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  از مجامع اسالمی ايرانيان

 
  2-اقتصاد ايران در دو مقام سلطه و زير سلطه و دو گلدسته دوران مصدق و بنی صدر

 
 قرن همانا از قرن سوم تا اواسط قرن 7در شماره قبل توضيح داديم که اقتصاد ايران به مدت 

اقتصادی خود ،موقعيت ممتاز و /  حوزه فرهنگی در)  ميالدی 17 تا 10قرون (يازدهم هجری 
  . مسلطی داشت و يکی از قطبهای اصلی جذب و ادغام سرمايه در جهان آن زمان بشمارمی آمد

در اين شماره به فرايند جريان تجزيه اقتصاد ايران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا 
از زمان سلطنت صفوی و پيدايش . زيم آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی ميپردا

قدرتهای جديد اقتصادی و سياسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جديد در مرزهای کشور ، 
انعکاس رابطه قدرتهای جديد و نيروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت 

ن را از بازار برخوردهای شديد بينابين که به متالشی شدن حوزه می انجاميد ، اقتصاد ايرا
اما سنگينی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه . گسترده و طبيعی خود محروم کرد

دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزايش ميافت و بار مالياتها و بهره مالکانه را سنگين تر 
ل نقش پو. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خويش را تغيير ميداد. ميکرد

ايران اين بود که مازادهای اقتصادی های ديگررا می مکيد و به اقتصاد مسلط ايران منتقل 
اما پس از آنکه اقتصاد ايران با بقيه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدريج که در . ميکرد

عصر قاجار تجزيه شد و زير سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ايران خود ابزار 
 هجری پول ايران هنوز از بغداد 1266تا .  ثروتها و سرمايه های ايران به خارج می شدانتقال

تاريخچه سی ساله بانک ملی ا .( تا مرز چين و از هندوستان تا حدود روسيه وسيله مبادله بود
ولی جريانی عکس جريان اول بصورت صدور مسکوک و سرمايه ) 1338شهريور .يران 

 .بوجود می آمد
به " ريال " که ترجمه " شاهی " نظير نام (  آن زمان پايه يول ايران نقره بود وريال در واقع،

به سکه )  ميالدی 19(  هجری 13و در قرن . از اسپانياييها به وام گرفته شده بود ) فارسی بود 
 1816 ( 1195اما از سال . ريال در ابتدا معادل يک هشتم تومان بود . نقره رايج بدل شد 

که دوباره به نام سکه صاحب قرانی يا قران ضرب شد ، ارزش آن به يک دهم تومان  ) ميالدی
  : اين کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت. کاهش يافت 

 
مرغوبيت اوزان سکه ها عامل دوم " غير رسمی "  تنزل -2کاهش رسمی وزن سکه و - 1

 عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء
  . اواخر قرن انجاميد

قران در آغاز : " سعيد نفيسی در تاريخ اجتماعی و اقتصادی ايران در قرون معاصر می نويسد 
نقره و پس از اندک )  گرم 2/9( معادل بود با دو مثقال  ) 1242 - 1205هنگام ضرب در ( 

و سپس در زمان محمد )  گرم 9/6( ه آن به يک مثقال و نيم مدتی در زمان فتحعليشاه مقدار نقر
(  نخود 28در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه ، وزن آن به . شد )  گرم 75/5(  نخود 30شاه 
تنزل يافت و سپس برای آنکه نقره ايران را به روسيه و هندوستان نبرند وزن آن )  گرم 37/5



 گرم نقره 54/4 هجری يک قران 1327 - 1289در ... کردند )  گرم 983/4(  نخود 26را 
اين روند نشان می دهد که طی يک قرن عيار نقره پول کشور بطور رسمی نزديک به ". داشت 

قريب به چهار پنجم اين کاهش در دوره اول قرن و حدود يک .  درصد کاهش يافته است 50
 صنعتی کاهش عيار مسکوکات در اقتصاد های ما قبل. پنجم آن در نيمه دوم قرن روی داده بود 

شيوه معمول برای افزايش دلبخواه حجم پول بوده است و اين اقدام بر توان مالی حکومتها می 
 موجب - بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کاالها و خدمات و سرعت گردش پول -افزود و

ه مردم تحميل افزايش بهای کاالهای داخلی ميشد و از اين رو به مثابه ماليات نامشهودی بر تود
و عالوه بر آن کاهش . زيرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . ميشد

. رسمی عيار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقايسه با پولهای خارجی نيز می انجاميد
/ 1250طی دوره.  در صد کاهش يافت 41 ميالدی ارزش برابری پول ايران 19در طول قرن 

 در صد و 6/1 ميالدی، تنزل ساالنه نرخ برابری ارز نزديک به 1800/ 1870=  هجری1180
 . درصد ميرسد2/8در سی سال آخر قرن به

امرابزار :" مينويسد ) 1356در کتاب موقعيت ايران و نقش مدرس آذر ( ابوالحسن بنی صدر 
کانات سرمايه گذاری و بازار انتقال ثروتها و سرمايه های ايران به خارج شدن پول ايران ، ام

توليد به ويژه توليد صنعتی نقصان ميگرفت و در نتيجه سرمايه ها و نيروی . را محدودتر ميکرد
 فشار اقتصادی 1250 تا 1134از سال . انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند

ل کشور بصورت حاصل از متالشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخ
جنگهای داخلی پياپی ، از سويی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای 

غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمينه تهيه ماده اوليه و بدست آوردن بازار 
ويرانی فروش و استفاده از نيروی انسانی دمساز و بيشتر از آن زمينه تحقق آن هدفها ميبود ، به 

اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ايران و قرار گرفتن آن در مسير تجزيه و تالشی 
) عثمانی و آسيای ميانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ( بازار های همجوار . مدد ميکرد

يت و سرمايه ها بسرعت از فعاليتهای اقتصادی خارج ميشدند و امن. نيز از دست او بدر ميشد 
اين انحطاط شتاب گير " و فرار از کشور ميجستند) نقدينه ( منزلت را در غير فعال شدن 

اقتصادی درست وقتی گريبانگير کشور ميشد که نياز دولت بعلت فشار عظيم قدرتهای نو خاسته 
 ميالدی ، ماليات پايتختش تبريز از 14کشوری که در قرن . به منابع مالی افزايش مييافت 

سه قرن بعد بودجه اش تا يک دهم بودجه های فرانسه و انگليس آن .  فرانسه بيشتر بود ماليات
  . و اين در حالی که در قلمرو جمعيت از آن کشور ها بزرگتر بود. روز کاهش يافته بود 

 19 - هجری 13ايران تا پايان قرن : عيسوی در کتاب خود ، تاريخ اقتصاد ايران ، معتقد است 
 ميالدی رو به 1830 - هجری 1209د بازرگانی داشته است و اين مازاد که از ميالدی مازا

 20 - هجری 14 ميالدی تا سر آغاز قرن 1864 - هجری 1243افزايش نهاده ، از بعد از 
در بين ) تراز بازرگانی ( متوسط ساالنه در کسری پرداختها . ميالدی به کسری بدل می گردد 

کاهش  % 96 درصد و 9/7برابر با )  ميالدی 1885 - 1868( هجری 1264 تا 1247سالهای 
در .  ميالدی را بدست می دهد 1900 - 1885=  هجری 1279 تا 1264ساالنه در بين سالهای 

 هجری مشاهده می 1264 تا 1247واقع شکاف فزاينده ای بين صادرات و واردات در سالهای 
  . شود

سهم : "  می نويسد 1390ياسی ايران چاپ نهم دکتر محمد علی کاتوزيان در کتاب اقتصاد س
 1880 تا 1850 - هجری شمسی 1260 تا 1230منسوجات در صادرات ايران در بين سالهای 

 درصد 23و سهم منسوجات نخی و پشمی از .  درصد 19 به 61از : ميالدی ، بشدت پايين آمد



 درصد کل 7 به 1ه از و اين در حالی بود که سهم پنب. درصد کل صادرات کاهش يافت 1به 
افزون بر اين ، صادرات پارچه ايران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نيز . افزايش يافت 

و از . افزايشی سريع داشت ) بطور مطلق ( کاهش يافته و از سوی ديگر واردات پارچه 
 آورده شد مجموع اين موارد می توان دريافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ايران چه

بدين سان محرز می شود که محور اصلی تغيير مزبور اين بود که صادرات مواد اوليه بطور . 
و تغيير الگوی صادراتی در . قابل مالحظه ای جايگزين صادرات محصوالت ساخته شده بشود 

سود دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بين المللی به زيان مواد اوليه و به 
بهای کاالهای خارجی که جايگزين محصوالت داخلی .محصوالت ساخته شده در حال تغيير بود 

 -می شد ، می بايست حتی االمکان از طريق افزايش قابل مالحظه توليد فرآورده های کشاورزی
اين امر در دورانی که . تجاری ، عمدتا ترياک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد 

زدهی کار افزايش چندانی ندارد و نيز نهادهای جامعه انعطاف پذيری ندارند و از پيشرفت فنی با
 توليد مواد غذايی اصلی برای مصرف - و چه بسا کاهش مطلق -خبری نيست ، به کاهش 

و بدينسان با توجه به افزايش روز افزون جمعيت علل باال بودن ميزان تورم . داخلی می انجامد 
دايم مواد غذايی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نيست که در پايان قرن و کم بود 

 ميالدی ، ثبات و تعادل داخلی ايران در گرو ورود مقادير قابل مالحظه ای مواد 19 - هجری13
 ". غذايی بود

ر و رسمًا و فشار دولت برای افزايش مالياتها همچنان بيشتر ميشد تا آنجا که مالياتها اسمًا دو براب
در دوران فتحعليشاه ، پس از شکست از روسيه و بر اثر تعهدات مالی . سه برابر ميگرديد 

سنگين که به موجب قرار داد ترکمنچای و گلستان بر عهده ايران نهاده شد ، وی مالياتها را از 
  درصد در35 تا 30اين افزايش اسمی بود و در عمل . درصد افزايش داد 20 درصد به بی10

  .آمد ها بعنوان ماليات اخذ ميشد
با شکست از روسيه و محروميت ايران از استقالل گمرکی، اقتصاد کشور اينک به عنوان يک 

: در کليات ملکم جلد اول آمده است که : مجموعه دچار تجزيه و بند از بند گسستگی می گرديد 
 داخلی تا بدست مصرف در داخل کشور از شهری به شهری گمرک برقرار می شد و توليدات" 

 برابر قيمت انواع عوارض شهری و حقوق گمرکی و باج می 5 تا 4 برابر و گاه 3کننده برسد 
وجود اين مرزهای داخلی عالوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادالت را در داخل ." پرداخت 

و . برد کشور مشکل و يکی از دو وجه وحدت بازار و توحيد اقتصادی کشور را از ميان می 
  . بدين سان بود که اقتصاد ملی با اقتصادهای محلی بريده از هم و تجزيه می شد

اين امر از سويی بازگشت به اقتصاد طبيعی ، يعنی اقتصاد توليد در حد اقل مايحتاج اوليه را 
شتاب می بخشيد و از سوی ديگر موجبات از بين رفتن مميزه و مشخصه ديگر وحدت اقتصاد 

يعنی قطع پيوند بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات از يک ديگر و حتی تجزيه ملی ايران 
يعنی در آن حال که گمرکات داخلی روز به روز . در داخل هر کدام از اين بخشها می گرديد 
 عهد نامه بازرگانی ايران و روسيه که بر اساس ماده 3افزونتر می شد ، دولت ايران برابر ماده 

و همزمان با امضای آن عهد )  هجری 1243 - 1828 اکتبر 22(  چای  عهد نامه ترکمن10
 درصد می توانست حقوق گمرکی 5نامه امضا شد ، از واردات فقط يک نوبت آنهم حد اکثر 

عالوه بر اين، اين . بگيرد و کاالهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند 
 5/1 بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکی تا  درصد بود و3حقوق برای اتباع ايران 

در روسيه و انگليس کار گاههای صنعتی ايجاد شده بود که کارشان فقط . درصد پايين می آمد 
توليد کاالهايی بود که در ايران توليد و مصرف می شد و واردات آنها با ايران و رقابتشان با 



يران را پايمال می کرد و مانع ايجاد و گسترش فراورده های داخلی توليد صنعت پيشه وری ا
  . صنعت جديد نيز می شد

 هجری که دوران صدرات امير کبيردر آغاز سلطنت ناصرالدين شاه آغاز ميشود 1264در سال 
دوره صدارت وی .  سال و اندی فرصت اصالحات در اختيار داشت3و وی تا توطئه قتلش تنها 

قاسی و آقا خان نوری دو صدر اعظم بی کفايت محمد شاه و مابين دو دوره صدارت آقاميرزا آ
امير کبير که به وضع لجام گسيخته مالی کشور واقف بود در سال . ناصر الدين شاه قرار داشت 

 حوزه مالياتی تقسيم کرد و برای 6سراسر کشور را به ) ميالدی 1251(  هجری 1267
م ، برای امور ماليه هر حوزه يک نفر جلوگيری از حيف و ميل اموال دولتی به وسيله حکا

ود ر مقابل صدر اعظم . مستوفی تعيين نمود که با استقالل به امور حوزه خود رسيدگی کند
حسين مکی در کتاب زندگی ميرزا تقی خان امير کبير از قول واتسون مولف . مسئول باشد 

ين گرديد که در مسائل مالی از طرف امير کبير کميسيونی تعي:"انگليسی تاريخ قاجار نقل ميکند 
و از اين طريق معلوم شد که مخارج بر عايدات فزونی . مملکت رسيدگی نموده آنرا اصالح کند

دارد و کسری بودجه در نتيجه بخشش های بی حد و حساب حاجی ميرزا اقاسی بوده که برای 
نقدی را که ووجوه ! حفظ مقام خود تمنای هيچکس را برای دادن مستمری رد نمی کرده است

حاصل ميشده به مصرف حقوق و مقرری بستگان رسانده و برای سايرين هم مقرری ها يشان 
را به حکام اياالت دور دست حواله ميکرده که حکام آنها را ندهند و اين حواله ها برگشت 

ميخورده و جزء قروض دولتی محسوب ميشد و از آن طرف حاجی ميرزا آقاسی به داشتن جود 
 "! روف ميگرديدو خسا مع

امير کبير برای نظم دادن به اين امور و جلوگيری از خورد و بردهای درباريان ، دفاتری 
و برای هر . تشکيل داد ومقرر کرد که عوايد جدا و مخارج را دقيقا در دفاتر ياد داشت کنند

ايد بر قسمت از ادارات مملکتی بودجه ای جداگانه معين کرد تا هيچ يک از ادارات مملکتی ز
و تعديلی در عوايد و مخارج . اينگونه بود که اوضاع مالی کشور منظم شد. بودجه خرج نکنند

در آن زمان بودجه مملکت به :" مجيد يکتايی در کتاب تاريخ دارايی ايران می نويسد . پديد آمد
 وسيله مستوقيان و محررين آنها تحت نظر وزير دفتر تنظيم می شد و هر استان و شهرستان
دفتری داشت که حاوی انواع دفتر و هزينه بود و اين دفتر را در مرکز مستوفيان نگهداری 

  " . نموده و با دفترهای واليات تطبيق می کردند
ولی از آنجا که استبداد ايرانی عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح 

 بود و دولت فوق طبقات يعنی فوق جامعه زندگی عمومی مردم و آنچه اعتبار داشت بی قانونی
قرار داشت و نه فقط در رأس آن و به همين دليل قانون يعنی چارچوبی که محدود کننده حدود 

اشد وجود نداشت و مردم چون حقی نداشتند وظيفه ای نيز برای خود در برابر تصميمات دولت ب
دولت قائل نبودند و از دولت خود را بيگانه مييافتند و باز آز آنجا که در ايران هر کس با هر 

سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزير و صدر اعظم شود ودر عين حال بسرعت برق ممکن 
ال بلکه جان وی نيز بکلی در معرض تعرض قرار گيرد ،مالحظه ميکنيم بود نه تنها مقام و م

که با عزل و کشتن امير کبير، ناصر الدين شاه ، صدر اعظمی چون آقا خان نوری را که از 
لحاظ هوش و لياقت و کاردانی نقطه عکس امير کبير بود را بر مقدرات ايران حاکم ميکند که 

 سال بعد از قتل امير کبير وضع اقتصادی و مالی و اخذ 4تنها.تمام اصالحات وی را بر باد دهد
ماليات توسط آقا خان نوری چنان در هم ميريزد که کنت دو گوبينو سفير فرانسه در ايران ،در 

 ميالدی که به پدر و مادرش مينوشته است ، وضع مالی ايران 1856 مارس 5نامه ه ای مورخ 
ت در پرداخت ماليات روشی دارند که هيچ خزانه را پر حکام واليا: "را چنين توصيف می کند 



 15 هزار تومان دادنی باشد ، 100مثال فرض کنيد حمزه ميرزا حاکم اصفهان ساالنه . نمی کند 
هزار تومان می فرستد و نامه پر تاسفی به صدراعظم می نويسد و در آن قسم می خورد که 

ستنکاف کرده اند ، و با اين حال او ناچار بوده رعيت امسال چيزی ندارد و ايالت از دادن باج ا
 هزار تومان 20است که حقوق پس مانده سربازان را بپردازد و همراه اين نامه شکوائيه ، مبلغ 

شاه ، اول غضبناک . صدر اعظم نيز نزد شاه شفاعت می کند . نيز برای صدر اعظم می فرستد 
و وی از اعليحضرت طلب عفو می کند .  کند می شود و اين معنی را به حمزه ميرزا ابالغ می

  ". و خزانه خالی می ماند. . .  هزار تومان ديگر می دهد 5و 
و مخبر الدوله چند سال بعد به ناصرالدين . پس از عزل امير کبير بی نظميهای سابق تکرار شد

لی قرض ال ع. دولت عليه مقرو ض نبود وحاال دو سال است مقروض شده است " شاه نوشت 
 کرور شده 12 کرور تعيين ميشد و در هذه السنه به سبب تنزل نقره 8التعيين در سال گذشته 

حکام ممالک محروسه هميشه تابع احکام دربار . است و البته در سنوات آتيه زياد تر خواهد شد
 حکام مخارج بی معنی ميتراشند و به... و دولت نبوده اند و حاال دربار و دولت مطيع حکامند 
سابق . پاره ای اوقات طلبکار هم ميشوند. پای ماليات می نويسند و از اقساط ديوان کسر ميکنند

اين دروه همه ... دواير دولت هر يک بخوبی راه ميرفت و مديران دولت مشغول کار بودند 
و ناصرالدين شاه در " ايران در دست سه چهار ميرزای نکره است که آنها به ميل خود هستند 

. بر مردم مفسد لعنت . آفرين بر شما و زحمات پدر شما :" او اينگونه چاره جويی ميکند جواب 
 "! نان و نمک دولت ان شااهللا نوکرهای خائن را بگيرد

در زمان ناصرالدين شاه چند وزارتخانه به تقليد اروپا تاسيس شد ولی وزارت دارايی تشکيل 
تا اينکه در زمان مظفرالدين شاه وزارت . يشدنشد و امور مالی تحت نظر مستقيم شاه اداره م

ماليه تاسيس و ناصر الملک به سمت وزير ماليه منصوب و بدين سان نخستين پايه سازمانی 
  .وزارت دارايی گذارده شد

سرپرسی سايکس که مدتی به سمت کنسول انکليس در خراسان بوده است در کتاب تاريخ ايران 
ر مورد وضع مالی کشور پيش از مشروطيت ، استان خراسان که برشته تحرير در آورده است د

 :ماليات در قديم و حال از اقالم زير گرفته ميشد:" را مثال ميزند 
 

 ماليات -4 ماليات اغنام و احشام-3 ماليات بر کسبه و صنوف-2ماليات غالت و صيفی --1
 شمسی 1284در سال  ما ليات معادن جمع ماليات و عوايد خراسان از منابع فوق -5سرانه 

مقدار .  تن غالت و گندم و جو جنسی بود 778/21 ليره نقره و 713/137مبلغ )  ميالدی1905(
.  تن برای فروش باقی ميماند160/1فقط . زيادی از غالت به جيره خواران و قشون داده ميشد 

ره بيش از والی خراسان مبلغی در حدود سی هزار لي. تعيين قيمت غالت اشکاالت زياد داشت 
 هزار ليره به صدر 6 هزار ليره به شاه و 14بعدا . حد نصاب ماليات خراسان جمع مينمود 

 هزار ليره باقی ميماند که بين وزير و 10به اين طريق . اعظم به عنوان پيشکش ميپرداخت 
از کليه فی المثل والی خراسان . و عوايد استانداران خيلی بيشتر از اينها است . والی تقسيم ميشد

 درصد و از محل جرايم دادگستری نيز مبلغی به 20مستمريها و وظايف و انعامات جنسی حدود 
 ". و از فروش حکومتی کوچک و بخشداريها مبلغ کالنی بدست می آورد. جيب ميزد

چو دشمن خر روستايی برد ملک باج ده : اجحاف حکام اين شعر سعدی را در ذهن تداعی ميکند
 برای اينکه موقعيت اقتصادی قدرتهای نوپا و در حال نضج و شکل گيری و !يک چرا ميخورد

 . رشد نيزدر اين دوره مشخص گردد ، اين مقايسه اجمالی را نيز بدست ميدهيم



( 1851، معتقد است که در حالی که در سال " تاريخ قرن نوزدهم " آلبر ماله در کتابخود
هنوز اتحاد شمال و جنوب ( ارت خارجی امريکا تج)  سلطنت فتحعليشاه قاجار7مصادف با سال 

اوائل به سلطنت رسيدن (1913 مليون فرانک تجاوز نمی کرد ، در 2از ) امريکا پا بر جا بود 
يعنی ( 1896 تا 1880امريکا در بين سالهای .  ميليارد فرانک بالغ شد 22بر ) احمد شاه قاجار

  .تی مقام اول را در جهان احراز کرده بود، در رشد صنع)  سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه16
 1889 - شمسی1268وزير مختار انگليس در يادداشتهايش ارقام ريز بودجه ايران را به سال 

  : ميالدی ، د ر زمان ناصرالدين شاه بدين صورت قيد کرده است
 

   تومان000/677/2شامل ماليات و گمرک و خالصه و غيره : درآمد نقدی  - 1
 

 هزار 500حدود ( تومان 2 خروار ، قيمت متوسط خرواری 237/245غله : يات جنسی مال - 2
، کاه )  هزار تومان 9حدود (  تومان 2 خروار ، قيمت متوسط خرواری 4478برنج ) تومان
مجموع بهای )  هزار تومان 33حدود (  تومان 3 خروار ، قيمت متوسط خرواری 891/10

يبا يک ششم مجموع درآمد دولت ارقام درآمد خالص نقدی  هزار تومان تقر532ماليات جنسی 
  : اياالت که پس از کسر مخارج ايالتی به خزانه پرداخت گرديدده است

 هزار ؛ فارس 332 هزار ، اصفهان 238 ، گيالن 23000 هزار تومان ، استراباد 227خراسان 
 هزار ، 79مانشاه  هزار ، کر620 هزار ، آذربايجان 32 هزار ، لرستان و خوزستان 403

 هزار ، تهران و حومه 73 هزار ، يزد 65 هزار ، همدان 101 هزار ، کرمان 102مازندران 
 هزار جمع 312) شامل کاشان قم ، گلپايگان و غيره (  هزار ، عراق مرکزی 132شامل قزوين 

   هزار تومان بود991 ميليون و 2در آمد خالص نقدی اياالت 
  ارقام خرج

   تومان521/335می بعالوه هدايای ساختمانها ، پست و غيره مخارج عمو -
   تومان805/ 985حقوق ديوانيان در پايتخت " عملجات " -
   تومان1 /764/221بودجه سپاه  -
 تومان ارقام مواجب و مستمريها به استثنای 601/656/2 جمع292 / 331مخارج ايالتی  -

 ، اشراف 257 / 126زادگان و خاندان سلطنت  هزار تومان ، شاه42بودجه نظامی صدر اعظم 
 ، اطبا و شعرا و مترجمان و غيره 18 / 110 ، علما و سادات و ماليان 98/ 276و اعيان 

 ، پناهندگان 21 / 302 ، خانهای دودمان قجر 17 / 540 ، کارکنان اصطبل و مهتران 18/ 843
(  ، کارکنان ديوان خانه 13 /428 آجودانهای حضور 77/ 597گرجستان ، ارمنستان و هرات 

 ، غالم پيشخدمت 9640 ، دلقکهای شاه 7750 ، معلمان و کارکنان دارلفنون 2746) عدليه = 
  . تومان103 / 584ها و پيشخدمتان گارد شاهی 
 بعد از کشتن امير کبير و در اولين سال صدارت ميزا آقا 1268ارقام مزبور مربوط به سال 
ميرزاجعفرخان حقايق نگار در .فايت ناصر الدين شاه می باشد خان نوری صدر اعظم بی ک

 هزار تومان بر 18آقا خان نوری چند سال بعد مبلغ : " کتاب امير کبير و ايران می نويسد 
اين جدا . (  هزار ليره رسانيد 30 هزار تومان معادل 60حقوق ساليانه خود افزود و به سالی 
 هزار تومان در سال از دول خارجی دريافت می 110مبلغ ازارتشاء و پيش کشهايی بود که به 

حقوق نخست وزير انگلستان در آن ) .  هزار تومان نيز از خزانه برمی داشت 18کرد و سالی 
  " . هزار ليره در سال بود5زمان 



 برابر دستگاه عد ليه بود ه 37 برابر معلمان دارالفنون و 13بدين سان در آمد پيش خدمتهای شاه 
برای شورای ! مقايسه اين ارقام با افزايش بودجه ای که مجلس ششم اصالح طلب . (است

دکتر ابوالحسن بنی ) نگهبان نظام واليت فقيه نيز تصويب کرد ، نيز مايه عبرت اهل خرد است 
سيری در تاريخ تحول اقتصادی و سياسی و ( صدر در کتاب موقعيت ايران و نقش مدرس 

حدود سالهای (  دوره صفوی 3 ، ترکيب بودجه ايران را در 1356 آذر 10) طبيعی ايران 
و بودجه را در )  ميالدی1870( شمسی1249و اواسط قاجار )  ميالدی 1621- شمسی1000

  . بدين سان بدست می دهد)  ميالدی 1916(1295کمی قبل از کودتای رضاخانی
  : در دوره صفوی

 
، در )  در صد بودجه 4/93( ار تومان  هز647در دوره صفوی : در آمدهای خالص  - 1

، قبل از کودتای )  درصد بودجه 96(  تومان 500 هزار و 309 ميليون و 5اواسط قاجار 
  2.  درصد بودجه بوده است 5/37(  ميليون تومان 5 در آمدهای خالص 1295رضاخانی در 

 هزار 53ی در دوره صفو: درآمدهای گمرکی و بندری و راهداری و مخابرات خارجی  -2
)  درصد بودجه 3/1(  تومان 100 هزار و 81، در اواسط قاجار )  درصد بودجه 6/7( تومان 

  ( درصد بودجه30(  ميليون تومان 4 معادل 1295 سال قبل از کودتای رضاخانی 4و 
در دوره صفوی معادل صفر ، در : درآمدهای امتيازات اعطايی و معادن به ويژه نفت  -3

 سال قبل از کودتای رضاخانی 4و)  درصد بودجه 7/2(  تومان 500 هزار و 147اواسط قاجار 
  (  در صد بودجه75/12(  هزار تومان 700معادل يک ميليون و 1295

کسر بودجه که از محل قرضه خارجی و مقرری قدرتهای روسيه و انگليس تامين می شد و  -4
 درصد 95(  بودجه موجود بوده هزار تومان مازاد665در دوره صفوی : يا اضافه بودجه

 314و در اواسط دوره قاجار يک ميليون و )  درصد از بودجه خرج شده بود 5تنها ( بودجه
 سال قبل از کودتای رضاخانی ، 4و )  درصد کل بودجه 8/23(هزار مازاد بودجه يعنی معادل 

( شته است  تومان کسر بودجه وجود دا100 هزار و 634 ميليون و 2 معادل 1295در سال 
بدينسان سيرنزولی مازاد بودجه تا کسر بودجه از ابتدای سال ) .  در صدبودجه 75/19معادل 
 (. مشخص ميگردد1295 هجری تا 1000

 هزار 538 ميليون و 5 هزار تومان ، در اواسط قاجار 700در زمان صفوی : جمع کل بودجه 
 هزار 334 ميليون و 13 معادل 1295 سال قبل از کودتای رضاخانی درسال 4و يک تومان و 

 درصدشان خرج ميشده است و 5بدينسان در آمدهايی که در عصر صفوی تنها . تومان 100و 
 20 درصد بر مخارج زيادت می جسته است ،در ابتدای زمان رضا شاه 24يک قرن پيش هنوز 

 ر آمدها از و در اين فاصله سهم در آمدهای داخلی در کل د. درصد از مخارج کسر داشته است 
  . درصد کاهش پذيرفته بود5/37 درصد به 96

مهم ( در رژيم قديم دو نوع عايدات مهم :" دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خود مينويسد
از اين نظر که ساير وجوه از قبيل تعاون و ضرابخانه و تلگرافخانه و پستخانه مجموعشان از 

يکی ماليات امالک : ملکت را اداره ميکرد بود که م.)  هزار تومان تجاوز نمی کرد100
و ديگری عوايد گمرکی که يگانه ماليات غير .مزوعی که مالک مميزی عشر عايدات مالک بود 

مستقيم بود که آن را بدون يک قاعده منظمی در دخل بعضی شهرهای معين از مال ا لتجاره 
مر که به مقاطعه واگذار شمسی از اين م1266در عهد ناصری و در سال . ورودی ميگرفتند 

بنابراين يکی از ارکان جمع و .شده بود و در حدود هشتصد هزار تومان بود عايد دولت ميشد
خرج کل مملکت هميشه ثابت بود و جمع و خرج مملکت که مخارج است ،تنظيم بودجه اش در 



ده نمی شد چرا که به هيچ يک از مستخدمين دولت حقوق مقامی دا. هر سال مورد احتياج نبود 
مگر به روسا و صاحب منصبان افواج و ماموران وزارت خارجه و با اين حال طبقات زيادی 

خواه متصدی کار بودند ، . از علما ، وزرا ، رجال و نسوان از ماليه مملکت حقوق می گرفتند 
 اگر تنظيم بودجه در هر سال ضرورت نداشت برای هر حکومت و اياالت مستقل... خواه نبودند 

همه ساله صورت جمع و خرجی به نام کتابچه دستور العمل تنظيم می شد که با بودجه اختالف 
در صورت عدم توازن سعی می شد از روی مطالعه از مخارج بکاهند و يا بر عوائد . داشت 

اين بود طرز تنظيم جمع و خرج کل در رژيم قديم . بيفزايند و بين عوائد و مخارج توازن نمايند 
 وقت خزانه کسر نداشت و هميشه يک توازنی برقرار بود و خدمت گزاران مملکت با که هيچ

اينکه از همه جا بيخبر بودند و معلومات دولتهای خدمت گزار را نداشتند ، با سبک و سليقه 
مخصوص به خود و ايمانشان به بقای مملکت ، توانستند وطن خود را طوری اداره کنند که 

ولی مع التأسف در سالهای . د و دست تکدی مقابل بيگانگان دراز نکنند چرخها کار خود را بکن
اولين قرض به ( آخر عهد ناصری اين توازن از بين رفت و تأديه غرامت الغای امتياز دخانيات 

به صاحب امتياز ، وام گرفتن از بيگانگان را که در آن عصر حکم ذنب اليغفر ) کشور بيگانه 
شد که در عهد سلطنت مظفری وامهايی برای سفر به فرنگ بگيرند و بود به ما آموخت و سبب 

 ". عوائد گمرکی را وثيقه پرداخت آن قرار دهند
البته مساله به اين وامها ی مورد اشاره دکتر مصدق ختم نيافت و نه تنها بانکهای خارجی وظيفه 

يتهای سرمايه های تسهيل قرضه ها و تبديل ايران به بازار انگلستان و روسيه و حضور فعال
خارجی بعهده گرفتند ، بلکه شاهزادگان و اشراف نيز صدور سرمايه و نقدينه را باب کردند و 

 برابر 15معادل (  هزار تومان 40ظل السلطان برادر ناصرالدين شاه و حاکم اصفهان مبلغ 
  . ردرا ا ز ايران خارج و به بانکهای اروپا سپ) خرج ساالنه دستگاه عدليه ايران را 

وضع اقتصاد را در دوران رضا شاه و نيز ابتکار دکتر مصدق در چرخاندن , در شماره آينده 
 .در بر پاشنه سياست موازنه منفی را بررسی ميکنيم

 
  
 


