
 تاریخ اقتصاد سیاسى ایران
 )1(دكتر حسین مفتخرى: محمد امجد مترجم: نویسنده 

بررســى موانــع توســعه ســرمایه دارى و شــكل گــیرى یــك بــورژوازى قدرتمنــد در ایــران , موضــوع ایــن مقالــه
ماهیت دولت و طبقـات اجتماعى و مناســبات , مدلل مى سـازد كه تـا قـرن نـوزدهم,  مقالـه حاضـر. است

از آن جملــه دخالـــت دایمــى دولــت در .  شـــرایط را بـــراى رشـــد ســرمایه دارى آمـــاده نســاخته بـــود, مالكیــت
مــانع رشــد ســرمایه دارى در , فقــدان اشــرافیت موروثــى و یــك بــورژوازى ضــعیف, فعالیــت هــاى بازرگــانى

ورود ســرمایه و كاالهــاى ســاخت بریتانیــا و روســیه در طــول قــرن نــوزدهم بـه عــالوه شــرایط . ایــران شــدند
, تركیـب این عوامـل خارجى و داخلى. منتج به انهدام صـنایع و مصنوعات ایرانـى شد, نامساعد مذكور

 .شرایط نامناسبى را براى رشد سرمایه دارى در ایران پدید آورد
ایــران بــر . كلیــد فهــم اقتصــاد سیاســى ایــران در صــورتبندى اجتمــاعى ماقبــل ســرمایه دارىــاش نهفتــه اســت

خیلى نزدیك به آن چـیزى اسـت كه , آنچه موجود بود. فاقد نظام فئودالى بوده است, عكس جوامع غربى
دولـت مالـك زمین و , به طـور نظرى. بـه آن اشـاره كرده اسـت, ماركس تحـت عنـوان شیوه تولیـد آسیایى

مالكیــت زمیــن و كــاربرد مســتبدانه قــدرت توســط ). 8 1984:بشــیریه (آب بــود و افــراد مــالكیتى نداشــتند 
ایـن وضـعیت در طى دوره انتقال به سرمایه . مانع رشد یك طبقه زمین دار قـوى و یكپارچـه بـود, دولت

بـورژوازى مدرن توسط دولـت , شكل دهنـده اقتصـاد سیاسـى بـود و در واقـع, دولت. دارى نیز ادامه یافت
نظریــه اى . تـاریخ اقتصــاد سیاســى ایــران مـورد مناقشه اسـت. از ایــن رو بـه دولـت وابسته بـود; خلــق شد

نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سیاسى اش نـیز بایـد در پرتـو فئودالیسـم و قوانیـن , معتقد است كه ایران
عمومـــى مربــــوط بـــه توســـعه از فئودالیســــم و نــــیز تغیــــیرش بــــه ســـرمایه دارى مـــورد مطالعـــه قـــرار گــــیرد 

ایـــن اســـتدالل را رد نمـــوده و , نظریـــه مخـــالف). 1979ســـوداگر  1975;پیگولوســـكایا  1979;فشـــاهى (
 ).1983حسینى (شیوه تولید آسیایى را تنها راه تبیین اصول تاریخ و اقتصاد سیاسى ایران مى بیند

اســتدالل مــى كننـــد كــه ایـــران یـــك نظــام , هــم ماركسیســت و هـــم غــیر ماركسیســـت, بیشــتر پــژوهش گــران
ایـــران شناســـان شـــوروى و , اول:  ایـــن دانشـــمندان بـــه دو دســـته تقســـیم مـــى شـــوند. فئودالـــى داشـــته اســـت

تاریخ ایران را بـه چهار دوره , گروه اول. محققان غیر ماركسیست, و دوم, ماركسیست هاى سنتى ایرانى
 70;ــ  29 1979:عتیـق پـور (فئودالیسـم و سرمایه دارى , بـرده دارى, كمونیسم ابتـدایى: تقسیم مى كنند
جوامع غربى و غیر غربى شــیوه تولیـد ماقبـل , در نزد این دانشمندان). 131ـ  60 1975:پیگولوسكایا 

آنهـا بـه تفـاوت هـاى سـاختارى میان جوامع غربـى و غیـر , براین اساس. سرمایه دارى یكسانى داشته اند
این رویكرد تاریخ را به عنـوان فرآینـدهایى از توسعه تـك خطـى كـه با كمونیسـم اولیـه . غربى قائل نیستند

 .در نظر مى گیرد, آغاز و به كمونیسم نهایى منتهى مى شود
امـا آنهانیز ایـن گونه ; پژوهش گران غیر ماركسیست به دوره بندى تاریخ ایران اهمیت زیـادى نمى دهند

عدم تمركـز , تمركز زمین در دستان زمین داران. استدالل مى كنند كه ایران نظامى فئودالى داشته است
بـه عنوان دلیـل , )زمین هـاى واگـذار شده بـه افـراد توسـط حاكم(پى در پـى دولت و وجود اراضى تیـول 

Page 1 of 20علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\80.htm



 12 1944:كریستین سن  43;ــ  20 1953:كاهن (وجود فئودالیسم در ایران در نظر گرفته مى شود 
 ).45ـ 

بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى میان غـرب فئودالـى و ایـران ما قبل سـرمایه , با وجود این
, سكونت اربابان ایرانى و شاهان در شـهر, آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى. دارى آگاه هستند

ایرانـى و مشـابه غربى اش )) فئودالیسم((و فقدان اشرافیت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى میان 
ـــ  53 1953:لمبتـــون  1960;كـــدى (در نظـــر مـــى گیرنـــد  ـــ   45 1967 :74;ـ كـــدى بـــه وضـــوح ). 50ـ

 :فاصله دقیقى را میان فئودالیته غربى و ایران ما قبل سرمایه دارى نشان مى دهد
ایــن واقعیــت كــه , یــا بردگــى شخصــى) ســرف(فقــدان بنــدگى : از جملــه, ویژگــى هــاى مخصــوص ایرانــى

به قبایـل كـوچ نشـین, طبقات حاكم ایرانـى بیشتر در شـهرها زنـدگى مى كردنـد تا امـالك اربابى وجود , غل
در فئودالیسـم غربـى یافت نمى , جنگ هاى مكرر و شورش هاى مخرب و اهمیـت آبیـارى و كنترل آب

 ).3:1960كدى (شود 
بـه طـور , مـاركس و انگلس تصـدیق كردنـد كـه صـورتبندىهاى اقتصـادى ـ اجتمــاعى جوامع غیر اروپایى

تحت عنوان شیوه , آنها به این اشكال اقتصادى ـ اجتماعى. ساختارى متفاوت از فئودالیسم غربى هستند
وجــود دولــتى قدرتمنــد بــراى , آنهــا اظهـار داشــتند كـه اقتضــاى خشــكى اراضــى. تولیـد آســیایى اشــاره كردنــد

این امر به نوبه خود به فقدان مالكیت خصوصى و سازمان دادن . سازمان دادن به نظامات آبیارى بود
آنهــا, بــا توجــه بــه گــزارش هــاى اولیــاى امــور بریتانیــا در هنــد. اقتصــاد سیاســى توســط دولــت منجــر شــد

هستى تغییرناپذیر نظـام , نتیجه گرفتند كه یكى از ویژگى هاى اساسى این جوامع] م.ماركس و انگلس[ 
 ).95ـ  89 1969:ماركس (هاى خودكفاى روستایى است 

در جوامــع , اول: طــرز تلقــى مــاركس از شــیوه تولیــد آســیایى مــى توانــد بــه شــكل ذیــل طبقــه بنــدى شــود
یعـنى رئیــس (مالكیــت اسـت و دارایى بــه دولــت و بــه طــور دقیق تــر بــه ســلطان مسـتبد آســیایى فـرد فاقــد 

ایـــن جـــا دولـــت بـــزرگ تـــرین اربـــاب : ((او بعـــدا متـــذكر مـــى شـــود). 69 1965(:متعلـــق اســـت ) دولـــت
جوامع آسیایى از جماعات كوچك خودكفایى تشكیل مى شوند , دوم). 570 1978) :2(دراپر)). (است

حــاكم بـه , ســوم). 93ــ  92 1967:, مــاركس(كـه علــى رغـم تغیــیر و تقســیم امپراتورىهـا بــاقى مــى ماننــد 
در ایــن جــا حــاكم مســتبد در مقــام رئیــس همــه جوامــع : ((عنــوان پــدر جوامــع كوچــك تــر ظــاهر مــى شــود
مازاد تولید , بنـابراین. وحـدت همگــانى را متبلـور مــى كنـد, متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدین ترتیب

جوامــع آســیایى تغییرناپذیــر , چهــارم). 70 1965:مــاركس )) (متعلــق بــه بــزرگ تــرین واحــد خواهــد بــود
ـــ اجتمــاعى شـــان فقــط از بــیرون مـــى توانـــد منهــدم شـــود بـــر اســـاس ایـــن . هســـتند و بنیادهـــاى اقتصــادى ـ

ماركس انتظار داشت كه حاكمیت بریتانیا در هند ماهیت آسیایى جامعه هندى را منهدم كـرده , فرضیات
 .و شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى مهیا سازد

از تحلیــل هــاى ماركسیســتى ناپدیــد شــد و ایــن كــارل , بحــث دربــاره شــیوه تولیــد آســیایى, بعــد از مــاركس
, او در اثــر جــدلى و پــرحجمش. ویتفوگــل بــود كـــه مباحثــه دربــاره اســـتبداد شـــرقى را دوبــاره رایـــج ســاخت

بحث خود را بـر خشـكى زمیـن و وجود منابع آبـى بـه عنـوان دلیـل پیدایش , )1957)) (اسـتبداد شـرقى((
دولــت هــاى ((او بــه جوامــع و دولــت هــاى غــیر اروپــایى تحــت عنــوان . اســتبداد شــرقى قــرار داده اســت

اشاره مـى نماید )) رژیم هــاى آبى((و )) جوامـع مبتـنى بر مدیریت كشـاورزى((, ))استبداد آبى((, ))آبى
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مقتضــى یــك دولــت متمركــز , بحــث اصــلى او ایــن اســت كــه خشـكى وســیع زمیــن). 125ـــ   60 1957(:
مالكیــت خصوصــى در , ایــن امــر منتــج بــه یــك نظــام مشــروعى شــد كــه در آن. بــراى كنـترل اقتصــاد بـود

 ).72ص(معرض توقیف مطلق توسط دولت واقع شد
هــدف تحقیـق حاضــر ایـن نیسـت كـه خیلــى جزئـى بــه بحــث اعتبــار شــیوه تولیـد آســیایى و اســتبداد شـرقى 

, ایــن بــود كــه اوال, امـــا بایــد توجـــه نمــود كـــه آنچـــه مـــاركس و انگلــس ســـعى داشــتند ثابـــت كننــد; بـــپردازد
, متفاوت از مناسبات مالكیت در غرب است و از این رو, مناسبات مالكیت در جوامع شرقى از اساس

فقـدان مالكیـت خصوصـى مانع , ثانیـا; اشـكال متفـاوتى از توسـعه اقتصـادى ــ اجتماعى را طـى مـى كنند
گرچـــه مـــاركس در مـــورد سرشـــت متفـــاوت بنیـــاد . اصـــلى بـــراى رشـــد ســـرمایه دارى در ایـــن جوامـــع بـــود

اما او بیش از اندازه بر عمومیت این صورتبندى اقتصادى ـ ; اقتصادى ـ اجتماعى این جوامع محق بود
اسناد فراوانى وجود دارد كه وجود مالكیت خصوصى را هم در ایران قدیم و هم در . اجتماعى تإكید كرد

ــ  41 1967:لمبتــون (ایــران جدیــد ثابــت مــى كنــد  ــ  146 1979:نعمــانى  50;ـ , از آن گذشــته). 170ـ
, انگلــس و ویتفوگــل مــورد تإكیــد واقــع شــده اســت, آثــار آب رســانى و خشــكى زمیــن كــه از ســوى مــاركس

, بـراى مثـال قسـمت هــاى جنوبـى, بعضـى قسـمت هـاى ایـران.  شـامل حـال همـه قسـمت هـاى ایــران نیسـت
. در حالى كه ریزش باران در بخش هاى شمالى به حد كافى وجود داشــت; غربى و مركزى خشك بودند

نظامـات آب رسانى , عالوه بر آن. نظامات آب رسانى عمومى كمیاب بودنـد, در مناطق ذكر شده باال
ذخایر آبى زیر زمینى موسـوم به قنات بودنـد كــه هـم به صـورت ملـك خصوصـى و هـم بـه شـكل , غالب

 .عمومى موجود بودند
زیــرا مقــدم بــر صـورتبندى اجتمـاعى ماقبـل ; نظــر خـود مــن ایــن اســت كــه ایـران سیسـتمى فئودالـى نداشــت

نظام مالكانه موجود نبود و كشاورزان پایبند زمین ; نظام برده دارى وجود نداشت, سرمایه دارى در ایران
ساده انگـارى خواهـد بـود كـه , على رغم این). 15ـ14 1981:كاتوزیان  1983;حسینى (نبودند ) سرف(

همــه جنبـه هــاى شــیوه تولیــد آســیایى در ایــران , اوال, شــیوه تولیـد ســرمایه دارى در ایـران را آســیایى بنــامیم
آن (صـورتبندى اجتماعى مــا قبـل سـرمایه دارى ایـران متعاقـب رسوخ سرمایه خــارجى , ثانیـا; موجـود نبود

اگـر ما فرض كنیم كه در ایـران شیوه تولیـد , ثانیا; مضمحل نشد.) گونه كه ماركس پیش بینى كرده بود
مـا بایـد بــه ایـن سـوال , در آن صــورت. مـا بــا مسـإله دور مواجـه خــواهیم شـد, آسـیایى وجــود داشته اسـت

فئودالیسم یـا سرمایه دارى جـایگزین شیوه تولید آسیایى گشت؟ , پاسخ دهیم كه در چه مقطعى از تاریخ
كــه در آن امنیــت زنــدگى و مالكیــت توســط , را) 1911ـــ  1905(آیــا مــا انقــالب مشــروطه , بــراى مثــال

باید یك انقالب بورژوازى كه به شیوه تولید آسیایى خاتمه داد در نظر بگیریم؟ در , قانون تضمین گشت
 موقعیت زمین داران را تقویت كرد؟, چرا یك انقالب بورژوازى, این حالت سوال مى شود

به دلیل (نوعى از فئودالیسم بوده ) ش 1341ـ  1290 (1963ـ  1911حتى اگر موافق باشیم كه دوره 
مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسـط , حتى با این وجود, )طبقه مسلط بودند, این كه اربابان

هنوز هم جامعه آسیایى را بیشتر از جامعه فئودالى مطـرح خواهـد , شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت
دولـت , )ش 1340 (1960گفتنى است كه حتى بعد از انتقـال به سـرمایه دارى در میانـه دهه . ساخت

آنچــه كــه در بحــث , گذشــته از ایــن. نقشــى مســلط در سروصــورت دادن بــه اقتصــاد سیاســـى ایفــا نمــود
اهمیــت قبایـــل و نهادهــاى مـــذهبى در ســـاخت دولـــت و , مـــاركس دربــاره جامعـــه ایرانــى یافـــت نمـــى شـــود
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 .مالكیت خصوصى در ایران وجود داشت, همچنین على رغم تحدیدات. طبقات اجتماعى است
, نتیجه بحث حاضر این است كه جامعه ایرانى على رغم وجود عناصـر قوى شیوه تولیـد آسیایى در آن

من معتقدم كه على رغم كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئیس . به طور خالص داراى این شیوه تولید نبود
نبایـد به اشــتباه از دولـت ایـران تحت عنـوان آسـیایى نـام , حكومت و كنترل اقتصاد سیاسـى توسط دولـت

در این تحقیق به دولت ایران به طور ساده تحت عنوان مـا قبـل ســرمایه دارى و سرمایه , در نتیجه. برد
 .دارى اشاره خواهد شد

: تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مى تواند به شكل ذیل خالصـه شود, بر اساس جنبه هاى نظرى این مقاله
توقیف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع , دوم. دولت اقتصاد سیاسى را كنترل مى كرد, اول

حكـام , حتى در طى دوره ضعف حكومت مركزى; رشد طبقات زمین دار و بورژوازى معتبر و متحد شد
ایــاالت بــا قــدرت توزیــع زمیــن را در كنــترل داشـــته و بــه دل خــواه دارایــى خصوصــى زمیــن داران و هــم 

 ).14 1971:اشرف (بازرگانان را توقیف مى كردند 
و رشـد طبقــات اجتمـاعى بــه ســمت واحـدهاى , دولــت قوىتر از جامعـه مــدنى بــاقى مانــد, در نتیجـه, سـوم

قبایل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصـاد سیاسى , چهارم. متحد و قدرتمند صورت نپذیرفت
مكررا به شهرها و روستاها حمله مى بردنـد و زندگى عـادى , آنها از یك سو. و دولت ایران ایفا نمودند

از . آنها ستون فقرات سـپاه ایـران را تشـكیل مـى دادند, و تولید را به خطر مى انداختند و از سوى دیگر
(و هنگامى كه رضا شاه ) ش 1300 (1920این وضعیت تا دهه .  این رو دولت وابسته به قبایل بود

ــ  1304 كــرد و بــه نقــش قاطعشــان در ظهــور دولــت در ایــران ] دولــت مركــزى[ قبایــل را مطیــع) 1320ـ
 .ادامه یافت, پایان داد

صـنایع ایران را منهدم , رسوخ سرمایه خارجى از قرن نـوزدهم و رایـج شـدن كاالهاى ساخت اروپا, پنجم
مانع رشد بورژوازى سنتى ایـران بـه سـوى , نموده و بورژوازى سنتى ایران را ضعیف كرد و به این ترتیب

 .بورژوازى مدرن شد
توسعه , نقش مركزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمایه خارجى, در نتیجه تضعیف بورژوازى سنتى, ششم

اكــثر بازرگانــان ایرانــى از , در نتیجــه. ســرمایه دارى تحــت توجهــات دولــت و ســرمایه خــارجى واقــع شــد
مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ایران توانست نقش مهمى 

اینان مركـب از تجاربزرگى بودنـد كه هم بـا دولت و هـم بـا سرمایه خارجى . در نوسازى كشور ایفا كند
. از آغاز ماهیتى وابسته داشـت) بورژوازى صنعتى(بورژوازى مدرن ایران , در نتیجه. ارتباطاتى داشتند

, امــا اربابــان; نفــوذ ســرمایه و تولیــد صــنعتى بیگانــه دولــت را تضــعیف كــرد, تــا پایــان قــرن نــوزدهم, هفتــم
باالخره تركیب همـه ایـن عوامـل مـانع رشد یك ســرمایه دارى . تجار و روحانیون ایرانى را قدرتمند ساخت

 .طبیعى در ایران شد
كه تـا میانـه قـرن (ما قبل سـرمایه دارى : اقتصاد سیاسى ایران را مى توان به سه دوره مجـزا تقسـیم نمود

, پس از آن; )ش1341ـ  1230 (1963تـا  1850انتقال بـه سـرمایه دارى از دهـه ; )نوزدهم دوام آورد
ایـران بـه طـور غالـب یـك جامعـه كشـاورزى و صـنایع , در دوره مـا قبل سـرمایه دارى. دوره سـرمایه دارى

, حتى كوشش هاى پادشـاهان صـفوى در قـرن شـانزدهم بـراى صنعتى كردن كشور. آن نیز ابتدایى بـود
فعالیـت هـاى بازرگـانى در بـازار واقـع ). 93 1978:بنـانى (ساختار اقتصـادى ایـن كشور را تغییر نـداد 

Page 4 of 20علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\80.htm



مـانع رشــد هــر دو بخـش , مــى شــد و تسـلط دولــت بــر زمیــن داران و مداخلــه آن در فعالیــت هــاى تجــارى
 1967:لمبتـون (داشـت ) بوروكراتیك(مـاهیتى دولتى , اشرافیت موروثى وجود نداشت و زمین دارى. شد
 ).50ـ 41

اراضى دولتى محــول , )خالصه(اراضى سلطنتى : به طور كلى پنج نوع زمین دارى در ایران موجود بود
اراضــى متعلــق بــه ســازمان هــاى خیریــه , )تیــول(شــده بــه مقامــات دولــتى در عــوض خــدمت یــا مواجــب 

بــه ترتیــب (و زمیــن دارى دهقــانى و زمیــن دارى كوچــك ) مالكیــت اربــابى(اراضــى خصوصــى , )اوقــاف(
 ).مالكیت دهقانى و خرده مالكى

یـك طبقـه , ولى به هر حـال مالكیت تـداوم نداشـت و معمـوال بـا سقوط یـك سلسله یا حتى مرگ یك شاه
بـدون توجـه بـه ایـن كـه بـه چـه , همچنین پادشاه اراضیى را كه دوسـت داشـت. مالك جدید ظهور مى كرد

 ]...].این انواع مالكیت نیز قابل تبدیل بود. ضبط مى كرد, كسانى تعلق دارد
   

 فعالیت ھاى بازرگانى

مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعالیت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ایران بسیار مهم 
هــر شــهر . اقتصــادى و اجتمــاعى بــوده اســت, شــهرهاى ایــران اغلــب مركــز فعالیــت هــاى سیاســى. اســت

, اربابــان, مقامـــات دولــتى, پادشــاهان. مســـجد و بــازار, )ارگ دولـــتى(ارگ : اجــزاى ســه گانــه اى داشـــت
, بازاریــان. علمــاى بــانفوذ و بعضــى از خــان هــاى ایلــى در كنــار بازاریــان در شــهرها زنــدگى مــى كردنــد

روحــانیون بــه دلیــل روابــط . مالیــات هــاى حقوقــى را هــم بــه دولــت و هــم بــه شــیوخ مــذهبى مــى پرداختنــد
بازاریــان را در نزاعشــان علیـه دولـت یــارى , اقتصـادى بــا بازاریــان و مخالفــت ســنتى شان بــا اقتدار دنیـوى

 .مى كردند
هـر محلـه بـه نـام صـنعت گرانى كـه در آن جـا كـار مى . بازارها به محله هاى گوناگون تقسیم مى شدند

مكـان هایى , بـازار بزازهـا و بازار صراف هـا و بـازار طال فروش هـا, بـراى مثـال; نامیده مـى شد, كردند
). 310 1963) :3(كوزنتســوا(ربــا خــواران و طــال ســازان اشــتغال داشــتند, بودنــد كــه در آن جــا نســاجان

لكــن ; همگــى در بــازار كــار مــى كردنــد, دســت فروشــان و دكــان داران, صــنعت گــران, افزارمنــدان, تجــار
پادشــاهان ایرانــى رهــبران اصـناف و . تجــارهمچون عمـده فروشــان نفــوذ و قــدرت وسـیعى در بــازار داشــتند

ملــك التجــار نامیــده مــى شــد و رابــط بیــن دولــت و , نماینــده بازرگانــان. بازرگانــان را انتخــاب مــى كردنــد
و بازار صراف ) به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع(مهم ترین بازارها بازار بزازها . تجاربود

 .بودند) به دلیل این كه هم دولت و هم سایر تجاراز این بازار پول وام مى گرفتند(ها 
   

 )ش 1341ـ  1230 / 1963ـ  1850(انتقال به سرمايه دارى 

منتــج بــه , بــه عــالوه ابــداعات تكنولوژیكــى, رشــد تجــارت و نیــاز بــه صــادرات, بحــران فئودالیســم در اروپــا
صنعت گـران و بازرگانـان ). 1979) 4(والرشتین 1947;داب (سقوط فئودالیسم و رشد سرمایه دارى شد

در حالى كــه پادشـاهان و اربابـان در قلعـه هاى مستحكمشان در روستاها ; در شهرها زندگى مـى كردنـد
نقش مهمى در رشـد سـرمایه دارى , استقالل شهر از روستا و تقسیم كار بین شهر و روستا. مى زیستند
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فقدان امنیـت براى مالكیـت , حضور اربابان و پادشاهان در شهر, بر عكس در ایران. در اروپا ایفا كرد
مانع توسعه بـورژوازى سنتى ایـران به یك , خصوصى و دخالت دایمى دولت در فعالیت هـاى بازرگانى

 .بورژوازى مدرن شد
, ولــى در ایــران; بــه رشـــد ســرمایه دارى منتــج شـــد, شــرایط و عوامــل داخلــى مناســب, در اروپــاى غربـــى

و واردات , توســـعه ســـرمایه دارى نتیجـــه فرعـــى نیـــاز بازارهـــاى اروپـــایى بـــه كاالهـــاى ایرانـــى از یـــك ســـو
گر چه سرمایه و كاالهاى اروپایى در ابتدا منتج . از سوى دیگر بود, كاالهاى تولیدى اروپایى به ایران

مانع توسعه سـرمایه دارى در ایـران , امـا اینها در نهایـت; كسب و كار و صنعت شـد, به رشد بازرگانى
;ـ  405 1966:كرزن (كاالهاى تولیدى اروپایى صنایع و تولیدات ایرانى را منهدم ساخت , اول: شدند
از رشد سرمایه دارى , رقابت تجاراروپایى با یكدیگر و با تجار ایرانى, دوم; )56 1971:عیسوى  406

صـنعتى شـدن , هـدف شـركت هاى اروپایى, سـوم; )85ــ  20 1965:جمالزاده (در ایران جلوگیرى كـرد 
وارد كننـده كاالهــاى تولیـدى و صادر كننـده مـواد , آنچـه آنهــا مــى خواسـتند ایـن بـود كه ایـران. ایـران نبود
ایـران را بـه عرصـه نبرد تبدیل كردنـد تـا , بریتانیا و روسـیه, دو كشور قدرتمنـد اروپایى, چهارم; خام شود

ایـران بـه دولـتى آسیب , در نتیجـه. استراتژیك و فرهنگى شـان را تحمیل نماینـد, سیاسى, سلطه اقتصادى
نابراین. پذیر با موقعیتى شبه استعمارى بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد توسعه سرمایه دارى در ایـران , ب

دو عامل داخلى بودند كه بـه , بازاریان و دولت. اقتصادى و استراتژیك اروپا بود, نتیجه نیازهاى سیاسى
دولـت در موقعیتى بود تا در , به دلیـل كنـترل اقتصاد سیاسى. رشد سـرمایه دارى در ایـران كمـك كردنـد

بازاریان با قیودات تحمیلى از سـوى دولـت و رقابت سـرمایه و . سرمایه گذارى كند, برنامه ریزى صنعتى
نتوانستند نقشى برجسته در تجدید سازمان اقتصـاد , كاالهاى تولید خارجى مواجه بودند و به همین دلیل

 .توسعه سرمایه دارى تحت توجهات سرمایه خارجى و دولت رخ داد, در نتیجه. سیاسى ایفا كنند
ســرمایه و قــدرت هــاى خــارجى را در تــالش بــراى صــنعتى شــدن و , دولــت, نقــش بازاریــان, بحــث بعــدى

 .بررسى خواهد كرد, تإثیرشان روى اقتصاد سیاسى ایران
   

 بازاريان

مانع رشد طبیعى بازاریان به , وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان
شــاهان و حكـام ایاالت دارایـى بازاریــان را بـه دل خـواه ضبط مـى . سـمت یــك طبقــه قدرتمنـد متحد گردیـد

بازاریــان را از بــه كــار انــداختن داوطلبانـه سـرمایه در صــنعت منصــرف مــى , فقــدان امنیـت مــالى. كردنــد
فریزر تإثیر منفـى فقـدان امنیت و كــاربرد مستبدانه قدرت توسط دولـت در توسعه سرمایه دارى . ساخت

 :در ایران را خاطر نشان مى سازد
, این امر. و مـالى است, ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى, مانع مستقیم اصالح و سعادت در ایران

هیـچ فــردى بــه تولیــد آنچــه كـه ممكــن , بــه ایــن خــاطر. همیشـه مــانع تــالش هـاى صــنعتى شــدن مـى شـود
 ).190 1825:فریزر (است یك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد

بازاریـان بسیار كوشـیدند تـا نظـامى اقتصادى ــ اجتمـاعى بیافریننـد كـه در , على رغم این شرایط نامناسب
اولین كوشـش سازمان یافتـه . دارایى خصوصى و جسم و جــان مــردم در پرتو قـانون محافظـت شـود, آن

تجار توسـط شورا . بـود 1884در سال ) مجلـس وكالى تجــار(تإسیس شوراى نمایندگان تجار , بازاریان
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آنهــا . در خواســت كردنــد كــه دولــت مالكیــت خصوصــى و امنیــت جــانى همــه شــهروندان را تضــمین كنــد
موانــع اصــلى , اســتدالل كردنــد كــه فقــدان اطمینــان از مالكیــت خصوصــى و رقابــت مصــنوعات اروپــایى

ـ  1848(ناصــرالدین شــاه ). 320ـــ  299 1976:آدمیــت (رســیدن بــه توســعه اقتصــادى حقیقــى هســتند 
وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذكر , لكن اعتماد السلطنه; طى حكمى این تقاضاها را پذیرفت) 1896

اعتمـــاد (مــى شــود كــه حكــم فقــط صــادر شــد تــا مخالفـــت مردمــى علیــه مقامــات فاســد را خــاموش ســازد 
 ).568 1971:السلطنه 

ارزش یــادآورى را , كوشـش هــاى تجــار ایرانــى بـراى صــنعتى كــردن كشـور در قسـمت پایــانى قــرن نـوزدهم
, آنها چندین كارخانـه. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حـاج حسین بـود. دارد

. یـك دسـتگاه نـیروى برق و یك كارخانـه آجرسـازى در تهران تإسـیس كردنـد, از جمله یـك كارخانـه شیشـه
محمــد , بــراى مثــال; بازرگانــان دیگــرى نــیز وارد طــرح صــنعتى شــدن در ایــن دوره شــدند, عــالوه بــر آنهــا

یـك كارخانه , محمـد محسن رشـتى; تإسیس كـرد 1885یك كارخانه ریسندگى در ,  حسن خان ناصرالملك
یـــك كارخانـــه صـــابون ســـازى نـــیز توســـط ربیـــع زاده و . بنـــا نمـــود) شـــمال ایـــران(ابریشـــم بـــافى در گیـــالن 

یـــك شــركت چـــراغ گــاز در تهـــران تإســـیس كــرد , شـــركایش تإســیس شـــد و حــاج مــیرزا حســـین سپهســاالر
بـه زودى فعالیـت بیشتر , بـه دلیـل رقابت خارجى و فقـدان حمایت دولت). 96ــ  93 1956:جمـالزاده (

یدات اروپایى . این كارخانه ها متوقف شد تنهـا كارخانـه هایى به فعالیـت خـود ادامـه دادنـد كـه مكمل تول
(و انقــالب مشــروطیت ) 1891(بازاریــان ایــران در جنبــش تنبــاكو ). 86ـــ  82 1980:, اشــرف(بودنــد 
آگــاهى طبقــاتى و اشـــتیاق خـــود را بــراى تغیـــیر اوضــاع اقتصـــادى ـــ اجتمـــاعى كشــور ) 1911ـــ  1905

 .ظاهر ساختند
كوششــى علیــه ســلطه خــارجى بــود كــه متعاقــب اعطــاى امتیــاز انحصــار تولیــد و فــروش , جنبــش تنبــاكو

بازاریـان , كه در آن, پیروزى جنبـش تنباكو. تنباكو به یك بازرگان بریتانیایى به نام میجرتالبوت بر پاشد
راه انقــالب مشــروطیت را همــوار , همــراه بــا روحــانیون قــادر بــه ســازماندهى مــردم علیــه ایــن امتیــاز شــدند

 .نمود
 1906مطابق فرمان مشروطیت ایران كه در اگوسـت . قدرت پادشاه را محدود ساخت, انقالب مشروطه

. قضـــاییه و اجراییـــه تفكیـــك شـــدند, قـــواى مقننـــه, بـــه امضـــاى مظفرالـــدین شـــاه رنجـــور رســید) ش 1285(
, بیشــتر مســوولیت هــا و وظــایف پادشــاه از جملــه داشــتن حــق تصــمیم گـــیرى نهـــایى دربــاره همــه قــوانین

مهــم تریــن . بــه پارلمــان یــا مجلــس ایــران داده شــد, انحصــارات و امتیــازات, معاهــدات بودجــه هــا, احكــام
 .سخن و اجتماعات بود, تضمین حرمت مالكیت خصوصى و آزادى بیان, موفقیت انقالب مشروطیت

, اعضــاى بــازارى مجلــس در انجــام اصــالحات بــراى پیشــرفت هــاى اقتصــادى و تضــمین حاكمیــت ملــى
مـالى و سیاسـى بــراى مــدرن سـازى كشـور را پیشــنهاد , آنهــا اصــالحات اقتصـادى. تـإثیرى اساســى داشــتند

اعطــاى هــر گونــه امتیــازى بــه كشــورهاى خــارجى را رد نمودنــد و از دولــت در خواســت كردنــد تــا , كردنــد
آنهــا همچنیــن قوانیــنى بــراى . بانــك ملــى تإســیس نمایــد كــه جــایگزین بانــك هــاى روســى و انگلیســى شــود

 433 1976:آدمیت (كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصویب نموده و نظام تیول دارى را ملغى ساختند 
تــإثیرى منفــى روى اقــدامات اصــالحى و آزادى فعالیـت وكـالى , لكــن حضـور اربابـان در مجلــس).499ــ 

على رغـم نیاز بـه یـك اصـالح ارضى براى توسـعه , نتیجه فورى این وضعیت آن بود كه. بازارى داشت
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موقعیـت اربابـان در مجلـس بعد از كودتاى خونیـن . چنیـن كارى در مجلـس شـروع نشد, سریع اقتصادى
, اربابان و خـان هـاى عشـایر در ازاى ضـعیف تـر شدن بازاریـان. قوىـتر شـد 1911محمد على شاه در 

اربابــان و خــان هــاى , در حــالى كــه در مجــالس اول و دوم. جایگــاه خــود را در مجلــس مســتحكم كردنــد
در صــد  55بعــد از مجلــس ســوم رقمشـــان بـــه ; در صــد وكــال را تشــكیل مـــى دادنــد 25ایلــى در حــدود 

نقشى , بعـد از مجلس سـوم بازاریان مســتقل و اعضـاى اصـناف). 178 1965:شجیعى (افزایش یافـت 
حـتى الغــاى نظـام . برجسته در مجلس ایفا نكردند و جایشان را تجار و بوروكرات هاى وابسـته پر كردنـد

خــان هــاى ایلــى و بوروكــرات هــا را بهــره منـد , تیــول داران پیشــین, بیشــتر, تیــول دارى توســط مجلــس اول
 ).1979سوداگر  1978;مومنى (ساخت كه این اراضى را تصاحب كردند 

بازاریــان را ) ش1304 (1925افـزایش نقش اربابــان و بعـدا جلوس رضاشـاه بـه تخـت سـلطنت ایران در 
دولـتى مركزى پدید آورد كه مستقیما در برنامه ریـزى اقتصادى , رضا شاه. در وضعیت بدترى قرار داد

موقعیــت بازاریــان را تضــعیف , ســرمایه دارى بوروكراتیــك رضاشــاه. و توســعه ســرمایه دارى دخالــت نمــود
گروه هایى كه از رشد سرمایه . نمود و از ظهور آنها به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد

بازاریانى كه ارتباطاتى با دربار داشـتند و دولتمردان بودند ,  پیمانكاران, دارى در این دوره بهره مند شدند
فقـط . بازاریـان از برنامه هـاى صنعتى شـدن كنار گذاشته شـدند, در نتیجـه). 81ـ  79 1971:اشرف (

ضـعف دولـت عامـل اصـلى . بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاریان شروع به رشد قدرتمندانـه تر كردنـد
 .بود كه به این رشد جدید كمك كرد

بــه نقطــه ) ش1332ـــ  1330 / 1953ـــ  1951(رشــد بازاریــان و بــورژوازى ملــى در طـى دوره مصــدق 
تقویت بازاریان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى , كاهش قدرت شاه, مشى او. اوج خود رسید

 ).55ـ  41, 94ـ  70 1969:; نیرومند ; 300ـ  288 1982:مزدك (ایران به سرمایه خارجى بود 
بــه دولــت مصـدق كمـك كــرد تــا ایــن سیاســت را , تحـریم اقتصــادى ایــران متعاقـب ملــى شـدن صــنعت نفــت

یك بخش جانشینى واردات ایجاد شد تا وابسـتگى ایران به تولیـدات خـارجى را . جسورانه تر به پیش ببرد
در حــالى كــه بــورژوازى , سیاســت هــاى مصــدق. كــاهش داده و در مقابــل تحــریم اقتصــادى مقاومــت كنــد

اربابـان و روحـانیون متنفذ , )وابسته(بورژوازى كمپرادور , دربار, ملى و بازاریان را بهره منـد مـى سـاخت
در حالى كـه بلوك قدرت بـا ; تعجبى ندارد كه گروه اول قلبـا از او حمایت مـى كردنـد. را تحلیل مى برد

ســرانجام مصــدق را سـرنگون , بلـوك قــدرت بـا پشـتیبانى بریتانیـا و ایـاالت متحـده. او مخالفـت مـى نمودنـد
ســـقوط مصــدق ضــربه اى اساســى بـــر . كــرده و بـــورژوازى ملـــى و بازاریــان را مجــددا در تنگنـــا گذاشــتند

 .بورژوازى وابسته و مالكان قدرتمندتر شدند, ولى متعاقب كودتا; بورژوازى ملى و بازاریان بود
   

 دولت

فقـــدان امنیــت , بعضـــى سیاســـتمداران ایرانــى آگــاه بودنـــد كــه كـــاربرد مســـتبدانه قـــدرت توســـط ســران دولــت
ایـن . بـراى مـدرن سازى ایران زیان آور هستند, مالكیت خصوصى و سلطه سیاسى و اقتصادى خارجى

سیاســتمداران اســتدالل مــى كردنــد كــه دولــت بایــد بــه جــاى اشــكال تراشــى در مســیر كوشــش هــاى مــدرن 
در میــان سیاســتمداران . شــرایط را بــراى صــنعتى شــدن كشــور فــراهم نمایــد, ســازى كشــور توســط بازاریــان

متمایــل بــه اصــالحات كــه تــإثیرى اساســى بــر پیشــرفت هــاى اقتصــادى ایــران قبــل از انقــالب مشــروطه 
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آنهـا آشكار كردنـد كـه بـدون اصـالح سـاختار دولت و جامعه . قائم مقـام و امیركبـیر قابـل ذكرنـد, داشتند
عقـب ماندگى و وابستگى بـه قـدرت هـاى خارجى , ایران محكوم به باقى مانـدن در حالـت ضـعف, مدنى
قـدرت خــانواده سلطنتى , ولخرجـى فراوان درباریان را قطـع كـرد) صدر اعظم محمد شاه(قائم مقام . است

او همچنیــن اعطــاى هــر . را كــم كــرد و درآمــدهاى دولــتى را در برنامــه ریــزى صــنعتى بــه كـــار انــداخت
امــیر كبیــر ). 149 1982:نشــاط (امتیــاز اقتصــادى یــا سیاســى بــه بریتانیــا یــا روســیه را ممنــوع ســاخت 

او یــك . طــرح هــاى جــاه طلبانــه تــرى بــراى صــنعتى شــدن كشــور داشــت) صــدر اعظــم ناصــرالدین شــاه(
وى معلمان اروپایى را براى تعلیم دانشآموزان در . مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد

امــیر كبــیر همچنیــن كارخانجــات . مهندســى و علــوم نظــامى بـه خــدمت گرفــت, معــدن: حــوزه هــایى نظــیر
 ).389ـ  354 1976:آدمیت (كاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود , چینى, شكر, بافندگى 

. كوشش هاى این دو صدر اعظم در جهت نوسازى ایران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان مواجـه شـد
عجـــز . هـــم قـــائم مقـــام و هـــم امـــیر كبـــیر بـــه خـــاطر ایجـــاد زحمـــت بـــراى قلمـــرو ســـلطنتى كشـــته شـــدند

راه را بـراى , سیاسـتمداران اصــالح طلب بـراى تهیـه شرایط مناسـب جهــت رشـد بـورژوازى ملــى و بازاریان
رضــا شــاه سیاســت صــنعتى كــردن شــدید تحــت كنــترل محكــم دولــت را در پیــش . ظهــور رضــا شــاه گشــود

 .گرفت
ولى او بنیاد سرمایه دارى ; گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاریان جلوگیرى كرد

قـدرت خـان هـاى ایلـى و اربابـان شكسته شـد و یك , در ظرف بیست سال. دولتى در ایران را وضع كرد
دولــت همچنیــن . ســرمایه دارى دولــتى در كنــار صــورتبندى اجتمــاعى مــا قبــل ســرمایه دارى ظهــور كــرد

فرهنگ ایرانى ما قبل اسالم احیا شد و نظام هاى آموزشى و . خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت
بیگــانگى علمــا از , از ایــن پــس. شــدند) ســكوالریزه(عرفــى , قضــایى كــه توســط روحــانیون اداره مــى شــدند

 .دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزایش یافت
 1975:ویلــبر (ایــران متمركزتــر شــد و قــدرت خــان هــاى ایلــى و اربابــان محــدود شــد , در دوره رضــا شــاه

طـرح هـاى .  تجدیـد سازمان یافـت و منظـم شد, همچنیـن ارتـش). 281 1981:زیرینسـكى  260;ـ  220
در حـــدود , )ش 1317 (1938تـــا . صـــنعتى ســـازى كشـــور بـــا ســـاختن جــاده هـــا و راه آهـــن شـــروع شـــد

بـا ) ش 1317 (1938همچنیـن راه آهن ایـران در . چهارده هزار مایل جاده هاى جدید سـاخته شده بـود
 1971:, )5(بـرى یــر(مایــل در جنــوب كامــل شــد 575مایــل خـط آهــن در شــمال و  287اتصـال یــافتن 

بودجه راه آهن ایران از طریق مالیات هــاى ویژه بـر روى چـاى و قنـد و نـیز وام گـرفتن از بانك ). 196
مالیات تحمیـل شده بیشتر بـر . چون چاى و قند دو قلـم عمـده در غـذاى ملـى بود, ملى ایران تإمین شد

امــا راه ســازى اساسـا كـارى اسـتراتژیك بــود و منافــع ). 100 1981:, كـدى(دوش فقــرا ســنگینى مـى كـرد 
 135;ـ  134 1961:, بنـانى(چرا كه شهرهاى اصلى را به یكــدیگر متصل نساخت ; اقتصادى نداشت

 ).178ـ  175 1948:كى استوان 
در طــى ایــن دوره . بــه پیــدایش یــك بخــش جانشــین واردات انجامیــد, سیاســت كــامال دولــتى صــنعتى شــدن

, پــاالیش نفـــت, طـــرح هـــاى شــیمیایى, پشـــم و منســوجات, ابریشــم, كارخانــه هــاى كتـــان: صــنایعى شـــامل
همچنیــن تجــارت خــارجى ملــى شــد و ایــن بخــش تحــت .  تصــفیه شــكر و كبریــت و ســیمان تإســیس گردیــد

درآمـدهاى نفـتى منبع مـالى اساسى بـراى دولت ). 67 1971:معتمـدى (كنـترل كامل دولـت قـرار گرفت 

Page 9 of 20علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\80.htm



در , بــراى مثــال; ولــى درآمــدهاى نفــتى ثابــت نبــود و تــابعى از ترقــى و تــنزل بــازار بیــن المللــى بــود; بــود
ولــى بــه علــت بحــران ; میلیــون دالر بــود 649, در آمــد ســاالنه از درآمــدهاى نفــتى) ش 1298 (1919

 (1931در . سـقوط كــرد) ش 1309 (1930میلیون دالر در سال  310هاى اقتصادى بین المللى تا 
طــرح افــزایش ســهم ایــران از درآمـدهاى نفــتى بـه , تیمــور تــاش وزیــر دربــار قدرتمنـد رضاشــاه, )ش 1310

ولـى دولــت بریتانیـا ایــن در خواست را رد , عنـوان وسـیله تــإمین بودجــه بـراى صـنعتى شــدن را مطرح كـرد
لكــن ; )128 1980) :6(رضــون(رضــا شــاه قــرار داد دارســى را لغــو كــرد, متعاقــب ایــن پیــش آمــد. كــرد

. رضا شاه متوجه شد كه ایران تخصص الزم و همچنین بازارى براى فـروش نفـت خـود ندارد, اندكى بعد
 .با تمدید قرار داد پیشین براى شصت سال دیگر موافقت نمود, بنابراین

بــر . نامناسـب تــر از قـرار داد قبلــى بــود و ایـران را در اختیــار بریتانیـا قــرار مـى داد, شــرایط توافــق جدیــد
همـــه ســـاختمان هـــا و ,  در زمـــان انقضـــاى مـــدت ایـــن قـــرار داد((, امتیـــاز قـــدیم دارســـى 15طبـــق مـــاده 

تجهیزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره بـردارى صـنعتى اش مى بایست به مالكیت دولـت ایران 
, 1993بعـــد از انقضـــاى امتیـــاز در , ولـــى در قـــرار داد جدیـــد;  )361 1980) :7(هرشـــالگ)) (درآیـــد

 ).117 1982:مدنى (ابزارها و دستگاه ها جزو دارایى شركت باقى مى ماندند 
دولـت و بازرگانانـى , در نتیجـه. بازاریان را ضـعیف ساخت, سرمایه دارى دولتى رضاشاه باز هم بیشـتر

بـــه انحصـــار در آوردن تجـــارت . طرفـــدار توســـعه ســـرمایه دارى شـــدند, كـــه ارتباطـــاتى بـــا دربـــار داشـــتند
قــدم برجسـته اى كــه بــه ســوى . كنـترل اقتصــادى را تحـت قیمومیــت دولــت قــرار داد, خـارجى توســط دولــت

ایـن قـانون . قانون ثبـت امــالك خصوصى بـود, حرمت مالكیت خصوصى در طى این دوره برداشـته شد
امـا مانع ضبط ; دارایى خصوصى را در برابر ضبط خـود سرانه توسط دولـت حفـظ مى كرد, در ظاهر

رضا شـاه كــه قبـل از رسیدن بـه . امالك بسیارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود
 .روستا شد 2670صاحب ) ش 1320 (1941تا , قدرت هیچ گونه ملكى نداشت

سـقوط . سرمایه دارى دولتى بى كفایـت و فاسد ایـران فـرو ریختـه بـود) ش 1310 (1930در پایان دهه 
بارزگانــان و بــورژوازى ملــى ایــران را از كنــترل همــه جانبــه دولــت آزاد ) ش 1320 (1941رضاشــاه در 

منتـج بـه رشد سریع بورژوازى ) ش 1330ـ1320 (1951تا  1941ضعف دولت بین سـال هـاى . كرد
دولـت , دستگاه سیاسى شبه دموكراتیكى كه توسط متفقین بر بلوك قدرت تحمیل شد. ملى و بازاریان شد

, اقــدامى كــه توســط دولــت بــه عمــل آمــد. را از كنــترل مســتقیم نهادهــاى سیاســى و اقتصــادى بــاز داشــت
) ش 1334ــ  1327(تغییر وضعیت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامـه هفـت سـاله اول 

برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزیـرى احمد قوام السـلطنه در . و پیدایش سازمان برنامه بود
 .طراحى شد) ش 1325 (1946

یـك جنبه ). 142 1950:شـفق . (قوام السلطنه اشاره مى كند كه ایده سـازمان برنامـه را شـاه مطـرح كرد
). 103ــ  102 1950:لوتـز (افزایش نقش ایـاالت متحـده در ایران بود , برجسته پیدایش سازمان برنامه

آن . نقشــى قطعــى در شــكل گــیرى ســازمان برنامــه داشــتند, ســرمایه و شــركت هــاى آمریكــایى, در نتیجــه
دو شـركت , بانك جهانى و سفارت آمریكــا در تهران: ((چنان كه یك پژوهش گر آمریكایى اشاره مى كند

:بالـدوین )) (مـاكس تورنـبرگ نقــش قطعــى در تإســیس سـازمان برنامــه ایفـا كردنـد... مشـاور آمریكــایى و
بیشترین تإثیر را روى سـاختار , رئیس شركت مشاوران ماوراى بحـار, لكن ماكس تورنبرگ). 25 1967
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هـدف دولـت در تإسیس سـازمان برنامه ). 271 1955:الـول ـ سـاتن (و وظایف سـازمان برنامه داشـت 
 .این بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جریان اندازد

 1341ــ  1334(همیــن هــدف توســط برنامـه دوم . برنامــه هفــت ســاله اول بـر زیــر سـازى تإكیــد مــى كــرد
برنامه هاى . تعقیـب گشـت, كـه در آن بیشـترین بودجـه صرف ســاختن سـدها و راه هـاى اصلى شـد) ش

بیشتر به سوى ) ش 1357ـ  1352(و پنجم , )ش1352ــ  1347(چهـارم , )ش1347ــ  1341(سوم 
سازمان برنامه قادر نبود تا تغیـیر مورد , على رغم كوشش هاى دولت. صنعتى شدن سریع هدایت یافت

اول ایـن كـه هـدف برنامـه ها كـاهش نـابرابرى . نیـاز در جامعـه را براى رشـد حقیقـى اقتصادى فــراهم كنـد
تإكیــدات بــر روى تإســیس صــنایع ســرمایه بــر قــرار ,  بنــابراین. اقتصــادى یــا پیــدایش مشــاغل بیشــتر نبــود

در حــالى كــه رشــد , در نتیجــه. نوســازى اقتصــادى مطــابق بــا نوســازى دســتگاه سیاسـى نبـود, دوم; گرفــت
دستگاه سیاسى دولـت توسـعه نیافته , چشمگیر بود 1970و دهه  1950اقتصادى میان سال هاى دهه 

 .باقى ماند و قادر نبود از عهده نیازهاى یك جامعه مدرن برآید
ملــى كــردن . مرحلــه اى بســیار مهــم در اقتصــاد سیاســى ایــران بــود, )ش 1332ـــ  1330(دوره مصــدق 
منــع خــانواده ســلطنتى از مداخلــه در امــور اقتصــادى و سیاســى و اصــالحات ارضــى از , صــنعت نفــت

همچنیــن یــك بخــش جایگزیــن ). 350ـــ  286 1982:مــزدك (اصــول اساســى سیاســت هــاى مصــدق بــود 
در ). 184 1971:بـرى یــر (واردات ایجـاد شد تـا وابسـتگى بـه تولیــدات ساخت اروپایى را كـاهش دهد 

. حمایتشـان را به او ارزانى داشتند, بازاریان و بورژوازى ملى رشد كردنـد و در نتیجه, طى دوره مصدق
, اربابان, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاریان قوىتر مى شدند

:بیـل  157;ـ  21 1971:اشرف (یك عقـب نشینى اساسـى را متحمل شدند , فرماندهان ارتش و دربار
بلـوك قدرت قوىـتر از گذشـته ظاهر . سقوط مصـدق وضـعیت را معكوس ساخت). 139ـ  138 1972

دولـت هـاى بعـد از مصدق روش جذب سرمایه . شـد و بـورژوازى ملـى و بازاریـان در تنگنا قـرار گرفتند
مجلس قانونى بـراى جـذب و حمایت از , )ش 1336 (1957در . خارجى به سوى ایران را دنبال كردند

حفاظـت از سـرمایه خـارجى را تضـمین , ایـن قـانون. سـرمایه گـذارى خـارجى در ایـران بـه تصـویب رسـاند
مى كرد و معافیتى پنج ساله از مالیات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصـل بـه پـول رایـج 

تزریـق مبالغ زیـادى سـرمایه خارجى از نیمـه دهـه . كشور خودشان را به سرمایه گـذاران خارجى مـى داد
) :8(بــراون(شــرایط را بــراى رشــد ســریع سـرمایه دارى وابســته در ایـران مهیــا ســاخت ) ش1330 (1950
كابینـه دكـتر منوچهــر اقبـال سیاسـت درهـاى بــاز را كـه ســرمایه گـذارى خـارجى و ). 215ــ  157 1959

بـه زودى بـازار ایـران از كاالهاى خـارجى پـر شـد و بســیارى . پى گیرى كرد, واردات را تشویق مى نمود
اقتصــاد , )ش 1339 (1960تــا ســال ). 123ـــ  87 1978:جزنــى (از تجــار ایرانــى ور شكســت شــدند 
منتـج بـه سیاست هاى اقتصـادى , ركود و عـدم اشتغال, صـعود تـورم. بحرانـى ایـران از كنترل خـارج شد

 .انقباضى و اعتبارى شد
. وابســـتگى دولـــت بـــه اربابـــان را كمـــتر نمـــود) ش 1330 (1950رشـــد صـــنایع و نظـــام بـــانكى از نیمـــه 

به دولت فرصت داد تا به دفاع از توســعه , حضور یك بورژوازى قوى و نیز كنترل اقتصاد توسط دولت
دولــت ایــران همــان نقشــى را بـازى كــرد كــه بــورژوازى اروپــایى در طــى , در نتیجــه. ســرمایه دارى برخــیزد

در حـــالى كـــه بـــورژوازى اروپـــایى یـــك نظـــم , تفـــاوت ایـــن بـــود كـــه اوال.  انتقـــال بـــه ســـرمایه دارى داشـــت
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ــــد ــــه ســــرمایه دارى تحــــت نظــــارت دولــــت در ایــــران منجــــر بــــه نظــــم سیاســــى , دموكراتیكــــى آفری انتقــــال ب
ایـن دولـت بود , اما در ایـران, بورژوازى بـود كـه دولـت را آفریـد, در اروپا, و ثانیا, اقتدارگرایانه تـرى شد

 .بورژوازى به دولت وابستگى یافت, كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همین اساس
   

 نقش سرمايه خارجى

ایـن وضـعیت جدیـد در . نفوذ سرمایه خارجى و واردات كاالهاى اروپایى در میانه قرن نوزدهم آغاز شد
هابزبـام . امـا كشور را از توسعه سرمایه دارى حقیقى محــروم سـاخت; ابتدا بـه رشد اقتصادى كمك كرد

یاد آور مـى شود كه سـرمایه دارى اروپـایى اقتصـاد قهقهرایـى جهـان سـوم را ــ در قبـال رشد خـودش ــ به 
 ).164ـ  163 1976:هابزبام (زور در دست گرفت 

همچنیــن حجــم تجــارت خــارجى افزایــش . تجــارت خــارجى زمینــه را بــراى صـنعتى شـدن كشــور فـراهم نكــرد
 2500000حجــم واردات و صـادرات ) ش1259 (1880در . یافــت كــه ایــن مســإله بــه زیــان ایــران بــود

اقالم اصلى صـادراتى . پوند افزایش یافت 000/500/20به ) ش 1293 (1914اما تا سال ; پوند بود
فلــز , منســوجات: تریــاك و احشــام تشــكیل مــى دادنــد و واردات نــیز شــامل, ابریشــم, كتــان, ایــران را فــرش

/000مــیزان واردات از ). 161ـــ  160 1929:صــفوى (شــكر و چــاى بــود ,  طــال, نقــره, شیشـــه, آالت
میزان ,  در همان مدت.  صعود كـرد 1914پونـد تا سال/2 000/767/11به , 1880پوند در 000/2

ــــــــزایش یافــــــــت  000/288/8پونــــــــد بـــــــه  000/000صــــــــادرات از  ـ  130 1971:عیســــــــوى (پونــــــــد اف
یا بود).131 در اواخر قـرن نوزدهم و اوایـل قرن بیستم . تجارت خـارجى ایـران بیشــتر بـا روسیه و بریتان

آلمان , اتریش, فرانسه, در صد با بریتانیا و مابقى با تركیه 25, در صد تجارت با روسیه 50بیشتر از 
 ).9 1956:جمالزداه (و دیگر كشورها بود 

نوسان بازار بیـن المللى عمیقـا , اول: تإثیراتى منفى در پـى داشــت, ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانى
پـول ایرانـى را , در ایـن راســتا سـقوط ارزش نقـره در بـازار بیـن المللى. بر اقتصاد ایران تإثیر مى گذاشت

بلـوك قدرت ایرانى , دوم). 265ــ  259 1974:آورى و سیمون (كم ارزش نمـود , كه متكى بر نقره بود
در . وابسته به سرمایه خارجى شـد, به جاى تجدید سازمان اقتصاد سیاسى براى توسعه حقیقى اقتصادى

كتان , تریاك: بـه كشت محصـوالت سـود آور نظـیر, قطعات بزرگى از اراضى كشور, پایان قرن نوزدهم
درآمــدهاى محصــوالت , همــان گونــه كــه كــدى اشــاره مــى كنــد. و بــرنج بــراى صــادرات اختصــاص یافــت

نداختن آن در كشاورزى یـا صنعت  صادراتى بیشتر صرف واردات اقالم لوكس اروپایى شد تا بـه كـار ا
ـــ  67 1972:, كـــدى( ایـــن بـــود كـــه در نتیجـــه رقابـــت , جنبـــه منفـــى دیگـــر نفـــوذ ســـرمایه خـــارجى). 68ـ

 ).123ـ  70 1956:جمالزاده (كارخانجات ایرانى بسیار زود مجبور به تعطیلى گشتند , خارجى
جنگ هاى ایـران ). 14ـ  11 1982:نشاط (كشور را به روى سلطه خارجى گشود , ضعف دولت ایران

ارتش ایلى ایران به سختى درهم شكسته , كه در آن) ق 1243ـ  1241ق و  1220ـ  1218(و روس 
بـر اسـاس . شد) ق 1243(و تركمان چـاى ) ق1228(منجر به عهدنامه هـاى تحقیرآمیز گلستان , شد

گرجسـتان و قفقـاز را از دسـت داد و مجبـور شد دریـاى خـزر را , منـاطق ارمنستان, ایـران, این معاهدات
همچنیــن ایـــران مجبــور بـــه ). 5 1968:كـــاظم زاده (بــه عنـــوان یـــك دریاچــه روســى بـــه رســـمیت بشناســد 

بعدا . پوندى به روسیه شد 3/000/000اعطاى حق كاپیتوالسیون به اتبـاع روســى و پرداخت غرامت 
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بریتانیا به جنوب ایـران حمله كرد , 1854در سال . بریتانیا نیز خواستار به دست آوردن این امتیاز شد
بـر طبـق ایـن قرار . بـود كه از جنوب عقـب نشینى كـرد) 1857(و فقـط بعد از انعقاد قـرار داد پاریس 

 .دولت ایران واگذارى افغانستان را پذیرفت و حق كاپیتوالسیون را به اتباع بریتانیا نیز اعطا كرد, داد
آنهــا از عــوارض گمركــى و بسـیارى . حــق كاپیتوالســیون موقعیــتى ســودمند بـه بازرگانــان اروپــایى مــى داد

بازرگانان اروپایى , عالوه بر این. معاف گشتند, مالیات ها كه تجار ایرانى مجبور به پرداخت آن بودند
ایـن وضـع در مقابلـه . حمایـت دولتشان را در پشت سرخود داشتند, در موارد منازعهآمیز با دولت ایران

بعد از نفوذ . آشكار با تجار ایرانى بود كه اموالشان دستخوش توقیـف خود ســرانه توســط دولت مـى شد
ملیـــت روســـى یــا بریتانیـــایى را انتخـــاب كردنـــد تـــا , چنـــدین بازرگـــان ایرانـــى, كشـــورهاى خـــارجى در ایــران

لمبتـون مــورد حاج عبـدالكریم را متذكـر . اموالشان در برابر ضبط خـود سرانه توسط دولـت محفـوظ بماند
. بـاز پـس گیرد, مى شود كه ملیت بریتانیا را انتخاب كـرد تـا بتوانـد پولـى را كه به دولـت قـرض داده بـود

این امتیازات , در میان امتیازات اقتصادى كه به اتباع بریتانیا داده شد). 360ـ  331 1971:, لمبتون(
امتیــازى بــراى تإســیس بانــك شاهنشــاهى در  1889بــارون جولیــوس دورویــتر در ســال : قابــل ذكــر اســت

امتیاز تنباكو به میجرتالبوت داده شد كه البتـه این معاهـده , همچنین در همان سال. ایران به دست آورد
به ویلیام  1901در سال ). 40ـ  10, 70ـ  50 1982:تیمورى (در پى شورش مردم علیه آن لغو شد 

بـه جـز ایـاالت هم مـرز با روسـیه , امتیازى براى تولید و صادرات نفت در سرتاسر ایران, ناكس دارسى
:, فـاتح(لیره از سهام حاصل شد  20/000لیره نقد و  20/000این قرار داد در ازاى مبلغ . اعطا شد

, )1890(شامل تإسـیس بانك استقراضـى , امتیازاتى كه به اتباع روسیه داده شـد). 138ـ  137 1926
و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسـمت , )1888(انحصار صنعت شیالت در دریاى خـزر 

 ).103 1956:جمالزاده (شمال شرقى كشور بود 
كنترل ادارات گمـرك و مالیـه را , صدر اعظم اصالح طلب مظفرالـدین شاه, امین الدوله 1900در سال 

سیاست هاى مسـیونوز كارایى نماینـدگان تحصـیلدارى دولـت را . به یك بلژیكى به نام مسیونوز اجاره داد
سیاسـت هاى نـوز . ولـى نوز وظـایفش را توسعه داده و وزارت مالیه را هـم در دسـت گرفــت; افـزایش داد

كــه شــكایت داشـــتند او علیــه ایشــان و بـــه نفــع بازرگانـــان اروپــایى و غیــر , عمومــا بـــه بازرگانــان ایرانــى
نـوز را بـه , بسیارى از بازرگانان ایرانى). 226 1969:الگار (صدمه مى زد , مسلمان عمل كرده است

 ).161 1979:كاتم (عنوان ابزار سیاست روسیه در ایران مى نگریستند 
افــزایش نفـــوذ قــدرت سیاســى و اقتصـــادى غـــرب عمومـــا و سیاســـت هـــاى نــوز خصوصـــا چكانـــدن ماشــه 

 .انقالب مشروطیت بود
یــك جنبــش مردمــى حقیقــى علیــه اعمــال مســتبدانه قــدرت توســط شــاه و اطرافیــانش و , انقــالب مشــروطه

قابل ). 215 1981:كاتوزیان  260;ـ  240 1976:آدمیت (همچنین كوششى علیه سلطه خارجى بود 
در جنبــش . ذكــر اســت كــه منــافع بریتانیــا و روســیه در چنــدین جــا بــا منــافع مــردم ایــران در تضــاد بــود

وضـعیت كامال , در طى انقـالب مشـروطه. روسیه از معترضین ایرانى علیه بریتانیا حمایت كرد, تنباكو
افزایش منـافع روسیه , دولت بریتانیا همانند تجارایرانى اعتقاد داشـت كـه هدف سیاست نوز. متفاوت بود

تا ثابت كند كه همه جا از دموكراسى , همچنین بریتانیا از انقالب مشروطه حمایت كرد. در ایران است
, تعجبى نـدارد كـه تظاهر كنندگان در طـى انقالب مشـروطه). 59 1981:كاتوزیان (طرفدارى مى كند 
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 ).119 1966:براون (به سفارت بریتانیا پناه بردند 
هنگــامى كــه ایــن دو , 1907بــار دیگــر در ســال , سیاســت مداخلــه جویانــه بریتانیــا و روســیه در ایــران

ایـاالت شـمالى . بـه هـم گـره خـورد, قدرت خارجى مخفیانه ایران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسیم كردند
همچنین منطقه اى حائل بین این . در حوزه نفوذ روسیه در آمدند, از جمله تهران و اصفهان, و مركزى

این دو كشور مانع هر گونه كوششى براى تإسیس یـك دولـت , متعاقب این قرار داد. دولت ها تعیین شد
هنگـامى بـه , بر جسته تـرین جنبـه مداخله این دو كشـور. متمركز یا هر گونـه اصـالح اقتصادى شـدند

دولـت ایــران یــك ,1911در سـال . اوج رسـید كه آنهـا مـانع اصــالح اداره مالیـه كشـور توسـط دولــت شـدند
. اقتصـاددان آمریكـایى بــه نـام مورگــان شوســتر را بـه اسـتخدام گرفــت تـا اداره مالیـه كشـور را اصــالح كنـد

بریتانیا و روسیه با ادعاى این كه عملكرد دولت ایران در ایاالت شمالى و جنوبى مستلزم تصویب آنان 
 ).644ـ  548 1968:كاظم زاده (دولت ایران را مجبور كردند تا وى را مرخص كند , است

از همه  1918دولـت شــوروى در ژانویـه . وضـعیت را به قـدر زیـادى تغیـیر داد) 1917(انقالب روسیه 
, در نتیجه دولت بریتانیا. از جمله حوزه نفوذ روسیه صرف نظر كرد, معاهدات ناعادالنه بین دو كشور

دامــن زدن بــه كشــمكش هــاى قبیلــه اى و ضــعیف , سیاســت قبلــى اش مبــنى بــر جلوگــیرى از اصــالحات
بازسـازى , تجدید سازمان اقتصاد سیاسـى ایـران, سیاست جدید بریتانیا. ساختن دولت مركزى را تغییر داد

 1981:كاتوزیـان (ایران با سرمایه بریتانیا و تشـویق به تإسیس یك دولـت قدرتمنـد مركزى در ایران بود 
 ).81ـ  78

دولــت بریتانیــا بــا وثــوق , 1919در ســال . قــرار داد رســواى وثــوق الدولــه نتیجــه ایــن سیاســت جدیــد بــود
توســعه خــدمات مخــابرات و ,  تجدیــد ســازمان ارتــش, الدولــه قــرار دادى بــراى اعطــاى مســاعدت اقتصــادى

كدى . به امضا رسانید, و تإمین مهندسان و مشاوران به منظور تجدید سازمان ادارى ایران, حمل و نقل
:, كــدى(ایــران را بــه یـك كشــور تحــت الحمایــه بریتانیــا تبـدیل مــى كــرد , اشــاره مــى كنــد كــه ایــن قــرار داد

 .سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى این قرار داد لغو شد). 82ـ  81 1981
هـر . هیچ گونـه نفـوذ مستقیمى در ایران نداشتند, نه اتحاد شوروى و نـه بریتانیـا, در طى دوره رضا شاه

اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رهبر بورژوازى . دو كشور از سیاست هاى رضا شاه استقبال كردند
. ملى تلقى كرد و تا آن جا پیش رفت كه از همه نیروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمایـت كننـد

بود كه براى تإسیس ] میرزا كوچك خان[ قطع حمایت شوروى از جنبش جنگل, نتیجه فورى این سیاست
همچنین بریتانیا فهمید كه تحت حكومت رضا .یك جمهورى سوسیالیستى در شمال ایران كوشش مى كرد

شـیخ خزعـل كـه , بریتانیـا حمایتش را از حــاكم خوزسـتان, در نتیجـه. منافعش مطمئن تر خواهد بـود, شاه
متوقــف , بــا پشــتیبانى بریتانیــا طــرح اعــالم خوزســتان بــه عنــوان دولــتى مســتقل را برنامــه ریــزى مـــى كــرد

 .ساخت
اتحــاد شــوروى و ایــاالت متحــده بــراى داشــتن دســت بــاال در ایــران بــه , بعــد از ســقوط رضــا شــاه بریتانیــا

بریتاینــا منــافعى دایمـى بــا بلــوك . ارتــش ســرخ و حـزب تــوده بـود, ابــزار سیاســت شـوروى. رقابـت پرداختنــد
ایــاالت . در موقعیــتى محكــم تــر از اتحــاد شــوروى و هــم ایــاالت متحــده بــود, قــدرت داشــت و در نتیجــه

رشـد اقتصـادى و تمامیـت ارضـى ایـران , متحده تازه واردى بود كه مى خواست بـه عنـوان حامى استقالل
مشاوران نظامى و اقتصادى ایاالت متحده به ترتیب تحت نظر ژنـرال نـورمن شوارتسـكف و . ظاهر شود
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. نقشى قـاطع بـازى كردند, در آماده كـردن شـرایط بـراى ایفاى نقش فعال آمریكـا در ایران, ارتور میلسپو
, در حالى كه بسیارى از ایرانیان نسبت به حضور نظامى ایاالت متحده در ایران بى اعتنـا بـاقى ماندند

یك وكیل مجلس از تهران (افزایش نقش میلسپو در امور اقتصادى به قدرى شدید بود كه محمد مصدق 
كـى  92;ــ  91 1972:كـامبخش (و حـزب توده تقاضاى اخراجش را كردنـد ) كـه بعـدا نخســت وزیـر شد

 ).255ـ  254 1948:استوان 
نقــش ایــاالت متحــده در , بعــد از اســتنكاف اتحــاد شــوروى از عقــب نشــینى از ایــران و بحــران آذربایجــان

بــه دولــت , فشــار دیپلماتیــك ایــاالت متحــده و كمــك نظــامى اش بــه ایــن دو موضــوع. ایــران افــزایش یافــت
 ).135ـ  116 1966) :9(سنقوى(ایران كمك كرد تا این بحران ها را حل كند 

تثبیت اقتصاد و تسلط تـدریجى در فعالیت هـاى , در مجموع سیاست ایاالت متحده مبتنى بر تقویت شاه
سـازمان برنامـه بــا مسـاعدت مسـتقیم , اول: نتیجـه ایـن سیاسـت بـود, سـازمان برنامـه. اقتصـادى ایـران بـود

ســپس ســـازمان برنامــه توســط اقتصــاد دانــان تحصــیل كــرده در ; نهادهــاى اقتصـــادى آمریكــا تإســیس شــد
 .راه اندازى شد, آمریكا كه ایده آلشان مدل توسعه اقتصادى آمریكایى بود

 1332 (1953و افــول حــزب تــوده در ســال ) ش 1329 (1950بــا ملــى شــدن صــنعت نفــت در ســال 
. امـا جایگـاه ایـاالت متحده مستحكم تــر شـد; موقعیـت بریتانیـا و اتحـاد شوروى رو به ضـعف نهــاد, )ش

ایـاالت متحـده یك وام ضرورى چهل  , CIAبه طراحـى) 1332مـرداد  (1953متعاقب كودتاى اگوست 
رشـد . به ایـران اعطـا كــرد, میلیون دالرى كه با مساعدت هــاى بیشتر اقتصـادى و نظـامى پى گیرى شـد

نفـوذ . باتزریق دالرهاى آمریكــایى ممكـن شـد) ش 1330 (1950روابط تولید سرمایه دارى از نیمه دهه 
بـه قـدرى زیـاد شد كـه شـاه مجبور بود سیاسـت هـاى قطعى اش را , ایاالت متحده بعـد از سـقوط مصـدق

 1341 (1962و ) ش 1339 (1960برنامـه هـاى اصـالحات ارضـى . بر توصیه هاى آمریكا بنـا كند
همچنیــن انقــالب ســفید و توســعه ســریع ســرمایه دارى . نتیجــه مســتقیم فشــارهاى ایــاالت متحــده بــود, )ش

 .نفوذ و منافع ایاالت متحده را منعكس مى ساختند, )ش 1341 (1963تحت نظر دولت بعد از 
   

 )1357ـ  1341 / 1979ـ  1963(دولت و توسعه سرمايه دارى 

صورتبندى اقتصاد ما قبل ســرمایه دارى ایـران به . انقالب سفید آغاز عصر جدیدى در تاریخ ایران بود
سـاختار طبقـاتى قدیـم . طور شدیدى در هـم شكسـت و سیاسـت صـنعتى شـدن سریع به اجرا گذاشته شد
, از طریــق بانــك دولــتى. ایــران متالشــى گشــت و اربابــان از صــحنه هــاى سیاســى اقتصـادى ناپدیــد شــدند

اتحاد طبقاتى قدیمى مركـب . سرمایه دارى به روستاها نفوذ كرد, تعاونى هاى محلى و كشاورزى مكانیزه
, در هـــم شكســـته شــد و بلــوك قـــدرت جدیـــدى متشـــكل از دربـــار, مالكـــان و بـــورژوازى وابســته, از دربـــار

مالكـان پیشین را از طریق , همچنین دولـت. بورژوازى وابسته و بـورژوازى روستایى جایگزین آن گشـت
 .به بلوك قدرت جدید اضافه نمود, فروش كارخانجات دولتى به آنان

تنهــا بخــش بــورژوازى مــدرن كــه زمینــه ). 1983راه كــارگر (بــورژوازى مــدرن ایــران آفریــده دولــت اســت 
همچنیـن بـورژوازى مدرن از مالكـان پیشین كه زمین . بخشى است كه به دولت وابسته شد, بازارى دارد

تركیـب مـى , هایشان را به دولت فروختند و پـس از انقـالب سفید كارخانجـات متعلـق به دولـت را خریدنـد
, هنگامى كه زمین دارى بوروكراتیك به نظام سرمایه دارى بوروكراتیك منتقل شد, در این خصوص. شد
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بـه . پیـش قـدمان تإسیس صـورتبندى اجتماعى ــ اقتصادى جدیـد شدند, مالكـان پیشـین و بازاریان وابسته
بـه طور مســتقیم در برنامــه , دولت را آماده ساخت تا با دارایى هـاى تحقـق یافتـه, درآمدهاى نفتى, عالوه

 .سرمایه گذارى كند)) بخش خصوصى((ریزى صنعتى و كمك كردن به 
آنهـا . این سرمایه گذاران براى استقالل خـود كوشـش كردنـد, على رغم وابستگى بورژوازى مدرن به دولت

, ســـندیكاى صـــاحبان صـــنعت نســـاجى: اتحادیـــه هـــایى تشـــكیل دادنـــد تـــا از طریـــق ســـازمان هـــایى نظـــیر
ســندیكاى صــنایع قنــد و اتحادیــه بازرگــانى صــنعت و معــدن از عهــده فشــارهاى , ســندیكاى صــنایع فلــزى

روزنامـــه هـــاى اقتصـــادى نظـــیر بـــورس و ). 42 ; 1984بشـــیریه  258 ;1971:اشـــرف (دولـــت برآینـــد 
تهـــران . عـــدم توافـــق صـــاحبان صـــنایع بـــا سیاســـت هـــاى دولـــت را ابـــراز مـــى كردنـــد, تهـــران اكونومیســـت

اكونومیســت تـا آن جــا پیــش رفــت كــه از دولــت تقاضــا كــرد تــا كارخانجــات متعلــق بــه دولــت را بــه بخــش 
 ).1966ژوئن  14تهران اكونومیست (خصوصى بفروشد 

میلیـون  817درآمـدهاى نفتى از . برنامه صنعتى سازى از طریق درآمدهاى نفـتى تـإمین بودجه مـى شد
میلیـــارد  22و ) ش 1352 (1973میلیـــارد دالر در ســـال   5/6بـــه ) ش 1347 (1968دالر در ســـال 
ــــان , سیاســــت دولــــت. افــــزایش یافــــت) ش 1353 (1974دالر در ســــال  توزیــــع درآمــــدهاى نفــــتى در می

اكنـون سازمان (سـازمان برنامه . صاحبان صـنایع بـه منظـور افزایش تـالش هـا جهت صنعتى شدن بـود
. و بنیاد پهلوى از درآمدهاى نفتى سهم هر صنعتى را تعیین مى كردند) برنامه و بودجه نامیده مى شود

ولــى ایــن بنیـاد بـا ســهیم شــدن در ; توسـط شــاه تإسـیس شــد)) سـازمان خیریــه((بنیــاد پهلــوى بـه عنــوان یــك 
یاد مبالغ زیادى پول از درآمــدهاى نفتى . بزرگ تـرین گــروه صنعتى بـه شـمار مى رفت,  اكثر صنایع بن

دریافـت مـى كرد و بخش خصوصـى و بـازار را از طریق بانـك عمـران و بانـك صنعتى ایران در كنـترل 
 .خود داشت

نرخ پایین بهره و سیاسـت هــاى حمـایتى بهره منـد , هنگامى كه بورژوازى مدرن از اعتبارات دولتى آسان
كاركردهـاى بازاریـان در قـرض , همچنین رشـد بانـك هـا.  بازاریان از این فضا كنار گذاشته شدند,  مى شد

) به دلیل استقالل سنتى شــان از دولت(دولت خواستار تضعیف بازاریان . دادن پول را از میان برداشت
یه گـران فروشـى . و جایگزینى بـورژوازى مدرن بـه جـاى ایشان بـود ـ  1354 (1976ــ  1975مبـازره عل

بیـش از چهـل هزار مغازه بسـته شدند , در طى ایـن دوره. نیز به تضعیف بازاریان كمك كرد) ش1355
 (1979تعجـبى نـدارد كـه بازاریـان در انقــالب , بنـابراین. زنـدانى یــا تبعیـد گشـتند, و هشـتاد هـزار بــازارى

 .از صمیم قلب مشاركت جستند) ش 1357
معافیــت . توســل جســتن بــه روش هــاى حمــایتى و تشــویقى بــود, سیاســت دولــت در جریــان صــنایع مــدرن

اعتبـارات . مالیاتى هم عاملى دیگر در كمك بـه رشد بـورژوازى مدرن و بـه ضـرر مصـرف كنندگان بـود
گــام هــاى اصــلى , معافیــت هــاى مالیــاتى و سیاســت هــاى حمــایتى در برابــر رقابــت هــاى خــارجى, آســان

رشـد صـنایع ). 262 1971:, اشـرف(بودند كه توسط دولت و در حمایت از صنایع مدرن برداشته شد 
شـاه , درآمـدهاى نفتى. سـرعت گرفـت 1974ـ  1973بعد از چهار برابر شـدن درآمـدهاى نفتى در دوره 

ـ  1352(بودجـه برنامـه پنجم . را تشجیع كـرد تا برنامـه هاى صنعتى شـدن جاه طلبانـه تـرى راه ببینـدازد
 .میلیارد دالر رسید 120میلیارد دالر به  60یك باره دو برابر شد و از ) 1357

شاه را به رویاى رسیدن ایران به پنجمین كشور صنعتى دنیا در كمتر , چهار برابر شدن درآمدهاى نفتى
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خرابــى نظــام روســتایى و مهــاجرت , رشــد ســریع صــنعتى, نتیجــه ایــن سیاســت. از بیســت ســال فــرو بــرد
یعنى صنعتى شدن كشور بدون در نظـر گرفتـن , ایـن هوس شـاهانه. میلیون ها كشاورز بـه شهرها بـود

عاقبــت بــه یــك , كمبــود تجهــیزات بنــدرى و دیگــر تنگناهــاى اقتصــادى, فقــدان پرســنل مــاهر, تولیــد پــایین
ســقوط تقاضـاى بیــن المللـى بــراى نفــت . اقتصــاد از كنــترل خــارج شــد, 1975در سـال . بختـك تبــدیل شـد

تـا  1352 (1975تـا  1973در تبـاینى شدید با دوره . دلیل اصـلى بـراى ایـن وضعیت جدید بود, ایران
بـه , سـنگال وام اعطا نمود, مصـر, فرانسـه, زمانى كه ایران به چنـدین كشـور از جمله بریتانیـا, )1355

بلـوك قدرت جدیـدى , سـقوط حكومت پادشـاهى. زودى ایران شروع بـه قـرض گـرفتن از بانك جهانى كـرد
یعنـى (بورژوازى بازار و خرده بورژوازى سـنتى , )یعنى بقایاى بورژوازى ملى(مركب از بورژوازى لیبرال 

, بورژوازى لیـبرال در نـزاع قـدرت بــا بورژوازى ســنتى و خرده بـورژوازى. را بـه قـدرت رساند) دكـان داران
این امر موقعیت روحانیون بنیادگرا را . بازنده شد, كه روحانیون بنیادگرا نمایندگى آن را بر عهده داشتند

 ]...].در بلوك قدرت تقویت نمود
 : پى نوشت 
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