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چرخههای گذار در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران

دکتر سجاد ستاری

*

چكیده
مقاله درصدد توضیح چرخههای گذار در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران از سدههای میانه تاکنون در قالب
سه چرخۀ «ابتدایی ،میانی و بزرگ» و شرح تحوالت متعاقب آن است .مقاله نشان میدهد که چگونه
در فاصلۀ حاکمیت سلجوقیان در قرن یازدهم میالدی تا پایان کار قاجار در قرن نوزدهم ،حقوق مالکانۀ
خصوصی ،روند انباشت سرمایه و نقش نیروهای بازار در ساخت کلی اقتصاد سیاسی ایران تغییراتی
محدود داشت و چرا و چگونه از نیمۀ دوم قرن نوزدهم به تدریج زمینه برای سه چرخۀ اصلی «گذار
ابتدایی ،میانی و بزرگ» در تاریخ اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی ایران هموار شد.
کلید واژهها
تاریخ اقتصاد سیاسی ایران ،سدههای میانه ،حقوق مالکانه خصوصی ،روند انباشت سرمایه ،نیروهای
بازار ،فرماسیون اجتماعی ،چرخههای گذار.

*عضو هیأت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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مقدمه
غالباً فاصلۀ حاکمیت سلجوقیان تا اواخر عصر قاجاریه در ذیل دو مفهوم «قرون وسطی یا
سده های میانه در ایران» و نیز «ایران ماقبل سرمایهداری» تبیین شده است .از یک منظر کلی،
در خصوص فرایند تحول تاریخی نظام اقتصاد سیاسی و شکلبندی اجتماعی ایران در این
دوران دو گرایش متضاد وجود دارد .برخی چون پیگولوسکایا ( ،)6431کرانتوفسکی (،)6431
نعمانی ( )6431و فشاهی ( )6433در چارچوب مارکسیسم ارتدوکس و با رهیافتی تکاملی این
فرایند را همچون اروپا گذار خطی متوالی از کمون اولیه به برده داری (تا پایان عصر اشکانیان)
سپس فئودالی (از آغاز عصر ساسانیان تا اواخر قرن  )61و آنگاه سرمایهداری (از اواخر قرن
نوزدهم به بعد) تلقی نمودهاند .در برداشتی متفاوت ،برخی چون لمبتون ( 6431 ،6433و
 )6411خصوصیات و سیر تحول نظام اقتصاد سیاسی و شکل بندی اجتماعی در ایران را
متفاوت از روند مزبور در غرب دانسته و از این منظر ،برخالف اروپای قرون وسطی ،ویژگی
متمایز جامعۀ ایرانِ سدههای میانه ،رواج کوچ نشینی عشایر صحراگرد بود .مطابق برخی
برآورد هایی تاریخی ،حتی تا قرن نوزدهم و پس از فتوحات روسیه در آسیای میانه که طی آن
قبیله های صحرانشین بومی شدند؛ در حدود نیمی از جمعیت آن مقطع ایران را کوچ نشینان
تشکیل میدادند که در این میان ،متأثر از شرایط اقلیمی ،همزیستی دو شیوۀ تولید «گله
داری» و «ساکن» تاثیرات مهمی بر ساختار کلی نظام اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی
ایران بر جای گذاشت .بویژه آنکه تفوق نظامی کوچنشینان بر جمعیت ساکن و شهرنشین و
گرایش واحدهای اقتصادی اجتماعی کوچکِ قبیلههای کوچ نشین به تشکیل اتحادهای سیاسی
بزرگتر (بهدلیل نیازهای عملی شیوۀ زندگی مهاجرتی شان) ،نتایج متفاوتی در ایرانِ سدههای
میانه داشت .نیروی بالقوۀ نظامی و معموالً پراکندۀ قبایل کوچ نشین ،ستون فقرات سلسلههای
مختلف مانند سلجوقیان ،مغول و صفویه را تشکیل میداد و این سلسلهها عموماً از رهگذر
ائتالف گروهها و قبایل کوچ نشین به قدرت میرسیدند .باز تولید این الگوی اقتدار سیاسی
ماهیتاً بسیار ناپایدار بود و با توسعۀ قلمرو امپراتوری ،نیروهای گریز از مرکز (خواه در درون
نظام دیوانی و خواه خارج آن) بهتدریج باعث از هم پاشیدگی سلسلههای مستقر میگردیدند و
قدرت به خصوص در مناطق دوردست بهتدر یج به یک طبقه از اربابان محلی که طی زمان از
دستگاه دیوانساالری مرکزی مستقل میشدند منتقل میگردید .این ظهور و سقوط پیوستۀ
سلسلههای قبیلهای ،صورتبندیهای سیاسی خاص و ناپایداری را بوجود آورد که اثراتی سلبی
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بر کلیت ساختار اقتصادی و از آن جمله بر ساختار «مالکیت»« ،نحوۀ نگهداری و بهرهبرداری از
زمین»« ،روند انباشت سرمایه» و «نحوۀ کنترل مازاد اقتصادی توسط نخبگان و نیروهای
مسلط» بر جای گذاشت .اما اقتصاد سیاسی ایران در سدههای میانه از جهات دیگری نیز با
اروپای فئودالی قرون وسطی تفاوت داشت .از جمله در ایرانِ آن دوره ،نیروهای اقتصاد سیاسی
مسلط نه در امالک اربابی که در شهرها اقامت داشتند ،سِرف 6مانند اروپا وجود نداشت و
باألخص عنصر «آب در جامعۀ غالباً کم آب ایران» در تأسیس و بازتولید تاریخی دسپوتیسم
شرقی ،امتناع ظهور اشرافیت موروثی ،عدم شکلگیری طبقات مستقل و در نهایت ،تکوین
شکل بندی اجتماعی نامنسجم و پراکنده همراه با اجتماعات کوچک خودبسنده و بستۀ محلی
نقشی حیاتی داشت .در نتیجه ،با وجود آنکه در ایرانِ سده های میانه نیز همانند اروپای قرون
وسطی ،مناسبات سیاسی مستقیماً وارد یک رشته مناسبات داخلی تولید گردید؛ با این حال ،از
ویژگیهای متفاوت و منحصر به فردی به لحاظ ساختار داخلی و فرایند تحول برخوردار بود که
طی زمان ،نظام اقتصادی و فرماسیون اجتماعی ایرانِ سدههای میانه را از نظام فئودالی اروپای
قرون وسطی متمایز میساخت .بنابراین فئودالیته در تاریخ ایران اساساً متفاوت از فئودالیسم در
تاریخ اروپا بود( .در رابطه با این دو دیدگاه متضاد ر.ک.؛ پیگولوسکایا و دیگران 6431؛
کرانتوفسکی 6431؛ لمبتون  6431 ،6433و 6411؛ پطروشفسکی 6436؛ 6431؛ فرای
6411؛ عیسوی 6411؛ انتنر 6411؛ مارکس 6414؛ ویتفوگل 6416؛ گیرشمن 6431؛ کدی
6111؛ اشرف 6431؛ کارشناس 6411؛ امجد 6411؛ سوداگر  6431و 6411؛ پیرنیا 6436؛
آبراهامیان  6431و 6431؛ ولی 6411؛ کاتوزیان  6433و .)6431
 .1ایران در سدههای میانه
بهطورکلی ،در ایرانِ سدهها ی میانه برای هشت قرن از سدۀ یازدهم تا اواخرر قررن نروزدهم،
اوصاف اصلی نظام اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی (همچون استبداد ،فساد دیوانی ،بحرران
انباشت سرمایه ،فقدان امنیت مالکیت خصوصی و زوال بورژوازی) بدون تغییر اساسری اسرتمرار
یافت( .ر.ک.؛ رشید الدین فضل اهلل  6433و  ،6441شراردن  ،6431ملکلرم  ،6111کرینرییرر
 ،6164فریررزر  ،6144کرررزن  ،6111شوسررتر  ،6161سررایکس  ،6141مینورسررکی ،6134
گیرشمن  ،6431پتروشفسکی  6433و  ،6436کرانتوفسکی  ،6431پیگولوسرکایا  ،6431فررای
1 - Serf
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 .)6411قرون میانه در ایران با سلجوقیان ( 311ه.ق تا  311ه.ق) آغاز گردید و این سلسله ،بره
مرور نظامات معین و نسبتاً دقیقی در اقتصاد سنتی خود ایجاد نمرود .از جملره ،در نظرام غالرب
مالکیت ارضی یعنی «اقطاع» 6وحدتی ایجاد کرد و اقطاع دیوانی به مثابۀ شکل غالب مالکیرت و
بهره برداری از زمین در اشکال مختلفی برویژه «ایغرار» یرا خالصره جرات و امرالک وقفری رواج
یافررت(1.ر.ک.؛ لمبتررون  6433و 6411؛ پاسررور 6436؛ رشرریدالدین فضررل اهلل  .)6433ایررن
ساختار غالب مالکیت و نظام رایج بهره برداری از زمین ،بعدها بویژه در دورۀ مغول (قررن هفرتم
هجری) در اشکال مهمی مانند «اینجو» یا زمینهای خالصه ،زمینهای دیروانی و امرالک وقفری
ظاهر شد و در مقابل ،حقوق مالکانۀ خصوصی همچون یورت یا مراتع ایالت و عشایر و همچنین
زمینهای ملکی خصوصی ،خصلتی محدود و دهقانی در چارچوب بهره بررداریهرای خرانوادگی
به خود گرفت .مضافاً آنکه نظام مالیات ستانی نیرز بره شریوه ای پراکنرده ،سرنتی و در اشرکال
مختلفی مانند طیارات و ضربیّه در دورۀ سلجوقی و قبچور ،قالن ،ابتیاعی و شیالن بهرا در عصرر
مغول وضع و اخذ می گردید(4.ر.ک.؛ لمبتون  6433و 6411؛ پطروشفسکی 6433؛ رشیدالدین
فضل اهلل 6441؛ اقبال آشتیانی 6413؛ خسروی .)6433
 .6اساساً اقطاع و تیول در ایرانِ سدهها ی میانه به نهاد کشاورزی بنفیس در اروپای قرون وسطی شباهت داشت .لمبتون در توصیف اقطاع
بر آن است که «اقطاع مهمترین نهاد در ایرانِ سده های میانه بود که اعطای زمین یا عواید آن و یا هر دو با مصونیت یا بدون مصونیت ،از
طرف دولت به صاحب منصبان یا دیگران صورت می پذیرفت .با وجود آنکه دارندۀ این امتیاز اغلب در تبدیل اقطاع به مالکیت خصوصی به
نحوی که بتواند به طور موروثی آن را منتقل کند موفقیت می یافت ،لکن واگذاری آن فقط با ارادۀ حاکم ممکن بود .دولت هر زمان قادر
بود تا این امتیاز را پس گرفته و یا آن را فرد دیگری واگذار نماید که در این صورت ،تنها چاره تیولدارِ اول دفاع از آن به وسیلۀ زور بود»...
(ر.ک.؛ لمبتون  6433و .)6411
 .1مهمترین شکلهای رایج اقطاع در دورۀ سلجوقیان عبارت بود از نخست ،اقطاعی که در عوض حقوق امیران و لشکریان و با هدف جلب
حمایت آنها از سلطان سلجوقی به آنها واگذار می شد .دوم ،اقطاع و زمینهای وسیعِ مرغوب و امالک مخصوص موسوم به «ایغار» و
«خالصه جات» بود که در قلمرو ماللکیت مطلق خاندان سلطنتی قرار داشت و این زمینهای مرغوب و امالک مخصوص در مواردی ،به
امیران ،مالکان یا عامالن خاص به اجاره داده میشد .و سوم ،امالک وقفی بود که به رغم خصلت «وقفی بودن» ،اساساً تابع نظر و
تصمیمات سلطان سلجوقی بود و نظارت کلّی بر این گونه امالک به قاضی عسگر واگذار شده بود(...ر.ک.؛ لمبتون  6433و 6411؛
رشیدالدین فضلاهلل .)6433
 . 4در پی استقرار سلسلۀ مغوالن در ایران ،نظام غالب مالکیت در چندین شکل استمرار داشت :نخست؛ یورت یا مراتع ایالت و عشایر،
دوم؛ اینجو یا زمینهای خالصه ای که به اعضای خاندانی مغول تعلّق داشت و عواید حاصله از آن ،صرف مخارج دستگاه دیوانی خان و
اعضای خاندان و نیز هزینههای لشگری میگردید ،سوم؛ زمینهای دیوانی که بهدلیل تعلق به سلسلۀ خانی مغول ،قابل تفکیک از
زمینهای خالصه یا اینجو نبود و به لحاظ ماهوی ،این دو یکسان تلقی میشدند ،و چهارم؛ زمینهای ملکی خصوصی که در قیاس با
اشکال گسترده و مسلط پیشین (بوِیژه خالصه جات و زمینهای دیوانی) مالکیتی محدود و اساساً متزلزل به شمار می رفت( ...در این رابطه
ر.ک.؛ لمبتون  6433و 6411؛ خسروی 6433؛ اقبال آشتیانی 6413؛ پطروشفسکی )6433
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با شروع صفویه در قرن شانزدهم میالدی به رغم آنکه تمامیت ارضی ایرران احیراو و قبایرل
پراکنده منسجم شدند و سلسلۀ صفویه با اتکاو به عنصر مذهب رسمی (شیعه) ،عرصۀ اقتصراد و
از آن جمله حوزۀ مالکیت و زمینداری را متأثر سراخت؛ لکرن تحرولی اساسری در نظرام اقتصراد
سیاسی و شکل بندی اجتماعی ایران آن عصر نیز ایجاد نشد .کماکان مهمترین اشکال مالکیرت
و زمین داری در قالب سنتی یعنی اقطاع و تیولهای موسوم به «سیورغال»« ،زمینهای خالصرۀ
دولتی»« ،امالک وقفی»« ،زمینهای موات» و در نهایت «زمینهای شخصی» ترداوم یافرت کره
اغلب یا ماهیت دیوانی داشت و یا نیازمند تأیید دیوان بود( 6.در این رابطه ر.ک.؛ لمبتون 6433
و 6411؛ مینورسکی 6134؛ سیوری  6414و 6411؛ شراردن 6431؛ باسرتانی پراریزی )6433
در آن دوره ،تنها شکل وقفی مالکیت در قیاس با اشکال دیگر مالکیت توسعۀ بیشتری یافرت بره
گونه ای که نه تنها سالطین صفویّه که در عین حال تعداد زیادی از بزرگ مالکران نیرز از تررس
مصادرۀ امالک خود آنها را موقوفه ساختند( .ر.ک :.شاردن 6431؛ باستانی پراریزی  .)6433بره
تدریج اقتصاد ایرانِ عصر صفوی از حالت معیشتی صِرف بره اقتصرادی برا جهرتگیرری تجراری
گرایش یافت؛ امّا مهمترین خصلت این دوره نیرز همچرون گذشرته ،شرکل گیرری انحصرارهای
تجاری و در نهایت کنترل منابع اصلی اقتصاد و جذب مرازاد توسرط نیروهرای اقتصراد سیاسری
مسلط سلسلۀ صفویه بود به گونهای که عالوه بر استمرار رویّه سنتی مالیرات سرتانی و مصرادرۀ
کاالها و اموال و اراضی خصوصی ،در حوزۀ تجارت خارجی نیز از میان کاالهرای مهرم صرادراتی
(ابریشم ،برنج ،ادویه و )...انحصار مهمترین محصول صادراتی یعنی ابریشم و نیز انحصار خریرد و
فروش اصلی ترین کاالها و مصنوعات خارجه و داخله در انحصار شاه صرفوی (شراه عبراس اول)
قرار داشت( .ر.ک.؛ مینورسکی 6134؛ پیگولوسکایا 6431؛ فلسفی  .)6441در نتیجه ،برا وجرود
 . 6تیولها ی سیورغال که بسیار به فیف اروپایی شبیه بود عمدتاً از محل اوقاف به خانوادههای مذهبی بخشیده میشد و این تیولها
اساساً جنبه موروثی داشت و پس از درگذشت صاحبان اصلی ،بعد از تأیید دیوان میان ورّا تقسیم میگردید .در مقابل ،زمینهای خالصه
و دیوانی در اختیار شاه و خاندان سلطنتی صفویه بود که اداره امور آنها را وزیر پایتخت (به اصطالح وزیر اصفهان) برعهده داشت .در دورۀ
صفویه ،امالک وقفی به عنوان شکل دیگر مالکیت در قیاس با ادوار تاریخی گذشته ،بسیار گسترش یافت و اداره امور اوقاف در والیات
مختلف با مستوفی مخصوصی بود و کلّیه وزراو ،مستوفیان ،متصدیان ،متولّیان و مباشران موقوفات خاصه و موقوفات «دیوان ممالک»
محاسبه خود را برای ممیّزی ورسیدگی به حساب رعایا و مستاجران به «دفتر موقوفات» تسلیم می نمودند .زمینهای موات نیز بر حسب
جایی که در آن واقع شده بودند به دیوان یا به شاه تعلّق داشت و در مواردی به صورت اجاره واگذار می گردید .زمینهای شخصی بیشتر
مزروعی و یا بصورت باغهای میوه و تاکستان بویژه دراراضی اطراف اصفهان و حومۀ آن و برخی والیات بصورت قطعات کوچک یا بزرگ و
مزارع اختصاصی یا در اصطالح «چند پارچه» و آبادی در تصرف و مالکیت صاحبان آن قرار داشت( ...ر.ک.؛ لمبتون  6433و 6411؛
باستانی پاریزی 6433؛ شاردن )6431
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ظهور شرایط جدیدی مانند آغاز روند نوسازی صنعتی (در پی شکست ایران در جنگهای اول و
دوم ایران و روس) و به رغم ورود اولیۀ اقتصاد سنتی ایرران در نظرام جدیرد تجرارت و سررمایه
داری جهانی ،در عصر صفویه نیز تحولی در ساخت کلّی اقتصاد سیاسی و فرماسریون اجتمراعی
ایران ایجاد نگردید چراکه اوالً تسلط دولت بر «زمرین و نظرام برازار» باعرث گردیرد ترا در دورۀ
صفویه نیز ،دولت همچنان بزرگ ترین مالک و ارباب کل باقی بماند( .ر.ک.؛ ستاری  )6411ثانیاً
دولت در عین کنترل نظام مالکیت ارضی و نیروهای بازار ،از طریق اتحاد با قبایل نیرومنردتر برر
جامعه و نیروهای اجتماعی پراکنده و سنتی غالب شد و مرانع شرکل گیرری طبقرات اجتمراعی
مستقل و اشرافیت موروثی در این دوره گردید .این روند تا اواخر عصر قاجار در نیمره دوم قررن
نوزدهم ادامه یافت( .در این رابطه ر.ک.؛ لمبتون  6433و 6411؛ بنانی 6116؛ امجد .)6411
« .2گذار ابتدایی» در نظام اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی ایران
از نیمۀ دوم قرن نوزدهم ،به موازات ادغرام تردریجی اقتصراد سرنتی ایرران در نظرام جدیرد
تجارت و سرمایهداری جهانی ،بخش خصوصی از شرایط و مناسبات نوظهور تجاری بررای ایجراد
صنایع جدید استفاده نمود و از آن جمله ،حاج محمرد و حراج حسرین امرین الضررب کارخانرۀ
شیشه ،نیروی برق و آجرسازی را در تهرران تأسریس کردنرد ،محمرد حسرن خران ناصررالملک
کارخانۀ ریسندگی و بافندگی را پایه گذاشت ،محمد حسن رشرتی کارخانرۀ ابریشرم برافی را در
گیالن ایجاد نمود ،ربیرع زاده و شررکاو کارخانرۀ صرابون سرازی را راه انداختنرد و حراج میررزا
سپهساالر شرکت چراغ گاز را تأسیس کرد .این صرنایع گرچره در زمررۀ صرنایع سربک و دارای
جنبه ای غالباً مصرفی بود لکن در قیاس برا سراختار اقتصراد سیاسری پریش از آن ،تحرولی نرو
قلمداد می شد( .ر.ک.؛ جمالزاده 6411؛ عیسوی 641؛ اشرف 6431؛ امجد  .)6411اما در اواخر
همین دوره با وجود گسترش حجم تجارت خارجی در اقتصراد ایرران ،کماکران بحرران انباشرت
سرمایه به شکلی ساختاری ادامه و حتی تشدید یافت و ایرن خرود ،باعرث افرزایش رونرد ترورم
قیمتها و کاهش مستمر ارزش پول ملی در داخل و خارج در دهرههرای پایرانی قررن نروزدهم
گردید .در حالیکه معمّا و معضل تراریخی «انباشرت سررمایه» در گذشرته غالبراً از طریرق خرذ
مالیات (عمدتاً در قالب مالیاتهای ارضی و در درجاتی بعد مالیات سررانه ،مالیرات برر درآمرد و
تعرفههای گمرکی) و نیز با مصادرههای نامنظم امروال و اراضری حرلّ مریشرد؛ در اواخرر قررن
نوزدهم گرایش به روشهای غیر مالی انباشت سرمایه و کسب درآمد از طریق واگذاری امتیرازات
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تجاری بویژه به بخش خصوصی سرمایهداری خارجی ،خذ وامهرای مسرتقیم خرارجی و فرروش
بیش از پیش مناصب دولتی توسط هیأت حاکمۀ قاجرار افرزایش یافرت( .ر.ک.؛ اشررف  6431و
6416؛ عیسوی 6411؛ کاتوزیان 6431؛ بشیریه  .)6416بر اثر کمبود سرمایه برای ادارۀ امرور و
نیز انجام نوسازی ،قاجار به فروش اراضی خالصه و سلطنتی هم روی آورد و با فرروش ایرن نروع
اراضی ،طبقۀ جدید «زمینداری تجاری» در کنار طبقۀ «تیولدار سنتی» شکل گرفرت .ایرن امرر
ساختار مالکیت و نحوۀ بهره برداری از زمین را از شیوۀ غالب «اقطاع» بره ترکیبری از «اقطراع و
زمینداری تجاری» سوق داد .با ظهور طبقات جدید زمیندار (زمینداری تجاری) ،قدرت سیاسری
پراکندگی بیشتری پیدا کرد و در عین حال ،به خاطر فترور قردرت مرکرزی ،صراحبان اقطراع و
تیولداران نیز خود به گروههای قدرت محلی تبدیل شدند .در نتیجه ،گروههای قدرت جدیدی از
زمینداران ،روحانیون و خوانین شکل گرفتند که در چارچوب نظرام اربراب رعیتری از اسرتقاللی
نسبی برخوردار بروده و دارای مباشرران ،نظامیران و کرارگزاران خراص خرود بودنرد .در چنرین
شرایطی ،هم مالکیت خصوصی در قیاس با گذشته رشرد بیشرتری نمرود ،هرم نظرام تیولرداری
گرایشها ی فئودالی تری یافت و هم بر اثر پیوند اقتصاد سنتی ایرران برا اقتصراد جهرانی ،رونرد
تولید کاالیی و بازار مصرفی هر چند به صورتی محدود و نابرابر رشد کرد و مجموع این عوامرل،
زمینه را برای افزایش تالش زمینداران تجاری و نیروهای سنتی بازار جهت ایفای نقرش بیشرتر
در ساختار اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی ایران فراهم ساخت .در این دوره ،مسأله اصرلی
مورد توجه سرمایهداری تجاریِ در حال رشد ،دغدغۀ برخورداری از حقروق مالکانرۀ خصوصری و
لزوم امنیت مالکیت (درکنار دیگر خواستهای مربوط بره مشرروطه خرواهی ،حکومرت قرانون و
آزادیهای اساسی) بود که در نخستین تالشهای بخش خصوصی سرمایهداری در قالب تأسیس
شورای نمایندگان تجار یا مجلس وکالی تجار در  6114شمسی نمایان شد و تجّار در چرارچوب
این شورا ،خواستار تضمین حقوق مالکانۀ خصوصی و امنیت مال و جان شهروندان بروده و عردم
امنیت مالکیت خصوصی را مانع توسعه اقتصادی برشرمردند( .ر.ک.؛ جمرالزاده 6411؛ عیسروی
6411؛ اشرف 6431؛ بشیریه  .)6416در اواخر عصر قاجار ،اقشار و طبقات حاکم بر خالف اروپا
عمدتاً در مناطق شهری اقامت داشتند و همچون ادوار گذشته ،از مازاد حاصله از زمین اسرتفاده
می نمودند .شهرها نیز تا حدی از طریق یک واحد جداگانۀ مشخص در قالب «اصناف» سرازمان
داده می شد که مهمترین ویژگی این اصناف ،کارکرد اجتماعی وسیع (برخالف اصرناف اروپرا) و
قدرت اقتصادی و آزادی عمل محدود (مانند اصناف اروپا) بود .با این وصف ،پیشهوران از همران
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کارکردهای اقتصادی محدود اصناف اروپایی و نظم سلسله مراتبری سرازمانی 6برخروردار امرا بره
شدت تحت سلطه و نظارت دولتری بودنرد( .ر.ک.؛ کوزنتسرو 6411؛ عیسروی 6411؛ جمرالزاده
6411؛ باری یر .)6413
ا واخر قرن نوزدهم عالوه بر فروش مناصب و اراضی خالصه و سلطنتی (برای کسرب درآمرد)،
گرایش به انباشت سرمایه از طریق واگذاری امتیازات تجاری نیز بیشتر شد .در نتیجره ،تشردید
بحران انباشت سرمایه و به تبع آن ،واگرذاری امتیرازات تجراری باعرث گسرترش حروزۀ نفروذ و
دخالت قدرتهای خارجی در اقتصاد و سیاست ایران گردید .بویژه در دورۀ پس از قتل امیرکبیر
( )6146یا همان «عصر امتیازات» ،روس و انگلیس موقعیت اقتصادی و تجاری خود را در ایرران
تقویت کردند و اقتصاد سیاسی ایرران در ایرن زمران بریش از پریش خصرلت شربه مسرتعمره و
وضعیت شبه استعماری به خود گرفت .در زمرۀ مهمترین امتیازات اعطایی به روسیه و اتبراع آن
در این دوره ،انعقاد هفت قرارداد ایجاد خطوط تلگراف در شمال و شرق ایران ،اجازه بهرهبرداری
از دریای مازندران و پایه گذاری شیالت شمال برا عقرد شرش امتیازنامره ،اجرازه تأسریس بانرک
استقراضی روس در  ،6111اعطای امتیاز انحصاری تأسیس شرکت بیمۀ حمل و نقل در ،6131
اعطای چهار امتیازنامه به شرکت حمل و نقل روسیه جهت احدا و بهرهبررداری از راه انزلری -
قزوین ،قزوین -همدان ،قزوین -تهران ،الیروبی و بهرهبررداری از مررداب انزلری ،اعطرای امتیراز
استخراج معادن قراچه داغ در آذربایجان به شررکت معرادن روس ،اعطرای دو امتیراز بره بانرک
استقراضی روس برای احدا و بهرهبررداری از راه شوسره و راهآهرن در منطقره آذربایجران (راه
شوسه جلفا  -تبریز ،تبریز -قرزوین ،راه آهرن جلفرا  -تبریرز و صروفیان  -شررفخانه) و انحصرار
استخراج معادل زغالسنگ و نفت در دو طرف راههای مذکور ،اعطای حرق تقردّم در اسرتخراج
سایر معادن در طرفین خط تبریز  -قزوین به بانک استقراضی روس و اعطای امتیرازات احردا
بهرهبرداری از خط لوله نفت از انزلی به رشت بود .در مقابل ،امتیازات اعطرایی ایرران بره دولرت
انگلیس و اتباع آن نیز شامل امتیاز احدا خطوط تلگرافی تهران  -خرانقین ،تهرران  -بوشرهر،
تهران  -بلوچستان ،تهران -تبریز  -جلفا و گواتر  -جاسک  -بندرعباس ،اعطای امتیراز تأسریس
بانک شاهی ایران با حق انتشار اسکناس و بهرهبرداری از معادن به رویتر ،اعطای امتیاز خریرد و
فروش انحصاری توتون و تنباکوی ایران ،اعطای امتیاز احدا راهآهن در مناطق جنوبی ایران به
1 - Hierarchic Order
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بانک شاهی ،اعطای امتیاز احدا راه آهن تهران  -اهواز ،بروجرد  -اصفهان ،تهران  -قم و قرم -
اصفهان و امتیاز بهرهبردرای از راه قم  -سلطان آباد بره بررداران لیرنا ،اعطرای امتیراز راه آهرن
خرمشهر – خرمآباد  -بروجرد بره اتحادیره راهآهرن ایرران و انگلریس و اعطرای امتیراز کشرف،
استخراج و بهرهبرداری از معادن نفت و خرید موم طبیعی در تمام نقراط ایرران بره جرز منراطق
شمالی به ویلیام ناکس دارسی در  6111بود( .در ایرن رابطره ر.ک.؛ اشررف6431 ،؛ جمرالزاده،
6411؛ انتنر  .)6411انعقاد این موافقتنامههای اقتصرادی و برویژه توافقرات تعرفرهای برا بخرش
خصوصی سرمایهداری خارجی ،باعث عملکرد آزاد نیروهای اقتصاد بین الملل و عملکرد محردود
نیروهای اقتصاد ملّی گردید و در نتیجۀ آن ،حجم واردات مصرنوعات خرارجی (برویژه کاالهرای
روس و انگلیس) به بازار ایران بیش از صادرات کاالهای ایرانی با بازارهای خارجی شد .در ادامره،
کیفیت برتر و قیمت نابرابر کاالهای خارجی ،قدرت رقابت را از بازار داخلی ایران سلب کرد و بره
سرعت صنایع نوپا و سادۀ داخلی را به اضمحالل کشاند .این روند دو برآینرد طبیعری داشرت .از
یکسو بر اثر این رابطۀ مبادله ای نابرابر ،اغلب کارخانههای تأسیس شده در داخل ایرران تعطیرل
شدند و تنها کارخانههای معدودی که آنهم صرفاً نقش مکمّل تولیدات اروپرایی را داشرتند براقی
ماندند و از سوی دیگر ،با از دست رفتن زمینۀ صادرات کاالهای ساخته شدۀ داخلی ،گرایش بره
تولید فرآوردههای کشاورزی تجاری و به تبع آن ،کاهش تولید محصوالت غذایی اصلی در داخل
پیش آمد که بر سطح زندگی تودۀ مردم فقیر و بره تبرع آن تضرعیف زمینرۀ اجتمراعی سراخت
قدرت حاکم (قاجار) در جامعه تاثیر گذاشرت( .ر.ک.؛ عیسروی 6411؛ اشررف 6431؛ جمرالزاده
6411؛ بشیریه 6416؛ رحمانی 6431؛ نوشیروانی 6416؛ امجد .)6411
بحران «انباشت سرمایه» ،بحرانهای عمیقری در سراختار «هژمرونی ،هویرت و مشرروعیت»
قاجار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایجاد نمود .از یکسو سراختار «هژمرونی» نسربی
قاجار ،بر اثر کراهش کنتررل قردرت مرکرزی برر ایراالت و والیرات و گسرترش هررج و مررج و
ناآرامیهای اجتماعی و اقتصادی بره تردریج فررو ریخرت و از سروی دیگرر ،سراختار «هویرت» و
«مشروعیت» قاجاریه در پی ظهور نیروها و اندیشههرای جدیرد مشرروطه خرواه ،توسرعه گررا و
مبتنی بر ناسیونالیسم تزلزل و زوال یافت .در چنین شرایطی ،سراخت قردرت قاجرار بره تردریج
زمینۀ اجتماعی خود را بیش از پیش در میان قشرها و نیروهای اجتماعی مختلف از دست داد و
نارضایتیها افزایش یافت .گرایشها و نیروهای اجتماعی سنتی و بویژه جدیرد در هیرأت جنربش
تنباکو ( )6116و بخصوص انقالب مشروطیت در  6113شمسی ( )6113-6166در جسرتجوی
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الگویی متفاوت در حوزۀ «انباشت ،هژمونی ،هویت و مشروعیت» برآمدند و زمینه را برای نظمی
جدید و متفاوت در این حوزهها هموار کردند .این نظم جدیرد زمینره سراز «گرذار ابتردایی» در
حوزۀ انباشت (در قالب به رسمیت شناختن حقوق مالکانۀ خصوصی و نقرش نیروهرای برازار در
اقتصاد ملّی و تجارت خارجی) ،در حوزۀ هژمونی (در قالب مشروط نمرودن قردرت مطلرق شراه
قاجار و تقیّد آن به قانون اساسی ،احیاو امنیت و وحدت ملی) ،در حوزۀ هویت (در قالب افزایش
خود فهمیها و خود آگاهیهای ملّی) و در حوزۀ مشروعیت (در قالرب تاکیرد برر ابعراد حقروقی
قانونی مشروعیت) تعین یافت و هرچند بطور نسبی دنبال گردید( .ر.ک.؛ ستاری .)6411
بدین ترتیب ادغام تدریجی اقتصاد سنتی ایران در نظام جدید تجارت و سرمایهداری جهرانی
با وجود ایجاد چالشهایی عمده ،در نهایت زمینه ساز «گذار ابتدایی» در نظام اقتصاد سیاسری و
فرماسیون اجتماعی ایران در آستانۀ قرن بیستم شد چراکه بر اثر آن ،نه تنها بنیانهای سراخت
سنتی قدرت به تدر یج تحلیل رفت کره طری فراینرد ادغرام ،نظرام آگراهی و سراختار و ترکیرب
قشربندی اجتماعی در ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفت .مجموعۀ جدیدی از ایستارها و نهادهرای
مدرن و شکل جدیدی از روابط متقابل نخبگران قردرت و نیروهرای اجتمراعی ایجراد شرد و برا
بازگشت دانشجویان ایرانری از اروپرا ،ایجراد مردارس جدیرد ماننرد دارلفنرون ( ،)6111افرزایش
مسافرتها به غرب و نیز حضور اروپاییها در شرهرهای برزرگ ،آشرنایی تردریجی بخشرهایی از
جامعۀ ایران با عقاید و ارزشهای مدرن مانند مشروطه ،حکومت قانون ،ناسیونالیسرم و نظرایر آن
افزایش یافت .این فارغ التحصیالن (مدارس اروپایی و دارالفنرون) نقشری اساسری در نوسرازی و
گذار ابتدایی اقتصاد سیاسی ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم ایفا نموده و برخی از آنهرا در زمرره
اصلی ترین روشنفکران و ایدئولوگهای انقالب مشروطه بودند( .ر.ک :.آدمیرت 6414؛ کسرروی
6433؛ آبراهامیان .)6431
« .3گذار میانی» در نظام اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی ایران
«گذار میانی» در اقتصاد سیاسی و فرماسیون اجتماعی ایران در عصرر پهلروی ()6413-6433
روی داد .با انتقال قدرت از قاجار به پهلوی ( )6413و در پی استقرار پارادایم قدرت پهلروی ترالش
برای دگرگونی و نوسازی بیش از پریش ایسرتارها ،سراختارها و نظرم سرنتی در حروزۀ «انباشرت،
هژمونی ،هویت و مشروعیت» آغاز گردید( .در رابطه با رهیافت نظری پارادایم قدرت ر.ک.؛ سرتاری
 .)6411پارادایم قدرت پهلوی در دورۀ بعد از استقرار به تدریج نخبگران و نیروهرای غیرپرارادایمی
(یا نخبگان و نیروهای مخالف نظم مورد نظر سرآمد پارادایم قدرت پهلروی) و نیرز منرابع پراکنردۀ
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قدرت را تا حدّ امکان تضعیف و مضمحل ساخت و در چارچوب سیاست مدرنیزاسریون ،دگرگرونی
در جامعه (به مثابۀ زمینۀ اجتماعی آن پارادایم قدرت) را آغاز کرد .در این دوره ،نهادهرای مردرنی
همچون ارتش و دیوانساالری جدید و روبه رشد ایجاد و تقویت گردید به گونهای که برر پایره و در
درون این نهادها و ساختارهای جدید و با اسرتفاده از آنهرا ،تروان تغییرر نظرم پیشرین و تضرعیف
نیروهای مسلط سنتی از یکسو و استقرار نظم جدید و تقویت زمینههرای رشرد نیروهرای نوسراز و
حامی پارادایم قدرت پهلوی از سوی دیگر فراهم گردد( .ر.ک.؛ احمدی و ستاری  .)6411برا ایجراد
و توسررعه سرراختارهای دیوانسرراالری جدیررد و گسررترش تقسرریم کررار پیچیررده (بررویژه در حرروزۀ
قانونگررذاری ،قضررایی و اجرایرری) برره ترردریج طبقررهای از کررارورزان یررا همرران سیاسررتگذاران و
بوروکرات های نوظهرور شرکل گرفرت کره ویژگری غالرب آنهرا «وابسرتگی پرارادایمی» از یکسرو و
«گرایشات نوسازانه» آنها در چارچوب الگو و نظم مورد نظرر رضاشراه بره عنروان سررآمد پرارادایم
قدرت مستقر (پهلوی) از سوی دیگرر برود 6.در واقرع ،مترأثر از ویژگری «جاذبرۀ سراختی و دافعرۀ
ساختی» پارادایمهای قدرت ،در پارادایم قدرت پهلوی نیز نقرش و موقعیرت کرارورزان برر اسراس
میزان سازگاری و تبعیت آنها از الگو و نظرم جدیرد تعیرین گردیرد بره گونره ای کره در نهادهرا و
ساختارهای دیوانساالرانه ،نخبگان و نیروهای حامی نظم مورد نظر پارادایم قدرت پهلروی جرذب و
در مقابل ،به تدریج نخبگان و نیروهای مخالفت نظم پارادایمی طرد ،تضرعیف و بره حاشریه رانرده
شدند .1روند مزبور باعث «گردش نخبگان وابسته» و به تبع آن «رشرد نیروهرای اقتصراد سیاسری
پارادایمی» در پارادایم قدرت پهلوی گردید و نخبگان و نیروهای مسلط جدیرد ،مترأثر از دو عامرل
ترس و کامیابی ،سیاستگذاری و کنش در چارچوب نظریات و گزارههای مبنایی رضاشاه (بره مثابرۀ
سرآمد پارادایم قدرت پهلوی) را بر هر گونه نظریه و عمل دیگری ترجیح داده و دیوانساالری (اعرم
از بوروکراسی ،ارتش مدرن ،نهادهای اجرایی ،تقنینی ،قضایی و )...در جهت درونیسازی نظم مرورد
نظر سرآمد پارادایم قدرت مزبرور در جامعره حرکرت نمرود (ر.ک.؛ سرتاری  .)6411در ایرن دوره،

 .6در حالی که پیش از دورۀ پهلوی و در سال  6416با تصویب قانونی در مجلس در خصوص ایجاد بوروکراسی دولتی مدرن ،معیارهای
استخدام مستخدمین (به مثابه کاروزان یا همان سیاستگذاران و بوروکراتها) سن ،ملیت ،تحصیالت ،و صالحیتهای شخصی تعیین گردید؛
با استقرار پارادایم قدرت پهلوی ( ) 6413و با رشد دیوانساالری ،این معیارها با یک ویژگی اساسی (وابستگی پارادایمی و حمایت از نظم و
الگوی جدید) ارتباط عمیقی یافت (در رابطه با این قانون ر.ک.؛ .)Banani, 1961
 .1بویژه از مجلس پنجم به بعد (تا مجلس چهاردهم) دخالت گسترده در انتخابات مجلس برای دستچین نمودن نمایندگان از میان
حامیان و مدافعان پارادایم قدرت پهلوی افزایش یافت( .در رابطه با این دستچینی ر.ک ،.بشیریه )11-11 :6411
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جهتگیری کلّی سیاستگذاری و منطق کرنش نخبگران و نیروهرای مسرلط در درون سراختارها و
نهادهای دیوانساالرانه ،مبتنی بر دو اصل محوری بود:
نخست؛ گرایش به سیاستها و کنشهایی که در نهایت منجرر بره تضرعیف نخبگران ،نیروهرا و
گرایشهای سنتی متعارض با نظم جدید گردد .و دوم :گرایش به سیاستها و کنشهایی که بره
تدریج زمینه را برای شکل گیری ساختارهای جدید و به تبرع آن نخبگران و نیروهرای نروگرا و
حامی پارادایم قدرت پهلوی فراهم ساخته و در ادامه ،فرآیند بسط و بازگستری نظم مرورد نظرر
سر آمد پارادایم قدرت پهلوی (در حوزۀ انباشرت ،هژمرونی ،هویرت و مشرروعیت) را در جامعره
تسهیل نماید .پارادایم قدرت پهلوی در این جهت (بسط نظم جدید و پارادایمی) نه تنهرا قواعرد
حقوقی قانونی الزم را برای تغییر نخبگان ،نیروها و ساختارهای مخالف نظم پرارادایمی ایجراد و
توسعه داد که بویژه از اقتصاد دولتی و هستۀ سرمایه داری دولتی به مثابه مهمترین ابزار تغییرر
نیروها و نظم سنتی و بسط نظم جدیرد اسرتفاده نمرود( .ر.ک.؛ همران) .در ایرن رونرد نوسرازی
باألخص برنامههای عمرانی زمینه را برای تغییر تدیجی طبقات اقتصاد سیاسی مسرلط و تحرول
فرماسیون اجتماعی فراهم ساخت .در آغراز دورۀ پهلروی اقتصراد سیاسری ایرران دارای سراختار
دوگانه (ساختار و نیروهای سنتی در کنار ساختار و نیروهرای جدیردِ در حرال رشرد) برود .ایرن
دوگانگی بویژه در زمینۀ حقوق مالکانۀ خصوصی و نقش بخش خصوصی و بازار در نظام اقتصراد
ملّی تعیّن بیشتری داشت 6و اگرچه در دورۀ پرس از انقرالب مشرروطه ،شرکل پیشرین و غالرب
 .6در دورۀ پهلوی اول ،امالک برخی از بزرگ مالکان قدیم و نیز خوانین ایالت و سران عشایر مصادره و این امالک به خالصه جات و بویژه
امالک اختصاصی رضا شاه تبدیل گردید؛ به گونه ای که در اواخر این دوره (پهلوی اول) مهمترین اشکال مالکیت عبارت بود از:
 امالک خالصه رضا شاه و کارگزاران برجسته دربار ،ارتش و دیوانساالری امالک مالکانی که مالکیت آنها بر اساس خدمات دولتی بود. امالکی که خوانین ایالت و سران عشایر از را ه خرید یا کسب تیول دیوانی یا به حکم قانون ار در مناطق ایلی و یا مجاورت آنها بدستآورده بودند.
 امالک متعلق به روحانیان که از دوره صفویه به بعد بویژه در اصفهان ،کرمان و آذربایجان وجود داشته و در مواردی بر اثر تولیت اوقاف وامالک وقفی به مالکیت این مالکین در آمده بود.
 تازه مالکانی همچون کدخدایان ،مباشران ،مقامات نظامی و اداری و امالک وقفی.اساساً ایجاد زمینها ی درباری (زمینداری بزرگ درباری) با سرکوبی خوانین و سران عشایر و سلب مالکیت از آنها صورت پذیرفت .اولین
گام در این روند ،ایجاد مزارع مکانیزه برای افزایش بهره دهی و تولید جهت صادرات بود که بر دو محور قرار داشت :نخست؛ توسعه و
گسترش خالصه جات (با سرکوبی خوانین و سران عشایر) و دوم؛ ایجاد زمینههای مناسب برای مکانیزه کردن کشاورزی (برای افزایش
تولید) .برآیند این تحوالت ،تغییر در مدیریت تولید و شرایط تولید کشاورزی بود که پیامد آن در شکل مالکیت بر زمین و چگونگی بهره
دهی واحدهای کشاورزی نمود یافت( ...ر.ک.؛ خطیب 11-13 : 6433 ،و )611-646
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مالکیت (اقطاع و تیولداری) لغو و با تصویب و اجررای قرانون تثبیرت مالکیرت ( )6461و قرانون
«فروش خالصه جات و قرضههای فالحتی و صنعتی» ( )6464نظام مالکیت ارضی شکل جدیرد
و متفاوت یافت؛ با این حال ،کماکان نقش مسلط دولت در نظام جدید مالکیت حفظ و بازتولیرد
شد .شیوۀ جدید تولید (اقتصاد نفت پایه) نیز ماهیتی دستوری یافت و مالکیت دولرت برر منرابع
اصلی تولید ملّی و تجارت خارجی زمینه ساز نضربح و رشرد هسرتۀ اولیره سررمایهداری دولتری
گردید .اساسر ًا در دورۀ پهلروی اول ،ایرران شراهد اشرکال بسریط و در عرین حرال رو بره رشرد
سرمایهداری دولتی بود و به موازات تحوّل در سراختار سرنتی انباشرت سررمایه ،رونرد تشرکیل
سرمایه در چارچوب هستۀ سرمایهداری دولتی و اقمار شبه دولتی و وابسرته آن تقویرت گردیرد.
این روند انباشت سرمایه در آغاز تحت تاثیر نظام جدید و منتظم مالیات ستانی قرار داشرت امرا
رشد سریع و موثر آن ،ناشی از ورود نفت و انباشت سرمایههای نفتی در اقتصراد ایرران برود کره
کاالیی انحصاری و تحت کنترل و مالکیت دولت قرار داشت .با شروع روند جدید انباشت سرمایه
در دورۀ پهلوی اول و تقویت این روند در دورۀ پهلوی دوم ،سرمایهداری با ماهیتی غالبراً دولتری
تکوین و تکامل یافت و بدین ترتیب زمینۀ دگرگرونی در نظرم سرنتی را فرراهم سراخت( .ر.ک.؛
احمدی و ستاری 6411؛ ستاری  .)6411به لحاظ تاریخی ،نقش نفت در اقتصاد سیاسری ایرران
با اکتشاف و بهره برداری از نخستین حلقۀ چاه نفرت در مسرجد سرلیمان ( )6113آغراز شرد و
بویژه با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس (با سرمایۀ  1میلیون لیره) و جایگزینی آن به جای
شرکت اکتشافی دارسی به تدریج این نقش افزایش یافرت 6.ترا  6131نقرش اساسری دولرت در
اقتصاد و تجارت خارجی ایران محردود بره واگرذاری امتیرازات اقتصرادی بره بخرش خصوصری
سرمایهداری خارجی بوده و در آن مقطع ،اقتصاد ایران دارای ماهیت و ساختاری سرنتی و فاقرد
 .6به لحاظ تاریخی ،اولین امتیاز نفت ایران در سال  6111توسط ناصرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی ()William knox D Arcy
بدین شرح واگذار گردید« :حق انحصاری اکتشاف نفت برای استفاده از میدانهای نفتی کشف شده و صادرات نفت برای یک دوره شصت
ساله در سراسر مملکت ایران به جز مناطق شمالی تحت نفوذ روسیه ».در قبال این امتیاز ،دولت ایران  11111لیره بصورت نقد و 11111
لیره دیگر در قالب سهم در نخستین شرکت اکتشافی نفت دریافت نمود و در عین حال؛ شرکت صاحب امتیاز موظف گردید  61درصد از
سود خالص سالیانه بعالوه تمامی داراییها ی شرکت را در پایان دوره امتیاز به دولت ایران پرداخت و واگذار نماید .مجموع دریافتهای
دولت ایران از درآمد نفت درفاصله سالهای  6113تا  6441در حدود  611میلیون لیره بود که تنها 61درصد کل درآمد شرکت نفت ایران
و انگلیس را که بالغ بر  6111میلیون لیره بود؛ تشکیل می داد .روند مزبور ،ساختار کلی و سنتی انباشت سرمایه را دگرگون ساخته و
زمینه را برای تکوین هسته اولیه سرمایه داری دولتی و تکامل تدریجی آن در دورۀ پهلوی هموار نمود( .ر.ک.؛ بارییر116-143 :6413 ،؛
.)Amuzegar and Fekrat 1971
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صنایع پایه و کارخانههای نسبتاً بزرگ (با تعداد  61کارگر و بیشتر) بود( .ر.ک.؛ باری یرر :6413
116-143؛ تقوی 43-41 :6434؛ رزاقی  .)63-11 :6431با پایه گذاری صنعت نفرت ()6113
و در پی تأسیس تعدادی کارخانه کوچک برق ،کبریت سازی و کارخانههای تولیردی (برویژه در
زمینۀ نساجی) نوعی روند جدید در عرصۀ اقتصاد و تجارت ایران آغاز گردیرد( .ر.ک.؛ جمرالزاده
14-611 :64؛  .)Wilber, 1976در فاصلۀ سرالهرای  6131ترا  6413هشرت کارخانرۀ جدیرد
تأسیس شد و این تعداد پس از  6411افزایش یافت .ویژگی عمرومی بسریاری از ایرن صرنایع و
نهادهای اقتصادی جدید «ماهیت غالباً دولتی آنها» بود چرا که دولت با تغییر در سیاسرت کلّری
خود تمرکز و تأکید بیشتری بر کنترل اقتصاد و «توسعه از باال» پیدا نمود .بدین ترتیب با ایجاد
ساختار جدید مالیات ستانی و با ورود تدریجی نفت در ساختار اقتصاد ملّری و تجرارت خرارجی
ایران ،روند دگرگونی و نوسازی ساخت اقتصاد سنتی و ایجاد نهادهای مدرن اقتصادی با عاملیّت
دولتی مسلط (سرمایهداری دولتی) بسط یافت .در  6411بانک ملّی ایرران تأسریس گردیرد ،در
 6411دولت با حمایت بخش خصوصی ،نخستین کارخانههرای نسراجی و مرواد غرذایی را پایره
گذاری نمود و در  6411به تدریج اندیشۀ گسترش صنایع تقویت شد و بخرش خصوصری بررای
سرمایهگذاری و ایفای نقش در بخش صنعت ترغیرب گردیرد( .ر.ک.؛ کمیجرانی-411 :6411 ،
.)411از این سال ( 6411به بعد) با تصویب برخی قوانین مشوّق بخرش خصوصری بررای ایجراد
صنایع جدید (در قالب اعطای تسهیالت گمرکی برای واردات ماشین آالت و پیش بینی معافیت
مالیاتی پنجساله برای کارخانهها) تعداد شرکتهای ثبت شده از  14شرکت در سرال  6466بره
یک هزار و  343شرکت در سال  6461رسید .با این حال ،بره مروازات رشرد صرنعت و صرنایع
جدید ،انحصار نیز در این بخش نوظهور اقتصادی رشد نمود به گونه ای کره از  111هرزار دوک
ریسندگی کارخانجات نساجی در سراسر ایران  31هزار دوک آن به رضاشاه و  331میلیون ریال
از  6هزار و  411میلیون ریال سرمایهگرذاری در فاصرلۀ سرالهای  6463 –61بره سررمایهداری
دولتی و نیز شاه تعلق داشت( .ر.ک.؛ رزاقی )61-11 :6431 ،نهادها ،موسسات و بازارهای مرالی
نیز خصلتی غالباً انحصاری و دولتی به خود گرفت و بانکهای دولتی در مقابل بازاهرای مرالی بره
نحوی مستقل عمل نموده و بازارهای سرمایه ،مکمّل مناسبی برای سیستم برانکی ایرران نبرود.
(ر.ک.؛ گزارش پژوهشی تجربۀ خصوصی سازی .)63-13 :6431 ،با تأسیس بانک ملّی و کنترل
نظام بانکی توسط دولت در چارچوب انحصار حرق چراو و نشرر اسرکناس در سرال  6411و برا
پایهگذاری بانک کشاورزی و صنعتی در  6464و بانک رهنی در  6461و نیز برا تأسریس وزارت
14
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مالیه ،انحصارات مالی تشدید شرد( .ر.ک.؛ براری یرر 13 :6413 ،و 431-431؛ خطیرب :6433
 .)33-31در دهۀ اول دورۀ پهلوی شرکتهایی همچون «شرکت سهامی بیمه ایران» و «شررکت
سهامی پس انداز ملّی ایران» ایجاد شد و اگر چه تأسریس شررکتهرای دولتری در آغراز برویژه
توسط وزارت مالیه بود لکن این روند (تأسریس شررکتهای دولتری) در سرالهای بعرد ،بره سرایر
بخشها همچون وزارت بازرگانی ،صنایع و معادن و بانک صرنعت و معردن نیرز گسرترش یافرت.
(ر.ک.؛ باری یر .)431-411 :6413 ،برا تصرویب قرانون تجرارت در سرال  6466و قرانون ثبرت
شرکتها در  6461جریان سرمایهگذاری بخش خصوصی چارچوبی قانونی یافت؛ امّا در مقایسه با
روند و حجم گسترش هستۀ سرمایهداری دولتی و اقمرار شربه دولتری آن ،بخرش خصوصری از
زمینهها ی کمتری برای انباشت سرمایه ،توسعۀ مالکیت و ایفای نقرش در نظرام اقتصراد ملّری و
تجارت خارجی و در نهایت مشارکت در ساخت قدرت اقتصراد سیاسری برخروردار برود .در ایرن
دوره ،ظهور انحصارات جدید و روبه گسترش زمینههای رشد بخش خصوصی را محدود سراخت
چرا که در سال  6413به موجب قانون انحصار دولتی دخانیات «کلیۀ حقوق مربوط بره واردات،
صادرات ،خرید و فروش ،تهیه ،نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه »...به صورت انحصاری در
اختیار دولت قرار گرفت و بعدها در سال  6461قانون انحصار دولتی تلگراف و در  6466قرانون
انحصار دولتی تجارت خارجی به تصویب رسید .با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و مرتمّم
آن ( 6411و  )6461و قانون تفتیش و نظرارت در خریرد و فرروش سرعار خارجره و مرتمّم آن
( )6411نقش دولت در اقتصاد و تجارت خارجی بیش از پیش تقویت شد( .ر.ک.؛ گل محمدی،
 13-11 :6411و  .)633-631مطابق مادۀ واحدۀ قانون واگرذاری انحصرار تجرارت خرارجی بره
دولت «از تاریخ تصویب این قانون ( )6411/61/1تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بروده و
حق وارد و صادر کردن کلّیه محصوالت طبیعی و صنعتی و تعیرین مروقتی و یرا دائمری میرزان
واردات و صادرات مزبور به دولت واگذار و دولت می توانست تا تصویب متمّم این قرانون از ورود
مال التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید ».مطابق قانون تفتیش و نظرارت در خریرد و
فروش سعار خارجی نیرز « حرق معرامالت مرذکور در ایرن قرانون ،موقتر ًا منحصرر بره دولرت و
بانکهایی شد که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و ضمن عمل بر طبق مقررات این
قانون در کمیسیون نرخ سعار مذکور در مادۀ  4عضویت پیدا کنند .دولت مکلف به سرلب حرق
معامالت مربوط به سعار و نقود خارجی از هر بانکی بود که معامله برخالف مقررات ایرن قرانون
نموده یا از اعزام نماینده در کمیسیون نرخ اسرعار خرودداری مری نمرود(».ر.ک.؛ همران-633 ،
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634؛  .)Banani, 1961: 136-138بدینترتیب طی سرالهای  6461-11صرنایع نوپرا بیشرتر در
حوزۀ مواد غذایی (مانند صنعت چای ،قند و شکر ،برنج پاک کنی ،کنسرو سازی ،روغن کشری و
عصاره گیری) و نیز صنایع نساجی و تولید کاالهای مصرفی سبک (نظیر تولید صرابون ،شیشره،
کاغذ و کبریت سازی) تأسیس شد و دولت نقشی مهم و تعیین کننده در این حروزههرا و برویژه
در آن دسته از صنایع زیر بنایی (همچون ذوب آهن ،فوالد سازی و )...که در اواخرر دهرۀ 6461
ایجاد گردیده بود بر عهده گرفت( .ر.ک.؛ همان) رویرۀ مزبرور زمینرههرای رشرد کمّری و کیفری
صنعت را با عاملیّت دولتی غالب فراهم ساخت به گونه ای که در ایرن اقتصراد مخرتلط (دولتری
خصوصی) تعداد صنایع بزرگ جدید از  11کارخانه در سال ( 6413بدون احتساب تأسیسرات و
صنایع مربوط به بخش نفت) به  431کارخانه در سال  6411رسید( .ر.ک.؛ آبراهامیران:6431 ،
.)611
با وقوع جنگ جهانی دوم و با اشغال ایران در سال  6411روند دگرگونی و نوسازی اقتصادی
ایران و بویژه فرایند توسعۀ هستۀ سرمایهداری دولتی دچار رکود گردیرد( .در ایرن رابطره ر.ک.؛
کاتوزیرران  .)Banani, 1961: 138-145 :6431همزمرران در اوایررل ایررن دهرره ( )6411بخررش
خصوصی تحت تاثیر شرایط ضعف ساخت قدرت جدید (پهلوی دوم) بهتدریج در فاصله سرالهای
 6411-41رشد نمود .در دورۀ پهلوی دوم ،بصورتی مشخص در تدوین اوّلرین برنامرۀ عمرانری6
( )6413-43اصل حمایت از بخش خصوصی در زمرۀ اصول این برنامه قرار گرفت .اگرچه قرانون
برنامۀ عمرانی اول ،سازمان برنامه را مکلف می نمود تا «هر جا که اجرای برنامره توسرط بخرش
خصوصی به مصلحت اقتصادی کشور نزدیکتر بود زمینههای مشارکت این بخرش را در سراختار
اقتصادی فراهم سازد تا بدینترتیب سرمایههای بخش خصوصی در جهت تامین اهرداف برنامرۀ
اول عمرانی کشور مورد استفاده قرار گیرد» با وجود این ،از کل منابع برنامۀ اول عمرانی تنها در

 .6برنامه  3ساله اول عمرانی ،بالفاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته شد .سال  6413به عنوان نقطه آغاز انجام برنامه
ریزی عمرانی و سرآغاز دوره جدید در سیاستگذاری صنعتی به شمار می آید چرا که در این سال ،نخستین سند برنامه کشور برای دوره 3
ساله  6413-6443هم زمان با تأسیس سازمان برنامه به تصویب رسید .به طور کلی ،برنامه  3ساله عمرانی اول در زمان کمبود و ضعف
منابع مالی و اعتباری تدوین گردید وهدف اصلی آن،توسعه بخش کشاورزی ،شبکه حمل ونقل و خدمات اجتماعی بود .در این برنامه،
هزینهها بدین ترتیب تخصیص داده شده بود 11 - :درصد امور اجتماعی 13 ،درصد بخش کشاورزی 14/1 ،درصد ساخت زیربنای حمل و
نقل 63/4 ،درصد نوسازی صنایع و معادن و بقیه جهت توسعه صنعت و تسهیالت ارتباطی .دو سال اول برنامه صرف تأسیس سازمان
برنامه و تجدید ساختار برخی صنایع گردید وبه دنبال آن ،قطع درآمد نفت ،اجرای بسیاری از طرحهای پیشنهادی را متوقف ساخت.
(ر.ک.؛ باری یر646-644 :6413 ،؛ رزاقی)613-634 :6431 ،
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حدود  61/3درصد به حمایت و تقویت بخش خصوصی اختصاص یافته بود تا بصورت مشرارکت،
تسهیالت و وام در اختیار سرمایه گذاران غیر دولتی قرار گیرد( .ر.ک.؛ صرادقی تهرانری:6431 ،
 .)33-31به تدریج الگو و اندیشۀ تقویت بخش خصوصی در برنامۀ عمرانی دوم ( )6443-36برا
توجه و تاکید بیشتری دنبال شد 6و در امور زیر بنایی نیز حضور فعرال بخرش خصوصری مرورد
حمایت قرار گرفت .به موجب مادۀ  1قانون برنامۀ دوم عمرانی ،سازمان برنامه مکلف برود ترا در
مواردی که مردم توسط شهرداریها و یا مستقیماً در زمینههایی چون برق شهرها ،شهرسرازی و
امور عمرانی و زیر بنایی دیگر مایل به سرمایهگذاری بودند بخشی از هزینهها را بصورت بالعوض
و یا در قالب وام (با بهره حداکثر  1درصد) در اختیرار آنهرا قررار دهرد( .ر.ک.؛ صرادقی تهرانری
 .)31 :6431با وجود توجه برنامۀ عمرانی دوم به تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی بویژه در
بخش صنعت ایران در عمل دو نتیجه حاصل گردید :نخست آنکه؛ اگرر چره بره تردریج از سرال
 6443و بویژه در سال  6441نقش بخش خصوصی در حوزۀ صنعت اقتصاد ایران افزایش یافرت
با این حال ،از  11کارخانۀ موجود در سال  6441نیمی به صورت کامرل دولتری برود و بره ایرن
ترتیب ،در فاصلۀ سالهای اجرای برنامۀ عمرانی دوم ،نقش بخش دولتی در اقتصاد ملّی و تجرارت
خارجی (تحت تاثیر افزایش تدریجی عواید نفتی و انباشت بیش از پیش سرمایه) افزایش یافرت.
(ر.ک.؛ تقرروی41 :6434 ،؛ برراری یررر 661-664 :6413 ،و  .)131-113و دوم آنکرره؛ بخررش
خصوصی در حال رشد در این دوره ،غالباً دارای مراهیتی وابسرته و خصرلتی اقمراری برود و در
واقع ،تنها شکل سرمایهداری از حالت «دولتیِ صرف و غالب» به ترکیبی از «سرمایهداری دولتی
و شبه دولتی اقماری» تغییر یافت .بدینترتیب ماهیت و محتوای سرمایهداری دولتی حفظ شرد
و به تدریج تنها در شکل بندیهایی جدید (شبه دولتی) تعیّن و گسترش یافت( .در ایرن رابطره
ر.ک.؛ ستاری .)6411
در پی تجربه ناموفق واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی در طی برنامۀ دوم
عمرانی ،سیاستهای خصوصی سازی این بار در قالرب «انقرالب سرفید» و در چرارچوب برنامرۀ

 .6برنامه هفت سالۀ دوم عمرانی همزمان با آغاز دوباره فعالیت در بخش نفت در سال  6441تهیه و در فاصله سالهای  6443 -36به مورد
اجر ا گذاشته شد .این برنامه به عنوان یک راهبرد جدید در بخش صنعت به توسعه کشاورزی و تأسیسات ساختاری زیر بنایی تاکید داشت
که در آن سهم کشاورزی و آبیاری از بودجه مربوطه  46/6درصد ،سهم حمل و نقل و ارتباطات  41/1درصد ،خدمات اجتماعی 63/4
درصد و صنعت و معدن  66/1درصد بود .ر.ک.؛ باری یر 644-643: 6413 ،؛ رزاقی634-633 :6431 ،؛ قنبری و دیگران–311 :6411 ،
) 411
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عمرانی سوم دنبال شد(6.ر.ک.؛ سوداگر  .)616-611 :6411بهطور کلی ،بعرد از برنامرۀ عمرانری
دوم علیرغم سیاستهای برنامهریزی شده ،گرایش عملی و مسلط در جهت افزایش مستمر سرهم
کارفرمایی دولت و نیروهای اقتصاد سیاسی وابسته در اقتصاد ایران بود( .ر.ک.؛ عیسروی 6411؛
باری یر 6413؛ حاجی یوسفی 6431؛ ستاری 6411؛  .)Mahdavi 1970این رونرد طری برنامرۀ
سوم عمرانی ( )6436-6431به دنبال افزایش بهای نفت شتاب گرفت بگونره ای کره در فاصرلۀ
سالهای  6431-33عواید نفتی دولرت از  461میلیرون دالر در سرالهای  6111-6411بره 6/1
میلیارد دالر رسید و این خود زمینه را برای کاهش نیاز و وابستگی دولت به سرمایههای بخرش
خصوصی اقتصاد از یک طرف و انفکاک ساختاری فزاینده آن از جامعه فراهم نمود .طری برنامرۀ
عمرانی سوم سرمایهگذاری دولت در صنایع سنگین گسترده تر شد و در ادامره برویژه از برنامرۀ
چهارم عمرانی به بعد ،نقش انحصاری دولت و نیروهای اقتصاد سیاسی هم پیوند با آن در بخش
صنعت توسعۀ بیشتری یافت .در حالیکه در این دوره (برنامۀ سوم عمرانی) حوزۀ اصرلی فعالیرت
بخش خصوصی بورس و معامالت امالک و مستغالت بود؛ در حوزۀ کشاورزی ،دولت بهرهبرداری
از مجتمعهای کشت و صنعت را آغاز و با انتصاب مردیران دولتری بررای تعراونیهرای دولتری و
شرکتهای زراعی خصوصی ،نقش مسلط خود را در بخشهای مختلف اقتصراد کماکران حفرظ و
حتی افزایش داد( .ر.ک.؛ تقوی .)41 :6434 ،از دهۀ  6431سیاست کالن اقتصادی ایران برویژه
در حوزۀ تجارت خارجی مبتنی بر جایگزینی واردات و معطروف بره ایجراد برازاری وسریع بررای
مصرف محصوالت صنعتی وارداتی در داخل از یک طرف و تالش بررای ایجراد صرنایع تولیردی
کاالهای مزبور از طرف دیگر بود تا برازار ایرن محصروالت را در جامعره گسرترش دهرد .چنرین
سیاستی با اتکاو به درآمدهای نفتی به افزایش انحصار و رانرت درنظرام اقتصراد ملّری و تجرارت
خارجی در فاصلۀ سالهای ( 6431-36در قالب برنامۀ سوم و چهارم عمرانی) و رشد بخش شربه
دولتی منجر گردید( .ر.ک.؛ عظیمی 31-33 :6431؛ سوداگر 6411؛ ستاری .)6411

 .6برنامه عمرانی سوم ( ) 6436-33با تاکید بر سیاست صنعتی شدن به عنوان راهبرد اصلی توسعه اقتصادی ،سرمایه گذاری دولت در
زمینه صنایع سنگین و سرمایه بر را مورد توجه قر ار داد وبخش خصوصی را به سرمایه گذاری در صنایع سبک ترغیب و تشویق نمود .در
طول برنامه سوم ،صنایع نساجی ،غذایی و صنعتی سبک مانند شیشه سازی توسعه یافته و در عین حال صنایع متوسط و بزرگ در زمینه
فوالد ،کاغذ ،الیاف مصنوعی و پتروشیمی احدا شد( .ر.ک.؛ باری یر)643-641 :6413 ،
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طی برنامۀ چهارم عمرانی )6433-36( 6روند و ترکیرب سررمایهگرذاری و مشرارکت بخرش
خصوصی در اقتصاد ایران حاکی از افزایش نقش بخش خصوصری برود .در فاصرلۀ سرالهای -31
 6431بواسطۀ تحوالت ناشی از اصالحات ارضی و بویژه پس از سال ( 6434مقرارن برا افرزایش
چهار برابری بهای نفت) نقش دولت و شرکتهای دولتری در اقتصراد و تجرارت خرارجی ایرران
افزایش روبه رشدی یافت به طوری که مطابق آمارهای رسمی آن مقطع ،تعداد این شرکتهرا از
 16شرکت دولتی مادر در سال  6411به  11شرکت دولتی در سال  31 ،6413شرکت در سال
 611 ،6431شرکت در سال 6436رسید و دولت بخش مهمّی از سرمایهگذاریهای خرود را در
تمامی بخش های اقتصادی از طریق شرکتهای دولتی بسط داد(ر.ک.؛ گزارش پژوهشری تحلیرل
عملکرد شرکتهای دولتری  .)66-14 :6431در ایرن دوره ،سرهم بخرش خصوصری نیرز در کرلّ
سرمایهگذاریهای انجام شده در صنعت به نحو قابل مالحظه ای در قیاس با سهم بخش دولتری
افزایش یافت .طی سالهای  6433تا  6436بخش خصوصی به ترتیب معرادل ، 11/36 ، 14/43
 31/1 ،611/31و  13/33درصد کلّ بودجۀ جراری و عمرانری بخرش دولتری در بخرش صرنعت
سرمایهگذاری نمود و در همرین دوره ( )6433-36برهترتیرب معرادل ،141/3 ،113/4 ،614/3
 163/1و  111/3درصد کلّ بودجههای عمرانی دولرت در بخرش صرنعت سررمایهگرذاری کررد.
(ر.ک.؛ نونژاد )166-163 :6416 ،به رغم رشد شاخصهای کمّیِ سرمایهگذاری و افزایش میزان
مشارکت بخش خصوصی در برنامههای مختلف عمرانی بویژه از برنامه چهارم عمرانری بره بعرد،
شاخصهای کیفی حاکی از رشد بخش خصوصی بیشتر در قالرب «سررمایهداری شربه دولتری و
اقماری» و نه «نیروهای مستقل بازار و بخش خصوصی» بود(همان).
در برنامۀ پنجم عمرانی )6431-31( 1بر خالف برنامۀ عمرانی چهارم سهم بخرش خصوصری
در کلّ سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش صنعت در مقایسه با بخش دولتری دچرار کراهش
 .6برنامه چهارم عمرانی با هدف تسریع فرایند رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملّی از طریق قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی
و ارتقاو بازده سرمایه و استفاده از روشهای مدرن در بخشهای مختلف ،توزیع عادالنه تر درآمد ،کاهش وابستگی به خارج و تنوع بخشی به
کاالهای صادراتی ،با اعتبار اولیه  311میلیارد ریال از اول فروردین  6433به اجرا درآمده و سپس در خرداد ماه  ،6431اعتبار این برنامه
به  311میلیارد ریال افزایش یافت .به طور کلی ،الگوی توسعه مورد نظر برنامه چهارم عمرانی ،صنعتی کردن ایران و توجه محدود به
بخش کشاورزی بوده و بر این اساس ،بیشترین سهم از کل اعتبارات به فصل صنایع و معادن تعلق داشت( .در این رابطه ر.ک.؛ نونژاد،
)111 -113 :6416
 .1برنامه عمرانی پنجم که در نیمه دوم سال  6431تهیه و در بهمن ماه همان سال به تصویب رسید ،دارای اعتباری بالغ بر  6311میلیارد
ریال بود که در میان سه بخش امور عمومی ( 3/3درصد) امور اجتماعی ( 41/6درصد) و امور اقتصادی ( 11درصد) تقسیم شده بود .به
طور کلی؛ مهمترین سر فصل در حوزه اقتصادی ،توسعه کشاورزی و دامپروری و سپس توسعه صنایع (با سهمی معادل  61/1درصد) بود.
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شد و در حالیکه این سهم بصورتی مشخص طی سالهای  6431و  6434در حدی بسریار براال و
به ترتیب معادل  11و  11/31درصد بود روند مزبور طی سالهای  6433-31بره تردریج کراهش
قابل توجهی یافت و به ترتیب معرادل  11/13 ، 34/33و  33/1درصرد گردیرد .در سرال 6431
مسأله واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مطرح و به دنبرال آن  44درصرد از  31درصرد
سهام مقرر و پیش بینی شده  441کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد .از سال  6436به بعد
بویژه در سال  6433در پی تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی روند جدیردی در
عرصۀ خصوصی سازی در دورۀ پهلوی دوم آغاز گردید .اگر چه مطابق این مصوبه ترا  11درصرد
سهام واحدهای دولتی و تا  31درصد سهام شرکتهای صنعتی بخش خصوصی باید به کارگران
و کارکنان همان واحدها و سپس کشاورزان و عموم عرضه می شد اما در عمل تا سرال  6433از
یک سو سهام شرکتهای دولتی عرضه نگردید و از سوی دیگر ،تنها حدود  641شررکت برزرگ
تولیدی تا  11درصد سهام خود را مطابق قانون گسترش بره برازار عرضره نمرود(ر.ک.؛ گرزارش
سازمان بورس اوراق بهادار .)63-16 :6433 ،در این دوره ،نقش دولت در فراینرد تولیرد کراال و
خدمات ،تجارت خارجی و به ویژه ایجاد اشتغال بریش از پریش افرزایش یافرت 6و شررکتهرای
دولتی در حوزههای بازرگانی ،حمل و نقل ،معادن و خدمات مالی نیز ایجاد شرد( .ر.ک.؛ تقروی،
 )43-41 :6434کاهش نقش و سهم بخش خصوصی در برنامۀ پرنجم عمرانری اساسراً ترابعی از
افزایش توان و ظرفیتها ی مرالی دولرت (انباشرت سرریع و گسرترده سررمایه) در پری افرزایش
چشمگیر بهای نفت در این مقطرع برود( .در ایرن رابطره ر.ک.؛ فروران .)314-311 :6431 ،بره
تدریج و به موازات ایجاد نهادها و ساختارهای جدید ،حوزۀ انحصارات دولتری برر ایرن نهادهرا و
ساختارها نیز گسترش یافت و در کنار مالکیت انحصاری دولت بر صنعت نفت ،مالکیت مشرابه و
انحصاری آن بر حوزۀ تلفن و تلگراف ( ،)6446بنادر و کشتیرانی ( ،)6441آب و بررق ( 6433و
 ،)6431جنگلها و مراتع ( ،)6431رادیو و تلویزیون ( )6431و شرکت هواپیمرایی ملّری ()6433
در قالب مواد قانونی تصویب و تثبیت گردید( .ر.ک.؛ همان و نیز؛هالیدی .)6431

با افزایش قیمت نفت و تداوم حجم روبه رشد صادرات نفت خام ،ظرفیتهای مالی جدیدی برای اقتصاد دولتی ایجاد گردید و بدین جهت،
درمرداد ماه  6434اعتبارات این برنامه عمرانی افزایش یافت( .ر.ک.؛ نونژاد)163-161 :6416 ،
 .6به موازات رشد صنایع جدید ،نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت از  64/1درصد در سال  6463به  63/6در صدد در سال  6413و
 61/1درصد از  6443افزایش یافت( .ر.ک.؛ گازیوروسکی)414-413 :6436 ،
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نتیجه گیری
در ساختار اقتصاد سیاسی ایرانِ سدههای میانه (از قرن  66ترا اواخرر قررن  61مریالدی) در
درون توابع محدود تولید آن ،از یک سو حد معین و محدودی برای انباشرت سررمایه و بره تبرع
آن ،شکلگیری و گسترش بخش خصوصی اقتصاد سنتی وجود داشت و از سوی دیگر خذ انواع
مالیاتها و تصرف مستقیم بخش اصلی مازاد اقتصادی توسط طبقات اقتصاد سیاسی مسرلط (در
قالب مالیات ستانی سنگین و مصادره کاالها ،اموال و زمینها) اساساً مازاد قابل مبادلۀ انردکی را
باقی میگذاشت تا زمینه را برای انباشت سرمایه در بخش خصوصی اقتصاد و رشرد پیوسرته آن
فراهم ساخته و منجر به شکل گیری نیروهای اقتصاد سیاسی رقیب ساخت قردرت مسرتقر و در
نهایت ایجاد نوعی توازن قدرت میان نیروهای اقتصاد سیاسی برازار و سراخت قردرت مسرلط (از
عصر سلجوقی تا اواخر قاجار) گردد .در نتیجه ،تغییری اساسی در مناسبات سنتی ارباب رعیتری
و تحوّلی بنیادی در حقوق مالکانه ایجاد نشد و حقروق مالکانرۀ خصوصری برا برخری تغییرهرای
شکلی و بدون تحوّلی ماهوی و ساختاری کماکان در قالرب «تیولرداری» بره مثابرۀ نظرام غالرب
مالکیت تداوم یافت و در عین حال ،جنبههای مختلف شریوۀ تولیرد زمینرداری از قبیرل شرکل
اجاره ،روش های سامان دهی نیروی کار ،فنرون تولیرد ،نروع محصرول ،نظرام آیرش محصرول و
چگونگی بهره برداری از زمین نیز دچار تحوّل اساسری نشرد .در کنرار ضرعف و زوال سیاسرت و
تزلزل حقوق مالکانۀ خصوصی و انباشت ناقص و پراکنردۀ سررمایه ،رکرود و نراهمگونی تولیرد و
محدود بودن نظام تولید کاالیی و مصرفی نیز اساساً به اقتصاد ایرران در ایرن دوره نیرز مراهیتی
غالباً معیشتی و نه تجاری داد .این روند در نیمه دوم قرن نوزدهم دچار گذار ابتدایی و تغییراتی
هرچند محدود شد .از اواخر قرن نوزدهم ،اقتصاد راکد ،معیشرتی و ماقبرل تجراری و نیرز نظرام
مبادلۀ چند پاره ،به تدریج به سمت اقتصاد بازار گررایش یافرت و بردینترتیرب ،حجرم تجرارت
خارجی ایران ولو به صورتی محدودتر در قیاس با نیروهای سرمایه داری جهانی افرزایش یافرت.
برآیند کلّی این روند ،تجاری شدن کشاورزی ،بهبود نسبی نظام حمل و نقرل و ارتباطرات و نیرز
ایجاد صنایع کوچک جدید در اقتصاد در حال تغییر ایران بود که زمینه را برای افزایش سررمایه
بویژه در بخش زمینداری (شکل گیری زمینداری تجاری) ،رشد درآمد ملّی و بره تبرع آن رشرد
معیارهای زندگی شهری فراهم ساخت .روند توسعۀ تجارت خارجی و گسترش اقتصاد مبادلرهای
باعث افزایش میزان جمعیت و نیز رشد جمعیت شرهری و گسرترش نسربی فعالیرتهرای غیرر
کشاورزی شد و در عین حال ،زمینهساز تکوین طبقات جدید اجتماعی در قالب گرروه کروچکی
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از روشنفکران در درون دیوانساالری در حال ظهور از یک طرف و گروه جدیدی از تجار برزرگ و
سرمایهدار و نیز یک طبقه کارگر صنعتی جدید از طرف دیگرر شرد و در ادامره ،زمینره را بررای
ظهور و بسط آراو و اندیشههای اجتماعی و سیاسی جدید در قالب مشرروطه خرواهی ،حکومرت
قانون ،ناسیونالیسم و آزادیهای اساسی فراهم ساخت .توسعۀ کشاورزی کراالیی تجراری در نیمرۀ
دوم قرن نوزدهم ،تغییرات نسبتاً مهمی را در مناسبات اربراب رعیتری ایجراد نمرود امرا اعطرای
امتیازات تجاری به بخش سرمایه داری خارجی و بویژه توافقات تعرفه ای با ایرن بخرش ،واردات
را بیش از صادرات نمود .نفوذ منسوجات وارداتی ارزان باعث تحلیرل تردریجی اقتصراد طبیعری
روستاها شد و بر اثر آن از یکسو ساختار یکدست جماعات روستایی به تدریج تحلیرل رفرت و از
سوی دیگر زمینداران به طور روز افزونی حیات اقتصادی اجتماعی روستاها را متأثر ساختند بره
گونهای که طی قرن نوزدهم گرایشی کلی نسبت به افزایش اطاعت شخصی زارعان از زمینردارن
شکل گرفت .بدهیهای خارجی دولت رشد یافت ،مالکیرت خرارجی برر صرنایع داخلری فزونری
گرفت ،شرایط نابرابری در چرخۀ صادرات و واردات میان نیروهای اقتصاد ملّی و نیروهای اقتصاد
بین الملل بر اثر عروارض گمرکری تبعریم آمیرز و فقردان قردرت رقابرت تولیردات داخلری برا
محصوالت خارجی شکل گرفت و اقتصاد سیاسی ایران همچنان با اوصافی چون اسرتبداد ،فسراد
دیوانی ،سلطۀ خارجی ،فقدان امنیت مالکیت خصوصی ،تداوم مصادرۀ اموال و اراضری ،اسرتمرار
مالیات ستانی اجبارآمیز و مبتنی بر زور ،گسیختگی نظام تولیدی و فقدان زیرسراخت اقتصرادی
نظیر نظام حمل و نقل و نیز تجارت خارجی نرابرابر بازشرناخته مری شرد .بردینترتیرب بخرش
خصوصی در اقتصاد به دلیل «محدود بودن حقوق مالکیت خصوصی و نقش محدود ایرن بخرش
در حوزههای اصلی اقتصاد ملی و تجارت خارجی» و «اسرتمرار شررایط نرابرابر اقتصرادی میران
بخش خصوصی و نیروهای سرمایهداری دولتی و شربه دولتری» از زمینرههرای محردودی بررای
«انباشت موثر سرمایه» (در قالرب برورژوازی ملّری و نیروهرای برازار) و تبردیل بره یرک نیرروی
تاثیرگذار در اقتصاد سیاسی ایران برخوردار بود .در این فرایند پیوستۀ تراریخی ،از زمران شرروع
روند جدید انباشت سرمایه (نفت) در دورۀ پهلوی اول و بویژه پهلوی دوم و در ادامه ،تحت تاثیر
سیاستهای جدید اقتصادی (در قالب برنامههای عمرانی) به موازات گسترش هستۀ سررمایهداری
دولتی ،اشکال جدید و اقماری آن (در قالب سرمایهداری شبه دولتی) نیز ایجاد و توسرعه یافرت.
این شکل بندیهای جدید سرمایهداری (شبه دولتری اقمراری) همرواره برا هسرتۀ سررمایهداری
دولتی اتحاد داشته و تابعی از آن بوده است .در حالیکه تا آستانۀ استقرار پارادایم قدرت پهلروی،
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نظام اقتصاد ملّی و تجارت خارجی ایران اساساً با ساختاری سنتی زمینه ساز تحرول در «فراینرد
انباشت سرمایه» و «نضبح و گسترش بخش خصوصی سرمایهداری» نگردید؛ بره تردریج برر اثرر
افزایش نقش یک متغیر جدید و تاثیرگذار در ترکیب اقتصاد ملّی و تجارت خارجی ایران (یعنری
نفت) روند انباشت سرمایه و به تبع آن نظام سنتی اقتصاد و تجارت دگرگون گردید .به مروازات
ظهور متغیرهای جدید در اقتصاد سیاسی ایران (همچرون نفتینگری ،دیوانسراالری رو بره رشرد،
ارتش جدید ،دگرگونی و نوسازی ساختارها و نیروهای سنتی و ) ...به تدریج زمینههای گررایش
به توسعۀ هستۀ سرمایهداری دولتی و اقمار شبه دولتی آن بریش از پریش تقویرت گردیرد و در
ادامه ،از این نوع سرمایهداری به مثابۀ ابزاری در جهت تضاد و مواجهه با صوربندیها و نیروهای
سنتی و ایجاد دگرگونی در آنها یا «گذار میانی» در نظام اقتصاد سیاسی و شکل بندی اجتماعی
ایران استفاده گردید .بعد از «گذار ابتدایی» در نیمه دوم قرن نوزدهم و «گذار میرانی» در دورۀ
پهلوی ( ،)6413-6433گذار سوم یا «گرذار برزرگ» در دورۀ پرس از اسرتقرار پرارادایم قردرت
جمهوری اسالمی ( 6433به بعد) آغاز گردید و هم اکنون ،نظرام اقتصراد سیاسری و فرماسریون
اجتماعی ایران در حال «گذار بزرگ» است( .برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.؛ ستاری .)6411
منابع
الف) منابع فارسی
آبراهامیان ،یرواند ( .)6431ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتراحی .تهرران:
نی.
آبراهامیان ،یرواند ( .)6431مقاالتی در جامعه شناسی سیاسی ایران ،ترجمه سهیال ترابی فارسرانی.
تهران :شیرازه.
آدمیت ،فریدون ( .)6433فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطه ایران .تهران :پیام.
اقبال آشتیانی ،عباس ( .)6413تاریخ مغول .تهران :امیرکبیر.
اشرف ،احمد ( .)6436نظامهای بهره برداری در ایران .تهران :سازمان برنامه و بودجه.
اشرف ،احمد ( .)6431موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران :دوره قاجار .تهران :پیام.
اشرف ،احمد ؛ بنو عزیزی ،علی( .)6413طبقات اجتماعی  ،دولت و انقالب در ایران ،ترجمه سرهیال
ترابی فارسانی .تهران :نیلوفر.
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اشرف ،احمد (« .)6416دهقانان ،زمین و انقالب» ،مندرج در؛ مسائل ارضیی و دهقیانی (مجموعیه
مقاالت) .تهران :آگاه.
احمدی ،حمید ؛ ستاری ،سجاد (« .)6411اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سرازی در ایرران»،
فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دورۀ  ،34شماره .1
امجد ،محمد ( .)6411ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دیین سیاالری ،ترجمره حسرین مفتخرری.
تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.
انتنر ،مروین ( .)6411تاریخ روابط بازرگانی روس و اییران ( ،)1121-1111ترجمره احمرد تروکلی.
تهران :بنیاد موقوفه افشار.
باری یر ،جولیان ( .)6413اقتصاد ایران ،ترجمه تقوی و دیگران .تهرران :موسسره حسابرسری سرازمان
صنایع ملّی ایران و سازمان برنامه.
باستانی پاریزی ،محمد ابراهیم ( .)6433سیاست واقتصاد عصر صفوی .تهران :صفی علیشاه.
بشیریه ،حسین ( .)6416موانع توسعه سیاسی در ایران .تهران :گام نو.
پاسور  ،ک .ا .و دیگرران ( .)6436تاریخ ایران :از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانیان،
ترجمه حسن انوشه .تهران :امیرکبیر.
پطروشفسکی ،ایلیا پاولویا ( .)6436تاریخ ایران در سدههای میانه ،ترجمه سیروس ایزدی و حسین
تحویلی .تهران :پیام.
پتروشفسرکی ،ی .و .)6433( .کشاورزی و مناسبات ارضی در عصر مغول 1 ،جلرد ،ترجمره کرریم
کشاورز .تهران :پیام.
پیگو لوسکایا ،ن .و دیگرران ( .)6431تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هیجدهم ،ترجمره کرریم
کشاورز .تهران :پیام.
پیرنیا (مشیرالدوله) ،حسن ( .)6411ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم 4 ،جلد .تهران :دنیای
کتاب.
تقوی ،مهدی (« .)6434خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی ج .ا .ا» ،فصیلنام تققیقیات
مالی ،سال اول ،شماره چهارم.
جمالزاده ،محمد علی ( .)6411گنج شایگان (اوضاع اقتصادی اییران در ابتیدای قیرن بیسیتم).
تهران :کتاب تهران.
حاجی یوسفی ،امیر محمد ( .)6431دولت ،نفت و توسعه اقتصادی در اییران .تهرران :مرکرز اسرناد
انقالب اسالمی.
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خسروی ،خسرو ( .)6433جامعه دهقانی در ایران .تهران :پیام.
خطیب ،محمدعلی ( .)6433اقتصاد ایران .تهران :دانشگاه آزاد.
رحمانی ،اختر ( .)6431مالکیت و بهره برداری از زمین در ایران .تهرران :شررکت سرهامی چراو و
انتشارات کتاب ایران.
رزاقی ،ابراهیم ( .)6431نقدی بر خصوصی سازی در ایران .تهران :موسسه رسا.
سازمان بورس اوراق بهرادار ( .)6433گفتاری پیرامون خصوصی سازی و اثرات آن بیر بنگاههیای
تولیدی .تهران :سازمان بورس.
ستاری ،سجاد ( .)6411اقتصاد سیاسی خصوصی سازی در ایران معاصر ،رساله دکترری ،دانشرگاه
تهران :دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
ستاری ،سجاد (« .)6411پارادایم قدرت به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات دولت و نظام
سیاسی» ،فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران ،سال ششم ،شماره .4
سیوری ،راجر ( .)6414ایران عصر صفوی ،ترجمه احمد صبا .تهران :کتاب تهران.
سیوری ،راجر ( .)6411در باب صفویان ،ترجمه رمضانعلی روح اللهی .تهران :مرکز.
سوداگر ،محمد رضا ( .)6431نظام اربیاب رعیتیی در اییران .تهرران :موسسره تحقیقرات اقتصرادی
اجتماعی پازند.
سوداگر ،محمد رضرا ( .)6411رشد روابط سرمایهداری در ایران؛ مرحله گسیتر

(.)1312 -75

تهران :شعله اندیشه.
سازمان برنامه و بودجه ( .)6441سنجش پیشرفت و عملکرد برنامیه عمرانیی هفیت سیاله دوم
ایران .تهران :سازمان برنامه و بودجه.
شاردن ،ژان ( .)6431سفرنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسی .تهران :امیرکبیر.6431،
صادقی تهرانی ،علی (« .)6431دو تفکر پیرامون برنامه ریزی در ایران» ،مندرج در؛ مجموعه مقیاالت
همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران ،جلد اول .تهران :مرکز تحقیقات اقتصاد ایرران
و سازمان برنامه و بودجه.
عظیمی ،حسین (« .)6431اندیشه توسعه و برنامه ریرزی در ایرران» ،منردرج در؛ مجموعیه مقیاالت
همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران ،جلد اول .تهران :مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.
عیسوی ،چارلز ( .)6411تاریخ اقتصادی ایران ( ،)1217-1332ترجمه یعقوب آژند .تهران :گستره.
فرای ،ریچارد ،ن .)6411( .میراث باستانی ایران ،ترجمره مسرعود رجرب نیرا .تهرران :نشرر علمری و
فرهنگی.
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فضل اهلل ،رشید الدین ( .)6433تاریخ مبارک غازانی ،به اهتمام کارل یان .تهران :اقبال.
فضل اهلل ،رشید الردین ( .)6441جامع التواریخ (تاریخ مغوالن اییران) 1 ،جلرد ،بره اهتمرام بهمرن
کریمی .تهران :اقبال.
فلسفی ،نصراهلل ( .)6441زندگانی شاه عباس اول ،جلد اول ( 3جلد) .تهران :علمی و فرهنگی.
فوران ،جان ( .)6431مقاومت شکننده (تاریخ تقوالت اجتمیاعی اییران) ،ترجمره احمرد تردین.
تهران :موسسه خدمات فرهنگی رسا.
قنبری ،علی و دیگران ( .)6411تاریخ تقوالت اقتصادی ایران .تهران :سمت.
کاتوزیان ،محمد علی همرایون ( .)6431دولت و جامعه در ایران :انقراض قاجار و استقرار پهلیوی،
ترجمه حسن افشار .تهران :مرکز.
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ( .)6433اقتصاد سیاسی ایران ،ترجمره محمرد رضرا نفیسری و کرامبیز
عزیزی .تهران :مرکز.
کارشناس ،مسعود ( .)6411نفت ،دولت و صنعتی شدن در اییران ،ترجمره علری اصرغر سرعیدی و
یوسف حاجی عبدالوهاب .تهران :گام نو.
کرانتوفسکی و دیگران ( .)6431تاریخ ایران از زمان باستان تیا امیروز ،ترجمره کیخسررو کشراورز.
تهران :پیام.
کوزنتسو ،ن .آ« .)6411( .سازمان اصناف ایران در اوایل قرن  61میالدی» ،مندرج در؛ عیسوی ،تیاریخ
اقتصادی ایران ،ترجمه یعقوب آژند .تهران :گستره.
کدی ،نیکی آر ( .)6416ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ،ترجمه مهدی حقیقتخرواه .تهرران:
ققنوس.
کمیجانی ،اکبر ( .)6411ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در ایران .تهران :وزارت امرور اقتصرادی و
دارایی.
کسروی ،احمد ( .)6433تاریخ مشروطه ایران .تهران :امیرکبیر.
گازیوروسکی ،مارک جی ( .)6436سیاست خارجی آمریکا و شاه ،ترجمره فریردون فراطمی .تهرران:
مرکز.
گزارش پژوهشی ( .)6431تقلیل عملکرد شرکتهای دولتی .تهران :سازمان برنامه و بودجه.
گل محمدی ،احمد ( .)6411اسنادی از ارز و انقصار تجارت خیارجی در دور رضاشیاه .تهرران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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گیرشمن ،رومن ( .)6431ایران از آغاز تا اسالم ،ترجمه محمد معین .تهران :شرکت انتشارات علمری
و فرهنگی.
لمبتون ،آن کاترین سواینفورد ( .)6411تداوم و تقوّل در تاریخ میانه ایران ،ترجمره یعقروب آژنرد.
تهران :نی.
لمبتون ،آن کاترین سواینفورد ( .)6433مالک و زارع در ایران ،ترجمه منوچهر امیری .تهرران :بنگراه
ترجمه و نشر کتاب.
لمبتون ،آن کاترین سواینفورد ( .)6431نظریه دولت در ایران ،ترجمه چنگیز پهلوان .تهران :گیو.
مارکس ،کارل ( .)6414گروندریسه 1 ،جلد ،ترجمه باقر پرهام و احمد تدین .تهران :آگه.
نعمانی ،فرهاد ( .)6431تکامل فئودالیسم در ایران .تهران :خوارزمی.
نفیسی ،سرعید ( .)6433تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران درقرون معاصر .تهرران :بنیراد موقوفرات
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