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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of the Third National Assembly in
the economic modernization of Iran (based on the detailed negotiations of the National
Assembly). This article examines the role of the representatives of the third parliament
in the economic modernization of Iran with a descriptive-analytical method and based
on library resources and with a historical approach. The findings of this study show that
the representatives of the third parliament in the form of four spectrums: democratic,
moderate, seminary and independent, considering the three-year period after the end of
the second parliament and at a time when the world was involved in the First World
War. Its damages were not spared. In less than a year, this parliament took steps to
reform and modernize the economy and improve the livelihood of the people by
passing economic laws, including: approving the law on the organization of the
Ministry of Finance of the whole country.
The results of the present study show that following the expansion of World War I and
the intervention of foreign powers, especially Russia and Britain, and the subsequent
military invasion of Iran due to its illusory cooperation with Germany and the
Ottomans, Iran has become a bankrupt and shattered country. The third parliament
failed to solve the pervasive economic problems and the people's expectation of solving
these problems was postponed to later periods.
Keywords: Third National Assembly, Detailed National Assembly Debates,
Constitutional, Iran's Economic Modernization, World War I
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران (با تکیه بر مشرررو
رویکرد تاریخی به بررسی نقش نمایندگان مجلس سوم در نوسازی اقتصادی ایران پرداخته است .یافته های
این تحقیق نشان داد که نمایندگان مجلس سوم در قالب چهار طیر

دمرروکرات اعترردا هیررات علمیرره و

مستقل با توجه به فترت سه ساله پس از خاتمه کار مجلس دوم و در دورانی که دنیا درگیرجنگ جهانی او
بود و قاعدتا" ایران نیز از لطمات و صدمات آن در امان نبود در بازه زمانی کمتررر از یر

سررا عمررر ایررن

مجلس با تصویب قوانین اقتصادی از جمله تصویب قرانون تشررکی ت وزارت مالیرره کررل مملکررت ایررران
گامهای در اص

و نوسازی اقتصادی و بهبود معیشت مردم برداشتند .از نتایج تحقیق حاضر مستفاد گردید

که در پی گسترش دامنه جنگ او جهانی و مداخ ت قدرتهای خارجی بویژه روس و بریتانیررا و برردنبا
آن یورش نظامی به ایران به دلیل واهی همکاری آن با آلمان و عثمانی ایررران برره یر

کشررور ورشکسررته و

مت شی تبدیل شده و مجلس سوم از حل مشک ت اقتصادی فراگیر ناکام مانده و انتظار مررردم از حررل ایررن
مشک ت به دوره های بعد موکو گردید.
واژگان کلیدی :مجلس سوم شورای ملرری مشرررو مررذاکرات مجلررس شررورای ملرری مشررروطه نوسررازی
اقتصادی ایران جنگ جهانی او

 1دانشجوی دکتری گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران ایران
2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران ایران(نویسنده مسئو )
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مذاکرات مجلس شورای ملی) بوده است .این مقاله با روش تفسیری -کیفی و برپایهی منابع کتابخانهای و با

مقدمه و بیان مسئله
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با وقوع انق ب مشروطه فضای تازه ای در تاریخ معاصررر ایررران گشرروده شررده و سرریر تحررو ت سیاسرری
اجتماعی و اقتصادی این کشور به مسیری متفاوت از سالیان پرریش سررود داده شررد .تشررکیل مجررالس ملرری
ساختار حاکمیت را از رویکرد سلطنت محور به شورا محور تغییر داده و تصمیمات اتخرراش شررده بررر مبنررای
آرای عمومی همه مناسبات سلطنت استبدادی و ت

محوری زیر سلطه شاهان قاجررار را متحررو نمرروده و

ایران را از دنیای قدیم با لوازمات منسوب به جهان مدرن با الزامات مصبوب راهبری نمود.تحو ت مجالس
شورای ملّی مشروطه همراه با ت ش برای نوسازی در همه شئون جامعرره بررویژه اقتصررادی و تغییررر سرراختار
مالی و اداری کشور شکل گرفته بود.مباحثی که با همه ت شهای صورت پذیرفترره گذشررته هم نرران بعنرروان
یکی از مطالبات جدی و مستمر ینحل باقی مانده است .لذا بحررن نوسررازی اقتصررادی و رسرریدن برره پایرره
کشورهای توسعه یافته تا لحظه ای که در محافل علمی و پژوهشی مطر باشد هم نرران بررا خررود مباحررن
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گذشته را نیز به میان خواهد آورد .نکته مهم اینکه مجالس قانونگررذاری ایررران پررس از تشررکیل مشررروطه و
بدنبا آن حاکمیت سلسله پهلوی و مذاکرات و مباحن آن و پرداختن به آنهررا صرررفاد پرررداختن برره گذشررته
صرف تاریخی نبوده و بعنوان مبحن مهم روز مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته اسررت .بررا ایررن
وص

نگاهی به مذاکرات مجلس سوم آشکار می کند در مواردی که به مسائل اقتصادی مربرروم مرری شررد

اکثریت نمایندگان مجلس بدلیل نیاز مبرم جامعه و مطالبات روزافررزون مررردم آن روزگررار برره اصر حات و
نوسازی اقتصادی بویژه در حوزه ساختاری تمایل زیادی از خود نشان می دادند .در مجلس سوم دموکراتهررا
که عمدتا درس آموختگان و آشنایان با اص حات همه گیررر دنیررای برررب بودنررد خواسررتار تغییررر اوضرراع
فئودالی حاکم به سرمایه داری مدرن بربی بودند .آنها باور داشتند که ساختار جدید باید بر سه اصل تمرکررز
و پارلمانتاریسم و دموکراسی مبتنی باشد؛ ایران باید برنامه صنعتی شدن را آباز تا کشور بتواند در برابر نفوش
اقتصادی دو خارجی مقاومت نماید و نظام دموکراسی از راه تدابیر اقتصررادی توسررعه یابررد در حررالی کرره
نمایندگان وارد در جرگه اعتدالیون ع قمند به تاخیر و مسکوت نهادن اص حات اقتصادی بودنررد .نوسررازی
اقتصادی و اص حات برای بقای مشررروطیت زم بررود امررا ایررن کررارهم خشررم دو قرردرت خررارجی و هررم
خصومت زمامداران و م کان ثروتمند را به دنبا داشت .اقدامات مجلس سوم شورای ملی از جمله بررسی
و تصویب قانون معرفی اسکناس بان

شاهنشاهی ایران؛ قانون منع خررروط طر و نقررره؛ قررانون تشررکی ت

وزارت مالیه کل مملکت ایران؛ قانون مالیات مستغ ت؛ قانون مالیررات دخانیررات همرره و همرره در راسررتای
نوسازی اقتصادی و مدرن شدن مطر بوده است .اما عواملی که در ضمن تحقیق حاضررر برخررواهیم شررمرد
راه را بر هرگونه نوسازی اقتصادی در دوران پس از مشروطه و پیش از استقرار پهلوی بست .خاطرنشان می
سازد عملکرد اقتصادی مورد بحن قابلیت این را دارد که در ابعاد وسیعتری مررورد مطالعرره و بررسرری قرررار
گیرد.
مبانی نظری و سابقه پژوهش

مذاکرات مجلس در تمامی ادوار گذشته یکی از مهمترین منابع ناب و دسررت او جهررت تحقیررق در ترراریخ
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معاصر ایران است که متاسفانه تا به حررا از آن اسررتفاه مطلرروبی نشررده اسررت؛ مخصوصراد زمررانی کرره یر
پژوهشگر بخواهد به عملکرد و نقش نمایندگان در خصوص اص

اوضاع نابهنجررار بدررردازد .درایررن بررین

مشرو مذاکرات مجالس ملی مشروطه حاوی مجموعه ای از نظراتی است که برره دلیررل حضررور افرررادی از
تمامی طبقات و گروههای اجتماعی بازتاب نوع تفکر و نگرش این گروههررا برره مسررائل مختلر

سیاسرری

اجتماعی و اقتصادی نیز می تواند در شمار آید .در این مذاکرات به مباحن گوناگونی از مقو ت اقتصررادی
سیاسی و اجتماعی آموزش و پرورش مسئله زنان انتقاد از وضعیت و عملکرد دولت و نیررز سیاسررتگذاری
داخلی و خارجی مطبوعات و حتی مسائل شخصی پرداخترره شررده اسررت .از آنجررا کرره مسررئله اصررلی ایررن
پژوهش بر سر نقش نمایندگان مجلس سوم ملی در مقوله نوسازی اقتصادی است لذا مهمترین منبع استفاده
شده همین مشرو مذاکرات میباشد .البته منابع دیگری نیز در این خصرروص مررورد توجرره و بررسرری قرررار
گرفته است.

کتاب احزاب سیاسی در مجلس سوم ( 1334 - 1333ه.د) نوشته منصوره اتحادیه (نظررام مررافی) از جملرره
منابع مهمی است که بررسی احزاب سیاسی در روزگار مجلس سوم شامل رابطه آنها با یکدیگر و بررا دولرت
ایران و دو خارجی بحن در ماهیت احزاب و مسائل مربوطه به انتخابات تهرران و شهرسررتانها و بررا خره
تحلیل مجاد ت ایدئولوژیکی احزاب و نتایج آن در رویدادهای سیاسی ایران در آن بصررورت خرروبی مررورد
بررسی قرار گرفته است و در جای جای مطالب آن به مباحن اقتصادی که در کنار مقولرره امنیررت دو ضررلع
اصلی مطالبات مردم رهیده از دست اسررتعمار خررارجی و اسررتبداد داخلرری آن روزگررار را تشررکیل مرری داد
پرداخته شده است .الهام مل

زاده و زهرا حامدی نیز در شماره (10ویژه مجلس) نشریه پیررام بهارسررتان در

مقاله ای با عنوان مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس او و سوم شورای ملی نخستین گام عملی هررر
چند کوتاه را در واکاوی مشرو مذاکرات مجالس او و سوم ملرری مشررروطه بررا هرردف بررسرری عملکرررد
اقتصادی آنها برداشته اند؛ که می تواند مورد توجه قرار گیرد.
آغاز بکار مجلس ملی سوم و گروه بندی سیاسی نمایندگان
نهضررت مشررروطه ریشرره در تحررو ت تاریخرررری یرررر

سررررده پیررررش در ایررررران داشررررت کرررره

مهمتریررن وجرره آن آشررکار شرردن ناتوانرری و عقررب ماندگرری ایررررن کشررررور در برابررررر جوامررررع
مرردرن بربرری بررود( .بنی نژاد  )133 1395نظام اقتصادی قاجار دچار ضع

شدید شده بود .این ضع

د یل متعددی داشت از جمله فقدان نگرش اص حی در ساختار اقتصادی کشور با توجه به پیوند خرروردن
ایران با سیاست بین الملل و ارتبام با دو اروپایی که اقتصاد آنها دگرگون شده بود ضع

حکومتی قاجررار

در مقایسه با صفویه چنگ اندازی قدرتهای اروپایی به منابع خام و مراکز تجاری و از جمله بنررادر شررما و
جنوب کشور و فقدان جامع نگری .در این عصر تجارت و اقتصاد کشور دارای رشررد منفرری بررود( .برراقری
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در رابطه با نقش مجلس سوم ملی در مقوله نوسازی اقتصادی تحقیق مستقلی صررورت نگرفترره اسررت امررا

 )29 1391لذا برای حل این مشک ت مشروطه خواهان متجدد اواخر قرن نوزدهم و بعد از آن دو هرردف
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عمده داشتند :حاکمییت قانون و نوسازی .تصور آنها این بررود کرره وقترری قررانون حرراکم شررد نوسررازی کررار
دشواری نخواهد بود(.کاتوزیان  )440 1380با پیش فرررم مررذکور برگررزاری انتخابررات مجلررس سرروم و
سدردن دوباره امورات جاری مملکت آشفته احوا آن روزگار در حوزه قانون گذاری و نظارت بر عملکرررد
دستگاههای اجرایی با توجه به دخالت دو افزون خواه خارجی و طرفداران استبداد داخلی یکی از پی یررده
ترین مقو ت به ظاهر ینحل آن عصر بشمار می رفت .اما مررردم و بررویژه رهبررران تررازه رهیررده از چنگررا
شاهان قاجار و عوامل و نوچه های آنان در اقصی نقام کشور حاضر به از دست دادن دست آوردهای خود
نبوده و تشکیل مجلس را پی جویی می کردند .تا اینکه «پس از اولتیماتوم  1291 /1911ش .روسیه به ایران
که به انح

مجلس دوم و استقرار دیکتاتوری ناصر المل

منتهرری گردیررد سرررانجام ناصررر الملر

نایررب

السلطنه در آستانه جنگ جهانی او در برابر نیروی فزاینده آزادیخواهرران و محافررل سیاسرری بررویژه فعالیررت
انجمن ایالتی تبریز تحو ت روابط بین الملل و رسیدن شاه به سن بلوغ نرراگزیر فرمرران انتخابررات مجلرس
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سوم را به نام سلطان احمد شاه صادر کرد و خود به سرعت کشور را ترک گفت .مراسم تاجگررذاری احمررد
شاه به عنوان نخستین پادشاه پرورش یافته در دامان مشروطه در میان موجی از شور و هیجان ملی با شررکوه

تمام برگزار شد .بدیهی است که بریتانیا و روسیه با گشایش مجلس سخت مخالفت داشتند؛ چه بررا فعالیررت
مجلس محافل آزادیخواهی ملی رونق می گرفت مطبوعات آزادانه تر عمل می کردند احزاب سیاسی فعا
می شدند و در نتیجه مخالفت با مداخ ت بیگانگان نضج می گرفت .با خره روسررها موافقررت نمودنررد کرره
انتخابات در سایر نقام ایران به شرطی جریان یابد که ابتدا در تهران افراد صالحی انتخاب گردند» (اتحادیرره
.)71 1371
در چنین اوضاعی «با افتتا مجلس بار دیگر حکومت مشروطه به وجود آمد و فعالیت احررزاب سیاسررری و
جرایرد ملی آباز شد .سقوم ناصرالمل

بروز جنگ جهانی و کاهش نفوش روسها موجرب شرد ترا ایرررن

برار دموکراتها در مجلس حضور گسترده تری بیابند .ناصرالمل

در خر

زمامررداری خررود برره خواسررت

روسها همواره تر ش کررد ترا حرزب دموکرات را محو کند .با این حررا در ایررا ت و در انتخابررات دوم
تهران که برای جرایگزینی  7نفر از وک ی مستعفی انجام شد اکثریت با دموکراتها بود  .برره طررور کلرری در
مجلس سوم چهار گروه سیاسی حضور داشتند:
.1حزب دموکرات با 31نفر عضو.2 .حزب اعتدا با 29نفر عضو.3 .هیأت علمیه که گروهی جدیررد بررود بررا
14نفر عضو.4 .گروه بیطرف که با دموکراتها ائت ف کرده بود با 20نفر عضو .البته به دلیل ادامه انتخابررات در
طو دوره و ورود تدریجی وک به مجلس تعداد اعضرای احزاب در این دوره همواره متغیر بررود .ریاسررت
حزب دموکرات هم نان با سلیمان میرزا بود و مرامنامه و تشکی ت آن تغییرر چندانی نکرده بود .از جملرره
اهداف این حزب عبارت بودند از:
ررسیدگی به اقدامات دولت در سه سا دوره فترت

ر مجازات خائنین
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ر اجرای اص حات در زمینه های مالی فرهنگی و سربازگیری.

حزب اعتدا هم همان حزب »اجتماعیون و اعتدالیون«جلس دوم بود که با انحر

مجلررس برره دو دسررته

»آزادیخواه «و »روحانی «تقسیم شدند .هدفشان نیز مانند گذشته انجام اص حات تدریجی بود.

ریاست هیأت علمیه را سیدحسن مدرس به عهده داشت .گرچه تعداد اعضای ایررن گررروه انرردک بررود امررا
تعداد روحانیون در این دوره زیاد بود و به نظر میرسد برخی وکر ی روحرانی که در گروههای دیگر عضو
بودند در بعضی موارد موافق هیأت علمیه رأی میدادند.

اهرداف این گروه عبارت بودند از.1:حمایت از فقرررا.2.حفررش شررریعت.3.همرراهنگی قرروانین بررا مقتضرریات
مملکت و مخالفت با قوانین بیگانه با اس م بره ویرژه اص

قانون عدلیه و یحه قانون جزا.

متأسفانه شروع جنگ جهانی او و تبعات آن بار دیگر فعالیت احزاب را محرردود کررررد .دموکراتهررا تحررت

فشار روسها مجبور به مهاجرت شدند و مجدداد مجلس تعطیل شد»(.آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در
نقش مجلس سوم در نوسازی اقتصادی
با توجه به این که هدف اصلی این مقاله بررسی نقش مجلس سوم ملی در مقوله نوسازی اقتصادی بررا تکیرره

بر مشرو مذاکرات مجلس شورای ملی است ر و نه لزوما تحلیل و ارزیررابی کلرری ترراریخ اقتصرراد ایررران -
ت ش شده است تا نظرات و دیدگاههای نمایندگان دوره مورد نظررر مررورد بررسرری در خصروص نوسررازی
اقتصادی ایران قررار گیررد .نظر به اینکه «در ابتدای مشروطیت و تشکیل اولین دوره تقنینیه سازمان مررالی و
تشکی ت دارایی و طرز تنظیم بودجه بصورت قدیم بود(».عیسوی )576 1362لذا بررا توجرره برره ضرررورت
تغییر ساختار مالی و رفع مشک ت معیشتی مردم با بررسی محتوای مشرو مذاکرات نماینرردگان ایررن دوره
مشخص می گردد که کارنامه فعالیت سومین دوره قانونگذاری مجلس شررورای ملرری در ضررمن برپررایی 79
جلسه رسمی مشتمل بر بررسی و تصویب  27قانون و دیگر تصررمیمها از  14آشر  1293تررا  11آبرران 1294
می باشد و قریب به یقین اکثر این قوانین مربوم به ساماندهی اوضاع مالی و اقتصادی آن دوران بوده و بجز
قانون تعمیر مقبره نادرشاه و بررسی کابینه های مستوفیالممال

در دو نوبت و مشیرالدوله در ی

نوبررت و

چند مطلب ناچیز و کم ارزش سایر قوانین مصوب ارتبام مستقیمی بررا اقتصرراد داشررته اسررت).ر.ط وبگرراه
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس می مشرو مذاکرات دوره سوم مجلس ملی)
البته که نمایندگان چاره ای جز پیگیری مطالبات مردم در حوزه اقتصادی را نداشتند؛ چرا که بحران مررالی در
کنار ورشکستگی و وازدگی نظام سیاسی دو رکن مهم خواسته های مردم از برپررایی جنرربش مشررروطه را در
کنار سایر عوامل شکل می دادند(.آدمیت  )143 1355ورود نمایندگان به مباحن اقتصادی بصورت رسررمی
از جلسه نهم شروع می شود .پیش از آن و در ضمن هشت برپا شده اوقات نمایندگان در بحررن و بررسرری
در خصوص صحت و س مت انتخابات دوره سوم و هم نین اعتبارنامه نمایندگان منتخب مررردم از اقصرری
نقام کشور سدری شده ودر نهایت و پس از طی ایررن مرحلرره نفررس گیررر بررا نطررق اثرگررذار شرریخ اسرردا

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

ایران )70-68 1384

مح تی نماینده خوانسار و گلدایگان در دوره سوم مجلس شورای ملی ورود جدی مجلس سوم در راستای
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اص

امورات کشور و بویژه در حوزه مالی کلید زده شد .دلیل عمده آباز به سررخن وی قرآئررت پیشررنهاد

عزالممال

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس توسط مؤتمنالمل

رئیس مجلس به این شررر بررود «چررون

تعویق تشکیل کابینه وزراء مضراتى را شامل است که زم به تشریح نیست این بنده پیشنهاد مرریکنم هیئترری
از طرف مجلس شوراى ملى به اتفاد آقاى رئیس شرفیاب حضور اعلیحضرت همررایونى گردیررده و اسررتدعا
نمایند هر چه زودتر آقرراى مسررتوفىالممال

کابینرره خررود را تشررکیل و برره مجلررس شرورای ملررى معرفررى

نمایند( ».صورت مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه نهم روز سه شنبه  24شهر ربیعا و سا )1333
شیخ اسداله مح تی که در زمره خطبای برجسررته آن دوران برروده و سررابقه عضررویت در دوره دوم مجلررس
شورای ملی را نیز داشت در مقام پاسخ به رئیس جلسه که اظهاری در باب پیشنهاد عزالممال
 ...بدبختانه مجلس شوراى ملى که در این دو ماه بلکه متجاوز نتوانسته است ی
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 ...یکى از جهات عمده این است که ی

دارد گفت «

قدم رو به اصر

بررردارد

کابینه درستى در این مدت دو ماه به مجلس نیامررده و برره مجلررس

معرفى نشده زیرا اص حاتی را که مجلس داخل میشود باید به ترتیررب قررانونى و از مجررراى خررودش وارد
شود و خارط شود به این معنى مث د مجلس مىخواهد در اص حات مالیه داخل شود که عمده نظر مردم هم
به اص حات مالیه است طریق این اص

این است که از طرف دولت ی

وقت مجلس داخل در آن اص حات بشود و ی

پیشنهادى برره مجلررس بشررود آن

نظریاتى اتخاش کند تصمیمى بگیرد و آن تصمیم خودش را

به دست دولت بدهد که دولت به موقع اجرا بگذارد»(.همان) باید اشعان نمود کرره جرران مایرره و اصررل کر م
شیخ اسداله همین جمله عمده نظر مردم هم به اص حات مالیه است بوده و ایررن اشرراره و تاکیررد از جانررب
وی بیانگر اهمیت موضوع و آگاهی وی از اصلی ترین مطالبه مردم آن روزگار بوده است.
دومین پیشنهاد هم که در جلسه نهم دوره سوم مجلس شورای ملی مطر گردیده باز هم رنگ و بوی مالی
داشت .سومین پیشنهادی که از جانب نماینده تهران در مجلس خوانده شررد؛ برراز در دایررره اصر

اوضرراع

اقتصادی کشور قرار می گرفت .میرزا قاسم خان تبریزی معروف به صوراسرافیل نماینده کردان و ساوجب غ
در خواسته خود با عنوان مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى چنین مقرر کرررده بررود «.از قرررار تحقیررق
کفیل خزانهدارى کل برخ ف قانون اساسى قراولخانههاى دولتى طهررران از نقررام دیگررر را برره عرررم بیررع
گذارده است .چون انتقا دارائى دولت به موجب اصل ( )22قانون اساسى از خصایص مجلس شوراى ملى
است؛ لذا این بنده تقاضا میکنم که الغاء معامله واقع و جلوگیرى از فررروش قراولخانررهها از طرررف مجلررس
شوراى ملى به وزارت مالیه اخطار شود .قاسم تبریزى»(.همان)
اهمیت حل مشک ت اقتصادی در دوره سوم به روشنی هر چنررد برره اجمررا در مقایسرره تطبیقرری عملکرررد
اقتصادی مجالس او و سوم شورای ملی بیان شده است .نویسندگان مقاله مزبور که یکی از معدود کارهای
پژوهشی در این حوزه است بر این باورند کرره «تصررویب قرروانین اقتصررادی متعرردد مجلررس سرروم ادامررهی
نگرانیهای مجلس را از شرایط اقتصادی مینمایاند .مسألهای که احساس خطر شدید نمایندگان از وضعیت
بد اقتصاد مملکت را القاء میکرد برای شاه بود .متقاب د محمدعلی شاه نیز کرره از اقرردام مجلررس برره شردّت

عصبانی شده بود در صدد ت فی برآمد یکی از عوامل اصلی در بروز مشک ت سیاسی بعرردی و مقاومررت
شاه در برابر اجرای قوانین مشروطه ریشه در همین ماجرا داشت( .».مل
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زاده و حامدی؛)598 1389

آنان با اشاره به اینکه؛ پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس سوم را طبقهی تجار تشکیل نمرریداد خرراطر نشرران
نمودند که «واکنش بازرگانان که در قبا عملکرد اقتصادی مجلس این دوره با بیشررترین اعتراضررات طیر
تجار مواجه شد نتیجه منطقی صیانت از پایگاه و خاستگاه نمایندگان مجلررس سرروم شررورای ملرری را نشرران
میداد»(.همان )598
مقایسهی نمونههائی از اقدامات اقتصادی و در عین حا در تضاد با منافع تجررار در دوران سررومین مجلررس
شورا یکی از مباحن جالب این تحقیق برگرفته از مشرو مذاکرات مجلس سوم ملرری کرره اشرراره ای برره آن
خالی از لط

نیست« :دو رسم واگذاری تیو و تسعیر اجناس که از همان ابتدای دوره قاجار مرسوم بود و

ایران به شمار می رفتند و از سوی مجلس و در جهت ساماندهی به وضررعیت موجررود تمهیررداتی اندیشرریده
شد .مبنی بر این که برای رسیدگی به این دو مقوله در برنامهی کاری نمایندگان اخررذ مالیررات منبعرری برررای
درآمد دولت و جلوگیری از نفع گروهی خاص مورد توجه قرارگرفت .از آن جا که برررخ ف مجلررس او
که در اکثر قوانین اقتصادی نمایندگان تجار صاحب نظر بوده و از جان و د برای موفقیت مصوبات مجلس
ت ش میکردند؛ این بار چون طبقهی تجار صاحب کرسی چندانی در مجلس نبودند و در ضمن از ناراضیان
شمرده میشدند؛ در مجلس سوم قوانین اقتصادی مبتنی بر دانش تجاری ایشان و در جهت رفررع مشررک ت
مالی کشور نمودی نداشت .به واسطهی فقدان امنیت و شرایط نامناسبی که سرمایههای آنها را برره مخرراطره
میانداخ ت و در عمل به معنای ناکارآمدی حکومت مشروطه در حفش موقعیت و منافع تجار قلمداد میشد
دلسردی و ناامیدی تجار از مشروطه و تحو ت اساسی وعده داده شررده زمرران اسررتقرار حکومررت مشررروطه
امری دور از انتظار نبود(.».همان )599 - 598
قوانین مصوب دوره سوم مجلس ملی:
هر چند که نویسنده تاریخ اقتصادی ایران بر این باور است که«در دوره سوم مجلس بواسطه کوترراهی مرردت
و تعطیل آن که منجر به فطرت  5ساله شد؛ قوانین زیررادی از مجلررس نگذشت(».عیسرروی  )582 1362امررا
نگاهی به کارنامه این مجلس نشان از تصویب قوانین زیاد و مهمی به همراه دارد که در شیل بصورت گررذرا
عناوین آنها شکر می گردد.
قانون نسخ قانون  23جوزا  - 1329مصوب  25اسفند  1293مجلس شورای ملی.
قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت  -مصوب  30فروردین  1294مجلس شورای ملی.
قانون تفتیش و نظارت مالیه  30 -فروردین  1294مجلس شورای ملی.
قانون معرفی اسکناس بان

شاهنشاهی ایران  -مصوب  6اردیبهشت  1294مجلس شورای ملی.

قانون منع خروط ط و نقره  -مصوب  18اردیبهشت  1294مجلس شورای ملی.

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

به واسطهی نقش مهمی که در کاهش عایدات دولت ایفا میکردند از جمله عوامل مؤثر در ضع

اقتصادی

قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه  18 -اردیبهشت  1294مجلس شورای ملی.
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قانون تشکی ت وزارت مالیه  -مصوب  15خرداد  1294مجلس شورای ملی.
قانون محاکم تجارت  -مصوب  20تیر  1294مجلس شورای ملی.
قانون پستی  -مصوب  5امرداد  1294مجلس شورای ملی.
قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه  8 -امرداد  1294مجلس شورای ملی.
قانون مالیات مستغ ت  -مصوب  9شهریور  1294مجلس شورای ملی.
قانون مالیات دخانیات  -مصوب  6مهر  1294مجلس شورای ملی.
قانون اص

ماده  2قانون تحدید تریاک  -مصوب  9مهر  1294مجلس شورای ملی.

قانون فروش رحبه و ببیرا  -مصوب  9مهر  1294مجلس شورای ملی.
قانون تعمیر مقبره نادرشاه  -مصوب  9مهر  1294مجلس شورای ملی.
قانون سربازگیری  -مصوب  9آبان  1294مجلس شورای ملی.
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تصویب خطابه افتتاحیه مجلس شورای ملی  24 -صفر  1333مجلس شورای ملی.
تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانهداری -
 24ربیع ا و  1333مجلس شورای ملی.
تصمیم مجلس شورای ملی راجع به نظامنامه داخلی مجلس به کمیسیون خرراص  19 -ربیررع الثررانی قمررری
مجلس شورای ملی.
تصمیم مجلس شورای ملی راجع به اجرای موقت بودجررههای مصرروبه کمیسرریون بودجرره و موقرروفا جرا
ماندن بودجه دوایر و اداراتی که جدیدا برای آن بودجه پیشنهاد می شود تررا تصررویب مجلررس  15 -رجررب
1333قمری مجلس شورای ملی.
تصویب بودجه سه ماه و هجده روز مجلس از  13قوس الی آخر حوت بارس ئیل سنه  – 1333مصرروب 8
ربیعا و  1333قمری.
تصویب قانون تفریغ بودجه  9ماهه تنگوزئیل  1329مجلس شورای ملی از او حمل الی آخررر برررط قرروس
سنه مزبوره – مصوب  10ربیعالثانی  1333قمری مجلس شورای ملی (برای  9ماه).
تصویب قانون تفریغ بودجه سه ساله ایام فترت  -مصوب  10ربیعالثانی  1333قمری مجلس شررورای ملرری
(برای سه سا ).
تصویب بودجه توشقانئیل ( ) 1334 – 1333مجلس شورای ملی – مصوب  20شوا  1333قمری مجلس
شورای ملی.
تصویب قانون تفریغ بودجه سه ماه و هیجده روزه آخر سا بارس ئیل سنه  1333مجلررس شررورای ملرری –
مصوب  14شیقعده  1333قمری مجلس شورای ملی (برای سه ماه و هیجده روز).
بررسی و تحلیل قوانین اقتصادی مصوب مجلس سوم ملی
قانون نسخ قانون  ۲3جوزا 13۲۹

قانون نسخ قانون  23جوزا  1329یکی از قوانین مهمی است که در راستای حل معض ت مررالی و نوسررازی
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اقتصادی کشور از تصویب مجلس سوم گذشته است .اما قانون  23جرروزا چرره بررود کرره دولررت نسررخ آن را
بعنوان مهمترین اقدام برای اص

مالیه کشور می دانست .نگاهی به اسناد برجای مانده از آن ایام نشان مرری

دهد که «طی سا های پس از جنبش مشروطه دولتهای ایران تقریبا همیشه دچار بحرانهای مالی بودنررد و
با خص بازپرداخت اقسام وامهای سنگینی که از  2کشور روسیه و انگلستان اخذ شده بود ماهها به ترراخیر
میافتاد .در اواخر سا  1328د .دولت وقت درصدد برآمد برای ساماندهی به امور مالی کشور مستشررارانی
از کشورهای خارجی استخدام کند و به دنبا آن زمینه استخدام مورگان شوستر آمریکایی و چند تررن دیگررر
از اتباع آن کشور فراهم آمد و این گروه در  12جمادیا و  1329وارد تهران شدند .شوستر برررای پیشرربرد
کار خود یحهای تنظیم کرد و برای تصویب به مجلس شورای ملی (دوم) فرسررتاد .برره ربررم نارضررایتی و
مخالفت دو بان

شاهنشاهی و استقراضی نمایندگان مجلررس در  15جمادیالثررانی 13 / 1329ژوئررن 1911

برابر با  23خرداد (جوزا) 1290با یحه اختیارات و حیطه وظای

و عمررل شوسررتر موافقررت کردنررد .ایررن

برای دولت ایجاد میکرد و تا حدود زیادی مانع از کارشکنی و م حظات بیرقانونی و زورگویانه دو کشررور
روسیه تزاری و انگلستان در امور مالی و اعتباری ایران میشد .برره همررین دلیررل بررویژه روسهررا خیلرری زود
مخالفت خود را با شوستر و گروه او آباز کردند و هنگامی که وی درصدد برآمد ام ک شعاعالسلطنه یکرری
از مقروضان دولت را به نفع خزانررهداری تصرررف کنررد روسهررا برره دروغ ایررن امر ک را در رهررن بانر
استقراضی اع م کردند و به دنبا مقاومت شوستر روسیه به دولت ایران اولتیماتوم داد که در اولین فرصت
وی را از ایران اخراط کند در بیر این صورت قشون روسیه که آن زمان در مناطق وسرریعی از شررما ایررران
مستقر بود به سوی تهران حرکت خواهد کرد .با وجود ایستادگی مجلس و اعتراضات گسترده مردم دولت
وقت به این خواسته ستمکارانه روسیه تزاری که با سکوت و همراهی ضمنی انگلیسیان همراه شده بود تررن
داد و وثودالدوله وزیر خارجه وقت طی نامهای خطاب به سفیر روسیه موافقت دولت ایران را بررا خواسررته
آن کشور اع م نمود و به این ترتیب به حضور شوستر در ایران پایان داده شد»(.شاهدی )1381
مطابق صورت مشرو موجود از جلسه  18دوره سوم مجلس ملی که روز چهارشنبه سلخ شررهر ربیعالثانیرره
 1333منعقد شده حسن پیرنیا(مشیرالدوله) رئیسالوزراء وقت با تصریح به اینکرره؛ « ...مالیرره مررا در حالررت
اسفناکى است و  ...لذا هیات دولت هم و ص

میداند که منتظر نوشتن قانون تشررکی ت اساسررى وزرات

مالیه نشده همین امروز یحه به مجلس پیشنهاد کند که به موجب آن قانون  23جوزا نسخ و ی

کمیسیونى

در وزرات مالیه تشکیل شود برای نظارت در وصو و ایصا کلیه وجوهررات دولتررى و تفتیشررات زمرره در
کلیه عملیات مالى و مطابقه کردن کلیه حوالهجات دولت با بودجههاى معمولى وزارتخانهها ».یحرره ای کرره
قانون  23جوزا را نسخ خواهد کرد جهت تصویب در صحن مجلررس برره نماینرردگان ارائرره نمود(.صررورت
مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  18روز چهارشنبه سلخ شهر ربیعالثانیه .)1333

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

قانون برای شوستر در جایگاه خزانهداری کل کشور اختیارات وسیعی قائل شده بود و تمرکز مررالی مطلرروبی

مدرس رئیس گروه هیئت علمیه طی اظهارات قابل تاملی در مخالفت با انتخاب سه نفر اعضای کمیسیون از
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سوی مجلس بیان داشت «در نظریات هیئت دولت که واقعاد با خصوصیات قانونى و با حسبات آقایرران کرره
نسخ قانون  23جوزا با آن موافق است عرضى ندارم  ...ولیکن عقیده من بر این است کرره ایررن کمیسرریون را
خود هیئت دولت یا وزیر مالیه اگر ص

بدانند معین کنند و مجلس شورای ملى دخالت در نسخ و نصررب

و بیر آن نداشته باشد  ...لهذا اگر ص

بدانند به نظر خود وزیر مالیه یا هیئررت دولررت کرره نماینرردگان هررم

اطمینان کامل دارند واگذارند و خودشان کمیسیونى در تحت ریاست وزیر مالیه تشکیل دهند و همان نسررخ
قانون  23جوزا را بکند و اختیار با خود وزیر باشد(».همان)
اما علیربم مخالفت صریح شاهزاده سلیمان میرزا و سیدحسن مدرس قانون نسخ قانون  23جوزا بررا همرران
کیفیت و بدون اص حات از تصویب نمایندگان مجلس گذشت .قانونی کرره در عمررل راه را برررای تشررکیل
وزارت مالیه در آینده هموار نموده هر چند که نقش خاصی در بهبود اوضاع معیشتی مردم در کوترراه مرردت

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

نداشت .شایان شکر می باشد که از نظر سیاسی بنا به اعتراف و اشعان مورخ الدوله سدهر «لغو این قانون علی
ربم میل روس و انگلیس موفقیتی برای دولت و مجلس محسوب می شد و نشان مرری داد کرره اگررر دولررت
مورد تأیید اکثریت مجلس باشد می تواند به اهداف خود دست یابد .بعد از این قررانون سررفارت انگلسررتان
این اقدام ضد متفقین مجلس را ناشی از تبانی قبلی منشی سفارت آلمان با مؤتمن الملر

رئرریس مجلررس

دانست(.سدهر مورخ الدوله؛)153 1362
قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه
در تاریخ  30ثور مطابق  5رجب  1333قمری طی تصررویب مرراده واحررده ای مرردت مأموریررت کمیسرریون
مذکور در ماده دوم قانون  26حوت تا بیست روز بعد از گذشتن تشکی ت اساسی وزارت مالیرره از مجلررس
با همان ترتیبات و وظایفی که در قانون مزبور مقرر شده است تمدید میشود .هدف از ارائه این ماده واحده
که توسط وزارت مالیه پیشنهاد شده بود چنین عنوان شده است «مجلس مقدس شوراى ملى چون تا وقتررى
که قانون تشکی ت اساسى وزارت مالیه از مجلس نگذشته به موقع اجرا گذاشته نشده است وجود کمیسیون
نظارت و تفتیش در وزارت مالیه زم است لهذا ماده واحده شیررل را پیشررنهاد و برره فوریررت تصررویب آن را
تقاضا میکند(».صورت مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  38روز پنجشنبه پررنجم شررهر رجررب .)1333
این قانون مسئله و موضوع مهمی را دنبا نمی نمود و صرفا" بستر زمینه تشکیل وزارت مالیه را فرآهم مرری
نمود.
قانون معرفی اسکناس بانک شاهنشاهی ایران
قانون راجع به اسکناس بان

شاهنشاهی ایران مصوب  7ثور مطابق  12جمادیالثانیه  1333قمری.

ماده  - 1برای رفع اشکا ت جریان امور صرافی مملکت که به واسطه مسدود بودن راههررای اروپررا و کمرری
ورود نقره از تبدیل بلیطهای بان شاهنشاهی حاصل شررده اسررت و برررای حفررش تعرراد و تناسررب جریرران

مسکوک نقره در معام ت بان

شاهنشاهی ایران مکل

است که از هشتم برط ثررور 1333الرری شصررت روز
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متوالی در مقابل بلیطهای خود روزی فقط ده هزار تومان مسکوک نقره ایران تأدیه نماید.
ماده  - 2ع وه بر مبلغ ده هزار تومان روزانه بان

مکل

و در موقعی که مردم اسکناس برای مبادله میبرند .ی

است در موقعی که به مردم پو اسکناس میدهد
تومان آن را مسکوک نقره تأدیه بکند.

ماده  - 3در کلیه معام ت دولتی و مملکتی کمافیالسابق بلیط بان

رواط خواهد بود.

ماده  - 4بعد از انقضاء شصت روز مذکور در ماده او این قانون از درجه اعتبار ساقط است.
ماده  - 5این قانون فقط شامل پایتخت است.
ماده -6وزارت داخله مأمور اجرای این قانون است(.صورت مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  29روز
سهشنبه دوازدهم شهر جمادىالثانى .)1333همانگونه که از ماده  4این قانون مستفاد میشررود ایررن قررانون دو
ماهه بوده و در پایان مهلت مقرر منقضی شده است .اما نکته مهمی که عمرردتا از دیررد پژوهشررگران مغفررو
بهتر است ادامه بحن را در این رابطه از زبان موتمن المل

رئیس مجلس بشنویم «.این یحه ی

مردافعى

زم دارد و آقاى سردار معظم که مخبر کمیسیون قوانین مالیه هستند و در این کمیسیون هم که ایررن مطلررب
طر شده است بوده اند و از مطلب مسبود هستند خوب است بیایند دفاع کنند قررب د بایررد خرراطر آقایرران را
مسبود کنم که قبل از این که بیاییم به مجلس ی

مراسله از طرف سفارت انگلرریس برره آقرراى رئیسالرروزرا

نوشته شده بود به بنده ارائه دادند در آن مراسله دولت انگلیس اسکناسهاى بانر

شاهنشرراهى را ضررمانت

می کند یعنى در صورتی که بعد از دو ماهى که فرجه داده شده است وجه این اسکناسها پرداخترره نشررود و
به مسکوک نقره تبدیل نشود دولت انگلیس ضمانت میکند که قیمت آنها را به پو نقره یا طر تأدیرره کنررد
محض اط ع آقایان عرم کردم حا باید به فوریت یحه راى بگیریم».
همانگونه که گفتیم حمایت دولت انگلیس از ی
آشکار در امور داخلی ی

یحرره مررالی و تر ش برررای رای آوری آن کرره دخالررت

کشور مستقل محسوب میشود نه تنها مخالفی نداشته و بلکه مویررد ایرن حقیقررت

تلخ است که این حمایت تاثیر انکار ناپذیری در تصویب این یحه هرچند کم عمر داشته است( .همان).
قانون تشکیالت وزارت مالیه کل مملکت ایران
مهمترین و شاخص ترین قانون مصوب مجلس سرروم شررورای ملرری در  15جرروزا مطررابق  21رجررب 1333
قمری قانون تشکی ت وزارت مالیه متضمن  76ماده و چند ماده الحاقیرره بررود کرره برره تصررویب نماینرردگان
رسیده و در ماده الحاقی  79تصریح شده بود که این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن برره
صحه همایونی به موقع اجرا گذارده میشود .وزارت مالیه در این ساختار که در حقیقت جایگزین قانون 23
جوزای مورگان شوستر بود به  9بخش تقسیم و مقرر شد تا این بخشها زیر نظر شخص وزیر مالیرره انجررام
وظیفه نمایند .تهیه یحه بودجه کل و یحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس شورای ملرری؛ تهیرره لرروایح

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

مانده مراسله ای است که در حمایت از تصویب این یحه از سوی سفارت انگلرریس نگاشررته شررده اسررت.

قانونی راجع به مالیه مملکت و ترتیب نظامنامههای زمه؛ نظارت در اجرای قوانین و نظامنامررههای مالیرره و
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اداری و مراقبت در ایفاء به وظایفی که برای هر ی

از ادارات و تأسیسات مالیه معین گردیده است از جمله

 11وظیفه مهمی است که طبق ماده  10این قانون اصو وظای

وزیر مالیه را تشررکیل مرری دهد(.صررورت

مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  45روزشنبه 21شهر رجبالمرجب)1333
از جمله مباحن این جلسه ایرادات جالب توجهی بود که سید حسن مرردرس رئرریس گررروه هیررات علمیرره
مجلس به ماده الحاقیه بعد از ماده  68یحه تشکی ت وزارت مالیه گرفته و مطالب مهمی در آن خصرروص
ایراد نمود .طبق این ماده که به مضمون شیل توسط رئیس مجلررس قرائررت گردیررد رؤسرراى دوایررر و شررعب
ادارات مالیه و یات بر حسب پیشنهاد خزانهدارى کل و حکم وزارتى معین میشوند.
مدرس در این رابطه بیان داشت «در شور دوم ی

پیشنهاد کردم و قابل توجه شررد و آن ایررن بررود رؤسرراى

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

جزء ایا ت و و یات برحسب پیشنهاد رئیس متبوع خود و تصویب وزیر معین میشوند نمرریدانم جهررت و
حکمت و فلسفه چه بوده است که کمیسیون تغییر داده است و آن پیشنهاد را قابل توجرره قرررار نررداده اسررت
خوب است توضیح بدهند(».همان)
آن ه از محتوای سخنان مدرس و سایرین برمی آید عمده دبدبه خاطر آنان از انباشت اختیررارات و قرردرت
تصمیم گیری در ی

فرد است و در جان مایه ک م آنها اشاره ای هر چند گذرا به بحثهای مربوم برره دوران

مورگان شوستر و پس از آن مورنارد و سایرین و اختیارات وسیع و بیر قابل نظارت و کنتر بررر آنهررا دیررده
می شود .اما هر چه هست دریافت و ادراک سردار معظم مخبر کمیسیون مالیرره از ایررن سررخنان و هم نررین
صحبتهای حاط عزالممال

امیر اص ن خان نظامالسلطان نماینده بابل و حاط شیخ اسدا دیگررر نماینرردگان

مجلس در این رابطه نشانگر اهمیت موضوع و عدم اقناع تعدادی از نمایندگان از بحثهای اخیر است .وی بررا
شکر مطالبی در نهایت بحن را با شکر مثالی چنین دنبا می کند« ...بایررد بگرروییم همرران طرروری کرره رئرریس
محکمه استیناف معین میشود رئیس ف ن اداره هم معین مىشود مث د همان طوری که پیشکار مالیرره فررارس
معین مى شود رئیس ف ن اداره هم که زیر دست او کار مىکند بایررد معررین شررود یعنررى همرران طرروری کرره
پیشکار برحسب پیشنهاد خزانه معین میشود رئیس دوایر جزء آن هم برحسررب پیشررنهاد او معررین مىشررود
چطور شد این نکات را در عدلیه نمیتوانیم م حظه کنیم ولى در اینجا باید م حظه کنیم(».همان)
در نهایت امر رئیس مجلس پیشنهاد مدرس را قرآئت نمود «پیشنهاد میکنم کرره بعررد از مرراده  68ایررن مرراده
الحاد شود رؤساى جزء ایالت و و یررات برره پیشررنهاد رئرریس متبرروع خررود و تصررویب وزیررر مالیرره معررین
مىشود(».همان)
اما متاسفانه این مطلب مورد اقبا نمایندگان واقع نشد و رای نیاورد.

در دقایق پایانی جلسه  45و پیش از رای گیری کلیات یحه تشکی ت وزارت مالیه کل ایررران ،حرراط شرریخ
یوس
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نماینده فارس سخنان هر چند کوتاهی ایراد و در ضمن آن راه اندازی قشون اخذ مالیات در و یات

و تعدیات ماموران آن مجموعه را به باد انتقاد گرفت « …مىخواهم از آقرراى مخبررر سروا کررنم و توضرریح
بدهند وقتى که وصو و الصا عایدات را به اداره خزانهدارى دادیم دیگر پانصد نفر سوار و پیرراده از بررراى
چیست که باید در هر شهرى ی

مقدار سوار و پیاده براى وصو عایدات معررین کنرریم کرره ایررن مالیررات را

جمعآورى کنند آیا این حکام که از مرکز میروند ماهى هزار تومان هزار و پانصد تومان حقود میگیرند بررا
این که نظام و ژاندارم هم داریم باز دولت باید در هر شهرى سوار براى وصررو مالیررات بگیرنررد و بررا خره
نتیجه پانصد سوار منتهى میشود که از ی

شهر کازرون که ی

شهر تجارتى است سى کرررور مررردم را برره

بارت ببرند(».همان)
متاسفانه صحبتهای مدرس و دیگران در رفع ایرادات این یحه کرره ترراثیر مهمرری در رفررع مشررک ت مررالی
تشکی ت وزارت مالیه که متضمن  76ماده و چند ماده الحاقیه بود رای مثبت دادند و این قانون منشا عمررل
و رفتار کارگزاران مالیه در اقصی نقام کشور گشت.
قانون منع صدور مسکوکات طال و نقره
این پیشنهاد به صورت طر از سوی سلیمان میرزا به مجلس ارائه شد و با توجه به نظر موافق دولررت عررین
الدوله به صورت یحه دولت در مجلس مطر شد و بعد از بررسی کمیسیون قوانین مالیرره در دو مرراده برره
شر شیل درآمد
ماده او از تاریخ تصویب این قانون الى آخر برط اسد (مرداد ماه) خارط کردن شمش و مسکوکات طر و
نقره به طریق ما التجاره و کلی پستا از ایران ممنوع است.
ماده دوم این قانون از طرف دولت به وسیله اداره گمرک و پست خانه و سایر ادارات مربوطه به موقع اجرررا
گذارده خواهد شد .ضمنا از حین مدت برای این قانون تقریبا سه ماه و ده روز وقت معین شد.
از مطالب عنوان شده در خصوص این یحه که جزو لوایح خوب مجلس سوم هر چند با عمر کوترراه بررود
در خواست تمدید مدت این قانون تا پایان جنگ او بین الملل و هم نین تعیین مجازات برای افرادی کرره
از این قانون تمکین نمی کنند توسط چند تن از نمایندگان بود که مخبر کمیسیون مالیه چنین پاسررخ آنهررا را
داد« به عقیده بنده بهتر این است که مدت این قانون تا آخر برط اسد محدود بشود در هر صورت هم دولت
و هم مجلس که حا در این خیا هستند باز هم اگر زم بدانند مرردت را تمدیررد خواهررد نمررود» بررسرری
مشرو مذاکرات این جلسه در نهایت نشان از تصویب این یحه بررا رای بررا ی نماینرردگان دارد(.صررورت
مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  34روزشنبه 21شهر رجبالمرجب)1333

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

روزافزون مردم می توانست داشته باشد مسموع واقع نشد و در نهایت اکثریت نماینرردگان برره ایررن قررانون

قانون مالیات مستغالت
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قانون مالیات مستغ ت از دیگر قوانین مالی بود که موتمن المل

رئیس مجلس در نوبت بررسی این یحه

چنین گفت « کمیسیون قوانین مالیه به تاریخ  20شوا منعقد و در باب پیشررنهاد دولررت راجررع برره مرراه دوم
قانون مستق ت مذاکرات زم به عمل آمده کمیسیون پیشنهاد دولت را تصرردیق کرررده مراده دوم ایررن طررور
نوشته مىشود .ماده  -2مالیات مستغ ت مذکوره در ماده ی

از قرار صدى پنج عایدات مطلق سالیانه تعیین

میشود بنابراین مواد  3و  4حذف مىشود(.راپورت ثانوى راجع به ماده بیستم به مضمون شیل قرائت شررد)
کمیسیون قوانین مالیه به تاریخ  19شوا با حضور آقاى وزیر مالیه منعقررد و در برراب پیشررنهاد آقرراى میرررزا
محمدعلى خان نماینده همدان و کلیتاد در باب تخصیص عایدات مالیات مسررتغ ت بررراى مخررارط نظمیررهها
مذاکره شد آقاى وزیر مالیه نظر دولت را چنین اظهار فرمودند که دولت در عمل عایرردات در محررل مالیررات
مستغ ت را در تحت محاسبه مخصوص نگاه داشته و قبل از سایر مخررارط بررراى تأدیرره مخررارط نظمیررهها

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

تخصیص خواهد دارد ولى شکر تخصیص را در قانون دولت مقتضى ندانسررته بررراى مضرررات و عرردم لررزوم
تخصیص د یلى بیان نمودند با موافقت نظرى که از طرف دولت اظهار شد کمیسیون قرروانین مالیرره در نظررر
اولى خود باقى مانده مقتضى نمىداند که در قانون شکرى از محل حرط عایدات مالیررات مسررتغ ت بشررود».
پس از اتمام سخنان وی تنی چند از نمایندگان همانند معد الدوله حاط شیخ اسداله فرط ا خان سررردار
معظم نماینده سنندط و مدرس به ایراد نکته نظرات خود در باره این یحه پرداختند .شرریخ اسررداله در ایررن
رابطه و با انتقاد از مشخص نبودن دقیق محل هزینه کرد مالیات وصولی از محل مورد بحن گفت «...نسرربت
به مالیه مملکت ما میبینیم این طور نیست پس منافذ به قدرى است که دیگر حدى از برایش نیست با ایررن
معین که ا ن چند سا است دولت ایران مشروطه است و ملت از بودجه خودش که بودجه مرتب ندیدهاند
بلکه مىخواهم عرم کنم خود دولت هم تا به حا به ی

بودجه مرتبى نداشته ».پس از وی سردار معظررم

به ایراد سخن آباز نموده و در مقام موافقت با یحه ایرادات شیخ اسداله را چنین پاسخ داد « ...خود آقرراى
حاط شیخ اسدا بیان فرمودند که اداره ژاندارمرى که یکى از ادارات مختصه دولت اسررت چنررد مرراه اسررت
حقود به آنها نرسیده و طلب دارند آیا این حقود از کجا باید داده شود به عقیده بنده دو راه بیشتر ندارد یررا
باید از منافع داخلى که مالیات مستق ت مالیات دخانیات و بیره که دولررت برره مجلررس پیشررنهاد مىکنررد و
مجلس تصویب مىنماید داده شود یا از مجارى دیگر ولى تصور مىکنم از سایر مجارى چندان صرفه بررراى
دولت و مملکت نباشد پس وقتى از این نقطهنظر نگاه کنم منافع مملکت ما را مکل

مىکند که حتماد در هر

موقع دولت تقاضاى ازدیاد مالیات بکند کما همراهى را با دولت بکنم و اساس قانون مسررتق ت هررم بنررده
هم اشکالى نمىبینم و هیچ فرقى ما بین آن و مالیاتهاى دیگر نمىدانم(».صورت مشرو مجلس ملی دوره
سوم جلسه  64روز  4شنبه  20شوا )1333
سخنان مدرس نماینده تهران دیگر ناطق جلسه بیشتر ناظر بر درخواست از دولت در جلوگیری از اسراف و
حی

و میل بیت الما و کاهش هزینه های بیر ضروری بود « ...لهذا ی

مسئله اهررم را کرره بایررد گوشررزد

هیئت محترم دولت کرد این است که باید جلو این مخارجات زیادى و اجحافاتى که بفرموده آقاى مخبر در
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مخارط صالحه شده (نه مخرط صالحه که از لوازم مملکت است) گرفته شود و برررم از شکررر بودجرره کرره
آقایان مىفرمایند این است که بعد از آن که بودجه به مجلس آمد و آقایان دیدند آن ه از مردم گرفترره شررده
است به جاى خودش خرط شده البته اگر ده کرور هم کسر داشته باشد وظیفه ملت است که با پیشنهادى که
دولت به مجلس مىفرماید کما مساعدت را بنماید که دولت محتاط به قرم نشود(».همان)
وزیر مالیه که متوجه اهمیت سخنان مدرس و شیخ اسداله شده بود ضمن تایید ضمنی مطالررب آنرران خرراطر
نشان نمود «بنده با ی

قسمت از فرمایشات آقاى مدرس و آقاى حاط شیخ اسدا همراه هسررتم البترره بایررد

مخارط را کم کرد و ی

نظم و ترتیبى در جریان امروز مالیه اتخاش کرد(».همان)

قانون مالیات دخانیات

آنجائیکه امکان دارد از ثروتمندان و متمولین کمتر مالیات گرفته شود و در عوم از فقرا و دهقانرران سررخت
کوش بیشتر دریافت گردد»(عیسوی  )574 1362عملی شاد و بنهایت سختی بود .امررا بررا پیگیررری محکررم
نمایندگان آن دوره این قانون نیز یکی از قوانین مهم و پراهمیتی است که در ضمن  4جلسه کرراری مجلررس
سوم؛ از جلسه  45تا  48به بحن و بررسی گذاشته شده و در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرررار گرفررت.
طبق قوانین مرسوم مجالس دنیا در موقع ارائه هر طر و یحه ای مخبر کمیسیون معمو در مقررام دفرراع از
آن و پیش از آباز رای گیری سخن می گوید .اما از نکات مورد توجه این یحرره مخالفررت سررردار معظررم

مخبر کمیسیون مالیه با آن و ایراد خطابه بلند با یی در جوانب مخالفتش بود …« .در قانونگذارى البته بایررد
چند چیز مراعات شود یکى عدالت است که البته زم است مراعات شررود یکررى مالیرراتى اسررت کرره برقرررار
مى شود باید عایدات کافى داشته باشد که با خره ارزش آن زحمررت را داشررته باشررد یکررى در موقررع اجرررا
سهلا جراء باشد و اسباب اشکا و زحمتى براى مردم فراهم نشود یکى دیگر این که برره تجررارت داخلررى
سکته وارد نیاید و اسباب ترویج تجارت خارجى نشود اگر ما بخواهیم مقیاسهایى را که عرم شده با این
قانون دخانیاتى که پیشنهاد شده است تطبیق بکنم مىبینم که این قانون چندان رضایت بخش نیست ».اتمررام
سخرانی سردار معظم با توضیح موتمن المل
براى هر قانونى باید ی

رئیس مجلس همراه بود«.سابقاد عرررم کررردم کرره کمیسرریون

مجرى معین کند چون آقاى سردار معظم که مخبر کمیسیون قرروانین مالیرره هسررتند

خودشان با این قانون مخالفت دارند کمیسیون وقتى که دید مخبر با این قانون موافق نیست خوب بررود یر
مخبر دیگرى معین مىنمود که از این یحه دفاع کند چون حا کسى نیست دفاع کند اگررر آقایرران مخررال

نباشند رئیس کمیسیون دفاع کند » .بدنبا مخالفت مخبررر کمیسرریون مالیرره بررا قررانون فررود ا شرراره مالیررات
دخانیات حاط عزالممال

رئیس کمیسیون مالیه ناگزیر در مقام دفاع از آن آباز به سخن کرده و با تصررریح

به اینکه مالیات دخانیات یکى از بهترین مالیاتها است؛ گفت «او د بایررد دانسررت کرره یر
مالیات راجع به تنباکو است که از خارجه وارد نمىشود و ما خود داخله است فقط ی

قسررمت از ایررن
قرردرى توتررون در

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

بحن و بررسی در رابطه با مالیات در مجلس و آن هم در کشوری که «ویژگی عمده آن هم این است که تررا

بعضى از نقام سرحدى از خارط وارد مىشود آن هم نسبت به قیمت توتون خارجه و نسبت به قیمتررى کرره
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توتون داخله دارد آن ه تصور شد با افزودن صدى سى باز آن قدرها فرد نخواهد کرد و شاید تررازه قیمررت
توتونى که از خارجه داخل مملکت مىشود با قیمت توتونى که در داخله مملکررت اسررت تعرراد کنررد و آن
قدرها فرد نمىکند که صرف بکند توتون خارجه را به داخله مملکت ما مىآورند و در خاتمرره هررم عرررم
مى کنم که آقاى وزیر مالیه در کمیسیون تشری

داشتند و با نظریات ایشان این یحه به مجلس شوراى ملى

تقدیم شده است».
میرزا صادد خان منتصرالسلطان خواجهنوری نماینده بابررل حرراط عزالممالر

و حرراط شرریخ اسررداله دیگررر

ناطقین جلسه بررسی قانون مالیات دخانیات بودند که در این حو و حوش مطالب خود را بیرران نمودنررد و
در نهایت کلیات این قانون که بدلیل همه گیر بودن مصرف توتون و تباکو عایدات خوبی را برای دولت برره
همراه می آورد در جلسه  68با  36ورقه سفید مورد تصویب و موافقت نماینرردگان قرررار گرفررت( .صررورت
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مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسات  65تا )1333 68

قانون تبدیل مالیات خالصجات انتقالی به مالیات اربابی
دورة مشرررروطه از نظرررر مالیررراتی دورة گرررذار از نظرررام مالیررراتی قبرررل از مشرررروطه (بیرمتمرکرررز) بررره
نظررام مالیرراتی پهلرروی (متمرکررز) بررود .در آن دوره دولررت مرری کوش رید تررا از اختیررارات حکررام ایررا ت
کاسته و اخذ مالیات را به دستهای از مأموران مالیه ای که از مرکز فرسررتاده مرری شرردند بسرردارد( .فتحعلرری
زاده )374 1392بنابراین طبیعی بود که وضع قرروانین مالیرراتی در زمررره ت شررهای اصررلی نماینرردگان برررای
نوسازی اقتصادی ایران قرار گیرد .با این توصی

یکی دیگر از قوانین مهمی که برای رفع اخت فررات مررابین

مالکین و دولت که از  1324شروع شده آماده گردیده و جهت تصویب به سومین مجلس ملی تقدیم شررده
قانون تبدیل مالیات خالصجات انتقالی به مالیات اربابی بود .مخبر کمیسیون در هنگام بحن در کلیررات ایررن
قانون علت وضع آن را چنین بیان می کند که «...پس وقتى که م حظه کنیم مىبینیم ع وه بر ایررن کرره ایررن
یحه ضرر ندارد ی

منافع خوبى را هم در آتیه به ما نشان مىدهد و رفع اخت فات چندین سرراله مررا بررین

مالکین و دولت را هم مى کند و به واسطه اخت فات چندین ساله که ما بین مالکین و دولررت هسررت دولررت
استفاده کرده و ی

پولى به طور قطع عاید دولت مىشود و به ع وه ی

قدمى برداشته مىشود بررراى یر

دست کردن مالیاتها و آن وقت در ضمن این سه مقصود هم منافع دولت تامین شده است و هررم تشررویقى
از آن کسانى که مىخواهند به طور آزادانه بخرند فراهم شده است و هم عایدى به دولت رسرریده مالیاتهررا
هم ی

دست مىشود ».بحن در مورد شور او این یحرره در جلسرره  68مجلررس در  18شی قعررده 1333

بدون مخالفت جدی به پایان رسید( .صورت مشرو مجلس ملی دوره سوم جلسه  68روز چهار شررنبه 18
شى قعده )1333

الیحه قانون فروش خالصجات دولتی
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یحه قانون فروش خالصجات دولتی یکی دیگر از لوایحی بررود کرره بررا هرردف جبررران کسررری بودجرره و
نقدینگی دولت وقت و حل مشک ت اقتصادی به مجلس سوم ارسا شد .با توجه به اینکه کمیسرریون مالیرره
قب مفاد لوایح مالی ارسالی دولت را بصورت مکتوب به اط ع همه نمایندگان رسانده بود لذا صررحبت در
خصوص موافقت و مخالفت با آن بسیار سهل و آسان شده بود .شرریخ ابررراهیم زنجررانی نماینررده دمرروکرات
مجلس بنا به دلیل پیش گفته که خود را برای سخنگویی در خصوص فروش خالصجات دولتی آمرراده کرررده
بود؛ نخستین خطیبی بود که نطقش مورد توجه قرار گرفت « خالصهجات ی

چشمه عایدى مملکت است

یعنى مملکت ایران بیر از مالیات و خالصهجات عایدی دیگررری نرردارد  ...از طرررف دیگررر مررىدانیم امررروز
دولت به فوریت محتاط به پولى است با ادارات قرم دارد و لوازم زیاد مىخواهد که پو محتاط است و از
راه دیگرى هم تحصیل نمىشد و اسهل و اقرب همین طرد همین است این را بنررده انکررار نمررىکنم بررراى
ترتیبى داده مىشد و ی

باز اگر ی

مهلتى داده مىشد به ی

ترتیبى ولو ی

مدت مدیدى که رعایایى کرره

در آنجا (ام ک خالصه دولتی) سکنى دارند آنها را آباد مىکردند اگر چه آن مل
ولى متدرجاد هم عایدی به دست دولت مىرسید و هم ام ک آباد مىشد این هم ی
باز ممکن باشد خورده مال

از دست دولررت مىرفررت
ترتیبى بود یعنررى اگررر

بدهند بهتر است اگر چه مىدانیم باز متمولین خواهند خرید ولی این پو هررم

مصرف خواهد شد بنابراین با این حا بنده نمىتوانم تصویب کنم خالصه دولت فروخته شده و ایررن طررور
مصرف شود مگر این که ی

اص

اساسى در کار باشد( ».صورت مشرو مجلس ملرری دوره سوم جلسرره

 69روز شنبه بیست و یکم شیقعده  )1333پاسخ مخبر کمیسیون مالیه در مقام رفع ایررراد زنجررانی نشرران از
تسلط کامل او بر موضوع دارد « بنده بر عکس نظر آقاى آقا شیخ ابررراهیم زنجررانى تصررور مررىکنم یکررى از
بهترین قوانینى که به مجلس پیشنهاد شده است فروش خالصهجات باشد چون از هر نقطهنظرى نگرراه کنرریم
نگاه داشتن خالصه جات براى دولت ضرر دارد و منفعت ندارد او د اگر از نقطه نظر آبادى مملکت نظر کنیم
وی

قدرى نظر خودمان را در صفحه ایران سیر بدهیم خواهیم دید که آن ه ام ک خرابرره اسررت یررا مررا

دولت است یا وق

است پس از نقطه نظر آبادى مملکت هم که شده است البته باید بررراى امر ک خالصرره

دولت صاحبانى را پیدا کرد که در مراتب آن ام ک بهتر از دولت کوشش بکنند شاید به این وسرریله اسررباب
آبادى ام ک مملکت فراهم شود و ضمناد بر ثروت اهالى مملکت افزوده شود امررا اگررر از نقطررهنظر عایرردى
واقعى این خالصهجات نگاه بکنیم خواهیم دید که فع د ی

چیز قابلى عایررد دولررت نمیشررود و حتررى اگررر

جمع و خرط بکنیم شاید در سنوات اخیره به ما نشان داده شود که مخارط اداره کردن بعضررى خالصررهجات
زیادتر از عایدات آن بوده است پس وقتى که این نظر را پیدا کنیم از نقطهنظر تقیلى مخارط دولررت هررم کرره
باش د باید ی
است ی

راهى براى دور کردن این مخارط از خودمان پیدا کنیم حا آن چه راهى خواهد بود؟ معلرروم

راه اساسى که بتواند دائماد ما را از این مخارط آسوده نکند فروش خالصهجات است پررس از ایررن

نقطهنظر هم که نگاه کنیم باید با فروش خالصهجات موافقت کنیم(».همان)

بررسی نقش مجلس سوم شورای ملی در نوسازی اقتصادی ایران(با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی)

دولت باید ی

پولى پیدا کرد ».اما سخن وی در همین نکته ختم نمی شد وی پیشنهاد دیگررری داشررت «...
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نتیجه گیری
سومین مجلس شورای ملی بعد از نزدی

سه سا دوران فترت بین پایان کار مجلس دوم و تشکیل مجلس

سوم 3دی ماه 1290ش ر 13آشرمراه 1293ش( به طو انجامیررد روزگرراری سررخت بررویژه از نظررر مررالی و
اقتصادی برای مردم ایران بود .این مجلس قبل از پایان انتخابات با حضور تنهررا 68نفررر از وکر ی منتخررب
گشایش یافت .جلسات رسمی مجلس ی

ماه پس از افتتا مجلس آبرراز شرررد و در ایرررن دوره مجلرررس

جمعاد  79جلسه تشکیل داد.
در نتیجه بررسی دقیق و کامل مشرو مذاکرات دوره سوم مجلس ملی مشخص می گردد؛ در ایررن مرحلرره
حساس که دیدگان مردم و بویژه آزدیخواهان به مجلس به عنوان ثمره و عصاره مطالبات مشررروطه خواهرران

ماهنامه علمی (مقاله علمی_پژوهشی) جامعه شناسی سیاسی ایران ،سال پنجم،شماره پنجم ،مرداد1401

در راستای حل مشک ت کشور دوخته شده بود؛ نه تنها اهتمام جدی در استقرار حاکمیت قانون و عمل برره
قانون دیده نشد و بلکه حتی گشایشی هر چند کررم رمررق در زنرردگی روزمررره مررردم زجرکشرریده از دسررت
حاکمان مستبد قاجار و استعمارگران افزون خواه خارجی پدیدار نگشت .پررر واضررح اسررت کرره مشررک ت
معیشتی و مالی مردمی که حتی از دسترسی به نان بعنوان اساسی ترین عامل زنده ماندن محروم بودند الزمررا
و باید در رده نخست لیست پیگیری های وزرا و نمایندگان آن عصر باید قرار مرری گرفررت .امررا در عمررل و
علی ربم تصویب قوانین مهمی از جمله قانون تشکی ت وزارت مالیه کل مملکت ایررران و لغررو قررانون 23
جوزاء و اص

امور مالیاتی در بعضی از حوزه ها بازخورد مثبتی که انتظررار میرفررت در نتیجرره ت شررهای

نمایندگان بهبود اوضاع مالی و اقتصادی ایران را به همراه داشته باشد مشاهده نشد و همانگونه کرره گفترریم
نمایندگان مجلس سوم عم د قادر به حل مشک ت اقتصادی ایران نشدند .بی تردید دست های پشررت پرررده
دو استعمارگر دسیسه های بسیاری از کارگزاران حکررومتی کرره د خوشرری از مبررارزات آزادیخواهرران در
استمرار و استقرار نظام مردمی مشروطه نداشتند و در کنار آن جنگ بین الملل او و اوضاع نابسامان اقتصاد
جهانی که تاثیر بیر قابل انکاری بر مراودات مالی و اقتصادی داخل کشور داشررت مررانع از برره بررار نشسررتن
اقدامات نمایندگان مجلس سوم در حل مشک ت اقتصادی و بتعبیری نوسازی اقتصادی ایران گشت .ضررمن
اینکه بکارگیری قوانین مصوب مجلس که در گشایش زندگی مردم دارای اهمیت فراوانی بود با پایان کررار
مجلس سوم و تعطیلی آن عم مقدور نشد و فرصت بررسی یافتن راههررای اساسرری برررای بهبررود اوضرراع
معیشتی مردم به ادوار بعدی مجلس موکو شد.
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