
 
 اوضاع اقتصادي ایران در آستانھ جنگ جھاني اول 

 علیرضا مالئي تواني 

اقتصاد ایران در سراسر دوره انقالب مشروطھ و پس از آن، ھمواره با الگوي بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجھ بوده 
ً ھمیشھ قشر عظیم جمیت كشور در فقر و محرومیت بھ سر برده و تنھا طبقات محدودي در رفاه و آسایش مالي زیستھ . اند است و تقریبا

بلكھ . دوره مورد گفت وگو، عصر تغییرات مستمر بھ سوي پیشرفت و رھایي از چنگال بحرانھاي پیچیده و شوم اقتصادي نبود 1
رفت كھ اوج آن منازعات گسترده در  دوران چالشھاي نامنظم و گاه خصمانھ ناشي از تنشھاي داخلي و مداخالت خارجي بھ شمار مي

در نتیجھ ایران نھ فقر فراگیرش نسبت بھ گذشتھ كاھش . روسیھ بھ ایران بود. م1911/ خ1290زمینھ اصالحات شوستر و اولتیماتوم 
اي براي اصالح ساختار بغرنج اجتماعي و اقتصادي كشور تنظیم  یافت و نھ كارگزاراني كاركشتھ و دلسوز داشت تا برنامھ و بودجھ

 . المللي متزلزل شده بود بھ عالوه اینك بیش از ھر زمان دیگر جایگاھش در روابط بین. كنند

یافت، در این سالھا بھ  بھ كندي افزایش مي... گیر، سوء تغذیھ، فقدان امكانات بھداشتي و جمعیت كشور كھ بھ دلیل شیوع بیماریھاي ھمھ
  3. روستایي تغییر كند% 50عشایري و % 25در شھرھا، و % 25بي آنكھ توزیع آن بر مبناي  2میلیون نفر رسیده بود،  11

در ساختار اقتصادي یا فني ـ . شد در سراسر این دوره پرداختھا دچار كسري مزمن بود و پیوستھ بر میزان بدھیھاي خارجي افزوده مي
% 10نیروي كار در كشاورزي و صنایع دستي روستایي اشتغال داشتند و % 90نزدیك بھ . صنعتي كشور تحول بارزي رخ نداده بود

توسعھ شبكھ راھھا، وسایل ارتباطي، بھداشت، آموزش و سایر . باقیمانده بھ تجارت، خدمات دولتي و صنایع شھري مشغول بودند
 4. گذاري در آموزش در مقایسھ با سایر بخشھاي زیربنایي سریعتر بود نمود، اگرچھ افزایش سرمایھ تسھیالت زیربنایي ناچیز مي

بودجھ ــ ھر چند كھ در آن روزگار چیزي بھ معناي مصطلح این واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردھایي از درآمدھا و 
ً كمتر از برآوردھاي مربوط بھ  بودجھ. آمد و ھمواره كسري داشت ھا كھ در ھیچ سالي درست درنمي ھزینھ ھاي تخصیص یافتھ معموال

ً از تأمین تعھدات مالي و . ھا ھمواره بر میزان واقعي درآمدھا فزوني داشت میزان واقعي ھزینھ. آنھا بود در نتیجھ دولت معموال
كھ آنھا  5ھاي دولتي بھ ارتش و سایر نیروھاي امنیتي اختصاص داشت  بخش مھمي از ھزینھ. بازپرداخت وامھاي خارجي عاجز بود

 . نیز بھ دلیل وابستگیھایشان كارآیي چنداني در انجام مسؤولیتھا نداشتند

سیر وابستگي ایران بھ بازار جھاني و . گذاشتند روس و انگلیس ھرگونھ تالش براي سر وسامان دادن بھ امور اقتصادي را ناكام مي
ترین صادراتش  ترین كاالھاي وارداتي ایران مصنوعات صنعتي و عمده عمده. تسلط كاالیي استعمار با سرعتي بي مھار ادامھ داشت

مبادالت بازرگاني ایران با روس و % 90تا  80نزدیك بھ . مواد خام، محصوالت كشاورزي، نفت و صنایع دستي نظیر فرش بود
  6. گرفت انگلیس صورت مي

بھ ھمین سبب دولت بھ . در آغاز جنگ، ایران در مجموع میلیون بھره مقروض بود. داد دیون خارجي ایران رقم كالني را نشان مي
ً این وضعیت قدرت ھرگونھ  7. پرداخت تمام مخارج خویش را تنھا بھ عنوان ربح این وامھا مي 4/1تا  3/1ناگزیر معادل  طبیعتا

براي رھایي از این وضعیت و . داد كرد و ایران را تا حد یك آلت فعل تنزل مي حركت و تدبیر در برابر قدرتھاي مزبور را سلب مي
اقدامات . خواھان قرار گرفت اصالح عملي زیرساختھاي مالي، استخدام مستشاران اقتصادي نظیر شوستر در دستور كار مشروطھ

با  8رفت  اصالحي وي با توجھ بھ حجم گسترده اختیاراتش كھ بھ مراتب از وزیر دارایي بلكھ از مجموعھ ھیئت وزیران فراتر مي
كھ  9» مورنارد« دار بعدي،  خزانھ. در پي اولتیماتوم روسیھ شوستر بھ ناچار ایران را ترك گفت. منافع روسیھ آشكارا تعارض یافت

با ھمان اختیارات شوستر یعني نظارت و مداخلھ در ھمھ ادارات دولتي بھ استخدام درآمد، اقتصاد ایران را تا جنگ جھاني تحت 
كرد كھ گزارش محاسبات گمرك و خزانھ قبل  اي تنظیم مي زیرا وي برنامھ كارش را بھ گونھ. نظارت و در اختیار خارجیان قرار داد

  10. گردید از آنكھ بھ دولت ایران داده شود بھ دولتھاي روس و انگلیس تحویل مي
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