونیستب در اولی
کن رهی خود در انزلی خواستار برقراری م تشکل برای زممتکشان شده بود ،و بر ای اساس شورای
اتحادیههای ایران به وجود آمده بود تشتتکل کاریران چاپفانهها ایجاد شتتده و اعتراضتتات کاریری،
ازجمله در صتنعت نوت م ّ تشتکل و هشت ساعت کار در روز را تحمیل کرده بود تشکلهای دی ر
ازجمله اتحادیهی خبازان ،و کارکنان پُست نیز شکل یرفته بود با است رار دیکتاتوری رضاشاه ،تمامی
جریانات چپ و کاریری ستترکوب شتتد و تا برکناری او از ستتوی قدرتهای خارجی از فعالیت علنی
باز ایستادند

 -۱دوران جن

جهان

دوم و دوران دول

مل  ۵۵۱۰ ،تا ۵۵۵۱

دوران جنج جهانی دو و بحرانهای ستیاسی روند توسعهی صنعتی ایران را کُند و عملاً متوق
کرد ایران تحت اشتغال متو ی بود و متی مجبور شتده بود که بفشی از هزینههای ریالی اشغال را نیز
تأمی کند کمبود مواد ذایی ،بیکاری و ف ر بر مشتتکلات افزوده بود ستتیستتتم مملون ل چنان دچار
مشتکل بود که دولت دستتور داده بود که ستازمانهای اداری و بازریانی از یاری ،شتر و الاغ استواده
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ایران ،رشد رواب سرمایهداری و رشد قب هی کاریر سرآ ازی فوقالعاده مهم بود اما بهر م تحولات

سعید رهنما ۱ /

کنند ،و برای وارد کردن سه هزار شتر از هندوستان وارد مذاکره شد  3در سال  3113مجلس با دعوت
مجدد آرتور میلسپو بهعنوان رییس کل دارایی کشور مواف ت کرد و او سیاستهای سفتییرانهای را
در زمینهی به نظم درآوردن ستیستتم مالیاتی و کنترل قیمتها در پیت یرفت که با اعتراضتتات تجار و
کستبه مواجه شتد ،اما تا  3111که استعوا داد ،در پست خود باقی ماند تضعی شدن مکومت مرکزی
جان تازهای به فعالیتهای کاریری و سیاسی داده بود ،و مزب تازهتأسیس توده نووذ بسیار زیادی در
ستتندیکاها و اتحادیهها یافته بود در  ،3113شتتورای متحدهی مرکزی وابستتته به مزب توده ایران 3۱۱
سندیکا و اتحادیهی وابسته به خود و در مجمو  ۱۳۳هزار عضو داشت
بهر م پایان جنج و بریزاری کنورانس تهران ،نابهستتامانیهای اقتصتتادی و اجتماعی و ستتیاستتی
ادامه داشتت بی ستالهای  311۳تا  311۳یازده دولت دستت به دست شدند و واضح بود که سیاست
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صتتنعتی خاصتتی نمی توانستتت در پیت یرفته شتتود جالب آن که در تمامی ای کابینهها و کابینههای
بعتدی کته یکی پس از دی ری در ای دوران بته وجود آمتدنتد ،برای صتتتنایع و معادن وزارتخانهی
مستتت لی ایجاد نکردند در ای دوره علاوه بر ستترمایهیذاریهای دولت در موت و توستتعهی صتتنایع،
بفت خصتوصتی نیز بهتدریج وارد سرمایهیذاری میشد در  311۱تعداد  3۱۳وامد صنعتی «بزرگ»
ابا ده نور کاریر و بیتترب وجود داشتند که عمدتاً تولیدکنندهی محصولات مصرفی کمدوا بودند از
ای تعداد ۱۱ ،صتتنعت عمده در مالکیت دولت بود و مستتت یماً توست دولت اداره میشتتد ای صتتنایع
مدود  ۳۳درصتد نیروی کار صنعتی شا ل در صنایع بزرگ را شامل میشد  1در  311۱اولی برنامهی
توسعهی ملی تنظیم و بفتهایی از آن که ازجمله توسعهی صنعتی را در بر مییرفت ،به اجرا یذاشته
شتد  1دولت امریکا ستعی بر افزایت نووذ خود در ایران داشت و از قری سازمان «اصل چهار تروم »
که از نهادهای تازهتأستتیس امریکا برای جلوییری از نووذ شتتوروی بود ،به ایران وا و کمکهای فنی
ارائه میداد ای دوران مصاد

بود با جنبت ملیکردن صنعت نوت و توقئههای پیدرپی ان لستان با

تصتویب ای قانون در  1۱اسوند  ،311۱ان لستان مزایا و امتیازات کاریران نوت را ق ع کرد و شور
و درییری در خوزستان و دی ر ن اط را دام زد

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

1۱۱

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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با به قدرت رستیدن دولت ملی دکتر مصدق در اردیبهشت  311۳از یکسو زمینهی اولی دولت
ملی و مستتتت ل ایرانی به وجود آمد ،و همی امر خود زمینهستتتاز تمامی توقئههای قدرتهای خارجی
شتد علاوه بر خرابکاری های ان لستتان و اعمال نووذ امریکا ،عد همکاری شوروی نیز مسئلهساز بود،
که مهم تری آن عد وایذاری بیت از یازده تُ قلای ایران از بابت بدهی شتتوروی به ایران در دوران
جنج جهانی دو بود که قب تواف قرار بود پس از پایان جنج به ایران داده شتتود از دی ر اقدامات
دولت مصتدق ،ملی کردن شیلات شمال بود که همانقور که اشاره شد ،قبلا تحت کنترل یک شرکت
مفتل ایرانی-روستی بود ،و دولت مصدق تمدید قرارداد را نپذیرفت ای دولت به خدمت مستشاران
ستوئدی در شهربانی نیز خاتمه داد مهمتری سیاست صنعتی ای دوره ادامهی فعالیتهای صنعت نوت
بهقور مستت ل و بدون مضور ان لیسی ها بود که پس از شکست مذاکرات ناچار به ترک ایران شدند
تأکید دی ر بر توستتعهی صتتنایع و کاهت وابستتت ی به واردات بود در  3113مجلس بودجهی ایجاد
و معادن وجود نداشت در کابینهی بعدی او پس از  1۳تیر نیز چنی وزارتخانهای تشکیل نشد تشوی
سترمایهداران بومی نیز از دی ر جنبههای ای ستیاستتها بود اما مشتکل عمده عکسالعمل ان لستان و
ق ع فرو

نوت ایران بود که مهمتری منبع درآمد ارزی کشتور بود و بر سرمایهیذاری در صنایع هم

ن ت مهمی داشت فرو

اوراق قرضهی ملی که با ممایت وسیع اقشار مفتل

مرد برای ممایت از

دولت ملی و دموکراتیک مصدق روبرو شد ،تا مد محدودی میتوانست جبران کمبود در آمد دولت
باشد بانک صادرات و معادن نیز در همی دوره ایجاد شد
بتهقور کلی  ،شتتترای بحرانی ای دوره مصتتتاد

بتا دوران جنج ،ستتتپس تحریم و توقئههای

ان لستتتتتان و امریکتا و عوامتل داخلیشتتتان ،عد ممایت شتتتوروی و به تبَع آن مزب توده ایران که
سازمانیافتهتری مزب آن زمان بود ،و خ اهای شفصی دکتر مصدق و دی ر لیبرالها ،مانع از آن شد
که از ای فرصت دموکراتیک برای پیشبرد یک سیاست صنعتی مناسب استواده شود ،و سرانجا ظر
چند ماه پس از روی کار آمدن آیزنهاور در امریکا و مرگ استالی  ،کودتای سازمان سیا در  1۱مرداد
به عمر دولت ملی در ایران پایان داد
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شتت کارخانهی قند را به تصویب رساند اما جالب آن که در کابینهی دکتر مصدق هم وزارت صنایع

سعید رهنما ۱ /

 -1دوران تثبی ِ پهلوی دوم :ننعی شدن شیابزد  ۵۵۵۱ ،تا ۵۵۱۱
ای دوره که با بازیشتت محمدرضتاشتاه پس از کودتا آ از میشود ،در واقع مهمتری مرملهی
تغییرات ستاختاری و توستعهی صتنعتی ایران است دولت که مال منابع درآمدی بهتری بر اثر دریافت
وا ها و کمکهای مالی پیدرپی امریکا و نیز پس از وقوهای ،در آمد ناشتتتی از صتتتادرات نوت را به
دستتت آورده بود ،ستترمایهیذاری خود در بفت صتتنعت را بهتدریج افزایت داد بعلاوه در ای دوره
شتاهد ظهور و رشتد قب هی سترمایهداران صتنعتی ،و نیز رشتد سترمایهیذاریهای مست یم خارجی در
بفتهای یر نوتی هستیم ای مرمله خود فازهای مفتلوی را در بر مییرفت
ابتدا مهمتری بفت ستیاستت صتنعتی تعیی تکلی

صتنعت ملیشتدهی نوت بود که سرانجا به

کنسرسیو جدیدی ،متشکل از شرکت نوت ان لیسی بی پی ا٪۱۳ب ،پنج شرکت نوت امریکایی ا٪۱۳ب،
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شتل هلندی ا٪3۱ب ،و س ا

پ فرانسته ا٪۱ب ،بر مبنای ت ستیم سود  ۳۳-۳۳برای ایران و شرکتهای

ختارجی ،وایذار شتتتد با شتتتوروی نیز تواف هایی به عمل آمد و ازجمله قلاهای مورد قلب ایران از
دوران جنج دو به دولت کودتا منت ل شد
قی برنامهی دو عمرانی کشور ا 311۱تا 31۱3ب صنایعی ازجمله اولی کارخانهی شیر پاستوریزه
در تهران ،چند کارخانهی قند ،یک کارخانهی ستتتیمان و تعدادی پروژههای زیرستتتاختی مهم ازجمله
ستدستازیها به اجرا درآمدند ،اما هنوز تحول صنعتی عمدهای صورت ن رفته بود در دو کابینهی اول
پس از کودتا هنوز وزارت صتتنایع جدایانهای وجود نداشتتت اما از ستتال  311۱برای اولی بار در ای
دوره وزارت صتتنایع و معادن با ن ت مهمی که در ستتیاستتتیذاری صتتنعتی یافت بهوجود آمد دولت
قصتد داشتت که سترمایهیذاری مست یم خود در صنایع را افزایت دهد ،اما صندوق بی المللی پول که
در چند وعده به ایران وا داد ،با تأکید همیشت یا

بر تشوی سرمایهیذاری بفت خصوصی داخلی

و ستترمایهیذاری مستتت یم خارجی ،با آن ستتیاستتت مفال

بود  3در ای زمینه دولت شتترو به فرو

پارهای کارخانههای دولتی ،بهاستتتتثنای کارخانجات قند و شتتتکر و ستتتیمان به «مرد » کرد با ای مال
سرمایهیذاری بفت خصوصی در صنایع کماکان محدود بود
در  311۱دولتت «مرکز جلتب و ممایت ستتترمایهیذاری خارجی» را به وجود آورد ،که بعداً به
«ستتازمان ستترمایهیذاری و کمکهای فنی و اقتصتتادی» تغییر نا داد بهر م امتیازات مهمی که برای
جلب سترمایهیذاریهای مستت یم و یرمست یم خارجی انجا شد ،شرکتهای بزرگ خارجی در ای
3 Richard. F. Benedick, (1974), Industrial Finance in Iran, Harvard University
Press, p. 29.
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م ع هنوز علاقهی چندانی به سرمایهیذاری در ایران از خود نشان نمیدادند بانک مرکزی نیز در ای
فاز تأسیس شد از مهمتری نهادهایی که در ای م ع ایجاد شد ،بانک توسعهی صنعتی و معدنی ایران
بود که از سال  311۱با ترکیبی از سرمایههای خصوصی داخلی و  3۱بانک خارجی شرو به کار کرد
بانکهای بی المللی با هلند و ژاپ نیز به وجود آمدند
با روی کار آمدن جان کندی در امریکا و فشار برای اصلامات ازجمله اصلامات ارضی ،تغییر و
تحولات مهمی صورت یرفت و تعداد فزاینده ای از مالکی زمی با ورود به عرصههای سرمایهیذاری،
به سترمایهداران صتنعتی تبدیل شتدند در مجمو  ،ای فاز برکنار از رشد سرمایهداران داخلی ،زمینهی
نووذ سترمایههای امریکایی و دی ر کشتورهای بزرگ سرمایه داری را در اقتصاد و صنعت ایران فراهم
آورد
همراه با برنامهی چهار عمرانی کشتتتور ،فعالیتهای صتتتنعتی با ایجاد صتتتنایع و زیرستتتاخت ها
بیتتر بفت خصوصی به سرمایهیذاری در صنعت بود در ای راه دولت شرو به فرو

سها صنایع

ستبک مصترفی متعل به دولت کرد بهعلاوه با استتواده از دی ر سیاستهای تشوی ی ازجمله اعتبارات
مالیاتی ،وا های کمبهره و کمکهای مالی و فنی ،نستبت به جلب سترمایههای خصوصی داخلی اقدا
نمود علاوه بر بانکهای خصتوصی ،بانک توسعه ی صنعتی و معدنی ،و بانک توسعه و سرمایهیذاری
ایران ،بانک دولتی اعتبارات صتتنعتی ،و دی ر بانکهایی که بهتدریج بهوجود میآمدند ،نهادهای مهم
اعتباری ای ستیاستت را تشتکیل میدادند از مهمتری ابزارهای ستیاستت صنعتی ای دوره ایجاد نهاد
دولتی ستازمان یستر

و نوسازی صنایع ایران اایدروب در سال  31۱۱بود ،که از یکسوصنایع قدیمی

دولتی باقیمانده از دوران رضتاشاه را با هد

نوسازی آنها و سودآور کردن شان ،تحت پوشت قرار

داد و از ستوی دی ر مستئولیت ایجاد صتنایع ستن ی سرمایهای و واس های را که بفت خصوصی چه
بهخاقر ستتن ینی ستترمایهیذاری و یا بهخاقر دیر بازده بودن امکان و تمایل ورود به آنها را نداش تت،
برعهده یرفت ایدرو بهزودی به بزرگتری مجتمع صتتنعتی کشتتور مبدل شتتد ای نهاد ضتتمناً ن ت
شراکت از سوی دولت در سرمایهیذاریهای مشترک اjoint ventureب با شرکتهای خارجی را
نیز ایوا میکرد ایجاد صتنایع سترمایهای که بدون آنها صنعتیشدن مست لانه عملی نیست ،از مهمتری
ن تهتای ای ستتتازمتان بود و در ای راه بتا ع تد قرارداد با شتتترکتهای چکستتتلواکی و شتتتوروی
کارخانههای ماشتتی ستتازی تبریز و ماشتتی ستتازی اراک به وجود آمدند ،و بعداً با ع د قراردادهایی با
شتترکتهای ربی فعالیتهایشتتان یستتتر

یافت شتترکت آلومینیو اراک نیز با مشتتارکت شتترکت
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یستتر

یافت ستیاستت صنعتی علاوه بر افزایت سرمایهیذاری مست یم دولتی ،جلب و تشوی هرچه

سعید رهنما 3۳ /

امریکایی کار خود را آ از کرد صتتنایع مهم دی ری نیز ازجمله تراکتورستتازی ایران ،تراکتورستتازی
جان دیر ،لیوتتراک ابالابرهاب ،هاکسیران دیزل اژنراتورب ،پمپیران اموتور پمپب ،دیزل لیلاند اق عات
انجی ب ،موتوژن اموتورهای برقیب به وجود آمدند در رشتتتتهی صتتتنایع چوب و کا ذ ،دو وامد مهم
چوب و کا ذ ییلان و چوب و کا ذ مازندران ایجاد شدند برکنار از ای صنایع مهم ،ایدرو یک نهاد
آموزشی و مشاورهی مدیریت ،سا زمان مدیریت صنعتی ،را به وجود آورد که در تربیت مدیران صنایع
و مدیران وامدهای دولتی و در بهبود سازماندهی و سیستمهای مدیریت ای وامدها ن ت بسیار مهمی
ایوا کرد موف یت ای سازمان به مدی بود که در قرحهای بی المللی ،ازجمله نظم نوی اقتصاد جهانی
سازمان ملل ،و مرکزیت آسیایی م العات سیستمها ،نیز وارد شد
ای فاز ،هم بهستبب افزایت ستیاستهای تشوی ی و هم بهدلیل بهبود شرای سرمایهیذاری برای
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شرکتهای چندملیتی ،شاهد رشد سریع سرمایهیذاریهای مست یم خارجی اFDIب در صنایع یرنوتی
ایران بود بی  31۱3تا  ،31۳1تعداد  3۳1مورد سترمایهیذاری مست یم خارجی در پروژههای صنعتی به
ثبت ستازمان سترمایهیذاری و کمکهای فنی و اقتصتادی رستید  3اکثر قریب به اتواق ای ها بهشکل
ستترمایهیذاری مشتتترک بودند استترمایهیذاری مستتت یم خارجی برخلا

ستترمایهیذاری خارجی در

پُرتوولیو ) ،(FPIکه سرمایهیذاری در سها شرکت یا خرید اوراق بهادار و وا است ،با کنترل مست یم
فرایند تولید از قری ایجاد سرمایهیذاری مشترک یک یا چند شرکت چندملیتی با یک شرکت بومی
انجتتا میییرد شتتترکتتتهتتای چنتتدملیتی در قراردادهتتای م لیستتتانس ستتتاختتت ا licensing
agreementب ،متعتمتول تاً بتفتت عتمتتدهی متحصتتتول تتمتتا شتتتتده را بتته شتتتکتتل قت عتتات
منوصتله) (Completely knocked down -CKDدر شبکهی جهانی خود تولید میکنند ،و
کشتتور قر

قرارداد آنها را از آن شتتبکه وارد میکند ،و با تنها بفشتتی از محصتتول تما شتتده که

اجازهی ساخت در داخل را دارد ،مونتاژ کرده و محصول نهایی را با م ررات خاصی در داخل کشور -
و در مواردی برای صتتتادرات  -توزیع میکنتد ،و به ای ترتیب ای نو تولید معمولا «محتوای محلی»
اlocal contentب محدودی دارد تنها در مواردی که تکنولوژی تحت لیسانس ساخت منسوخ و از

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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ردهی جهانی خارج شتده باشتد شترکت چندملیتی ماضر به فرو

و انت ال کامل آن میشود ،چرا که

کشور واردکننده امکان رقابت در بازار جهانی را نفواهد داشت 3
استاس سیاست صنعتی در ای م ع جای زینی واردات بود ،که قرار بود از مرامل مفتل

یذر

کند؛ از تولید محصتتولات مصتترفی کمدوا و بادوا  ،به تولید محصتتولات واستت های ،و ستترانجا به
محصتولات سترمایهای و باز قرار بود که در م ع بعدی بهسوی صنایع صادرات-محور مرکت کند؛
مدلی کمابیت شبیه کرهی جنوبی که همزمان با ایران اصلامات ارضی و یستر

صنعتیشدن را آ از

کرده بود در قول دههی  31۱۳در مواردی جای زینی واردات صورت یرفت ،ازجمله واردات قند و
شکر از بیت از  11میلیون دلار در سال  ۱۳به مدود  ۱میلیون دلار کاهت یافت همین ور بود در مورد
چتای کته در همی دوره از متدود  1۱میلیون دلتار به کمی بیت از  ۱میلیون دلار کاهت پیدا کرد در
سترمایهای و بهویگه صتادرات-محور شتدن صتنایع ،چنی نبود همراه با رشد کالاهای مصرفی داخلی،
میزان نیاز به واردات محصتولات واس های و سرمایه ای افزایت یافت برای نمونه ارز

فولاد وارداتی

از مدود  ۱۱میلیون دلار در  ،311۱به بیت از  1۳۳میلیون دلار در ستتتال  31۳۳افزایت یافت؛ در همی
دوره واردات آلومینیو از  1میلیون دلتار به بیت از  3۱میلیون؛ و مس از  ۳میلیون به بیت از  1۱میلیون
رسید 1
شرکت آلومینیو سازی اراک در  31۱۱با همکاری یک شرکت امریکایی در همی م ع شرو
به فعالیت کر د شرکت ذوب آه اصوهان نیز با کمک شوروی با استواده از سیستم کورهی بلند آ از
به کار کرد و از  31۳۳بفتهایی از آن آمادهی بهرهبرداری شتتد همچنی شتترکت ملی فولاد ایران با
استتواده از ستیستتم امیای مست یم از  31۳3شرو به فعالیت نمود در زمینهی بهرهبرداری از منابع نی
مس و تولید انوا محصولات مسی ،شرکت مس سرچشمه در  31۳3شرو به کار کرد مجموعهی ای
صنایع سهم بسیار مهمی در تأمی محصولات واس های بسیاری از صنایع کشور ایوا کردند
3برای جزییات عملکرد شترکتهای چندملیتی ن اه کنید به سعید رهنما ،ا 31۳۱ال ب شرکتهای چندملیتی و کشورهای
توستتعهنیافته ،انتشتتارات بهاران ،تهران؛ و ستتعید رهنما ،ا31۳۱بب ،نظریههای وابستتت ی؛ صتتنعتیشتتدن وابستتته و وابستتت ی
تکنولوژی ،انتشارات بهاران ،انتشارات پیمان
1 Bank Markazi Iran, (1970), Annual Report and the Balance Sheet, pp. 134-35.
1همانجا

| نقد اقتصاد سیاسی |

مورد پتارهای صتتتنتایع بتادوا ازجمله در اتوموبیل هم ای واقعیت صتتتادق بود  1اما در مورد صتتتنایع

سعید رهنما 31 /

در بفت خصوصی نیز صنایع بزرگ مهمی از سوی سرمایهیذارهای ایرانی ایجاد شدند ،ازجمله
شتتترکت ستتتهامی خا

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

بهتدریج انوا بیسکویت ،شکلات ،و وسایل آرایشی و بهداشتی را تولید و به بازار عرضه کرد؛ شرکت
ایران ناستتیونال که از ستتال  31۱3ابتدا با قراردادی با شتترکت آلمانی شتترو به مونتاژ اتوبوس ،و در
مرامل بعدی با قرار دادهایی با شترکت ان لیستی و بعد آلمانی تولید اتوموبیل را در ایران آ از کرد از
دی ر صتنایع مهم بفت خصوصی شرکت کوت ملی بود که از دههی  311۳شرو به فعالیت کرده و
در دههی  31۱۳تولید خود را بسیار یستر

داده و شبکه وسیعی از شرکت های پیوسته را ایجاد کرده

بود شترکتهای متعدد دی ر بفت خصتوصی متی در عرصهی ماشی سازی و صنایع سرمایهای و نیز
در عرصتتهی تولید کالاهای مصتترفی کمدوا و بادوا به وجود آمدند که اشتتاره به تمامی آنها در ای
| نقد اقتصاد سیاسی |

مفتصر نمیینجد
آخری فاز دوران محمدرضتتاشتتاه از ستتال  31۳1و همزمان با برنامهی تجدیدنظر شتتدهی پنجم
عمرانی کشتتتور آ از شتتتد که با افزایت نایهانی قیمت نوت و ستتترازیر شتتتدن دلارهای نوتی به ایران
مصتاد

بود یستر

صنایع عمدتاً همراه بود با شدت یرفت سرمایهیذاریهای مست یم شرکتهای

چندملیتی در صتنایع مصترفی بادوا که ت اضا برای آنها همراه با رشد سریع قب هی متوس جدید بالا
رفته بود با توجه به افزایت علاقهی ستترمایهیذاران خارجی ،دولت در پارهای از امتیازاتی که قبلاً برای
جلب چندملیتیها به آنها داده میشتتد ،تجدیدنظر کرد و محدودیتهایی برای ورود آنها قائل شتتد
ازجمله میزان  ۳۳درصتد معافیتهای مالیاتی آنها را به  1۳درصد کاهت داد ،و م ررات مالیاتی نسبتاً
ستتفتییرانهای را در پیت یرفت ،اما همانقور که اشتتاره خواهد شتتد به مستتائل مهمتری در زمینهی
چندملیتیها نپرداخت در ای فاز آخر تا شرو بحران قبل از ان لاب هرساله بر تعداد سرمایهیذاریهای
شرکتهای چندملیتی عمدتاً امریکایی ،بریتانیایی ،آلمانی و ژاپنی افزوده شد همانقور که در نمودار
 3نشتتتان داده شتتتده ،میزان ستتترمایهی ورودی به ایران همراه با بالا رفت امکانات اقتصتتتادی ایران در
سالهای دههی پنجاه تا قبل از ان لاب بهسرعت رو به افزایت بود ،و با شرو بحران بهشدت افت کرد
در مجمو در قول دوران پس از کودتای  1۱مرداد ،تعداد  3۱۱مورد سترمایهیذاری مستت یم شرکت
چندملیتی جهانی در ایران صورت یرفته بود ،که بیت از  ۱۱درصد آن در بفت صنعت ساخت بود 3
همانقور که در نمودار  1نشتتان داده شتتده ،بیتتری تعداد ستترمایهیذاریهای مستتت یم خارجی در
3 Saeed Rahnema, (1990), “Multinationals and Iranian Industry; 1957-1979”…..,
p.297.
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بفت فلزات ستاختهشتده اتماماً محصتولات مصترفی بادوا ب انجا شتده بود ،و پس از صنایع شیمیایی
اواس هایب ،بیتتری تعداد در صنایع ذایی بوده است

مرکزی ایران

منبع :ستعید رهنما ،ا3۱۱۳ب «چندملیتیها و صنایع ایران »3۱۳۱-3۱۱۱ :براساس آمارهای سازمان توسعه
سرمایهیذاری و کمکهای فنی و اقتصادی

| نقد اقتصاد سیاسی |

منبع :ستتتعید رهنما ،ا3۱۱۳ب «چندملیتیها و صتتتنایع ایران ، »3۱۳۱-3۱۱۱ :بر استتتاس آمارهای بانک

سعید رهنما 3۱ /

ساخیار بخش ننع ِ اریان قبز از انقلاب ۵۵۱۱
یوت ندارد که صنعتیشدن ایران در قالب نظا جهانی سرمایهداری و مدل موردنظر قدرتهای
امپریالیستتی و نهادهای مالی بی المللی صتورت یرفت ،و بررسی آن نیز در همان راب ه و نه یک مدل
ایدهآل توستعهی صتنعتی که ستاختار سیاسی ملی و بی المللی متواوتی را میقلبد ،باید انجا شود در
مجمو در قول فاز های مفتل

دوران قبل از ان لاب بهم  ،تغییرات مهمی در ترکیب ساخت صنعتی

ایران صتتتورت یرفتت در دههی  ،31۱۳کارخانههای تولید محصتتتولات مصتتترفی کمدوا کماکان
اکثریت صنایع «بزرگ» را شامل میشدند و بالاتری سهم ارز

افزوده و اشتغال در میان صنایع بزرگ

| نقد اقتصاد سیاسی |

را داشتتند ادر آمار ایران صتنایع  3۳نور به بالا «بزرگ» نامیده میشوند ب در  ،31۱۱بیت از  ۱1درصد
مجمو ارز

اضتتافی در صتتنعت ستتاخت مربوط به محصتتولات مصتترفی کمدوا ازجمله محصتتولات

ذایی ،آشتامیدنی ،توتون ،نستاجی ،البسته ،و چر بود محصتولات صنعتی بادوا و سرمایهای ازجمله
ماشتی آلات برقی و یر برقی ،و وستایل مملون ل ،مدود  3۳درصد ارز

اضافی صنایع ،و کالاهای

واستتت های ازجمله کا ذ ،لاستتتتیک ،محصتتتولات شتتتیمیایی و فلزی ،کمی بیت از  1۳درصتتتد ارز
افزودهی صنایع را به خود اختصا

میداد  3ای ساخت در دورهی برنامهی چهار عمرانی کشور در

اواخر دههی  ۱۳و اوایل دههی  ،۳۳همزمان با ایجاد صنایع جدید واس های ،بادوا و سرمایهای ازجمله
اتوموبیل ،تراکتور ،فولاد ،آلومینیو  ،پتروشتتتیمی ،و ماشتتتی آلات رو به تغییر یذاشتتتت ستتتهم ارز
افزودهی کتالاهای تولیدی مصتتترفی کمدوا به مدود  ۱۱درصتتتد کاهت یافت ،در مالی که ستتتهم
کالاهای فلزات ساختهشده و مصرفی بادوا به دو برابر رقم دهسال قبل رسید ای تغییرات از نظر تحول
صتنعتی ایران در ای م ع ق عاً مائز اهمیت بود در فاز پایانی صتنعتیشدن در رژیم شاه ضم آن که
همی روند اکاهندهب در مورد ستهم صنایع مصرفی کمدوا و افزایندهب در مورد صنایع واس های ادامه
یافت ،در مورد صنایع فلزات ساختهشده اعمدتاً مصرفی بادوا و سرمایهایب که از مهمتری بفتهای
ضتروری برای تداو صتتنعتیشتدن هستتتند ،چنی نبود ،و از بیت از  1۱درصتد ستهم ارز

افزوده در

 31۳۳به  1۳درصد در  31۳۱کاهت یافت نمودار  1ای تغییر و تحولات قبل از ان لاب را نشان میدهد

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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نمودار  ۱نیز ترکیب ستاخت صنعت ایران قبل از ان لاب را که بهر م همهی مسائل ،بیان ر صنعتیشدن
کشور در اواس ای دهه است ،نشان میدهد
جنبهی دی ر ستتیاستتت صتتنعتی در ای دوره« ،ت ستتیم فضتتایی کار» در ارتباط با محل استتت رار
صنایع بود تمرکز شدید صنایع بزرگ در اقرا

تهران ا ۳۳درصد صنایع بزرگب مشکلات فراوانی را

به وجود آورده بود دولت هم اقدامات ستفتییرانه و هم تشتوی ی برای تمرکززدایی از صنایع انجا
داد چندی «ق ب توستعه» برای ایجاد صترفهجویی م یاس به وجود آمد با ای ت سیم کار ،آذربایجان
عمدتاً م ر صتتنایع ماشتتی ستتازی؛ اصتتوهان ،آه و فولاد؛ فارس ،صتتنایع شتتیمیایی؛ خوزستتتان ،صتتنایع
پتروشتیمی؛ و ییلان ،صتنایع برقی شدند  3قرار بر ای بود که در اقرا

ای ق بهای صنعتی ،صنایع

پایی دستتی مربوط به هریک ایجاد شتود «پارکهای صتنعتی» و «شتهرکهای صنعتی» نیز ازجمله در
ساوه ،قزوی و زنجان ایجاد شدند
| نقد اقتصاد سیاسی |

منبع :بر اساس دادههای مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ ،سالهای مفتل
3 Business International, (1978), Operating in Iran, BI, p.23.
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سعید رهنما 3۱ /

منبع :بر اساس دادههای مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ
در سال  ،31۳۱بفت صنعت تنها  33درصد تولید ناخال

داخلی ا 3۱/۳درصد تولید ناخال

داخلی بدون نوتب را تشتکیل میداد که در م ایسته با کشورهای تازه صنعتیشده درصد پایینی بود از
نظر اشتتغال صتنعتی نیز ،بفت ستاخت صتنعت  3۱درصتد جمعیت فعال اقتصادی را شامل میشد در
آخری سترشماری صنعتی قبل از ان لاب در  ،31۳۳تنها  ۱درصد شرکتهای صنعتی در زمرهی صنایع
«بزرگ» اده نور و بیتترب بودند اکثریت صتنایع را صنایع مصرفی تشکیل میدادند مدود  1۱درصد
ای صنایع تولیدکنندهی محصولات ذایی ،آشامیدنی ،توتون ،البسه و کوت بودند س ح بارآوری در
ای صتنایع نستبتاً پایی بود برای نمونه صتنایع نساجی ،البسه و کوت که بیت از  1۱درصد نیروی کار
در صتتتنایع بزرگ را دربر مییرفتند ،تولیدکنندهی تنها  3۱/۱درصتتتد ارز

افزودهی صتتتنایع بزرگ

بودند
با آن که ستتهم صتتنایع واستت های و ستترمایهای چه از نظر تعداد وامدها ،و چه از نظر ارز
افزوده و اشتتغال ،رشتد قابلتوجهی داشتت ،از نظر وسعت و پیوندهای بیناصنعتی اlinkagesب دچار
ضع

جدی بودند محدود بودن و کم پیوست ی بی صنایع ،یکی از دلایل مهم اتکا به واردات مواد و
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ق عات بود ا لب صتنایع مدرن از آنجا که در ارتباط با ع د قراردادهای اجازهی ساخت شرکتهای
چندملیتی و سترمایهیذاری مستت یم آنها به وجود آمده بودند ،همانقور که قبل ًا اشتتاره شد ،متکی به
واردات مواد و ق عات منوصله بودند ،و محتوای محلی محدودی داشتند قراردادهای آنها نیز مشفصاً
مانع امکان افزایت محتوای محلی بودند ای رویه نهتنها شتتامل صتتتنایع مصتتترفی بادوا بود که مجم
عظیمی از صتنایع مدرن را در بر مییرفت ،بلکه صتنایع واست های و سرمایهای را نیز شامل مییشت
زمانی که قراردادهای اولیهی ماشتتی ستتازیهای تبریز و اراک با شتتوروی و چکستتلواکی ،تبدیل به
قراردادهای جدید با کشتورهای امریکای شتمالی و اروپایی شتد ،ای محدودیتها اعمال شد یکی از
مسائل ای بود که در صنایع ایجادشده با کمک کشورهای اروپای شرقی که محدودیتهای بهمراتب
کمتری در قرار دادهای خود داشتتند ،کیویت محصولات تولیدی آن ها ،به نسبت صنایع ربی و ژاپنی
کته محتدودیتتهتای بیتتری را تحمیتل میکردنتد ،نتازل بود یک نمونهی بارز آن تواوت قرارداد
همان قور که اشتتاره شتتد ،دولت ایران در آخری فاز قبل از ان لاب محدودیتهایی را بر شتترکتهای
چندملیتی تحمیل کرد ،اما از نظر افزایت محتوای محلی و یستر

صنایع سرمایهای کار چندانی را از

پیت نبرد ازای رو بود که قبل از ان لاب ،بهقور متوس بیت از  ۳۱درصد از مجمو نهادههای صنایع
بزرگ از خارج وارد میشتتد ای رقم در مورد فلزات ستتاخته شتتده نزدیک به  ۱۳درصتتد ،و فلزات
استاستی ،بیت از  ۳۱درصد بود  3مثال دی ر آن که تنها کمتر از  1درصد ماشی آلات و ق عات مورد
استواده در صنایع نساجی در داخل ساخته میشد
در اواخر دههی پنجاه بزرگتری سهم واردات ایران را کالاهای سرمایهای و واس های تشکیل
میداد ،و ای ستتهم در آن دهه با هر میزان از رشتتد صتتنعتی کشتتور افزایت یافته بود با آن که رشتتد
واردات در مرامل اولیهی جای زینی واردات امری من ی و خلا

انتظار نیستتت ،انتظار ای استتت که

در مرامتل بعتدی ای واردات «جای زی » شتتتوند اما در مورد ایران بر خلا
صتنعتیشتده چنی نبود؛ در دههی چهل ستهم واردات در تولید ناخال

دی ر کشتتتورهای تازه

ملی ایران کمتر از  3۱درصد

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

3مرکز آمار ایران ،ا31۳۱ب ،بررسی کمبودها و وابست یهای صنایع بزرگ کشور،

۱

1 World bank, (1987), World Tables, Oxford University Press, pp. 106-7.
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ناخال

داخلی از  31درصتد در اوایل دههی  ،3۱۳۳به  ۱درصتد در اواس دهه  3۱۱۳کاهت یافت 3

یا در مورد کرهی جنوبی بی دهههای  3۱۱۳و  ،3۱۱۳محتوای وارداتی در تشتتکیل ستترمایهی ثابت ،از
 13درصد به  3۱درصد کاهت یافت  1در ایران ،همانقور که قبلاً اشاره شد ،جای زینی واردات عمدتاً
در صنایع مصرفی کمدوا ازجمله قند و چای ،و صنایع مصرفی بادوا ازجمله اتوموبیل و وسایل منزل،
یفچال ،کولر و مانند آن بود ،و در ای موارد واردات ق عات منوصتتله جانشتتی واردات محصتتولات
تما شده بود
از مهمتری ضتتع های ستتیاستتت صتتنعتی دوران قبل از ان لاب ،کمتوجهی به افزایت محتوای
محلی تولید صتتتنعتی و بالا بردن تواناییهای تکنولوژیک کشتتتور بود از مهمتری شتتتاخ

های ای

وضعیت فعالیتهای بسیار محدود در عرصهی تح ی و توسعه اR&Dب بود ت ریب ًا هیچ یک از صنایع
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بزرگ مدرن برنامهی جدی تح ی و توستتتعه در رشتتتتهی صتتتنعتی و تکنولوژیک خود نداشتتتتند ،و
قراردادهتای لیستتتانس ستتتاختت نیز چنی اجتازهای را به بهانههای مفتل

نمیدادند بهعلاوه راب هی

پیوستهی جدی بی صنایع و دانشکدههای فنی و صنعتی از قری تأمی مالی قرحهای تح ی اتی صنعتی
به وجود نیامده بود و ای در شترای ی بود که پارهای دانشتکدههای کشتور بهویگه در دانش اه صنعتی
بعدیب و دانشتتتکدهی فنی دانشتتت اه تهران از استتتتاندارد علمی و فنی بستتتیار بالایی

آریامهر اشتتتری

برخوردار بودند براساس آمار یونسکو تعداد دانشمندان و مهندسان ایران بهنسبت دی ر کشورهای تازه
صتتنعتیشتتده محدود بود برای نمونه در اواست دههی  31۳۳در اوج صتتنعتیشتتدن کشتتور ،ای تعداد
 13۱،۱11نور را شتتتامل میشتتتد ،در مالی که ای رقم در همان دوره برای کرهی جنوبی 3،۱۳۳،۳۱۱
بود  1بودجهی تح ی و توستتتعهی دولت بستتتیار محدود بود و در اوایل دههی  31۳۳تنها معادل ۳/1
درصد تولید ناخال
ضتتع

داخلی بود ای رقم برای کرهی جنوبی مدود  1درصد بود

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

ستیاستت های تشتوی ی چندی برای صتادرات صتنایع ساخت م رح شده بود ازجمله از اواس دههی
پنجاه معافیتهای مالیاتی برای شتترکتها مشتتروط به یافت بازارهای صتتادراتی شتتد ،و ایر شتترکتی

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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میتوانستت  3۳درصتد محصتولات خود را صادر کند ،شامل معافیت مالیاتی صددرصدی میشد  3اما
بعد از سرازیر شدن دلارهای نوتی از سال  ،31۳1پی ییری زیادی در ای زمینه نشد با آن که صادرات
یر نوتی ایران مرتباً در مال رشتد بود ،ای رشد عمدتا مربوط به صنایع سنتی ازجمله قالی ،چر و پنبه
بود اهمیت صتتادرات صتتنعتی برای ایران نهتنها از نظر کاهت وابستتت ی به نوت ،بلکه بهخاقر امکان
بهبود کیویت محصول ،کارایی بالاتر ،ابداعات تکنولوژیک و توان رقابت در عرصهی جهانی بود
بهقور کلی ،بازیذاشت دست شرکتهای چندملیتی در تحمیل سیاستهای محدودکنندهشان،
بهویگه در راب ه با محدود ن هداشتتت محتوای محلی و عد تربیت کادر فنی بومی ،و بیتوجهی دولت
به ضترورت تح ی و توستعه ،ازجمله دلایلی بود که صنعتیشدن ایران ،بهر م دستاوردهای مهمی که
تنهتا ظر

متدود دو دهه بهدستتتت آورده بود ،با مشتتتکل مواجه شتتتود از اوایل دههی پنجاه نوعی

هرجومرج ناشتی از سترازیر شتدن ثروت فراوان نوتی که رژیم شاه دقی اً نمیدانست با آن چه کند ،در
واردات بیمستابوکتاب را نداشتتند ایران مدود یک درصتد تولید ناخال

ملی را صر

پرداخت

اضتتتافتههزینته اsurchargeبهای کشتتتتیهایی میکرد که هوتهها و ماهها در خلیج فارس در انتظار
تفلیهی بار خود بودند برکنار از واردات صتنعتی ،بیتوجهی به بفت کشاورزی ،واردات محصولات
ذایی را نیز افزایت داده بود و در موارد بستیاری محصتولات فاسدشده در کشتیهای مانده در نوبت،
به دریا ریفته میشتدند بحران شتدید در بفت کشاورزی جمعیت روزافزونی از روستاییان بیکارشده
را به قر

شتهرها و رشد زا هنشینی در اقرا

شهرهای بزرگ بهویگه تهران میکشاند درییریهای

صتنعتی بهخاقر بیتوجهی به خواستهای صنوی کاریران و نبود تشکلهای واقعی روبهیستر

بود

قب هی متوست جدید که در ای دوره رشتتد چشتتمییری داشتتت و بستتیاری تولیدات صتتنایع مصتترفی
کمدوا و بادوا آنها را در هد

داشت ،بهر م آن که از بهرهمندان مهم ای تحولات اقتصادی بود،

بهجز قشتر بالایی آن ،خود را از رژیم ماکم بی انه میدید بهر م دستاوردهای مهم ای دوران ازجمله
مدرنیزاستتتیون یک کشتتتور ع بمانده ،بهبود وضتتتع زنان ،بالارفت امکانات آموزشتتتی ،بهداشتتتتی ،و
استاندارد زندیی ،مسائل ناشی از رشد فزایندهی اختلافات قب اتی و نفوت روزافزون قب ات ماکم و
مکومت دیکتاتوری که تنها زبان ستتترکوب را میشتتتناخت ،فاصتتتلهی مرد و ماکمیت را بیتتر و

3 Business International, Operating in Iran, p. 113.
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مال یستتتر

بود زیرستتاختهای کشتتور ،بنادر ،راهآه  ،جادهها ،و انبارها پاستتخیوی مملون ل
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بیتتر میکرد مجمو ای عوامل و دی ر عوامل که از بحث ای نوشته خارج است ،زمینهی ان لاب و
سرن ونی رژیم را فراهم آورد

پس از انقلاب
 -۱دوران انقلاب و دول

موق ؛ بلاتدلیف

ننع

و هیجومیج ۵۵۱۱ ،تا ۵۵۱۹

در فضتای ان لابی و هرجومرج کامل اوایل ان لاب در شترای ی که مدیران و صتامبان صنایع یا
برکنار شده و یا فرار کرده بودند ،و صنایع بزرگ به شکل نیمهتع یل تحت کنترل کمیتههای اعتصاب
و شتورا های کاریران و کارمندان قرار داشتتند ،اولی ستیاستت صنعتی دولت موقت راهاندازی صنایع
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بود برای اولی بار و بهمدتی کوتاه ،کارمندان و کاریران صتنایع کشتور نیز ن شتی در سیاست صنعتی
یافته بودند با ممایت شتوراهای کارخانجات ،بستیاری از ای صتنایع ملی شدند و تحت کنترل دولت
قرار یرفتند قانون ممایت و توستتعه صتتنایع ایران ،صتتنایع را به چهار یروه ت ستتیم کرد :یروه «ال »،
صتنایع ستن ی و استتراتگیک ،یروه «ب» ،صتنایع وابستته به نزدیکان رژیم پهلوی ،یروه «ج» ،صنایع
ورشتتکستتته و بدهکار ،و یروه «د» ،صتتنایع متعل به مالکی «مشتترو » ستته یروه اول تحت کنترل و
مالکیت دولت درآمدند ،و ستتازمان جدیدی در راب ه با وزارت صتتنایع و معادن تحت عنوان ستتازمان
صتتنایع ملی ایران بهوجود آمد و تعداد  ،۱۱۱و بعداً  ۱۳۳وامد صتتنعتی ملیشتتده را تحت پوشتتت قرار
داد  3مدود  33۳وامد صتنعتی مصتادرهشده نیز به بنیادهای تازهتأسیس «مستضعوان» و «شهدا» وایذار
شتتدند اما در ای م ع ،برکنار از تغییر مالکیت صتتنایع ،ستتیاستتت صتتنعتی دی ری به پیت نرفت در
فضتتای درییریهای ستتیاستتی بی جناحهای تازه شتتکلیرفتهی ماکمیت که هنوز قدرت را راس تاً در
دستت ن رفته بودند ،و درییریهای درون شوراها ،کار چندانی به پیت نمیرفت دولت موقت لیبرال
که قدرتی نداشتت ،بیتتر مایل بود که صتتنایع هرچه زودتر کمابیت به شتکل ستتاب بهکار بازیردند
بفشی از تازه بهقدرت رسیدیان در آ از بر دولتیشدن صنایع و تجارت خارجی ،است لال ،خودکوایی
و اشتتتغال کامل تأکید میکردند ،و بفت دی ر خواستتتار لغو دولتیکردنها ،عد مداخلهی دولت در
صتنایع و اقتصتاد ،و یستتر

سترمایهیذاری خصتوصتی و سرمایه های خارجی بودند هر دو جناح با

شوراها که عمدتاً در کنترل هواداران سازمانهای متعدد چپ قرار داشتند ،مفال

بودند دولت موقت

3 Saeed Rahnema, “Continuity and Change in Industrial Policy”, in Iran After the
Revolution, I.B. Tauris, 1995, p. 138.
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هم دل خوشتی از شوراها نداشت ،بهویگه ازآنرو که شوراها با سیاستهای دولت و مدیرانی که برای
صتتتنایع تعیی میکرد مفالوت میکردند؛ باای مال آنها را تحمل میکرد ،و در مواردی مدیران را با
مشتورت شتوراها منصتوب میکرد بارزتری نمونهی آن بر یماری یکی از اعضتای شورای کارکنان
ستتازمان مدیریت صتتنعتی بهعنوان دومی مدیر عامل ستتازمان یستتتر

اایدروب به توصتتیهی اتحادیهی

شوراهای کاریران و کارمندان ای مجموعهی بزرگ صنعتی بود
در مواردی شتتوراها تلا هایی جدی برای بهبود وضتتع صتتنایع در راب ه با ستتیستتتم مدیریت و
مستتتئلتهی ستتترمتایتههتای ختارجی داشتتتتنتد یک نمونهی آن تلا

برای تجدیدنظر در قراردادهای

ستترمایهیذاری مستتت یم خارجی بود ای قراردادها که هم ی محرمانه تل ی میشتتدند و شتترکتهای
ایرانی م افشتای جزییات آن ها را نداشتند ،در دسترس پگوهش ران ای رشته نبود اما بلافاصله بعد از
ان لاب از تما شترکتهای تابعهی ستازمان یستر

اایدروب خواستیم که قراردادهای شرکت خود را

پیدا کنند و به اتحادیهی شوراهای ایدرو بورستند کمیتهای نیز از نهادهای مفتل

یکبار در وزارت دارایی جلستاتی بریزار میشد با بحرانیتر شدن اوضا شوراها ،یزارشی بر اساس
م العات قبلی در ای زمینه ،مال با استناد به قراردادها و محدودیتهایی که شرکتهای خارجی برای
جلوییری از افزایت محتوای محلی و بالا بردن توان تکنولوژیک شتترکتهای ایرانی تحمیل میکنند،
همراه با یک ستتلستتله پیشتتنهاد برای تجدید نظر در ای قراردادها برای وزارت صتتنایع وقت تهیه شتتد و
اتحادیه رستتما آن را برای وزیر دولت موقت فرستتتاد در زمینهی شتترای کار و کاریری نیز اتحادیه
بررستتی بستتیار وستتیعی را آ از کرد و از قری بیت از دو هزار پرستتشتتنامهی پرشتتده توست کاریران
کارخانههای شتترکت های مفتل

در شتتهرهای مفتل

اقلاعات بستتیار نادر و ارزشتتمندی جمعآوری

شتتد از آنجا که فشتتارها و مملات بر علیه اتحادیه رو به افزایت بود ،یزار

خلاصتتهای تهیه شتتد

به دنبال یرویان یری در ستوارت امریکا ،و روی کار آمدن مسئولی جدید و اخراج ما از شرکتهای
مربوقهی ستازمان یستتر  ،متأسوانه تما نسفههای ای قراردادها که مجموعهی بینظیری در افشای
عملکرد شترکتهای چندملیتی بود ،و نیز تما پرستشنامههای کاریری از دست رفتند ،و از سرنوشت
آنها اقلاعی در دست نیست
-۱دوران جن

اریان و عیاق؛ ننع

و اقیصادِ جن

 ۵۵۱۹ ،تا ۵۵۱۱

ستیاستت صتنعتی در ای دوران عمدتاً مول اقتصتاد جنج و مسائل ناشی از آن میچرخید ،با
ندانمکاریهای بستتیاری نیز روبرو و مدا در مال تغییر بود در  31۱۳وزارت صتتنایع و معادن منحل و
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ایجاد شد و هوتهای
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سته وزارتخانهی متواوت جدید به وجود آمدند :وزارت صتنایع ستن ی  ،با ستازمان یستر

اایدروب

بهعنوان بازوی عملیاتی آن؛ وزارت صنایع برای صنایع سبک و مصرفی ،با سازمان صنایع ملی ایران ،و
ستازمان صتنایع دستی ،بهعنوان بازوهای عملیاتی آن؛ و وزارت معادن و فلزات ،با چند بازوی عملیاتی
ازجمله شتترکت ملی فولاد ایران ،و ستتازمان صتتنایع مس ایران ابعداً در  31۱1دو وزارتخانهی اول با
هم اد ا شدند ،و تغییرات سازمانی دی ری نیز صورت یرفت که بعداً به آن اشاره خواهد شد ب علاوه
بر ای نهادهای دولتی ،بنیادهای مستضعوان و شهید نیز با تحت کنترل در آوردن صنایع مصادرهشده در
زمرهی عاملی مفتل

و پراکندهی سیاستیذاری صنعتی قرار یرفتند

در ای مرمله ،کمبود مواد و ق عات وارداتی از مهمتری مستتتائل صتتتنایع بود و بر اثر تحریم
نوت ،واردات آنها بهشدت کاهت یافته

اقتصادی امریکا بهدنبال یرویان یری و نیز افت شدید فرو
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بود با شترو جنج ایران و عراق ای وضعیت مادتر شد سیاست صنعتی دولت تعیی سهمیهی تولید
هر بفت صتنعت در راب ه با اقتصتاد جنج و چ ون ی استواده از منابع محدود ارزی بود برای نمونه
ستتهم وزارت صتتنایع از  ۱،۳۳۳میلیون دلار در ستتال  31۱1به  ۱۳۳میلیون دلار در ستتال  ،31۱۳و 13۳
میلیون دلار در ستال  31۱۱کاهت یافت ای امر به ویگه برای صتنایع ستن ی که وابست ی بسیار بالایی
ابیت از  ۱۱درصدب به واردات مواد و ق عات داشتند ،مشکلزا بود  3برای جبران کمبود ارزی ،دولت
تأکید خاصتی بر صادرات محصولات صنعتی یذاشت و ازجمله اجازه داد که شرکتهای صادرکننده
بتوانند ارز ماصتله را برای خرید مواد و ق عات مورد نیازخود استتواده کنند صادرات صنعتی یرنوتی
عمدتاً از قری محدود کردن فرو

و مصر

داخل کشور ،افزایت محدودی یافت صادرات صنعتی

که در  31۱۳افت شتدیدی یافته و تنها 31/۳میلیون دلار بود ،در ستال  31۱۱به  ۱۱/۱میلیون دلار رسید،
که بفت بسیار کوچکی از کل صادرات را تشکیل میداد 1
مشتتتکل دی ر دولت در ای م ع جلب ستتترمایهیذاران داخلی بود که بهر م دادن امتیازات
زیاد ،هم بهخاقر شرای جن ی و هم درییریهای جنامی رژیم ،ماضر به سرمایهیذاری نبودند دی ر
مشتکل عمدهی صتنایع ،کمبود شتدید کادر تفصتصی بود که بر اثر مهاجرت مهندسان و مدیران و یا
اخراج و تصویهی مداو « یر مکتبیها» شدت یرفته بود وجود منابع مفتل
نیز از مشکلات دی ری بود که میرفت شدت بیتتری به خود ییرد

3وزارت صنایع سن ی  ،ا31۱۱ب ،برنامهی جامع صنایع سن ی ایران،
1مرکز توسعهی صادرات ،ا31۱۱ب ،یزار

صادرات یر نوتی،

۱۱
۱۱1

تصمیمییری برای صنایع

 / 11تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

بهر م همهی ای مشتتکلات ،بیتتر بفتهای صتتنایع رشتتد محدودی داشتتتند مجمو ارز
افزودهی صتتتنتایع بزرگ از  ۱۱۱میلیارد ریال در  31۱۳به  ۱۱۱میلیارد ریال در  31۱۳افزایت یافت از
نظر اشتغال نیز در همی مدت تعداد کارکنان ای شرکتها از  ۱۱۱هزار نور به  ۳۳۱هزار نور رسید ،اما
از نظر ترکیب ستاخت صتنعتی شاهد پسرفت بود سهم صنایع محصولات کمدوا از مدود  1۱درصد
در  31۱۳به بیت از  ۱3درصتتد در  31۱۳افزایت یافت ،در مالی که ستتهم صتتنایع واس ت های در همی
دوره از بیت از  ۱۱درصتتد به  1۱درصتتد کاهت یافت ستتهم صتتنایع ستترمایهای و محصتتولات بادوا
افزایت بستیار محدودی داشت ااز بیت از 3۱درصد به نزدیک  1۳درصدب اما از سهم ارز

افزودهی

قبل از ان لاب ای صتتنایع در دهستتال قبل ا 1۱درصتتد در 31۳۳ب پایی تر بود در  31۱۱ستتهم صتتنایع
مصترفی کمدوا در کل ارز

افزودهی صتنایع بیت از  ۱1درصتد ،و میزان اشتغال بیت از  ۱1درصد

بود 3
ای دوره راهاندازی نشد اما چندی پروژهی بزرگ صنایع سن ی ناتما مانده از دوران قبل از ان لاب،
ازجمله فاز بعدی ذوبآه اصتوهان ،فولاد مبارکه ،و ریفتهیری اسورای ادامه یافت در مورد صنایع
خودروسازی ،شبیه سیاستهای قبل از ان لاب دو قرارداد جدید ،یکی با رنو و دی ری با پگو ،هر دو با
محتوای محلی کم ،امضا شد جنبهی دی ر سیاست صنعتی که عمدتاً موردنظر بفشی از ماکمیت بود،
تکیه بر صتنایع کوچک بود و در ای راه نهادهای جدیدی ایجاد شدند مراکز خدمات تولید و توسعه
بته ایجتاد بیت از  ۱۳۳تعتاونی تولیتد در ن اط مفتل

کشتتتور کمک کردند بهر م کمکهای مالی

زیادی که به ای وامدهای کوچک و پراکنده شد ،اکثر آنها قادر به ادامهی فعالیت مست ل نبودند در
زمینهی صتتتنایع کوچک نهاد ابتکاری دی ری نیز بهنا دانشتتت اه وزارت صتتتنایع برای تربیت کادر در
صنایع کوچک ،ایجاد شد
همچنی به مستتئلهی تح ی و توستتعه توجه شتتد و از مهمتری نهادهایی که در همان آ از در
فضای ان لابی آن دوران در  31۳۱ایجاد شد «سازمان پگوهتهای علمی و صنعتی» بود که فعالیتهای
خود را در زمینه ایجاد پروژه های پگوهشتتتی ،ممایت از مفترعی و نوآوران ،ایجاد بانک اقلاعاتی ،و
بریزاری ستمینارها آ از کرد و در مرامل بعدی با ایجاد پگوهشتکدههای مفتل

وسعت یافت با ای

مال ،فعالیتهای تح ی و توستعه بودجهی بستیار محدودی داشتت ،و تعداد متفصتصتتی و مهندسی
3تمامی آمارها از یزارشات مفتل

مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ یرفته شده است
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بهجز صتنایع نظامی که رشتد و یستر

فوقالعاده مهمی یافت ،هیچ پروژهی صنعتی مهمی در
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محدودتر شتده بود برای م ایسه ،قب آمار یونسکو در  31۱۱تعداد دانشمندان و مهندسان در هر یک
میلیون نور در ایران  ۱1نور بود و ای رقم برای کره جنوبی  331۳نور بود
-۱دوران تثبی ِ جمهوری اسلام ؛ ننع

و هیجومیج سازمانرافیه ۵۵۱۱ ،تاکنون

ای دوران کته قولانیتری مرملهی مورد بررستتتی را در قرن یذشتتتته دربر میییرد ،تغییر و
تحولات فراوانی را در ستیاستت صتنعتی کشتور شتاهد بود پس از پایان جنج ،مسئلهی بزرگ صنایع
کماکان کمبود نهادههای صتنعتی ،مواد و ق عات بود ا لب صتنایع بزرگ با مدود  1۳درصد ظرفیت
تولیدی خود تولید میکردند ستتیاستتتهای مفتلوی ازجمله تواف مت ابل خرید محصتتول «بیع مت ابل»
اbuybackب پیییری شتتتد که قی آن شتتترکت ایرانی خریدار خارجی را پیدا میکرد که در م ابل
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تتأمی مواد و ق عتات ،محصتتتول تمتا شتتتده را خریداری کند ای قرح بهخاقر پایی بودن کارایی،
کیویت پایی و قیمتهای نستبتاً بالای محصتولات صتنایع ایران چندان موف نبود مشتکل بزرگ دی ر
وجود مراکز مفتل

تصتمیمییری در مورد صتنایع ازجمله سه وزارتخانه و چند بنیاد مذهبی و تغییر

سریع م ررات بود در  ،31۱۱نهاد جدید ستاد اجرایی فرمان اما به نهادهایی که هریک بهنوعی بفشی
از صتنعت کشتور را تحت کنترل داشتتند ،اضتافه شتد مشکل دی ر صنایع سیاست اشتغال دولت بود
برای کتاهت بیکتاری پس از جنتج دولت از همهی نهادهای وابستتتته بفود ،ازجمله صتتتنایع دولتی،
خواست که رزمندیان ،خانوادهی شهدا ،جانبازان ،و آزادیان را استفدا کنند
ای م ع همزمان بود با اولی برنامهی توستعه ا31۱۱-31۱1ب ،و تنظیم ستتیاستتتهای بازسازی
دوران هاشمی رفسنجانی ا 31۱۳تا 31۱۱ب برای بفت صنعت پیت بینی شده بود که تا پایان ای برنامه
ارز

افزودهی ای بفت دوبرابر شتود ،و ساختار صنعت با افزایت سهم صنایع واس های و سرمایهای

بهبود یابد مهمتری تغییر سیاست صنعتی که سرآ از سیاست تمامی دولتهایی بود که بعد ًا روی کار
آمدند بود وسترنوشتت صنعتیشدن کشور را کاملاً دیریون کرد ،بهاص لاح «خصوصیسازی» صنایع
بود در ای راه برکنار از صنایع مصادرهشده که به بنیادهای مذهبی وایذار شده بود ،تصمیم یرفته شد
که پارهای صتتتنایع مصتتتادرهشتتتدهی در اختیار دولت از قری بورس اوراق بهادار تهران ،یا از قری
مزایده ،و یا فرو

به مدیران و کارمندان صتنایع وایذار شوند در آن م ع دولت بر آن بود که بهجز

«صتنایع مهم و استتراتگیک» صتنایع و نهادهای تجاری تحت کنترل خود را وایذار کند بر ای اساس
ستازمان صتنایع ملی ایران از ستال  31۱۳اقدا به وایذاری صنایع کوچک و متوس کرد اما موف یت
چندانی در کار نبود در ستتتال اول تنها مدود  3۳میلیارد ریال ستتتها فروخته شتتتد ،و پس از افزایت
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قابلتوجه در سال بعد ا 111میلیارد ریالب مجدداً افت کرد و در سال  31۱1به رقم نزدیک به  13میلیارد
ریال رستید در مجمو در ای م ع تنها سها  ۱۱شرکت ااز مدود  ۱۳۳شرکتب سازمان صنایع ملی
فروخته شتد  3اما با تشتوی های دولت ،تمایل به خرید صتنایع دولتی بیتتر شد برای نمونه در 31۱1
یروهی از م امات ارشتتد دولت تمامی ستتها دولتی ایران وانت ،شتترکتی که وانت بار و کامیونهای
کوچک مزدا را با ستتتوارکردن ق عات وارداتی تولید میکرد ،و قبلاً ملی شتتتده بود ،معادل بیت از 1۱
میلیون دلار خریداری کردند  1در دوران رفستتنجانی در  31۱۳ارز

استتمی وایذاری ستتها دولتی به

بفتهای یردولتی مد اکثر به  3۳۱3میلیارد ریال رستتید ،که بهنستتبت دولتهای بعدی بستتیار ناچیز
بود
تأکید بر خصتوصتی سازی ،برکنار از باور اقتصادی ماکم بر جنامی از ماکمیت که قدرت را
که پس از ان لاب ،یک جابهجایی قب اتی جدی صورت یرفته ،و بهاستثنای سرمایهداران تجاری بازار،
و رومانیون ازقبل ثروتمند ،قب هی ماکم اقتصتتادی قبل از ان لاب از صتتحنه خارج شتتده بود پس از
تثبیتت الی تارشتتتی رومتانی بتهدنبتال یرویان یری ستتتوارت امریکا ،جنج قولانی ایران و عراق نیز
الی ارشتتی نظامی قابل توجهی را به وجود آورده بود ن ت مهم دوران ستتازندیی ،برکنار از بازس تازی
ویرانیهای جنج و زیرستاختها ،مست یم و یرمست یم ایجاد قب هی ماکم اقتصادی جدیدی بود که
بهتدریج کنترل فزایندهی اقتصتتاد کشتتور را همراه با دولتی که آنها را نمایندیی میکرد ،در دستتت
ییرد مهمتری وسیلهی ایجاد ای قب هی اجتماعی ،بفت صنایع و معادن کشور بود ،که ابتدا بهتدریج
و در مرامل بعدی با شتتتتاب فراوان با قیمتهایی بهمراتب پایی تر از قیمت بازار و بیهیچ مستتتاب و
کتتابی بته نزدیکتان و اعضتتتای ختانواده هتای م امات رومانی ،نظامی و اداری بدون توجه به دانت و
صتتتلامیت لاز وایذار شتتتد البته ای افراد از قرق دی ر ازجمله در اختیار یرفت زمی های زراعی و
وامدهای مستکونی ،و اجازهی ایجاد انوا صتندوقهای قرضالحسنه و اعتباری به ثروت رسیدند ،اما
وایتذاری شتتترکت های بفت صتتتنعت و معدن در ای میان ن ت مهمی در ایجاد و ت ویت ای قب ه
داشت و ای بفت خود بیتتری ضربه را از ای وایذاریها دید علاوه بر افراد ،بفتهای اقتصادی

3وزارت صنایع ،ا31۱1ب ،یزار

کوتاه وزارت صنایع از فعالیتهای چهار سال اول برنامه اول،

31

1 Iran Times, 15 April, 1994.
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در دست یرفته بود ،به مسئلهی مهمتر تغییر و تحولات قب اتی پس از ان لاب مربوط میشد واضح بود
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تولیدی و زیرساختی فزاینده ای تحت کنترل سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن قرار یرفت در ای
فرایند بود که پس از دوران نوسازی ،الی ارشی قدرتمند رومانی/نظامی/اقتصادی به وجود آمد
دی ر جنبهی ستتیاستتت صتتنعتی در ای م ع تأکید بیتتر بر صتتادرات صتتنعتی بود علاوه بر
اقدامات تشتتوی ی و ایجاد صتتتندوق کمک به صتتتادرات ،دولت اقدا به ایجاد مناق آزاد تجاری در
کیت ،قشم ،و سیرجان کرد رو

دی ر برای کمک به صادرات نوعی یارانهی پنهانی بود که قی آن

شتتترکت ایرانی برای فعالیتهای خود ارز لاز را با پایی تری نرخ رستتتمی از دولت دریافت میکرد
برنامهی اول هد

بلندپروازانهای را برای صتتادرات یرنوتی تعیی کرده بود ،که قرار بود  ۳۳درصتتد

آن صتادرات صتنعتی باشتد با توجه به مسائل مالی و فنی آن زمان و مسائل ورود به بازار جهانی ،قب
آمار وزارت صنایع آن زمان میزان صادرات صنعتی در قول چهار سال اول برنامهی اول توسعه ،تنها به
| نقد اقتصاد سیاسی |

 1۱1میلیون دلار رسید ،که کمتر از یک بیستم رقم مورد نظر برنامه بود
تغییر مهم سیاست صنعتی پس از جنج ،که در دولتهای بعدی نیز تداو و شدت یافت ،قبول
ستترمایههای خارجی اعم از وا و ستترمایهیذاری مستتت یم بود برنامهی اول پیت بینی  1۱میلیارد دلار
کمتک متالی و ستتترمتایتهیذاری خارجی را منظور کرده بود  3ای ستتتیاستتتت بهر م مفالوت جناح
پوپولیستتت ماکمیت که هنوز در ای جا و آنجا نووذ داشتتت ،با جدیت دنبال شتتد وزارت اقتصتتاد و
دارایی اعلتا کرد کته بتانتک مرکزی بازپرداخت وا های خارجی را تضتتتمی میکند از آن مهمتر،
ست

درصتتد مالکیت شتترکت خارجی در ستترمایهیذاریهای مشتتترک از  1۳درصتتد دوران قبل از

ان لتاب بته  ۱۱درصتتتد افزایت داد بتا ت ویت دولت رفستتتنجانی بهدنبال انتفابات جدید مجلس ،ای
سیاست با قاقعیت بیتتری پیییری شد ،و شورای عالی سرمایهیذاری س

 ۱۱درصد را نیز مذ

کرد ،و محدودیتهای دی ر را نیز کاهت داد از  1۱میلیارد پیت بینی شتتده 3۳ ،میلیارد برای افزایت
بازده صتنایع موجود ،و  ۱میلیارد برای قرح های جدید صتنعتی ،معدنی و کشاورزی در نظر یرفته شد
بود پس از مذاکرات بستتیار و با ستتهلتر شتتدن تحریمها ،بانک جهانی  31۱میلیون دلار ،و بعداً 3۳۳
میلیون به ایران وا داد اقدامات تشوی ی موف به جذب پارهای سرمایهیذاریهای مست یم نیز شده بود
بی 31۱۱و  ،31۱3تعداد  ۱۳شترکت خارجی از  3۱کشتور مفتل

در ایران سرمایهیذاری کردند اما

ای هتا هم ی پروژههای کوچک بودند و مجمو ستتترمایهیذاریهای آنها به مدود  1۱میلیون دلار
رستید دولت برای جلب سترمایه های خارجی ،محدودیت بستیار مهم دی ری را نیز از میان برداشت و
3 MEED, (1990), 9 February, p. 18.

 / 1۱تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

سترمایهیذاری خصتوصتی در «صنایع استراتگیک» ابر خلا

قانون اساسی جمهوری اسلامیب را اجازه

داد ،و ای کار با صنایع پتروشیمی آ از شد
تحت فشتار صتندوق بی المللی پول ،دولت رفستنجانی ستیاست ممایتی و موانع وارداتی را از
میان برداشتتت و ارز

ریال را نیز که برای دههها بهقور تصتتنعی با نرخ مدود  ۱۳ریال در م ابل یک

دلار امریکا تعیی شتده بود ،کاهت داد و تنها یک نرخ شتناور مورد استتواده قرار یرفت صنایع ایران
کته در قول دورهی بعتد از ان لاب از یک نرخ برابری رستتتمی که مدود یک بیستتتتم نرخ بازار بود،
بهره مند بودند ،به نایاه از ای یارانه محرو شتتتدند افزایت شتتتدید قیمت مواد و ق عات وارداتی که
بیتتر صتنایع مدرن ب ه آن وابستته بودند ،همراه با سیاست درهای باز و آزاد شدن واردات محصولات
خارجی ،شتوک بزریی بر صنایع کشور وارد آورد برای نمونهی در نیمهی اول سال  31۱1در م ایسه
با سال قبل ،تولید وانتبار از بیت از  ۱1هزار وامد به کمی بیت از  31هزار وامد؛ خود رو از بیت از
 ،31۱1وزیر صتتنایع ستتن ی اعلا کرد که  ۱۱درصتتد کارخانههای تابع آن وزارت خانه« ،بی صتتور تا
میزانی بسیار کم فرو

داشتهاند »3

ای ستیاستهای صنعتی با کموبیت تواوت اما با شتاب و شدت بیتتری در دولتهای بعدی
پی یری شتدند برای نمونه در دو دورهی دولت خاتمی ا 31۱۱تا 31۱۱ب ستیاستهای خصوصیسازی
صتنایع با سرعت بیتتری ادامه یافت در واقع در دو سال اول خاتمی ،مجمو ارز

اسمی وایذاری

ستها دولتی به بفتهای یر دولتی از مجمو هشت سال دولت رفسنجانی بهمراتب بیتتر بود و در
ستتتال 31۱3بته بیت از  1۱۳۳میلیتارد ریتال ،و در  31۱1بته  ۱۱1۳میلیتارد ریتال رستتتید از نظر رو
وایتذاری ،بیت از  ۱۱درصتتتد ای وایتذاریها از قری بورس ،مدود  ۱درصتتتد از قری مزایده ،و
نزدیک به  31درصتد از قری «مذاکره» انجا یرفت در ستال  31۱1در مالی که شرکتهای سازمان
صنایع ملی ایران یکبه یک وایذار شده و دی ر شرکتی برای اداره باقی نمانده بود ،به پیشنهاد وزارت
صنایع و معادن ،دولت اجازهی انحلال سازمان صنایع ملی ایران را صادر کرد
اما ای دوران از نظر «خصتوصتیستازی» صنایع دولتی بهر م افزایت به نسبت دورهی قبل ،در
م ایستتته با دورهی بعدی یعنی اممدینگاد ا 31۱۳تا 31۱1ب بستتتیار ناچیز بود همان ور که در نمودار
شتماره  ۳نشتان داده شتده ،ارقا وایذارشتده به اوج بیستاب های رسید در سال  ،31۱۳معادل 1۳،1۱۳
3 Saeed Rahnema, (1995), “Continuity and Change….”, pp. 144-145.
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 11هزار به  3۱هزار ،و اتوبوس از کمی بیت از  ۱هزار به بیت از  1هزار وامد کاهت یافت در ستتتال

سعید رهنما 1۱ /

میلیتارد ریتال ،در  1۱۱،۱1۱ ،31۱۱میلیارد ریال ،و در  31۱1ستتتال آخر دولت اممدینگاد۱۱۳،۳۱۱ ،
میلیتارد ریتال وایتذار شتتتد در ای دوره دو رو

وایذاری جدید« ،ستتتها عدالت» ابرای «اقشتتتار

کمدرآمد»ب ،و رد دیون اوایذاری سها شرکت بدهکار به قلبکارانب به رو های قبلی اضافه شد از
ای قری سهم سها عدالت بیت از  13درصد ،و سهم رد دیون بیت از  1۱درصد ،با درصد محدودی
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به بفت خصوصی ،و ب یه به نهادهای نظامی و ان لابی وایذار شد

منبع :بر اساس آمار های سازمان خصوصیسازی و دی ر منابع دولتی
دورهی اممدینگاد مصتتاد

بود با دستتتور رهبر جمهوری استتلامی در ستتال  31۱۳در زمینهی

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

میکندب

که قی آن م رر شد تا  ۱۳درصد سها شرکتهای دولتی به بفتهای خصوصی ،تعاونی و یردولتی
وایذار شتتوند جالب آن که ای اصتتل قانون استتاستتی ،صتتنایع بزرگ و استتتراتگیک را تنها محدود به
کنترل دولتی میکند ،اما آنها نیز ازجمله پاره ای صتنایع مربوط به صتنعت نوت ،پتروشیمی ،شیمیایی،
برق و فلزات نیز شامل خصوصیسازی شدند

 / 1۱تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

در دوران رومانی ا 31۱1تا 3۱۳۳ب خصوصیسازیها عمدتاً به دلیل فرو

قبلی بسیاری صنایع

سودآور ،با شدت کمتری ادامه یافت با ای مال در سال  31۱۱سها چندی شرکت سودآور ازجمله
پالایت نوت اصوهان ،پالایت نوت بندرعباس ،پالایت نوت تبریز ،پالایت نوت تهران ،تجهیزات سن ی
هپکو ،و پتروشتیمی امیرکبیر وایذار شد  3کشت و صنعت هوتتپه که از شرکتهای زیانده بود ،در
همی دوره در ستتال 31۱۱به دو نور که کمتری تجربهای در ای صتتنعت نداشتتتند ،فروخته شتتد در
مجمو در سالهای  31۱۱و  31۱۱که آمار آنها منتشر شده ،به ترتیب  1۱،۱۱3میلیارد ریال و 11،11۳
میلیارد ریال ستها صتنایع دولتی وایذار شتد اباید توجه داشتت که در آمارهای منتشترشتده از سوی
نهادهای مفتل

تواوتهایی موجود استت ،اما بهقور کلی تصتویر عمومی مشابهی از ای وایذاریها

را نشان میدهند ب بهقور کلی در جریان خصوصیسازیها قسمت اعظم صنایع دولتی از کنترل دولت
خارج شتدند ،و بسیاری از آنچه که برای دولت مانده عمدتاً زیانده و متکی به یارانههای دولتی است
ت ستیم میکند ای قانون نشتان میدهد که از نظر مالیاتهای شرکتی ،در میان  1۱۱شرکت دولتی ابا
تعداد کاریاههای صتتنعتی تحت کنترل دولت اشتتتباه نشتتودب تنها چهار شتترکت دولتی  ۱1درصتتد ای
مالیاتها را تأمی میکنند ،که آن ها هم عبارتند از شتتترکت ملی نوت ایران ،شتتترکت ملی یاز ایران،
پالایت نوت اراک ،و بانک مرکزی
یزار ها و نوشتتتههای فراوانی در مورد اثرات مفرب ای «خصتتوصتتیستتازی»ها انتشتتار یافته
استت 1و نیازی به پرداخت به جزییات صتدمات صتنایع براثر ای ستیاستها در نوشتهی ماضر نیست
یکی از واقعیتهای انکارناپذیر ای سیاست ،صنعتزدایی کشور بوده است بسیاری از افرادی که ای
صتتتنایع را «خریداری» کردهاند ،آنها را به تع یلی کشتتتانده و با فرو

زمی های کارخانه ستتتودهای

نجومی بتهدستتتت آوردهاند لمپ بورژوازیای که از ای قری صتتتامب امکان شتتتد ،کوچکتری
علاقهای به موت و توسعهی صنعت نداشته است
دی ر جنبهی ستتیاستتت صتتنعتی دولتهایی که بهدنبال هاشتتمی رفستتنجانی به قدرت رستتیدند،
مربوط به راب ه با سرمایههای خارجی بود ،که بهر م تظاهر به شعارهای متواوت ،همان سیاستها را با
مدت و شتدت بیتتری به پیت بردند در دورهی خاتمی ،مصتاد
3سازمان خصوصیسازی ،آمار سالانهی وایذاری ،سالهای مفتل

با برنامهی ستو توسعه ا 31۱۱تا

https://ipo.ir/آمار-سالیانه

1ازجمله ن اه کنید به نوشتههای محمد مالجو ،مهرداد وهابی ،مامد سعیدی ،هادی زمانی ،و کاظم فرجالهی
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برای مثال ،قانون بودجهی  31۱۱شترکتهای دولتی را به سته دستهی «سودده»« ،سَربهسَر» ،و «زیانده»

سعید رهنما 1۳ /

31۱1ب ،تغییرات و تستتهیلات بیتتری در قانون جلب و ممایت ستترمایهیذاری خارجی انجا شتتد ،و
ورود سترمایهی خارجی به ایران از  13۳میلیون دلار در ستال  31۱۱به بیت از  1/۱میلیارد دلار در سال
 31۱1افزایت یافت ،و همانقور که در نمودار  ۱نشتتتان داده شتتتده ،در  31۱۱به اوج خود رستتتید در
دوران اممدینگاد باز بیتتری میزان قراردادها و ورود سترمایهی خارجی را با نوستتانات در سالهای
مفتل

شاهدیم در دوران رومانی ای میزان شدت کمتری یافت ،و ازجمله بازیشت تحریمها موانع

بیتتری را بتهوجود آورد آمتارهتای ای دوران بستتتیتار پرتنتاق

اند و بفتهای مفتل

ماکمیت

آمارهای یکدی ر را «دروغ» اعلا میکنند
از نظر بفتهای مفتل

صتتنعت ،همان ور که در نمودار  ۱نشتتان داده شتتده ،بیتتری تعداد

سترمایهیذاریهای خارجی در بفت فلزات ساخته شده ازجمله خودرو و کالاهای مصرفی بادوا ا1۳
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درصتدب ،و صتنایع کانی یرفلزی ا 1۱درصدب و ب یه در صنایع شیمیایی و مصرفی کمدوا بوده است
اکثر ای صتتنایع متکی به ورود مواد و ق عات از شتتبکهی جهانی شتترکتهای چندملیتیاند شتتباهت
ت ریباً کامل ای وضعیت با دوران قبل از ان لاب ،یعنی چهل سال قبل بسیار قابلتوجه است انمودارهای
 ۱و  1م الهی ماضر را م ایسه کنیدب

منبع :بر اساس آمارهای سازمان سرمایهیذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ،سالهای مفتل

 / 13تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

در ای دوره بر تعداد «مناق آزاد و ویگهی اقتصتتتادی» نیز افزوده شتتتد ،ازجمله من هی آزاد
ارس ،من تهی آزاد ارونتد ،من تهی آزاد انزلی ،من هی آزاد چابهار و من هی آزاد ماکو آمارهای
ستترمایهیذاریهای خارجی ای مناق و ستترمایهیذاریهایی که خارج از ستتازمان ستترمایهیذاری و
کمکهای فنی و اقتصادی انجا میشود ،در آمارهای ذکر شده در بالا منظور نشده است
دی ر جنبهی مهم ستیاستت صتنعتی ای دوران ،به نحوهی ستازماندهی ستیاستیذاری مربوط
میشتتتود از ستتته وزارتخانهی بفت صتتتنعت که بعد از ان لاب به وجود آمده بود ،و بعداً در دوران
رفستنجانی با اد ا دو وزارتخانهی صتنایع و معادن و صتنایع سن ی  ،وزارت صنایع و معادن تشکیل
شتتده بود ،در ستتتال  31۱۳در دوران اممدینگاد ،ای وزارتخانه با وزارت بازریانی اد ا شتتتدند و
وزارت صنایع و معادن و بازریانی ا«صمت»ب به وجود آمد اعم از ای که ای بدعت بینظیر سازمانی
عامدانه و یا از روی نادانی انجا یرفته باشتد ،صتدمهی مهمی بر سترنوشتت صنعت کشور وارد کرده
استتت در ای جا فرصتتت پرداخت به جزییات ای خ ای تشتتکیلاتی نیستتت ،اما کافی استتت به ای امر
توجه کنیم که تأمی کالاهای صتتتنعتی مورد نیاز کشتتتور از دو قری تولید در داخل ،و وارد کردن از
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منبع :بر اساس آمارهای سازمان سرمایهیذاری و کمکهای فنی ایران ،سالهای مفتل

سعید رهنما 11 /

خارج عملی استت ایر مستئولیت نظارت به ای امر به یک نهاد دولتی وایذار شود ،راه سادهتر تأمی
کمبودها از قری صدور مجوز واردات است ،آن هم در نظامی که بورژوازی تجاری و بازار در قدرت
ستیاستی ستهمی اساسی دارد تولید داخلی فرایندی قولانیتر و جنبههای متنو و پیچیدهتری دارد ،اما
همی فرایند قولانیتر استت که صتنعتیشتدن کشور را عملی ساخته و نیاز واردات را کاهت میدهد
نیازی به اشتاره به نمونه های فراوان واردات محصولاتی که عملاً تولیدات داخلی را در ای سالها نابود
کرده انتد نیستتتت ارتبتاط تن تاتنتج تولیتد و واردات باید از قری مکانیستتتم بالاتری که قی آن دو
وزارتخانهی مربوقه و دی ر نهادهای ذینوع نسبت به آن تصمیم میییرند ،ملوفصل شود اما اد ا
ای دو مستئولیت که موزهی عملکرد آن بیت از  ۱۳درصد تولید ناخال

ملی را میپوشاند ،آنچنان

هیولایی بهوجود آورد که هم توستتعهی صتتنعتی را ثانوی کرد و هم یکی از مهمتری مراکز اشتتاعهی
| نقد اقتصاد سیاسی |

فساد مالی شد در همهی دولتها ،متی دولت ایالات متحده امریکا که بهدروغ مدعی کمتری مداخله
در امور اقتصتادی است ،بیت از پنجاه «آژانس یا کمیسیون تنظیمکننده» اregulatory agencyب
وجود دارد متال برکنتار از وزارت صتتتمتت ،وجود روزافزون انوا نهادهای قاقوجوت نیمهدولتی،
نظتامی و متذهبی کته هریتک بر بفشتتتی از صتتتنتایع ایران اعمتال کنترل میکننتد ،و مرتتب در مال
شترکتستازی و ایجاد هُلدینجهای ولپیکر هستند ،بیصامبی و بلاتکلیوی بفت صنعت و آنارشی
سازمانیافتهای را که بر آن ماکم است بهخوبی نشان میدهد
ساخیار بخش ننع ِ اریان بعد از انقلاب ۵۵۱۱
در قول بیت از  ۱۳ستتتال بعد از ان لاب ،تغییر و تحولاتی در ستتتاختار صتتتنعت ایران صتتتورت
یرفت از نظر انوا کاریاههای صتتتنعتی مرکز آمار ایران اقلاعات کاریاههای صتتتنعتی کشتتتور را بر
اساس تعداد کارکنان در دو یروه  3۳تا  ۱۱نور ،و  ۳۳نور و بیتتر ارائه میکند اقلاعات صنایع بسیار
کوچک کمتر از ده نور ،بهویگه از زمانی که ای کاریاهها از مشتتتمولیت قانون کار خارج شتتتدند ،در
دستتتترس نیستتتت امتا باتوجه به آمارهای قبلی ا31۱1ب وزارت صتتتنعت ،معدن و تجارت بر استتتاس
پروانههای بهرهبرداری ،بیت از  ۱۳هزار کاریاه صتنعتی در ایران وجود داشتته که تنها کمتر از هشت
هزار وامد آن بیتتر از  ۳۳نور کارک داشتتتهاند به ای ترتیب در اوایل دههی نود مدود  ۱۳درصتتد
کاریاههای صتتتنعتی ایران را وامدهای «کوچک» با کمتر از پنجاه کاریر و کارمند تشتتتکیل میداد
سرشماری صنایع مربوط به  ،31۱1کل صنایع  3۳تا  ۱۱نور را  ۱،۱۱1وامد تعیی میکند بر ای اساس
تعداد وامدهای کمتر از  3۳نور را مدود  ۱1هزار ،یا  ۱۳درصد کل صنایع ،میتوان تفمی زد آخری
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آمار صنعتی مرکز آمار ایران در  31۱۱بهقرز ش وتآوری تعداد کاریاههای صنعتی بالاتر از ده نور را
 1۳،111وامد نشتان می دهد ،و روشت نیستت که چ ونه ظر

سته سال تعداد ای صنایع از 3۱،۱۳1

وامتد بته بیت از  1۳هزار رستتتیتده استتتت اما همی آخری آمار نیز کماکان همان ترکیب را از نظر
پراکندیی اندازه شرکت ها نشان می دهد ان اه کنید به نمودار ۱ب

| نقد اقتصاد سیاسی |

منبع :بر اساس آمار صنایع بزرگ ،مرکز آمار ایران31۱۱ ،
همی آخری آمارها اشتتاره دارد که تعداد  1۳۱1وامد ایا مدود  3۳درصتتدب که قبلا  3۳نور و
بیشتتر کارک داشتتته اند ،به زیر ده نور تنزل یافته ،و تعداد  1۳۱۱وامد امدود ده درصتدب نیز در ستتال
مورد بررسی « یر فعال» بوده اند! 1مجموعهی ای آمارها ،با در نظر یرفت تعداد کاریاههای کمتر از
ده نور ،بهوضتوح نشتان میدهد که اکثریت الب کاریاههای صنعتی ایران ،نظیر دوران قبل از ان لاب
بسیار کوچک اند ای آمارها نیز ای واقعیت را نشان میدهند که کاریاههای صنعتی ایران ترکیبی هم
پیوند از صتنایع ستنتی پیشتاسترمایهداری و شترکتهای متوست و بزرگ سترمایهداریاند در یذشته

3مرکز آمار ایران ،نتایج قرح آمارییری از کاریاه های صنعتی  3۳نور کارک و بیشتر31۱۱ ،

سعید رهنما 1۱ /

کاریاهها و صتنایع کوچک بهتمامی پیشاسرمایهداری و متعل به خرده بورژوازی سنتی بود ،اما امروزه
دو م ولهی جدید به ای صتنایع اضتافه شده است ،که یکی به تغییرات سازمانی در شرکتهای بزرگ
ستترمایهداری و استتتواده از لایههای مفتل

شتترکتهای کوچک و متوست ق عهستتازی ،و دی ری به

تحولات تکنولوژیک بهویگه اقتصتتاد دیجیتال مربوط میشتتود که عمدتاً توستت متفصتتصتتان قب هی
متوستتت جدید ایجاد میشتتتود  3البته همانقور که در نمودار  ۱نشتتتان داده شتتتده ،بهتدریج از تعداد
کاریاههای کوچک کاسته شده و کاریاههای بزرگتر رو به افزایت داشتهاند
از نظر ترکیب صتتتنایع در بفتهای مفتل

فعالیت صتتتنعتی ،بهر م تغییراتی محدود ،تحول

عمدهای به نستتتبت قبل از ان لاب صتتتورت ن رفته استتتت همان ور که در نمودار  ۱نشتتتان داده شتتتده
بیتتری ستهم ارز

افزودهی بفت صتنعت ،در صتنایع شتیمیایی ابیت از  1۳درصدب و به دنبال آن
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فلزات ساختهشده ابیت از  1۱درصدب ،و فلزات اساسی ا 3۱درصدب است سهم ارز

افزودهی صنایع

ذایی و آشامیدنی که بیتتری تعداد صنایع بزرگ را تشکیل میدهد  ۱/۱درصد و صنایع نساجی و
پوشاک  ،تنها  1/۱درصد است که بیان ر پایی بودن بارآوری ای صنایع است بعد از ان لاب ،بر تعداد
و تنو صتنایع فلزات ستاختهشتده و صنایع مصرفی بادوا افزوده شده ،اما ا لب ای صنایع نظیر قبل از
ان لاب متکی به واردات مواد و ق عات از شتبکهی جهانی شرکتهای چندملیتی قر

قرارداد هستند

جزئیات آماری مربوقه به ای صتتنایع منتشتتر نمیشتتود ،اما آمار وزارت صتتمت در مورد کل واردات
صتنعتی نشتان میدهد که  ۱1درصتد مربوط به صتنایع واست های 3۱ ،درصتد صتنایع سرمایهای ،و 3۱
درصتتد صتتنایع مصتترفی استتت در صتتنایع فولاد و آلومینو پیشتترفت های چشتتم یری رخ داده ،اما به
مشتکلات آلودهستازی ای صنایع توجه لاز نشده در صنعت خودرو سازی نیزتحولات مهمی صورت
یرفته و در چند خ تولید ،محتوای محلی افزایت یافته ،متی «خودروی ملی» هم تولید شتتده ،اما ای
امر عمدتاً در راب ه با تکنولوژیهای منسوخ و آلودهکننده و کم-ایمنی میسر یشته است بهقور کلی،
ترکیب صتتنعتی کمابیت همان ترکیب قبل از ان لاب استتت ،انمودار  3۳را با نمودار  ۱م ایستته کنیدب
نمودار  33تعداد صنایع رشتههای مفتل

صنعت ساخت را نشان میدهد ویگیی دی ر ای صنایع نظیر

قبل از ان لاب ،داخلی-محور بودن آنها و کمبود شدید صادرات صنعتی بوده است

3برای جزییات بیتتر صتنایع بعد از ان لاب ن اه کنید به ستعید رهنما« ،صتنایع ایران و ستیاستت صتنعتی چپ» ،ن د اقتصاد
سیاسی:
/صنایع-ایران-و-سیاست-صنعتی-چپ-سعید-رهنمhttps://pecritique.com/2019/02/15/

 / 1۳تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

منبع :براساس مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ31۱3 ،

| نقد اقتصاد سیاسی |

منبع :بر اساس مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ ،سالهای مفتل

سعید رهنما 1۱ /

نمودار  :۱۱درصد تعداد کارگاه های صنعتی بر حسب رشته صنعتی۱۳۹۶ ،

غذایی و آشامیدنی

۸۰۰۰
۶۰۰۰

نساجی ،پوشاک

دیگر صنایع

۴۰۰۰
۲۰۰۰
۰

چوب و کاغذ
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شیمیایی ،الستیکی ،و

فلزات ساخته شده ،برقی ،خودرو،
و

فلزات اساسی
معدانی غیر فلزی

منبع :براساس مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ31۱۱ ،
از نظر ترکیب نیروی کار ای صنایع ،که آخری آمار تعداد آن را  3،۱۱۱،۳31نور اعلا کرده،
همان ور که در نمودار  31نشان داده شده ،بیت از  ۳۳۳هزار نور را کاریران ساده یر ماهر ۱۱1 ،هزار
کاریران ماهر ،بیت از  33۱هزار تکنیستتی ها ،و بیت از  1۱هزار مهندستتی تشتتکیل میدهند بیت از
 113هزار نور ،یا  3۱درصد کارکنان یر تولیدیاند

منبع :بر اساس مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ31۱۱ ،

 / 1۱تحول صدسالهی صنعت و صنعتیشدن در ایران

از نظر سترمایهیذاری خارجی نیز ،همانقور که قبلا اشتاره شتد ،ال وی سرمایهیذاری درست
شتتتبیته دوران قبتل از ان لتاب بوده ام ایستتته کنید نمودارهای شتتتماره  1و ۱ب تواوت در ایجاد تعداد
روزافزون مناق آزاد و ویگهی تجاری است
تحول عمتده ،همتانقور کته قبلتا اشتتتاره شتتتد در زمینتهی متالکیتت صتتتنتایع و بهاصتتت لاح
«خصوصی»سازی آنها بود همان ور که در نمودار  31نشان داده شده ،از مجمو  1۳،111وامد بالاتر
از ده نور ،تنها  3۱۱وامد متعل به بفت عمومی است 33۱۳ ،وامد تعاونی ،و  1۱،۱۳۱وامد خصوصی
است

نمودار  :۱۳صنایع  ۱۰نفر و بیشتر بر حسب نوع مالکیت
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خصوصی

تعاونی

عمومی

منبع :بر اساس مرکز آمار ایران ،آمار صنایع بزرگ31۱۱ ،

بهقور خلاصتته در چهار دههی پایانی قرن جاری بهدلایل مشتتکلات متعدد ستتیاستتی و اقتصتتادی
داخلی و خارجی ،ستاخت صنعت ایران با ساخت قبل از ان لاب تواوت اساسی نیافت ،و همان مسایل و
کمبودهای یذشتتته اما با مدت و شتتدت بیتتر ادامه یافت؛ ازجمله محدود بودن نستتبی تنو موزهی
تولید محصتتتولات صتتتنعتی مورد نیاز ،اتکای شتتتدید به واردات مواد و ق عات ،محدود بودن محتوای

سعید رهنما 1۱ /

محلی ،بومی -محوری تولید و کمبود چشتتم یر صتتادرات صتتنعتی ،محدود بودن ابداعات صتتنعتی و
تداو صنایع و تکنولوژیهای آلودهکنندهی محی کار و محی زیست
ای امر دلایل مفتلوی داشتتتته ،ازجمله ای که برای دولتهایی که یکی پس از دی ری در میان
تنتها و بحرانهای دایمی داخلی و خارجی بهروی کار آمدند ،مسئلهی صنعت همیشه اولویتی ثانوی
بود بهعلاوه ستترنخ هر بفت صتتنعت در دستتت نهادهای مفتلوی قرار داشتتت ،و با آنکه دولتها در
برنامههای توسعه هد هایی برای بفت صنعت تعیی میکردند ،و متی «استراتگی صنعتی» و «سیاست
صتنعتی»شان را هم بهروی کا ذ میآوردند ،در ای سیاست ها نه هماهن ی و نه پی یری جدی در کار
بود
«خصتوصتیستازی»های یستترده بهخاقر فستاد فزاینده و خارج از کنترل ،در بسیاری از موارد
| نقد اقتصاد سیاسی |

عملاً به صتنعتزدایی منجر شتد نوی ای خصتوصیسازیها بدان معنی نیست که همهی صنایع را باید
دولت اداره می کرد ،و یا ایر در دستت دولت باقی مانده بود ،بفت صتنعت مشکلی نمیداشت ،بلکه
تأکید بر نحوهی ای وایذاریها استتت در جای دی ر ستتیاستتت صتتنعتی م لوب ای مرمله از تحول
اجتماعی ایران را با تکیه به م ولههای چندیانه مالکیت صنعتی ،و مدیریت مشارکتی قرح کردها 3
نابستتامانی بفت صتتنعت علاوه بر مستتائل اقتصتتادی ،صتتدمهی بستتیار بزریی به قب هی کاریر
صتتنعتی وارد آورد برکنار از ای واقعیت که اکثریت قب هی کاریر صتتنعتی در کاریاههای کوچک
کمتر از  3۳نور اشتتغال دارند و رستماً متی از پوشتتهای بستیار محدود قانون کار جمهوری استلامی
بیبهره شدهاند ،اکثر کاریران صنایع «بزرگ» در شرای سفتی بهسر میبرند بسیاری از ای کاریران
در معرض از دستت دادن شغل خود هستند ،و پارهای یاه برای ماهها دستمزد و م وق خود را دریافت
نمیکنند نبود تشتکلهای مستت ل کاریری ،امکان چانهزنی دستهجمعی را از بی برده و اعتراضات و
مرکات کاریری با خشونت سرکوب میشود ،که ای خود داستان دی ری است

3همانجا« ،صنایع ایران و سیاست صنعتی چپ» ،ن د اقتصاد سیاسی،
صنایع-ایران-و-سیاست-صنعتی-چپ-سعید-رهنم https://pecritique.com/2019/02/15/

