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  )٢( ناریاتاريخ اقتصاد سیاسى 

  بازاريان 

مانع رشد طبیعى بازاريان به سمت يك , وجود بوروكراسى دولتى در شھرھا و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاھان

, فقدان امنیت مالى. بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردندشاھان و حكام اياالت دارايى . طبقه قدرتمند متحد گرديد

فريزر تإثیر منفى فقدان امنیت و كاربرد . بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت

  : مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد

ھمیشه مانع , اين امر. و مالى است, ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى, ح و سعادت در ايرانمانع مستقیم اصال

ھیچ فردى به تولید آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم , به اين خاطر. تالش ھاى صنعتى شدن مى شود

  ). ١٩٠ ١٨٢۵:فريزر (شود نمى پردازد

دارايى , ر كوشیدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بیافرينند كه در آنبازاريان بسیا, على رغم اين شرايط نامناسب

تإسیس شوراى , اولین كوشش سازمان يافته بازاريان. خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود

وصى تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكیت خص. بود ١٨٨۴در سال ) مجلس وكالى تجار(نمايندگان تجار 

آنھا استدالل كردند كه فقدان اطمینان از مالكیت خصوصى و رقابت . و امنیت جانى ھمه شھروندان را تضمین كند

ناصرالدين ). ٣٢٠ـ  ٢٩٩ ١٩٧۶:آدمیت (موانع اصلى رسیدن به توسعه اقتصادى حقیقى ھستند , مصنوعات اروپايى

وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر , عتماد السلطنهلكن ا; طى حكمى اين تقاضاھا را پذيرفت) ١٨٩۶ـ  ١٨۴٨(شاه 

 ١٩٧١:اعتماد السلطنه (مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى علیه مقامات فاسد را خاموش سازد 

۵۶٨ .(  

رھبرى تجار . ارزش يادآورى را دارد, كوشش ھاى تجار ايرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پايانى قرن نوزدھم

يك , از جمله يك كارخانه شیشه, آنھا چندين كارخانه. عھده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بودبر 

بازرگانان ديگرى نیز وارد طرح صنعتى , عالوه بر آنھا. دستگاه نیروى برق و يك كارخانه آجرسازى در تھران تإسیس كردند

محمد ; تإسیس كرد ١٨٨۵يك كارخانه ريسندگى در , لملكمحمد حسن خان ناصرا, براى مثال; شدن در اين دوره شدند

يك كارخانه صابون سازى نیز توسط ربیع . بنا نمود) شمال ايران(يك كارخانه ابريشم بافى در گیالن , محسن رشتى

جمالزاده (يك شركت چراغ گاز در تھران تإسیس كرد , زاده و شركايش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپھساالر

. به زودى فعالیت بیشتر اين كارخانه ھا متوقف شد, به دلیل رقابت خارجى و فقدان حمايت دولت). ٩۶ـ  ٩٣ ١٩۵۶:

بازاريان ايران ). ٨۶ـ  ٨٢ ١٩٨٠:, اشرف(تنھا كارخانه ھايى به فعالیت خود ادامه دادند كه مكمل تولیدات اروپايى بودند 

آگاھى طبقاتى و اشتیاق خود را براى تغییر اوضاع ) ١٩١١ـ  ١٩٠۵(و انقالب مشروطیت ) ١٨٩١(در جنبش تنباكو 

  . اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاھر ساختند
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كوششى علیه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتیاز انحصار تولید و فروش تنباكو به يك بازرگان , جنبش تنباكو

بازاريان ھمراه با روحانیون قادر به سازماندھى , كه در آن, پیروزى جنبش تنباكو. بريتانیايى به نام میجرتالبوت بر پاشد

  . راه انقالب مشروطیت را ھموار نمود, مردم علیه اين امتیاز شدند

به ) ش ١٢٨۵( ١٩٠۶مطابق فرمان مشروطیت ايران كه در اگوست . قدرت پادشاه را محدود ساخت, انقالب مشروطه

بیشتر مسوولیت ھا و وظايف پادشاه . اجرايیه تفكیك شدند قضايیه و, قواى مقننه, امضاى مظفرالدين شاه رنجور رسید

به , انحصارات و امتیازات, معاھدات بودجه ھا, احكام, از جمله داشتن حق تصمیم گیرى نھايى درباره ھمه قوانین

, تضمین حرمت مالكیت خصوصى و آزادى بیان, مھم ترين موفقیت انقالب مشروطیت. پارلمان يا مجلس ايران داده شد

  . سخن و اجتماعات بود

تإثیرى اساسى , اعضاى بازارى مجلس در انجام اصالحات براى پیشرفت ھاى اقتصادى و تضمین حاكمیت ملى

اعطاى ھر گونه امتیازى , مالى و سیاسى براى مدرن سازى كشور را پیشنھاد كردند, آنھا اصالحات اقتصادى. داشتند

در خواست كردند تا بانك ملى تإسیس نمايد كه جايگزين بانك ھاى به كشورھاى خارجى را رد نمودند و از دولت 

آنھا ھمچنین قوانینى براى كاھش حقوق خانواده سلطنتى تصويب نموده و نظام تیول دارى . روسى و انگلیسى شود

آزادى تإثیرى منفى روى اقدامات اصالحى و , لكن حضور اربابان در مجلس).۴٩٩ـ  ۴٣٣ ١٩٧۶:آدمیت (را ملغى ساختند 

على رغم نیاز به يك اصالح ارضى براى توسعه سريع , نتیجه فورى اين وضعیت آن بود كه. فعالیت وكالى بازارى داشت

موقعیت اربابان در مجلس بعد از كودتاى خونین محمد على شاه در . چنین كارى در مجلس شروع نشد, اقتصادى

. جايگاه خود را در مجلس مستحكم كردند, ف تر شدن بازارياناربابان و خان ھاى عشاير در ازاى ضعی. قوىتر شد ١٩١١

بعد از مجلس ; در صد وكال را تشكیل مى دادند ٢۵اربابان و خان ھاى ايلى در حدود , در حالى كه در مجالس اول و دوم

بعد از مجلس سوم بازاريان مستقل و اعضاى ). ١٧٨ ١٩۶۵:شجیعى (در صد افزايش يافت  ۵۵سوم رقمشان به 

حتى الغاى نظام . نقشى برجسته در مجلس ايفا نكردند و جايشان را تجار و بوروكرات ھاى وابسته پر كردند, صنافا

خان ھاى ايلى و بوروكرات ھا را بھره مند ساخت كه اين , تیول داران پیشین, بیشتر, تیول دارى توسط مجلس اول

  ). ١٩٧٩سوداگر  ١٩٧٨;مومنى (اراضى را تصاحب كردند 

بازاريان را در وضعیت بدترى قرار ) ش١٣٠۴( ١٩٢۵يش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ايران در افزا

. دولتى مركزى پديد آورد كه مستقیما در برنامه ريزى اقتصادى و توسعه سرمايه دارى دخالت نمود, رضا شاه. داد

یف نمود و از ظھور آنھا به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به موقعیت بازاريان را تضع, سرمايه دارى بوروكراتیك رضاشاه

بازاريانى كه ارتباطاتى با دربار , پیمانكاران, گروه ھايى كه از رشد سرمايه دارى در اين دوره بھره مند شدند. عمل آورد

. شدن كنار گذاشته شدند بازاريان از برنامه ھاى صنعتى, در نتیجه). ٨١ـ  ٧٩ ١٩٧١:اشرف (داشتند و دولتمردان بودند 

ضعف دولت عامل اصلى بود كه به اين . فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاريان شروع به رشد قدرتمندانه تر كردند

  . رشد جديد كمك كرد

مشى . به نقطه اوج خود رسید) ش١٣٣٢ـ  ١٣٣٠/  ١٩۵٣ـ  ١٩۵١(رشد بازاريان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق 

مزدك (تقويت بازاريان و بورژوازى ملى و خاتمه دادن به وابستگى ايران به سرمايه خارجى بود , قدرت شاهكاھش , او

  ). ۵۵ـ  ۴١, ٩۴ـ  ٧٠ ١٩۶٩:; نیرومند;  ٣٠٠ـ  ٢٨٨ ١٩٨٢:
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به دولت مصدق كمك كرد تا اين سیاست را جسورانه تر به پیش , تحريم اقتصادى ايران متعاقب ملى شدن صنعت نفت

ك بخش جانشینى واردات ايجاد شد تا وابستگى ايران به تولیدات خارجى را كاھش داده و در مقابل تحريم ي. ببرد

, دربار, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان را بھره مند مى ساخت, سیاست ھاى مصدق. اقتصادى مقاومت كند

تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمايت مى . ى برداربابان و روحانیون متنفذ را تحلیل م, )وابسته(بورژوازى كمپرادور 

سرانجام , بلوك قدرت با پشتیبانى بريتانیا و اياالت متحده. در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند; كردند

ر سقوط مصدق ضربه اى اساسى ب. مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و بازاريان را مجددا در تنگنا گذاشتند

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

  دولت 

فقدان امنیت مالكیت خصوصى و , بعضى سیاستمداران ايرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت

اين سیاستمداران استدالل مى كردند . ھستند براى مدرن سازى ايران زيان آور, سلطه سیاسى و اقتصادى خارجى

شرايط را براى صنعتى , كه دولت بايد به جاى اشكال تراشى در مسیر كوشش ھاى مدرن سازى كشور توسط بازاريان

در میان سیاستمداران متمايل به اصالحات كه تإثیرى اساسى بر پیشرفت ھاى اقتصادى . شدن كشور فراھم نمايد

آنھا آشكار كردند كه بدون اصالح ساختار دولت . قائم مقام و امیركبیر قابل ذكرند, ب مشروطه داشتندايران قبل از انقال

. عقب ماندگى و وابستگى به قدرت ھاى خارجى است, ايران محكوم به باقى ماندن در حالت ضعف, و جامعه مدنى

درت خانواده سلطنتى را كم كرد و درآمدھاى ق, ولخرجى فراوان درباريان را قطع كرد) صدر اعظم محمد شاه(قائم مقام 

او ھمچنین اعطاى ھر امتیاز اقتصادى يا سیاسى به بريتانیا يا روسیه . دولتى را در برنامه ريزى صنعتى به كار انداخت

طرح ھاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى ) صدر اعظم ناصرالدين شاه(امیر كبیر ). ١۴٩ ١٩٨٢:نشاط (را ممنوع ساخت 

وى معلمان اروپايى را براى تعلیم . او يك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. ور داشتشدن كش

امیر كبیر ھمچنین كارخانجات . مھندسى و علوم نظامى به خدمت گرفت, معدن: دانشآموزان در حوزه ھايى نظیر

  ). ٣٨٩ـ  ٣۵۴ ١٩٧۶:آدمیت (كاغذ و ذوب فلز را تإسیس نمود , چینى, شكر, بافندگى 

ھم قائم مقام . كوشش ھاى اين دو صدر اعظم در جھت نوسازى ايران با كارشكنى پادشاھان معاصرشان مواجه شد

عجز سیاستمداران اصالح طلب براى تھیه . و ھم امیر كبیر به خاطر ايجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى كشته شدند

رضا شاه سیاست صنعتى كردن . راه را براى ظھور رضا شاه گشود, شرايط مناسب جھت رشد بورژوازى ملى و بازاريان

  . شديد تحت كنترل محكم دولت را در پیش گرفت

ولى او بنیاد سرمايه دارى دولتى در ايران را ; گر چه روش ھاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاريان جلوگیرى كرد

ابان شكسته شد و يك سرمايه دارى دولتى در كنار قدرت خان ھاى ايلى و ارب, در ظرف بیست سال. وضع كرد

فرھنگ . دولت ھمچنین خودش را از مقامات مذھبى جدا ساخت. صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ظھور كرد

) سكوالريزه(عرفى , ايرانى ما قبل اسالم احیا شد و نظام ھاى آموزشى و قضايى كه توسط روحانیون اداره مى شدند

  . بیگانگى علما از دولت و دشمنى شان نسبت به آن افزايش يافت, ين پساز ا. شدند

زيرينسكى  ٢۶٠;ـ  ٢٢٠ ١٩٧۵:ويلبر (ايران متمركزتر شد و قدرت خان ھاى ايلى و اربابان محدود شد , در دوره رضا شاه

تن جاده ھا و طرح ھاى صنعتى سازى كشور با ساخ. تجديد سازمان يافت و منظم شد, ھمچنین ارتش). ٢٨١ ١٩٨١:
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ھمچنین راه . در حدود چھارده ھزار مايل جاده ھاى جديد ساخته شده بود, )ش ١٣١٧( ١٩٣٨تا . راه آھن شروع شد

, )۵(برى ير(مايل در جنوب كامل شد ۵٧۵مايل خط آھن در شمال و  ٢٨٧با اتصال يافتن ) ش ١٣١٧( ١٩٣٨آھن ايران در 

مالیات ھاى ويژه بر روى چاى و قند و نیز وام گرفتن از بانك ملى ايران تإمین  بودجه راه آھن ايران از طريق). ١٩۶ ١٩٧١:

مالیات تحمیل شده بیشتر بر دوش فقرا سنگینى مى كرد . چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود, شد

شھرھاى اصلى را به چرا كه ; اما راه سازى اساسا كارى استراتژيك بود و منافع اقتصادى نداشت). ١٠٠ ١٩٨١:, كدى(

  ). ١٧٨ـ  ١٧۵ ١٩۴٨:كى استوان  ١٣۵;ـ  ١٣۴ ١٩۶١:, بنانى(يكديگر متصل نساخت 

: در طى اين دوره صنايعى شامل. به پیدايش يك بخش جانشین واردات انجامید, سیاست كامال دولتى صنعتى شدن

تصفیه شكر و كبريت و سیمان  ,پااليش نفت, طرح ھاى شیمیايى, پشم و منسوجات, ابريشم, كارخانه ھاى كتان

 ١٩٧١:معتمدى (ھمچنین تجارت خارجى ملى شد و اين بخش تحت كنترل كامل دولت قرار گرفت . تإسیس گرديد

ولى درآمدھاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار ; درآمدھاى نفتى منبع مالى اساسى براى دولت بود). ۶٧

ولى به علت ; میلیون دالر بود ۶۴٩, در آمد ساالنه از درآمدھاى نفتى) ش ١٢٩٨( ١٩١٩ در, براى مثال; بین المللى بود

, )ش ١٣١٠( ١٩٣١در . سقوط كرد) ش ١٣٠٩( ١٩٣٠میلیون دالر در سال  ٣١٠بحران ھاى اقتصادى بین المللى تا 

وان وسیله تإمین بودجه براى طرح افزايش سھم ايران از درآمدھاى نفتى به عن, تیمور تاش وزير دربار قدرتمند رضاشاه

رضا شاه قرار داد , متعاقب اين پیش آمد. ولى دولت بريتانیا اين در خواست را رد كرد, صنعتى شدن را مطرح كرد

رضا شاه متوجه شد كه ايران تخصص الزم و ھمچنین , لكن اندكى بعد; )١٢٨ ١٩٨٠) :۶(رضون(دارسى را لغو كرد

  . با تمديد قرار داد پیشین براى شصت سال ديگر موافقت نمود, بنابراين. بازارى براى فروش نفت خود ندارد

امتیاز  ١۵بر طبق ماده . نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ايران را در اختیار بريتانیا قرار مى داد, شرايط توافق جديد

ه كار رفته توسط كمپانى جھت بھره ھمه ساختمان ھا و تجھیزات ب, در زمان انقضاى مدت اين قرار داد((, قديم دارسى

بعد , ولى در قرار داد جديد; )٣۶١ ١٩٨٠) :٧(ھرشالگ)) (بردارى صنعتى اش مى بايست به مالكیت دولت ايران درآيد

  ). ١١٧ ١٩٨٢:مدنى (ابزارھا و دستگاه ھا جزو دارايى شركت باقى مى ماندند , ١٩٩٣از انقضاى امتیاز در 

دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با , در نتیجه. بازاريان را ضعیف ساخت, باز ھم بیشترسرمايه دارى دولتى رضاشاه 

كنترل اقتصادى را , به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت. طرفدار توسعه سرمايه دارى شدند, دربار داشتند

, طى اين دوره برداشته شد قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكیت خصوصى در. تحت قیمومیت دولت قرار داد

دارايى خصوصى را در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى , اين قانون در ظاھر. قانون ثبت امالك خصوصى بود

رضا شاه كه قبل از رسیدن به . اما مانع ضبط امالك بسیارى از اربابان توسط رضا شاه و فرماندھان قدرتمندش نبود; كرد

  . روستا شد ٢۶٧٠صاحب ) ش ١٣٢٠( ١٩۴١تا , داشتقدرت ھیچ گونه ملكى ن

 ١٩۴١سقوط رضاشاه در . سرمايه دارى دولتى بى كفايت و فاسد ايران فرو ريخته بود) ش ١٣١٠( ١٩٣٠در پايان دھه 

تا  ١٩۴١ضعف دولت بین سال ھاى . بارزگانان و بورژوازى ملى ايران را از كنترل ھمه جانبه دولت آزاد كرد) ش ١٣٢٠(

دستگاه سیاسى شبه دموكراتیكى كه . منتج به رشد سريع بورژوازى ملى و بازاريان شد) ش ١٣٣٠ـ١٣٢٠( ١٩۵١

اقدامى . دولت را از كنترل مستقیم نھادھاى سیاسى و اقتصادى باز داشت, توسط متفقین بر بلوك قدرت تحمیل شد

ـ  ١٣٢٧(مبناى برنامه ھفت ساله اول  تغییر وضعیت و موكول ساختن رشد اقتصادى بر, كه توسط دولت به عمل آمد
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برنامه ھفت ساله اول در طى دوره نخست وزيرى احمد قوام السلطنه در . و پیدايش سازمان برنامه بود) ش ١٣٣۴

  . طراحى شد) ش ١٣٢۵( ١٩۴۶

يك جنبه برجسته ). ١۴٢ ١٩۵٠:شفق . (قوام السلطنه اشاره مى كند كه ايده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد

سرمايه و شركت , در نتیجه). ١٠٣ـ  ١٠٢ ١٩۵٠:لوتز (افزايش نقش اياالت متحده در ايران بود , پیدايش سازمان برنامه

آن چنان كه يك پژوھش گر آمريكايى اشاره مى . نقشى قطعى در شكل گیرى سازمان برنامه داشتند, ھاى آمريكايى

ماكس تورنبرگ نقش قطعى در تإسیس ... مشاور آمريكايى و دو شركت, بانك جھانى و سفارت آمريكا در تھران: ((كند

بیشترين , رئیس شركت مشاوران ماوراى بحار, لكن ماكس تورنبرگ). ٢۵ ١٩۶٧:بالدوين )) (سازمان برنامه ايفا كردند

امه ھدف دولت در تإسیس سازمان برن). ٢٧١ ١٩۵۵:الول ـ ساتن (تإثیر را روى ساختار و وظايف سازمان برنامه داشت 

  . اين بود تا درآمدھاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جريان اندازد

كه در آن ) ش ١٣۴١ـ  ١٣٣۴(ھمین ھدف توسط برنامه دوم . برنامه ھفت ساله اول بر زير سازى تإكید مى كرد

, )ش١٣۴٧ـ  ١٣۴١(برنامه ھاى سوم . تعقیب گشت, بیشترين بودجه صرف ساختن سدھا و راه ھاى اصلى شد

على رغم . بیشتر به سوى صنعتى شدن سريع ھدايت يافت) ش ١٣۵٧ـ  ١٣۵٢(و پنجم , )ش١٣۵٢ـ  ١٣۴٧(ھارم چ

اول . سازمان برنامه قادر نبود تا تغییر مورد نیاز در جامعه را براى رشد حقیقى اقتصادى فراھم كند, كوشش ھاى دولت

تإكیدات بر روى تإسیس , بنابراين. غل بیشتر نبوداين كه ھدف برنامه ھا كاھش نابرابرى اقتصادى يا پیدايش مشا

در حالى كه , در نتیجه. نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سیاسى نبود, دوم; صنايع سرمايه بر قرار گرفت

دستگاه سیاسى دولت توسعه نیافته باقى ماند , چشمگیر بود ١٩٧٠و دھه  ١٩۵٠رشد اقتصادى میان سال ھاى دھه 

  . ود از عھده نیازھاى يك جامعه مدرن برآيدو قادر نب

منع , ملى كردن صنعت نفت. مرحله اى بسیار مھم در اقتصاد سیاسى ايران بود, )ش ١٣٣٢ـ  ١٣٣٠(دوره مصدق 

خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سیاسى و اصالحات ارضى از اصول اساسى سیاست ھاى مصدق بود 

ھمچنین يك بخش جايگزين واردات ايجاد شد تا وابستگى به تولیدات ساخت اروپايى را . )٣۵٠ـ  ٢٨۶ ١٩٨٢:مزدك (

حمايتشان را , بازاريان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتیجه, در طى دوره مصدق). ١٨۴ ١٩٧١:برى ير (كاھش دھد 

, ك قدرت مركب از بورژوازى وابستهبلو, در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان قوىتر مى شدند. به او ارزانى داشتند

 ١٩٧٢:بیل  ١۵٧;ـ  ٢١ ١٩٧١:اشرف (يك عقب نشینى اساسى را متحمل شدند , فرماندھان ارتش و دربار, اربابان

بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاھر شد و بورژوازى ملى و . سقوط مصدق وضعیت را معكوس ساخت). ١٣٩ـ  ١٣٨

  . بازاريان در تنگنا قرار گرفتند

مجلس , )ش ١٣٣۶( ١٩۵٧در . ولت ھاى بعد از مصدق روش جذب سرمايه خارجى به سوى ايران را دنبال كردندد

حفاظت از سرمايه خارجى , اين قانون. قانونى براى جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در ايران به تصويب رساند

و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول رايج كشور را تضمین مى كرد و معافیتى پنج ساله از مالیات و تعرفه گمركى 

) ش١٣٣٠( ١٩۵٠تزريق مبالغ زيادى سرمايه خارجى از نیمه دھه . خودشان را به سرمايه گذاران خارجى مى داد

كابینه دكتر ). ٢١۵ـ  ١۵٧ ١٩۵٩) :٨(براون(شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى وابسته در ايران مھیا ساخت 

به زودى . پى گیرى كرد, سیاست درھاى باز را كه سرمايه گذارى خارجى و واردات را تشويق مى نمود منوچھر اقبال

تا سال ). ١٢٣ـ  ٨٧ ١٩٧٨:جزنى (بازار ايران از كاالھاى خارجى پر شد و بسیارى از تجار ايرانى ور شكست شدند 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

منتج به سیاست ھاى , ركود و عدم اشتغال, صعود تورم. اقتصاد بحرانى ايران از كنترل خارج شد, )ش ١٣٣٩( ١٩۶٠

  . اقتصادى انقباضى و اعتبارى شد

حضور يك بورژوازى قوى و . وابستگى دولت به اربابان را كمتر نمود) ش ١٣٣٠( ١٩۵٠رشد صنايع و نظام بانكى از نیمه 

دولت ايران , در نتیجه. دفاع از توسعه سرمايه دارى برخیزدبه دولت فرصت داد تا به , نیز كنترل اقتصاد توسط دولت

در حالى , تفاوت اين بود كه اوال. ھمان نقشى را بازى كرد كه بورژوازى اروپايى در طى انتقال به سرمايه دارى داشت

ر به نظم انتقال به سرمايه دارى تحت نظارت دولت در ايران منج, كه بورژوازى اروپايى يك نظم دموكراتیكى آفريد

اين دولت بود كه بورژوازى , اما در ايران, بورژوازى بود كه دولت را آفريد, در اروپا, و ثانیا, سیاسى اقتدارگرايانه ترى شد

  . بورژوازى به دولت وابستگى يافت, مدرن را خلق نمود و بر ھمین اساس

  نقش سرمايه خارجى 

اين وضعیت جديد در ابتدا به رشد . یانه قرن نوزدھم آغاز شدنفوذ سرمايه خارجى و واردات كاالھاى اروپايى در م

ھابزبام ياد آور مى شود كه سرمايه . اما كشور را از توسعه سرمايه دارى حقیقى محروم ساخت; اقتصادى كمك كرد

ـ  ١۶٣ ١٩٧۶:ھابزبام (دارى اروپايى اقتصاد قھقھرايى جھان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت 

١۶۴ .(  

ھمچنین حجم تجارت خارجى افزايش يافت كه اين . تجارت خارجى زمینه را براى صنعتى شدن كشور فراھم نكرد

) ش ١٢٩٣( ١٩١۴اما تا سال ; پوند بود ٢۵٠٠٠٠٠حجم واردات و صادرات ) ش١٢۵٩( ١٨٨٠در . مسإله به زيان ايران بود

ترياك و احشام تشكیل مى , ابريشم, كتان, اتى ايران را فرشاقالم اصلى صادر. پوند افزايش يافت ٠٠٠/۵٠٠/٢٠به 

میزان ). ١۶١ـ  ١۶٠ ١٩٢٩:صفوى (شكر و چاى بود , طال, نقره, شیشه, فلز آالت, منسوجات: دادند و واردات نیز شامل

درات از میزان صا, در ھمان مدت. صعود كرد ١٩١۴پوند تا سال/٢ ٠٠٠/٧۶٧/١١به , ١٨٨٠پوند در ٠٠٠/٠٠٠/٢واردات از 

تجارت خارجى ايران بیشتر با روسیه و ).١٣١ـ  ١٣٠ ١٩٧١:عیسوى (پوند افزايش يافت  ٠٠٠/٢٨٨/٨پوند به  ٠٠٠/٠٠٠

در صد با بريتانیا و مابقى  ٢۵, در صد تجارت با روسیه ۵٠در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم بیشتر از . بريتانیا بود

  ). ٩ ١٩۵۶:جمالزداه (و ديگر كشورھا بود آلمان , اتريش, فرانسه, با تركیه

نوسان بازار بین المللى عمیقا بر اقتصاد ايران , اول: تإثیراتى منفى در پى داشت, ادغام اقتصاد ايران در بازار جھانى

ش كم ارز, پول ايرانى را كه متكى بر نقره بود, در اين راستا سقوط ارزش نقره در بازار بین المللى. تإثیر مى گذاشت

بلوك قدرت ايرانى به جاى تجديد سازمان اقتصاد سیاسى براى توسعه , دوم). ٢۶۵ـ  ٢۵٩ ١٩٧۴:آورى و سیمون (نمود 

به كشت , قطعات بزرگى از اراضى كشور, در پايان قرن نوزدھم. وابسته به سرمايه خارجى شد, حقیقى اقتصادى

, ھمان گونه كه كدى اشاره مى كند. ختصاص يافتكتان و برنج براى صادرات ا, ترياك: محصوالت سود آور نظیر

درآمدھاى محصوالت صادراتى بیشتر صرف واردات اقالم لوكس اروپايى شد تا به كار انداختن آن در كشاورزى يا صنعت 

كارخانجات ايرانى , اين بود كه در نتیجه رقابت خارجى, جنبه منفى ديگر نفوذ سرمايه خارجى). ۶٨ـ  ۶٧ ١٩٧٢:, كدى(

  ). ١٢٣ـ  ٧٠ ١٩۵۶:جمالزاده (ار زود مجبور به تعطیلى گشتند بسی
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ـ  ١٢١٨(جنگ ھاى ايران و روس ). ١۴ـ  ١١ ١٩٨٢:نشاط (كشور را به روى سلطه خارجى گشود , ضعف دولت ايران

منجر به عھدنامه ھاى , ارتش ايلى ايران به سختى درھم شكسته شد, كه در آن) ق ١٢۴٣ـ  ١٢۴١ق و  ١٢٢٠

, مناطق ارمنستان, ايران, بر اساس اين معاھدات. شد) ق ١٢۴٣(و تركمان چاى ) ق١٢٢٨(گلستان  تحقیرآمیز

كاظم (گرجستان و قفقاز را از دست داد و مجبور شد درياى خزر را به عنوان يك درياچه روسى به رسمیت بشناسد 

پوندى  ٣/٠٠٠/٠٠٠سى و پرداخت غرامت ھمچنین ايران مجبور به اعطاى حق كاپیتوالسیون به اتباع رو). ۵ ١٩۶٨:زاده 

  . به روسیه شد

بريتانیا به جنوب ايران حمله كرد و فقط بعد از , ١٨۵۴در سال . بعدا بريتانیا نیز خواستار به دست آوردن اين امتیاز شد

رى افغانستان را دولت ايران واگذا, بر طبق اين قرار داد. بود كه از جنوب عقب نشینى كرد) ١٨۵٧(انعقاد قرار داد پاريس 

  . پذيرفت و حق كاپیتوالسیون را به اتباع بريتانیا نیز اعطا كرد

آنھا از عوارض گمركى و بسیارى مالیات ھا كه تجار . حق كاپیتوالسیون موقعیتى سودمند به بازرگانان اروپايى مى داد

, پايى در موارد منازعھآمیز با دولت ايرانبازرگانان ارو, عالوه بر اين. معاف گشتند, ايرانى مجبور به پرداخت آن بودند

اين وضع در مقابله آشكار با تجار ايرانى بود كه اموالشان دستخوش . حمايت دولتشان را در پشت سرخود داشتند

ملیت روسى يا , چندين بازرگان ايرانى, بعد از نفوذ كشورھاى خارجى در ايران. توقیف خود سرانه توسط دولت مى شد

لمبتون مورد حاج عبدالكريم . ا انتخاب كردند تا اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماندبريتانیايى ر

, لمبتون. (باز پس گیرد, را متذكر مى شود كه ملیت بريتانیا را انتخاب كرد تا بتواند پولى را كه به دولت قرض داده بود

بارون : اين امتیازات قابل ذكر است, به اتباع بريتانیا داده شد در میان امتیازات اقتصادى كه). ٣۶٠ـ  ٣٣١ ١٩٧١:

ھمچنین در ھمان . امتیازى براى تإسیس بانك شاھنشاھى در ايران به دست آورد ١٨٨٩جولیوس دورويتر در سال 

 ١٩٨٢:ى تیمور(امتیاز تنباكو به میجرتالبوت داده شد كه البته اين معاھده در پى شورش مردم علیه آن لغو شد , سال

به جز , امتیازى براى تولید و صادرات نفت در سرتاسر ايران, به ويلیام ناكس دارسى ١٩٠١در سال ). ۴٠ـ  ١٠, ٧٠ـ  ۵٠

لیره از سھام حاصل شد  ٢٠/٠٠٠لیره نقد و  ٢٠/٠٠٠اين قرار داد در ازاى مبلغ . اياالت ھم مرز با روسیه اعطا شد

انحصار , )١٨٩٠(شامل تإسیس بانك استقراضى , ه به اتباع روسیه داده شدامتیازاتى ك). ١٣٨ـ  ١٣٧ ١٩٢۶:, فاتح(

و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در قسمت شمال شرقى كشور بود , )١٨٨٨(صنعت شیالت در درياى خزر 

  ). ١٠٣ ١٩۵۶:جمالزاده (

مرك و مالیه را به يك بلژيكى به نام كنترل ادارات گ, صدر اعظم اصالح طلب مظفرالدين شاه, امین الدوله ١٩٠٠در سال 

ولى نوز وظايفش را ; سیاست ھاى مسیونوز كارايى نمايندگان تحصیلدارى دولت را افزايش داد. مسیونوز اجاره داد

كه شكايت داشتند او , سیاست ھاى نوز عموما به بازرگانان ايرانى. توسعه داده و وزارت مالیه را ھم در دست گرفت

بسیارى از ). ٢٢۶ ١٩۶٩:الگار (صدمه مى زد , نفع بازرگانان اروپايى و غیر مسلمان عمل كرده است علیه ايشان و به

  ). ١۶١ ١٩٧٩:كاتم (نوز را به عنوان ابزار سیاست روسیه در ايران مى نگريستند , بازرگانان ايرانى

  . شه انقالب مشروطیت بودافزايش نفوذ قدرت سیاسى و اقتصادى غرب عموما و سیاست ھاى نوز خصوصا چكاندن ما

يك جنبش مردمى حقیقى علیه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و اطرافیانش و ھمچنین , انقالب مشروطه

قابل ذكر است كه منافع بريتانیا ). ٢١۵ ١٩٨١:كاتوزيان  ٢۶٠;ـ  ٢۴٠ ١٩٧۶:آدمیت (كوششى علیه سلطه خارجى بود 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

روسیه از معترضین ايرانى علیه بريتانیا حمايت , در جنبش تنباكو. در تضاد بودو روسیه در چندين جا با منافع مردم ايران 

دولت بريتانیا ھمانند تجارايرانى اعتقاد داشت كه ھدف . وضعیت كامال متفاوت بود, در طى انقالب مشروطه. كرد

تا ثابت كند كه , كرد ھمچنین بريتانیا از انقالب مشروطه حمايت. افزايش منافع روسیه در ايران است, سیاست نوز

تعجبى ندارد كه تظاھر كنندگان در طى انقالب ). ۵٩ ١٩٨١:كاتوزيان (ھمه جا از دموكراسى طرفدارى مى كند 

  ). ١١٩ ١٩۶۶:براون (به سفارت بريتانیا پناه بردند , مشروطه

ن دو قدرت خارجى مخفیانه ھنگامى كه اي, ١٩٠٧بار ديگر در سال , سیاست مداخله جويانه بريتانیا و روسیه در ايران

, از جمله تھران و اصفھان, اياالت شمالى و مركزى. به ھم گره خورد, ايران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسیم كردند

اين دو , متعاقب اين قرار داد. ھمچنین منطقه اى حائل بین اين دولت ھا تعیین شد. در حوزه نفوذ روسیه در آمدند

بر جسته ترين جنبه . شى براى تإسیس يك دولت متمركز يا ھر گونه اصالح اقتصادى شدندكشور مانع ھر گونه كوش

در سال . ھنگامى به اوج رسید كه آنھا مانع اصالح اداره مالیه كشور توسط دولت شدند, مداخله اين دو كشور

اداره مالیه كشور را اصالح دولت ايران يك اقتصاددان آمريكايى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا ,١٩١١

دولت , بريتانیا و روسیه با ادعاى اين كه عملكرد دولت ايران در اياالت شمالى و جنوبى مستلزم تصويب آنان است. كند

  ). ۶۴۴ـ  ۵۴٨ ١٩۶٨:كاظم زاده (ايران را مجبور كردند تا وى را مرخص كند 

از ھمه معاھدات ناعادالنه بین  ١٩١٨دولت شوروى در ژانويه . وضعیت را به قدر زيادى تغییر داد) ١٩١٧(انقالب روسیه 

سیاست قبلى اش مبنى بر جلوگیرى از , در نتیجه دولت بريتانیا. از جمله حوزه نفوذ روسیه صرف نظر كرد, دو كشور

 ,سیاست جديد بريتانیا. دامن زدن به كشمكش ھاى قبیله اى و ضعیف ساختن دولت مركزى را تغییر داد, اصالحات

بازسازى ايران با سرمايه بريتانیا و تشويق به تإسیس يك دولت قدرتمند مركزى , تجديد سازمان اقتصاد سیاسى ايران

  ). ٨١ـ  ٧٨ ١٩٨١:كاتوزيان (در ايران بود 

دولت بريتانیا با وثوق الدوله قرار دادى براى , ١٩١٩در سال . قرار داد رسواى وثوق الدوله نتیجه اين سیاست جديد بود

و تإمین مھندسان و مشاوران , توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, تجديد سازمان ارتش, اعطاى مساعدت اقتصادى

ايران را به يك كشور تحت , كدى اشاره مى كند كه اين قرار داد. به امضا رسانید, به منظور تجديد سازمان ادارى ايران

  . سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى اين قرار داد لغو شد). ٨٢ـ  ٨١ ١٩٨١:, كدى(الحمايه بريتانیا تبديل مى كرد 

ھر دو كشور از . ھیچ گونه نفوذ مستقیمى در ايران نداشتند, نه اتحاد شوروى و نه بريتانیا, در طى دوره رضا شاه

تا آن جا  اتحاد شوروى رضا شاه را به عنوان رھبر بورژوازى ملى تلقى كرد و. سیاست ھاى رضا شاه استقبال كردند

قطع حمايت , نتیجه فورى اين سیاست. پیش رفت كه از ھمه نیروھاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمايت كنند

بود كه براى تإسیس يك جمھورى سوسیالیستى در شمال ايران كوشش ) میرزا كوچك خان( شوروى از جنبش جنگل

بريتانیا حمايتش , در نتیجه. ش مطمئن تر خواھد بودمنافع, ھمچنین بريتانیا فھمید كه تحت حكومت رضا شاه.مى كرد

شیخ خزعل كه با پشتیبانى بريتانیا طرح اعالم خوزستان به عنوان دولتى مستقل را برنامه ريزى , را از حاكم خوزستان

  . متوقف ساخت, مى كرد

ابزار . ايران به رقابت پرداختنداتحاد شوروى و اياالت متحده براى داشتن دست باال در , بعد از سقوط رضا شاه بريتانیا

در موقعیتى , بريتاينا منافعى دايمى با بلوك قدرت داشت و در نتیجه. ارتش سرخ و حزب توده بود, سیاست شوروى
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اياالت متحده تازه واردى بود كه مى خواست به عنوان حامى . محكم تر از اتحاد شوروى و ھم اياالت متحده بود

مشاوران نظامى و اقتصادى اياالت متحده به ترتیب تحت . مامیت ارضى ايران ظاھر شودرشد اقتصادى و ت, استقالل

نقشى قاطع , در آماده كردن شرايط براى ايفاى نقش فعال آمريكا در ايران, نظر ژنرال نورمن شوارتسكف و ارتور میلسپو

, ده در ايران بى اعتنا باقى ماندنددر حالى كه بسیارى از ايرانیان نسبت به حضور نظامى اياالت متح. بازى كردند

يك وكیل مجلس از تھران كه بعدا نخست (افزايش نقش میلسپو در امور اقتصادى به قدرى شديد بود كه محمد مصدق 

  ). ٢۵۵ـ  ٢۵۴ ١٩۴٨:كى استوان  ٩٢;ـ  ٩١ ١٩٧٢:كامبخش (و حزب توده تقاضاى اخراجش را كردند ) وزير شد

. نقش اياالت متحده در ايران افزايش يافت, از عقب نشینى از ايران و بحران آذربايجانبعد از استنكاف اتحاد شوروى 

به دولت ايران كمك كرد تا اين بحران ھا را حل كند , فشار ديپلماتیك اياالت متحده و كمك نظامى اش به اين دو موضوع

  ). ١٣۵ـ  ١١۶ ١٩۶۶) :٩(سنقوى(

تثبیت اقتصاد و تسلط تدريجى در فعالیت ھاى اقتصادى ايران , ويت شاهدر مجموع سیاست اياالت متحده مبتنى بر تق

سازمان برنامه با مساعدت مستقیم نھادھاى اقتصادى آمريكا , اول: نتیجه اين سیاست بود, سازمان برنامه. بود

قتصادى سپس سازمان برنامه توسط اقتصاد دانان تحصیل كرده در آمريكا كه ايده آلشان مدل توسعه ا; تإسیس شد

  . راه اندازى شد, آمريكايى بود

موقعیت بريتانیا و , )ش ١٣٣٢( ١٩۵٣و افول حزب توده در سال ) ش ١٣٢٩( ١٩۵٠با ملى شدن صنعت نفت در سال 

) ١٣٣٢مرداد ( ١٩۵٣متعاقب كودتاى اگوست . اما جايگاه اياالت متحده مستحكم تر شد; اتحاد شوروى رو به ضعف نھاد

ت متحده يك وام ضرورى چھل میلیون دالرى كه با مساعدت ھاى بیشتر اقتصادى و نظامى پى اياال,  CIAبه طراحى

باتزريق دالرھاى آمريكايى ) ش ١٣٣٠( ١٩۵٠رشد روابط تولید سرمايه دارى از نیمه دھه . به ايران اعطا كرد, گیرى شد

مجبور بود سیاست ھاى قطعى اش را به قدرى زياد شد كه شاه , نفوذ اياالت متحده بعد از سقوط مصدق. ممكن شد

نتیجه مستقیم , )ش ١٣۴١( ١٩۶٢و ) ش ١٣٣٩( ١٩۶٠برنامه ھاى اصالحات ارضى . بر توصیه ھاى آمريكا بنا كند

 ١٣۴١( ١٩۶٣ھمچنین انقالب سفید و توسعه سريع سرمايه دارى تحت نظر دولت بعد از . فشارھاى اياالت متحده بود

  . ده را منعكس مى ساختندنفوذ و منافع اياالت متح, )ش

 


