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Abstract:

Purpose: This article reports the consequences of the implementation of a law that 
passed the Iranian parliament in 1929 to end the chronic imbalance of the nation’s 
foreign trade by granting the government the exclusive right of doing foreign trade.

Method and Research Design: Data for this study was collected from the records held 
at the National Archives of Iran.

Findings and Conclusion: The success of previous strategies to reduce the imbalance 
was limited. The Great Depression of the 1929 worsened the situation. As the result, the 
government adopted the new strategy of holding full control of foreign trade to prevent 
the decline of foreign revenues. However, this in practice led to the expansion of the 
state bureaucracy’s interference in other aspects of the economy. 
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چڪیده:

پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی 
در اقتصاد تجاری ایران )1310 - 1320ش(

1. استادیار گروه تاریخ دانشکدۀ علوم انسانی 

و اجتامعی دانشگاه مازندران، بابل رس، ایران.

H.shojaee@umz.ac.ir

هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصلۀ سال 1310 

تا 1320ش.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. 

بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت 

خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران 

اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عمالً به افزایش مداخله و 

تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

ڪلیدواژه ها: 
اقتصاد؛ تجارت؛ قانون انحصار تجارت خارجی؛ پهلوی اول.
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مقدمه
اقتصاد تجاری ایران باوجود ادغام در اقتصاد جهانِی منبعث از نظام سرمایه داری قرن نوزدهم، 
در تمام دوران قاجار سنتی و پیشاسرمایه دارانه باقی ماند و درنتیجۀ این وضعیت، بازدهی اش 
کاهش یافت. این امر ناشی از ضعف و ناکارآمدی حکومت قاجار برای محافظت از اقتصاد 

تجاری ایران بود.
در چنین وضعیتی اقتصاد تجاری ایران به علت برخوردارنبودن از حمایت حکومت، در 
عرصۀ مبادالت بین المللی به حاشیه رانده شد و به علت ایفای نقشی حاشیه ای سهمی کوچک 
از مبادالت تجاری بین المللی را به دست آورد. در تمام دوران قاجار کسری عمدۀ موازنۀ تجاری 
گریبان گیر اقتصاد تجاری ایران بود؛ این کسری نشانۀ آشکار نقش حاشیه ای اقتصاد تجاری ایران 
در عرصۀ مبادالت تجاری بین المللی و کوچک بودن سهم اقتصاد تجاری ایران از این مناسبات 

بود.
اقتصاد تجاری ایران با چنین وضعیتی از حکومت قاجار به حکومت پهلوی به میراث 
رسید. برای حکومت پهلوی و شخص رضاشاه تداوم وضع موجود به دلیل نیاز روزافزون به 
کسب درآمد بیشتر برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای ایجاد تمرکز سیاسی، امکان پذیر نبود؛ 
به همین دلیل رضاشاه از همان نخستین سال ریاست الوزرائی به اصالحات جدی در راستای 
بهبود وضعیت اقتصاد تجاری ایران دست زد. این اصالحات در سال های 1303 تا 1309 به 
سامان دهی اقتصاد تجاری ایران معطوف بود؛ ولی اهداف مدنظر حکومت از این اصالحات 

)کسب درآمد بیشتر از اقتصاد تجاری( محقق نشد.
در چنین وضعیتی حکومت پهلوی برای رهایی از مشکل کسری موازنه، کسب درآمدهای 
ارزی بیشتر، رهایی از پیامدهای بحران اقتصادی 1929 -که موجب کاهش شدید درآمدهای 
حکومت پهلوی از محل اقتصاد تجاری شده بود- و هم چنین تأمین هزینه های الزم برای ایجاد 
تمرکز سیاسی و نوسازی جامعۀ ایرانی، قانون انحصار تجارت خارجی را در 6 اسفند 1309ش 

و متمم آن را در 20اسفند 1309ش به تصویب مجلس رساند.
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در واکنش به پیامدهای بحران اقتصادی را 
می توان از دیدگاه تیلمان اورس در کتاب »ماهیت دولت در جهان سوم« بررسی کرد. اورس 
اتخاذ تصمیم و درپیش گرفتن راه حل آنی برای رهایی از بحران ها را از ویژگی های جوامع 
توسعه نیافته برمی شمارد )اورس، 1362، ص177(. به تعبیر جیمز باربر و مایکل اسمیت در کتاب 
»ماهیت سیاست گذاری خارجی در دنیای وابستگی متقابل کشورها«، شناخت ماهیت سیاسی 
غیردموکراتیک و خودکامۀ حکومت ها در جوامع توسعه نیافته به فهم بیشتر چرایی اتخاذ چنین 
سیاست ها و راه حل هایی کمک می کند. اعتقاد باربر و اسمیت بر این است که در حکومت های 

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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خودکامه و غیردموکراتیک فضا و جو مناسب برای اقدام به این کارهای خطیر وجود دارد. علت 
این موضوع محدودبودن تصمیم گیری در این نظام ها به یک یا چند نفر است )باربر و اسمیت، 
1372، ص155(. با تلفیق دو دیدگاه مذکور، اتخاذ راه حل های آنی و بعضاً مخاطره آمیز در 
حوزۀ سیاست اقتصادی نظیر تصویب قانون انحصار تجارت خارجی درنتیجۀ پیامدهای بحران 

اقتصادی 1929 در ایران عصر رضاشاه، قابل فهم است.
تصویب این قانون و متمم آن به دلیِل اهمیت تجارت خارجی پیامدهایی مهم در بخش 

اقتصاد تجاری ایران داشت.
هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 
بخش تجاری اقتصاد ایران از تصویب آن تا پایان حکومت پهلوی اول است. به همین منظور این 
مقاله درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به 
پاسخ این پرسش بپردازد که پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد 

تجاری ایران طی سال های 1310 تا 1320ش چه بوده است؟

پیشینۀ  موضوع
به جز مقالۀ »قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و پیامدها« که داریوش 
رحمانیان و همکارانش در فصل نامۀ تاریخ اسالم و ایران چاپ کرده اند، هیچ تحقیق مستقلی 
دربارۀ این موضوع انجام نشده است. تفاوت مقالۀ حاضر با اثر رحمانیان و همکارانش در موارد 
زیر خالصه می شود: مقالۀ »قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و 
پیامدها« از پایان نامۀ شهرام غالمی دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران با عنوان »اقتصاد 
کشاورزی ایران از سال 1300 تا 1320« به راهنمایی رحمانیان استخراج شده  است. براین اساس 
این مقالۀ کامالً بر قانون انحصار تجارت خارجی و پیامدهای آن متمرکز نیست؛ بلکه موضوعی 
فرعی و استخراج شده از پایان نامه ای در حوزۀ اقتصاد کشاورزی ایران در دوران پهلوی اول 
است. منابع استفاده شده در مقالۀ حاضر عمدتاً اسناد و مدارک آرشیوی است؛ ولی در مقالۀ 
»قانون انحصار تجارت خارجی ایران 1309: زمینه ها، اهداف و پیامدها« از اسناد و مدارک 
آرشیوی استفاده نشده است؛ درحالی که اسناد بخش مهمی از منابع موردنیاز برای مطالعۀ تاریخ 
معاصر ایران هستند. هم چنین رحمانیان و همکارانش در مقالۀ خود پیامدهای تصویب قانون 
انحصار تجارت خارجی را در تمام بخش های اقتصاد ایران بررسی کرده اند؛ ولی مقالۀ حاضر با 
تمرکز بر پیامدهای تصویب این قانون بر بخش اقتصاد تجاری ایران به بررسی تخصصی تر این 

موضوع پرداخته است.
پیش از بررسی موضوع اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و عملکرد حکومت پهلوی اول 

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
تجارت خارجی در اقتصاد...
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در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران در سال های پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی 
ضروری است.

الف. نقش و عملکرد حکومت در حوزۀ اقتصاد تجاری )1303 تا 1307ش(
اقتصاد تجاری ایران در آستانۀ به قدرت رسیدن رضاخان با کسری موازنه مواجه بود. فقدان 
سازمان دهی و تشکیالت در اقتصاد تجاری که میراثی بازمانده از دوران قاجار بود نقشی مهم 
در به وجودآمدن این کسری موازنۀ تجاری داشت. این موضوع در جدول شمارۀ 1 به نمایش 

درآمده است.

)مجلۀ اطاق تجارت، 15اسفند1310 و اول فروردین 1311، شمارۀ 34 و 35، صص 14-13(

وجود چنین کسری موازنه ای سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران را به الزامی برای حکومت 
پهلوی تبدیل کرد. نخستین گام در این راستا با تصویب قانون عالمات صنعتی و تجاری برداشته 
شد. تالش برای تصویب این قانون )قانون عالمات صنعتی و تجاری( اگرچه با تصویب 
»الیحۀ استقرار و حفظ نام تجارت خانه ها و جلوگیری از تقلید عالمت های کارخانه ها« توسط 
هیئت وزراء در دلو )بهمن( سال 1298 )ساکما، 240005393، ص29( و تصویب طرح قانون 
عالمت های تجاری در سال 1300 آغاز شد )ساکما، 240/49269، صص 1-39(؛ ولی تحقق 
عملی آن تا تحکیم قدرت رضاخان در مقام ریاست الوزرائی و تصویب الیحۀ عالمات صنعتی 
و تجارتی محقق نشد. این الیحه در 18 ماده در تاریخ 2 جوزا )خرداد( 1303 ازطرف وزارت 
فالحت، تجارت و فوائد عامه به مجلس پیشنهاد شد )ساکما، 240003614، ص3( و در 9 
حمل )فروردین( 1304 در مجلس تصویب شد )لوح فشردۀ مشروح مذاکرات مجلس شورای 
ملی، دورۀ پنجم، جلسۀ صدوچهل وهفتم، یکشنبه نهم حمل 1304(. برخی از مفاد 18گانۀ این 

قانون به حوزۀ تجارت مربوط می شد )نک: ساکما، 240/26327، صص 6-1(.

کرسی موازنهصادراتوارداتسال

1300610٫000٫000180٫000٫000430٫000٫000

1301620٫000٫000305٫000٫000315٫000٫000

1302680٫000٫000385٫000٫000295٫000٫000

1303773٫000٫000485٫000٫000288٫000٫000
   

جدول 1
کرسی موازنۀ تجاری ایران در سال های 1300 
تا 1303 براساس واحد پول قران

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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گام بعدی حکومت برای سازمان دهی اقتصاد تجاری، تصویب قانون تجارت بود. تصویب 
این قانون طی سه مرحله در 25 دلو )بهمن( 1303، 12 فروردین و 12خرداد1304 انجام 
شد. این قانون در 387 ماده ذیل هفت باب تصویب شد )نک: مجموعه قوانین و مقررات 
سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، صص 89-109(. عالوه بر تصویب قانون 
تجارت، تصویب نظام نامۀ تأسیس اتاق های تجارت از دیگر اقدام های مهم برای سازمان دهی 
اقتصاد تجاری ایران بود. تأسیس اتاق های تجارت در شهرهای ایران براساس نظام نامۀ پیشنهادی 
وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه به هیئت وزراء و تصویب آن در 8 دی1304 محقق شد. 

این نظام نامه 35 ماده داشت )نک: ساکما، 29100203، صص 12-2(.
اقدام بعدی حکومت پهلوی برای سازمان دهی اقتصاد تجاری، تسلط بر امور گمرکی 
و پایان دادن به وضعیتی بود که گمرکات کشور از زمان قاجار به آن دچار شده بودند. در 
راستای تحقق این مهم حکومت از سال 1306 درصدد برآمد تا گمرکات کشور را کنترل کند. 
به همین منظور وزارت دربار در 19اسفند1306 به وزارت مالیه اعالم کرد که 20اردیبهشت1307 
زمان الغاِی رژیم کاپیتوالسیون و حقوق دول کاملةالوداد است. براین اساس مقرر شد طرف های 
تجاری ایران تا این تاریخ عهدنامه های گمرکی جدیدی با ایران منعقد کنند؛ در غیر این صورت 
حداکثرِ تعرفۀ گمرکی از کاالهای این کشورها اخذ خواهد شد )ساکما، 240/17017، ص37(. 
درپی این درخواست، وزارت مالیه در 27اسفند1306 ماده واحده ای را برای تصویب به مجلس 
ارائه کرد و با تعیین حداقل و حداکثر تعرفه های گمرکی، از مجلس خواست که به دولت اجازه 
دهد تا با دول خارجی براساس حداقل و حداکثر تعرفه های مقرر، قرارداد گمرکی منعقد کند 
)ساکما، 240/17017، ص41(. مجلس شورای ملی در تاریخ 13اردیبهشت1307 ماده واحدۀ 
مذکور را با عنوان »قانون تعرفۀ گمرکی و اجازۀ انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول 
خارجه« تصویب و ابالغ کرد )ساکما، 240/75020، ص1(. حکومت پهلوی پس از تصویب 
این قانون، قراردادهای گمرکی جدیدی با کشورهای طرف تجاری خود مانند بلژیک، هلند، 
ایتالیا )ساکما، 240/16986، صص 94-109( و آلمان منعقد کرد )ساکما، 240/16987، ص3(.

باوجودِ همۀ اقدام های حکومت برای سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران تا سال 1307، 
تالش های انجام شده در این زمینه ناکام ماند. نشانۀ این ناکامی را در تداوم کسری موازنۀ تجاری 
ایران طی سال های 1304 تا 1307، به استناد آماروارقام موجود در جدول شمارۀ 2 می توان 

مشاهده کرد.
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)مجلۀ اطاق تجارت، سال سوم، 15اسفند1310 و اول فروردین 1311، شمارۀ 34 و 35، ص14(

از سال 1308 با بروز مشکلی جدید در اقتصاد ایران کسری موازنۀ تجاری تشدید شد؛ 
این مشکل پیامدهای بحران اقتصادی 1929 بود. این بحران نقشی مهم در سیاست گذاری های 
حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران ایفا کرد؛ ازجمله، تصویب قانون انحصار تجارت 

خارجی که در ادامۀ مقاله بررسی می شود.

ب. تصویب قانون انحصار تجارت خارجی
پیامدهای بحران اقتصادی 1929 اقتصاد تمام مناطق جهان را اعم از جوامع سرمایه داری صنعتی 
Lee, 1969, pp 139-) و جوامع توسعه نیافتۀ صادرکنندۀ مواد اولیه (Vernon, 1994, pp 850-851)

143) دربر گرفته بود. اقتصاد ایران هم به عنوان کشوری توسعه نیافته و صادرکنندۀ مواد اولیه از 

پیامدهای این بحران بی تأثیر نبود. پیامدهای این بحران از اواخر سال 1308 به تدریج گریبان گیر 
ایران شد و در سال 1309 بر اقتصاد کشور چیره شد. در همین سال بود که برای نخستین بار، 
در گزارش های رسمی دولتی )نک: ساکما، 240010155، صص 4-13( و برخی از روزنامه ها 
)نک: روزنامۀ اطالعات، سال پنجم، شمارۀ 1144، شنبه 2مهر1309، ص1( از پیامدهای این 

بحران سخن به میان آمد.
همانند سایر جوامع توسعه نیافته، نخستین پیامد بحران در اقتصاد ایران کاهش میزان 
صادرات بود. این کاهش ناشی از سیاست های کشورهای صنعتی در واکنش به بحران بود. 
کاهش تولیدات صنعتی )نک: رونون، 2537، ج2، ص9( و به دنبال آن کاهش تقاضا برای خرید 
مواد اولیۀ موردنیاز این صنایع (Raupach, 1969, p80) و هم چنین افزایش موانع و تعرفه های 
گمرکی )نک: کالف و همکاران، 1368، ص278( ازجمله سیاست های جوامع صنعتی در 
واکنش به بحران بود که موجب کاهش صدور کاال از جوامع توسعه نیافته به جوامع صنعتی 
و درنتیجه کاهش درآمدهای صادراتی این جوامع شد )نک: تایپتون و آلدریچ، 1375، ج1، 
ص297(. ایران هم از این قاعده مستثنا نبود و براثر این بحران، مشابه سایر جوامع توسعه نیافته 
دچار مشکالتی شد. نمونه ای از این مشکالت را در گزارش های روزنامۀ اطالعات )سال پنجم، 
شمارۀ 1144، شنبه 2مهر1309، ص1؛ سال ششم، شمارۀ 1492، 3شنبه 24آذر1310، ص1( 

کرسی موازنهصادراتوارداتسال

1304880٫000٫000520٫000٫000360٫000٫000

1305785٫000٫000450٫000٫000335٫000٫000

1306810٫000٫000460٫000٫000350٫000٫000

1307820٫000٫000480٫000٫000340٫000٫000
   

جدول 2
کرسی موازنۀ تجاری ایران طی سال های 1304 
تا 1307 براساس واحد پول قران
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مجلۀ تجارت ) دورۀ سوم، شمارۀ 29، اسفند 1310، ص2( و مجلۀ اطاق تجارت ) سال چهارم، 
شمارۀ 52، 15آذر1311، ص21( می توان مشاهده کرد.

کاهش صادرات ایران براثر این بحران اقتصادی دربرگیرندۀ همۀ محصوالت و اقالم 
صادراتی ایران اعم از صنایع دستی، محصوالت کشاورزی و دامی بود )نک: مجلۀ اطاق تجارت، 
سال چهارم، شمارۀ 52، 15آذر1311، صص 18-26(؛ به نحوی که میزان کل درآمدهای صادراتی 
ایران در سال های 1308 و 1309 در مقایسه با سال 1307 با کاهشی ملموس مواجه شد. این 

کاهش را، در احصائیۀ اداره کل تجارت مندرج در جدول شمارۀ 3 می توان مشاهده کرد.

)مجلۀ اطاق تجارت، سال چهارم، شمارۀ 52، 15آذر1311، ص26(

درنتیجۀ این بحران حکومت ایران با مشکل کاهش درآمدهای صادراتی مواجه شد. این 
کاهش درآمد حکومت را ناچار کرد تا از اواخر سال 1309 به مداخلۀ جدی در اقتصاد تجاری 

بپردازد.
تقریباً از اوایل زمستان سال 1309 روشن شده بود که خواستۀ اساسی حکومت از مجلس 
شورای ملی تصویب قانون انحصار دولت بر تجارت خارجی به عنوان یکی از منابع مهم 
درآمدهای ارزی کشور بود )گل محمدی، 1380، ص نه(. باتوجه به این وضعیت، دولت الیحۀ 
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی را در 24بهمن1309 به مجلس ارائه کرد )روزنامۀ 
اطالعات، سال پنجم، شمارۀ 1267، 4شنبه 16اسفند1309، ص1(. کلیات الیحۀ ارائه شدۀ دولت، 
در 6 اسفند1309 در مجلس تصویب شد و مقرر شد تا از تاریخ تصویب این قانون، تجارت 
خارجی ایران در انحصار دولت قرارگیرد و حق واردکردن تمام محصوالت طبیعی و صنعتی، و 
تعیین موقتی و یا دائمی میزان صادرات و واردات به دولت واگذار شود و دولت بتواند تا زمان 
تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی، از ورود کاالهای خارجی به ایران جلوگیری 
کند )مجموعه قوانین و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، ص476(.

مجلس متمم قانون انحصار تجارت خارجی را در 20اسفند1309 تصویب کرد. این متمم 
18ماده ای به نظارت و کنترل کامل حکومت بر تجارت خارجی منجر می شد. مهم ترین مواد 

این متمم عبارت بودند از:
مادۀ دوم که براساس آن واردکردن هر نوع محصوالت طبیعی یا صنعتی خارجی به ایران 

سال 1309سال 1308سال 1307

482٫552٫727473٫853٫758449٫642٫534
   

جدول  3
میزان صادرات ایران در سال های 1309-1307 

برحسب ریال.

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
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مشروط به شرِط حتمی صادرکردن محصوالت طبیعی یا صنعتی ایران بود.
مادۀ سوم که براساس آن دولت مجاز شد حق واردکردن محصوالتی را که خودش 
نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود، به وسیلۀ جوازهایی مخصوص و تحت شرایطی معین به 
اشخاص و یا مؤسسات مختلف تجارتی واگذار کند. طرز تقسیم این جواز بین اشخاص و 
مؤسسات و میزانی که برای آن ها مشخص می شد، مطابق نظام نامه ای بود که به تصویب هیئت 

دولت می رسید )ضیائی، 1371، ص42(.
مادۀ پنجم که براساس آن دولت مکلف بود تا همه ساله قبل از اول تیرماه با درنظرگرفتن 
مدت الزم برای سفارش و حمل اجناس، احتیاجات مملکت را برای اجناس ورودی مشخص 

کند.
مادۀ یازدهم که براساس آن دولت مکلف می شد موجبات مرغوبیت هریک از محصوالت 
صادراتی از کشور را تهیه کند و معین کند که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود. هم چنین دولت 
مجاز شد تا از صدور محصوالتی که مطابق نمونه تهیه نشوند و صدور آن ها به ُحسن شهرت 

صادرات مملکت لطمه بزند جلوگیری کند.
مادۀ سیزدهم که براساس آن هر صادرکننده ملزم شده بود تا ظرف مدتی که در موقع 
صدور تعهد می کند و حداکثر آن هم هشت ماه بود، اَسعار1 خارجی خود را به  ریاِل طال به 
دولت بفروشد )مجموعه قوانین و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، ج1، صص 

.)478-476
تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن پیامدهایی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد 
تجاری ایران داشت. درست است که این قانون، تجارت خارجی را در انحصار دولت قرار 
می داد، ولی به این نکته باید توجه داشت که پس از ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانِی نظام 
سرمایه داری، تجارت خارجی نه تنها بخش مهمی از اقتصاد تجاری ایران بلکه مهم ترین بخش 

اقتصاد ایران بود.
انحصار تجارت خارجی توسط دولت پیامدهایی مهم در کل بخش اقتصاد تجاری ایران 
تا پایان حکومت پهلوی اول در شهریور 1320 داشت؛ این پیامدها در ادامۀ این مقاله بررسی 

می شوند.

پ. پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد تجاری ایران 
)1320-1310(

درحالی که حکومت پهلوی تا سال 1309 به دنبال سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران بود، سرایت 
پیامدهای بحران اقتصادی 1929 وضعیت بخش اقتصاد تجاری ایران را به گونه ای رقم زد که  1.  اَسعار )جمع ِسعر(: ارزها؛ پول بیگانه.

سیدحسن شجاعی دیوکالئی
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حکومت ناچار شد تا سیاست سازمان دهی اقتصاد تجاری ایران را به نفع سیاست انحصاری کردن 
اقتصاد تجاری کشور کنار بگذارد. دراین میان آنچه زمینۀ چنین تغییری را فراهم کرد تصویب 
قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن در اسفند 1309 بود. تصویب این قوانین اگرچه با 
هدف کاهش پیامدهای بحران اقتصادی به ویژه جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور 
انجام شد؛ ولی عمالً به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه 
در کل بخش اقتصاد تجاری ایران انجامید. اجبار واردکنندگان محصوالت طبیعی و صنعتی به 
صادرات محصوالت طبیعی و صنعتی از ایران براساس مادۀ دوم، الزام واردکنندگان به دریافت 
جوازهای وارداتی از ادارۀ جوازهای وارداتی وزارت اقتصاد ملی براساس مادۀ سوم، نظارت 
دولت بر مرغوبیت کاالهای صادراتی و ممانعت از صدور کاالهای نامرغوب براساس مادۀ 
یازدهم، و الزام صادرکنندگان به فروش اَسعار خارجی حاصل از صادرات به دولت براساس 
مادۀ سیزدهم ازجمله مفاد متمم قانون انحصار تجارت بودند که زمینه را برای افزایش مداخله و 

تصدی گری حکومت در اقتصاد تجاری فراهم می کردند.
افزایش نقش و مداخلۀ دولت َدرپِی تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن 

پیامدهایی در اقتصاد تجاری داشت که عبارت بودند از:

1. افزایش انحصارهای دولتی بر منابع تجاری

تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن زمینه ساز افزایش مداخله و تصدی گری 
حکومت در بخش اقتصاد تجاری ایران شد. نشانۀ بارز این مداخله و تصدی گری، افزایش 
انحصارهای دولتی بر خریدوفروش بسیاری از کاالهای تجاری و مبادالتی بود که پیش از 
تصویب این قانون آزادانه خریدوفروش می شدند. افزایش انحصارهای دولتی بر منابع تجاری 
نخستین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن در بخش اقتصاد تجاری 
بود. صحت چنین ادعایی با مقایسۀ میزان انحصارهای دولتی در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران 
در سال های پیش و پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی براساس اسناد و مدارک 

آرشیوی قابل اثبات است.
به اعتقادِ چارلز عیسوی در دوران حکومت پهلوی اول 27 نوع انحصار دولتی در ایران برقرار 
شد )عیسوی، 1369، ص595(. نکتۀ حائز اهمیت، میزان محدود انحصارها در سال های پیش از 
انحصار تجارت خارجی طی سال های 1303 تا 1309 است. طی این مدت کل انحصارهای 
دولتی به 4 عدد محدود ماند. انحصار دولتی قند و شکر و چای مصوب اردیبهشت 1304 
)ساکما، 240/6026، ص11(، انحصار دولتی تریاک مصوب تیر 1307 )ساکما، 240/9466، 
ص1(، انحصار دولتی دخانیات مصوب اسفند 1308 )ساکما، 290/8365، ص8(، و انحصار 

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
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دولتی تفتیش و نظارت در خریدوفروش اَسعار خارجی مصوب اسفند 1308 )مجموعه قوانین 
و مقررات سال های 1300-1320 هجری شمسی، 1388، ج1، صص 410-411( چهار انحصار 
دولتِی پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی اند و سایر انحصارهای دولتی در حوزۀ 
اقتصاد تجاری ایران مربوط به سال های پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی است. 
انحصارهای دولتی در کل دوران حاکمیت رضاشاه برخالف آمار عیسوی و به روایت اسناد 

)برای نمونه نک: ساکما، 240/17473، صص 1-62( بیش از 27 رقم بوده است.
مهم ترین انحصارهای دولتی برقرارشده پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 
بخش تجاری اقتصادی ایران عبارت اند از: انحصار دولتی کبریت مصوب تیر 1310 )ساکما، 
240/5268، ص5(؛ انحصار دولتی صدور مرفین، کوکائین، ساخارین و کنجیده1 مصوب دی 
1310 )ساکما، 240/3621، ص2(؛ انحصار دولتی واردات اوراق بازی مصوب مهر 1313 
)ساکما، 240/17473، ص18(؛ انحصار دولتی واردات ُقماش2 پنبه مصوب آبان 1313 )ساکما، 
240/6483، ص1(؛ انحصار دولتی صدور زعفران مصوب فروردین 1314 )ساکما، 240/18290، 
ص9(؛ انحصار دولتی صدور ابریشم طبیعی مصوب خرداد 1314 )ساکما، 291/2191، ص3(؛ 
انحصار دولتی خرید گندم مصوب تیر 1314 )ساکما، 240/17473، ص18(؛ انحصار دولتی 
صدور پنبه مصوب شهریور 1314 )ساکما، 240/78166، صص 1-3(؛ انحصار دولتی صدور 
برنج مصوب شهریور 1314 )ساکما، 240/1377، ص1(؛ انحصار دولتی صدور کنف مصوب 
شهریور 1314 )ساکما، 240/1377، ص18(؛ انحصار دولتی صدور پوست های نمک زده و 
بی نمک گوسفند مصوب آبان 1314 )ساکما، 240/1361، ص9(؛ انحصار دولتی صدور پشم 
مصوب آبان 1314 )ساکما، 293/73861، ص1(؛ انحصار دولتی صدور آنغوزه مصوب آذر 
1314 )ساکما، 240/1303، ص7(؛ انحصار دولتی صدور قالی و قالیچه مصوب دی 1314 
)ساکما، 240/81806، ص3(؛ انحصار دولتی صدور روناس مصوب اردیبهشت 1315 )ساکما، 
240/32119، ص2(؛ انحصار دولتی واردات اتومبیل، کامیون، لوازم یدکی و الستیک اتومبیل و 
کامیون مصوب شهریور 1315 )ساکما، 240/17473، ص6(؛ انحصار دولتی صدور پوست های 
نرم مصوب آبان 1315 )ساکما، 240/90563، ص2(؛ انحصار دولتی صادرات کتیرا مصوب 
آبان 1315 )ساکما، 240/17473، ص21(؛ انحصار دولتی تهیۀ آرد توسط ادارۀ تثبیت نرخ 
غله مصوب مهر 1315 )ساکما، 291/600، ص1(؛ انحصار دولتی صدور خشکبار مصوب 
آبان 1315 )ساکما، 240/44052، صص 1-2(؛ انحصار دولتی صادرات خاِک سرخ مصوب 
دی 1315 )ساکما، 240/15278، ص5(؛ انحصار دولتی صادرات خرما مصوب خرداد 1316 
)ساکما، 240/18440، ص1(؛ انحصار دولتی تهیه و خریدوفروش تخم نوغان و پیله مصوب 
خرداد 1316 )ساکما، 291/1456، ص3(؛ انحصار دولتی تهیه و فروش سیگار مصوب آذر 

بـا  اسـت  خـارداری  درخـت  صمـغ   .1

سـفیدرنگ و طعـم تلـخ مخلـوط بـا کمی 

شـیرینی کـه بـرگ آن شـبیه بـرگ درخـت 

می رویـد. فـارس  در  و  اسـت  کنـدر 

2. پارچه
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1316 )ساکما، 240/22974، ص2( و انحصار دولتی واردات اسلحه و فشنگ مصوب بهمن 
1316 )ساکما، 240/13576، ص1(.

برقراری حق انحصاری دولت در خریدوفروش و صادرات و واردات کاالهای مذکور نشانۀ 
ارادۀ حکومت برای انحصار کامل بر منابع تجاری ایران بود. ولی به دلیل وجود محدودیت های 
دولت در کنترل همه جانبه بر اقتصاد تجاری ایران چنین انحصاری کامل محقق نشد. وجود این 
محدودیت ها حکومت را ناچار به تأسیس شرکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات 

انحصاری کاال کرد.
تالش حکومت برای تشکیل این شرکت های سهامی دومین پیامد تصویب قانون انحصار 
تجارت خارجی و متمم آن در بخش اقتصاد تجاری ایران بود که در ادامۀ این مقاله بررسی 

می شود.

2. شکل گیری رشکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات کاالهای انحصاری

دولت در اجرای قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن با محدودیت هایی مواجه بود. کمبود 
سرمایه برای خرید و تهیۀ محصوالت انحصاری صادراتی و کمبود ارز برای خرید کاالهای 
انحصاری وارداتی یکی از محدودیت های پیشِ روی حکومت برای تحقق عملی قانون انحصار 
تجارت خارجی بود. این کمبود سرمایه َدرپِی کاهش درآمدهای حکومت براثر پیامدهای بحران 

اقتصادی 1929  ایجاد شده بود.
درپِی این وضعیت، تشکیل شرکت های سهامی به ضرورتی برای کسب سرمایه و به الزامی 
برای تحقق و عملی کردن قانون انحصار تجارت خارجی تبدیل شد. متأثر از این الزام مقاله ای 
در مجلۀ مهر با عنوان »مسائل جاری اقتصادی« چاپ شد که در آن پس از معرفی شرکت های 
هفت گانۀ تجاری موردتأیید قانون تجارت، شرکت های سهامی به دلیل نیاز فعالیت های تجاری 
جدید به سرمایه های زیاد بهترین نوع شرکت های تجاری برای اقتصاد تجاری ایران معرفی 

شدند )مجلۀ مهر، سال اول، شمارۀ 6، آبان 1312، صص 468-465(.
برپایۀ چنین الزامی حکومت پهلوی درصدد برآمد تا ازطریق وزارت مالیه شرکت های 
سهامی تخصصی صادرات و واردات کاال با سرمایه های مشخص تشکیل دهد و سهام این 
شرکت ها را به تّجار و صاحبان سرمایه های مالی بفروشد. برای نمونه وزارت مالیه سهام این 
شرکت ها را فروخت: سهام شرکت سهامی انحصار صدور تریاک به میزان بیست میلیون ریال 
در چهارصد سهم پنجاه هزارریالی )ساکما، 240/86768، ص2(؛ سهام شرکت سهامی برنج 
به میزان ده میلیون ریال در ده هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/20837، ص1(؛ سهام 
شرکت سهامی مرکزی به میزان شصت میلیون ریال در شصت هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 

پیامدهای تصویب  قانون انحصار 
تجارت خارجی در اقتصاد...



18
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

240/93498، ص1(؛ سهام شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست به میزان چهل میلیون ریال در 
چهل هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/96543، ص2(؛ سهام شرکت سهامی قند و شکر و 
کبریت به میزان سی میلیون ریال در سی هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 240/86760، ص1(؛ 
و سهام شرکت سهامی توتون به میزان سی میلیون ریال در سی هزار سهم یک هزارریالی )ساکما، 

240/16538، ص2(.
یکی از اهداف تصویب قانون انحصار تجارت خارجی کسب درآمدهای ارزی بیشتر 
ازطریق صادرات کاالهای ایران به بازارهای جهانی بود؛ ولی کیفیت بد محصوالت صادراتی که 

عمدتاً مواد اولیۀ کشاورزی و دامی بودند مانع از تحقق این هدف شد.
تا پیش از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن صدور کاال و محصوالت 
تجاری بی کیفیت با اکتفا به حداقل سود ازجانب تجار ایرانی یکی از مشکالت بزرگ اقتصاد 
تجاری ایران بود؛ موضوعی که در نشریات آن زمان هم از آن انتقاد می شد. مجلۀ راهنمای 
تجارتی ایران عصر حدید از کیفیت بد صادرات خشکبار و پنبه، ) شمارۀ سوم، فروردین 1307، 
صص 16-18(؛ روزنامۀ شفق سرخ از کیفیت بد صادرات میوه و خشکبار )شمارۀ 1017، 
یکشنبه 7مرداد1307، ص1( و مجلۀ اطاق تجارت از وجود شن، سنگ، خاک و معایب در 
صادرات محصوالت ایرانی که سبب کاهش فوق العادۀ قدروقیمت آن ها شده بود )سال اول، 

شمارۀ اول، 5آبان1308، ص25( انتقاد کردند.
در چنین وضعیتی برای حکومت پهلوی تهیۀ کاالهای مرغوب صادراتی براساس مادۀ 
یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی موضوعی ضروری بود. در راستای احساس چنین 
ضرورتی بود که مجلۀ اطاق تجارت با استناد به مادۀ یازدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی 
در مقاله ای با عنوان »شرکت صادرات ایران« با گزارش وضعیت بد کیفیت محصوالت صادراتی 
ایران و نقش تجار ایرانی در آن، بر لزوم تأسیس شرکت های سهامی صادراتی با هدف نظارت 
دولت بر عملکرد این شرکت ها برای بهبود کیفیت صادرات محصوالت ایرانی تأکید کرد )مجلۀ 
اطاق تجارت، سال سوم، شمارۀ 36-37، 15 دوم فروردین ماه- اول اردیبهشت 1311، صص 

.)13-10
برپایۀ چنین الزام و ضرورت هایی و باتوجه به محدودیت های حکومت، وظیفۀ صدور 
کاالهای باکیفیت ایرانی به شرکت های سهامی انحصاری صادرات کاالهای ایرانی واگذار شد. 
این شرکت ها موظف بودند که هرکدام به صورت تخصصی کاالیی خاص را صادر کنند. برای 
نمونه در بخشنامۀ واگذاری حق انحصاری صادرات کتیرا به شرکت سهامی صادرات کل کتیرای 
ایران بر لزوم مراقبت این شرکت از حسن صادرات و باربندی کتیرا تأکید شده بود )ساکما، 
240/82495، ص37(. هم چنین شرکت سهامی خشکبار ایران به عنوان صادرکنندۀ انحصاری این 
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کاال )ساکما، 291/2167، ص7( و شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست نیز به عنوان صادرکنندۀ 
انحصاری پنبه )ساکما، 240/21619، ص6( موظف شدند تا برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر 

کاالهای باکیفیت صادر کنند.
برپایۀ چنین الزام ها و محدودیت هایی، پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی و 
متمم آن، حکومت ناچار شد شرکت های سهامی تخصصی صادرات و واردات کاال تأسیس کند 
و حق انحصاری صادرات و واردات کاال را به این شرکت های سهامی واگذار کند. واگذاری حق 
انحصاری صادرات و واردات کاال به این شرکت ها برپایۀ اساس نامه ای انجام می شد که برای هر 
شرکت سهامی تدوین می شد. اساس نامۀ تمام شرکت های سهامی شامل پنج فصل بود: فصل 
اول دربارۀ اسم، موضوع، و مرکز اصلی شرکت؛ فصل دوم دربارۀ سرمایۀ شرکت؛ فصل سوم 
دربارۀ تشکیالت شرکت که مشتمل بود بر الف: مجمع عمومی، ب: هیئت مدیره و ج: هیئت 
تفتیش؛ فصل چهارم دربارۀ محاسبات سالیانه و منافع شرکت؛ و فصل پنجم دربارۀ انحالل و 

تصفیه حساب شرکت.
اساس نامۀ شرکت های سهامی برپایۀ همین فصول کلی پنج گانه تدوین شد و براساس 
آن خریدوفروش و صادرات و واردات کاالهای انحصاری به شرکت های سهامی واگذار 
شد. براین اساس، این حقوق به این شرکت ها واگذار شد: حق خریدوفروش قند، شکر و 
کبریت به شرکت سهامی قند، شکر و کبریت )ساکما، 240/86760، ص1(؛ حق خرید تریاک 
داخلی و صادرات آن به شرکت سهامی انحصاری تریاک )ساکما، 240/86768، ص2(؛ حق 
خرید، فروش و صدور پنبه، پشم و پوست به شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست )ساکما، 
240/96543، ص1(؛ حق انحصار صادرات کنف به شرکت سهامی پنبه و پشم و پوست 
)ساکما، 240/1377، ص9(؛ حق خریدوفروش و صدور انحصاری برنج به شرکت سهامی برنج 
)ساکما، 240/20837، ص1(؛ حق صدور انحصاری کتیرا به شرکت سهامی صادرات کل کتیرای 
ایران )ساکما، 240/93498، ص86(؛ حق ترویج کشت و حق خریدوفروش توتون در بازارهای 
داخلی و خارجی به شرکت سهامی توتون )ساکما، 240/16538، ص5(؛ حق خریدوفروش و 
صدور فرش به شرکت سهامی فرش )ساکما، 240/16534، ص2(؛ حق خرید و صدور آنغوزه 
به شرکت سهامی آنغوزه )ساکما، 96/298/2448، ص12(؛ حق انحصاری خرید و صادرات 
روناس به شرکت سهامی آنغوزه )ساکما، 240/32119، ص1(؛ حق انحصاری خریدوفروش و 
صدور خشکبار به شرکت سهامی صادرات خشکبار ایران )ساکما، 293/31602، ص3(؛ حق 
انحصاری خریدوفروش نوغان به شرکت سهامی نوغان ایران )ساکما، 240/95831، ص1(؛ 
حق انحصاری واردات اتومبیل، الستیک و لوازم یدکی آن به شرکت سهامی مرکزی )ساکما، 
240/70332، ص4(؛ حق انحصاری واردات و خریدوفروش قماش پنبه ای به شرکت سهامی 
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قماش )ساکما، 240/86761، ص1(؛ حق انحصاری صادرات زعفران به شرکت سهامی کاالی 
ایران )ساکما، 240/1362، ص2(؛ حق انحصاری خرید، تعیین قیمت و فروش گندم به شرکت 
سهامی تثبیت نرخ غله )ساکما، 240/45509، ص1(؛ و حق انحصار صادرات پوست های نرم به 

شرکت سهامی صادرات کل پوست های نرم )ساکما، 240/90563، ص2(.
واگذاری حق انحصاری و تخصصی صادرات و واردات کاال به شرکت های سهامی 
گامی مهم در به حاشیه راندن هرچه بیشتر اتاق های تجارت در عصر پهلوی اول بود. حکومت 
پهلوی اگرچه از دی 1304 به دنبال تأسیس اتاق های تجارت در شهرهای ایران بود، ولی در 
سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقشی محدود برای آن درنظر گرفته بود. تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی ها در حوزۀ اقتصاد تجاری ایران برعهدۀ اداره کل تجارت بود و به اتاق های تجارت 
نقش مشورتی داده شده بود. انتصاب یک سوم تجار عضو اتاق های تجارت هر شهر توسط 
حکومت، و الزام حضور نمایندۀ اداره کل تجارت در جلسات اتاق تجارت شهرها )ترابی 
فارسانی، 1392، ص297( ازجمله عوامل مؤثر بر ایفای نقش محدود اتاق های تجارت در 
سیاست گذاری های اقتصادی کشور بود. ادامۀ این نقش محدود با تأسیس شرکت های سهامی 
محدودتر هم شد. َدرپِی این وضعیت بود که حکومت در خرداد 1314 اتاق های تجارت 
شهرهای کشور را منحل کرد و تنها به اتاق های تجارت در 16 منطقۀ تجاری کشور اجازه 

فعالیت داد )ترابی فارسانی، 1392، ص279(.
واگذاری حق انحصاری و تخصصی صادرات و واردات کاال به شرکت های سهامی، 
اتاق های تجارت را در اقتصاد تجاری ایران بیشتر به حاشیه راند؛ ولی این واگذاری به منزلۀ 
واگذاری اختیار نامحدود به شرکت های سهامی نبود تا بتوانند کاالهای تخصصی صادراتی و 
وارداتی را براساس میزان تمایالت تجاری خود به کشوری صادر و یا از کشوری وارد کنند. 
محدودیت هایی که براساس مواد دوم و سیزدهم متمم قانون انحصار تجارت خارجی به وجود 
آمده بود، شرکت های سهامی را در انتخاب میزان واردات و صادرات کاالها و مقصد صادرات 
و مبدأ واردات کاالها محدود می کرد. براساس مادۀ دوم، واردکنندگان محصوالت طبیعی و 
صنعتی به صادرات محصوالت طبیعی و صنعتی از ایران ملزم بودند. براساس مادۀ سیزدهم، 
صادرکنندگان به سپردن تعهدی مبنی بر فروش اَسعار خارجی حاصل از صادرات به دولت 
طی مدت هشت ماه ملزم شدند. برپایۀ چنین الزاماتی نقش حکومت در تعیین میزان صادرات 
و واردات و مهم تر از آن مقصد کاالهای صادراتی و مبدأ کاالهای وارداتی پررنگ شد. این 
نقش آفرینی زمینۀ سومین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی یعنی گرایش حکومت 

ایران به مبادالت تجاری پایاپای با طرف های تجاری خارجی را فراهم کرد.
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3. گرایش به مبادالت تجاری پایاپای

گرایش حکومت ایران به مبادالت تجاری پایاپای از نتایج مهم تصویب قانون انحصار تجارت 
خارجی و متمم آن بود. همان گونه که پیش تر نیز به آن اشاره شد حکومت پهلوی با تصویب 
متمم قانون انحصار تجارت خارجی، عالوه بر نقش آفرینی در تعیین میزان صادرات، در تعیین 
مقصد کاالهای صادراتی نیز نقش تعیین کننده ای پیدا کرد. درنتیجۀ این نقش آفرینی زمینه های 
برقراری روابط تجاری پایاپای میان ایران و آلمان نازی از سال 1313 فراهم شد. پس از 
روی کارآمدن رژیم نازی در آلمان تأمین مواد اولیه به مهم ترین اولویت در سیاست اقتصادی این 
رژیم تبدیل شد (Craig, 1981, p606). حکومت نازی براساس همین اولویت درصدد برقراری 
 pulzer, 1997,) مبادالت تجاری پایاپای برپایۀ پیشنهاد دکتر شاخت وزیر اقتصاد این کشور برآمد
p145). این موضوع موجب شد تا ایران به عنوان کشور تولیدکنندۀ مواد اولیه موردتوجه سران 

رژیم نازی قرار گیرد. در سوی دیگر، ایران هم درنتیجۀ بحران اقتصادی 1929 با کاهش درآمد 
و مشکالت ارزی مواجه شده بود که نتیجۀ مستقیم آن کاهش قدرت خرید کاالهای ساخته شدۀ 
مصرفی بود. براساس این نیازهای متقابل نخستین گام برای برقراری مناسبات اقتصادی ازسوی 
آلمان توسط آلفرد روزنبرگ،1 رئیس دفتر امور سیاست خارجی حزب نازی برداشته شد و دفتر 
او با هم کاری چند شرکت آلمانی به اقداماتی برای گسترش روابط تجاری با ایران دست زد 

)پیرا، 1379، ص249(.
درپِی این اقدام، حکومت ایران هیئتی را در مرداد 1314 به برلین اعزام کرد. هیئت ایرانی 
پس از چند ماه مذاکره با هیئت مذاکره کنندۀ آلمانی که اعضای اصلی آن را دکتر شاخت وزیر 
اقتصاد و دکتر ولتات مدیرکل وزارت اقتصاد ملی تشکیل می دادند )ساکما، 240019183، 
ص91( قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری ایران و آلمان را در آبان 1314 در بیست ماده امضاء 
کرد. براساس مادۀ دوم این قرارداد مقرر شد تا پرداخت های تجاری میان دو کشور یا ازطریق 
تهاتری بین صندوق تهاتری آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حساب های تهاتری خصوصی 

تسویه شود )ساکما، 240020687، ص114(.
پس از انعقاد این قرارداد حضور هیئت ایرانی در آلمان برای توسعه و تحکیم روابط تجاری 
با این کشور نه ماه دیگر ادامه پیدا کرد )مسعود انصاری، 1351، ص321(. انعقاد پروتکل محرمانۀ 
مبادالت تجاری ایران و آلمان در بهمن 1314 نتیجۀ فعالیت های اعضای این هیئت بود. مادۀ اول 
این پروتکل اجازه می داد تا اجناس آلمانی طبق صورت رسمی سهمیۀ آزاد وارد ایران شود. در 
مقابل و براساس مادۀ دوم پروتکل، دولت آلمان به صورت نامحدود اجازه می داد تا اجناس ایرانی 

به آلمان وارد شود )ساکما، 240012023، صص 6-5(.
.Alfred Rosenberg .1قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری ایران و آلمان که زمینه ساز ایجاد مبادلۀ پایاپای میان دو 
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کشور شده بود، به الگویی در تجارت با کشورها و کمپانی های خارجی تبدیل شد. پروتکل های 
محرمانۀ تجاری میان ایران و آلمان براساس الگوی سال 1314 در سال های 1317 )ساکما، 
240012022، صص 6-9( و 1318 )ساکما، 240022148، صص 5-10( تمدید شد. برپایۀ 
همین الگو با فلسطین در سال 1315، )ساکما، 240/14183، صص 1-18( با سوئیس در سال 
1316 )ساکما، 240/32294، صص 1-6( و با ایتالیا در سال 1319 )ساکما، 240/38096، 
صص 1-26( قراردادهای تجاری پایاپای منعقد شد. هم چنین در فروردین 1319 قرارداد تجاری 
پایاپای میان ایران و شوروی با عنوان »قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ایران و شوروی« منعقد شد 
که براساس بندهای اول و سوم مادۀ نهم این قرارداد مقرر شد دو کشور براساس سهمیه ای که 
در اول هر سال مقرر می کنند به مبادلۀ کاال با یکدیگر بپردازند )ساکما، 240/8299، ص6(. در 
بند سوم مادۀ نهم هم مقرر شده بود تا میزان واردات و صادرات دو کشور به یکدیگر براساس 

واحد پولی ریال، در یک سال تجاری به میزان مساوی باشد )ساکما، 240/8299، ص7(.
عالوه بر کشورهای طرف تجاری ایران، مبادلۀ تجاری با کمپانی های خارجی نیز براساس 
مبادلۀ پایاپای انجام می شد. یکی از این قراردادهای تجاری پایاپای در فروردین 1315 میان 
وزارت مالیۀ ایران و کنسرسیوم شرکت های آلمانی به رهبری شرکت فروشتال به ارزش هشتاد 
میلیون مارک امضاء شد )ساکما، 240015580، ص10(. براساس این قرارداد شرکت فروشتال 
که رهبری کنسرسیوم را برعهده داشت به تحویل و نصب چند کارخانه ازقبیل کارخانۀ نساجی، 
بافندگی، سیمان، برنج پاک کنی، کفش سازی و... به ایران متعهد شد. در مقابل دولت ایران هم 
متعهد شد برای پرداخت بهای این کارخانه ها که هشتاد میلیون مارک بود، در هفت قسط طی 
سال های 1937 تا 1943، کاالهای ایرانی مانند پنبه، برنج، توتون سیگار، غالت1 ]روغنی[ و 
میوه جات روغنی به کنسرسیوم شرکت های آلمانی تحویل دهد )ساکما، 240012035، صص 

.)8-2
در کنار معامالتی که ازطریق کنسرسیوم انجام می شد، شرکت های آلمانی نیز هریک 
به صورت جداگانه و خارج از چارچوب مبادالت کنسرسیوم درصدد مبادلۀ تجاری پایاپای 
با ایران برآمدند. برای نمونه در شهریور 1316 شرکت آلمانی اشکودا2 طی قراردادی جداگانه 
با وزارت جنگ ایران پیشنهاد مبادلۀ کارخانۀ برنج با کتیرای ایران را مطرح کرد )ساکما، 
240020887، ص1(. در قراردادی میان دو طرف مقرر شد تا شرکت اشکودا دراِزاِی صدور 
کارخانۀ برنج پاک کنی به ایران 2040 کیلو کتیرا ازطریق گمرک بوشهر و 159 تختۀ قالی از گمرک 

تبریز به آلمان روانه کند )ساکما، 240000759، صص 56-45(.
عالوه بر کمپانی های آلمان، کمپانی های تجاری برخی کشورهای دیگر هم به دلیل تمایل 
ایران به مبادلۀ تجاری پایاپای ناچار شدند چنین شکلی از مبادلۀ تجاری را با ایران پیش گیرند. 

1. منظـور از غـالت در این جـا دانـه اسـت. 

غـالت و میوه جـات روغنی: انـواع دانه های 

روغنـی و میوه هـای روغنی. امروزه بیشـر 

اصطـالح دانه هـای روغنـی مرسـوم اسـت، 

ولـی از اصطالح غالت روغنی هم اسـتفاده 

می شود.

2. Skoda.
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در سال 1315 یک شرکت تجاری ترکیه با نام شوشتر تقاضای خود را برای مبادلۀ فرش ایران 
با کاالهای سوئیسی به وزارت اقتصاد و دارائی ارائه کرد )ساکما، 240/13790، ص1(. در آذر 
1319 قراردادی میان اداره کل معامالت خارجی وزارت دارایی با کمپانی میتسوئی بوسان1 ژاپن 
منعقد شد که براساس آن مقرر شد تا وزارت دارایی دراِزاِی دریافت 5416 صندوق کبریت 
ژاپنی به ارزش 43325 دالر، کتیرا ازجانب شرکت سهامی صادرات کل کتیرا به این شرکت 
پرداخت کند )ساکما، 240/48546، ص3(. در شهریور 1320 شرکت تاشان2 آمریکا تقاضای 
خود را برای مبادلۀ کاالهای موردنیاز ایران با کاالهای صادراتی ایرانی مانند رودۀ گوسفند، 
پوست های نرم، پسته، مغز گردو و بادام، کتیرا و فرش های دست بافت به اداره کل معامالت 

خارجی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرد )ساکما، 240/52279، ص4(.
انعقاد چنین قراردادهایی نشانۀ تمایل ایران به مبادلۀ تجاری پایاپای بود. چنین تمایلی 
نتیجۀ برقراری روابط تجاری پایاپای با آلمان نازی َدرپِی الزام هایی بود که با تصویب قانون 
انحصار تجارت خارجی و متمم آن ایجاد شده بود. در چنین وضعیتی آلمان و کمپانی های 
تجاری آن -به عنوان تنها کشور متمایل به مبادلۀ همه جانبۀ تجاری پایاپای- به بزرگ ترین شریک 
تجاری ایران تبدیل شدند. مبادلۀ تجاری پایاپای با آلمان اگرچه از سال 1314 اولویت نخست 
سیاست گذاران اقتصادی ایران در عرصۀ تجارت خارجی بود، ولی شروع جنگ جهانی دوم 
چالشی بزرگ در تداوم این سیاست ایجاد کرد. این چالش ناشی از قطع روابط تجاری میان 

آلمان و ایران به علت محاصرۀ دریایی آلمان توسط انگلیس بود.
نگرانی از قطع ارتباط با آلمان باتوجه به نیاز شدید اقتصادی ایران به این کشور، از ابتدای 
وقوع جنگ وجود داشت. وزیر اقتصاد در یکی از جلسات هیئت دولت در مهر 1318 دربارۀ این 
نگرانی گزارشی ارائه داد. او پیشنهاد داد تا برای رفع مشکالت احتمالِی پیش رو، کشورهای ایتالیا، 
آمریکا، و ژاپن به عنوان شریک اقتصادی و طرف اول مبادالت تجاری و صنعتی ایران جایگزین 
آلمان شوند )الهی، 1367، ص71(. چنین پیشنهادی به دلیل نیاز و اجبار ایران به مبادالت تجاری 
پایاپای تا زمان حملۀ آلمان به شوروی به صورت جدی پیگیری نشد. همین موضوع اصلی ترین 
عامل شکست تالش های ایران برای برقراری روابط تجاری با انگلستان )سپهر، 2535، ص36( 

و ایاالت متحدۀ آمریکا )آوری، بی تا، ص178( پس از آغاز جنگ جهانی دوم بود.
الزام به ادامۀ روابط تجاری پایاپای، تا اشغال ایران در شهریور 1320 ادامه پیدا کرد؛ ولی این 
وضعیت پس از اشغال ایران تغییر کرد. اقتصاد تجاری ایران پس از اشغال کشور به دست نیروهای 
متفقین، مرحله ای جدید را آغاز کرد. این مرحلۀ جدید اقتصاد تجاری ایران با وضعیت اقتصاد 
تجاری کشور در سال های 1310 تا 1320 -که مناسبات حاکم بر آن از پیامدهای تصویب قانون 

انحصار تجارت خارجی برآمده بود- تفاوت اساسی داشت.
1.Mitsui Busan

2.Tatian
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نتیجه
بازدهـی کـم اقتصـاد تجـاری ایران و کسـری موازنـۀ تجـاری ناشـی از آن در آستانۀ 
به قدرت رسیدن رضاخان موجب شد تا سامان دهی اقتصاد تجاری به یکی از سیاست های 
اقتصادی حکومت پس از به قدرت رسیدن رضاشاه تبدیل شود. این سیاست به ایجاد برخی 
نهادها مانند اتاق تجارت و فراهم شدن بسترهای قانونی توسعۀ تجارت مانند تصویب قانون 
عالمات تجاری، قانون تجارت و تصویب قانون تعرفه های گمرکی و حذف کاپیتوالسیون 

تا سال 1307 انجامید، ولی سبب رفع کسری موازنۀ تجاری نشد.
در چنین وضعیتی بود که پیامدهای بحران اقتصادی 1929 گریبان گیر اقتصاد تجاری ایران 
شد و کاهش درآمد و کسری موازنه تشدید شد. حکومت پهلوی برای مقابله با پیامدهای این 
بحران، قانون انحصار تجارت خارجی و متمم آن را در اسفند 1309 تصویب کرد. تصویب این 
قانون که با هدف مقابله با پیامدهای بحران 1929 و کسب درآمدهای ارزی بیشتر از تجارت 
خارجی انجام شد، پیامدهایی مهم در بخش اقتصاد تجاری ایران داشت. پیامد اصلی تصویب 
قانون انحصار تجارت خارجی افزایش مداخله و تصدی گری حکومت در اقتصاد تجاری ایران 
بود. این مداخله و تصدی گری بیش از هر چیز متأثر از مواد دوم، سوم، یازدهم و سیزدهم متمم 

قانون انحصار تجارت خارجی بود.
براین اساس از سال 1310 حکومت پهلوِی اول تالش های خود را در راستای تحقق 
اهداف قانون انحصار تجارت خارجی ازجمله نقش تصدی گرانۀ دولت در اقتصاد تجاری 
آغاز کرد. تالش برای تحقق این موضوع، به مدت یک دهه پیامدهای سه گانۀ مهمی در اقتصاد 
تجاری ایران داشت. افزایش تعداد انحصارهای دولتی از 4 انحصار در حوزۀ اقتصاد تجاری طی 
سال های 1304 تا 1309 به 30 انحصار طی سال های 1310 تا 1320، اولین پیامد تصویب قانون 

انحصار تجارت خارجی بود.
تحقق عملی حق انحصاری واردات و صادرات کاال در حوزۀ اقتصاد تجاری با دو 
اشکال جدی مواجه بود. مشکل اول ناشی از کمبود سرمایه برای خرید کاالهای وارداتی و 
صادراتی بود و مشکل دوم نانوانی در صدور محصوالت باکیفیت بود که در مادۀ یازدهم متمم 
قانون انحصار تجارت خارجی هم بر رفع آن تأکید شده بود. در راستای رفع چنین مشکالتی 
حکومت به تأسیس شرکت های سهامی صادرات و واردات کاال و فروش سهام این شرکت ها 
به صاحبان سرمایه های مالی دست زد. در چنین وضعیتی شرکت های سهامی که وزارت مالیه 
طبق اساس نامه های واحد مسئول تأسیس آن ها بود، به عنوان دومین پیامد تصویب قانون انحصار 

تجارت خارجی و متمم آن در اقتصاد تجاری ایران سر برآوردند.
تشکیل شرکت های سهامی به معنی استقالل این شرکت ها در صادرات و واردات کاالهای 
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انحصاری نبود. متمم قانون انحصار تجارت خارجی -به ویژه مادۀ دوم آن- واردات کاال به 
کشور را به شرط حتمی صادرات کاالهای ایرانی مساوی با ارزش کاالهای وارداتی منوط کرده 
بود. این قانون زمینه را برای مداخله و تعیین تکلیف جدی حکومت برای تعیین مقصد کاالهای 
صادراتی و مبدأ کاالهای وارداتی فراهم می کرد. متأثر از همین موضوع بود که ایران پس از انعقاد 
قرارداد تسویۀ محاسبات تجاری با آلمان نازی در سال 1314، روابط وسیع تجاری خود را با 
این کشور برپایۀ مبادالت تجاری پایاپای برقرار کرد. در این روش، کاالهای ایرانی که بیشتر مواد 
اولیۀ کشاورزی و دامی بودند، به شکل پایاپای با کاالهای ساخته شدۀ آلمانی مبادله می شدند. این 
شیوۀ مبادالتی که سومین پیامد تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بود تا شهریور 1320 
شیوۀ اصلی مبادلۀ تجاری ایران با کشورها و کمپانی های تجاری خارجی شده بود. این وضعیت 

با اشغال ایران در شهریور 1320 دگرگون شد و وضعیتی جدید شروع شد.
بررسی وضعیت اقتصاد تجاری ایران در دورۀ اشغال کشور در جنگ جهانی دوم و هم چنین 
سرنوشت انحصارهای دولتی، شرکت های سهامی و قراردادهای مبادالت تجاری پایاپای ایران 

در دوران اشغال ایران، پیشنهاد نویسندۀ مقالۀ حاضر برای پژوهش های آتی است.
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