
هدف: حکومت پهلوی از ابتدای تأسیس، میراث دار نظام اقتصادی 
ورشکسته  و نابسامانی بود که تحت تأثیر مناسبات جهانی نظام 

رسمایه داری از ابتدای قرن نوزدهم، بر کشورهای توسعه نیافته ای مانند 

ایران تحمیل شد. ایجاد توازن در واردات و صادرات برای جلوگیری از 

کاهش ارزش قران به عنوان پول ملی پیش درآمد اصالح نظام اقتصادی 

و نوسازی بود؛ اما وقوع ناگهانی بحران جهانی  1929، دولت و مجلس 

را به سمت اجرای سیاست های اقتصادی مقطعی سوق داد. هدف 

این پژوهش بررسی سیاست های اقتصادی دولت پهلوی برای مقابله با 

بحران جهانی  1929 است.

روش: این پژوهش به روش آماری با تحلیل کیفی داده هاِی کمِی 
مستخرج از احصائیه هاِی مالی و تجاری تألیف شده است. بخشی 

از متغیرهای مستقل از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی گردآوری 

شده اند.

یافته های پژوهش: بررسی جداول و منودارها در دو مقطع پیش 
و پس از اجرای قانون انحصار تجارت نشانگر آن است که دولت 

سیاست های آگاهانه ای برای حل مشکالت اقتصادی در پیش  گرفت. 

مقایسۀ میزان واردات و صادرات در این دو مقطع نشان  می دهد 

موفقیت دولت در ایجاد تراز تجاری مثبت، نسبی بود. منودار قیمت 

کاالهای اساسی وارداتی نشان می دهد که سیاست دولت برای حفظ 

ثبات قیمت و جلوگیری از تورم در رشایط بحرانی موفقیت آمیز بود.

ڪلیدواژه ها 

انحصار تجارت، بحران 1929، پهلوی اول، اقتصاد سیاسی

علی رستم نژاد نشلی | اصغر منتظرالقائم  | ابوالحسن فیاض انوش 
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علی رستم نژاد نشلی2  | اصغر منتظرالقائم3   | ابوالحسن فیاض انوش4 

بررسی سیاست ها و چالش های اقتصادی ایران 
در بحران اقتصادی 1929؛ مطالعۀ اسنادی1 

  1.این مقاله مستخرج از پایان نامۀ 

مقطع دکرتی علی رستم نژاد نشلی از 

دانشگاه اصفهان با عنوان »تبیین تحوالت 

تجاری مازندران )1320-1206ش/1941-

1828م(« است.

2.  دانشجوی دکرتی تاریخ محلی دانشگاه 

اصفهان

AR.arghavan@gmail.com

3.  استاد تاریخ دانشگاه اصفهان 

)نویسندۀمسئول(

Montazer5337@yahoo.com 

4. دانشیار تاریخ دانشگاه اصفهان. 

Anosh.amir@yahoo.com

5. برای اطالع کامل از پیشنهادات علی اکرب 

سید  مصدق،  دکرت  فاتح،  داور، مصطفی 

خارجه  و  داخله  وزرای  تقی زاده،  حسن 

و برخی تجــار ر.ک به: اسنـادی از ارز و 

انحصـار تجــارت خارجی...)1380(. اسناد 
شامرۀ 5 تا 16.

درآمد
حکومت پهلوی از ابتدای تأسیس، درگیر مشکالت اقتصادی ناشی از کاهش دائمی ارزش 
ارزهای خارجی در سال 1308ش/1929م  برابر  بود. سقوط ارزش قران در  پول ملی 
به دلیل بحران اقتصادی جهانی، شدت بیشتری گرفت. تیمورتاش وزیر دربار از همة 
صاحب نظران برای حل مشکل چاره جویی کرد. نامه های متعددی به وزارت دربار ارسال 
شد و روزنامه ها بحث های مفصلی دراین باره نوشتند.5 باوجود اختالف نظر دربارة راه حل، 
همة ناظران علت کاهش ارزش قران را در دو مسئله می دیدند: کاهش ارزش فلز نقره 
به عنوان واحد پول ملی و نبود توازن بین صادرات و واردات. با جمع آوری و ارزیابی 
دیدگاه ها، دولت برای حل مشکل، راهبردهای چهارگانة زیر را در پیش گرفت. جلوگیری 
از ورود نقره به کشور، نظارت بر خریدوفروش ارز، تبدیل واحد پول ایران از نقره به طال 
و توسعة صادرات همراه با محدودیت واردات. اعمال این سیاست ها به تدریج در طول دو 
سال 1308ش/1929م و 1309ش/1930م با ارسال چهار الیحه به مجلس حالت قانونی 

و اجرایی گرفت.
اول  پهلوی  اقتصادی دورة  از سیاست های  متفاوتی  و  متعدد  ارزیابی های  تاکنون 
به ویژه »قانون انحصار تجارت خارجی« صورت گرفته است. عمده ترین نقدها از جانب 
معتقدان به نظریه های »کالن نگر تکامل تاریخی جوامع با زیربنای اقتصاد« به عمل آمده 
است. این نظریه ها در چارچوب  »شیوة تولید« به تحلیل سیاست های اقتصادی پرداخته اند. 
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»بدون شناخت ]شیوة مسلط تولید[ نمی توان رویدادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی و 
برخوردهای طبقاتی در سطح جهان و جوامع گوناگون را توضیح داد. بلکه شناخت و تبیین 
درست و علمی ساختار طبقاتیـ  اجتماعی و ریشه یابی رویدادها و دگرگونی های سیاسی 
و اقتصادی در هر یک از جوامع نیز ممکن نخواهد بود« )رواسانی،1387، ص225(. این 
افراد یا در چارچوبة نگرش خطی مارکسیسم ـ لنینیسم یا بر اساس نظریة »شیوة تولید 

آسیایی« به تحلیل و نقد اقتصاد سیاسی ایران در عصر پهلوی اول پرداخته اند.
بر اساس نظرگاه اول، ایران عصر پهلوی دوران سرمایه داری وابسته را می پیمود که 
ازنظر مناسبات اقتصادی جهانی، تحت سیطرة کامل شیوة تولید »سرمایه داری« قرارداشت. 
اگرچه انحصار تجارت خارجی می توانست ایران را به سمت سرمایه گذاری صنعتی خالف 
میل امپریالیسم سوق دهد، اما حرکتی خالف جریان عمومی انتقال ثروت و پول به غرب 
نبود. »در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره، قشر باالی سرمایه دارـ طبقة سرمایه دار 
وابسته یا بورژوازی کمپرادور ـ رابطة نزدیکی با سرمایه داری جهانی دارد« )رواسانی، 
1374، ص31(. تحلیل های محمدرضا سوداگر از سیاست های اقتصادی عصر پهلوی، 
بهترین نمایندة اندیشة تکامل تک خطی تاریخ در بررسی تحوالت اقتصادی ایران عصر 
پهلوی است. در نظر وی عصر پهلوی »دورة طوفان زای انباشت اولیة سرمایه« است. این 
انباشت بر مبنای تجربة کشورهای اروپایی بر اساس نظرگاه »انباشت اولیة سرمایه« مارکس، 
بر اساس اعمال زور، تشدید اختناق و سرکوب نیروهای دموکراتیک شکل گرفت تا فرایند 
تبدیل نظام فئودالی به شیوة سرمایه داری را تسریع کند )سوداگر، بی تا، ص الف(. وی 
تنها به یکی از وجوه و پیامدهای قانون انحصار پرداخت و آن را برجسته نمود »برقراری 

انحصار موجب توسعة ورود کاالهای قاچاق از مرزها گردید« )سوداگر، بی تا، ص242(.
گروه دوم بر اساس مدل شیوة تولید آسیایی به تحلیل قانون فوق پرداختند. در این 
گروه محمدعلی خنجی، یرواند آبراهامیان، کاتوزیان و سیف قراردارند. کاتوزیان برخالف 
ادعای اصالت و بدیع بودن نظریه اش، بر اساس نظریة »استبداد ایرانی« به تحلیل تحوالت 
سیاسی اقتصادی عصر پهلوی پرداخت1. بر مبنای این نظرگاه در طول تاریِخ ایران برخالف 
اروپا، طبقــات، متکــی به دولــت بودند. دولت در ایران مالک اصلی منبع ثـروت ـ 
یعنی زمین ـ بود و آن را نه به صورت مالکیت بلکه به عنوان امتیاز به افراد واگذار می کرد 
)کاتوزیان، 1391، ص8(. برنامه های سیاسیـ  اقتصادی دولت پهلوی در چارچوب چنین 
نظامی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مبحث صنعت، کشاورزی و تجارت بدون استفاده از 
احصائیه های موجود می نویسد: »حجم صادرات غیرنفتی ایران به طور متوسط ثابت ماند« 
)کاتوزیان، 1391، ص161(. درنهایت در ارزیابی »کارنامة اقتصادی رضاشاه« معتقد است 

1. برای بحث بیشرت دربارۀ نظریات 

کاتوزیان ر.ک  به: ولی، عباس)1380(. 

ایران پیش از رسمایه داری: تاریخ نظری. 
)حسن شمس  آوری، مرتجم(. تهران: نرش 

مرکز. صص72 -74.

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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»بر پایة شواهد موجود پیداست که سیاست های اقتصادی رضاشاه ]...[ موجب اتالف منابع 
ملی شده است« )کاتوزیان، 1391، ص179(.

اخیراً تحلیل هایی بدون پیش داوری  تئوری های کالن نگر از »قانون انحصار تجارت 
خارجی« صورت گرفت. مقالة »قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309 :زمینه ها، 
اهداف و پیامدها« به قلم شهرام غالمی به تحلیل منطقی سیاست اقتصادی ایران برای مقابله 
با بحران 1929 پرداخت. به نظر وی دولت با اجرای قانون هایی به صورت آزمایش و خطا 
درصدد دست یابی به اهداف سه گانه کسب درآمد، توسعة کشاورزِی تجاری و توسعة 

صنایع بود )غالمی،1390، صص51و52(.
»بحران اقتصادی1929؛ پیامدها و واکنش ها در ایران« مقاله ای است به قلم سید حسن 
شجاعی که بر اساس تحلیل داده های کمی شکل گرفت. آمار واردات و صادرات انواع 
کاالهای مهم صادراتی طی سال های 1307ش/1928م تا 1311ش/1932م مورد بررسی 
قرارگرفت. به نظر مؤلف، قانون »انحصار تجارت خارجی« یکی از سیاست های مقابله ای 
موفق هیئت حاکمه برای خروج از بحران بود. سیاستی که به دلیل پیامدهای مشابه ناشی 
از بحران جهانی در اغلب کشورهای توسعه نیافته اجرا شد )شجاعی و شعبانی،1390، 
ص65(. نویسنده در این مقاله تالش کرده است با به کارگیری داده های کمی و از طریق 
مقایسة شرایط تجاری قبل و بعد از اجرای قانون انحصار و بررسی قیمت کاالهای اساسی 
وارداتی قبل و بعد از اجرای قانون، به تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی قانون فوق بپردازد؛ 
بنابراین احصائیه های ادارة گمرک ـ بهترین نمونه های آماری ایران پس از مشروطه ـ 
مجالت اقتصادی ازجمله مجلة اطاق تجارت و مجلة عصر حدید و اسناد مورداستفاده 

قرار گرفتند.
 نمودارها نشان می دهند که دولت در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات کاماًل موفق 
نبود، اما توانست روند کاهش ارزش پول ملی و روند افزایش قیمت کاالهای اساسی 
وارداتی را کنترل کند. به طورکلی مجموع سیاست های دولت برای مقابله با بحران جهانی 

موفقیت آمیز بود.

زمینه ها
اقتصاد ملی بود  ابتدای حکومت پهلوی، کاهش ارزش قران از معضالت دائمی  از 
و به تدریج حل این مشکل به صورت خواست عمومی مطرح شد و ایجاد انحصار 
در فضای فکری محافل اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. با شروع بحران اقتصادِی 
جهانِی، رونــِد کاهـِش ارزِش پـوِل ملی شـدت بیشتـری گرفت. جدول شمارة )1( 

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...
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و نمودار شمارة )1( نشانگر نوسانات قیمت ارز در سال های متوالی است:

)احصائیة گمرک، سال های مذکور در جدول(

)ترسیم از نگارنده(

در سال  تجـارت خارجـی  قـانون انحصـار  تصویـب  از  پیـش  انحصـار،  ایجاد 
1309ش/1930م در ایران دارای سابقه بود. قانون »انحصار تجارت قند و شکر و چای« 
از خرداد1304، تجارت قند، شکر و چای را در انحصار دولت قرارداد. عالوه بر عوارض 

منبعهر لیرهسال

فصل2، ص482 قران1928/1307

فصل2، ص582 قران1929/1308

فصل2، ص63.403 قران1930/1309

فصل2، ص842 ریال و 85 دینار1931/1310

فصل2، ص983 ریال و 20 دینار1932/1311

ص806 ریال و 45 دینار1933/1312
 

 

جدول   1

منودار   1

قیمت ارز در سال های بحران

روند قیمت ارز در سال های پیش و پس 
از بحران اقتصادی

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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گمرکی، از هر من1 )من تبریز( قند و شکر، 2 قران و از هر من چای 6 قران عوارض اخذ 
می شد )ص.م.م2 5، جلسة شمارة 173، 7خرداد1304، ص6(. بر اساس مادة 9 این قانون 
»عواید حاصله منحصراً برای ساختمان راه آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص« یافته 

بود )ص.م.م 5، جلسة شمارة 174، 9خرداد1304، ص3؛ ساکما، 240/6024(.
یکی از زمینه های تصویب قانون، خواست تجار بود. در 6بهمن1304ش/26ژانویة1926م 
اتحادیة تجار همدان طی نامه ای به وزارت فواید عامه مشکل اساسی اقتصادی مملکت را 
تمام شدن سرمایة نقدینة کشور به دلیل نبودن توازن بین صادرات و واردات بیان نمودند. 
پیشنهاد هیئت مزبور برای حل مشکل، کنترل واردات و حمایت از صنایع تولیدی داخلی 
برای بی نیازی از کاالهای وارداتی بود )اَ.چ31، 1388، سند شمارة 176(. اتحادیة تجار 
کنگاور نیز پیشنهاد های مشابهی همراه با اصالح ساختار گمرک و تجارت و کوشش برای 
ساخت و توسعة راه های شوسه داد )اَ.چ 5، 1380، سند شمارة 16(. اطاق تجارت رشت 
طی نامه ای به وزارت »فواید عامه، فالحت و تجارت« پیشنهاد کرد »1. وضع قانونی که 
عموم تجار اعم از اتباع داخله و خارجه موظف باشند مطابق قیمت مال وارده، از ایران 
امتعه صادر نمایند. 2. تفتیش اَسعار4 خارجه 3. منع ورود تمام یا قسمتی از اشیاء لوکس 
4. وضع گمرک نقره مطابق ترتیب سابق«)اطاق تجارت ، شمارة 2، آذرماه1308، ص27(.
دولت نظر اطاق تجارت را برای حل مشکل کاهش ارزش پول ملی جویا شد. اطاق 
تجارت با تشکیل »کمیسیون مخصوص نقره« در 17بهمن، پیشنهاد زیر را برای هیئت 
دولت ارسال داشت: اتخاذ واحد پول طال، توازن واردات و صادرات و انحصار ورود نقره 

به دولت )اطاق تجارت، شمارة4، بهمن1308، ص28(.
کاهش ارزش قران تنها به دلیل کم شدن میزان صادرات و نزول ارزش فلز نقره 
در سطح جهانی نبود. بخشی از این مسئله مربوط به سوءاستفادة بانک شاهنشاهی از 
شرایط موجود بود. مجلة قلم آزاد در مقاله  ای با عنوان »ترقی مصنوعی بروات پوند و 
روپیه« نوشت: »بانک شاهنشاهی به بهانة نقره گی واحد پول ایران بطور فورس ماژور 
نرخ پوند را باال برد ]...[ بانک می گوید بواسطة معافیت قانونی نقره از گمرک، عرضة این 
کاال در بازار ایران به تقاضا غلبه یافته موجب ارزانی نقره گشت ]درنتیجه[ قیمت برات 
پوند از 5 تومان به شش تومان و دو قران افزایش یافت« )قلم آزاد، شمارة 2، 1308، 
ص2(. مجلة فوق در ادامه این سؤال را مطرح می کند: »به چه جهت بانک برای روپیه 
هم وزن و هم حجم ]عیار[ 2قرانی نقره ایران، چهار قران و سه عباسی5 قائل شد؟« )قلم 
آزاد، شمارة 2، 1308، ص2(. پیشنهاد مجله برای حل فوری این مسئله، تحمیل گمرک 
گزاف به نقره بود. راه حل درازمدت ازنظر نویسندة مقالة مجلة قلم آزاد این بود: »واحد 

1. دو کیلو و 970 گرم. )پورشافعی، 1385، 

ص 56(

2. کوتاه نوشت »ص.م.م« معادل »صورت 

مذاکرات مجلس شورای ملی« در رسارس 

منت مورداستفاده قرار گرفت. عدد پس از 

کوتاه نوشت بیانگر دورۀ مجلس است.

3. کوتاه نوشت » الف.چ« معادل »اسناد 

رفت.  کار  به  منت  در رسارس  چاپ شده« 

منبع مربوط به شامرۀ پس از کوتاه نوشت 

در فهرست منابع )اسناد چاپ شده( مندرج 

است.

عر و به معنی نرخ نهادن  4. اسعار جمع ِسَُِ

می باشد و معادل ارز امروزی است.

5 هر قران معادل 1000 دینار و هر عباسی 

معادل 200 دینار بود.

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...
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پول ایران را بتدریج از مجرای بانک ملی مبدل به طال نماید« )قلم آزاد، شمارة 2، 1308، 
ص2(. تالش برای کوتاه کردن دست بانک شاهنشاهی از سیستم گردش پولی کشور در 
11اسفند1308ش/2مارس1930م به ثمر نشست و تعیین قیمت ارز خارجی در اختیار 
بانک ملی ایران قرار گرفت )اطاق تجارت ، شمارة 5، بهمن ماه1308، ص32؛ مکی، 1362، 
ج5، ص320(. در تاریخ 11خرداد1309ش/1ژوئن1930م مجلس »الیحة اصالح امتیازنامة 
بانک شاهنشاهی« را به تصویب رسانید که بر اساس آن حق انحصاری صدور اسکناس 

توسط بانک شاهنشاهی در اختیار دولت قرار گرفت )ص.م.م 7، جلسة 126(.
 انحصاری شدن تجارت خارجی در شوروی به سال 1299ش/1920م یکی دیگر از 
زمینه های تصویب قانون انحصار بود. این امر پیش زمینة ذهنی مناسبی برای محافل تجاری 
ایران به وجود آورد. »در اواخر همین سال 40% از صادرات غیرنفتی ایران به شوروی 
حمل می شد، درحالی که 20% به بریتانیا و هند و 17% به آمریکا« )Bharier, 1971, p261(. با 
توجه به اینکه عمدة صادرات ارزآور ایران محصوالت خام کشاورزی و دامی بود، هرگونه 
سیاست گذاری در شوروی که منجر به کاهش صادرات می شد تأثیر مستقیمی بر حیات 
اقتصادی ایران برجای می گذاشت. سیاست های یک جانبة روسیه، تراز تجاری بین ایران و 

روس را که قباًل به نفع ایران مثبت بود برهم زد و کاماًل برعکس نمود.

.)Rezun, 1981, P212( :ماخذ

»سازمان تجاری دولتی« شوروی ارگانی دولتی بود که تمامی فعالیت های تجاری 
شوروی را در اختیار داشت. هر نوع واردات به شوروی منوط به کسب اجازه از سازمان 
تجاری دولتی بود. اطاق تجاری روسیه با ممالک شرق که پس از چندی به »شرکت تجارتی 
شرق« موسوم گردید، از شعبه های سازمان تجاری دولتی برای تجارت با کشورهای آسیایی 
به وجود آمد. کیفیت، وزن، قیمت و نوع جنس موردنیاز از سوی همین شرکت تعیین 
می گردید )ترابی، 1392، ص129(. در2اسفند1301ش/22فوریة1923 به دلیل نیاز به مواد 
خام و مواد غذایی ایران، اجازة ورود برخی کاالهای ایرانی بدون اخذ مجوز از سازمان داده 

صادرات ایران به شورویصادرات شوروی به ایرانسال

1306199.071.825209.159.090ش/ 1927-1928م

1307291.061.341166.288.430ش/  1928-1929م

1308274.761.002148.586.745ش/ 1929-1930م
 

جدول   2
صادرات و واردات ایران و شوروی 
)قیمت ها به قران(

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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شد )ذوقی، 1368، ص389(. برخالِف این تسامح، ادارة گمرک مشهدسر در همین سال از 
ممنوعیت صدور مرکبات ایران در گمرک بادکوبه گزارش می دهد. در همین گزارش آمده 
است: »تجارت خانه های روسی مشهدسر عمدة واردات قند، شکر، آرد و منسوجات را به 
خود اختصاص داده از فعالیت تجار ایرانی جلوگیری می کنند« )ساکما،240/62600(. انحصار 
حتی شامل حمل ونقل کاالها نیز می شد. ازآنجایی که ایران هیچ کشتی برای حمل ونقل در 
دریای مازندران نداشت، شرکت های روسی با سوءاستفاده از این مسئله در وهلة اول اقدام به 
حمل کاالهای تجار روسی می نمودند؛ در صورت وجود فضا در کشتی ها، مال التجارة تجار 
ایرانی نیز حمل می شد )ایران، شمارة1089، 2رجب1340، ص3(. در سال 1302ش تجارت 
خارجی شوروی با ایران، 5درصد از حجم کل تجارت شوروی را در برمی گرفت )اطالعات، 
شمارة 326، 15مهر1306، ص3(. در سال 1304ش/1925م مجدداً سیاست های کنترلی و 
سخت گیرانه سازمان تجارت دولتی شوروی به طور ناگهانی مقررات اخذ مجوز واردات را 
در مورد کاالهای ایرانی اجرا نمود. روس ها برای حفظ ارزش پول ملی چرونس1، ورود 
بسیاری از کاالهای چین، افغانستان، ترکیه و ایران به شوروی را محدود یا ممنوع کردند. 
در12بهمن1/1304فوریة1926 دولت شوروی سرحدات خود را به روی کاالهای ایرانی ـ 
به جز پنبه ـ مسدود نمود و بسیاری از اجناس تجار ایرانی را توقیف نمود )طاهراحمدی، 
1384، ص80(. سیاست اصلی روس ها در این مقطع مبادلة محصوالت صنعتی با مواد خام 
شرق بود )لنچافسکی، 1351، ص117(. تجار شهر بارفروش طی تلگرافی به مجلس خبر 
دادند »چهار پنج روز است که ادارة کشتی رانی مال التجاره را قبول و حمل نمی نماید همچنین 
از باکو تلگرافاً خبر می دهند که گمرک باکو مال التجارة موجود را مرخص نمی کند به این 

سبب تجارت بکلی تعطیل ]است[« )کمام، 5/135/26/1/93(.
مقدمات مقابله به مثل با شوروی با تأسیس تشکیالتی غیردولتی توسط تجار به نام 
»جمعیت نهضت اقتصاد« در سال 1305ش/1926م چیده شد. تجار از طریق تلگراف 
شعبة جمعیت را در اکثر شهرهای آذربایجان، گیالن، مازندران، خراسان، تهران و زنجان 
تشکیل دادند و مصمم به مقابله با شوروی شدند. شعبة جمعیت در اشرف مازندران 
طی تلگرافی به مجلس خواستار »منع ورود و صدور مال التجاره از بنادر شمالی« شد 
)اَ.چ 3، 1389، سند شمارة 125/2(. جمعیت بارفروش نیز »از ازدیاد واردات کمرشکن 
بنادر شمالی ]که[ آخرین دینار هستی تجار را به باد فنا داد« به مجلس شکایت کرد 
و طی تحصن در تلگراف خانه »از خاک پای همایونی تمنای برچیدن شعبات تجارتی 
)اَ.چ3، 1389، سند شمارة 125/3(. تجار قزوین در  از واردات« را نمود  و جلوگیری 
7فروردین1306ش/28مارس1927م با تحصن در تلگراف خانه به هیئت دولت خاطرنشان 

Chervonets .1 به معنی پول کاغذی و معادل 

10 روبل بود.

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...
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کردند: »همان طوری که سرحدات روسیه برای صادرات ایران بسته است ]دولت[ معارضه 
به مثل نماید« )ساکما،293/5494(. تجار تبریز هیئت مدیرة دوازده نفره ای انتخاب کردند و 
برای تجار شهرهای دیگر آذربایجان دستورهایی صادر کردند )حبل المتین، سال35، شمارة 
15-14، 24رمضان1345، ص28(. هیئت تبریز طی تلگرافی به نخست وزیر نوشت: »دوام 
این حال که واردات آزاد و صادرات محدود است، همة روز بر فقر و فالکت مردم ]تجار[ 
افزوده و از ثروت مملکت می کاهد ]...[ اگر دولت به انعقاد معاهدة شرافتمندانه موفق 
نمی شود امر به اجرای معاملة مقابله به مثلی بفرمایید« )اَ.چ 2، 1374، سند شمارة 109( تجار 
رشت در 30فروردین1306ش/20آوریل1927م تهدید کردند: »اگر هیئت محترم دولت 
تا 29شوال ]11اردیبهشت[ اقدامی به عمل نیاورند، جمعیت ناگزیر است ولو به دادن 
تلفات ادارة گمرک را تحت نظر خود درآورند« )اَ.چ 2، 1374، سند شمارة 112(. جمعیت 
گیالن طی اعالنی خواستار برقراری توازن واردات و صادرات، ممنوعیت ورود اشیای 
تجملی، برچیده شدن مؤسسات تجاری شوروی و انعقاد قرارداد تجاری شرافتمندانه شد 
)حبل المتین، سال35، شمارة 9، 12شعبان1345، ص7(. 398 نفر از تجار و کسبة بارفروش 
در 3 اردیبهشت1306بر روی پارچه ای سفید که به منزلة کفن بود، نامه ای به رئیس مجلس 
نوشته برای اقدام عملی علیه عمال تجاری شوروی اعالم آمادگی نمودند )اَ.چ 2، 1374، 
سند شمارة 116(. روزنامة عصر حدید برای مقابله با اقدامات روس ها در امر تجارت 
پیشنهاد داد: »دولت روسیه خود تجارت می کند دولت ایران نیز خود تجارت کند« )عصر 

حدید، شمارة 77، 21خرداد1309، ص10(.
 یکی از سیاست های مؤسسات تجاری شوروی فروش کاالهای روسی در بازار 
ایران، پایین تر از قیمت تمام شدة تجار ایرانی بود. میزان عوارض گمرکی دریافتی از 
مؤسسات دولتی شوروی نسبت به تجار ایرانی ناچیز بود. »تاجر ایرانی که مال التجاره در 
روسیه خریداری و مقدار زیادی از آن را به ایران حمل می کند نمی تواند آن را به قیمت 
عادله در بازار اینجا بفروش برساند زیرا مؤسسات اقتصادی شوروی عین همان مال التجاره 
را به ایران حمل و به قیمت نازل تری از آنکه تاجر ایرانی خریده است بفروش می رساند« 

)استادوخ، سال1310ش، کارتن32، پروندة52/203، سند شمارة10(.
در  تجاری  موافقت نامة  یک  به  تجاری  مشکالت  حل  برای  دولت  تالش 
8مهر1306ش/1اکتبر1927م منتهی شد. این قرارداد پایة محکمی نداشت و منافع تجار 
ایرانی را مانند گذشته تأمین نمی کرد )هوشنگ مهدوی، 1373، ص28(. در ابتدا تجار 
سراسر کشور از موافقت نامة تجاری راضی بودند به حدی که تجار تهران و اعضای 
جمعیِت نهضت اقتصاد، جشن بزرگی ترتیب دادند که عالوه بر اعضای هیئت دولت و 

علی  رستم نژاد نشلی
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برخی از نمایندگان، سفیر شوروی نیز حضور داشت )اطالعات، شمارة 349، 13آبان1306، 
ص2(؛ اما در مقام عمل و اجرای مفاد موافقت نامه خواسته های تجار تأمین نشد. چهار ماه 
پس از عقد قرارداد، تجار شیروان به مجلس شکایت کردند: »گمرک روس خشکبار را 
قدغن ]نمود[ متجاوز از بیست هزار خروار خشکبار موجود است. اگر اجازة حمل صادر 

نشود دولت باید از مالیات این نقطه صرف نظر نماید« )کمام، 6/39/18/6/461(.
شوروی از دهة 1310ش/1930م سیاست صنعتی کردن پردامنة کشور خود را در 
پیش گرفت و این سیاست در واردات ایران به آن کشور وقفه ایجاد نمود )فوران، 1378، 
ص367(. نکتة جالب اینکه شوروی اولین کشور معترض به قانون انحصار بود. روس ها 
بیش از آنکه این قانون را واکنشی منطقی از جانب ایران نسبت به بحران مالی جهانی تلقی 
کنند، آن را توطئه ای از جانب نظام سرمایه داری و جریاناتی از اروپا علیه اقتصاد شوروی 
در نظر گرفتند )ساکما، 293/3763(. نمایندة کمیساریای تجارتی خارجه در آذربایجاِن 
شوروی قانون انحصار تجارت خارجی ایران را از قوانین »معمول در ممالک کاپیتالیزمی« 
)استادوخ،  کرد  وارد خواهد  لطمه  ایران و شوروی  تجاری  روابط  به  که  کرد  ارزیابی 

سال1310، کارتن32، پروندة52/203، سند شمارة4(.
 با وجود تقاضای مقابله به مثل با شوروی، اقتصاد این کشور در بحران اقتصادی 1929 
به دلیل اعمال محدودیت گمرکی به نسبت دچار آسیب کمتری شد درنتیجه دخالت 
مستقیم دولت در اقتصاد مقبولیت عام یافت؛ بنابراین سیاست تمرکزگرا و مقطعی دولت 
ناشی از دو عامل خارجی بود: رکود جهانی و سیاست تجاری خاص شوروی که دسترسی 

.)Moghadam, 1975, P97( بازرگانان ایران را به بازارهای شوروی محدود نمود

بحران جهانی
در4سپتامبر1929م/13شهریور1308ش، بحران اقتصادی معروف به »بحران 1929« آغاز 
شد که تا 1933م/1312ش تداوم یافت. علت اصلی آن سقوط ناگهانی بورس نیویورک 
بود. قیمت سهام در مدت یک ماه به بیش از یک سوم سقوط کرد. در دسامبر1930/
آذر1309 ـ پانزدهمین ماه رکودـ بازار سهام 50% افت شاخص داشت. سودها به نصف 
رسید و تولید صنعتی نزدیک به 20% کاهش یافت. در ماه هفدهم )بهمن1309( رکود 
به اوج رسید. بازار سهام با کاهش 70 درصدی و تولید صنعتی با کاهش 40 درصدی 
از  کمتر  به  سال1311ش/1932م  در  سهام  قیمت   .)Ahamed, 2009, P86( شد  مواجه 
یک ششم قیمت سال1308ش/1929م رسید )استوارت، 1368، ص74(. سقوط قیمت 
سهام در بورس نیویورک به سرعت بر اقتصاد کشورهای دیگر تأثیر گذاشت. برای نمونه 

بررسی سیاست ها و چالش های
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به شدت سقوط کرد و در ربع  نوسانات بورس  به علت  میزان تجارت خارجی ژاپن 
اول سال1312ش/1930م نسبت به سال1308ش/1929م، 22% کاهش یافت )اطالعات، 

شمارة 1032، 14اردیبهشت1309، ص2(.
 واکنش کشورهای سرمایه دار برای حل بحران، ایجاد تعرفه های گمرکی برای حفظ تعادل 
میان واردات و صادرات بود. این سیاست، زمینة  کند شدن مبادالت تجاری، ورشکستگی 
صنایع و کاهش تولید را به وجود آورد؛ درنتیجه تقاضای جهانی برای مواد خام کاهش 
یافت. بر اساس گزارش ادارة تحقیقات اقتصادی جامعة ملل، مقدار مال التجاره ای که بین ملل 
مختلف در سال1312ش/1933م مبادله شد نزدیک به 30% نسبت به سال1308ش/1929م 

کاهش یافت )اطاق تجارت ، شمارة 86، اردیبهشت1313، ص25(.
تأثیر بحران در کشورهای صادرکنندة مواد خام شدیدتر بود. »ارزش مواد اولیه در 
 Tipton,(»سال های1929/1308 تا1932/1311 به 60% قیمت قبل از جنگ جهانی اول رسید
P252 ,1987( . نتیجة نهایی چنین اتفاقی برای کشورهای صادرکنندة مواد خام، کاهش درآمد و 

قدرت خرید بود. گزارش حاکم مازندران به وزارت داخله در31تیر1309ش/22جوالی1930م 
و مقایسة قیمت آن با سال گذشته قابل توجه است: »پشم پاک نشده در سنة گذشته اواخر 
بهار یک من یک تومان بود درصورتی که حالیه یک من هشت قران ]...[، پنبه یک من یک 
تومان و 15 شاهی، ولی اآلن به نه قران ]...[، برنج و خشکبار که همه ساله از طریق مشهدسر 
به روسیه حمل می شده به کلی خریدار ندارد« )اَ.چ 2، 1374، سند شمارة 148(. با وجود 
فشار تیمورتاش به حاکمان برای افزایش سطح تولید ابریشم، مالکین مازندران جدیتی در 
کار نوغان داری به خرج ندادند: »چیزی که اسباب یاس و ناامیدی رعایا را فراهم کرده است 
تنزل قیمت پیله است. در بازار یک من، هفت قران الی هشت قران بیشتر خریدار ندارد 
درصورتی که در چند سال قبل از قرار یک من، دوازده قران الی یک تومان خریدوفروش 

می شد« )اَ.چ 6، 1383، سند شمارة 6/22(.
به کاالهای وارداتی،  نیاز  میزان  ـ و  نسبی  ـ مزیت  مواد خام  تولید  نوع  به  بسته 

کشورهای توسعه نیافته یکی از روش های زیر را برای مقابله با بحران در پیش گرفتند.
افزایش تولید برای افزایش درآمد یا کاهش تولید برای فشار به بازار جهت باال بردن 
قیمت در اثر عرضة کم. گزینة دوم برای کشورهایی کاربرد داشت که بنا بر مزیت نسبی، 
کاالیی خاص صادر می کردند مانند برزیل در تولید قهوه )شجاعی و شعبانی، 1390، ص49(.
صنعتی سازی در کشورهایی با شرایط اقتصادی ایران، مستلزم کنترل واردات با ایجاد 
محدودیت های گمرکی برای حمایت از صنایع نوپا در مقابل تولیدات مشابه خارجی بود. 
قانون انحصار تجارت خارجی برای مقابله با بحران به دو منظور صورت گرفت: اول کنترل 
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خروج ارز از طریق ایجاد تعادل در صادرات و واردات، دوم حمایت از تولید کاالهای 
صنعتی داخلی.

پیش درآمدهای قانون انحصار
الف. تغییرات ساختاری:   بر اساس قانون مصوب مجلس در27اسفند1308ش/18مارس1930م، 
»وزارت فواید عامه و فالحت و تجارت« به دو وزارتخانة »طرق و شوارع« و »اقتصاد ملی«  
تبدیل شد )ص.م.م 7، جلسة 109(. در مادة سوم این قانون، وظایف وزارت اقتصاد ملی 
دربارة تجارت این گونه تشریح شد: »فراهم آوردن موجبات ترقی و توسعة تجارت مملکت 
از نقطه  نظر توسعة صادرات و تشویق به عمِل آوردِن اَمتعه که ممکن است برای رفع 
حوائج داخلی تهیه شود و اصالح مواد صادراتی مملکت به طوری که مطلوب بازارهای 
خارجه باشد« )ص.م.م 7، جلسة 109، ص2(. محمدعلی فروغی به عنوان وزیر اقتصاد 
ملی از مجلس رأی اعتماد گرفت )اطالعات، شمارة 1012، 17فروردین1309، ص4( و تا 
یک ماه بعد »تشکیالت و اعضای وزارتخانة اقتصاد ملی خاتمه یافت و حکم کلیة روسا 
و اعضاء وزارتخانه تهیه و امضا شد«)اطالعات، شمارة 1034، 16اردیبهشت1309 ،ص2(. 
ازآنجایی که وزارت اقتصاد ملی توانایی اشراف کامل به سه مقولة مهم اقتصادی »تجارت، 
فالحت و صناعت« را نداشت، در تاریخ 16خردادماه1310ش/7ژوئن1931م بر اساس 
قانون مصوب مجلس به سه ادارة مستقل تقسیم شد و هر اداره تحت ریاست یک نفر به 
سمت معاونت نخست وزیر قرار گرفت )ادارة کل گمرک، 1314،  احصائیة 1313، ص5؛ 

اطاق تجارت ، شمارة 20، ص25(.
تبدیل پایة پولی از قران نقره به ریال طال یکی از تغییرات مهم در ساختار اقتصاد 
ملی بود. در 27اسفند1308ش/10مارس1930 الیحة »تبدیل واحد پول به طال« از تصویب 
مجلس گذشت. در مادة دوم مسکوکات رایج بر اساس جنس به چهار دسته تقسیم شدند: 
الف. مسکوک طال شامل سکة طالی بیست ریالی به نام یک پهلوی و سکة طالی ده ریالی 
به نام نیم پهلوی؛ ب. مسکوک نقره: سکة نقرة نیم ریالی ، یک ریالی، دو ریالی، پنج ریالی؛ 
ج. مسکوکات نیکل: سکة نیکل پنج دیناری ، ده دیناری ، بیست وپنج دیناری؛  د. مسکوکات 

مس: سکة مس یک دیناری ، سکة مس دو دیناری  )ص.م.م 7، جلسة 109، ص2(.
تغییر ساختار »اطاق تجارت« متناسب با سیاست جدید دخالت دولت در اقتصاد 
یکی از تغییرات ساختاری نظام مبادله ای بود. در4خرداد1309ش/25می1930م اطاق های 
تجارت با نظر وزارت اقتصاد ملی ملغی شدند. در 10تیر الیحة تأسیس اطاق  تجارت 
تقدیم مجلس شد. در الیحة جدید، مطابق برنامة کلی دخالت دولت در اقتصاد، دولت 

بررسی سیاست ها و چالش های
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کنترل بیشتری بر اطاق تجارت یافت. بر اساس مادة 6 قانون »معادل سه برابر عدة الزمه را 
تجار انتخاب می نمایند. دولت از بین منتخبین اعضاء اطاق تجارت را تعیین خواهد نمود.« 
این الیحه با 4 ماه تأخیر در 10مهر2/1309اکتبر1930 به تصویب مجلس رسید )ص.م.م 

7، جلسة 153، ص4(.
ب. قانون تفتیش اَسعار: درواقع اولین واکنش منطقی و قانونی دولت برای مبارزه با 
بحران جهانی، تصویب »قانون تفتیش اَسعار« بود. این اقدام ازنظر ناظران داخلی، کاری 
عقیم و ناکارا بود. مجلة عصر حدید در شمارة 70ـ71 نوشت »این قانون هم، تأثیری در 
رفع بحران بطور اساسی ندارد ]...[ فایده ای که خواهد داشت، بطور غیرمستقیم ممانعت 
از ورود اشیاء تجملی است که نهایت صدی دو از کل واردات ایران را تشکیل می دهد« 
)عصر حدید، شمارة 70ـ71، ص15(. این مجله که در اصل ارگان »مجمع توسعة صنعتی 
و فالحتی ایران« بود با طرح سؤال: »وقتی ما فاقد قوة تولیدیه بوده و صادرات کم داریم 
یعنی نداریم که صادر کنیم آیا از اینکه دولت اسعار را کنترل کند یا واحد مسکوک ما طال 
شود اوضاع اقتصادی مملکت خوب خواهد شد؟« )عصر حدید، شمارة 70ـ71، ص16( و 
پس از نقد قانون اسعار خارجی، نتیجة آن را این گونه ارزیابی نمود: »ماندن محصول ایران 
در مملکت، عدم ورود مال التجاره،  نَکس1 عایدات گمرکی، کسر عایدات طرق و بالنتیجه 
خرابی راه های شوسه و بحران خزانة عمومی« )عصر حدید، شمارة 83، 18مرداد1309، 
ص1(. قانون متمم اسعار نیز نتوانست مشکالت را حل و نارضایتی تجار را برطرف سازد 
بلکه »مبادلة مال التجاره را منع کرده یعنی تاجر صادرکننده را مجبور می کند که صدی نود 
قیمت آنچه را که اسعار خارجی است به بانک های ایران بفروشد و صدی ده را جنس وارد 
کند«)عصر حدید، شماره87، 22 شهریور 1309، ص1(. مشکل اساسی این بود که بسیاری 
از تجار بابت کاالهای صادراتی سودی به دست نمی آورند، بلکه سود آن ها در کاالیی 
بود که وارد می کردند. حال که بر اساس قانون تفتیش اسعار مجبور بودند ارز حاصله از 
صادرات را به دولت بفروشند، متضرر می شدند درنتیجه ترجیح می دادند کاالیی صادر 

نکنند. مسلماً نتیجة نهایی این امر کاهش صادرات و کاهش قدرت خرید بود.
مجلة اطاق تجارت  به عنوان ارگان رسمی تجار، ارزیابی جالبی از نتیجة اجرای قانون 
تفتیش اسعار خارجی دارد: »در جریان این چندماهه درنتیجة اجرای قانون، صادرات رو 
به نقصان گذاشت و ]قیمت کاالهای وارداتی[ رو به ترقی ]...[ به تفاوت از صدی سی 
الی صد درصد نسبت به سال پیش ترقی قیمت در امتعة خارجی پیدا شد.« به نظر این 
مجله به دلیل کاهش صادرات، قیمت محصول داخلی تنزل یافت و لطمة بزرگی به طبقة 
مولد مملکت وارد شد )اطاق تجارت ، شمارة 12، مهرماه1309، ص22(؛ بنابراین دولت 

1 . دچار بیامری شدن و در اینجا 

منظور کاهش درآمدهای گمرکی 

است.
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به نتیجة مورد انتظار که همان »کنترل بروات و جلوگیری از فزونی واردات بر صادرات« 
بود، نرسید.

مجلة اطاق تجارت ناکارایی قانون تفتیش اسعار در ایجاد تعادل بین صادرات و 
واردات را دلیل اجرای قانون انحصار بیان می کند. »واردات و صادرات توازن پیدا نمی کرد 
علت آن  هم روشن بود. صادرات محدود و کنترل می شد برای اینکه اسعار آن بایستی به 
دولت تحویل می شد ولی واردات تحت هیچ کنترلی نبود و برای صادرکنندگان که اسعار 
خود را به بانک نمی پرداختند مواخذه در کار نبود باین جهت بورس سیاه اسعار در بازار 
رواج یافت ]...[ این بود که دولت درصدد برآمد عمل شدیدتری برای تعدیل واردات و 
صادرات قایل شود« )اطاق تجارت ، شمارة 17، ص10(. روزنامة اطالعات پیامدهای 
منفی قانون فوق را ترقی اجناس خارجی، شیوع قاچاق و کسر عایدات گمرکی ارزیابی 
کرد. به نظر »مخبر اقتصادی این روزنامه« تنها پیامد مثبت قانون، افزایش صادرات بود 
زیرا »بسیاری از تجار مجبور شدند برای بدست آوردن ارز اقدام به صدور محصوالت 
داخلی نمایند« )اطالعات، شمارة 1194، 2آذر1309، ص1(. روزنامة اطالعات علت اصلی 
شکست قانون کنترل اسعار خارجی را این گونه بیان کرد: »هیچ صادرکننده ای خود را 
ملزم و متعهد نمی دانست که اسعار خود را بوسیلة بانک ها مجاز تسعیر کند به این جهت 
اسعار دو قیمت پیدا کرد یکی رسمی و دیگری بورس سیاه« )اطالعات، شمارة 1268، 
7 اسفند1309، ص3(؛ بنابراین دولت برای کنترل نوسانات قیمت ارز و تورم در شرایط 
بحرانی اقدام به اجرای قانونی سخت تر با محدودیت بیشتر نمود تا برای دخالت و نظارت 

در اقتصاد تضمینی جدی وجود داشته باشد.

قانون انحصار
ماده واحدة »قانون انحصار تجارت خارجی« در یازدهمین جلسة مجلس هشتم1 در روز 
چهارشنبه 6اسفند25/1309فوریه1931 به تصویب رسید: »از تاریخ تصویب این قانون، 
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق واردکردن و صادرکردن کلیة محصوالت 
طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار 
می شود« )ص.م.م 8، جلسة یازدهم، ص2(. متمم قانون نیز در جلسة پانزدهم، چهارشنبه 
20اسفند1309ش/11مارس1931م به تصویب رسید. بحث های صورت گرفته پیرامون 
این قانون توسط موافقان و مخالفان در مجلس که در صورت مذاکرات منعکس شده است 

از منابع ارزشمند در تحلیل چرایی تصویب این قانون است.
بر اساس قانون انحصار، دولت موظف شد در ابتدای سال مالیـ  اول تیرماه هر سالـ  

1. هشــتمین دورۀ قانون گــذاری در تاریــخ 

ــاح و  ــامرب1930م افتت ٢٤آذرماه١٣٠٩ش/17دس

ــه1933م  ــخ ٢٤دی ماه١٣١١ش/14ژانوی در تاری

خامتــه یافــت.
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فهرست و میزان کاالهای وارداتی موردنیاز را اعالم نماید. این فهرست که »کنتنژان« یا سهمیه 
نامیده می شد، دربرگیرندة نوع و مقدار کاالها و سهمیة هریک از مبادی گمرکی بود که در 
طول یک سال مالی می توانست توسط تجار وارد شود. نمونة این فهرست ها در مجلة اطاق 

تجارت درج شده است )اطاق تجارت ، شمارة 64، خرداد1312، ص17(.
ازنظر اقتصاد بین الملل، دنیا در حال تجربة بحران بزرگی بود و خواه ناخواه کشورهای 
مختلف روش های متفاوتی برای مقابله با بحران اقتصادی در پیش گرفتند. علی اکبر داور 
وزیر عدلیه در دفاع از الیحه به این نکته اشاره نمود: »مملکت شما تنها در بحران نیست، 
دنیا امروز در بحران اقتصادی است. مگر آقایان نمی خوانند در جراید. مگر نمی شنوند که 
صدها بانک در ممالک پرثروت خارج ورشکست شده اند و بر عدة بیکاران هرروز افزوده 
می شود؟« )ص.م.م 8، جلسة یازدهم، ص16(. نکتة مهم در صحبت های وزیر عدلیه، 
همخوانی نداشتن میزان مصرف با شیوة تولید است. درواقع یکی از اصلی ترین دالیل نبود 
توازن و تعادل در تجارت همین مسئله بود. »مثل مردم قرن امروز مصرف می کنید و مثل 
مردم دو هزار سال قبل جنس تولید می کنید چطور می شود تعادل به هم نخورد؟« )ص.م.م 

8، جلسة یازدهم، ص16(.
سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی در هنگام قرائت متمم قانون، علت طرح الیحة 
مذکور را چنین ذکر کرد: »منظور از مواد مذکور تشویق و حمایت مصنوعات داخلی و 
بهبودی تنوع محصوالت ارضی و طبیعی مملکت و باالخره محدود نمودن ورود امتعه 
است که یا ضرورت عمومی  نداشته و یا نظیر و مشابه کافی در ایران دارند« )ص.م.م 8، 

جلسة یازدهم، ص2(.
تیمورتاش در پاسخ به اعتراضات لرد پالمور سفیر انگلیس علت اجرای قانون را 
»جلوگیری از بحران اقتصادی مملکت« دانست و علت بحران را »تفاضل واردات بر 
صادرات و فقدان وسایل حمایت از صنایع داخلی و مغلوبیت آن در مقابل رقابت خارجی« 

بیان کرد )اَ.چ 4، 1380، سند شمارة 41(.
 4 در  دولـت  هیـئـت  مـصـــوب  انحصــار«  قـانــون  بـر اسـاس »نظـام نـامــة 
فروردین1310ش/25مارس1931م »ادارة جواز واردات« زیر نظر ادارة تجارت تأسیس گردید. 
این اداره نقشی حساس در سرعت بخشیدن به جریان امور تجارت داشت. ادارة تجارت موظف 
شد »همه ساله صورت اجناس ]موردنیاز مملکت را[ برای سنة اقتصادی آینده تهیه کرده به 
تصویب هیئت دولت برساند« )اَ.چ 4، 1380، سند شمارة 40/2(. صورت اجناس موردنیاز و 
میزان سهمیة دفاتر گمرکی مجاز در روزنامه  ها منتشر می شد و مجلة اطاق تجارت در ابتدای 
هرسال این فهرست را به چاپ می رسانید. بر اساس مادة 5، واردکنندگان از اول فروردین تا 
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20خرداد و از اول مهر تا 20آذر، می بایست برای دریافت جواز ورود به ادارة صدور جواز 
درخواست کتبی بدهند )اَ.چ 4، 1380، سند شمارة 40/2(. در مادة 16 نظام نامه بخشی از قانون 
»تفتیش اسعار« گنجانیده شد: »کلیة صادرکنندگان اجناس ایران در موقع صدور باید تعهد نمایند 
که به میزان قیمت مال التجارة صدوری خود، اسعار خارجی که پایة آنها طالست به نرخ رسمی 
و در مدتی که از هشت ماه تجاوز ننماید به دولت بفروشند« )اَ.چ 4، 1380، سند شمارة 40/2(. 
تیمورتاش دلیل این بخش از قانون را این گونه بیان نمود »صادرات یک مملکتی فقط در صورتی 
ذینفع برای آن مملکت می باشد که حاصل فروش آن به شکل اسعار و یا مال التجاره به مملکت 
برگردد؛ بنابراین اگر صادرکنندگان، تعهد اسعاری نداشته باشند یک مقداری از ثروت مملکت به 
شکل صادرات خارج خواهد شد و در مملکت برای اجناس مجاز ورودی اسعار پیدا نخواهد 

شد« )اَ.چ 4،1380، سند شمارة 41(.
کاهش ارزش قران  در سال های بحران شدت بیشتری گرفت. قانون انحصار تجارت 
خارجی واکنش منطقی ایران برای کنترل قیمت ارز و ایجاد تعادل میان صادرات و واردات 
بود. کارشناسان اقتصادی ایران نسبت به اهمیت کاری که در حال انجام بود آگاه بودند. 
»در این بحرانی که جهان را فراگرفت هر کشوری کوشش می کند تجارت خود را پایدار 
نگه دارد ]...[ روسیه همة تجارت را در دست دولت نگاهداشت. انگلستاِن هواخواهِ تجارِت 
آزاد، ناچار شد از ارزش پول خود بکاهد و تعرفة گمرکی را بیاورد و به کشورهای 
هم پیمان تجاری بگوید تا فالن اندازه کاالی کشور مرا نخرید فالن اندازه جنس شما را 
نمی خرم. امریکا تعرفة گمرکی خود را به اندازه ای باال برده که کاالی دیگران به کشورش 
نیاید. آلمان روش پابه پا کردن جنس را در تجارت در پیش گرفت« )فاتح، 1314، ص47(. 
در ادامه در مورد ایران می نویسد: چون راه هایی که برای دیگران باز بود برای ما بسته است 
و پایة پول ما بر روی نقره استوار است، »کشور ما از راه قانون انحصار تجارت کوشش 

کرد« تا تعادل تجارت را حفظ کند )فاتح، 1314، ص47(.
باوجود بحران جهانی، به نظر می رسد قانون انحصار در آن شرایط خاص زمانی، 

توانست تا حدودی اقتصاد کلی کشور را تحت کنترل و نظم درآورد.

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...
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بررسی آماری
اغلب قوانین مصوب مجلس در سال های وقوع بحران جهانی مربوط به مسائل اقتصادی 
بود. قوانین خاص مربوط به تجارت و مبادالت بین المللی نیز درصد باالیی را شامل 
می شد. حل این مسئله به یکی از دغدغه های دولت و مجلس تبدیل شد. روزنامه ها نیز 

بیش از گذشته به مسائل اقتصادی  پرداختند.
نگاهی به آمار قوانین مربوط به امور تجاری مصوب مجالس هفتم، هشتم و نهم 
در جدول شمارة )3( و نمودار شمارة )2( نشانگر دغدغة مجموعة حاکمیت برای حل 

مشکالت و تبعات بحران مالی جهانی بود.

)مجموعه قوانین موضوعه مصوب دورة هفتم قانون گذاری، 1320؛ دورة هشتم قانون گذاری،1312؛ دورة 

نهم قانون گذاری،1314(

)ترسیم نمودار از نگارنده(

قوانین تجارتکل قوانینمجالس

24017مجلس هفتم

26534مجلس هشتم

19715مجلس نهم
 

 

جدول   3

منودار   2

آمار قوانین مربوط به تجارت مصوب 
مجالس هفتم، هشتم و نهم

تعداد قوانین تجاری مصوب مجلس 
هشتم نسبت به مجلس هفتم ونهم

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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پیش از این بیان شد که هدف اصلی از تصویب قانون انحصار ایجاد توازن میان واردات 
و صادرات برای کنترل نرخ ارز بود. در نیمة دوم سال1309ش/1930م واردات ایران حدود 
 .)Karshenas, 1990, P69(15% و صادرات حدود 25% تولید ناخالص ملی را در برمی گرفت
احصائیه های گمرک، داده های آماری مناسبی برای بررسی میزان موفقیت دولت یا کارایی کلیت 
قانون در مقابله با بحران ارائه می دهند. بنابرگزارش مجله اطاق تجارت در اولین سال اجرای 
قانون، وضعیت واردات و صادرات کشور به شکل جدول شمارة )4( بود. نمودار شمارة )3( بر 

اساس جدول شمارة )4( طراحی شده است.

)اطاق تجارت، شمارة 43، مرداد1311، ص11(

)ترسیم از نگارنده(

اگرچه به لحاظ آماری میزان صادرات در سال1931/1310 نسبت به واردات دارای 
رشد بود اما از گزارش وزارت امور خارجه در سال 1314ش/1935م دربارة قانون انحصار 
مشخص می شود که این افزایش صرفاً به دلیل اجرای قانون انحصار نبود بلکه متغیرهای 
دیگری نیز دخیل بود. »در سال 1310 جمع صادرات 702 میلیون ریال است و در سال 

جمعاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

393850394751585245674776609واردات

223142597146477470574371633صادرات

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...

 
منودار  3

مقایسۀ میزان واردات و صادرات ایران
 در دوازده ماه سال 1310ش

 
جدول  4

واردات و صادرات در سال 1310 
)ارقام به میلیون ریال(
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1311 به مبلغ 522 میلیون ریال تنزل نمود. موجبات ترقی سال 1310 این بود که در سال 
قبل از آن به مناسبت بحرانی که در عالم پیدا شده بود مال التجارة ایران خریدار نداشت و 
در انبارها راکد مانده بود. در سال 1310 به مناسبت قانون انحصار مال التجاره های موجود 

یک باره به خارج حمل شد« )اَ.چ 2، 1374، سند شمارة 172(.
 جدول شمارة )5( میزان واردات و صادرات کشور و نمودار شمارة )4( توزیع آن را 
در سال های پیش و پس از اجرای قانون انحصار نشان می دهد. دو نکتة مهم پیش از تحلیل 
داده های جدول ضروری است: علت اصلی کاهش شدید صادرات در سال 1932/1311 
سقوط ناگهانی صادرات پنبه از 9.500.000 من به 3.000.000 من بود )ادارة کل گمرک، 
1312، احصائیة 1311، ص18(. این امر به دلیل ادامة رکود جهانی و کاهش تقاضای مواد 
خام صورت گرفت. همچنین در سال  1933/1312 لوازم راه آهن به مبلغ 52.400.000 
قران وارد کشور شد در غیر این صورت میزان واردات این سال تا رقم 553.094.499  

کاهش می یافت..

)ادارةکل گمرک، احصائیة گمرک، سال های 1307تا1312، صفحة اول احصائیه هرسال(

وارداتسال
صادرات

جمعغیرنفتینفتی

1307819.865.4551.037.547.500480.053.6921.517.601.192

1308919.853.6851.087.585.539487.396.0311.574.981.570

1309810.528.7421.004.974.800458.845.1611.463.819.961

1310631.363.009702.094.375

1311657.578.555522.040.916

1312605.494.499466.125.247

 
جدول   5
میزان واردات و صادرات در سال های 
پیش از اجرای قانون و سال های پس ازآن 
)ارقام به قران(

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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)ترسیم نمودار از نگارنده(

درمجموع صادرات  را  نفتی  مواد  واقع بینانه  بعد  به  احصائیة 1310ش/1931م  از 
به حساب نیاوردند. در احصائیه های قبل از آن سال، کل صادرات شرکت نفت از مبادی 
گمرکی را جزء منابع صادراتی ایران در نظر می گرفتند درحالی که همة درآمدهای شرکت 
نفت وارد چرخة پولی نظام اقتصادی ایران نمی شد. توضیحات زیر دربارة میزان عایدات 
ایران از صادرات نفت ضروری به نظر می رسد. در سال 1305ش/1926م میزان صادرات 
خالص  سود  ماشین آالت،  و  هزینة حمل ونقل  کسر  با  بود.  قران  نفتی 654.353.000 
شرکت 344 میلیون قران محاسبه گردید. سهم ایران از این مبلغ باقی مانده تنها 16% ازسود 
خالص بود)سلطان زاده، 1383، ص8(؛ بنابراین در این سال به ایران حدود 55 میلیون قران 
پرداخت گردید، یعنی عمالً 8/4%  از پول صادرات نفتی در اختیار ایران قرار گرفت. درآمد 
صادرات مواد نفتی در سال 1308ش/1929م که شامل اقالم زیر است، در اختیار شرکت 

نفت قرار داشت و مبلغ اندکی به حساب ایران در لندن واریز می شد:

)ادارة کل گمرک، 1309، احصائیة 1308، فصل 7، ص 28-26(

196.108.645 نفت تصفیه نشده یا نفت سیاه

218.437.322نفت تصفیه شده

494.461.095بنزین و گازوئیل

178.552.125مازوت

26352روغن ماشین

1.087.585.539جمع

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...

 

 

منودار  4

جدول  6

مقایسۀ واردات و صادرات غیرنفتی ایران از 
سال 1307ش/1928م تا 1312ش/1933م 

)ارقام به قران(

درآمد رشکت نفت در سال 1308ش/1929م 
)ارقام به قران(

1307       1308      1309     1310    1311      1312
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مصطفی فاتح از معدود ایرانیان آگاه نسبت به مسائل نفتی در نامه ای به تیمورتاش 
وزیر دربار، برای حل مشکالت اقتصادی پیش آمده در سال 1308ش/1929م معتقد بود که 
میزان صادرات و واردات ایران در یک تراز تجاری مثبتی قرار دارد. وی درآمدهای ایران 

از شرکت نفت را به شرح زیر برآورد کرده است:
 

)اَ.چ 4، 1380، سند شمارة 9(

بااین حال شرکت نفت برای هزینه های جاری هرماه صد هزار پوند را به بانک ملی 
ایران تحویل می داد و قران دریافت می کرد اما »سهمیة دولت مطابق مقررات در لندن تمرکز 
می یافت« و وارد چرخة نظام پولی ایران نمی شد )اطالعات، شمارة 1191، 28آبان1309، 

ص4(.
بر اساس نمودار شمارة )4( دولت به جز در سال 1310ش/1931م نتوانست توازنی 
با اجرای قانون توانست روند رشد واردات را  اما  بین صادرات و واردات ایجاد کند 
متوقف کند و به تدریج فاصلة بین واردات و صادرات از حدود 340 میلیون قران در سال 
1307ش/1928م را به حدود 140 میلیون قران در سال 1312ش/1933م کاهش دهد. 
جدول شمارة )8( مقدار عمده ترین کاالهای وارداتی ایران در سال های موردنظر را نشان 

می دهد و نمودار شمارة )5( نشانگر توزیع اقالم فوق است.

125.000.000هزینه های رشکت در ایران بابت مزد و خرید ملزومات

700.000منافع سهام دولت

1.500.000منافع سهام خوانین بختیاری

30.000.000حق السهم دولت

وسایل نقلیهچایقندو شکرمنسوجات پنبه ایسال

1307217.031.00097.071.00068.808.00050.457.000

1308166.878.000115.578.00070.129.00064.989.000

1309142.820.000104.917.00065.713.00086.384.000

1310231.204.00073.435.00038.332.00045.530.000

آمار این سال به دست نیامد1311

1312143.191.00053.050.00034.340.00067.186.000

 

 

جدول  7

جدول  8

عایدات ایران از صادرات نفت در سال 
1308ش/1929م )ارقام به قران(

عمده ترین کاالهای وارداتی ایران در 
سال ها 1307 تا 1312

)قیمت ها تا سال 1310برحسب قران از 
1310 به بعد برحسب ریال(

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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)ترسیم نمودار از نگارنده(

صرف توجه به ایجاد تعادل بین صادرات و واردات برای سنجش عملکرد دولت در 
شرایط بحران کافی نیست زیرا کاهش واردات مساوی است با کاهش عرضه نسبت به 
تقاضا و نتیجة نهایی آن افزایش قیمت بود. اگر دولت در طول آن سال ها موفق به ایجاد 
ثبات قیمت کاالهای وارداتی در بازار می گردید، این به معنی موفقیت دولت در کنترل 
اوضاع اقتصادی در شرایط بحرانی بود. بررسی روند قیمت اقالم وارداتی در بازار ارزیابی 
مناسبی برای سنجش موفقیت یا شکست دولت در اجرای قانون انحصار  است. روند 
قیمت انواع کاالهای وارداتی از آبان 1309ش/1930م ـ پیش از اجرای قانون انحصارـ تا 
خرداد1312ش/ژوئن1933م در جدول شمارة )9( آمده است. نمودارهای 6/1 و 6/2 بر 

اساس جدول شمارة )9( تنظیم شده است.

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...

 
منودار   5

روند واردات عمده ترین کاالهای وارداتی ایران 
در سال ها 1307 تا 1312 1307        1308         1309         1310           1312
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 )از مجلة اطاق تجارت در شمارة همان ماه استخراج شده است(
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جدول  9
قیمت کاالهای وارداتی در بازار 
ایران از آبان 1309ش/اکترب1930م تا 
خرداد1312ش/می1933 
)کلیۀ قیمت ها به قران(

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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)ترسیم نمودار از نگارنده(

)ترسیم نمودار از نگارنده(

نمودارها نشان می دهند دولت در تثبیت قیمت برخی کاالها موفق بود. پارچة دبیت، 
چای کلکته و چای ستاره نشان در این دسته قرار دارند که حتی قیمت این کاالها در اوایل 
بازار معامله می شد. برخی  آبان 1309ش/1930م در  از  پایین تر  سال 1312ش/1933م 
منسوجات مانند متقال قفقاز و ساتن پس از اجرایی شدن قانون انحصار دچار رشد قیمت 
شدند اما پس از فروکش کردن شرایط روانی ناشی از اجرای قانون، روند ثابتی را طی 

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...

 

 

منودار   1/ 6

منودار   2/ 6

روند قیمت منسوجات وارداتی در بازار از 
آبان1309ش/اکترب1930م تا خرداد1312ش/

مۀ 1933

روند قیمت قند، چای و شکر وارداتی در بازار 
از آبان1309ش/اکترب1930م تا خرداد1312ش/

می1933
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از اجرای قانون انحصار روند  از اقالم مهم مصرفی پیش  نمودند. قیمت قند و شکر 
رو به رشدی داشت و پس از اجرایی شدن قانون، دولت نتوانست سیر صعودی قیمت این 
دو کاال را متوقف کند. به نظر می رسد به جهت نیاز دولت به درآمدهای عوارض قند و 
شکر برای تهیة ملزومات راه آهن، سیاست های عامدانه ای برای افزایش تدریجی قیمت این 
دو کاال اعمال شده باشد. به هرحال نکتة مهمی که نباید مورد غفلت واقع شود این است 
که تمامی این سیاست ها در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی اجرا شدند. بحرانی که بیش از 

کشورهای صنعتی بر اقتصاد کشورهای صادرکنندة مواد خام تأثیر گذاشت.

نتیجه 
بحران جهانی 1929 اقتصاد همة کشورها را تحت تأثیر قرارداد. کشورهای صنعتی و 
کشورهای صادرکنندة مواد خام هرکدام سیاست های مقابله ای متفاوتی برای عبور از بحران 
یا کاهش فشار آن اجرا نمودند. کاهش ارزش پول ملی، کاهش میزان صادرات، کم شدن 
میزان درآمد دولت، افزایش قیمت کاالهای اساسی وارداتی تأثیرهای بحران بر حیات 
اقتصادی ایران بود. هیئت حاکمة ایران پس از اجرای قانون کنترل تفتیش اسعار خارجی 
به صورت آزمایش و خطا با ناکامی مواجه شد درنتیجه سیاست بلندمدت توسعة صنعتی 
و سیاست کوتاه مدت انحصار تجارت خارجی را تدوین و اجرا نمود. هدف از قانون 
انحصار، ایجاد توازن بین صادرات و واردات و حفظ ارزش پول ملی بود. این قانون عالوه 
بر مقابله با بحران، پیش درآمد توسعة صنعتی به حساب می آمد زیرا توسعة صنعت تنها در 
گرو حمایت از تولید داخلی در رقابت با مصنوعات خارجی بود. بدون کنترل کاالهای 

وارداتی اقدام درزمینة نوسازی گامی محکوم به شکست بود.
داده های کمی نشانگر آن است که به دنبال اجرای قانون انحصار، در مدت یک سالة 
1310ش/1931م تراز تجارت خارجی مثبت گردید؛ اما این روند در سال های بعد تداوم 
نیافت و میزان واردات بر صادرات فزونی گرفت. موفقیت دولت در این امر کاهش فاصلة 
صادرات با واردات از حدود 340 میلیون قران در سال 1928/1307 به 140 میلیون قران 
در سال 1312ش/1933م بود. البته سیاست صنعتی سازی به ویژه توسعة راه آهن به جهت 

نیاز به ماشین  آالت و ادوات، باعث افزایش واردات گردید.

علی  رستم نژاد نشلی
 اصغر منتظرالقائم 
ابوالحسن  فیاض انوش 
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)یافته های پژوهش(

قانون انحصار تجارت محدودیت هایی برای برخی کاالهای اساسی وارداتی ایجاد 
نمود. این امر به منزلة کاهش عرضة این محصوالت در بازار بود، نتیجة نهایی افزایش 
قیمت و فشار به مصرف کنندگان بود. نمودارها نشان می دهند دولت در تثبیت قیمت 
بعضی از کاالها موفق بود و حتی توانست قیمت برخی اقالم وارداتی را در اوایل سال 
1312ش/1933م پایین تر از قیمت این کاالها قبل از اجرای قانون قرار دهد؛ اما قیمت 

تعدادی از کاالها در همین بازة زمانی افزایش یافت.

)یافته های پژوهش(

قند و شکر از کاالهای مهم مصرفی پیش از اجرای قانون انحصار روند رو به رشدی 
داشت و پس از اجرایی شدن قانون، دولت نتوانست سیر صعودی قیمت این دو کاال را 
متوقف کند. درآمد دولت از عوارض قند و شکر َصرف توسعه و ساخت راه آهن می شد 
به همین دلیل سیاست های عامدانه ای برای افزایش تدریجی قیمت این دو کاال اعمال شد.

سه سال پس از اجرای قانون سه سال پیش از اجرای قانون

+ 70731366 1931/1310 -339811763 1928/1307

- 135537639 1932/1311 -432457654 1929/1308

- 139369252 1933/1312 - 351683581 1930/1309

دبیت مشکی 666

 )هر طاقه(

چلوار اسحق

 )هر طاقه(

متقال قفقاز

 )به مرت(

ساتن مشکی

 )به مرت(

7982.32.3آبان1309

6.5882.902.6خرداد1312

13/04%26/08%--------میزان افزایش

--------10/2%7/14%میزان کاهش

بررسی سیاست ها و چالش های
 اقتصادی ایران در بحران...

 

 

جدول  10

جدول  11

تراز تجارت خارجی ایران سال های پیش و پس از 
اجرای قانون انحصار تجارت)ارقام به قران(

مقایسۀ قیمت منسوجات وارداتی در بازار پیش 
از اجرای قانون با 30 ماه بعدازآن 

)قیمت ها به قران(
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)یافته های پژوهش(

درنهایت اینکه تمامی این سیاست ها در شرایط بحرانی اقتصاد جهانی اجرا شدند. به 
نظر می رسد دولت با استفاده از حداکثر توان و ظرفیت اقتصادی سیاست های معقوالنه ای 

را تدوین و اجرا نمود.
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چای کلکته

)یک من تربیز(

قند کلوخه

)یک من شاه1(

شکر

)یک من شاه(

615829.524.75آبان 1309

58544033.5خرداد1312

35/35%35/59%---------میزان افزایش

--------6/89%4/91% میزان کاهش

1. هر من شاه تقریبا دو برابر من تربیز 

یعنی حدود 6 کیلوگرم بود. به عبارت 

دقیق تر معادل 5کیلو و932گرم.

 
جدول  12
مقایسۀ قیمت قند، چای و شکر وارداتی 
در بازار پیش از اجرای قانون با 30 ماه 
بعدازآن )قیمت ها به قران(

علی  رستم نژاد نشلی
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ابوالحسن  فیاض انوش 
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