
  

  

  

  

  

  نگاه به تاريخ از منظر اقتصاد

  

  مسعود نيلي، عليرضا ساعدي

  

  

  مقدمه

 زماني و مكاني خود شايد بهترين تجلي و گوياترين ة پرفراز و نشيب آن در گسترةايران و گذشت

قدمت چندين هزار ساله، وسعت و پهناوري . مصداق در توضيح و تشريح مفهوم تاريخ باشد

 جغرافيايي كشور كه به تعبيري در قلب ارتباطي شرق و غرب عالم ةيژسرزمين و موقعيت كامالً و

شماري از  قرار گرفته، سبب شده است تا مردمان اين آب و خاك در طول زمان شاهد تعداد بي

رويدادهاي اجتماعي، سياسي، نظامي و اقتصادي باشند كه البته به تناوب و گاه در ابعاد بزرگ در 

صورت مكتوب و يا شفاهي  ر نيز ثبت هر يك از اين وقايع بهين خاطبه هم. كشور رخ داده است

. نظيري از روايات و سوابق تاريخي شده است  عمومي ايرانيان منجر به انباشت حجم بيةدر حافظ

ها و شرح احوال بزرگان در ادبيات كشور خود بهترين شاهد در گرايش  ها، پندنامه تعدد سفرنامه

  .ي بعدي استها وادث، تحليل آن و انتقال تجارب ناشي از آن به نسلعمومي ايرانيان به ثبت ح

و چه (راستي كاركرد تاريخ چيست؟ ه ال اساسي كه بؤگرچه از ديدگاه علوم انساني اين س  

 )كند؟  عمومي تكرارپذيري تبعيت ميةتوان فرا گرفت؟ و آيا تاريخ از قاعد يي از آن ميها درس

 در جهت درك صحيح تاريخ كماكان به قوت خود ها  تالشكماكان محل بحث و كنكاش است و
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 لكن در واكنش به چنين ذخاير انبوهي از اسناد تاريخي در كشور و جداي از مباحث ،باقي است

 تاريخ به استنباط دقيق و ةاند تا با مطالع صدد بوده، بالطبع اذهان پرسشگر همواره درفلسفي تاريخ

، قادر به كسب تجربه و گذشتهد و با تحليل حوادث برداشت صحيحي از تحوالت دست يابن

 سال گذشته با ارتقاء سطح سواد عمومي و ٥٠ در ها اين تالش. بيني تغييرات آتي گردند پيش

 مردم گسترش پيدا كرده ة و در بين عامي امكانات نشر، از انحصار طبقات خاص خارجةتوسع

 در سطح جامعه بيش از پيش گسترش ويژه پس از انقالب اسالمي كه مباحث سياسي هب. است

. يافته، بر اقبال عمومي در بازبيني و بازخواني تاريخ سياسي معاصر كشور افزوده شده است

 اخير تعداد زيادي مطالعات و كتب تحليل تاريخي تهيه و تدوين شده كه از ة در دو دهدرنتيجه

 قابل ة گنجيندرنتيجهد و ان  سياسي كشور پرداخته-ابعاد مختلف به تشريح تحوالت تاريخي

 چه در اين مياناگر. ش اهل تاريخ فراهم شده است و تحقيقات، حاصل تالها توجهي از تحليل

هاي سياسي از دقت و صحت كافي   اغراض و ايدهةواسط گاه مطالبي نيز منتشر شده كه به

ي به سمت نگار برخوردار نبوده و يا در مواردي به منظور اجتناب از تبعات سياسي، تاريخ

هاي هيجاني و احساسي در حد  نگاري صرف گراييده است و يا مواقعي نيز از ديدگاه وقايع

همه  اين.  تاريخي تنزل پيدا كرده استيها ل زندگي خصوصي گذشتگان و رمانئجستجوي مسا

گرا در فرهنگ عمومي ايرانيان همزمان سبب شده است   نخبهةست كه قدمت و اثر سليق ادر حالي

هاي شاخص  نگاري در حول و حوش روايت احوال و تصميمات افراد و چهره مواره وقايعتا ه

المللي  هاي اجتماعي و وجوه بين  بسياري از ابعاد بيروني نيروها و اليهدرنتيجهمتمركز شود و 

هاي  تحوالت يا مورد غفلت واقع شوند و يا بدون توجه به مباني علمي و تنها براساس تئوري

 مند نظامزده به موضوعات و فقدان روش  لذا نگاه سياست. دند استناد و مطالعه قرار گيرتوطئه، مور

اي منفرد و انتزاعي در تالش ذهني  در تحقيق و بررسي، بعضاً باعث شده تا تاريخ به مقوله

ي موجود تاريخي در توضيح و تشريح علل حوادث دچار ضعف ها خالصه شود و بعضاً بررسي

  .كننده نباشد ي موجود قانعها اسخساختاري شود و پ

 پيش رو در تالش است تا براي بازبيني بهتر سير تحوالت معاصر ايران، ةدر اين ارتباط مقال  

اد سياسي و خصوص تحوالت تاريخ معاصر از يك سو و علم نوپاي اقتص بين مقوالت تاريخ و به
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به عبارت بهتر . رتباط برقرار سازد، از سوي ديگر امند نظامعنوان يك روش  هاي جديد آن به آموزه

 اعمال مردمان اعصار ةاگر بتوان تاريخ را تجلي اقدامات افراد در طول زمان و ساخته و پرداخت

ساختي كه هاي زير توان انگيزه اد سياسي ميگذشته دانست آنگاه با استفاده از رويكرد اقتص

راد هستند را شناسايي نمود و سپس از گيري اقتصادي اف  مباني رفتاري و نظام تصميمةدهند تشكيل

اند،  طور ثابت و تغييرناپذيري مسبب حوادث بوده هايي در طول تاريخ به نين انگيزهآنجا كه چ

توان ساير آثار و شرايط خاص زماني و مكاني را از وقايع تاريخي منتزع نمود و آنگاه با تطبيق  مي

را به  هاي اصلي را شناسايي و نتايج آن  انگيزهمفاهيم مدرن علم اقتصاد با مصاديق تاريخي كشور

  . مباني انگيزشي افراد گشودة جديدي را در تحليل سازگار وقايع بر پايةآينده تعميم داد و دريچ

ض عملگرايانه، و در حين مندي از ابزار قدرتمند رياضي و با تبيين فرو امروزه اقتصاد با بهره  

گيري انسان در اجتماع،   سنجش رفتار و تحليل روش تصميمعنوان يك مبنا در كننده به حال ساده

هاي وابسته به شكلي  پيشرفت سريع علم اقتصاد و زمينه. عملكرد خود را به اثبات رسانده است

شناسي  ط با علوم سياسي، علوم اجتماعي و جامعهابوده كه فصول مشترك فراواني را در ارتب

 ةم احاطوگونه عل در اينل مفتوح ئن موضوعات و مساپديدار ساخته و در مواردي نسبت به تبيي

، سياست ١ي مطالعاتي جديد در اقتصاد سياسيها گشايش سرفصل. بيشتري نشان داده است

ها در توسعه و بسط مبحث جديد   از جمله بارزترين نمونه٣ و حقوق از منظر اقتصادي٢اي مقايسه

هم اكنون براساس نتايج برآمده از قواعد حاكم . رود شمار مي م اقتصاد در ساير علوم انساني بهعل

 و عرف در جوامع ها گيري و استمرار سنت  شكلة نحوخوبي بهبر اقتصاد كشاورزي و معيشتي 

د شو اين مطلب زماني آشكار مياهميت . اي قابل شناسايي و بررسي شده است اي و عشيره قبيله

 اخير ايران در وضعيت اقتصاد ةال س١٥٠اي از تاريخ  كه در نظر داشته باشيم بخش عمده

 بررسي عيني تاريخ سياسي كشور از ،لذا با اين توضيحات اگر هدف. كشاورزي سپري شده است

جايي منابع و منافع، شايد تنها  ه روند جابةمنظر اقتصادي باشد آنگاه اقتصاد سياسي به مفهوم مطالع

 تئوري توطئه و با ةي عاميانها  تحليلتوان از هاي آن مي پايگاهي است كه با استناد به آموزه

در مطالعات تاريخي فاصله گرفت و تحت مفهوم جديد ) يستيسمارك(تفسيرهاي ايدئولوژيك 
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نظام تضاد و يا اشتراك منافع، به ابعاد جديدي از واقعيت تحوالت و علل حوادث تاريخي سياسي 

  .كشور اشراف پيدا كرد

  

  كليات اقتصاد سياسي

تواند   اقتصادي در تاريخ سياسي ايران كه هر يك ميةهاي پنهان ماند دي از جنبهپيش از ذكر شواه

 توضيح ةاي قرار گيرد، براي ورود به موضوع، ارائ  مطالعاتي مفصل و جداگانهةبالقوه موضوع برنام

طور كلي در اين رويكرد، مبناي  به.  علم اقتصاد سياسي ضروري استاي از رويكرد و متد خالصه

هاي اقتصادي بسيار قوي، ناخودآگاه و تغييرناپذير   انگيزهةدر سطوح بسيار خرد بر پايمطالعه 

شود و از طريق  يي بنا ميانسان همچون تالش براي حيات، حفظ مالكيت و سود محوري عقال

هاي مختلف اجتماع مورد تحليل و حتي   الگوي رفتار خودآگاه افراد در عرصههايي ضچنين فر

 داليل ، اقتصاد سياسي مضموني است كه تحت آن،تر به عبارت روشن. گيرد يبيني قرار م پيش

گيرد و سپس چگونگي تسري و   سياسي افراد مورد تحقيق قرار مي-اقتصادي تصميمات اجتماعي

  .شود گسترش تعامل اين چنين تصميمات فردي در سطح عمومي جامعه مطالعه مي

 ٤ل، همچون ساير علوم، نگاهي اثباتيئتحليل مسادر اين راستا علم نوپاي اقتصاد سياسي در   

هاي اوليه ناشي از  داوري يشگزيند و در واقع بدون قضاوت و پ ميئل را بربه مسا

گونه كه هست  ل را آنئ درصدد است تا چرايي و چگونگي مسا٥ي هنجاريها گذاري ارزش

وم مدرن، هدف شناخت در اين حوزه همچون ساير عل. گونه كه بايد باشد  نه آن،تشريح نمايد

بيني و  ي حاكم بر آن به منظور فراهم آوردن امكان پيشها جهان خارج و اشراف بر قانونمندي

صورت مكمل  هاي اقتصاد سياسي در پس يكديگر و به ضفر. قدرت هدايت تغييراتي آتي است

سب  سياسي افراد براساس كةشرايط طبيعي، تصميمات عمد شود كه در بدين ترتيب مطرح مي

ي ها برآيند اين تصميمات در انواع نظام. گيرد حداكثر مطلوبيت و منافع شخصي شكل مي

جمعي منجر به  ي فردي و يا دستهها گيري حاكميت از پادشاهي تا دمكراتيك و در قالب تصميم

شود و اثرات آن تا سطح خرد  جايي مواهب در سطح كالن جامعه مي هاختصاص منابع و جاب
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 مختلفي بر جريان ةطلبان  انساني، منازعات قدرتةدر اين اثنا و در هر جامع. يابد گسترش مي» فرد«

 .گذارد  نهايي توزيع ثروت اثر ميةامور و نتيج

 سياسي در واقع نهادهايي هستند كه ةدر امتداد اين تعريف گروه، فرقه و حزب در عرص  

اي از جامعه را برعهده  يافته هاي قسمت سازمان و خواسته) به حق و يا ناحق(نمايندگي منافع 

گردد كه در واقع  و اقليت مطرح ميا رهيافت جديدي از مفهوم اكثريت در اين راست. گيرند مي

، در پاسخ به )اشتراك و تضاد منافع( اجتماع و حاكميت ةحاصل معادالت و روابطي است در بدن

ماليات اخذ كرد و به چه ، كه از چه كسي و به چه مقدار بايد ها ال عمده در حكومتؤاين س

بايد توجه داشت ). جايي مواهب و منابع هجاب(كسي و به چه ميزاني منافع بايد بازپرداخت شود 

مندي از مواهب و امكان استفاده از منابع و منافع  كه در اين تئوري مفهوم قدرت در ميزان بهره

كه گرد اهداف يا منافع هاي خاصي   گروههمزمانضمن آنكه . رسد  ظهور ميةاجتماعي به منص

 ةواسط هگيرندگان و ب يق اعمال نفوذ بر حاكمان و تصميماند نيز از طر يافته   سازمان،ويژه

  .ند تا جريان امور را به نفع و جهت خود تغيير دهنددي سياسي اقتصادي خود درصدها فعاليت

 به بحث، توجه به عنوان مصداقي روشن از جريانات تاريخي و براي ورود در اين راستا و به  

براي مثال در . مين منافع افراد خاص آموزنده استأهاي حكومتي عصر قاجار در ت تركيب هزينه

قوق و مستمري به شاهزادگان،  دولت صرف پرداخت حةاز بودج% ٢٨ در حدود ش١٢٨٩سال 

در واقع قدرت . شد تي مي، مستخدمين دولت و شخص شاه و ديگر نزديكان سيستم حكوموزرا

طور رسمي و در رديف بودجه، بخشي از منابع ناشي از عايدات اراضي و ماليات اياالت  كمه بهحا

ميت و مصداق اين رويكرد اه. نمود نفوذ و نزديك به خود توزيع مي را بين عوامل و نيروهاي ذي

 سال پس از فتح تهران توسط ٥ دولت در حدود ةشود كه به تركيب بودج گوياتر نمايان ميزماني 

ي بودجه، ها خواهان و تغيير بافت قدرت حاكمه، توجه شود كه براي اولين بار در رديف شروطهم

خواهان، مجاهدين و وراث  يد و دربار با بند مستمري آزامستمري درباريان و وابستگان وزرابند 

  نيروهاي جديد، نزديك بهةبار شاكل  به عبارت ديگر تخصيص منافع اين. شود ايشان جايگزين مي

از همين روست كه اصوالً در اقتصاد سياسي، حفظ قدرت و . شود  جديد را شامل ميةقدرت فائق
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جايي منابع به دو هدف اساسي در تالش حاكمان براي بقاي سياسي و حفظ مسند  هاختيار جاب

  .شود رياست بدل مي

 منافع ةهاي اقتصاد سياسي، تئوري قدرت و حكومت ارتباط معناداري با سنج براساس آموزه  

سازد و در واقع تحت مفهوم حفظ قدرت،  و مواهب اقتصادي جامعه و امكان توزيع آن برقرار مي

 ها  بقاي حكومتدرنتيجهشود و  لزوم توجه به ارتقاء سطح رفاه عموم از سوي حاكمان مطرح مي

كه در قالب چنين ساختاري در تاريخ مدرن غرب است . گيرد آفريني مردم قرار مي در گرو نقش

گيري و پيدايش نهادهاي اصلي سياسي چون نظام دمكراتيك پارلماني، تفكيك قوا و نياز به  شكل

در . گردد  ساماندهي ارتباط اقتصادي مردم با حكومت تبيين و الزامي ميةقانون اساسي در نحو

ن  اقتصادي نظير آنچه كه در قرن نوزدهم و در دوراةواقع شايد عدم ورود كشور به مراحل توسع

رغم  ة روشنفكران ايراني بهخواهان ي آرمانها انقالب صنعتي در اروپا رخ داد سبب شد تا تالش

اي اقتصاد و كاركرد  حضور در اروپا و اثرپذيري از تحوالت نوين جهاني همواره از مناسبات ريشه

 يزيربنايي آن در نظام سياسي، حقوقي و نظامي كشورهاي پيشرو غافل بماند و در جستجو

 به سمت فقطهاي اقتصادي افراد،  ربناي اصلي پيشرفت يعني شروع تحوالت تحت انگيزهزي

  .نهادها و دستاوردهاي روبنايي در غرب منحرف شود

 و ها بايد توجه داشت كه تحليل تاريخ كشور بر مبناي اقتصاد سياسي موجب تنزل آرمان  

 نخواهد بود بلكه هدف ارائةگذشتگان ي سياسي ها مباني اقتصادي ارزشي مبارزات و فعاليت

جويي به مفهوم   آزادي انتخاب اقتصادي، عدالتمعني بهخواهي  تفسير جديدي است از آزادي

طلبي به تعبير طراحي نظام ارتباط اقتصادي دولت و  حفظ حقوق مالكيت از تعرض و اصالح

قايع تاريخي چه وچرا كه به هر تقدير اگر. ي افرادمردم و جلوگيري از تضييع حقوق اقتصاد

رسد لكن مباني ثابت رفتاري فرد همواره در طول زمان تكرارپذير بوده   مينظر بهتكرارناپذير 

  .است
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  جغرافياي اقتصادي ايران در عهد قاجار

 ة متفكرين گذشته براي نيل به توسعةگرايان ي اصالحها جداي از رويكردهاي روشنفكري و تالش

 توجه داشت كه تا عهد قاجار يد و از يك منظر كلي ديگر باهمزمانسياسي و اقتصادي در كشور، 

طور طبيعي مانع از  مساعد جغرافيايي و اقليمي نيز به طوالني، برخي شرايط ناةو در طول ازمن

افزاري الزم براي شروع رشد پايدار اقتصادي و صنعتي  افزاري و نرم ي سختها تشكيل زيرساخت

درنتيجه عدم ها و  متعدد اقوام مختلف به ايران در طول سده گسترده و  هجوم. بوددر كشور شده 

عنوان   قرن پايتخت كشور به٦ تا در طول ثبات سبب شدگيري يك حكومت مركزي با  شكل

كه در همين مدت مراكزي چون  در حالي.  بار تغيير مكان دهد٩مركز انباشت علم و ثروت 

از سوي ديگر ناهمواري .  را تثبيت كرده بودنداستانبول، قاهره، دهلي، پاريس و لندن جايگاه خود

 طبيعي سرزمين، ارتفاعات بسيار و نبود يك راه بزرگ آبي در داخل كشور شبيه به  و فراز و نشيب

 ضمن آنكه ، بودضروريونقل داخلي   وجود داشت و براي حمل٦آنچه در جوامع هيدروليك

ي و شمالي كشور قرار داشت و كوير هاي بلند مركز شهرهاي بزرگ در پشت سلسله جبال و كوه

 به  وي آزاد جنوبي را از شهرهاي مركزي جدا ساخته بودها بزرگ مركزي، بنادر عمده و آب

آهن و خطوط منظم كشتيراني در كشور بسيار ديرتر از ساير ممالك  همين واسطه خطوط راه

فوس قليل آن در  از سوي ديگر، گستردگي و وسعت چشمگير كشور در مقابل ن٧.گيرد شكل مي

ي زياد شده بود كه اين خود ها ابتداي قرن، منجر به توزيع بيش از حد ناچيز افراد در مساحت

هاي مبادله، نقل و  گيري نظام ارتباطي و افزايش هزينه موجبات بروز مشكالت بسياري را در شكل

اي از ساير مطالب بنابراين بايد در نظر داشت كه جد. انتقال و گسترش تجارت فراهم آورده بود

طور طبيعي كشور در آغاز ورود به قرن نوزدهم از  سي و اقتصادي و تحوالت جهاني، بهسيا

  .ي مناسب براي جهش برخوردار نبودها شرايط و ظرفيت

  

  شواهد تاريخي

ة تاريخ سياسي كشور و  و تحوالت عمدها حال اگر از منظر علم اقتصاد سياسي به سرفصل

 مطالعاتي منسجم ةتوان در قالب برنام  ميكنيمخواهي تمركز  شروطهن مخصوص تحوالت دورا به
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هاي رايج، روند  دور از بزرگنماييه گذاري شده و ب االت مشخص و هدفؤو سازگار و با طرح س

در اينجا بايد متذكر شد كه هدف اصلي از طرح مسئله، تنها .  جديدي مشاهده كردةامور را از زاوي

هاي تاريخي است و به همين خاطر در  گيري رويكردهاي اقتصادي در تحليلكار هكيد بر لزوم بأت

 به منظور تشريح، تفسير و تبيين وقايع ،شوند اين مقطع شواهد تاريخي كه در ادامه مطرح مي

. اي است تا ارتباطي بين تاريخ و اقتصاد برقرار سازد ي اوليهها بلكه بيشتر گماننيست، تاريخي 

عدي درصدد است تا چارچوب مشترك جديد در مسير مطالعاتي بگشايد كه اين اتصال در گام ب

  .ي بالقوه بين اقتصاددانان و مورخان به فعل درآيدها تحت آن همكاري

خواهي، ضروري است تا از  پيش از ورود به مبحث سياسي اقتصادي تحوالت مشروطه  

سيدن مظفرالدين شاه، شرح  قاجار و پيش از به قدرت رةشرايط اقتصادي كشور در دوران اولي

 عوامل طبيعي كه ة مجموع،طور كلي در طي اين دوره بايد توجه داشت كه به. ارائه شودمختصري 

ات كاهش توان المللي اصوالً موجب در باال بدان اشاره شد به همراه ساير داليل بيروني و بين

خاطر داشت كه بخش وسيعي از بيش از همه بايد به . تدريج فراهم آورده بود اقتصادي كشور را به

بع از درآمدهاي ت از كشور منتزع شده بود و بالسي ايران و روها  جنگةمناطق حاصلخيز در نتيج

.  نيز كاسته بود،داد  درآمدهاي دولت را تشكيل ميةمتكي به محصوالت كشاورزي كه بخش عمد

 ١٢٩٣در سال  خشكسالي و قحطي گسترده ةهمچنين وقوع مرگ و ميرهاي بسيار در نتيج

اين در حالي بود كه قبالً شيوع . موجب كاهش فراوان نفوس و نيروي كار در كشور شده بود

 در كشور، به مقدار زيادي سبب كاهش محصول ابريشم و ١٢٨١مرض ماسكادين در سال 

 كاهش محصول و درآمد ةدر نتيج.  كاهش ميزان درآمدهاي صادراتي كشور شده بوددرنتيجه

 برابر افزايش ٨ تا ٤ بين ١٩١٤ تا ١٨٤٧ي ها  سالةايحتاج غذايي مردم نيز در فاصلكشور، ارزش م

تر آنكه، سقوط شديد  از همه مهم. گسيخته بودؤيد نوعي تورم بسيار افسار كه خود م٨يافت

ز پايه در  كاهش ارزش نقره در جهان كه فلدرنتيجه و ١٢٩١ي جهاني مواد اوليه در سال ها نرخ

رفت نيز مزيد بر علت شد تا اصوالً روند كاهش درآمدهاي  شمار مي  ملي بهگذاري پول ارزش

 پول رايج ةكاهش ارزش تا جايي بود كه نرخ مبادل. ملي با كاهش ارزش پول ملي شتاب گيرد

  . ميالدي رسيد١٨٠٠ به يك پنجم آن در سال ١٩١٤ استرلينگ در سال ةكشور با لير
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شدت با بحران  دورة ناصري وضعيت اقتصاد كشور بهر توان نتيجه گرفت كه در اواخ لذا مي  

صورت  عدم توازن بين دخل و خرج كشور بههاي متوالي بودجه و  دست به گريبان بود و كسري

در اصل مدرن . ها را پيشاپيش فراهم ساخته بود ها و نارضايتي  بسياري از ناتوانيةمزمن، ريش

 و افزايش مخارج آن ها  دولتةروي ن بيشدن برخي شئون حكومتي، تجهيز قشون و بزرگ شد

مين درآمد براساس كشاورزي أ فساد حاكمان و در عين حال باقي ماندن نظام سنتي تةواسط هب

گيري يك تعادل پايا   عدم شكلدرنتيجه و ها معيشتي، در كل موجب كاهش قدرت مالي دولت

بيشتر حكومت و قدرت شده بود و استمرار نوسانات در حاكميت، روز به روز موجب تضعيف 

شايد از همين روست كه تالش حكومت قاجار در . شد هاي اقماري و متمردين مي يافتن گروه

 خارجي به كشور با مخالفت جدي ةاعطاي انحصارات به رويتر و تالبوت در جذب سرماي

ي به خواه  تلويحاً، پيش درآمد تحوالت مشروطهها به همين خاطر نيز در بررسي. شود رو مي هروب

ترين وقايع از منظر اقتصادي، اعطاي برخي  در اين زمان يكي از مهم. گردد دوران ناصري باز مي

گذاران خارجي در طول سفر ناصرالدين شاه به انگلستان بوده است كه به دنبال  امتيازات به سرمايه

 ميان فسخ اعتراضات و فتاوي علما در نهايت امتياز انحصار تجارت تنباكو به تالبوت، از آن

آوري  توانسته در جذب سرمايه و فن فارغ از آنكه اصوالً ذات چنين قراردادهايي آيا مي. گرديد

 ضعف و فساد ةواسط خير، لكن چنين امتيازاتي شايد بهخارجي به كشور مؤثر واقع شود يا 

جعه به براي مثال مرا. دستگاه حاكمه از ديد نيروهاي داخلي در بدترين شرايط واگذار شده بود

دهد كه در واقع اعطاي انحصار احداث خط آهن به رويتر خود ناشي از  اسناد وقت نشان مي

  .اي در داخل و خارج از كشور بوده است مشكالت عديده

گذاري صورت گرفته در خطوط، نبود كارگر  فقدان امنيت داخلي در حفظ مصالح و سرمايه  

ي در راه گسترش خط آهن از مناطق در برابر اندازي مقامات محل الزم و ماهر ايراني و سنگ

طبق برآوردها براي احداث خطوط ( كافي در داخل ةدرخواست رشوه و در نهايت فقدان سرماي

 اعطاي ،آهن  خط مجموعه عواملي بودند كه شايد براي احداث،) ميليون ليره نياز بود٦آهن به 

 قرارداد تا حدود زيادي به نفع كشور ياتئبايد در نظر داشت كه جز. ساخت امتياز را ضروري مي

ي دولت فقط از محل عايدات پروژه تعهد شده بود ها طرفه بوده است، كما اينكه بازپرداخت يك



 

  

319   نگاه به تاريخ از منظر اقتصاد

  

مين مالي و توجيه أو در اصل عدم اجراي پروژه، ناشي از اين واقعيت بود كه رويتر در ت

  ٩.رو شد هب طرح با شكست روةگذاران انگليسي براي مشاركت در ادام سرمايه

شود كه چرا بعدها و در بين ساير قراردادها، مثالً فقط  ال مطرح ميؤدر اين راستا اين س  

 رشود و به عبارت ديگر چرا ساي رو مي ه رژي با مخالفت شديد داخلي روبةامتياز تنباكو در واقع

نش داخلي برداري معادن با واك هاي قرارداد شامل تأسيس تلگراف، بانك و حفر و بهره زمينه

يي از صنعت و خدمات را ها توان درنظر گرفت كه موارد مذكور بخش آيا مي. شود مواجه نمي

هدف قرار داده بود كه تا آن زمان شناخت كافي از آثار و تبعات اقتصادي آنها در داخل كشور 

منافع  ها در هر حال تهديد مستقيمي را متوجه وجود نداشت؟ و يا فعاليت بيگانگان در آن زمينه

 مختلف، تسريع در هاي نمود؟ كما اينكه براي مثال بعدها و در جريان  داخلي نميتجاري اقتصاد

ها، ناخواسته مسير بسياري از تحوالت را به   تلگراف به واليات و شهرستانةوسيل ارسال اخبار به

مود كه توان بررسي ن به عبارت ديگر مي. خواهان دگرگون ساخت نفع مخالفين دربار و آزادي

عنوان يكي از اقالم مهم تجاري آيا با  به) رد اعتراض در قرارداد تالبوتتنها موضوع مو(تنباكو 

ه ورود رقيب جديد كنندگان درآميخته بود ك نفوذي از تجار و مصرف منافع بخش مهم و ذي

تابيد و در يك كالم چرا شديدترين و  صورت انحصاري را برنمي خارجي آن هم به

گيرد؟ بررسي دقيق اوضاع و حجم  ها در ارتباط با امتياز تنباكو شكل مي ترين مقاومت فتهيا ن سازما

 رژي، ةدهد كه در طول واقع تجارت تنباكو در آن مقطع در مقايسه با ساير اقالم تجاري، نشان مي

 اعتراضات تجار ة قابل توجه اينكهنكت. رفت شمار مي كشور بهترين قلم صادراتي  تنباكو مهم

 بلكه در برابر واگذاري انحصار فروش به آن ، نه در مقابل انحصار خريد شركت انگليسي،خليدا

  .گيرد شركت شكل مي

ماند آثار و تبعات اقتصادي لغو   تنباكو مهجور ميةاز سوي ديگر آنچه كه در وراي قضي  

سخ تر شناسايي مسئول جبران ضرر و زيان طرف خارجي در ف به عبارت روشن. قرارداد است

 هزار تومان از طريق ٥٠٠دولت ناصري پس از فسخ قرارداد به ناچار . قرارداد ميسر نيست

پردازد و در ضمن عوايد ناشي از گمركات جنوب را نيز  استقراض از بانك به طرف خارجي مي

 هزار تومان خزانه را بعدها كدام طبقه و يا صنف اجتماعي ٥٠٠لكن كسري . كند به آن اضافه مي
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كرده است و مشخصاً بازپرداخت از كدام محل تأمين شده، كماكان و در عين اهميت، مبهم جبران 

هايي را در ادامه جبران كرده   پرداختي كشاورزان واليات چنين هزينهة مالكانةآيا تيول و بهر. است

است يا ماليات پرداختي تجار در گمركات ورودي؟ و در كل پس از فسخ قرارداد منافع چه 

هايي كاهش پيدا كرد؟ در ارتباط با عوايد گمركات نيز بايد توجه  تضمين و رفاه چه گروهگروهي 

 ةاي گمركي و ساختار مدرن درآمدي آن به مفهوم امروزي، در دور داشت كه اصوالً نظام تعرفه

رضاشاه شكل گرفته است و لذا با توجه به عدم تمركز و توان كافي نيروهاي انتظامي كشور در آن 

 در كنترل مرزها، اصوالً لزوم عبور كاال از گمركات مشخص نيست تا بتوان حجم دقيق دوره

  .درآمدهاي آن را نيز تخمين زد

  

   قند و شروع اعتراضاتةمصادر

 اقتصاد كشور ة جديدي در عرصةبه دنبال ترور ناصرالدين شاه و جانشيني مظفرالدين شاه حادث

 عاملي كامالً عنوان بهفلك كردن تجار تهراني  قندهاي احتكار شده و ةمصادر. دهد رخ مي

د كه نماي در اصل چنين مي. خواهي شود بر عيان شدن جنبش مشروطه اقتصادي سرآغازي مي

يافته داراي منافع ويژه كه از دوران  نفوذ و سازمان عنوان دو گروه ذي زورآزمايي دربار و بازار به

 به دنبال حكم عالءالدوله ١٠.رسد  احتكار قند به اوج ميةناصرالدين شاه آغاز شده بود، در واقع

ي دستوري كه با ها حاكم تهران در نقض حقوق مالكيت تجار و اجبار ايشان در فروش در قيمت

  .شود  آغاز مييان كسبه و بازارهاي الدوله صدراعظم انجام گرديد، موج تحصن حمايت عين

ه اقدام غيركارشناسي حكومت در واكنش به اي به وضوح آثار و تبعات گسترد چنين واقعه  

 بسيار قابل توجه و حائز اهميت ةدر اين اثنا نكت. گذارد  كامالً اقتصادي را به نمايش ميةيك پديد

ها، مساجد و زوايا مواردي اقتصادي   اصلي متحصنين در سفارتخانهةست كه هر سه خواست اآن

خواهانه و  جستجوي پايه و داليل آزاديهاي صنفي دارد و تحقيقاً  است كه به نوعي ريشه

اولين خواسته يعني عزل . خواهي براي آنها دشوار است خواهانه مردمي به مفهوم مشروطه آرمان

اي را  بع ضرر و زيان گستردهت قندها داشت كه بالةحاكم تهران ريشه در تصميم وي در مصادر

لژيكي وزير طرد و اخراج موسيو نوز ب شامل ،دومين خواسته. متوجه تجار اصلي بازار نموده بود
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كرد و البته  طور آشكاري تنها در ارتباط با منافع تجار موضوعيت پيدا مي وقت گمركات بود كه به

سيس عدالتخانه تا حدودي آثار أ مردم و يا همان تةفقط خواستشايد . علت آن قابل بررسي است

هدف غايي ايجاد نهادي بود كه در دعاوي چه در اصل اگر. كرد ومي را دنبال ميو عوايد مثبت عم

بين حكومت و مردم داوري نمايد لكن در آن مقطع دربار مصداق مفهوم حكومت بود و مفهوم 

شد كه از اين بابت هم كماكان درخواست در   مردم نيز در بازار و كسبه متجلي ميةسازمان يافت

 احتكار قند، تكليف ةي مانند مسئل بود تا براي مثال در مواردمانده باقياي صنفي  حد مسئله

توان جستجو  در اين راستا مي. طرف مشخص شود حقوقي مالكيت و تعرض به آن در دادگاه بي

 هزار نفر افراد با سطح ناچيز سواد ها ي درازمدت و سازماندهي دهها مين مالي تحصنأنمود كه ت

جمعي به مفهوم امروزي آن  اطهم در ايامي كه رسانه و يا وسايل ارتب حول اهداف ذكر شده آن

ة سلسله مراتب و قدرت مالي وجود نداشته، چگونه صورت گرفته و آيا امري است كه در ساي

روز چون يك حزب سياسي به مفهوم امروزي، انجام شده است و يا ناشي از  تجار و بازاريان آن

  .تجهيز فكري و معنوي روشنفكران بوده است

  

  فرمان مشروطه

  مردادسيزده صدور فرمان مشروطه در درنتيجه و تعطيلي بازار و ها ارها، ناآراميبا افزايش فش

لكن . يابد عنوان يك نهاد مدرن حكومتي در ايران گشايش مي  براي اولين بار پارلمان به١٢٨٥

هاي  تواند بالقوه مؤيد نقش گروه برقراري نظام صنفي طبقاتي در اولين دورة انتخابات خود مي

. كردند اي را نمايندگي مي خواهي باشد كه منافع ويژه دهي جريانات مشروطه  در شكلته ياف سازمان

ي كالن كشور ها ثر در سياستؤصورت غيررسمي لكن م هايي كه تا پيش از مشروطه نيز به گروه

  شاهزادگان، اعيان و اشراف،ة مجلس اول از طبق، براساس قانون وقتنفوذ بودند مدخل و ذي ذي

بايد در نظر داشت كه در اين دوره .  و طالب تشكيل شده بودازرگانان، اصناف، علمامالكين، ب

جويي شاه بيمار  ار در حاكميت با بيماري و مصالحهضعف طبيعي و مزمن پادشاهان قاج

هاي شبه نظامي و حاكمان محلي   بيگانگان در تقويت گروهةتشديد و با مداخل) مظفرالدين شاه(

گرفت، همراه شد و لذا بيش از   صورت ميها ادالت جهاني اين قدرتكه تحت محاسبات و مع
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 و به تبع آن  اقتدار حكومت مركزي خارج شدة امور از دامنةپيش كنترل واليات و سررشت

.  دربار به مرور ايام ناممكن گرديدة خزانةكنند مينأعنوان يكي از اقالم مهم ت ها به دريافت ماليات

تحت مالكيت شاه و يا (ا سيورغال به مفهوم واگذاري اراضي خالصه  تيول و يةگيري قاعد شكل

ي ساالر گيري نظام ديوان  شكلدرنتيجهمين حقوق و مقرري ايشان و أبه نظاميان براي ت) عمومي

ي آن در غرب، خود ل مشابه فئوداة پيدايش نمونجاي بهي گر در مالكيت زمين و رواج مقاطعه

خواهي مالكان محلي نيز به مرور  از سوي ديگر زياده. ه استها در دولت بود حاصل همين رويه

در عين حال كه .  كاهش عايدات امالك شده بوددرنتيجه كشاورزان و ةايام موجب كاهش انگيز

گسترش مبادالت پولي در برابر مبادالت كااليي، موجب افزايش جذابيت محصوالت نقدي و 

  . بودتغيير در تركيب كشاورزي در اراضي خالصه شده

ار و  ضعف دولت مركزي در دوران قاجةواسط ههاي اقماري كه ب  اين عوامل، گروهةدر نتيج  

تدريج به  خواري به هاي سنگين و رشوه مالياتاليات و وصول از طريق حكومت جابرانه در و

قدرت بيشتري دست يافته بودند، حال پس از مرگ ناصرالدين شاه آخرين حاكم نسبتاً قدرتمند 

كردند و  ل بودند و براي كسب آن مجاهدت ميئ حكومت نيز براي خود سهمي قاة، در ادارقاجار

موران و حاكمان جديد از أارسال مكرر انواع م. كردند تعرض و مقاومت دربار را نيز تحمل نمي

ي ايشان در به اصطالح سركوب شورشگران و ها موريتأسوي دربار به واليات و شكست م

در اين ارتباط شناسايي دقيق ادوار مختلف مجالس پس از . همين مطلب استتنظيم امور نشانگر 

مل و أها و خاستگاه اقتصادي اعضاي آن قابل ت ، ديدگاهها فرمان مشروطه از نظر تركيب فراكسيون

هاي آتشين و تا حدودي  ان نطقجداسازي نظارت سياسي از اقتصادي از مي. بررسي است

. تواند اطالعات جديدي را آشكار سازد ثيرگذار در ادوار مجلس نيز ميأ نمايندگان ت١١ةفريبان عوام

عنوان يكي از وكالي پركار مجلس در اين دوران به نمايندگي از تجار تبريز  اده بهز براي مثال تقي

بندي مباحث كاري و دستور كار جلسات مجلس  ضمن آنكه طبقه. به تهران اعزام شده بود

  .يز قطعاً حاوي نكات جديدي خواهد بودبراساس موضوعات اقتصادي ن
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  استبداد صغير

علي شاه، كماكان دربار قاجار با كسري بودجه مواجه بود و لذا دولت ه دنبال جانشيني محمدب

 كرور تومان را به ٥ استقراض ة ادارات و دربار، اليحةمخبرالسلطنه براي جبران كسري بودج

ة تجار جنوب يعني  برجستةر ايشان نمايندمجلس ارسال نمود ولكن نمايندگان و در صد

سيس أمين منابع نسبت به تأالتجار، در مخالفت با اليحه، دولت را مكلف ساختند تا جهت ت معين

 تقابل ةهاي اولي اين اقدام مجلس ريشه. بانك ملي با جلب مشاركت عموم مردم اقدام نمايد

تبعات اقتصادي چنين سي ابعاد در اين راستا برر. آوردمحمدعلي شاه و مجلس را فراهم 

مين منابع أ تةبايد توجه داشت كه در هر مكانيزم استقراضي، مسئل. تصميماتي راهگشا است

ي ها به همين سبب نيز شناسايي روش.  مترتب بر وام حائز اهميت استةبازپرداخت و بهر

به . د ضروري است قرار گرفته بوها  دولتة قاجار بر عهدةبازپرداخت ديون فراواني كه در دور

 چنين در نخست آنكهمل است، أتر واكنش مجلس به استقراض از دو زاويه قابل ت عبارت روشن

نفوذ  هاي ذي طور مستقيم متوجه گروه بهچه ميزان بار و تعهد مالي مشخص نيست استقراضي 

براي  كرور تومان ٥مين أ چه بسا تديگر آنكه،. شود اقتصادي كشور همچون مالكين و تجار مي

توانست منجر به تقويت حكومت مركزي و قشون و گسترش امكانات مداخالتي   شاهي ميةخزان

 كرور تومان قابل ٥هاي   به عبارت ديگر بررسي تركيب و محل هزينه١٢.در اياالت و واليات گردد

  .بررسي است

ل نقش كرد و براي مثا از سوي ديگر بايد بررسي شود كه نظام بانكي كشور چگونه عمل مي  

بانك استقراضي و بانك شاهي در ميزان حجم پول و انتشار اسكناس چه اثري در وضعيت اقتصاد 

در اين راستا توجه به داليل اصلي . جايي و تقسيم منابع ملي بر عهده داشته است هكالن و جاب

ر  دها مشكالت نهادي بانك. مل استأگيري نهادهاي مالي در نظام پولي كشور قابل ت عدم شكل

دار و  آوري و شناسايي اموال و ديون افراد مفلس و ضعف نظارت بر خريدهاي مدت جمع

ي صرافان داخلي در ايجاد بانك و سقوط مالي افراد و ها ها از يك سو و شكست تالش قرضه

طور  قابت با خارجيان از سوي ديگر، به ردرالضرب  ينان محلي و نوپا همچون حاج امينكارآفر

 ضمن ١٣.الن موجبات عدم انباشت سرمايه در داخل كشور را فراهم ساخته بودكلي و در سطح ك
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در اذهان عموم، سبب امور طور طبيعي و در سطح خرد نيز ترس از مصادره و از اين قبيل  آنكه به

. ها دچار ترديد باشند كگذاري در بان هاي خود و سپرده شده بود تا افراد نسبت به اعالم دارايي

 ةي قاجار و تركيب درآمد و هزينها  دولتةرسد چگونگي ساختار بودج ر مينظ همچنين به

 قشون و ةهاي پرداختي به حرمسراها، شاهزادگان و بودج  براي مثال حجم مستمريها دولت

ها غالباً به آنها   از جمله مواردي است كه در بررسي،حقوق كارمندان ادارات و نسبت اين مقادير

ارت و ليه، تجعدهاي   ديگر توجه به وظايف و سازمان وازرتخانهةياز زاو. توجهي نشده است

دادند نيز  ي قاجار را تشكيل ميها  اصلي اقتصادي دولتةزارتخانفوايد عامه كه در اصل سه و

دربار و به عبارت  ريزي و محل مصارف منابع خزانة  همطلبي است كه در تكميل مطالعات بودج

هاي  براي مثال از كل هزينه. ة قاجار الزامي استمردم در دوربهتر ارتباط رسمي مالي دولت و 

 ١تش و  ميليون تومان سهم ار٧٢/١ شمسي مبلغ ١٢٨٩ ميليون توماني حكومت در سال ٢٥/٤

خصوص شاه بوده، در م ة هزار تومان هزين٥٠٠ شاهزادگان و ميليون تومان مستمري وزراي

 هزار تومان تعيين ١٠٠مومي و بازرگاني فقط  اصلي معارف، امور عةكه سهم سه وزارتخان حالي

  .شده بود

 صدراعظم مقتدر قاجار در مقابل مجلس و پس از ترك ،در اين دوره، با ترور اتابك  

 مشكالت موجود ة آن دوره، سرعت تحوالت افزايش يافت و در ادامةكميسيون بازنگري بودج

 وضعيت ر نافرجام شاه قاجار در تروةبين فراكسيون اقليت مجلس با محمدعلي شاه، در نتيج

 ة فرمان حمله به مجلس با توپخان١٢٨٧كه در نهايت در تيرماه  حادتري قرار گرفت تا جايي

ها و داليل ترورهاي مقامات  در همين راستا بررسي ريشه.  از سوي شاه صادر شدها قزاق

شرح ترور .  استاقتصادي و يا مرتبط با موضوعات اقتصادي در عصر مشروطه نيز حائز اهميت

الدوله معاون وقت  الملك وزير وقت دارايي و يا ترور منتخب باال، ترور رئيس انبار غله، يا صنيع

با انتشار اخبار . آيند  ميشمار بهوزارت ماليه و يا سوءقصد به رئيس بلژيكي ماليه از اين دست 

 ،ج نافرماني و ناآراميتعطيلي مجلس و حبس و تبعيد نمايندگان به ساير واليات و شهرها، مو

 آذري به هاي شبه نظامي ايالت و عشاير بختياري، قشقايي، گيالني و كشور را فرا گرفت و گروه

 ةدر اين ميان بررسي اين رويداد از ديدگاه ويژ. سمت تهران سرازير شدند  قصد تصرف به  
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 در قيام مشروطه صياوالً چرا واليات و اياالت خا. سازد االت جديدي را مطرح ميؤاقتصادي س

رسد بررسي بافت اقتصادي و ارتباط منافع اين اقوام با تحوالت تهران  نظر مي حضور داشتند؟ به

هاي  بندي ضمن آنكه مباني و داليل اقتصادي تقسيم. حائز نكات جديد و با اهميتي باشد

  .مل استأهاي كشوري در آن ايام نيز قابل ت حوزه

 ةنفوذ در عرص هاي قومي ذي ، سطوح سواد و درآمد گروهدر واقع شناخت تركيب جمعيتي  

توان شعار بسيار مترقي  تاريخ سياسي ايران از آن جهت مهم است كه حداقل در قالب آن مي

بايد . تر و احتماالً اقتصادي آن تفكيك نمود اي هاي بسيار ريشه خواهي را از ساير انگيزه مشروطه

سوادي بسته به تركيب نفوس اياالت و واليات خ باداشت كه در طول اين دوران نردر نظر 

 در عين حال كه گرايش ١٤.گرفت مي درصد از جمعيت را دربر١٥ تا ١٠ود مختلف كشور در حد

به اقتصاد شباني در مقابل اقتصاد كشاورزي نيز سبب شده بود تا اكثريت جمعيت كشور در ميان 

اي از  نابسامان داخلي نيز موج گسترده اوضاع همزمان ،عشاير غيراسكان يافته متمركز شود

 ١٥كه برخي مشاهدات طوري به. وجود آورد همهاجرت نيروهاي متخصص و كارگران ماهر را ب

 قفقاز و روسيه براي ة از ايران به منطق١٩٠٥حاكي از مهاجرت قريب به يكصد هزار نفر در سال 

رسد كه شناسايي آراي عمومي  ر مينظ همين خاطر به به. د آن منطقه استكار در صنايع رو به رش

در واقع از . پذير بوده است  در آن مقطع امكانها  انساني و امكانات دولتةبا توجه به سطوح توسع

 سطح و نوع ارتباط امروزي شهروندان با نمايندگان منتخب مجالس، با چنين ةطريق مقايس

مقطع نيز ارتباط ارگانيك و تنگاتنگي توان چنين استنباط كرد كه در آن  دوره، مي ارتباطاتي در آن

 مثال عاملي باشد جهت برانگيختن برايتوانسته شكل بگيرد تا  بين وكال و مردم واليات نمي

  .ي ملي در مجلس و مشاركت در حكومتأانت از حق ريعموم، در ص

خان ارمني و  ر تنكابني، يپرمتركيب فاتحان تهران شامل سردار اسعد بختياري، سپهدا  

هاي  شدند و گروه خان سردار منصور كه خود از مالكين بزرگ و خوانين سنتي محسوب مي هال فتح

مين مالي آنان قرار داشتند، نشانگر اين واقعيت است كه اين فوج أنظامي كه تحت فرماندهي و ت

  .خواهي نبوده است خواهي و آزادي  نوانديشي مشروطهةحداقل نمايند
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 كشور پرداخت، شامل سپهدار ةز خلع محمدعلي شاه به ادارنگاه به تركيب هيئتي كه پس ا  

خان  اهللا الدوله و فتح ك، فرمانفرما، صنيعالممال اسعد بختياري، ناصرالملك، مستوفيتنكابني، سردار 

يك از تحوالت صدر  ييد نمايد كه در هيچأتر ت سردار منصور شايد اين ادعاي بالقوه را روشن

ي روشنفكر ها واردي از گروه گيري، هرگز فرد تازه ب مهم تصميماصكدام از من مشروطه و در هيچ

 نوانديشي ةي برجستها چه بسا كه بسياري از نام.  مردم در سكان قدرت قرار نگرفته استةو عام

طلبان در اين دوران تنها براساس ثبت سوابق جرايد آن روزگار و ساير آثار مكتوب در  و اصالح

نشر و پايين بودن درآمد صنعت ماندگي  طح نازل سواد عمومي، عقبه سضمن آنك. اند يادها مانده

 انساني در دوران قاجار قطعاً در حدي نبوده است ةي امروزي توسعها عنوان شاخص عمومي به

هاي مردم و عوام از خود برجاي  ثير شگرفي بر تودهأند تاكه انتشار روزنامه و از اين قبيل بتو

  .بگذارد

ان چنين استنباط نمود كه سران و خوانين در حمايت از نمايندگان خود كه در اصل شايد بتو  

قبالً براي مشاركت در تقسيم قدرت با دربار و حكومت مركزي به پايتخت فرستاده شده بودند، 

أمين مالي وسيعي بوده هايي مستلزم ت كشي  چنين قشون،همچنين در عمل. به تهران يورش آوردند

ته باشيم در آن تاريخ نظر داش پذير است كه در پذير و توجيه ادي امكان از نظر اقتصو هنگامي

.  دربار پرداخت نشده بودةي واليات و رجال و مالكين به خزانها تنابهي از ديون و مالياتميزان م

ي ها موريت وصول مالياتأاي كه خود بعدها با استخدام مورگان شوستر آمريكايي با م مسئله

تيماتوم منجر شد و يا عمليات ميليسپو در استيفاي مالياتي باعث تنش بين معوقه به جنجال اول

توان نتيجه گرفت  عبارت بهتر مي به. ة مالياتي گرديدو ادار) يكي از فاتحان تهران(سپهدار تنكابني 

هاي مخالف از دولت مركزي تنها و تنها عاملي بود كه براي ايشان  كه در واقع استقالل مالي گروه

 مورد بسيار مهمي كه بعدها فقدان ،كرد  را فراهم ميييها حركتچنين مين مالي أمانور و تامكان 

  .خواهي در كشور شد گيري جريانات مستقل آزادي آن مانع شكل

در همين راستا موضوع استخدام متوالي كارشناسان مالي و گمركي خارجي براي سكانداري   

س گمركات أاينكه براي مثال در ر. اي است ادارات اقتصادي دولت، خود حاوي نكات ويژه

شود و يا از مستشار آمريكايي براي وصول ماليات دعوت  كشور يك فرد بلژيكي گمارده مي
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حاكي از اين واقعيت شود، همگي  سپرده مي) مورنار(داري كل به يك خارجي  شود و يا خزانه مي

طرف ايراني ناكام  نتخاب يك فرد بينفوذ داخلي در توافق براي ا  نيروهاي ذيهر حال است كه به

منصبان  ه وجود داشته است كه مبادا تصميمات صاحببچرا كه شايد همواره اين شائ. اند بوده

كما اينكه . ها را فراهم سازد نفع ساير گروهجبات تعدي به منافع يك گروه و داخلي بعدها مو

  .گرفت حمل داخلي قرار نميي مستقل مستشاران خارجي نيز مورد تها حتي در مواردي دخالت

  

  شاهالملل و دوران احمد  جنگ اول بين

پيش از پرداختن به روند حوادث در اين دوره الزم است به اين نكته نيز اشاره شود كه اصوالً در 

گيرد بررسي دقيق نقش اوضاع  اي كه كمتر مورد توجه قرار مي ي تاريخي كشور زاويهها تحليل

شرايط و مقاطع مختلف مانند جنگ اول و دوم جهانگير و اثرات آن  سياسي جهان در -اقتصادي

 خود ، قند در بازار داخل ناشي از جنگ روس و ژاپنةكاهش عرض. بر تحوالت داخلي است

  .بهترين شاهد از بازتاب اثرات اقتصادي روابط شرق و غرب عالم در تحوالت داخلي است

به شكلي بوده است كه گويي منويات ايشان در مقابل نگاه به مداخالت بيگانگان همواره   

.  استداشتن ساير ملل بنا شده ، توطئه، تجاوز و آزار و عقب نگهصرفاً براساس مداخله، جاسوسي

 استثماري در تاريخ كشور غيرقابل كتمان لكن بايد توجه داشت كه اگرچه مصاديق چنين عمليات

هاي مداخله،  ي جهاني در پس هزينهها تر و انگيزه است ولي شناسايي عوامل بسيار كالن

ها و  كشي آهن و يا قشون هايي چون تلگراف، بانك و خط رساختگذاري در معادن و زي سرمايه

 حداقل از نظر محاسباتي مبهم مانده است و ،مين شده استأرشوه و تطميع افراد داخلي چگونه ت

 ارزان ةيگانگان و غارت مواد اوليدر نهايت صرفاً به ارزش بازار ايران براي محصوالت صادراتي ب

  . شود كشور اشاره مي

در اين راستا الزامي است تا جهت تحقيق صحت و سقم چنين مواردي براي مثال تركيب،   

 صادراتي ايران به انگلستان و يا روسيه و ساير همسايگان ايران در آن ةميزان و ارزش مواد اولي

بايد در مورد واردات از آن كشورها صورت گيرد ها  مقطع بررسي شود ضمن آنكه همين بررسي



 

  

  ايراناقتصاد 328

و اصوالً قدرت خريد كاالي خارجي در كشور با توجه به سطوح پايين درآمدي در داخل بررسي 

  .شود

فارس تحت مطامع  ة جنوبي خليج سياسي حاشي-مطالعات در مورد تحوالت تجاري  

تان و هند نيز شامل همين رويه  در افغانسهمزمان ، عثمانيانگلستان در شمال آفريقا و سرحدات

عنوان يك عامل   به١٨٦٩گشايش كانال سوئز در سال دهد براي مثال  شواهد نشان مي. خواهد بود

 خاورميانه ةنقل و تغيير مسيرهاي تجاري در منطق و  هاي حمل المللي بر هزينه مهم خارجي و بين

. نطقه و به تبع آن در ايران شده استسزايي داشته و اصوالً موجب ترقي تجارت در اين م أثير بهت

جايي كاال در كشور بين هر  هآميز داخلي در جاب كه در همين مدت نظام مالياتي تبعيض در حالي

گرديد، سبب شده  كه در مناطق مختلف و به دفعات بر يك كاال اعمال ميآن ايالت و سرحدات 

حقوق كنسولي و تجاري (مانند  بازي خارجي ها  تجار داخلي از رقابت با طرفاز يك سوبود تا 

 و انگلستان تجار اين دو كشور را از پرداخت ماليات در واليات در قياس با تجار ايراني يهروس

 با ، و از سوي ديگر)گرديد بار در سرحدات اعمال مي  بود و ماليات پرداختي فقط يككردهمعاف 

تر  كيفيت و ارزان و كاالهاي با ة ورود اجناسوري داخلي كه در ساي حذف حرف و مشاغل پيشه

در . ي تجاري منطقه دور بماندها خارجي رخ داده بود، كشور از مشاركت صادراتي در جريان

مين پول خارجي براي أ كسري تراز بازرگاني كشور و لزوم ترواقع به مرور، افزايش مستم

اشي از فتوحات نادر و ي نها منابعي چون ثروت. مبادالت، تبديل به يك بحران اقتصادي شده بود

هاي قشون انگليسي در ايران از جمله مواردي است كه  استقراض متوالي خارجي و برخي هزينه

 برخي صادرات قاچاق از طريق همزمانها موثر بوده است و  مين مالي كسريأدر اين دوره در ت

  .شده است سرحدات نيز تا حدودي به كسب پول خارجي منجر مي

ز اعداد و ارقام بودجه و درآمدهاي دولت و اهميت روابط مالي خارجي براي درك صحيح ا  

 ميالدي در ١٨٧٥ احداث تلگراف سراسري در سال ةدر آن، كافي است توجه داشت كه هزين

گرديد  مين ميأگذاري خارجي ت  استرلينگ برآورد شده بود كه توسط سرمايهة ميليون لير٢حدود 

  . ميليون ليره بود٥/٢ كشور بالغ بر ةجارت خارجي ساالنكه در آن زمان ارزش كل ت در حالي
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المللي در مقاطع ديگر و به اشكال مختلفي موجبات اثرات اقتصادي سياسي در  تغييرات بين  

 آمريكا و كاهش ةي داخلي در اياالت متحدها براي مثال با بروز جنگ. داخل را فراهم ساخت

 درنتيجهرو شد و  هه در جهان با رونق جديدي روبمحصول صادراتي پنبه از آن كشور، تجارت پنب

گيري مراكز  كه در يك مورد ديگر شكل در حالي.  ايران نيز در بازار صادراتي ترقي نمودةقيمت پنب

جديد توليد ابريشم در بنگال و ارزان بودن محصوالت آن در صادرات به ژاپن در قياس با 

همچنين . مدهاي صادراتي كشور تحميل نمودمحصوالت ايراني اثرات منفي جديدي را بر درآ

 استرلينگ انگستان ناشي از مناسبات ةثيرات نرخ برابري ارز بين روبل روسيه و ليرأتوان به ت مي

اقتصادي و سياسي اين دو قدرت جهاني وقت و اثرات آن بر اوضاع تجاري و مالي كشور نيز 

  .توجه نمود

  

 ها نوشت پي

1. Political Economy. 
2. Comparative Politics. 
3. Low & Economics. 
4. Positive. 
5. Normative. 

تسه در چين و ساير   روسيه، سند و گنگ در هند و يانگنيل در مصر، دجله و فرات در عراق، ولگا در. ۶
  .هاي بزرگ در اروپا  رودخانه

آهن در مصر   و راه۱۸۳۰ترانه در سال  خطوط منظم كشتيراني در هند، بين درياي سرخ و مديهمزمانكه  در حالي. ۷
 قبالً شكل ۱۸۹۸ و در سودان در سال ۱۸۹۴، در لبنان و سوريه در سال ۱۸۶۷، در تركيه در سال ۱۸۵۳در سال 

  . به طول انجامد۱۹۳۸ در ايران اين مهم تا سال ،گرفته بود
  .يابد گندم شش برابر افزايش مي قيمت ۱۹۰۵ تا ۱۸۹۵هاي  بين سال. ۸
 معروف به ةآهن در ايران، منجر به مصوب  مشكالت ناشي از رقابت نيروهاي متخاصم بيگانه در احداث راهةمادا. ۹

  .ساخت آهن محروم مي  سال كشور را از ساخت راه۱۰ ميالدي گرديد كه به مدت ۱۸۹۰در سال » سازي عقيم«حق 
 جهاني و كمبود كه در دوران جنگ اولخواهي دربار در تجارت بعدها به جايي رسيد  افزايش مشاركت و سهم. ۱۰

  . سود بسياري را نصيب خود ساخت، يك تاجر وارد بازار شد و با احتكار آردآرد، احمد شاه به شكل
11. Populist. 

 ميليون ۴/۳ معادل ۱۸۵۳ ميليون ليره، در سال ۹/۱ ميليون تومان يا ۷/۴ معادل م۱۸۳۰ة دولت در سال بودج. ۱۲
  . ميليون تومان بوده است۸ ميالدي برابر با ۱۹۰۷ ميليون تومان و در سال ۶معادل  ۱۸۹۰تومان، در سال 

براي . ملي استأ قابل تةي قاجار نكتها  وام به دولتةدر اين ميان بررسي قدرت مالي برخي صرافان ارمني در ارائ. ۱۳
  . دربارةج به طومانيانس براي جبران كسر بود، صدراعظم احمد شاه،الدوله  عينةمثال مراجع

  .ند شده بودزباسوادان در بين تجار متمركاز  درصد ۷۰ تا ۵۰از اين ميان در حدود . ۱۴
  .بلووا. ن. ۱۵



 

  

  ايراناقتصاد 330

  منابع
  .۷۱الملل، تابستان  مركز نشر بينتهران، ، جامعه و حكومت در ايران،  باقري، علي-
  . تهران،)۱۳۰۷ -۱۳۳۷( سالة بانك ملي ايران  تاريخچة سي -
  .۱۳۳۵كتاب تهران، برلين، ، گنج شايگان ،عليد محمد جمالزاده، سي-
  .۱۳۷۰سازمان انتشارات جاويدان، تهران، ، )از مشيرالدوله تا بختيار(وزيران ايران  نخست،  عاقلي، باقر-
تهران، نشر گستره،  يعقوب آژند، ة ترجم،)ق۱۲۱۵ -۱۳۳۲عصر قاجار (دي ايران تاريخ اقتصا ، عيسوي، چارلز-

۱۳۶۹.  
  .انتشارات علمي فرهنگيتهران،  وحيد مازندراني، ة، ترجم ايرانةايران و قضي ،.ن.  جرج كرزن،-

- Drouville, Gaspard, Voyage en Perse en 1812 et 1813, paris, 1825. 
- Gobineau, Atthur de., Trois ans en Asir. 


