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مقدمه
اولویت توسعۀ کشاورزی یا صنعت ،اغلب به عنوان دو هدف متضاد در مباحزث اقتصزادی
مطرح شده و بازتاظ این نظریات باعث ههترتزریهزای متفزاوتی در ارزیزابی تحزویت
اقتصادی ایران دورۀ پهلوی و عملکرد برنامهری یهای اقتصادی این دوره رردیزده اسزتت
بنابراین ،عدهایی با عقتدۀ اولویت صنعت برکشاورزی ،برنامههای صنعتیشدن ایران را در
این دوره با دید مثبت ارزیابی کرده و از ل وم صنعتیشدن ایران دفاع کرده یا مزیکننزدت
در مقابل عدهایی دیگر که بر توانمندی توسعۀ کشاورزی در برابزر صزنعتیشزدن عقتزده
دارند ،صنعتیشدن ایران را در این دوره به زیان بخش کشزاورزی توصزتک کزردهانزدت در
متان رروه اول افرادی مانند چارل عتسوی ،ویلتام فلور ،علزی زاهزدی ،ناصزر معتمزدی،
همال اده ،غالمعلی وحتد مازندرانی و دیگران()0را میتوان نام برد که هر کدام بزر اسزا
برداشت خاصی از ل وم صنعتی شدن ایران دفاع نموده یا آن را مثبت ارزیزابی کزردهانزدت
در رروه دوم افرادی مانند نتکی کدی ،هان فزوران و همزایون کاتوزیزان ،صزنعتیشزدن
دورۀ رضاشاه را عاملی زیابنار برای کشاورزی دانستهاند()2ت عدۀ دیگری وهود دارند که به
طور غترعلمی و با بتانی ایدئولوژیک ،برنامۀ صنعتی شدن ایران دراین دوره را یک برنامۀ
استعماری و آراهانه برای هلورتری از رشد بورژوازی ملزی و نزابودی کشزاورزی عنزوان
کردهاندت از این رروه میتوان به افراد وابسته بزه هریزان چزا ماننزد شزاپور رواسزانی و
فریبرز رئتس دانا نام برد()9ت
چارل عتسوی این سوءظن دربارۀ صنعتیشدن را ناشی از بیخردی اقتصادی این
افراد میداند که در نتتجۀ القاء بعضی از خارهیها به وهود آمده بودت چرا که افراد به
ظاهر خترخواه خارهی در روش اهالی خاورمتانه چنتن میخواندند که این منطقه برای
کشاورزی مناسب است و بست از دیدراه عتسوی این نوع سوءظنها و درک نادرست از
وضعتت اقتصادی بود که مانع توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمتانه میشدت
زیرا این احسا در محافل حکومتی و همچنتن در متان اتباع حکومتها وهود داشت
که توسعۀ صنعتی بتشتر به دست خارهیها و در ههت منافع آنان یا اقلتتها خواهد
بودت بنابراین ،افرادی چون همال اده در ایران و طلعت حرظ در مصر که از صنعتی شدن
کشور حمایت می کردند ،انگشتشمار بودند (عتسوی ،صص )039-031ت
یکی از انتقاداتی که از برنامههای صنعتی شدن این دوره میشود این است کزه چزرا
به های سرمایهرذاری در صنایع مصرفی ،مانند قند و نساهی ،ایزن سزرمایههزای انزدک
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برای پروژههای آبتاری و توسعۀ ماشتنآیت کشاورزی بهکار ررفته نشد؟ هرچند در ایزن
رفتار برای پرداختن به این موضوع مجال نتست ،باید در نظر داشزت کزه بزدون توسزعۀ
صنعتی ،امکان توسعۀ کشاورزی و کاربرد وسزتع ماشزتنآیت در بخزش کشزاورزی نتز
وهود ندارد ،چرا که کاربرد ماشتن خودبهخود باعث رسزترش بتکزاری متزان کشزاورزان
میشود و چون زمتنۀ کاریابی در بخش صنعت برای کاررران بتکار شدۀ بخش کشاورزی
وهود ندارد ،در اقتصاد کشور پتامدهای نارواری خواهد داشتت همچنتن ،این کزه رفتزه
میشود ارر صنعت توسعه داده شود توسعۀ کشاورزی متوقک میرزردد ،حقتقزت نزدارد
چرا که کشاورزی نمیتواند به یک سطح زندری معقول دست یابزد مگزر اینکزه مشزاغل
هدیدی در خارج از م ارع ایجاد شودت ارر قرار است کشاورزی سطح بایتری از زنزدری
را نتتجه دهد ،باید تقاضا بزرای مصزنوعات فزراهو شزود ،بنزابراین کشزاورزی و صزنعت
یکدیگر را تقویت میکنند (متتزر ،ج ،2ص )857ت به این ترتتب ،اولتن ارتباط بتن کشاورزی
و صنعت با اشتغال یک نتروی کار غترماهر کشاورزی در بخزش صزنعتی و فعالتزتهزای
خدماتی هانبی حاصل میشودت در مراحل آغازین توسعۀ اقتصادی ،صنعت فعالتتی است
که از نتروی کار استفاده میکند و می توانزد آنهزا را آزادانزه از منبزع نتزروی کزار مزازاد
کشاورزی ترمتن کند (همان ،ص )813ت
الگوی توسعۀ صنعتی کشورهای پتشرفته در دو قرن اختزر نشزان مزیدهزد کزه در
مراحل اولتزۀ توسزعۀ صزنعتی در اکثزر ایزن کشزورها ،تولتزد کایهزای مصزرفی ماننزد
منسوهات برای بازارهای داخلی و خارهی ،هنبۀ مسلط داشته و فقزط در مرحلزۀ اختزر
است که تولتد کایهای سرمایهای نسبت به کایهای مصرفی پتشی میرتردت مثال نسبت
تولتد کایهای مصرفی نسبت به کایهزای سزرمایهای در بریتانتزا ،بلژیزک و فرانسزه ،در
اواسط قرن نوزدهو بتن  1تا  5برابر بوده است ،در حالیکه صنایع ژاپن نسبتی مشابه بزا
این را در اوایل قرن بتستو نشان مزیدهزد (داظ ،ص )025ت در کشزورهای توسزعه نتافتزه
مانند ایران نت ال اما توسعۀ صنعتی میبایستی از طریق ایجاد صزنایع مصزرفی و غزذایی
شروع میشدت
رذشته از این ،افرادی که صنعتی شدن را به زیان بخش کشاورزی میداننزد چنزتن
تصور میکند که صرف بهکارانداختن سرمایههای بتشتر در بخش کشاورزی ل وما باعزث
اف ایش تولتد و بهروری میشودت در حالیکه تئوریهزای اقتصزادی عکزس ایزن مزورد را
نشان میدهند؛ از نظر آلفرد مارشال ،به کار رزرفتن سزرمایه و کزاررر بتشزتر در بخزش
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کشاورزی نمی تواند موهب اف ایش تولتد شود مگر آنکه هم مان با این سزرمایه و تزالش
بتشتر ،دانش کشاورزی بتشتری فراهو رردد ()Marshal, p.127ت تئزودور شزولت نتز بزا
بررسی نمونههایی از هوامع فقتر سنتی رواتمای و هنزد نتتجزه مزیرتزرد کزه چزون در
کشاورزی سنتی قتمت منابع و هریزانهزای درآمزد حاصزل از تولتزد کشزاورزی نسزبتا
بایست ،هر نوع سرمایهرذاری اضافی در هر یک از عوامل سنتی تولتد ،از بازدهی پایتنی
برخوردار استت بنابراین ،حتی سرمایهرذاری خارهی در عوامل تولتد سزنتی کشزاورزی،
پایتن بوده و نمیتواند به این نوع سرمایهرذاری هلب شودت عالوه بر این ،چزون افز ایش
موهودی عوامل تولتد تجدیدپذیر کشاورزی در هوامزع فقتزر انزدک بزوده و بزه کنزدی
صورت میرترد ،انگت ۀ پسانداز در این زمتنه بستار ضزعتک اسزت و در نتتجزه بزازدهی
سرمایهرذاری دولتی در عوامل تولتد سنتی کشاورزی نت بستار ضعتک خواهزد بزودت بزه
هرحال در یک کشاورزی سنتی ،عوامل تولتدی که هامعه بزه آنهزا متکزی اسزت ،بزرای
رستدن به رشد اقتصادی ،منابعی پره ینه هستند (شولت  ،ص )79-39ت به طور کلی آهنز
توسعۀ کشاورزی با توسعۀ صنعت متفاوت استت به خاطر زنده بودن بخزش کشزاورزی و
تعدد ساختی آن ،برنامههای توسعۀ کشاورزی در کوتاهمدت امکانپزذیر نتسزتت توسزعۀ
کشاورزی بستار زمانبر و ه ینهبر است و در کوتاهمدت نمیتوان انتظار سزریع بازرشزت
سرمایه را داشتت مخصوصا در کشورهای عقزبمانزده کزه هزت رونزه زیرسزاخت شزبکۀ
حمل ونقل و نظام حقوقی مالکتت ارضی وهود ندارد و در عتن حال با موانزع فرهنگزی و
رشد سریع همعتت مواهه است ،نباید انتظار داشت که در کوتاهمزدت بتوانزد در بخزش
کشاورزی توسعه یابدت
به هر حال ،امروزه در متان اقتصاددانان کمتر کسی پتدا میشود که مباحث بتهزودۀ
اولویتبندی توسعۀ یکی از بخشهای صنعت یا کشاورزی را هدی بگترد یا تضادی متان
این دو بخش تصور کندت به ویژه ،زمانی که بحث فراوری مواد غزذایی و مصزرفی مطزرح
میشود ،این محصویت چنان پتوندی متان دو بخش کشاورزی و صنعت به وهود میآورند
که به هت وهه نمیتوان دورانگی متان این دو را تصور کردت با این دیدراه ،بزرای روشزن
شدن موضوع ،بایستی صنایع این دوره را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شزود کزه -0
حوزه فعالتت این صنایع در چه سطحی بود؟  -2چه ضرورتهایی در آن هنگام ایزران را
به سوی توسعۀ این صنایع سوق میداد و آیا واقعا توسعۀ این صنایع آنرونه که بعضیها
پنداشتهاند ،برای کشاورزی ایران زیانبار بود؟
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در ادامه برای روشن شدن بحث ابتدا باید ضرورتهایی را که موهزب اتخزاچ چنزتن
ستاستی شد ،بازبتنی نمود و آنگاه با ارزیابی عملکرد صزنایع ایجزاد شزده در ایزن دوره،
تر تر آن بر اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار دادت
اثرات نظام اقتصاد جهانی و شکلگیری صنعتیسازی جایگزین واردات
بعد از هن ههانی اول تغتترات رستردهای در مسزائل ستاسزی و اقتصزادی ههزان بزه
وهود آمدت در درهۀ اول ،کشورهای تازه استقالل یافتۀ بعزد از هنز  ،بزه دنبزال راهزی
بودند تا با خوداتکایی و استقالل اقتصزادی ،اسزتقالل ستاسزی تزازه کسزبشزدهشزان را
تحکتو بخشندت بستاری از این کشورها انگت ۀ خوداتکایی اقتصادی را بزا کزاهش واردات،
ایجاد تعرفههای رمرکی سخترترانه ،حزذف تجزارت آزاد و سزاخت صزنایع مصزرفی و
غذایی برای کاهش وابستگی شروع کردندت در طرف مقابل کشورهای صنعتی مصرفکنندۀ
مواد غذایی و مواد خام کشاورزی ،در نتتجۀ هن به اهمتزت امنتزت غزذایی و ضزرورت
خودکفایی برای تولتد این نوع از محصویت برای موقع ضروری پی بردندت در نتتجه ایزن
دسته از کشزورها نتز متقزابال از یزک طزرف تولتزد محصزویت کشزاورزی را در داخزل
رسترش دادند و از طرف دیگر ،برای محصویت خارهی محدودیتهای رمرکی به وهود
آوردندت
بعد از هن ههانی اول ،اکثر کشورهای صنعتی واردکنندۀ مواد خام تالش میکردند
تا بتشتر نتازمندی های غذایی و کشاورزیشان را در داخل کشور خود تولتد نمایندت
ناستونالتسو اقتصادی برآمده از ناستونالتسو ستاسی ،این باور راسخ را به وهود آورده
بود که در صورت هن  ،حداکثر بایستی هر کشوری نسبت به واردات نتازهای ضروری،
از سایر کشورها استقالل داشته باشدت حتی انگلستان با پرداخت ه ینۀ سوبستد بای،
کشت چغندر قند در داخل کشور را توسعه دادت برای پتشبرد تجارت بتنالمللی و به
ویژه اف ایش صادرات ،تا آنجایی که ممکن بود تقریبا تمامی کشورها وارد معاهدات دو
هانبه شدند و از واردات کایهایی که در داخل میتوانستند تولتد کنند تا حد زیادی
هلورتری نمودندت به سبب توهه بستاری از کشورها به خودکفایی محصویت کشاورزی
تغتترات کمتری در مت ان تجارت ههانی محصویت غذایی به وهود آمد
()Minderhoud, pp.256-258ت
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در طرف مقابل ررایشهای ناستونالتستی کشورهای ههان سوم بزرای خودکفزایی و
بینتازی از واردات ،آنها را به سوی صنعتیسازی هایگ ین واردات سوق دادت مثال هنبش
ناستونالتستی هند دردهۀ 0391با پشتتبانی هواداران صنعت ،به طور ف ایندهای خواهزان
ستاست مداخلهررایانۀ دولت برای توسعۀ صنعتی بود (کما ،ص )035ت در سزایر کشزورها
مانند ترکته ،چتن ،ایران ،مصر و هاهای دیگر نت ررایش صنعتیشدن با دخالزت دولزت
وهود داشتت عالوه بر این ،در سالهای اول پزس از هنز بزه سزبب کزاهش سزرمایه،
نتروی انسزانی و نزابودی صزنایع کشزورهای صزنعتی ،تقاضزا بزرای مصزرف مزواد خزام
کشورهای تولتد کننده ،به شدت پایتن آمدت
به این ترتتب ،با رقابتهای سخت کشورهای مختلک و تعرفههای رمرکزی سزنگتن
بعد از هن  ،ضرورت ایجاد صنایع مصرفی برای رفع نتازهزای داخلزی اهمتزت بتشزتری
پتدا کردت در نتتجه ،صنعتیسازی هایگ ین واردات به عنوان راه حلی معقول برای پاسزخ
به این مسئله در سطح ههانی مطرح شد و تمام کشورهای واردکنندۀ کایهزای مصزرفی
فرآوری شده از محصویت کشاورزی ،به فکر ترسزتس صزنایع مصزرفی در داخزل کشزور
خود افتادندت از این لحاظ تمام کشورهای ههان سزوم پزس از هنز اول و دوم ههزانی
روند یکسانی در ههت توسعۀ صنعتی و مالکتت دولتی داشتهانزدت ایزن فراینزد از طریزق
کنترل کشاورزی و صنعت و همچنتن دخالت مستقتو دولت در سزرمایهرزذاری صزنایع
مصرفی دنبال شدت در نتتجه ،توسعۀ محصویت کشاورزی در درهۀ اول به منظور تقویت
صنایع مصرفی در داخل بود که حتی راهی به صورت دستوری مورد توهه قرار ررفتت
پس از بازسازی صنایع کشورهای هسته نظام سرمایهداری و اف ایش تدریجی تقاضزا
برای خرید محصویت کشاورزی ،مشکالت هدیدی به وهود آمزدت بنزابراین ،پزتش از آن
که تقاضا برای مصرف و رشد صادرات کشاورزی کشورهای تولتد کننده به شزرایط قبزل
از هن برسد ،بحران ب رگ اقتصادی دهۀ 0391فرا رستد و بار دیگر تقاضا بزرای خریزد
محصویت کشاورزی به شدت محدود شدت
رذشته از این هرچند که شش سال بعد از هن ههزانی اول تقاضزا بزرای مصزرف
مواد خام کشاورزی به تدریج رشد یافت و قتمتها تا حزدی ترقزی کزرد ،بزا ایزن وهزود
قتمت فرآوردههای کشاورزی نسبت به قتمت کایهای ساخته شزدۀ صزنعتی روز بزه روز
در حال کاهش بود و در عوض قتمزت محصزویت صزنعتی پتوسزته افز ایش مزییافزتت
بنابراین ،کشورهای متکی بر اقتصاد کشاورزی که برای بازسازی حتزات اقتصزادی خزود
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تالش میکردند ،مجبور بودند تا مقدار بتشتری مواد خزام تولتزد و صزادر کننزد تزا ایزن
شکاف قتمتها را پر کرده و در عوض نتاز روزاف ون به کایهای سزاخته شزده را هبزران
کنندت به طور مثال ،قتمت یک خروار پنبۀ صادراتی ایران پتش از هنز ههزانی اول در
سال  0230به طور متوسط  311قران بود؛ در حالیکه به رغو بازسازی و توسزعۀ صزنایع
بعد از هن این متز ان در سزال  0917بزه  835قزران رسزتد کزه در نتتجزۀ آن ارزش
صادرات پنبۀ ایران نسبت به سال  0230نصک شدت در مقابزل ،قتمزت اهناسزی کزه وارد
ایران میشد نسبت به قبل دو یا سه برابر اف ایش یافته بود (مجلۀ مدرسۀ عالی فالحت کزرج،
سال اول ،شمارۀ اول ،0913 ،ص )2ت
به طور کلی ،ارزش محصویت کشاورزی در برابر محصویت صنعتی از سالهای
 0919تا  0917تا یک سوم کاهش یافتت اما کاهش ارزش آن در سالهای بحران از سال
 0917تا  0900به  91درصد رستدت درنتتجه ،درآمد کشورهای صادر کنندۀ مواد
کشاورزی به شدت کاهش یافتت مثال درآمد کوبا از صادرات شکر تا  31درصد و درآمد
کشورهای چتن ،آرژانتتن و استرالتا از فرآوردههای دامی به ترتتب71درصد 11 ،درصد و
 51درصد کاهش یافت (تایپتون و رابرت آلدری  ،صص 238و)911ت در نتتجه ،کشورهای
صادرکنندۀ محصویت کشاورزی مجبور بودند که صادرات خود را چند برابر اف ایش
دهند تا کسری ناشی از کاهش قتمتها را هبران کنندت به عنوان مثال صادرات رندم
شوروی از سال  0918تا 0901حدود  29برابر اف ایش یافت ،اما سود حاصل از این اف ایش
در سال  0901در مقایسه با سال  0918تنها 01برابر بود (تایپتون و رابرت آلدری  ،ص)237ت
بنابراین هرچه قتمتها پایتن می آمد نتاز این کشورها به تولتد و فروش محصویت
کشاورزی بتشتر میشد و به همان مت ان که بتشتر میفروختند ،قتمتها بتشتر و
بتشتر پایتن میآمدت برای مثال ،صادرات رندم کشور مجارستان بتن سالهای 0323تا
0392م0917-0917 /ش دو برابر شد اما درآمد حاصل از صادرات به دلتل کاهش
قتمتها پایتن آمد ()James, pp.190-191ت
تولتد اضافی مواد غذایی در کشورهای سرمایهداری پتشرو ،به ویژه در هنگام
بحران اقتصادی 0323-99م0917-02/ش احسا شدت در آمریکا دولت برای هبران
خسارت به مالکانی که اراضی رندم زار را محدود میساختند ،پولهایی پرداخت میکردت
کشورهای بلژیک ،هلند و دانمارک که با تولتد اضافی فراوردههای دامی مواهه شده
بودند ،تولتد این محصویت را محدود ساختندت فرانسه تولتد رندم را محدود کردت ژاپن
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تولتد برنج و برزیل تولتد قهوه را محدود کردندت به طور کلی ،مواد غذایی به وفور و به
عمد از بتن رفت (واررا ،ص)97ت شاخص متانگتن قتمت نسبت به ه ینۀ محصویت کشاورزی
در آمریکا به فاصلۀ سالهای  0313تا  0301که معادل  011در نظر ررفته شده است ،در
سال  0307به  211رستد ،یعنی قتمت محصول دو برابر ه ینۀ آن شدت اما در سال 0323
این شاخص به  097سقوط کرد و سرانجام در سال  0392به مرز بستار بحرانی 58
رستدت در نتتجۀ این بحران ،در تمام کشورهایی که کشاورزی بخش مهو اقتصاد آنها را
تشکتل میداد ،بدون استثناء نوعی مکانتسو حمایت دولتی برای کنترل قتمتها ایجاد
شدت آمریکا ،مشابه دیگر کشورهای صنعتی ،در سالهای اولتۀ بحران ،روش حمایت و
کنترل دولتی بر روی بخش کشاورزی را به صورت تدریجی در پتش ررفتت با شروع
بحران ،درآمد کشاورزان آمریکایی از  3/89متلتارد دیر به  1/99متلتارد دیر در سال
 0399پایتن آمدت به همتن نسبت درآمد صنایعی که وابسته به کشاورزی بودند ،و همۀ
کسانی که نتازهای کشاورزان را ترمتن میکردند ،کاهش یافت (رالبرایت ،صص)33-011ت
درست همانند سایر کشورهای پترامونی نظام ههانی ،بحران اقتصادی دهۀ0901
کامال به زیان ایران تمام شد ،زیرا ارزش ریالی مواد خام صادراتی ایران به مت ان 2تا 9
برابر کاهش یافت درحالی که ارزش کایهای وارداتی کشور که به پول کشورهای هستۀ
مرک ی نظا م ههانی بود ،اف ایش پتدا کردت صادرات برنج که صددرصد وابسته به روسته
بود ،به شدت سقوط کرد به رونهایی که ارزش آن در کل صادرات ایران از  01/1درصد،
در سال  0901به  ،1/85و در سالهای  0900و  0902به ترتتب به  9/05و  2/39درصد
کاهش یافتت به این ترتتب ،در دهۀ ،0901هایگاه ایران به عنوان کشور حاشتهایی در
نظام اقتصاد ههانی تثبتت شد و وابستگی اقتصادی و بازررانی به آلمان و شوروی به
همان شدت عصر قاهار باقی ماند (فوران ،ص 282؛ کتهان ،ج  ،9صص 35-37؛ ادارهکل رمرک،
 0909ص )92ت در نتتجه ،ایران برای حل این مشکالت از یکطرف ستاست صنعتیسازی
هایگ ین واردات را در پتش ررفت و از سوی دیگر ،برای کاهش فشارهای بازررانی
روسته به معامالت پایاپای برای بازاریابی محصویت کشاورزی روی آوردت بنابراین نتاز به
بای بردن خودکفایی با رشد ناستونالتسو و متل به کاهش وابستگی به کایهای ساخت
شوروی ،که بتشتر شامل منسوهات و شکر بود ،تقویت شد ()Burrell, 1997: vol.9, p. 521ت
رذشته از این ،موانع متعدد تجاری و رمرکی و مشکالت نظام حمل و نقزل داخلزی
باعث میشد تا ایران هو از لحاظ صادرات مزواد خزام کشزاورزی و هزو از لحزاظ واردات
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کایهای مصرفی ه ینههای بتشتری نسبت به سایر کشورهای حاشتۀ نظام سزرمایهداری
بپردازدت ه ینۀ واردات کایهای مصرفی مانند قند ،شزکر و منسزوهات بزه ایزران ،بسزتار
بتشتر از کشورهای اروپای شرقی و خاورمتانه بودت به طور مثال ،ایران مجبزور بزود بزرای
واردات قند در سال  ،0901در حجمی کمتر از واردات قند یونان 05 ،برابر ،و نسزبت بزه
مصر 9 ،برابر بتشتر پول پرداخت کند (مجلۀ بانک ملی ایران ،شمارۀ  ،27مهر  ،0908صص ،191
 189 ،199و )179ت عالوه براین ،انحصار تجزارت خزارهی روسزته و اعمزال محزدویتهزای
بازررانی برای واردکنندران ایرانی و اروپایی از طریزق ایزن کشزور ،بزر قتمزت کایهزای
وارداتی در ایران میاف ودت در عوض ه ینۀ ارسال کایهزای خزام بزه کشزورهای صزنعتی
نسبت به موارد مشابه کشورهای خاورمتانه مانند مصر و ترکته بستار بتشتر بزود و باعزت
ناتوانی رقابت کایهای ایرانی در بازارهای خارهی میشدت بنابراین ،ایران مزیبایسزتی در
شرایط برابر ،حجو بتشتری از یک کایی معتن را صادر میکرد تا بزه انزدازۀ کشزورهای
ترکته و مصر ،ارز به دست آوردت
بنابراین ،برخالف نظر امتن بنانی و همایون کاتوزیان که پنداشتهانزد ،رویآوردن بزه
صنعتیسازی هایگ ین واردات ،یک برنامۀ شبهمدرنتستی اعتبارسزاز بزرای ظاهرپوشزانی
عقبماندریهای اهتماعی ( Banani,p.120؛ کاتوزیان ،صص )083-71نبود ،بلکزه ضزرورتی
اقتصادی به خاطر نتازمندیهای ناشی از درررزونی وضزعتت ههزانی بعزد از هنز اول
ههانی و رکود ب رگ اقتصادی سال  0391بودت هدف اولتۀ ایجاد صزنایع مصزرفی ماننزد
قند ،شکر و پارچه و تتت ،نتاز شدید دولت به پول و هلورتری از خزروج مقزدار زیزادی ارز
بود که برای خرید این کایها از کشور خارج میشدت به این ترتتب ،دولت برای بازسزازی
ارتش و دولت به مقدار زیادی ارز خارهی نتاز داشت و چون هر سزاله مقزدار زیزادی ارز
برای خرید کایهای مصرفی از کشور خارج میشد ،برای هلورتری از آن به ایجاد صنایع
کشاورزی روی آوردت اما چون خرید ماشتنآیت اولته برای احداث ایزن کارخانزههزا نتز
خود به مقدار زیادی ارز نتاز داشت ،لذا به فکر ترمتن آن از راه منابع کشزاورزی افتادنزد
(آپتون،ص )73ت بنابراین ،برای اهرای این طرح یک قرارداد پایاپزای بزتن ایزران و شزرکت
آلمانی فروشتال بسته شد که دولت اوی صنایع و لوازم خود را یکباره تهته کنزد و نقشزۀ
اقتصادی خود را بتواند یکجا اهرا کند و انتا در ظرف  7سال بهای آن را بپردازد و به ایزن
وستله تا  7سال برای کایهای ایران در آلمان بازار ترمتن نماید (متتن دفتری ،ص )01ت
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با توهه به ستاست صنعتیسازی هایگ ین واردات و خودکفایی کشور از واردات کایهای
مصرفی ،یزم بود تا دولت فعاینه در امور اقتصادی دخالت نموده و هماهنگیهای یزم را
برای بازاریابی محصویت کشاورزی در خارج و خرید کایهزای سزرمایهای بزرای توسزعۀ
صنعتی کشور انجام دهدت بنابراین ،دولت ایران از دهۀ 0901صنعتیشدن را بهطور هدی
در پتش ررفتت زیرا به سبب فقدان مدیریت سرمایهداران ایرانی در زمتنۀ صنایع هدیزد،
معافتتهای مالتاتی و کمکهای دولتی که برای سرمایهرذاران در نظر ررفتزه مزیشزد،
نتتجهایی به بار نتاوردت درنتتجه حکومت بر آن شزد کزه در صزورت امکزان بزا همکزاری
سرمایهرذاران خارهی ،خود زمام امور را به دست بگترد ( فلور ،ص )99ت دسزتکزو دولزت
آموخت که با تندی و بیمالحظهری،به هر قتمتی از نقشههای خزود در صزنعتی کزردن
[کشور] قدردانی کندت همچنتن دولت دریافت که کمکهایش بزه کارخانزۀ پارچزهبزافی
اصفهان و کارخانۀ کبریتسازی تبری بتهوده است و دریافت که سخت به مصلحت اسزت
که نفوچ و منابع خود را در رسترش طرحهایی که به موفقتت مزیرسزند ،مصزروف دارد
(فلور ،ص )55ت

به طورکلی ،انگت ۀ صنعتیسازی در ایران و سایر کشورهای حاشتهای ههان سوم نه
بهمنظور صادرات و کسب درآمد ،بلکه تنها به هزدف هلزورتری از واردات و ایجزاد بزازار
مصرف در داخل بودت زیرا این کشورها به خوبی دریافته بودند که قطعزا تزوان رقابزت بزا
محصویت مرغوظتر و نسبتا ارزان کشورهای صزنعتی در بازارهزای خزارهی را نخواهنزد
داشتت در این خصوص متلسپو ( ،)Millspaughمستشار آمریکزایی و رئزتس کزل مالتزۀ
ایران بر این باور بود که ایران باید صنعت را ترقی دهد نه به این منظور که در وهلزۀ اول
برای صادرات تدارک نماید بلکه به این مقصود که بازاری برای محصزویت زراعزی خزود
داشته باشد و عوض مالالتجارهایی که اکنون وارد میکنزد ،کایهزای خزود را در داخزل
تهته نمایدت وی معتقد بود که ایران بایستی این صنایع و اب ار تولتد را از طریزق افز ایش
صادرات بهدست آورد و تا مدتی ،نباید انتظار داشت که ایران یزک کشزور صزنعتی مهزو
شده و بتواند کایهای صنعتی را از کشور صادر نموده و در خارج بفروشد (متلسپو ،ص )01ت
از ههتی دیگر ،اکثر فعاین امور اقتصادی ایران در آن زمان به ل وم برنامۀ صنعتیسازی
هایگ ین واردات در برابر ا رات بحران اقتصاد ههانی پی برده و توسعۀ صزنعتی را صزرفا
به منظور ترمتن مصرف داخل ،نه برای صادرات ،پتشنهاد میکردندت از هملزۀ ایزن افزراد
میتوان به مصطفی فاتح ،غالمعلی وحتد مازندرانی ،علیاکبر داور و علزی زاهزدی اشزاره
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کرد[به نوشتههای این افراد در قسمت توضتحات رهوع شود]ت اررچه بعضی از این افزراد
دانش نظری رستردهایی در مسائل اقتصادی نداشتند اما با درک عتنزی توانمنزدیهزای
اقتصادی ایران در آن زمان و مشاهدۀ وضعتت بازرانی کشور ،به این نتتجه رستده بودند
که ایجاد صنایع مصرفی کشاورزی راه حلی معقول و آسان برای رفع مشکالت اقتصزادی
ایران خواهد بودت از همله مصطفی فاتح نت همانند متلسپو بر این باور بود کزه ایزران بزه
خاطر داشتن منابع طبتعی رسترده و متدانهای وستع بزرای تولتزد مزواد خزام و مزواد
معدنی فروان مانند چغالسن  ،آهن ،مس و نفزت ،مزیتوانزد در آینزده بزه یزک کشزور
صنعتی تبدیل شودت بنابراین ،وی توصته میکرد که ایران و کشزورهای مشزابه ،بایزد تزا
هایی که موقعتت اقتصادی اهازه میدهد ،صنایع ماشتنی را شروع کنند ()Fateh, p.51ت
وی معتقد بود که ایران برخالف کشورهای دیگزر کزه بزه دلتزل کمبزود منزابع طبتعزی
تالشهای خود را به طور کلی بر کشاورزی متمرک کردهاند ،باید تالش خود را هم مزان
به کشاورزی و صنعت متمرک نموده و صنایع کوچک و ضروری مانند قند و صنعت پنبه
را که خود میتواند کشاورزی را مورد تشویق قرار دهد ،و کامال منطبق با نتازهای کشزور
است ،توسعه دهد ()Fateh,p.95ت
علیاکبر داور نت بر ل وم توسعۀ صنعتی کشور برای اف ایش بهرهوری ترکتد میکرد
(روزنامۀ مرد آزاد ،سال اول شمارۀ  08و )019ت از نظر او با توسعۀ صنعتی دنتای غزرظ ،صزنایع
دستی و کشاورزی سنتی کشور محکوم به فناست وتنها با کار بتشتر نباید توقزع رشزد و
توسعۀ اقتصادی داشت و محال است که کشته و بافتۀ ملاک ،تاهر و کاررر ایرانی ،آنها را
به نوایی برساند (روزنامۀ مرد آزاد ،سال اول ،شت ،2ص)0ت این فکر به خصوص پزس از بحزران
اقتصادی 0391و هم مان با تغتتر ستاست بازررانی خارهی ایران شتاظ بتشتری ررفزتت
به رونهایی که علی زاهدی کتابی با عنوان لز وم پرورزرام صزنعتیشزدن ایزران در سزال
 0901نوشت و به تشریح اهمتت ایزن موضزوع پرداخزت (زاهزدی ،صزص ،93،05،03،21،92
80،82وتت)ت

ضرورت صنعتیشدن آمرانه و اقتصاد دستوری را از روی برنامههای ح ظ تجدد،
ح ظ اصالحطلب و نشریات معروفی مانند روزنامۀ مرد آزاد ،مجلۀ آینده ،ایرانشهر،
تجارت وتتت میتوان به آسانی درک کرد (روزنامۀ مرد آزاد ،سال اول ،0912شمارۀ،32 ،77 ،71
33و 019 ،003؛ فلور ،ص)91ت برای نمونه ،ل وم ایجاد صنایع نساهی به عنوان پتشتاز صنایع
این دوره را می توان از مقایت مجلۀ تجارت فهمتدت در این مجله ،مقایتی با این عنوان
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که «ب رگترین اسا روت دوک است» ،به تشریح اهمتت صنایع نساهی در استقالل
ستاسی و اقتصادی کشورها میپردازند و مینویسند قدرت اقتصادی آمریکا و انگلستان
به خاطر رسترش این صنعت است و ژاپن نت توسعۀ اقتصادی خود را با این صنعت آغاز
کرده استت در این مقاله با اشاره به صادرات ارزان محصویت کشاورزی و واردات
روزاف ون محصویت نساهی آمده است کاررران قالی ما با سل ،و برنجکاران ما با مایریا،
در برابر دریافت پنجشاهی م د ،میمترند ،آنگاه با این همه رسواییها که برای فروش
تکتک محصویت خود متحمل میشویو ،مجبوریو ساینه شصت کرور تومان برای
واردات محصویت نساهی خارهی بپردازیو (مجلۀ تجارت ،سال ،0902شمارۀ ،99صص09و )08
و در نهایت به تجار توصته میکند که پایههای عظمت و ستادت مملکت را با متلتونها
دوک بنا نموده و بدانند که صالح دنتا و صواظ آخرت در بنا نمودن ابنتهایی است که در
هریک ،ه ارها دوک مشغول ررددت این وظتفۀ تجار است که ملت را از فقر نجات داده و
با کارخانجات نساهی ،سالتانه هشتاد کرور تومان در هتب خود و ملت خودشان داخل
نمایند (مجلۀ تجارت ،سال ،0902شمارۀ  ،91صص )2-9ت در شمارۀ دیگری از این نشریه نوشته
شده « واظ ساخت یک کارخانه بتش از ساخت ه ار مسجد و مدرسه است» (مجلۀ
تجارت ،شمارۀ  ،92سال ،0900ص)21ت اظهار این نوع مطالب در یک کشور به شدت مذهبی
رویای توهه هدید به مسئلۀ صنعتیشدن و اهمتت آن در نظر مردم بوده استت
رذشته از این ،با وهود مواد خام اولته در ایران ،حتی بعضی از صنایع سنتی دسزتی
مانند فرش که ظاهرا سهو قابلتوههی از صادرات کشور را نت تشکتل مزیداد ،از لحزاظ
مواد اولته نخ به کشورهای خارهی وابسته بود و عالوه بر این ،بستاری از صنایع قالتبافی
کشور در اراک ،آچربایجان ،همدان و کرمان در دست شرکتهزای خزارهی بزودت بنزا بزر
ر ارشی از کرمان در سال ،0901به نظر میرسزد کزه نزخ قالتبزافی تمامزا از خزارج وارد
میشد و صنایع قالتبافی آنجا در دست شرکتهای خارهی بود ،به رونهایزی کزه بزههز
پشو و م د ناقابلی که به عمله میدادند چت ی برای ایران عایدی نداشت؛ در حالیکه در
فهرست رمرکات به اسو صادرات ایران منظور میشدت همچنتن تمام نخ موردنتاز صنایع
ریسندری ی د و کرمان از خارج وارد میشد؛ در حالیکزه در منطقزه بزه انزدازهای پنبزه
وهود داشت که تمام نتازمندیهای صنعت فرش و پارچزهبزافی یز د و کرمزان را تزرمتن
کندت بنابراین ،از نظر مقامات محلزی ترسزتس یزک کارخانزۀ نزخریسزی مقزدم بزر همزۀ
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نتازمندیهای منطقه بود و ایشان معتقد بودند در صزورت ترسزتس کارخانزۀ نزخریسزی،
زودتر از هر اقدام دیگر میتوان نتتحه ررفت (مرک اسناد ریاست همهوری ،صص )025-028ت
به این ترتتب ،در نتتجۀ آ ار منفی نظام اقتصاد ههانی بر کاهش صادرات مواد خزام
کشاورزی ایزران ،و افز ایش تقاضزای داخلزی بزرای واردات کایهزای مصزرفی ،ضزرورت
صنعتیسازی هایگ ین واردات تقویت میشدت
اهداف صنعتیکردن ایران
هدف اولتۀ ستاست صنعتی کردن کشور ،تولتد محصویتی بود که مصرف داخلی فراوانی
داشت و ساینه برای واردات این محصویت مقدار زیادی ارز از کشور خارج مزیشزدت بزه
این ههت ،صنایع کشور در درهۀ اول ،صنایع سبک ،مواد غذایی و مصزرفی ،محصزویت
کشاورزی مانند نساهی ،قند ،چرمسازی و مانند اینها بودت زیرا از یزک طزرف مزواد خزام
مورد نتاز این صنایع در داخل ایران زیاد بوده و از طزرف دیگزر واردات ایزن محصزویت
بستار بتشتر از کایهای دیگر بود ،اما با این وهود دولت مجبور بود ساینه مقزدار زیزادی
مواد خام صادر کند و در عوض فرآوردهای ساخته شده از ایزن محصزویت را بزا قتمتزی
بایتر وارد کندت
عالوه براین ،همانرونه که پتشتر نت رفته شزد ،اکثزر محصزویت خزام کشزاورزی
ایران به علت کتفتت پایتن آن نسبت به محصویت مشابه خارهی و نت رعایزت نکزردن
موازین تجاری و اصول بستهبندی ،قابلتت عرضۀ چندانی در بازارهزای خزارهی نداشزتت
همچنتن به دلتل دور بودن از بازارهای اصلی مصرف مواد خام و بزایبزودن ه ینزههزای
حملونقل ،محصویت کشاورزی ایران قدرت رقابت با محصزویت مشزابه خزارهی آن را
نداشت به همتن دلتل ،بخشی از محصویت صادراتی ایران مانند پنبه وابسته بزه روسزته
شده بود و در واقع ،این کشور تنها خریدار اصلی این نوع از محصویت خام ایران بودت
با این دییل ،دولت درصدد بود تا با راهاندازی صنایعی که بازار پرمصزرفی در داخزل
داشتند ،از این موقعتت به نفع خود استفاده کند و به های آنکه مزواد خزام را بزه خزارج
بفرستد و به صورت کایهای رونارون دوباره به ایران وارد کنزد ،تمزام عملتزات تولتزد و
فرآوری را در ایران انجام بدهدت در این صورت ،ضمن ایجاد اشزتغال در داخزل کشزور ،از
خروج ارز زیاد از کشزور هلزورتری مزیشزد و در عزوض دولزت دیگزر نگزران بازاریزابی
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محصویت کشاورزی خود نبود و در ضمن از نوسان شدید قتمزت محصزویت کشزاورزی
در بازارهای ههانی هلورتری به عمل میآمدت
بنابراین ،دولت در این خصوص در آن واحد دو هدف را تعقتب میکرد؛ اول ،کشور
را از محصویت خارهی بینتاز سازد و دیگر آنکه ایران را از نظر صنعتی به رونهای غنزی
سازد که از مراک صنایع خاور ن دیک بشودت در نتتجه ،نه تنها صزنایع موهزود بزا حفز
رویۀ انحصاری و ازدیاد حقوق و عوارض رمرری حمایت میشد ،بلکه ستستوهای هدیزد
صنعتی که اغلب تحتنظر دولت اداره میشد ،بتشازپتش توسعه یافت (ساتن ،ص )997ت
ساخت و راهاندازی صنایع هدید در درهۀ اول بزر مبنزای برطزرف کزردن نتازهزای
مصرفی اولته کشور به ویژه صنایع غذایی و از سوی دیگر ترمتن نتازهای ارتزش از قبتزل
کنسرو ،صابون ،سرظ و پارچه بود (فلور ،صص )299-295ت یکی دیگر از اهزداف خودکفزایی
اقتصادی از نظر صنعتیشدن ،رهایی از سلطۀ شوروی بر اقتصاد کشاورزی ایران به ویزژه
بازار پنبه بودت بنابراین ،ایجاد صنایع قند و پارچهبافی در کل به منظور کزاهش وابسزتگی
ایران به شوروی انجام ررفتت برای این منظور و ایجزاد صزنعت پارچزهبزافی ،آلمزانیهزا
فعاینه با ایران همکاری داشتندت در سال  0911م ارع پنبۀ هویبار بزه آلمزانیهزا اهزاره
داده شد و آنها بعدا کارخانجات تصفتۀ پنبه و پارچهبافی را در اصفهان و مازندران ایجزاد
کردند (رشتدی ،صص )099-091ت
طبق آمار و ارقامی که از صنایع این دوره ارائه شده ،بتش از دو سوم مجموع نتزروی
اسب بخار و دو سوم کارکنان کارخانجات صنعتی کشور در رشتههای مختلک مربوط بزه
نساهی مشغول به کار بودندت تعداد کارخانههای نساهی پنبه که تا  0908ترسزتس شزد
 29کارخانه وسرمایۀ آنها بالغ بر  011متلون ریال بود (ساتن ،ص )997ت
پیامدهای تأسیس صنایع و کارخانههای جدید در کشاورزی
ایجاد صنایع غذایی به تدریج تولتد بخشی از محصویت کشاورزی را تابع نتازمندیهزای
صنعتی نمود و با تابع شدن کشت محصویت کشاورزی بزه نتازهزای بزازار ،در ترکتزب و
مقدار محصویت ،نحوۀ مالکتت ،تخصصیشدن نواحی مختلک کشور در کشت محصویت
معتن و تقستو کار زراعتی تغتترات بنتادی به وهزود مزیآورد (سزودارر ،ص )099ت برنامزۀ
هدید صنعتیسازی بهطور مستقتو و غترمستقتو تزر تر زیزادی در پتشزرفت کشزاورزی
داشتت زیرا مواد اولتزۀ صزنایع ،از کشزاورزی تزرمتن مزیشزد و در نتتجزه آن دسزته از

نظام اقتصاد جهانی و صنعتیسازی جایگزین واردات در دورۀ رضاشاه :اهداف و پیامدها 00 /

محصویت کشاورزی که به خاطر رکود اقتصادی و کزاهش تقاضزا در بازارهزای ههزانی،
خریدار نداشت ،در خود کشور مصرف میشد و بازار مصرف دائمی پتدا میکردت بزه طزور
مثال در ا ر ساخت کارخانۀ رونیبافی رشت ،قتمت این محصول تقریبا دو برابزر شزدت در
حالیکه پتش از آن کنک ایران با وهود مرغوبتت ،بازار رقابتی خارهی نداشت و خریزدار
آن منحصر به روسته بودت بنزابراین بزا هزر قتمزت پتشزنهادی زارع ایرانزی مجبزور بزود
محصول خود را بفروشدت عالوه بر این ،ایران مجبور بود ساینه مقادیر زیادی نخ رزونی و
طناظ از خارج وارد کند (مجلۀ مدرسۀ عزالی فالحزت کزرج ،سزال اول شزمارۀ اول ،اسزفند ،0913
صص)7-3ت

ایجاد صنایع نساهی و رسترش شزبکه راه آهزن ایزران بزه تزدریج ،زمتنزه را بزرای
تخصصی شدن کشت بستاری از محصویت کشاورزی صنعتی در ایران فراهو آوردت مزثال
توسعۀ صنعتی در مازندران یکی از عوامل تخصصی شدن کشت این محصول در منطقزه
شد به طوری که تا سال  0910از  911ه ار هکتار زمتنهای زیر کشت پنبزه211 ،هز ار
هکتار آن یعنی حدود  57درصد به ررران و مازندران اختصاص داشزتت درحزالیکزه در
سالهای  ،0901کشت این محصول در ررران اهمتت نداشت و در سال 0909بزه 5111
هکتار رستد و در سالهزای دهزۀ 0991سزطح زیزر کشزت ایزن محصزول در رررزان بزه
 021111هکتار اف ایش یافتت این امر توسعۀ زندری روسزتایی و مکزانت ه شزدن هرچزه
بتشتر این مناطق را موهب رردیدت پنبهکاری بزه علزت وابسزتگی صزنعتی ،از نخسزتتن
رشتههای کشاورزی بود که به سرعت خود را با شرایط مدرن کشزت و تجزارت منطبزق
ساخت و به راهی مؤ ر برای نفوچ بخش روابط سرمایهداری در کشاورزی تبدیل شزدت بزه
ویژه چون پنبهکاری در منزاطق تزازهآبزاد ماننزد دشزت بزیصزاحب رررزان کزه رابطزۀ
ارباظرعتتی در آن وهود نداشت ،رسترش پتدا کرد ،به آسانی میتوانست سرمایههزای
ب رری را که به بورژوازی ،دیوانسایری و شرکای آن تعلق داشت ،به سزوی خزود هلزب
کند؛ به درستی میتوان رفت که بورژوازی ب رگ اراضی ایران تجربۀ وستع تاریخی خود
را از دشت ررران شروع کرد ( سودارر ،صص )017 -052ت
در نتتجۀ استقبال مردم از تهتۀ خشکبار و بهبودی که در این صنعت به وهود آمزد،
و نت به به دلتل اف ایش صادرات ،مت ان تولتد متزوه ایزران بزه مراتزب بتشزتر و بهتزر از
رذشته شد و به واسطۀ کارخانههای قندری ی متعدد ،کشت چغندر که پزتش از ایزن در
ایران معمول نبود ،توسعۀ زیادی یافت (نفتسزی ،ص )83ت توسزعۀ کشزت چغنزدر و ایجزاد
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کارخانه های قندسزازی بزه تزدریج تزر ترات آرام امزا مثتمزری در وضزعتت اقتصزادی و
اهتماعی روستاها داشتت اوی برای حمل چغندر به کارخانه بزا کمزک مزردم هزادههزای
اطراف کارخانهها ایجاد شد و اکثر این واحدها پس از تولتد به قطبی تبدیل شزد کزه در
آن بستاری از فعالتتهای اهتماعی متمرک شد و در نتتجه شهرکهایی به وهزود آمزدت
عالوه بر این ،نصب کارخانههای قند بزه خصزوص در منزاطق عشزایری ،موهزب اسزکان
عشایر و ترمتن امنتت رردیدت همچنتن استفاده از تراکتور ،کودهای شتمتایی ،استفاده از
تلمبه برای آبتاری ،چاههای عمتق و فعالتتهای مشابه آن ،ابتدا برای چغندرکاری شکل
ررفت و سپس به سایر زراعتها تعمتو یافتت ایجاد صنایع کشاورزی موهب بهکزاررتری
سرمایه و تکنولوژی بتشتر در بخش کشاورزی شدت البته این امزر در سزالهزای بعزد از
هن ملمو تر شدت به طور مثال ،تعداد تراکتورهای به کزار ررفتزه شزده در مازنزدران
 0757دستگاه بود که از ایزن لحزاظ رتبزۀ اول را داشزت و بعزد از آن کرمانشزاه بزا 897
دستگاه در ردیک دوم و سپس استان آچربایجان شرقی و غربی با  815دسزتگاه و اسزتان
مرک ی با 821دستگاه در ردیکهای بعد قرار داشتند (سودارر ،ص )093ت
به احتمال بستار ،وهود صنایع قندسزازی و پارچزهبزافی و سزایر صزنایع مزرتبط بزا
کشاورزی در بهکاررتری سرمایه و تکنولوژی مدرن در کشاورزی تر تر داشت؛ بزه عنزوان
مثال ،استانهای ستستان و بلوچستان و کردستان که هتچتک از صنایع هدیزد در آنهزا
وهود نداشت ،در هذظ سرمایه و بهکاررتری تکنولوژی کشاورزی نت در ردیک استانهای
آخر کشور بود و از لحاظ معتشتی نت  ،وضعتت روستائتان این دو استان نسبت بزه سزایر
مناطق ایران ،در پایتنترین حد قرار داشتت
ایجاد صنایع غذایی و مصرفی مرتبط با کشاورزی از یزک طزرف باعزث ایجزاد ارزش
اف وده تولتدات کشاورزی میشد و از طرف دیگر ضمن هلورتری از خروج ارز برای خرید
کایهای مصرفی ،باعث ایجاد اشتغال در داخل کشور میشدت بنابر برخی از ر ارشها ،در
نتتجۀ ترستس کارراههای تنباکو در رشت و اصفهان ،صزنعت تنبزاکوی ایزران ،تزا سزال
 0909زمتنۀ اشتغال  05111نفر را فراهو کرده بود ()Burrell, v.9, p. 521ت
در مجموع ،طرح کلی صنایع ایران بر مبنای درستی استوار شده بزود و متخصصزان
خارهی و ایرانتانی کزه در خزارج آمزوزش دیزده بودنزد ،آن را بزه اهزرا درآوردنزدت ایزن
کارخانهها در مناطق مناسبی که ن دیک خطوط آهن و منابع معزدنی و محزلهزایی کزه
برای تولتد و رشد محصویت کشاورزی مناسب بود ،ساخته شده بودت هشت کارخانۀ قند
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در نواحیای ترستس شد که دارای قطعات وسزتعی از زمزتنهزای مسزتعد بزرای کشزت
چغندر قند بود (.)Wilber, p.132
بر طبق یک ر ارش از وضزعتت اقتصزادی خاورمتانزه در پایزان هنز دوم ههزانی
چنتن آمده که توسعۀ ایران بستار چشمگتر بزوده و کارخانزههزا و صزنایع زیزادی بزرای
پرورش محصویت متنوع کشاورزی در یک سطح رسترده ترسزتس شزده و ایزن صزنایع
ب رگ ،مدرن و کارآمد بودندت طبق این رز ارش هزت کزدام از کشزورهای خاورمتانزه در
مقایسه با ایران دارای این مت ان از صزنایع مزدرن بزرای فزرآوری تولتزدات کشزاورزی و
کارخانههای وابسته به کشاورزی نبوده است()Keen, p.16ت
نتیجه
پس از هن ههانی اول به همان مت ان که کشورهای صنعتی ن دیک به هستۀ نظام
اقت صادی ههانی در نتتجۀ تجربۀ هن به امنتت غذایی و توسعۀ کشاورزی فکر
می کردند ،کشورهای پترامونی به دلتل کاهش ههانی تقاضا برای مواد خام کشاورزی ،به
فکر توسعۀ صنایع مصرفی افتادندت بنابراین ،پتش از آن که تئوریهای «صنعتیسازی
هایگ ین واردات» در مباحث اقتصادی دهۀ 0351به طور هدی طرح شود ،این برنامه به
طور عملی در دهۀ 0321و 0391در بستاری از کشورهای پترامونی اتفاق افتاد و بحران
اقتصاد ههانی 0391به این مسئله شتاظ بخشتدت به این ترتتب ،در تمام کشورهای
اصلی حاشتۀ اقتصاد ههانی مانند هند ،چتن ،ترکته ،مصر ،یونان ،برزیل وتتت ،برنامۀ
صنعتی سازی هایگ ین واردات ،با شتاظ و به طور عملی دنبال شد و ضمن پشتتبانی
فعال طتکهای ملیررا و فعاین اقتصادی ،مخالفت یا انتقاد هدی زیادی نسبت به آن
شکل نگرفتت
در همتن زمان ،در ایران نت به عنوان کشور پترامونی نظام اقتصاد ههانی ،عالوه بر
تحمل ا رات منفی بحران اقتصاد ههانی ،به دلتل موانع شدید رمرکی ،وابستگی
بازررانی به روسته و بایبودن ه ینۀ واردات کایهای صنعتی مصرفی نسبت به کشورهای
مشابه در حاشتۀ اقتصاد ههانی ،ضرورت صنعتیسازی هایگ ین واردات نسبت به سایر
کشورها دو چندان میشدت
بنابراین برخالف آنچه که پنداشته میشود ،صرفنظر از سود و زیان عملی این کار،
رویآوردن به صنعتیسازی هایگ ین واردات ،نه یک برنامۀ شبهمدرنتستی اعتبارساز
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برای ظاهرپوشانی عقبماندریهای اهتماعی ،بلکه ضرورتی اقتصادی بودت برنامههای
صنعتی ایران در درهۀ اول بر روی صنایع مصرفی مانند قند و شکر و پارچهبافی متمرک
شده بود که با وهود مواد خام کافی در داخل کشور ،این کایها با ه ینههایی بستار
بایتر از سایر کشورهای وارد کننده ،وارد میشدت بنابراین در اوج بحران اقتصاد ههانی و
درست در زمانی که دولت برای ترمتن ه ینههای خود به منابع مالی نتاز داشت،
صنعتی سازی هایگ ین واردات ،برای هلورتری از خروج مقدار زیادی ارز از کشور و در
عتن حال کمک به توسعۀ کشاورزی ،انتخابی عقالیی به نظر میرستدت
در نتتجه رسترش صنایع هدید ،تولتد محصویت کشاورزی صنعتی مانند
چغندرقند و پنبه رسترش یافت و زمتنه برای رسترش نهادههای علمی و تحقتقاتی
کشاورزی و استفاده از ماشتنآیت کشاورزی فراهو شدت عالوه بر این ،زمتنۀ اشتغال
نتروی کار مازاد بخش کشاورزی و اسکان عشایر نت به وهود آمدت
پینوشت
0ت برای نمونه رتک محمدعلی همالزادهت رنج شایگان ،تهرانت بنتاد موقوفات ایرج افشار،
0989؛ رضازاده شفقت رسالۀ اقتصاد ،به اهتمام محمد رمضانی ،تهرانت مطبعه برادران باقرزاده،
 0911هزتق؛ علی زاهدیت ل وم پروررام صنعتیشدن ایران صنایع ایران بعد از هن  ،تهران0901 ،و
چاپ دوم 0912؛ علی زاهدیت صنایع ایران بعد از هن  ،تهران0912 ،؛ مصطفی فاتحت پول و
بانکداری ،تهرانت انتشارات روشنایی0909 ،؛ ناصر معتمدیت ضرورت صنعتیشدن ایران یا اف ایش
قدرت تولتد ملی ،تهران0951 ،؛ معتمدی ناصرت ایران یک کشور کشاورزی نتست باید صنعتی شود،
تهرانت 0911؛ غالمعلی وحتد مازندرانیت اقتصاد ملی و ستاست اقتصادی ایران ،تهرانت تهران
هعفری0909 ،؛ احمد متتن دفتریت کلتد استقالل اقتصادی ایران ،تهرانت مجلس0911 ،؛ علیاکبر
داورت روزنامۀ مرد آزاد ،سال دوم ،شمارۀ  ،0912 ،010ص 0و سال اول ،شمارۀ  09 ،81هوزا 0912
وتتتت مقایت مجله تجارت وتتت ت
2ت برای نمونه رتک فوران ،هان ( )0979مقاومت شکننده تاریخ تحویت اهتماعی ایران از
صفویه تا سال های پس از انقالظ اسالمی ،ترهمۀ احمد تدین ،تهرانت خدمات فرهنگی رسا؛
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ،اقتصاد ستاسی ایران از مشروطتت تا پایان سلسله پهلوی ،ترهمه
محمدرضا نفتسی و کامبت ع ی ی ،تهران ،نشر مرک 0982 ،؛
9ت برای نمونه رتک فریبرز رئتس دانات امپریالتسو و فروپاشی کشاورزی بحث تئوریک و بررسی
نمونه ایران ،تهرانت چاپ نقش ههان 0957 ،و شاپور رواسانیت دولت و حکومت در ایران در دورۀ
تسلط استعمار سرمایهداری ،تهرانت نشر شمع0989 ،ت
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