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  چکیده
 تـرین ضـرورت   اول شرایطی را رقم زد که ایجاد تمرکز سیاسـی را بـه مهـم   جهانیتحوالت سیاسی ایران، پس از جنگ

هـاي اداري و  کردن ابزارهـایی چـون ارتـش، نظـام    نهادها و فراهمتحقق این امر نیازمند ایجاد . جامعۀ ایران تبدیل کرد
بـه همـین دلیـل    . هـاي زیـاد داشـت    انجام چنین کارهایی نیاز به صرف هزینه. آموزشی جدید و شبکۀ حمل و نقل بود
. بپـردازد گذاري اقتصـادي  ها، منابع اقتصادي کشور را در اختیار بگیرد و به سیاستحکومت ناچار بود براي تأمین هزینه

هاي توانست سیاستدر چنین وضعی، اگرچه حکومت می. کردماهیت خودکامانۀ حکومت انجام چنین کاري را آسان می
-سرمایهاما وابستگی اقتصاد ایران به بازار جهانی نظام. اقتصادي را در راستاي تأمین منابع مالی مورد نیاز خود بکارگیرد

گیرنـده در  شد تا حکومـت بـه تنهـا عامـل تصـمیم     ز تحوالت بازار جهانی موجب میداري، و تأثیرپذیري اقتصاد ایران ا
  . است سازي در دورة رضاشاه تحت تأثیر همین عامل بوده گرایش به صنعتی. هاي اقتصادي تبدیل نشودسیاست
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The Impact of Centeralization on Political Economics in 
the Pahlavi the First 
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Abstract 
In the wake of the First World War, Iranian Government was forced by specific political 
conditions to regard centralization policy as its main objective. To achieve this end, the 
government had to establish a set of new orgnizations, modernize military, bureaucratic, 
and educational institutions, and expand transportation networks. However, this 
programmes cold only be materialized on the basis of reliable financial sources. 
Therfore, in pursuing the path of the centeralization, the Governmment gained the 
control of economic resources and appeared as the country’s major economic 
coordinator. The autocratic nature of political regime facilitated such an endeavour. 
The Governmment’s economic policy was, relatively speaking, successful so far as it 
attempted to obtain financial support. Yet, Iran’s dependence on the capitalist world 
market and the vulnerability to its alterations inhibited the government  from becoming 
the sole economic decision maker. The process of industrialization during the reign of 
Reza Shah could be studied through the prism of the inter- relationship of these factors. 
Keywords: Centeralization, Political Economic, Pahlavi the First. 
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  بیان مسأله

شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی ایران، ایجاد تمرکز سیاسی را در طی تـاریخ ایـن سـرزمین بـه     
تحقـق چنـین امـري    . اسـت  نظم و آرامش در جامعه تبدیل کـرده  یک ضرورت تاریخی براي حفظ

می مـوثر  ایجاد این دو نهاد اگرچه گا. ساالري بود چون ارتش و دیوان نیازمند ایجاد نهادهاي مهمی
در برقراري تمرکز سیاسی بود، اما تأمین منابع مالی مورد نیاز انجـام چنـین کـاري بـر تأسـیس آن      

شـد تـا    ساالري کارآمد، موجـب مـی   هزینۀ باالي ارتش دائمی نیرومند و دیوان. نهادها تقدم داشت
دو نهـاد   هـاي ایـن   ها همواره درصدد فراهم آوردن منابع مالی جدید، بـراي تـأمین هزینـه    حکومت

توان در عملکرد بسیاري از شاهان گذشته تاریخ ایران کـه تمرکـز سیاسـی را     این رویه را می. باشند
تـداوم ایـن جریـان اگرچـه در دوره قاجاریـه بـه ماننـد        . در دوران خود برقرار ساختند، مشاهده کرد

میـرپنج در  هـاي رضـاخان    هاي حکومت این دودمان، کوشـش  گذشته رخ نداد، اما در واپسین سال
شمسی نیز تمرکز سیاسـی   1304روي کار آمدن وي در سال . سیر ایجاد تمرکز سیاسی قرار گرفت

ومرج و نـاامنی   در شرایطی که هرج. هاي سنتی آن در ایران، دوباره نمودار ساخت قدرت را با ویژگی
نیان خود ناچار بـود  جهانی اول فراگرفته بود، وي نیز همانند پیشی هاي پس از جنگ   ایران را در سال

در این میان مسألۀ پـیش روي  . ساالري به مبارزه با این شرایط برود با ایجاد دو نهاد ارتش و دیوان
توانسـت بـراي برقـراري تمرکـز      دولت آن بود که در قرن بیستم، ایجاد این دو نهاد به تنهایی نمی

آیـد کـه بـراي ایجـاد تمرکـز       یاین پرسش به وجود م با توجه به این وضعیت، . سیاسی کافی باشد
  سیاسی در این دوره، چه نهادها و ابزارهاي دیگري الزم بود؟

هـاي حکومـت در ایجـاد تمرکـز      کنندة بخشی از تـالش  پاسخ به پرسش فوق، تنها تبیین
تر، تـأمین منـابع مـالی جهـت تأسـیس نهادهـاي        در این میان مسأله پراهمیت. سیاسی است

هـایی   براي تأمین منابع مالی مورد نیاز، دولت ناچار بـود اقـدام  . ودکنندة تمرکز سیاسی ب ایجاد
هـاي   براین اساس پرسش. هاي اقتصادي مداخله کند انجام دهد و به طور مشخص در سیاست

هاي اقتصادي دولت  ایجاد تمرکز سیاسی، چه جایگاهی در سیاست: شود دیگري نیز مطرح می
مـالی بـه    در راستاي اجراي تمرکز سیاسی، چه منـابع هاي مورد نیاز  داشت؟ براي تأمین هزینه

شد؟ و باالخره این که تأثیر عوامل داخلی و خارجی مخصوصاّ ادغام ایـران در بـازار    کار گرفته
، چـه تـأثیري در رونـد    )که روند آن از زمان قاجار شروع شـده بـود  (داري  جهانی نظام سرمایه
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جدیـد داشـت؟ مقالـۀ پیشـرو در صـدد       هـاي اقتصـادي و ایجـاد منـابع مـالی      گذاري سیاست
  .ها است پاسخگویی به این پرسش

  
  ضروت تمرکزگرایی در ایران پس از جنگ جهانی اول 

ترین خواست جامعۀ ایـران   مهم ،گیري حکومت مرکزي مقتدر برقرار کنندة نظم و امنیت شکل
ه تشـکیل  این تمایل در شرایطی به وجـود آمـد کـ   . هاي پس از جنگ جهانی اول بود در سال

چنین حکومتی در دوران قاجار، به دلیـل سـاختار سیاسـی حـاکم، و همچنـین وجـود شـرایط        
سلسلۀ قاجـار کـه در نتیجـۀ توانـایی فـردي آقامحمـدخان و        5.پذیر نبود استعماري امکان نیمه

همراهی ایل قاجار بر ایران حاکم شد، نوعی از نظـام سیاسـی را ایجـاد کـرد کـه در       کمک و
شـاهان قاجـار   . شـد  از نحوة واگذاري مناصب حکـومتی ناشـی مـی    و نظیر بود کمتاریخ ایران 

کردند و در  حکومت ایاالت و والیات را در قبال دریافت مبالغی به شاهزادگان قاجار واگذار می
چنین شیوة حکمرانـی   6.گذاشتند عوض دستشان را در نحوة ادارة مناطق تحت حاکمیت بازمی

آورد کـه در آن شـاهزادگان از    اسی متمرکز و مرکزگریز به وجود مـی هاي سی اي از نظام ملغمه
یک سو در مقام نمایندگان حکومت مرکزي ملزم به اطاعـت و انجـام تعهـدهایی نسـبت بـه      

شـان قـدرت نامحـدود     شخص شاه بودند، اما از سوي دیگر در ادارة منـاطق تحـت حاکمیـت   
اسـتعماري حـاکم بـر     یت را شرایط نیمهاین وضع. گو نبودند داشتند و به حکومت مرکزي پاسخ

روس و (اسـتعماري   کنندة شـرایط نیمـه   زیرا دو قدرت استعماري تحمیل. آن عصر تشدید کرد
به دلیل همسایگی با ایران نه متمایل بـه تضـعیف کامـل و سـقوط حکومـت قاجـار       ) انگلیس

درتمنـد تبـدیل   بودند، نه تمایل داشتند ایران در کنار مرزهایشان به یـک حکومـت متمرکـز ق   
المللـی و   اما جنگ در ابعاد بین. این وضعیت کم و بیش تا جنگ جهانی اول ادامه داشت. شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -زمان جهت اعمال نفوذ سیاسی استعماري وضعیتی است که در آن دو یا چند قدرت استعماري به طور هم  شرایط نیمه .5

هاي استعماري  در چنین شرایطی قدرت. کنند اقتصادي در سرزمینی که داراي نهادهاي حکومتی براي خود است، برخورد می
ون آن که آن سرزمین را تسخیر و یا میان خود تقسیم کنند و اداره آن را مستقیماّ به دست گیرند و به شیوة استعمار کهن بد

 کنند، و براي تثبیت این نفوذ در آن سرزمین هاي نفوذ تقسیم می اداره کنند، آن را همچون حائلی میان خود نگه داشته به حوزه
براي . 46، ص)1359زمینه، : تهران(داري در ایران عصر قاجار  موانع تاریخی رشد سرمایه ف،احمد اشر. پردازند به رقابت می

استیالي امپریالیسم بر ایران و تبدیل لودمیال کوالگینا، : استعماري ایران عصر قاجار، نک  مطالعۀ بیشتر در زمینه شرایط نیمه
 ).1359علم، : تهران(ایزدي . ، ترجمۀ سمستعمره  این کشور به نیمه

 .133، ص)1375جاودان خرد، : تهران(، ترجمۀ سمین فصیحی ایران عصر قاجارس لمبتون، . ك. آ. 6
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داخلی شـرایطی را رقـم زد کـه نتیجـۀ آن لـزوم ایجـاد تغییـر در سـاختار سیاسـی، از شـیوة           
  .متمرکز دورة قاجار به ساختی متمرکز بود نیمه

هایی از خاك کشـور   ه ایران، و اشغال بخشجنگ جهانی اول که تجاوز نیروهاي بیگانه ب
را به همراه داشت، موجب تضعیف هرچه بیشتر حکومت قاجار و ظهور نیروهاي مرکزگریـز در  

نظمی سیاسی، اقتصـادي و   ومرج و بی نتیجۀ این وضعیت بروز هرج. مناطق مختلف کشور شد
به حکومتی غیرمتمرکـز   متمرکز خود اجتماعی در کشور بود که حکومت قاجار را از حالت نیمه

در چنـین  . هاي اطراف آن محدود سـاخت  تبدیل کرد و قدرت شاه را عمالّ به پایتخت و حوزه
نظمی کشور را فرا گرفته بود، افکار عمـومی جامعـه و نماینـدگان     ومرج و بی شرایطی که هرج

ق نظـر  اتفـا  ،در مورد یک موضوع، یعنی لزوم اعادة نظـم ) روشنفکران و نخبگان سیاسی(آن 
پـذیر   از نظر این افراد برقراري چنین نظمی با ایجاد حکومت مرکزي مقتـدر امکـان   7.پیدا کرد

گیري حکومت مرکزي مقتدر رفته رفتـه   بدین ترتیب پس از جنگ جهانی اول لزوم شکل. بود
  . در کشور احساس شد

  
  تأسیس نهادها و ابزارهاي ایجاد تمرکز سیاسی

 مقتدر، تأسیس نهادها و فـراهم آوردن ابزارهـایی الزم بـود   گیري حکومت مرکزي  براي شکل
سـاالري کارآمـد و    تشـکیل دیـوان  . 2 ؛ایجاد ارتـش دائمـی نیرومنـد   . 1 :که از آن میان است

تأسیس و فراهم آوردن چنین نهادها و . احداث شبکۀ حمل و نقل گسترده و منظم. 3 ؛متمرکز
تـر از آن،   ر الزم و ضـروري بـود، امـا مهـم    ابزارهایی اگرچه براي ایجاد حکومت مرکزي مقتد

انجـام ایـن کـار بـا توجـه بـه اوضـاع        . وجود فردي بود که بتواند از عهدة چنین کاري برآیـد 
بـه  . رسـید  نابسامان سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایران پس از جنگ امري دشوار به نظر مـی 

هـاي خاصـی     ی و توانـایی بایست از ویژگـ  همین دلیل فردي که درصد انجام این کار بود، می
ومرج سیاسی و اجتمـاعی   دهد که در شرایط هرج مطالعۀ تاریخ ایران نشان می. برخوردار باشد
توانست از انجام چنین کاري برآید که از امکانات بیشتري براي به دست گرفتن  تنها کسی می

خص در نبـود قواعـد مشـ   . قدرت و تبدیل آن به یک حکومت مرکزي مقتدر برخـوردار باشـد  
رابطۀ میان حکومت و مشروعیت، و معطوف بودن مشروعیت حکومت به تـوان آن در اعمـال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان،   . 7 ــایون کاتوزی ــدعلی هم ــاري    محم ــن افش ــۀ حس ــران، ترجم ــه در ای ــت و جامع ــران( دول ــز،: ته ، )1380مرک

 .124ص
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در واقع با اعمال چنین . هرچه بیشتر قدرت، در به وجود آمدن این وضعیت نقش مهمی داشت
گشت و در اثر بازگردانـدن همـین امنیـت بـود کـه مشـروعیت        قدرتی، امنیت به جامعه بازمی

  8.گرفت آن جامعه مورد پذیرش قرار می حکومت جدید از سوي
بـروز  . کـرد  زدة پس از جنگ جهانی اول نیز صدق می ومرج هرج این شرایط در مورد ایرانِ

ومرج و مطالبۀ برقراري نظم و امنیت از سوي جامعه، به رضاخان ایـن امکـان    نظمی و هرج بی
را از صـحنه خـارج کنـد و بـا     را داد که با تکیه بر نیروهاي قزاق تحت امر خود، سایر رقیبان 

براي انجام چنین . برقراري امنیت، قدرت را به دست گیرد و آن را به قدرتی فردي تبدیل کند
کاري، وي همانند سایر حاکمان خودکامه، دست به ایجاد شـبکۀ گسـتردة نهادهـاي محـوري     

رین ابزارهـاي  تـ  ایـن نهادهـا مهـم   . هـا زد  مانند پلیس و نیروهاي نظامی و ادارات و وزارتخانه
در واقـع   9.گیرنـد  هستند که حاکمان خودکامه براي حفظ حاکمیت فـردي خـود بـه کـار مـی     

کارگیري درست همین نهادها در راسـتاي اعمـال حاکمیـت فـردي بـود کـه بـه         تأسیس و به
  . رضاخان کمک کرد تا بتواند حکومت مرکزي مقتدري ایجاد کند

. ی در تحقق حکومت مرکزي مقتـدر داشـت  در میان نهادهاي ایجادشده، ارتش نقش مهم
هـاي   در شرایط سیاسی حاکم بر ایران پس از جنگ جهانی اول که در هر گوشه از آن قـدرت 

طلب سربرآورده بودند، تشکیل ارتش جدید براي از بین بردن ایـن   هاي جدایی محلی و جریان
ارتشـی از بهمـن   حرکـت بـه سـوي ایجـاد چنـین      . ها ابزاري بسیار مهم و کارساز بود جریان
در ادامـۀ ایـن رونـد و بـراي تربیـت نیـروي       . با تأسیس دانشکدة افسري آغاز شـد  1300سال

تصویب کرد تـا شصـت نفـر بـراي تحصـیل در علـوم        1301کارآمد، مجلس در تابستان سال
در سایۀ چنین اقدامی هستۀ اولیۀ ارتش نوین در دولت جدیـد   10.نظامی به فرانسه اعزام شوند

بدین منظور ابتدا . هاي زیادي الزم بود اما براي تشکیل ارتش مناسب هنوز اقدامشکل گرفت، 
جاي مانـده بـود    هالزم بود تا وضعیت غیرمنظم و غیرمنسجم نظامی ایران، که از عصر قاجار ب

استعماري، و متأثر بودن سیسـتم سیاسـی     در زمان قاجار با توجه به شرایط نیمه. بازسازي شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصلنامۀ ، »یاست سرزمینی جامعۀ ایران نظریۀ راهبرد و س«پرویز پیران، : ه، نکبراي مطالعه بیشتر در این زمین. 8
 .22- 34، ص)1384زمستان (، 6، ش 2، س ایرانشهر

 .55، ص)1379رسا، : تهران( نیافتگی تمرکزگرایی و توسعهچی،  محسن مدیر شانه. 9
ــی. 10 ــا خلیل ــو،  محمدرض ــاه ج ــران دورة رضاش ــازي در ای ــعه و نوس ــران( توس ــهید  : ته ــد ش ــاد دانشــگاهی، واح جه

 .134، ص)1373بهشتی، 
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تـا پایـان حکومـت    . ایلی امکان تشـکیل ارتـش دائمـی مـنظم وجـود نداشـت      از قواعد نظام 
شد که در صورت فراخوان  محمدشاه نیروهاي نظامی از جنگجویان قبایل و ایالت تشکیل می

شاه توسط حکام مناطق مختلف و سران ایالت و عشایر، در التزام رکاب شاه به مناطق جنگی 
بیشتر به دلیـل ناآشـنایی   ه، شا د را از زمان ناصرالدیناین روش، ناکارآمدي خو. شدند اعزام می

بـدین ترتیـب اهمیـت وجـودي     . نشـان داد ، هاي جدید جنگی ها و تاکنیک این نیروها به شیوه
نخسـتین  . دیده ایجـاد گردیـد   چنین نیروهایی کم شد و لزوم تشکیل نیروهاي نظامی آموزش

کوتاه بودن زمان ایـن اصـالحات بـه     ولی 11اقدام در این راستا توسط امیرکبیر صورت گرفت،
دلیل مرگ وي و همچنین فراهم نبـودن سـاختارهاي مناسـب سیاسـی و اقتصـادي، موجـب       

شـاه نیروهـاي قـزاق بـا کـادر       در ادامۀ این روند اگرچـه در زمـان ناصـرالدین   . ناکامی آن شد
ان خواهـ  فرماندهی افسران روسی، و پس از پیروزي انقـالب مشـروطه و بـا تـالش مشـروطه     

نیروهاي ژاندارمري با کادر فرماندهی افسران سوئدي تشکیل شد؛ اما بـه دلیـل حـاکم بـودن     
استعماري تشکیل ارتش دائمی متحدالشـکل در ایـران تـا پایـان حکومـت قاجـار        شرایط نیمه

 .ممکن نگردید
 طی ها در که انگلیسی )S.P.R( پلیس جنوب رويچندپارگی نیروهاي نظامی، با تشکیل نی

بدین ترتیب پس از جنـگ جهـانی اول   . ي جنگ جهانی اول تشکیل دادند، تشدید شدها سال
ایـن نیروهـا   . دست کم چهار نیروي نظامی متفاوت با فرماندهی مجزا در ایران وجـود داشـت  

نیروهاي بریگارد مرکزي که وظیفۀ محافظت از شخص شـاه و پایتخـت را   . 1عبارت بودند از 
با توجه به چنـین  . پلیس جنوب. 4نیروهاي ژاندارمري، . 3زاق، نیروهاي ق. 2بر عهده داشتند، 

وضعیتی، از بین بردن این چندگانگی و تحت فرماندهی واحد در آوردن این نیروهـا نخسـتین   
 1300از میان نیروهاي موجود پیش از همه پلیس جنوب در آذر. اقدام پیش روي رضاخان بود

هاي انگلیسی  ایران و انگلیس منحل شد و فرماندههاي  با توافق میان دولت) م 1921دسامبر (
سایر نیروهاي نظامی هم که عمـدتاً نیروهـاي قـزاق و ژانـدارمري      12.آن از کشور خارج شدند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .935-943، ص 2، ج)1382ایمان، : تهران( تاریخ چهارهزار سال ارتش ایراناسداهللا معطوفی، : نک. 11
: تهــران(، ترجمــۀ منصــوره اتحادیــه و منصــوره جعفــري فشــارکی  پلــیس جنــوب ایــرانفلوریــدا ســفیري، : نــک. 12
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در یکـدیگر   1300دي 14بودند به همراه بریگارد مرکزي، و واحدها و ادارات وزارت جنگ در 
   13.لشگر بود، تشکیل دادندادغام شدند و شالودة ارتش جدیدي را که متشکل از پنج 
هزار نیرو به انجـام مأموریـت اصـلی     ارتش جدیدي که بدین ترتیب شکل گرفت با بیست

رضـاخان فرمانـدهی   . هاي محلی رهسپار شـد  خود یعنی سرکوب نیروهاي مرکزگریز و قدرت
هزار نفر رسید، به دوسـتان صـمیمی و همکـاران     این ارتش را که به زودي نفرات آن به چهل

با تکیه بـر ایـن نیروهـا سراسـر کشـور بـه شـش منطقـۀ          14.بق خود در نیروي قزاق سپردسا
 15.نظامی تقسیم و کنترل هر منطقه به یک لشگر و فرماندة ارشد آن، امیرلشـگر، واگـذار شـد   

وظیفه اصلی این لشگرها در منـاطق تحـت مأموریـت، برقـراري امنیـت، سـرکوب مخالفـان        
آوري  ارتش جدید رو به توسـعه، مخصوصـاً از طریـق جمـع    هاي  قدرت مرکزي و تأمین هزینه

   16.مالیات بود
هایی که دولت جدید با تکیه بر این ارتش در راستاي برقراري نظم و امنیت  مجموعۀ اقدام

داد، از سوي اقشار مختلـف جامعـه مخصوصـاً نخبگـان      انجام می 1304تا  1300هاي در سال
هـا بیشـتر در قالـب مقالـه در      این حمایـت . گرفت سیاسی و روشنفکران مورد حمایت قرار می

... و  19آینـده  مجلـۀ  18،فکـر آزاد  17،مـرد آزاد هاي  ها و مجالت آن زمان مانند روزنامه روزنامه
هاي رضاخان گـوي سـبقت را    در حمایت از اقدام مرد آزاددر این میان روزنامه . یافت تبلور می

هـاي رضاشـاه در    هـاي ایـن روزنامـه اقـدام     الـه در مق. ها و مجالت ربوده بـود  از سایر روزنامه
اي و تـاریخی چـون    هـاي بـزرگ افسـانه    هـاي شخصـیت   برقراري نظـم و امنیـت، بـا اقـدام    

  شد مقایسه می 22یعقوب لیث و نادرشاه21داریوش،20کاوه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1046، ص2معطوفی، ج. 13
 .120-121، ص)1377نامک، : تهران( 1320-1300و قشون متحدالشکل رضاشاه باقر عاقلی، . 14
 .112-116همان، ص .15
 .134-135جو، ص  خلیلی. 16
ــرد آزاد . 17 ــۀ م ــنج17، ش 1 ، سروزنام ــنبه  ، پ ــوت  3ش ــنج 52، ش1؛ س 1، ص1301ح ــنبه  ،پ ــور  13ش ، 1301ث

 .1ص
 .73- 78، ص)1303حوت 13شنبه  سه( 25، ش 3؛ س1ص ،)1303عقرب 28شنبه  پنج( 3، ش 3، س روزنامۀ فکرآزاد. 18
  .193، ص)1304تیر ( 2، ش 1، س مجلۀ آینده» سپاه و سیاست،«محمود افشار یزدي، . 19
 .18، ص)1303عقرب  28شنبه  پنج( 3، ش 3، س روزنامۀ فکر آزاد. 20
 .105، ص)1303جدي،  16شنبه  پنج( 14، ش 3س  همان،. 21
 .18، ص)1303عقرب 28شنبه  پنج( 3، ش 3س  همان، .22
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عالوه بر نخبگان سیاسی و جریان روشنفکري، رجال سیاسی اعم از اعضاي هیأت دولـت  
اشکال مختلف از اقدام رضاخان در توسـعۀ ارتـش جدیـد حمایـت      و نمایندگان مجلس هم به

فقـط در  . هـاي روزافـزون ارتـش بـود     ترین شکل این حمایـت، تـأمین هزینـه    مهم. کردند می
السلطنه کـه رضـاخان    شمسی، پس از سقوط کابینۀ سیدضیاء و تشکیل کابینۀ قوام1300مرداد

هـا   بر بیشتر از بودجـۀ سـایر وزارتخانـه   در آن وزیر جنگ بود، مجلس بودجۀ ارتش را چهار برا
حمایت از توسعۀ ارتش با رسیدن رضاخان به مقام ریاست وزرا و تشکیل مجلس پنجم  23.کرد

در مجلـس  . داد، افـزایش یافـت   که اکثریت نمایندگان آن را طرفداران رضاخان تشـکیل مـی  
و در همـین   24به رضـاخان واگـذار شـد؛   ) ش 1303در بهمن(پنجم بود که فرماندهی کل قوا 

بـه  ) ش 1304آبـان  9در (دوره بود که خلع قاجاریه و واگذاري ادارة حکومـت موقـت کشـور    
یک ماه بعد که مجلس مؤسسان سـلطنت را بـه رضـاخان تفـویض     . رضاخان، تصویب گردید

مجلس که تقریبـاً از دورة  . کرد، دیگر هیچ مانع و محدودیتی براي توسعۀ ارتش وجود نداشت
هاي بعد به طور کامل مطیع اوامر وي گردیـد   ة رضاشاه درآمده بود، در دورهپنجم تحت سیطر

بـدین ترتیـب رضاشـاه    . کـرد  هاي او را تصـویب مـی   و تنها به دستگاهی تبدیل شد که فرمان
توانست به صورت قانونی و بدون هیچ مانعی ارتش را که اینک تبدیل به ابزاري شخصـی   می

سـیطرة او بـر ارکـان اقتصـادي     . ه بود، گسترش دهـد اش شد در جهت اعمال حاکمیت فردي
کرد تـا تمـام منـابع مـالی کشـور را آشـکارا و پنهـان، در راه توسـعۀ          کشور به وي کمک می

در سایۀ برخورداري از چنـین امکـانی، ارتـش و وزارت جنـگ در     . کار گیرد نیروهاي نظامی به
م کـل بودجـۀ کشـور را بـه     سو طول دوران بیست سالۀ حاکمیت رضاشاه، به طور متوسط یک

در % 47میزان درصدي بودجۀ ارتش اگـر چـه از بـاالترین رقـم خـود،      . داد خود اختصاص می
کاهش یافت، اما رقم بودجۀ ارتش هر سـال نسـبت    1320در سال% 14شمسی، به 1310سال

شمسـی، بـه   1307به سال قبل افزایش یافت و از حـدود صـدودوازده میلیـون ریـال در سـال     
شمســی، دویســت هفتــادوپنج میلیــون ریــال در 1310ه میلیــون ریــال در ســالصــدوهفتادون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .76، ص)1359نیلوفر، : تهران(، ترجمۀ یعقوب آژند نگرشی بر تاریخ ایران نوینام آپتون، . جوزف. 23
مطبعـۀ مجلـس، بـه نقـل از لـوح فشـردة صـورت مـذاکرات         : ، تهـران دورة چهـارم : مذاکرات مجلس شوراي ملـی . 24
 .سالمیکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي ا: تهران. مجلس
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بـا   25.شمسی افزایش پیدا کرد 1320شمسی و پانصدونودوسه میلیون ریال در سال 1315سال
اي به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافت و تعداد  اي ارتش به طور قابل توجه صرف چنین هزینه

بـا قابلیـت بسـیج     26هـزار نفـر   فـري بـه صـدوپنجاه   هـزار ن  نفرات آن را از هستۀ اولیۀ بیسـت 
افزایش نفرات ارتش تنها بخشی از توسعۀ این دسـتگاه بـه    27.چهارصدهزار نفر افزایش یافت

ی بود گانـۀ هـوایی،    به لحاظ کیفی براي نخستین بار ایران از ارتشی بـا قـواي سـه   . لحاظ کم
هـم بـراي تجهیـز ایـن ارتـش      سـازي   هاي مهمات و کارخانه 28دریایی و زمینی برخوردار شد

بدین ترتیب حکومـت توانسـت یکـی از نهادهـاي ایجـاد تمرکـز سیاسـی را         29.احداث گردید
  . تأسیس کند

شد و هزینۀ زیادي صرف آن گردید چه بود؟  اما کارکرد ارتشی که بدین ترتیب بنیان نهاده
در مقابل اولـین  ناکارآمدي . پاسخ این پرسش را باید در عملکرد بیست سالۀ این ارتش جست

اي براي  نشان داد که ارتش رضاشاهی تنها وسیله) 1320در شهریور (و آخرین تهدید خارجی 
اي براي ایجاد تمرکز سیاسـی جهـت تحکـیم     سرکوب مخالفان داخلی، و به بیان دیگر وسیله

با توجه به چنین کـارکردي، ایـن ارتـش بـه جـاي      . هاي قدرت حکومت خودکامۀ وي بود پایه
نقش و وظیفۀ اصلی خود یعنی حفاظت از چهارچوب مرزهـاي ملـی بـه امـوري چـون       ایفاي

طلـب، مخالفـان    هـاي جـدایی   هاي مرکزگریزي مانند ایالت و عشـایر، جریـان   سرکوب جریان
  . اشتغال داشت... سیاسی، دستکاري در انتخابات و

ی داشـته  توانست سهم مهمی در ایجـاد تمرکـز سیاسـ    ارتشی با چنین کارکرد، اگرچه می
در تاریخ سیاسی ایران همواره در کنـار  . باشد، اما به تنهایی براي انجام چنین کاري کافی نبود

هم یکی از ابزارهاي ضروري جهت ایجـاد تمرکـز سیاسـی    ) نظام اداري(ساالري  ارتش دیوان
رکـز  ساالري و توسعۀ آن به عنوان یکی از ابزارهاي ایجـاد تم  با توجه به این اصل، دیوان. بود

در واقع توسعۀ نظام اداري اقدامی در جهـت ایجـاد تحـول در    . سیاسی مورد توجه قرار گرفت
نظام اداري حکومت قاجـار در ابتـداي   . ساختار فرسودة نظام اداري بازمانده از دوران قاجار بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و 92، ص )1369موسسـه حسابرسـی سـازمان صـنایع ملـی سـازمان برنامـه،        : تهـران ( اقتصـاد ایـران  جـی بـاربر،   . 25

96. 
 .136خلیلی جو، ص. 26
 .331، ص)1380موسسه خدمات فرهنگی رسا،: تهران(، ترجمۀ احمد تدین مقاومت شکنندهجان فوران، . 27
 .1506-1063ص. 2معطوفی، ج. 28
 .1045همان، ص . 29
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اي از مسـتوفیان و میرزاهـایی بـود کـه ایـن       تأسیس این سلسله، مبتنی بر فعالیـت مجموعـه  
چنین نظامی اگرچه در دو مرحله، یک بـار   30.گرفتند ا به صورت موروثی برعهده میمشاغل ر

و بـار دوم پـس از پیـروزي     31شاه و در پی آشنایی بـا نظـام اداري غـرب،    در زمان ناصرالدین
دستخوش تغییـر و نوسـازي شـد؛ امـا تـا زمـان روي کارآمـدن رضاشـاه          32انقالب مشروطه،

نظام اداري موجود که براساس سـاختار   33.آمد برخوردار بودهمچنان از ساختاري سنتی و ناکار
توانست پاسـخگوي نیازهـاي    متمرکز حکومت قاجار بسط و توسعه یافته بود، نمی سیاسی نیمه

به همین دلیل ایجاد نظام اداري . نظام سیاسی، با ساختار تمرکزگرایانۀ مورد نظر رضاشاه باشد
  .رسید جدید ضروري به نظر می

 1301یی در این زمینه با تصویب نخستین قانون اسـتخدامی کشـور در آذر سـال   گام ابتدا
. منـد گردیـد   براساس این قانون استخدام کارمندان بـراي ادارات قاعـده  . شد برداشته 34شمسی

تصویب قانون استخدام کشوري اگر چه گام مهمـی در ایجـاد نظـام اداري جدیـد بـود؛ ولـی       
مسألۀ اصلی آن بود که رضاشاه بر خالف حکومتگران  .توانست مشکل موجود را حل کند نمی

بایسـت در سـاخت نظـام     به همین دلیـل وي مـی  . اي تکیه نداشت قاجار به هیچ ایل و طایفه
این طبقۀ جدید که رضاشـاه بـا تکیـه بـر آن     . اداري مورد نظر خود به طبقۀ جدیدي تکیه کند

توسـعۀ نظـام اداري بـا    . ط شهري بودکرد، طبقۀ متوس بایست نظام اداري خود را ایجاد می می
کرد، اما مسألۀ مهـم آن بـود کـه اعضـاي      تکیه بر این طبقه اگرچه مشکل رضاشاه را حل می

به همین دلیـل  . این طبقه از پیشینه، تجربه و دانش الزم براي انجام این کار برخوردار نبودند
تحقـق  . زش الزم را ببیننـد الزم بود تا اعضاي این طبقه براي چنین کاري تربیت شوند و آمو

  .این امر منوط به توسعۀ نظام آموزشی کشور بود
اقدام به توسعۀ نظام آموزشی در دوران حاکمیت رضاشاه، در دو بخش آمـوزش همگـانی،   

در . در دو مقطع آموزش ابتدایی و متوسطه، و آموزش تخصصی و دانشگاهی صـورت گرفـت  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشــر : تهــران(، ترجمــۀ ســهیال ترابــی فارســانی مقــاالتی در جامعــه شناســی سیاســی ایــرانیروانــد آبراهامیــان، . 30
 .17، ص)1376شیرازه، 
ــارة اصــالحات نظــام اداري در عصــر ناصــرالدین شــاه، نــک  . 31 ــراي آگــاهی بیشــتر درب ــون، ؟؟؟ ص : ب -143لمبت

142. 
. مجیــد یکتــایی: ام اداري پــس از انقــالب مشــروطه در ایــران، نــکبــراي آگــاهی بیشــتر دربــارة اصــالحات نظــ. 32

 .279-280، ص)1340پیروز، : تهران( 2، جتاریخ دارایی در ایران
 .207- 208، ص)1382علمی و فرهنگی،  :تهران( تبارشناسی هویت جدید ایرانیمحمدعلی اکبري، . 33
 .28یکتایی، ص . 34
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بـراي رفـع ایـن    . ود آموزگار و معلم بـود هاي همگانی مشکل اصلی دولت کمب بخش آموزش
 35.سراي مقدماتی براي تربیت آموزگـاران تأسـیس شـد    سی وشش دانش 1320مشکل تا سال

ــدیم از     ــد و ق ــدارس جدی ــاران در م ــداد آموزگ ــز آموزشــی تع ــن مراک ــت ای در نتیجــۀ فعالی
فـزایش  ا 1320چهار نفر در سال و ششصد و هزار به سیزده 1301وسه نفر در سال هزاروسی سه

آموزان مدارس دولتی از هفتادوچهـارهزار   در نتیجۀ چنین افزایشی بود که تعداد دانش 36.یافت
در بخـش   37.رسـید  1320هزاروپانصـد نفـر در سـال    وپـنج  بـه سیصـدوپنجاه   1304نفر در سال

هـاي آمـوزش عـالی چـون دانشـکدة علـوم،        مؤسسـه  1304تحصیالت دانشگاهی تا قبـل از  
در کنـار  . دانشکدة ادبیات، دانشکدة حقوق و مدرسۀ طب تأسیس شددانشکدة کشاورزي کرج، 

التحصـیالن در مقـاطع    تربیت افراد متخصص در این مراکز آموزشی، هر ساله تعدادي از فارغ
هایی  چنین اقدام 38.شدند هاي اروپایی اعزام می متوسطه و فنی براي ادامۀ تحصیل به دانشگاه

ترین اقدام حکومـت در ایـن    صی مؤثر بود، اما مهماگرچه در رشد و گسترش تحصیالت تخص
دانشگاه تهران، نخستین و تنها دانشگاه ایران در زمان رضاشاه، در . راستا تأسیس دانشگاه بود

، تعداد دانشجویان ایـن  1320تا  1313تاسیس شد و در فاصلۀ هفت سال، از 1313بهمن سال
  39.ر افزایش یافتهزاروپانصد نف دانشگاه از هشتصدوهشتاد نفر به سه

اقدام حکومت در جهت توسعۀ نظام آموزشی تنها با هدف کمـک بـه توسـعۀ نظـام اداري     
داد تا گام مـؤثري در   مداخلۀ در نظام آموزش این امکان را به حکومت می. گرفت صورت نمی

پاسخ این پرسش که مداخله در نظام آموزش، چگونه به حکومـت  . ایجاد تمرکز سیاسی بردارد
هـاي تـاریخی نظـام آموزشـی ایـران       کرد را بایـد در سـنت   اد تمرکز سیاسی کمک میدر ایج

در ایران مخصوصاً ایران دورة اسالمی، همواره روحانیون یکی از متولیان اصـلی  . جستجو کرد
ایـن امـر امتیـاز مهمـی بـراي روحـانیون و ابـزاري بـراي آنـان جهـت حفـظ            . آموزش بودند

به همین دلیل رضاشـاه ناچـار بـود بـه منظـور مبـارزه بـا        . استقاللشان در مقابل حکومت بود
روحانیون، مانع از مداخلۀ آنان در نظام آموزشی گردد و بدین ترتیـب گـامی در جهـت ایجـاد     

در راسـتاي تحقـق   . تمرکز سیاسی با تضعیف یکی از نهادهاي قدرت موجود در جامعه بـردارد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .159خلیلی جو، ص . 35
 .165همان، ص . 36
 .164همان، ص . 37
 .158-159خلیلی جو، ص . 38
 .160همان، ص . 39
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توانستند به تعلـیم و   نها روحانیونی میچنین هدفی روحانیون از آموزش رسمی حذف شدند و ت
شدند و ضوابط وزارت فرهنـگ را   تربیت اشتغال داشته باشند که از کسوت روحانیت خارج می

  40.پذیرفتند می
هاي مذهبی در نظام آموزشـی نیـز    در کنار ممانعت از فعالیت روحانیون، در فعالیت میسون

معـارف ادارة مـدارس آمریکـایی را بـر     وزارت  1307شهریور 13در. هایی اعمال شد محدودیت
عهده گرفت و الگویی از مدیریت به وجود آورد که سایر مـدارس مـذهبی خـارجی ناچـار بـه      

وزارت فرهنـگ کلیـۀ مـدارس     1319در ادامۀ این رونـد سـرانجام در سـال    . رعایت آن شدند
   41.خارجی را دولتی اعالم کرد

دولـت بـراي نظـارت هـر چـه      . حدود نماندمداخلۀ دولت در نظام آموزشی به این اندازه م
هـاي درسـی نیـز     بیشتر بر نظام آموزشـی، در مراحـل و مقـاطع آموزشـی و محتـواي کتـاب      

هـاي ابتـدایی شـش سـال تحصـیلی       در نظام آموزشی جدید براي دوره. تغییرهایی ایجاد کرد
، جغرافیـا،  هاي این دوره شامل آموزش الفباي زبان فارسی، امالء، ریاضی درس. بینی شد پیش

دورة شش سالۀ دبیرستان به تقلیـد از نظـام آمـوزش فرانسـه بـه دو      . تاریخ و تربیت بدنی بود
هـایی ماننـد هندسـه، علـوم طبیعـی، زبـان        در سـیکل اول درس . سیکل سه ساله تقسیم شد

شناسی و رسم فنـی،   خارجی، عربی، تاریخ جهان و ایران، بهداشت، جبر، فیزیک، شیمی، زمین
درس فارسـی  . شـد  هایی چون مثلثات و هندسه ترسیمی ارائـه مـی   ل دوم هم درسو در سیک

تـالش  . شد هاي ادبی و ادبیات فارسی نیز بر دروس مذکور افزوده می شامل دستور زبان، متن
هاي ملی با محوریت ایـران باسـتان    حکومت در مورد مطالب درسی بیش از همه تلقین ارزش

   42.شد ریخ بر تاریخ ایران باستان تأکید میبود، و بر همین اساس در درس تا
اي حکومت موفـق شـد بخـش اعظـم کارمنـدان نظـام اداري        بر پایۀ چنین نظام آموزشی

هاي دربار، داخله، جنگ، مالیه، خارجـه، معـارف    نودهزار نفري خود را براي پر کردن وزارتخانه
، )راه(راف وتلفن، طـرق  ، صنایع و معادن و تجارت، پست و تلگ)کشاورزي(، فالحت )فرهنگ(

ها، نقش وزارت داخله در ایجـاد تمرکـز    در میان این وزارتخانه. فوائد عامه و عدلیه تربیت کند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .159، صجو خلیلی. 40
انتشــارات مطبوعــاتی عطــایی، : تهــران( ، ترجمــۀ محمــد رفیعــی مهرآبــادي2ج، تــاریخ معاصــر ایــرانپیتــرآوري، . 41

 .49، ص)تابی
 .160-161خلیلی جو، ص . 42
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بندي قدیمی کشور مبتنی بر  وزارت داخله تقسیم. سیاسی پس از وزارت جنگ حائز اهمیت بود
نـه شهرسـتان تقسـیم    و ایالت و والیت را تغییر داد و به جاي آن کشور به یازده استان و چهل

ادارة اسـتان بـه   . ها خود به چندین بخش و دهستان تقسیم شدند هریک از این شهرستان. شد
هاي رسـمی   ها به انجمن استاندار، شهرستان به فرماندار، بخش به بخشدار و بعضی از دهستان

از  توانسـت  بدین ترتیب دولت می. کرد، واگذار شد که وزارت کشور اعضاي آن را منصوب می
  43.پایتخت به تمام نقاط کشور، حتی روستاها نظارت داشته باشد

کـرد، امـا    اي اگر چه نظارت حکومت را بر مناطق کشور آسان می بندي انجام چنین تقسیم
براي دسترسی به این مناطق نیاز به توسـعۀ  . آورد امکان دسترسی به این مناطق را فراهم نمی

توسعۀ شبکۀ حمل و نقل به عنوان ابـزار ایجـاد تمرکـز    به همین دلیل . شبکۀ حمل و نقل بود
شبکۀ حمل و نقل کشور تا بـیش از سـلطنت رضاشـاه چنـدان گسـترده      . سیاسی ضروري بود

آبـاد  سـلطان  -قـم  -تهران، تهران -قزوین -تا اوایل قرن بیستم به جز چهار جادة رشت. نبود
زاروهفتصـد کیلـومتر، کلیـۀ    اهـواز بـه طـول تقریبـی ه    -آباد و اصفهانعشق -، مشهد)اراك(

هاي کشور مالرو و در اغلـب مواقـع سـال مسـدود و بـراي عبـور وسـایل نقلیـۀ موتـوري           راه
شـده در خـالل جنـگ جهـانی      به این میزان، هزاروششصد کیلومتر راه احداث 44.نامناسب بود

وجـه بـه   این میزان از شبکۀ راه با ت. شد اول توسط نیروهاي روسیه، انگلستان و عثمانی اضافه
وسعت و وضعیت اقلیمی ایران، براي حکومتی که قصد ایجاد تمرکز سیاسـی داشـت؛ ناکـافی    

به همین دلیل توسعۀ شبکۀ حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت و در سـایۀ همـین توجـه    . بود
هــاي شوســۀ قابــل اســتفاده بــراي حمــل و نقــل وســایل موتــوري بــه   بــود کــه میــزان راه

هـاي حکومـت    هاي شوسه تنهـا بخشـی از اقـدام   توسعۀ راه 45.رسیدوچهارهزار کیلومتر  بیست
هـاي شوسـه، توسـعۀ شـبکۀ راه هـوایی و       در کنـار راه . جهت توسعۀ حمل و نقل کشـور بـود  

به منظور ایجاد شـبکۀ حمـل و نقـل هـوایی،     . آهن نیز مورد توجه قرار گرفت تر از آن راه مهم
رس آلمـان قـراردادي پـنج سـاله منعقـد      با شرکت هواپیمایی یونک 1304دولت در بهمن سال

کرد که براسـاس آن شـرکت متعهـد گردیـد عـالوه بـر خـدمات مسـافربري و پسـت میـان           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چـی  مدیرشـانه آوري و محسـن ترجمـۀ کـاظم فیروزمنـد، حسـن شـمس      ،ایران بـین دو انقـالب  یرواند آبراهامیان، . 43

 .125، ص)1378نشرمرکز، : تهران(
 .175خلیلی جو، ص . 44
 .594، ص)1369نشر گستره، : تهران(، ترجمۀ یعقوب آژند تاریخ اقتصادي ایرانچارلز عیسوي، . 45
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شهرهاي بزرگ ایران، به تأسیس مدرسۀ فنی هواپیمایی جهـت آمـوزش خلبانـان وت ربیـت     
. هـاي هـوایی کمـک کنـد     مکانیک مبادرت ورزد و در صورت نیاز بـه دولـت در تهیـۀ نقشـه    

در ایـن مـدت ایـن شـرکت     . ادامـه داشـت   1311شرکت یونکرس در ایران تـا سـال    فعالیت
توانست عالوه بر پروازهاي داخلی امتیاز پروازهاي خـارجی از جملـه برقـراري خـط مسـتقیم      

پس از پایان همکاري میـان ایـران و    46.بغداد را به دست آورد -مسکو و تهران -پرواز تهران
ل مشکالت مالی، یک شرکت هوایی دیگر از آلمـان بـه   به دلی 1311شرکت یونکرس در سال

براي مدت کوتاهی کار شرکت یونکرس را ادامـه داد تـا ایـن کـه از اواسـط       47هانزا نام لوفت
  48.حمل و نقل هوایی به انحصار دولت ایران درآمد 1310دهۀ

آهـن سراسـري    ترین اقدام حکومت احـداث راه  اما در زمینۀ توسعۀ شبکۀ حمل و نقل مهم
آهـن در چهـارم اسـفند     قـانون احـداث راه  . جنوب به طول هزاروچهارصد کیلومتر بـود -مالش

در مادة دوم از مـواد چهارگانـۀ مصـوب مجلـس     . به تصویب مجلس شوراي ملی رسید 1304
ساختن راه مزبور را کالً یا جزئاً، و همچنین خرید مصالح راجعـه بـه آن را   «: مقرر شده بود که

مملکت ممکن نیست پس از اعالم مناقصه به توسط شرکت سـاختمانی   اش در داخلۀ که تهیه
بر این اساس بـا توجـه    49».خارجه و داخله که شرایط آنها مقرون به صرفه باشد به عمل آورد
در . هاي خارجی واگـذار شـد   به ناتوانی شرکت داخلی، کار احداث بر اساس مناقصه به شرکت

هاي سنگین آن بـود کـه تـا     حکومت تأمین هزینهترین چالش پیش روي  آهن مهم احداث راه
چنین مبلغی که مقرر شـده بـود از منـابع مـالی      50.وپنجاه میلیون دالر برآورد شده بود دویست

آهـن بـود و    هاي اصلی حکومت تا تکمیل پروژة احداث راه داخلی تأمین  شود، یکی از دغدغه
  .داد ودجه به خود اختصاص میشدة دولت را در ب بینی هاي پیش هر ساله بخشی از هزینه

  
  لزوم تأمین منابع مالی براي تمرکزگرایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرکــز اســناد انقــالب : تهــران( انیاقتصــادي ایــران و آلمــان بــین دو جنــگ جهــ -روابــط سیاســیفاطمــه پیــرا، . 46

 .180، ص)1379اسالمی، 
47. Lufth Hansa 

 .180ص . همان. 48
انتشــارات دانشــگاه  : تهــران( 2، جتــاریخ موسســات تمــدنی جدیــد در ایــران    حســین محبــوبی اردکــانی،   . 49
 .243، ص)1376تهران،

 .598عیسوي، ص . 50
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بلکه براي ایجاد نهادها و . آهن، تنها مشکل مالی حکومت نبود تأمین هزینۀ سنگین احداث راه
ابزارهاي مورد نیاز ایجاد تمرکز سیاسی، حکومت در تمام دوران حاکمیت خود با مشکل مـالی  

هـاي دولـت مخصوصـاً     ود چنین مشکلی افزایش روزافزون هزینـه عامل اصلی وج. مواجه بود
هاي چهار وزارتخانۀ موثر در ایجاد تمرکز سیاسی یعنی وزارت راه، وزارت جنگ، وزارت  هزینه

هـا   بودجۀ وزارت راه که باالترین رقم را در میان بودجۀ وزارتخانـه  .داخله و وزارت معارف بود
بودجـۀ  . رسـید  1320میلیـون ریـال در سـال   1092بـه   1307میلیون ریال در سال3داشت، از 

میلیـون ریـال در    593بـه   1307میلیون ریال در سال112وزارت جنگ سومین رقم بودجه، از 
میلیون ریـال در  22بودجۀ وزارت داخله، چهارمین رقم بودجه، از . افزایش پیدا کرد 1320سال
) فرهنـگ (جـۀ وزارت معـارف   بـالغ شـد؛ و بود   1320میلیون ریال در سـال 306، به 1307سال

 1320میلیـون ریـال در سـال   195، بـه  1307میلیون ریـال در سـال  18پنجمین رقم بودجه، از 
کسري بودجه که حکومت همواره با آن دست به گریبان بـود بـیش از همـه     51.افزایش یافت

 کل درآمدهاي دولـت در . ها و ناتوانی دولت در کسب درآمد بود ناشی از افزایش همین هزینه
وهفـت   سـی  و بیش از پانزده برابر افـزایش یافـت و از دویسـت    1320تا 1303هاي  فاصلۀ سال

درآمـد  . رسـید  1320میلیاردوششصدوده میلیون ریال در سال به سه 1303میلیون ریال در سال
ــت    ــد و از چهارصدوشصـ ــر شـ ــت ده برابـ ــه نفـ ــال    ونـ ــد در سـ ــزار پونـ ــه  1299هـ بـ

رغم افزایش قابل توجه در  علی. رسید 1320ند در سالهزار پو وهفتادویک ودویست چهارمیلیون
هفتصـدوده میلیـون ریـال     1320متعادل بود، در سال 1304درآمدها، بودجۀ کشور که در سال

  52 .کسر داشت
هـاي اصـلی    ها، افزایش درآمد یکی از دغدغـه  بر این اساس و با توجه به باال بودن هزینه

کرد از هر عامل و ابزار  ن دلیل حکومت سعی میبه همی. حکومت در تمام دوران حاکمیت بود
تحـت  . سیاسی و اقتصادي به صورت مشروع و نامشروع جهت افـزایش درآمـد اسـتفاده کنـد    

چنین شرایطی بود که حکومت استراتژي و سیاست اقتصادي ثابت و مشخصی براي افـزایش  
سان به درآمد بیشـتر  هایی را با هدف دستیابی آ درآمد اتخاذ نکرد و در مقاطع مختلف سیاست

  . ها با یکدیگر در تضاد بودند اي موارد این سیاست به اجرا گذاشت که در پاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92-96، ص )1369سازمان صنایع ملی سازمان برنامه،  موسسه حسابرسی: تهران( اقتصاد ایرانباربر، . جی. 51
 .335فوران، ص . 52
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است، از دو عامـل    نیافته به وجود آمدن چنین وضعیتی که ویژگی بسیاري از جوامع توسعه
عامل اقتصـادي ناشـی از وابسـتگی و تأثیرپـذیري اقتصـاد      . شود اقتصادي و سیاسی ناشی می

داري  از نوسانات بازار جهانی نظـام سـرمایه   -از جمله ایران عصر رضاشاه -نیافته توسعهجوامع 
هاي اقتصادي متضـاد واکـنش بـه نوسـانات بـازار       ها و سیاست در واقع اتخاذ استراتژي. است

در این وضـعیت  . جهانی و راه حل موقتی در مقابل پیامدهاي مثبت و منفی آن نوسانات است
هـاي جوامـع    براي گریز از پیامدهاي نوسـانات بـازار جهـانی، حکومـت     گیري ضرورت تصمیم

 53.هاي متعدد و بعضاً متضاد اقتصادي دست بزنند سازد تا به استراتژي نیافته را ناچار می توسعه
اما در کنار عامل اقتصادي به عنوان عامل خارجی، عامل سیاسی هم به عنوان عامـل داخلـی   

درحـالی کـه عوامـل اقتصـادي از بیـرون      . اقتصادي مؤثر است هاي ثباتی سیاست در ایجاد بی
عوامل سیاسی کـه  . گذارند هاي اقتصادي تأثیر می شوند و بر روند و ماهیت سیاست تحمیل می

در واقع متأثر از ماهیت حاکمیت سیاسی است، بـر شـدت و ضـعف و تسـریع و کنـدي تغییـر       
نیافتـه مـاهیتی    ت در جوامـع توسـعه  هر چه حکومـ . شوند هاي اقتصادي مؤثر واقع می سیاست

هاي اقتصادي بیشتر اسـت،   تر داشته باشد، شدت تغییر در سیاست غیردموکرات و اقتدارگرایانه
علت این امر ناشی از . هایی فضا و جو اقدام به کارهاي خطیر وجود دارد زیرا در چنین حکومت
   54.است ها ها به یک یا چند نفر در این نظام گیري محدود بودن تصمیم

گذاري اقتصـادي ایـران در عصـر رضاشـاه بـه عنـوان یـک کشـور          از این قاعدة سیاست
داري  تأثیرپذیري اقتصاد ایران از تحوالت بازار جهانی نظام سـرمایه . نیافته مستثنی نبود توسعه

 -و حاکمیت حکومت خودکامه، دو عامل مؤثر بودند که سیاست اقتصادي را در دوران رضاشاه
ثبـاتی و تغییـر    با بـی  -ن با یکی از ادوار پر تنش تاریخ سیاسی و اقتصادي بشر بودزما که هم

تـأمین  منـابع مـالی جهـت     -هاي اقتصـادي   انگیزة دولت از اجراي سیاست. پیاپی مواجه کرد
  .به تشدید این وضعیت بسیار کمک کرد -ایجاد تمرکز سیاسی

  
  منابع مالی و سازوکارهاي کسب درآمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .177، ص )1362آگاه، : تهران(، ترجمۀ بهروز توانمند ماهیت دولت در جهان سومتیلمان اورس، . 53
گــذاري خــارجی در دنیــاي وابســتگی متقابــل کشــورها ترجمــۀ  مایکــل اســمیت، ماهیــت سیاســت -جیمــز بــاربر. 54

؛ نمونــه بــارز چنــین تصــمیم گیـري فــردي، بــدون توجــه بــه  155، ص)1372نشــر قـومس،  : تهــران(اده حسـین ســیف ز 
 .مشاهده کرد 1312توان در اقدام رضاشاه به لغو یک جانبه قرار داد نفتی دارسی در سال  پیامدهاي آن را می
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ایـن  . هاي مورد نیـاز برآمـد   ، حکومت رضاشاه از چند راه در صدد تأمین هزینهبا چنین نگرشی
. 3انحصار منابع درآمدزا و مصادرة اموال . 2درآمدهاي حاصل از امتیاز نفت . 1: ها عبارتنداز راه

هـا   فـروش خالصـه   -5سازي  اجراي سیاست صنعتی. 4اعمال سیاست جدید گمرکی و مالیاتی 
هاي جدید جهت توسعۀ کشاورزي مخصوصاً کشـاورزي   اجراي سیاست. 6، )هاي دولتی زمین(

  .تجاري
اي در اجـراي پـروژة    از میان منابع مذکور، درآمدهاي حاصل از امتیاز نفت از جایگاه ویـژه 

این جایگاه ناشی از سهمی بود که درآمد نفتی در تأسیس یکی از . تمرکز سیاسی برخوردار بود
در زمان رضاشاه تقریبـاً کـل درآمـد    . کز سیاسی یعنی ارتش داشتگانۀ ایجاد تمر ابزارهاي سه

کننـدة   نفت اگر چه به طور متوسط تـأمین  55.شد نفت ایران خرج ارتش و تجهیزات نظامی می
 57هـاي ارزي دولـت بـود،    ودو درصد کل دریافت دهندة شصت و تشکیل 56بیست درصد بودجه

ایران خارج بود، و ثانیاً متأثر از نوسـانات بـازار    رولی به دلیل آن که اوالً ادارة آن از حوزة اختیا
توانست منبعی ثابت و قابل اطمینان بـراي تـأمین نیازهـاي روزافـزون مـالی       جهانی بود، نمی

بخشی از این درآمـد از  . به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروري بود. حکومت باشد
  .آمد طریق منابعی چون انحصار و مصادره به دست می

براین اساس در طول دوران حاکمیت رضاشاه منـابع درآمـدزا بـه تـدریج و یکـی پـس از       
گیـري رضـاخان بـا انضـمام دو      این روند از زمان قدرت. دیگري تحت انحصار حکومت درآمد

و تا پایان  58آغاز شد) ش1300در سال (ادارة پردرآمد غله و نان و خالصجات به وزارت جنگ 
 59.وهفـت نـوع انحصـار دولتـی برقـرار شـد       ی ایـن مـدت بیسـت   ط. حکومت وي ادامه یافت

 1304،60خـرداد   9انحصار دولتی قند و چاي مصـوب  . 1: ترین انحصارها عبارت بودند از مهم
اسـفند   29انحصار دولتی دخانیات مصوب . 3 1307،61تیر 26انحصار دولتی تریاك مصوب . 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .593عیسوي، ص . 55
: تهـران (مدرضـا نفیسـی و کـامبیز عزیـزي     ، ترجمـۀ مح اقتصـادي سیاسـی ایـران   محمدعلی همـایون کاتوزیـان،   . 56

 .175، ص)1381نشرمرکز،
 .593عیسوي، ص . 57
 . 375، صدولت و جامعه در ایرانهمایون کاتوزیان، . 58
 .595عیسوي، ص. 59
ــال . 60 ــررات س ــوانین و مق ــه ق ــاي  مجموع ــران( 1شمســی، ج هجــري 1300-1320ه ــوه قضــائیه: ته ــه : ق روزنام

 .114-115، ص )1388رسمی جمهوري اسالمی ایران، 
 .289-290، ص 1همان، ج. 61
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عـالوه  ... . و 1309،63اسـفند   6 واگذاري انحصار تجارت خارجی به دولت مصوب. 4 1308،62
در برخی موارد دولت  -شکل غالب انحصار منابع اقتصادي بود -بر انحصار مستقیم دولتی که

السهم، امتیاز انحصاري برخی از منابع درآمـدزا را بـه افـراد حقیقـی و حقـوقی       با دریافت حق
انحصـار  . 1دنـد از برخـی از ایـن امتیازهـاي انحصـاري واگذارشـده عبـارت بو      . کرد واگذار می

التجار بوشـهري   استخراج و فروش خاك سرخ جزایر هرمز، قشم، الرك و هنگام به حاج معین
انحصار استخراج انتیمون انارك و نائین به شرکت مختلط شونمان و . 2 1301،64حوت  28در 

   1311.65مهر  28شرکا اصفهان در 
ها در این دوره  مصادره. ولت بودعالوه بر انحصار، مصادره هم یکی از منابع کسب درآمد د

. گرفت اندوزي شخص شاه صورت می به دو صورت مصادره براي دولت، و مصادره براي ثروت
مصادرة دولتی که شکل رایج مصادرة پیش از ریاست وزرایی و به سـلطنت رسـیدن رضاشـاه    

. رفـت  یهاي مورد نیاز ارتش بـه شـمار مـ    بود، اقدامی از سوي حکومت در جهت تأمین هزینه
هـاي ارتـش و وزارت جنـگ،     رضاخان تا پیش از رسیدن به ریاست وزرایی براي تأمین هزینه

کـرد بـا اسـتفاده از قـوة قهریـه و       به همین دلیل وي سعی مـی . همواره با دولت در جدال بود
هـا   ایـن مصـادره  . هاي مورد نیاز خود را از طریق مصادره تأمین کنـد  کارگیري ارتش هزینه به

شـد   تنها شامل افراد حقیقی نمی 66چه که در مورد مصادرة اموال خان ماکو اتفاق افتاد،نظیر آن
بـه عنـوان مثـال در    . انجامید بلکه به مصادرة اموال سایر نهادهاي دولتی به نفع ارتش نیز می

اسـت،   کرد اعتبار مورد نیاز وزارت جنگ را دریافت نکـرده  رضاخان که فکر می 1300آذر سال
شـد   ه دولت را که توسط بانک شاهنشاهی انگلیس از مشهد به تهران حمـل مـی  پول متعلق ب
این پول که قرار بود به وزارت مالیه تحویل داده شـود، در ورامـین توسـط یـک     . مصادره کرد

رضـاخان در پاسـخ بـه    . شـد  واحد از سربازان قزاق مصادره، و به حسابداري ارتش تحویل داده
پول متعلق به دولت ایران است و من «: به آنان پاسخ داد اعتراض مسئوالن بانک شاهنشاهی

هاي بعـد یعنـی در    روند مصادرة اموال در سال 67».دهم از طرف دولت رسید آن را به شما می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .325-326، ص 1، ج...مجموعه قوانین و مقررات. 62
 .476-478، ص 1همان، ج. 63
 .26، ص 1همان، ج. 64
 .744، ص1همان، ج. 65
  .370، صدولت و جامعه در ایرانهمایون کاتوزیان، . 66
 .53، ص)1381ه ایرانیان، جامع: تهران( رضاشاه از تولد تا سلطنترضا نیازمند، . 67
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دوران ریاست وزرایی و سلطنت رضاشاه، شکل دیگري به خود گرفـت و از مصـادره بـه نفـع     
. نـدوزي شـخص شـاه تبـدیل شـد     ا دولت وزارت و جنگ، به مصادرة شخصی با هدف ثـروت 

همانند دورة قبل، این بار نیز مصادره از افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفت، با این تفاوت که 
شـد، ولـی در ایـن دوره صـرف      در دورة قبل این اموال به صورت مستقیم صرف ارتـش مـی  

لفـان و  مصادرة اموال از افراد حقیقی این بـار نـه تنهـا شـامل مخا    . اندوزي شخص شاه ثروت
سرکردگان قدرت محلی مانند امیر مؤید سوادکوهی و شـیخ خزعـل و افـراد مغضـوبی چـون      

التجـار   شد؛ بلکه گریبانگیر افرادي چون معین تیمورتاش، سردار اسعد بختیاري و فیروزمیرزا می
  68.کرد بوشهري شد که همچنان در بدنۀ حاکمیت به عنوان وکیل مجلس فعالیت می

 -مخصوصاً در دوران سـلطنت  -ال افراد حقیقی، مصادرة اموال دولتیدر کنار مصادرة امو
هـا و   این نوع مصادره، امـوال مختلـف از خالصـه   . گرفت نیز به صورت چشمگیري صورت می

نگرش رضاشاه به منابع مالی دولتی به . گرفت را دربرمی 69هاي دولتی ها گرفته تا کارخانه هتل
انـدازي   به همین دلیل مصادره و دسـت . دانست ریک میاي بود که وي خود را در آنها ش گونه

ضـمن شـرحی از    -سـفیر آلمـان در ایـران    -بلوشـر . دانسـت  به آنها را حق مسـلم خـود مـی   
یکی از کارمندان من اخراج شد بـه  «: کند هاي رضاشاه، گفتۀ وي را این چنین نقل می مصادره

منتها این دو بـا هـم   . شود میعلت آن که اختالس کرده بود، من هم چیزهاي بسیاري عایدم 
پـس  . اسـت  سابقه رسیده ام کشور به رونق بی با اصالحاتی که من در ممالکت کرده. فرق دارد

با چنین نگرشـی رضاشـاه توانسـت در دوران     70».بدیهی است که من هم در آن شریک باشم
تـرین ثروتمنـد عصـر خـود بـا       بگیـر قـزاق بـه بـزرگ     حاکمیت خود از یـک فرمانـدة حقـوق   

هاي انگلیس و  وهشت میلیون پوند سپردة خارجی در بانک وچهارهزار پارچه آبادي، پنجاه چهل
  71.وهشت میلیون تومان سپرده در بانک ملی تبدیل شود شصت

هاي کسب درآمد  هاي جدید مالی نیز یکی از راه گذاري در کنار انحصار و مصادره، سیاست
بـا توجـه   . وزة گمرك و مالیات صورت گرفتگذاري مالی بیشتر در دو ح سیاست. حکومت بود

هایی جهت در دست گـرفتن   شد، حکومت تالش به درآمد قابل توجهی که از گمرك عاید می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالچی، . 68 ــود پورش ــه فرانســه   محم ــناد وزارت خارج ــوي، براســاس اس ــاه پهل ــزاق عصــر رضاش ــود ق ــۀ محم ، ترجم
 .45، ص)1384انتشارات مروارید، : تهران(پورشالچی 

 .57، ص)1374انتشارات علمی، : تهران( 6، جتاریخ بیست ساله ایرانحسین مکی، . 69
 .45پورشالچی، ص. 70
 .221، ص )1363خوارزمی،: تهران(، ترجمۀ کیکاوس جهانداري سفرنامه بلوشرویبرت فون بلوشر،  .71
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. ادارة گمرك، و خارج کردن آن از وضعیتی که در زمان قاجار به آن دچار شده بود، صورت داد
گـذاري   ه نظـارت و سیاسـت  اي است ک نیافته به گونه اصوالً ساختار اقتصادي کشورهاي توسعه

در برخی موارد این درآمدها پنجاه درصـد  . کند در گمرك درآمد قابل توجهی نصیب دولت می
نیافته به بازار جهانی  وابستگی اقتصاد کشورهاي توسعه 72.کند بودجۀ این کشورها را تأمین می

با توجـه بـه   و همچنین سهولت اعمال قوانین و مقررات گمرکی توسط دولت در این کشورها، 
ازایـن  . شود گمرك این گونه درآمدزا شود ماهیت غیردموکراتشان، عاملی است که موجب می

حکومت رضاشاه از ابتداي حاکمیت خود به کسب . قاعده ایران عصر رضاشاه هم مستثنی نبود
روند رو به افزایش درآمدهاي گمرکی در ایران پـس از  . اي داشت درآمد از گمرکات توجه ویژه

تحت تأثیر رونق اقتصادي جهان پس از جنگ موجـب شـد تـا حکومـت      73جهانی اول جنگ
تـأمین  . اي روي ایـن منبـع بـاز کنـد     هاي مـورد نیـاز خـود حسـاب ویـژه      جهت تأمین هزینه

وپنجـاه   گذاري دولتی به میـزان دویسـت   ترین رقم سرمایه آهن که بزرگ هاي ساخت راه هزینه
ا اخذ دو قران عوارض گمرکـی از هـر مـن قنـد و شـکر و      میلیون دالر بود، از همین منبع و ب

براي کسب درآمد هر چه بیشتر از این منبع دولت، از  74.شش قران از هر من چاي حاصل شد
از آنجـا کـه معاهـدات    . درصدد کنترل کامل بر گمرك و عواید حاصل از آن برآمد 1306سال

هاي استعماري در دورة  یلی قدرتهاي تحم هاي ناشی از آن مربوط به معاهده گمرکی و تعرفه
هاي گمرکـی را   اعالم کرد که ظرف یک سال تعرفه 1306قاجار بود، دولت ایران در بهار سال

هـایی کـه در مـذاکرات     به دست خود تعین خواهد کرد و دیگر خود را ملزم به رعایـت تعرفـه  
سـیون و امتیازهـاي   همچنین اعالم شد که سایر موارد کاپیتوال. داند اجباري تحمیل شده، نمی
هاي جدیدي با کشورهاي مختلف از جمله دول  در سال بعد معاهده. خارجی نیز لغو خواهد شد

شـد،   غربی منعقد شد و بر تعرفۀ گمرکی بسیاري از کاالهـایی کـه از ایـن کشـورها وارد مـی     
 منعقد شد، هشـت سـال   1307مدت اعتبار قراردادهایی که بدین ترتیب در سال   75.شد افزوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ص . 6مکی، ج. 72
ــا  1918میــزان درآمــدهاي حاصــل از گمــرك از ســال  . 73 ــا1297(مــیالدي 1923ت ــر )ش 1304ت ــاً ســه براب ، تقریب

آرتــور . م رســید.1923ون تومــان در ســال م بــه هفــت میلیــ.1918افــزایش یافــت و از دو نــیم میلیــون تومــان در ســال 
 .69، ص)2536پیام، : تهران(در ایران، ترجمۀ حسین ابوترابیان  ها مأموریت آمریکاییمیلپسو، 

 .114ص. 1.ج. ش. 1300-1320هاي  مجموعه قوانین و مقررات سال. 74
، )1375رهنگ اسـالمی،  دفترنشـرف : تهـران (، ترجمـۀ عبـدالرحیم گـواهی    هـاي انقـالب ایـران    ریشـه . نیکی کـدي . 75
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وزارت امـور خارجـه    1314به همین دلیل در آبان سال . رسید به پایان می 1315بود و تا سال 
هـاي کـه ایـران بـا آنهـا       هاي مقیم ایران و نمایندگان دولت هایی به کلیۀ سفارتخانه بخشنامه

قرارداد گمرکی داشت صادر کرد و متذکر شد که چون مدت قراردادهاي گمرکی ایران با دول 
ملغا خواهـد   1315اردیبهشت  20در 1307ساله بوده، قراردادهاي منعقد در سال  تخارجی هش

هدف دولت از این بخشنامه آن بود تا قراردادهاي گمرکی جدیدي بـا کشـورهاي طـرف    . شد
  76.هاي بیفزاید قرارداد منعقد کند و در قراردادهاي گمرکی جدید بر نرخ تعرفه

از منـابع کسـب درآمـد بـود کـه از طریـق       عالوه بر عوایـد گمرکـی، مالیـات هـم یکـی      
شـد و در خـدمت اجـراي برنامـۀ ایجـاد تمرکـز سیاسـی قـرار          گذاري مالی حاصل می سیاست

با تصویب مجلس نیم درصد از عواید حاصل از مالیات  1305به عنوان مثال، در سال . گرفت می
قابـل توجـه در    هایی اگرچه تالشی چنین اقدام 77.بایست صرف آموزش ابتدایی شود زمین می

زمینۀ اخذ مالیات، دست کم در مقایسه با حکومت قاجار بود، ولی نظام مالیاتی در این دوران هم 
گیري تـا   نظام مالیات. داد چندان موفق نبود و مالیات رقم باالیی از درآمد دولت را تشکیل نمی

تا این . ظم نبودهاي هیأت آمریکایی به سرپرستی میلسپو چندان من رغم تالش علی 1305سال 
کارگیري ارتش در  اما در این سال، با فرمان رضاشاه، به. داد تاریخ اخذ مالیات را ارتش انجام می

. شد یک سال بعد قوانین مالیاتی به تدریج وضع و به مرحلۀ اجرا گذاشته 78.اخذ مالیات منع شد
، 1306الی مصـوب اسـفند   هاي انتقـ  قانون خالصه. 1: ترین قوانین مالیاتی عبارت بودند از مهم

به اشخاص حقیقی واگذار شده  1300هایی که از سال  براساس این قانون مقرر شد که از خالصه
، براساس 1309ها و تجارت مصوب فروردین  قانون مالیات بر شرکت. 2 79.بود مالیات اخذ شود

بنـدي   ن درجـه بندي و براساس ای ها براساس درآمدهاي سالیانه درجه این قانون تجار و شرکت
قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان . 3 80.ملزم به پرداخت مقدار معینی مالیات بودند

قانون مالیات بر . 5. 1316قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقال بالعوض مصوب آبان . 4. 1313
درآمد ها از سوي حکومت براي کسب  بدین ترتیب تالش 1317.81نفت و بنزین مصوب مرداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25، ص6مکی، ج. 76
 .173کدي، ص . 77
 .1ف ا آدا، ص 249در محل آرشیو  310000099سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره . 78
 .179-180، ص)1352کتابفروشی دهخدا، : تهران( تاریخ دارایی ایرانمجید یکتایی، . 79
 .8، ص1309فروردین  16شنبه ،1، سال اول، شمارهروزنامه سعادت بشر. 80
 .181 -186یکتایی، ص . 81
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گیري چنـدان موفـق    ها، سیستم مالیات رغم این تالش اما علی. از طریق مالیات صورت گرفت
به همین دلیل کسب درآمـد از  . داد نبود و مالیات رقم باالیی از درآمد حکومت را تشکیل نمی

  .اي در کشور بود یکی از این منابع ایجاد صنایع کارخانه. منابع دیگر ضروري بود
اي همواره یکی از آرزوهاي نخبگـان سیاسـی و اقتصـادي کشـور از      کارخانه ایجاد صنایع

هـایی کـه رجـال سیاسـی و صـاحبان       مجموعـۀ تـالش  . زمان رویارویی ایران بـا غـرب بـود   
هــاي بخــش خصوصــی در دورة قاجــار انجــام دادنــد، بــه دلیــل حاکمیــت شــرایط    ســرمایه

اسـتعماري پـس از    برطرف شدن شرایط نیمهاما با . شد استعماري بر ایران با ناکامی مواجه نیمه
جنگ جهانی اول و روي کار آمدن حکومتی متمرکز، امید به ایجاد صـنایع در میـان نخبگـان    

رغـم چنـین انتظـاري، ایجـاد صـنایع در کشـور تـا         علـی . سیاسی و اقتصادي کشور بیدار شد
سازي  صنعتی 1317تا  1310به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفت و تنها از سال 1310سال

در اثر این توجه بود که بودجۀ وزارت صنایع و . هاي اقتصاد دولت قرار گرفتدر اولویت برنامه
 83.افـزایش یافـت   1317ویک درصـد در سـال   به بیست 131082بازرگانی از سه درصد در سال

ــان، مخصوصــاً در ســال    ــزایش بودجــۀ وزارت صــنایع و بازرگــانی اگــر چــه همچن ــد اف رون
به افزایش خـود ادامـه داد، امـا     84وچهار درصد از سهم بودجۀ مملکتی، ا بیستب 1320و1319

نشـان از خـارج   ) ش1320تـا  1318(هـا   شده در این سـال  هاي دولتی ساخته تعداد کم کارخانه
البته در این امر، عالوه بر اولویـت   85.سازي از اولویت برنامۀ اقتصادي دولت دارد شدن صنعتی

هاي اقتصادي حکومت، شروع جنـگ جهـانی دوم و قطـع     سیاست یافتن کشاورزي تجاري در
بـه دلیـل محاصـرة دریـایی      -هاي صنعتی در ایران  رابطۀ ایران با آلمان، مجري اصلی طرح

هـاي   تالش براي ایجاد صنایع اگرچه در سـال  86.تأثیر نبود بی -آلمان توسط نیروهاي متفقین
ي اقتصادي حکومت قرارداشـت، ولـی در   ها به صورت جدي در اولویت برنامه 1317تا  1310
بـراي احـداث ایـن     87.شـد  ششصدوهشـتاد کارخانـه در ایـران سـاخته     1320-1300هاي  سال

گذاري شد که تقریبـاً نیمـی از ایـن     وشصت میلیون دالر سرمایه کارخانه مبلغی معادل دویست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .159، صاقتصادي سیاسی ایرانهمایون کاتوزیان، . 82
 .177همان، ص . 83
 .262-263باربر، ص : تر در این زمینه، نک براي آگاهی بیش. 84
 .18، ص)1371نشرنی، : تهران( اقتصاد ایرانابراهیم رزاقی، . 85
 .119، ص2آوري، ج .86
 .598عیسوي، ص . 87

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  / اقتصاد سیاسی عصر پهلوي اولتأثیر تمرکزگرایی بر                                                                                           

 

173

در این بخـش  هایی که  گذاري سرمایه. مقدار را دولت و باقی آن را بخش خصوصی تأمین کرد
هـا   گرفت، با توجه به قوانین حمایتی دولت، بسیار سودآور بود و در برخی از بخـش  صورت می

با توجه به چنین  88.مخصوصاّ در واحدهاي تولیدي کوچک سودي بیش از پنجاه درصد داشت
گـذاري   رقم باالي سوددهی بود که حکومت عالوه بر تشـویق بخـش خصوصـی بـه سـرمایه     

گـذاري نصـیب دولـت     سودي که از این سـرمایه . کرد به این کار مبادرت میصنعتی، خود نیز 
به عنوان مثال قیمت سیگار تولیدشده در کارخانـۀ جدیـد دخانیـات    . شد نیز قابل توجه بود می

با اعمال انحصار دولتی، پنج برابر قیمت سیگارهایی بود که دولـت پـیش   ) ش 1316تأسیس (
چنـین سـودي کـه غالبـاً در نتیجـۀ اعمـال        89.کـرد  عرضه میاز تأسیس این کارخانه به بازار 

گذاري صنعتی  شد، حتی شخص شاه را به سرمایه هاي انحصاري و حمایتی حاصل می سیاست
تنهـا در  . دار صنعتی کشور تبدیل شـد  اي که وي به بزرگترین سرمایه به گونه. کرد تشویق می

ـ    بخش صنایع نساجی از دویست هـاي نسـاجی سراسـر ایـران،      ههـزار دوك ریسـندگی کارخان
گـذاري   رقم باالي سود که سـرمایه  90.وهشت هزار دوك به شخص رضاشاه تعلق داشت پنجاه

سـازد کـه چـرا     هـا را مطـرح مـی    کرد، این پرسـش  گذاران می در بخش صنعت نصیب سرمایه
سازي را در کشور اجرا نکرد؟ و یا ایـن   به صورت جدي سیاست صنعتی 1310حکومت تا سال

هـاي   و حتـی پـیش از آن، از اولویـت برنامـه     1318سـازي از سـال    را سیاسـت صـنعتی  که چ
هـا را بایـد در    رسد که بخشی از پاسـخ ایـن پرسـش    اقتصادي دولت خارج گشت؟ به نظر می

این تحوالت که منجر بـه رونـق محصـوالت    . داري جست تحوالت بازار جهانی نظام سرمایه
داري تجاري و همچنـین خریـد و فـروش زمـین      ینکشاورزي تجاري شد، موجب گردید تا زم

هـا   هاي دولتی رونق بگیرد و حکومت براي کسب درآمد به فروش این زمین مخصوصاّ خالصه
  . مبادرت ورزد

هاي دولت بـود، بـا تصـویب قـانون      کنندة بخشی هزینه ها که هرساله تأمین فروش خالصه
براساس ایـن  . درآمد حکومت تبدیل شد به یکی از منابع ثابت 1310مستغالت انتقالی در مهر 
هـا   روند فـروش خالصـه  . هاي انتقالی را به افراد بفروشد شد تا خالصه قانون به دولت اجازه داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: تهــران(، ترجمـۀ عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي     ایـران در قــرن بیسـتم  ژان پگـارد، برنـار هورکـارد و یـان ریشـار،      . 88

 .96، ص)1377نشر البرز، 
 .234- 233، ص)1374انتشارات علمی، : تهران( 6، جتاریخ بیست ساله ایرانحسین مکی، . 89
 .19رزاقی، ص. 90
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فـروش نامحـدود مسـتغالت     با تصـویب الیحـۀ   1312در سال . هاي بعد شدت یافت در سال
 91.اسـتثنا بفروشـد  شد که خالصجات را بـه جـز چنـد مـورد      توسط مجلس به دولت اجازه داده

ها عالوه بر تأمین بخشی از بودجه، عاملی موثري در برطـرف کـردن نیازهـاي     فروش خالصه
به عنوان مثال هنگامی . بینی اقتصادي بود هاي غیرقابل پیش مالی دولت در زمان اجراي طرح

شـد، رضاشـاه از    تصمیم به تأسیس بانـک فالحـت و صـنعت گرفتـه     1316که در بهمن سال 
هاي دولتـی   واست تا براي تأمین منابع مالی تأسیس این بانک، قانون فروش خالصهمجلس خ

مستثنی  1312هایی را بدهد که در قانون سال  را تصویب کند، و به دولت اجازة فروش خالصه
  92.شده بود

اگـر خریـد و فـروش    . ها، تنها تمایل دولت براي فروش کافی نبود اما براي فروش خالصه
طی این دوران آنچـه  . ماند ها محدود می ره رونق نداشت، امکان فروش خالصهزمین در این دو

شـد، افـزایش قیمـت محصـوالت      که بیش از همه موجب رونق خریـد و فـروش زمـین مـی    
ی و کیفـی اقتصـاد      . کشاورزي تجاري در بازار جهانی بود این افزایش که ناشـی از رشـد کمـ

ازار جهانی به مواد اولیۀ کشاورزي بود، موجـب  کشورهاي صنعتی، و در نتیجه نیاز روزافزون ب
نیافته، در راستاي تقسیم کار بازار جهانی بـه تولیـد    شد ایران همانند سایر کشورهاي توسعه می

در نتیجۀ این شرایط بـود  . مواد مورد نیاز بازار جهانی بپردازد، و از این طریق کسب درآمد کند
الت کشاورزي در بازار جهانی، رونق گرفـت و  که خرید و فروش زمین به واسطۀ رونق محصو

هـا توسـط ایـن     روند خرید خالصـه . ها برآمدند ها در صدد خرید خالصه تجار و صاحبان سرمایه
هاي جنگ جهانی اول متوقف شـد، ولـی    افراد که از زمان قاجار آغاز شده بود، اگرچه در سال

المللـی دوبـاره    شد اقتصـاد بـین  به علت ر 1929هاي پس از جنگ و تا پیش از بحران  در سال
در اثر همین رشد بود که تولید و صدور مواد اولیۀ کشاورزي تجاري ماننـد پنبـه،   . رونق گرفت

   93.سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران پیدا کرد... تریاك، توتون، خشکبار، کتیرا، و
تجاري مـورد   شد تا در دوران رضاشاه، کشاورزي برخورداري از چنین جایگاهی موجب می

هاي متأثر از بحران اقتصـادي در   ترویج و توسعه کشاورزي در سال. توسعه و ترویج قرار گیرد
که با کاهش تقاضاي مواد اولیۀ کشـاورزي در بـازار جهـانی همـراه     )ش1313تا  1308(ایران 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .427، ص)1377انتشارات علمی فرهنگی، : هرانت(، ترجمۀ منوچهر امیري و زارع در ایرانمالک لمبتون، . س. ك. ا. 91
 .همان. 92
 .138، صاقتصادي سیاسی ایرانهمایون کاتوزیان، . 93
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ضـا  اما پس از رفع بحران و افزایش تقا. هاي اقتصادي حکومت خارج شد بود، از اولویت برنامه
کـه   -هاي نزدیک به آغاز جنـگ جهـانی دوم   براي مواد اولیۀ کشاورزي، به خصوص در سال
در چنـین شـرایطی بـا    . افزایش یافـت  -کردند کشورهاي اروپایی خود را براي جنگ آماده می

توجه به نیاز بازار جهانی به مواد اولیۀ کشاورزي، بار دیگر سیاست توسعه و تـرویج کشـاورزي   
 1319اي بـود کـه دولـت در سـال      این توجه به اندازه. ن مورد توجه قرار گرفتتجاري در ایرا

درصد اجراي طرح پنج سالۀ کشاورزي برآمد، اما اشـغال ایـران توسـط متفقـین اجـراي آن را      
   94.ناتمام گذارد

اجراي این طرح در حالی در اولویت برنامۀ اقتصادي حکومت قرار گرفت که تقریباً از سال 
جۀ کاهش مبادالت مواد اولیه در بازار جهـانی، و در پـی آن کـاهش درآمـدهاي     در نتی 1310

هاي اقتصـادي دولـت قـرار     سازي در اولویت برنامه حاصل از فروش این مواد، سیاست صنعتی
اما بهبود قیمت مواد اولیه در بازار جهانی پس از رفع بحران اقتصادي، از نیمۀ دوم . گرفته بود

هاي اقتصادي خود بـر توسـعۀ کشـاوزي     حکومت بار دیگر در برنامه ، موجب شد تا1310دهۀ 
نیافتـه   این چرخش در سیاست اقتصادي که ویژگی اقتصادي جوامع توسعه. تجاري تمرکز کند

داري اسـت، بـه روشـنی در     و متأثر از وابستگی اقتصاد این جوامع به بازارجهانی نظام سرمایه
قابـل   1316یشگاه کشـاورزي اسـتان فـارس در سـال     سخنان رضاشاه به هنگام بازدید از نما

وي هنگام بازدید از این نمایشگاه با تأکید بر اولویت کشاورزي بـر صـنعت، بـه    . است مشاهده
  : اندرکاران برگزاري نمایشگاه گفت دست

بـه فالحـت   . مسلماً هر کس به دنبال کار فالحت یا صناعت برود کامیاب خواهد شـد «
زیرا مواد خام و محصوالت فالحتی مـا طـرف توجـه    . وجه شودباید بیشتر از صناعت ت

هر قدر محصول به . ما در بین اقالم صادرات کشور هیچ جنس تجملی نداریم. دنیاست
اي موجبـات کـار و    بنابراین حاال که خوشبختانه تا انـدازه . دست آید بازار خواهد داشت

راهم گردد تا هم براي خود و است، بایستی اسباب تشویق عموم ف میدان فعالیت باز شده
   95».میهنان مفید واقع گردند هم براي هم

 -مخصوصاً با اجراي طرح پنج سـالۀ کشـاورزي   - 1310هایی که از نیمۀ دوم دهۀ  تالش
بدین ترتیب تحوالت بازار . جهت ترویج کشاورزي صورت گرفت تحت تأثیر همین نگرش بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .185کدي، ص . 94
 .1، ص155 -156، شماره 1316اطاق تجارت، سال هشتم، . 95
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البتـه  . هاي سیاست اقتصادي ایران شـد  در اولویتجهانی و مطالبات آن بار دیگر موجب تغییر 
تمـایلی کـه ضـرورت آن را    . تأثیر نبود در این تغییر تمایل حکومت به کسب حداکثر درآمد بی

نیازهاي روزافزون حکومت به کسب درآمد و صـرف آن در ایجـاد تمرکـز سیاسـی بـه وجـود       
  . آورد می

  
  گیري نتیجه

هـایی نیـز بـا ادوار     هـا، تفـاوت   رغم برخـی شـباهت   لیایجاد تمرکز سیاسی در دورة رضاشاه ع
ها که ناشی از شرایط زمان و تا حـدود زیـادي متـأثر از     این تفاوت. گذشتۀ تاریخ ایران داشت

-اجتماعی ایران پس از انقالب مشروطه از یـک سـو، و تحـوالت سیاسـی    -تحوالت سیاسی
یگر بود، موجب شد تا حکومـت  المللی از سوي د اقتصادي متأثر از جنگ جهانی در عرصۀ بین

از جمله توسعۀ نظام آموزش و شـبکۀ  (کارگیري ابزارهاي بیشتري  ناچار به تأسیس نهادها و به
به همین دلیل و با توجـه  . براي ایجاد تمرکز سیاسی در مقایسه با ادوار قبل باشد) حمل و نقل

منابع مـالی، حکومـت ناچـار    به وجود رابطۀ مستقیم میان ایجاد تمرکز سیاسی و نیاز به تأمین 
هـاي مـورد نیـاز بگـذارد، و در جسـتجوي منـابع مـالی         بود توان بیشتري براي تأمین هزینـه 

به همین دلیل بود که حکومت رضاشـاه  . هاي مورد نیاز خود باشد جدیدتري براي تأمین هزینه
  . گیردکار درصدد برآمد تا تمام منابع اقتصادي موجود در جامعه را جهت کسب درآمد به
تمرکز قـدرت در  . در انجام این مهم، ماهیت خودکامانۀ حکومت نقش بسیار مهمی داشت

شد تا او بتوانـد تمـام منـابع     گیري به شخص وي موجب می دست شاه و محدود شدن تصمیم
مندي از این شـرایط اگرچـه بـراي دولـت      بهره. اقتصادي کشور را در انحصار حکومت درآورد

کرد، اما وابستگی اقتصـاد ایـران بـه بـازار جهـانی و       درآمد ایجاد می امکان بیشتري در کسب
ــی     ــب م ــانی موج ــازار جه ــوالت ب ــاد از تح ــن اقتص ــذیري ای ــت در   تأثیرپ ــا حکوم ــد ت ش

سـازي   گرایش به سیاست صنعتی. گیري نباشد ها عامل تصمیمهاي اقتصادي تن گذاري سیاست
ــال  ــت  1310از س ــافتن سیاس ــت ی ــق ، و اولوی ــاورزيرون ــۀ  ا کش ــۀ دوم ده در  1310ز نیم
هاي اقتصادي حکومت مثأثر از تحوالت بازار جهـانی و تأثیرپـذیري اقتصـاد ایـران از      سیاست

  . تحوالت آن بود
  

  کتابنامه
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آوري و محسـن مـدیر    ترجمـۀ کـاظم فیروزمنـد، حسـن شـمس     . ایران بین دو انقالب. آبراهامیان، یرواند
 .1378مرکز، : تهران. چی شانه

شـیرازه،  : تهـران . ترجمۀ سهیال ترابی فارسانی. شناسی سیاسی ایران مقاالتی در جامعه. یرواند آبراهامیان،
1376. 

 .1359نیلوفر،: تهران. ترجمۀ یعقوب آژند. نگرشی بر تاریخ ایران نوین. ام. آپتون، جوزف

 .تا بی. ییمطبوعاتی عطا: تهران. 2ج. ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادي. تاریخ معاصر ایران. آوري، پیتر

  .1359زمینه، : تهران. داري در ایران عصر قاجار موانع تاریخی رشد سرمایه. اشرف، احمد
  .73-76ص. 1304تیر . 2ش . س اول. آیندهمجلۀ » .سپاه و سیاست«. افشار یزدي، محمود
 .1382علمی و فرهنگی، : تهران. تبارشناسی هویت جدید ایرانی. اکبري، محمدعلی

 .1362آگاه، : تهران. ترجمۀ بهروز توانمند. اهیت دولت در جهان سومم. اورس، تیلمان

  .1369موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی سازمان برنامه، : تهران. اقتصاد ایران. باربر، جی
ترجمـۀ   .گذاري خارجی در دنیاي وابستگی متقابـل کشـورها   ماهیت سیاست. باربر، جیمز و مایکل اسمیت

  . 1372قومس، : تهران. زاده حسین سیف
ترجمـۀ محمـود   .قزاق عصر رضاشاه پهلوي، براسـاس اسـناد وزارت خارجـه فرانسـه    . پورشالچی، محمود

 .1384مروارید، : تهران. پورشالچی

مرکـز اسـناد انقـالب    : تهـران .اقتصادي ایران و آلمان بین دو جنـگ جهـانی   -روابط سیاسیفاطمه، . پیرا
  .1379اسالمی، 
زمسـتان  . 6ش . 2س . ایرانشهر فصلنامۀ. »راهبرد و سیاست سرزمینی جامعۀ ایراننظریۀ «. پیران، پرویز

  .22-34ص. 1384
: تهـران .ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ مهـدوي . ایران در قرن بیستم. پیگارد، ژان، برنار هورکارد و یان ریشار

 .1377البرز، 

جهـاد دانشـگاهی، واحـد شـهید     : تهـران . توسعه و نوسازي در ایران دورة رضاشـاه . جو، محمدرضا خلیلی
 .1373بهشتی، 

 .1371نی، : تهران. اقتصاد ایران. رزاقی، ابراهیم

 .1309فروردین  16شنبه. 1ش . س اول. روزنامۀ سعادت بشر
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. 3؛ س 1301ثـور   13شنبه  پنج. 52ش . 1؛ س 1301حوت  3شنبه  پنج. 17ش . 1س . روزنامۀ فکر آزاد
شـنبه   سه. 25ش . 3؛ س 1303جدي  16شنبه  پنج. 14ش . 3؛ س 1303عقرب  28شنبه  پنج. 3ش 
  .1303حوت 13

  .1301ثور  13شنبه  ،پنج 52، ش1؛ س 1، ص1301حوت  3شنبه  ، پنج17، ش 1، س روزنامۀ مرد آزاد
 . ف ا آدا 249در محل آرشیو  310000099سند شماره . سازمان اسناد ملی ایران

تـاریخ  : تهـران . منصوره اتحادیه و منصوره جعفري فشـارکی  ترجمۀ. پلیس جنوب ایران. سفیري، فلوریدا
  .1363ایران، 
 .1377نامک، : تهران. 1320-1300رضا شاه و قشون متحدالشکل . عاقلی، باقر

  .1369گستره، : تهران. ترجمۀ یعقوب آژند. تاریخ اقتصادي ایران. عیسوي، چارلز
. ایـزدي . س ترجمـۀ . مستعمره بدیل این کشور به نیمهاستیالي امپریالیسم بر ایران و ت. کوالگینا، لودمیال

  .1359علم، : تهران
: تهـران . ترجمۀ محمدرضا نفیس و کامبیز عزیـزي . اقتصادي سیاسی ایران. کاتوزیان، محمدعلی همایون

  .1381مرکز، 
 .1380مرکز، : تهران. ترجمۀ حسن افشاري. دولت و جامعه در ایران. _____

 .1375دفترنشرفرهنگ اسالمی، : تهران.ترجمۀ عبدالرحیم گواهی. الب ایرانهاي انق ریشه. کدي، نیکی

  .1375جاودان خرد، : تهران. ترجمۀ سیمین فصیحی. ایران عصر قاجار. س. ك. لمبتون، آ
  .1377علمی و فرهنگی، : تهران. ترجمۀ منوچهر امیري. مالک و زارع در ایران. _____

  .1316. 155 -156ش . 8س . مجلۀ اطاق تجارت
قـوة قضـائیه، روزنامـۀ    : تهران. جلد 2. هجري شمسی 1300-1320هاي  مجموعۀ قوانین و مقررات سال

  .1388رسمی کشور، 
 .1376دانشگاه تهران، : تهران. 2ج. تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران. محبوبی اردکانی، حسین

 .1379 رسا،: تهران. نیافتگی تمرکزگرایی و توسعه. چی، محسن مدیر شانه

به نقل از لوح فشردة صورت مـذاکرات  . مطبعۀ مجلس: تهران. دورة چهارم: مذاکرات مجلس شوراي ملی
  .کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی: تهران. مجلس

 .1382ایمان، : تهران. 2ج. تاریخ چهارهزار سال ارتش ایران. معطوفی، اسداهللا
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  .1374علمی، : تهران. 6ج. رانتاریخ بیست سالۀ ای. مکی، حسین
  .1356پیام، : تهران. ترجمۀ حسین ابوترابیان. ها در ایران مأموریت آمریکایی. میلپسو، آرتور
  .1381جامعۀ ایرانیان، : تهران. رضاشاه از تولد تا سلطنت. نیازمند، رضا

  .1340پیروز، : تهران. تاریخ دارایی در ایران. یکتایی، مجید
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