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چکیده

بحران جهاای  8323م ( 8931ه.ش) اقتصااد بیارارا اک وراوررا را

تحت تأثرر قرار داد؛ اما تأثرر آن بر اقتصاد وراورراا جهاان ماوم

حاشاار اا و ا بررااتر ب ا توارااا مااواد یااام ااادرات ما پردایتنااا
ب مراتب بررتر اک ورورراا نعت

پرررفت باود .در مطعاز کماای

مورد بحث ب دارل ضعف در مایتار اقتصادا منت بودن اقتصاد

یااشااتص اانایز پرراارفت در دایاال ایااران باا ااوری ی اا اک

تواراونناگان مواد یام ادرات ورورراا ار پای عمل م وارد.
ی

اک مها تاریص واهرااا یاام اادرات ایاران تریااک باود وا

درآما حا ل اک ادرای آن براا اقتصاد ایران بیرار ارمرت داشت

 .8امتادیار تاریخ دایرگاه اازرراfasihis@gmail.com .
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ررگوی مر ل

قف اا در امر ادرای آن د اات را باا مرا ل

مواج م ورد ب چارهایایر

ام داشت.

در ایااص پاا ،را بااا امااتفاده اک ر ش تحلرل ا

بااا ت ر ا باار امااناد

منترریراه ر کیام راا یراریای د رها پهلاوا ا  ،تاأثرر بحاران

جهای ما 8323 ،بر تجاری تریاک در ایاران اقااامای د اات در

اونا ب ایص بحران عظر جهای را بررم م ونار  .دماتا ردراا

پ ،را یراندرناها تأثررپذیرا اقتصاد ابیت

حاشر اا ایاران اک

تحوهی اقتصادا باکارراا یارج امت؛ بنابرایص م توایر بگویر

و ایران با جود داشتص اقتصاد حاشار اا متحمال ییااری کیاادا
شا؛ کیرا تریاک ی ا اک مها تاریص واهرااا اادرات وراور در
مطعاز کمااای مااوردیظر بااود بحااران ما تواییاات وااارا قرماات

وااارا ااادرای در باکارراااا جهااای

دریترج ا ویاارا درآمااا

حا ل اک ادرای تریاک را براا اقتصاد ایران ب دیبا ،داشت باشا.
واژگان کلیدی :رضا شاه اقتصاد تریاک بحران جهای .
 .9مقدمه

ورت توارا تریاک در ایران اک قرنرا پرا ایجام ما شاا؛ اماا در قارن مارزدر ه.ق وا
نایز ار پای پرررفت شایان توجه یافتنا هکم شاا دربرابار بااکارا وا

انایز قاایم

ایران اک دمت داده بودیا واهرای براا جبران تواراا شاویا تاا ایرایراان درمطابال اردای
اجناس یارج

واهی براا اا ر داشات باشانا .در ا ایار قارن مارزدر

ایاران داراا

مریت اقتصاد منت باود تنهاا با تواراا محصاوهی ماورد یرااک دایال ما پردایات؛ اماا
ب تاریج ب دارل موقعرت یاص یود ارد اقتصاد جهای شا ب تواراا وااها ماورد یرااک
باکارراااا جهااای ر ا آ رد .توارااا بااراا ااا ر رفااز یراااک یااارج ب ا مااواد ا ار ا ا
ورا رکا رمراه باا یریاا وااه اک یاار

بااکار فار ش محصاوهی یاارج را در ایاران
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گیترش داد؛ دریترج ماه باکرگاای یاارج در اقتصااد ایاران افازایا یافات شارای
دایل

یارج

ب ر یا ادغام ایران در اقتصاد جهای مرعت داد .مه تریص یترجا ا ایاص

ر یا افزایا ونتر ،یارج در ورور اکدیااد قااری یارجراان در ایاران قارار گارفتص
ایران در حاشر ا یظام مرمای دارا جهای بود.

فوران در وتاب مطا مات شا نناه درباارها حاشار ا اقتصااد جهاای تعریاف کیار اک

اارشتایص را بران م ونا:

حاشر ا اقتصاد جهای

عباری امات اک آن بخاا جغرافراای وا در آن عمااتا

اجناس یامرغوب توارا م شود؛ اما در ایص حا ،بخا جاای یاپاذیر یظاام جهاای
تطیر وار امت؛ کیرا واهی و در ایص بخا توارا م شود در مصار

ر کماره

ارمرت کیادا دارد» (فوران .)812 :8913

تباد ،فزایناها موادیام ایران با فرآ ردهراا نعت ار پا ونتر ،یارجران بر تجاری
تعرف را حمل یطل  ...شایص راا قارتمنا یراای رااا آشا ار ااگاوا جایاا ابیات
شان حاشر اا شان ریتنا (رمان.)812 :
در چنرص شرایع بود و تریاک ب عنوان ی
عر

اک مه تریص واهراا یام ادرات

ارد

ا تجاری شا .اابت عوامل دایلا دیگارا مایناا برماارا وارم ابریرا تاراک منفا

تجارا ی،گ راا طبرع

فالحت ورور یراک اقتصادا توارا تجااری آن را تراوی

م وردیا.
در ایص مطاا

ضعرت تجاری تریاک در ایران عصار رضاا شااه را وا باحادثا ا مها

«بحران جهای  »8323مواج شا بررم م ونر

ضمص یران دادن یوماایات وا با طاور

ول در ضعرت تجاری تریاک در ایص د ره پایا آما چگاویگ تاأثرر بحاران  8323بار
تجاری تریاک اک آن طری بر اقتصاد ورور را با آمار ارقام ب طور یاص یران م درر
ب بررم

اونا د ات در مواجه با ایص بحران در ایص حوکه م پرداکی  .متأمفای ی ا

اک یألراا امام تحطرطای تاریخ

وا تا وجه با میاا ل اقتصاادا امات وا ایاص امار

پردایتص ب موضوعای اقتصادا را براا پ ،ررگران با مر ل مواج م ونا .اک مها تاریص
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تحطرطات و راجز ب تأثررپذیرا اقتصاد ایران اک بحران جهای در د رها پهلوا ا  ،ایجام
شاهایا مطاا ا ارکشمنا شهرام غالم تحت عنوان «قایون ایحصار تجااری یاارج ایاران
( 8933کمرن را اراا

پرامارا)» مطاا ا مارا حیاص شاجاع دیاووالی تحات عناوان

«بحران اقتصادا ( 8323پرامارا
میئل ا قایون ایحصار

اونارا در ایران)» ریتنا .در ایص پ ،راراا برراتر با

اونا ایران دربرابر بحران بحث شاه امات با طاور یااص با

ادرای تریاک تأثررپذیرا آن اک بحران جهای اشارهاا یراه امت.
 .9وضعیت تجارت تریاک در ایران قبل از بحران جهانی

ورت تریاک اک قرنرا پرا در ایران متاا  ،بود توارا آن تنها با را

رفاز یرااک دایلا

وری م گرفت؛ ب طورا و در وتاب اقتصاد ایران در قرن یاوکدر درباارها ماابط ا

ورت تریاک آماه امت و تریاک اک ا ایر قرن یاکدر

د اکدر ه.ق در ایاران ورات

م شا شوارا یران م درنا و تا ا ام قرن یوکدر م (مرزدر ه.ق) تواراا مصار
آن در ایران قابل توج یبوده امت (مرف .)282 :8939
در ما 8263 ،ورت تریاک براا ا ارصبار براا آکمایا در اطرا

تهاران آغااک شاا.

ادرای تریاک براا ا ارصبار در ما 8263 ،بود .در ایص ما ،م یوامتنا تریاک ایران را
ب رنا متان ادر وننا؛ ا ح ومت آیجا و اک ما،راا پارا ر د آن را ممناو اعاالم
ورده بود مایز ایص وار شا .ده ماا ،بعاا یعنا اک ماا )8133( 8233 ،تریااک ایاران با
ماده ا ادرای برصااملل تبایل شا ورا رکان رفت رفت قیمت اک اراض گنامیرز یود
را ب ورت یرخاش ایتصاص دادیا (آدمرت .)333-933 :8931
تا قبل اک روود باکار ابریر تریاک ب مرزان مصر
ب دیبا ،برمارا ورم ابریر

دایل در ایران ورت م شا؛ اماا

اکدمات رفاتص بخرا اک درآماارا تواراا تریااک باا راا

ادرای بیرار ر ا یافت .رمچنرص فطاان مایل حمل یطال راهرااا ارتبااط
شرای اقلرم ورور حج و

قرمت کیاد و رزین باودن محصاو،

دا م براا یریا آن اک مه تریص دهیل ورت تریاک در ایران بودیا.

منامابت

جاود باکاررااا
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در یرم ا د م قرن یوکدر با گیترش مبادهی باکرگای

تجاارا شاان وراا رکا

توارا تریاک در مطراس مرز براا عرض ب باکارراا یارج شار
عر

ا اقتصاد جهاای

تطاضااا ر کافاز ن در باکاررااا بارصاامللا

شاا .ر د ایاران با
مزایااا اقتصاادا

ورت تریاک ییبت ب دیگر محصوهی ورا رکا باعاث شااه باود تواراا تجااری آن
اکیظر اقتصادا بیرار معلوب باشا.
در ورورا و تاکه اک مر الی یاش اک جنگ ررای یافت باود اقتصااد آن ضاعرت
یابیامای داشات تاأمرص اشاتغا ،تاالش باراا رفاز فطار گیاتردها جامعا ا ر ماتای
ورا رکان میئل ا مهم تلط م شا اک آیجا و ایجام ایاص پار هراا در حاا مارز با
دایا فن گیتردهاا یراک داشات وا در ووتااهماای ام اان تاأمرص آن یباود

منابز ماا

د ات در اد برآما با امتفاده اک پتاییرلراا دایلا موایاز را تاحااا رفاز وناا .در ایاص

اک مه تریص اقاامای د ات توج ب بخا ورا رکا تواراا واهراا ماواد -

رامتا ی
یام ادرات

اکجمل تریاک بود .در چنرص شارایع

تریااک با عناوان وااهی وا ما -

تواییت درآما بیرارا براا د ات داشت باشا بخرا اک رزینا ا طار رااا یومااکا
نعت ماکا د ات را تأمرص ونا مورد توج د ات قرار گرفت.
اک موا دیگر توارا

ا ر ایص واه باعث افزایا درآما ادرای تاأمرص معررات

گر هراا مهم اکجمل ورا رکان تجار وارگران  ...م شا؛ بنابرایص توارا وااها یاام
ادرات

اکجمل تریاک و مورد یراک نایز یاارج باود برراتر معلاو ،ادغاام ایاران در

یظام جهای بود و ایص امر باعث ما شاا ررگویا تغررار در اقتصااد جهاای
ادرای تریاک تأثرر بگذارد .ی

بار تجااری

اک مه تریص تحوهی بحران اقتصاد جهای در فا ل ا

ما،راا  8983-8931( 8398-8323ه.ش) بود و تجاری تریااک در ایاران را باا مرا ل
مواج ورد.
براا این

ر یا وارا در تجاری تریاک ط بحران اقتصاادا جهاان مراخو شاود

ابتاا ب ضعرت تجاری تریاک قبل اک بحاران جهاای یگاار ما ایاااکی ماس
بحران را بران م ونر
ادرات اشاره م ونر .

تاأثررای

دریهایت ب اقاامای د ات براا مطابل با بحاران واارا درآماا
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تجاری یارج ایران در ربز آیر قارن یاوکدر مارالدا رشاا مااا م داشات؛ باراا
یموی در ما 8233 ،ارکش اردای مر ا  222مرلراون قاران ارکش اادرای مر ا 833
مرلرون قران بود .ارکش ول اردای  3تا  1در ا توارا یایااو مل بوده امات تجااری
یاارج یطااا مهما در اقتصاااد ورااور ایفاا یما واارد .ومتاار اک یا
واهراا مرمای اا (ماشرصآهی مب

در ااا اردای را

) قیامت اعظا آن را واهرااا مصارف ترا رل

ما داد .محصااوهی یااام ورااا رکا  23در ااا محصااوهی یااام حرااوای  22در ااا
واهراا مایت شاه  22در ا ول ادرای ایاران را ترا رل ما دادیاا یرا بار پنبا
تریاک بریج فرش مه تریص اقالم ادرات ایران بودیا (باریر .)3 :8969
بررتر با تواراا ماواد یاام وراا رکا ماورد یرااک وراورراا

ایران در ایص مطعز کمای

نعت اقاام م ورد .اک ما 8933 ،ه.ش با گیترش اقتاار د ات ر ا واار آماان رضاا
یان یرای راا گیترش ادرای محصوهی ورا رکا ب یا،ه تریااک دیااه ما شاود.
«در ایص د ره تواراای ورا رکا ب د بخا محصوهی تجارا (پنبا تریااک توتاون
یر بار) ب منظور ادرای محصوهی غذای (گنام جو باریج مراوه) باراا مصار
دایل تطیر م شا .قیمت اعظ

ادرای غرریفت را محصوهی ورا رکا تر رل ما -

داد» (واتوکیان .)891 :8932
رضا یان در ما 8933 ،ه.ش و مرزان ادرای ایران افزایا یافت ب ملعنت رمارا.
اک ایص کمان د ات بریام راا یوماکا را آغاک ورد اک آیجا و براا اجراا ایص بریاما راا
ب پو ،یراک داشت
واهراا ادرات

ا ر مواد یام را درکمرها ا ارص تاالشرااا یاود قارار داد .در مراان
تریاک مه تریص واه بود؛ کیرا ر مورد یراک باکارراا جهای بود ر

ورت آن با توج ب موقعرت جغرافرای ایاران بیارار پرماود باود؛ بناابرایص د اات ورات
تریاک را با را
مه تریص طر

ادرای در مطراس مرع آغاک ورد.
تجارا ایران در ما 8933 ،شور ا بود و مرزان  63/692مص تریاک

ایران را یریاارا ورد .پ

اک شور ا اپص با یریا  6/292مص چرص با  8/132مص رلنا

با یریا  8/833مص مه تریص یریااران تریاک ایاران بودیاا .در ماا 8932 ،ایگلیاتان باا
یریا  33/928مص در ار یریااران تریااک ایاران قارار گرفات .در رمارص ماا ،ر مار
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 93/123مص چرص  3/833مص

اپص  3/911مص اک تریاک ایران را یریایا .در ماا8936 ،

بار دیگر ر مر با یریا  93/263مص در ار جا  ،یریااران تریاک ایران قرار گرفات
ایگلیتان فط  6/639مص تریاک یریاارا ورد.

ش ل  :8احصا ر ا تجارت ایران ما،راا  8931 -8933ه.ش

اک ما8933 ،
ورد .آمری ا ایگلر
قاا

ادرای مواد یام ورا رکا واهرااا تواراا دایلا ایاران پررارفت
ر مر مه تریص ورورراا یریاار اجناس ایرای

اکقبرل تریااک

توتون یرا بار بودیاا .در فهرمات ماا،ااتجاارهرااا ماا 8933 ،قرمات تریااک
ادرات ایران ب وری کیر امت:

ش ل  :2قرمت ادرای تریاک در ما 8933 ،ه.ش ب ریا( ،عصر جایا )93-98 :23/8933
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دارل دیگر باراا اثباای افازایا درآماا د اات اک اادرای تریااک مطاییا ا مرازان
محصو ،عوارض ما 8933 ،با ما،راا  8933 -8939ه.ش امت؛ ب طورا وا عاوارض
ماهی ا ادرای تریاک در ما 8933 -8939 ،ه.ش ب طور متوما  2333333قاران باود
و در ما 8933 ،ه.ش ب  33811639قران رمرا .در ما 8933 -8939 ،ه.ش ول محصو،
تریاک تواراشاها ایران مرصارزار مص بود و قیمت اک آن ادر م شا؛ درحاا و در
ما 8933 ،ه.ش مرزان ادرای تریاک در شامار ا د م ما 863/619 ،مص بوده امات
(بریت چهارمرص راپری کاری ماار .)88 :8931
با توج ب ایص مطامای م تاوایر بگاویر وا تواراا تریااک رشاا شاتابناهاا یافات؛
ب طورا وا در اقتصااد ایاص د ره ارمرات فاوقااعاادهاا داشات ررگویا قفا در امار
ادرای آن م تواییت بر اقتصاد ایران تأثرر بگذارد باعاث مرا الی برراترا شاود .در
اک مه تریص تحوهت و

ایص مطعز ی

ادرای تریاک را براا مای چنا ماا ،باا قفا

مواج ورد بحران جهای  8323م ( 8931ه.ش) بود و تا ماا8392 ،م ( 8988ه.ش) اداما
داشت ط ایص کمان پراا وردن واهی و در بااکار با ایاااکها تریااک ارمرات داشات
باشا براا ایران تاحاا دشوار بود.
 .3بحران جهانی سال 9191

بحران ما 8323 ،با مطوط باکار ماهام ایجااد شاا .پا
مروزا در مرامت اقتصادا ی

اشتباه بازر

اک جناگ جهاای ا  ،بایا

رااا

مرت اب شاایا آن پافراارا بار مریات

امتایاارد طال بود .آنرا ف ر م وردیا با باکگرت ب ایص مریت یوارناا تواییات اقتصااد
دیرااا را اک با یظما پااوا یااار وننااا؛ امااا با جاااا رمااران با رااا

مطاما ا ظهااور

بزر تریص بحران اقتصادا قرن را فرار وردیا .مر ل مریات طاال ایاص باود وا پا
جنگ جهای
بای

اک

بررتر شماراا موجود در جهان ذیرره یگهااارا ما شاایا دریترجا

راا مروزا فط در ورت م تواییتنا اقتصاد جهای را حفظ ونناا وا در آمری اا

ب طور ورا ی

اعتبار ارکان باک وننا ار پا را غرق در پو،راا قرض گرفت شاه وننا.

در ایص مورد م توایر ب طاور مراخو با آاماان ایگلیاتان اشااره ونار ( اارم :8913
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 .)882ایص اعتبار ارکان ویبشاه و براا یجاای ار پاا اک رش یاتگ ضار را باود با
ایجاد ی

حباب در باکار مهام یرویورک منجر شا .مرایجام در ا ایر اوتبر  8323حباب

باکار مهام منفجر شا آمری ا را ب روود برد (رمان .)882 :ایص روود اقتصاد ایران را ی
در تحت تأثرر قرار داد.
مه تریص دارل بحران اقتصادا ایص بود و مرامتگاذاران اجااکه دادیاا مریات باای
ر یا یز ا داشت باشا با افزایا یرخراا ماارای ووشرایا ویرا بودجا را وا ونناا.
باتریص اقاام آنرا ایص بود و یرخراا بهره را در ا ام رواود افازایا دادیاا .دارال ایاص
افزایا در یرخ بهره مریت امتایاارد طال بود؛ یعن مرزان اعتبارا و بای

رااا مروازا

م تواییتنا فرار وننا ب مرزان طالا آنرا بیتگ داشت .وراوررای وا طاال اکدمات
م دادیا مجبور بودیا اعتبارای را وارا یرخراا بهاره را افازایا درناا .دریترجا در
ما 8398 ،در مرای ا بحران تالش براا ایباشت طال ب جود آما؛ ب طورا و طا ایاص
ما،را آامان یرخ بهره را اک  3در ا ب  82در ا افزایا داد تا طالا یود را حفاظ وناا.
آمری ا ایگلیتان یرز وار مرابه ایجام دادیا (رمان.)889 :
ایص روود بزر

یترج ا تضادراا مرمای دارا یبود؛ بل

یترج ا تصمر راا اشتبار

بود و توم مرامتگذاران اقتصادا گرفت شا .ا ارص تصمر غل ب رمایا لح پااری
برم گرت و در آن ورورراا جنگکده ب پردایت مرلراردرا دهر مح وم شایا ایاص
امر ایر ا را اک باکارراا ماا گرفت .د مرص اشتباه یاشا اک عمل ارد بایا

رااا مروازا

بود و مریت ماا را ب د ران مریت امتایاارد طال برگردایا (رمان .)882 :بحران بازر
 8323یاش اک عمل رد با مرامتگذارای بود و یتواییتنا ی،گ راا اقعا اقتصااد یاود
را درک وننا .تأثرر بحران بر اقتصاد دایل ورورراا نعت باایص قارار باود :در دماامبر
 8393باکار مهام  23در ا افت شایو را تجرب ورد ماودرا با یصاف تواراا انعت
جهان ب  23در ا وارا یافت ط د ماه بعا باکار مهام با وارا  33در اا توارا
اانعت جهااان بااا وااارا  33در اااا مواج ا شااا (رمااان .)882 :تااأثرر تبعااای آن در
ورورراا حاشر اا تواراونناها مواد یام ب مراتب مه تر بود؛ کیرا رواود تجااری وا
ب دیبا ،برقرارا محا دیتراا جایا ترایا یافت باود ویاادا را اک وراورا با وراور
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دیگر گیترش داد .تا ما8399 ،

ادرای بررتر ورورراا ار پای حااقل تا یا

ماوم

در چنااا مااورد ییاابت با مااا 8323 ،تااا د مااوم تنااز ،یافاات .ورااورراا ار پااا با یاا،ه
ورورراا انعت شاما ،غربا آن رماواره بهتاریص مراتریان ی اایگر بودیاا رواود
محا دیتراا جایا بزر تاریص تاأثرر را بار آنراا گذاشات (تاایستون )236 :8932؛ اماا
تأثررای روود باکرگای جهاای در وراوررای وا فارآ ردهرااا ا ارا را با وراورراا
نعت

ادر م وردیا باتر اک دیگران بود.

قرمت واهراا ا ار و قبال در فا ل ا ما،راا  8323تاا  8323تاا یا

ماوم واارا

یافت بود در فا ل ا ما،راا  8323تاا  63 8392در اا دیگار را تناز ،یافات .ماطوط
باکارراا ادرای موجب وارا درآمارا شاا رزینا رااا اقعا باکپردایات امرااا
یارج موجود را افزایا داد (رمان.)233 :
توارا بررتر واهرا در معح باه افزایا یافت با جود تنز ،میاتمر قرماتراا تنهاا در
ما 8393 ،واارا موجاودا جهاای واهراا شار

شاا .در اقاز در بریا ماوارد تواراا

افزایا یافت؛ کیرا ادرونناگان مع م وردیا با افزایا مرزان توارا واارا قرماتراا
را جبران وننا و ایص تالشرا موجب شا قرمترا برا اک پرا پایرص برایا (تایستون :8932
 .)233درمجمو بحران باعث وارا یریا مواد یاام اادرات وراورراا جهاان ماوم
اکجمل ایران شا و ایص اتفاق بر ادرای تریاک تاأثرر یاامعلوب گذاشات؛ بناابرایص بایاا
ابتاا یگار ب

ادرای ورور در مطعز کمای مورد یظر برنااکی تا تأثرر ماطوط جهاای بار

ادرای تریاک مرخو شود مس

ب رار اررای اشاره ونر و د ات براا مطابلا باا

بحران درپرا گرفت.
 .3-9تأثیر بحران جهانی بر صادرات تریاک

با توج ب ترورب ادرای ایران و بررتر محصاوهی وراا رکا باود در جریاان بحاران

اقتصااادا جهااان ماارمای دارا در مااا،راااا  8988-8931( 8392-8323ه.ش) حجاا
باکرگای یارج ایران ب دارل روود فار ش واهرااا اادرات در بااکار جهاای واارا
یافت آن بخا اک ورا رکا و موجودیتا ب باکارراا جهاای

ابیات باود در بحاران
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فر رفت .ایص امر برایگر تطیر برصااملل وار در مرحل ا تحمرل آن ب ایران آثار مخارب
اقتصاد مبن بر ادرای محصاوهی وراا رکا در شارای بااکار بارصاامللا باود (رکاقا
 .)83 :8938بحران اقتصادا وارا ارکش ریا ،یاش اک بحران جهای موجب افت شایا
محصوهی ادرات

ماینا تنباوو بریج پنبا

مها تار اک آن تریااک ایاران در باکاررااا

جهاای شاا (فاوران  )962 :8913واارا اادرای محصاوهی وراا رکا با واارا
درآما د ات منجر شا ورور را ر
تأثررپذیرا اقتصاد ایران اک بحران جهای

ارد بحران اقتصادا ورد .یمودار کیر یراندرنااها
افاو ،اادرای تریااک طا ماا،رااا بحاران

امت.

ش ل  :9قرمت تریاک ایران برص ما،راا  8988 -8933ه.ش ب ریا،
(اتاق تجاری)26-81 :

پ

اک محیوس شان وارا مرزان اادرای تریااک بعاا اک تصاویب قاایون ایحصاار

د ات تریاک د ات در اد تصویب قوایرن برآما و برمبناا ی

رابع ا د طرف باشا

ب مرزای و واه اک ورور یار م شاود وااه ارد وراور شاود .د اات ما یوامات
یوع تعاد ،در ر د یر
تجاری یارج تصویب شا.

واه داشت باشاا .در یترجا ا ایاص مرامات قاایون ایحصاار
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 .3-9انحصار تجارت خارجی

روود اقتصادا یاش اک وارا ادرای پایرص آمان ارکش پو ،وراور دربرابار ارکرااا
یارج باعث شا د ات در امفنا  8931ه.ش «قایون تفتارا اماعار یاارج » را تصاویب
ونا؛ اما مر الی یاش اک ایص قایون تاا م بحران ماا ب اجراا «قایون ایحصاار تجااری
یارج » منجر شا .فوران درمورد ایص اقاام رضا شاه م یوییا:
د ات برا اک آی

ب ونتر ،داد متا یارج عالق منا باشا م یوامت ویرا

بودج را اکمران بردارد ب یارا ایحصار مزبور ارکا ب دمت آ رد ماواد ماورد
یراک راه آراص را اک یاار یریااارا
ه.ش بر ی

ارد وناا .د اات در یرما ا درا ا 8983

موم اردای یرم اک ادرای ونتر ،میتطر

غررمیتطر داشت

ط در ا مزبور تواییت در تراک باکرگای یارج ماکادا ااو ایااک با جاود
آ رد (فوران .)966 :8913

در یترج ا ایص قایون بعض واهراا مورد یراک اکقبرل توتون تنبااوو چااا تریااک
پارچ راا یخ

قنا ش ر یر بار در ایحصار د اات درآماا .ایاص مرامات عاال هبار

افزایا درآما ایحصارای ب توارا فرآ ردهراا بهتر بررتر ب بهبود ورفرت محصاوهی
وم

ورد (آ را دیگران .)826 /3 :8911
ب موجب قاایون ماا 8933 ،ه.ش ( )8393اماور ایحصاار باکرگاای یاارج را کاری

باکرگای اداره م ورد .د ات اک د راه در امور باکرگای یارج
طر

ر د اشراء تجمل را مر ل ممنو مایت اک طار

یظاری داشات :اک یا
دیگار اجااکها ر د رار

یو واهی ب ایران را یما داد؛ مگار این ا برابار بهااا آن وااهی اک ایاران اادر با
باکارراااا یااارج م ا فرمااتاد (ااااون ماااتص  .)922 -923 :8932در یترج ا ا ایااص قااایون
داد متا ایص واهرا براا تجار ب ول ممنو شا .ادارها ایحصار تجااری اقاالم یا ا را
ب ماکمانراا د ات
تریاک ر ی

شروتراا یصو

اگذار ورد.

اک مه تریص اقالم اادرات باود وا در ماا 8933 ،ه.ش با ایحصاار

د ات درآما ررگوی یریا فر ش آن در ایترار د ات بود .طا رمارص ماا،راا (ا ایار
مااا 8933 ،ا ایاال  8931ه.ش)

ااادرونناگان بایااا تریاااک را رمااراه بااا ی ا

مجااوک
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ادرات

پردایت عوارض گمرو اک ادارها ایحصار ما یریایاا .در ماا 8931 ،ه.ش

( )8323د ات تالش ورد ونتر ،بااکار اادرات را با دمات بگرارد ( Hansen, 2001:

 .)105در یترج ا ایص قایون بایا ب مرزان اادرای تریااک اک ایاران وااه با ایاران ارد
م شا و ایص میئل ب یارضایت تجار منجر شاا؛ با طاورا وا در ایاص رابعا تلگرافا اک
مررکا حبرباهلل امرص ا فهای ب کاری دربار رمرا و در آن یواران یار وردن تریااک
اک فهرمت قایون تفترا امعار 8یارج شا .در ایص تلگرا

ب یطل اک مرارکا حبراباهلل امارص

ا فهای در تاریخ  82امفنا  8933کاری پیت تلگرا

یمره  266آماه امت:

در قیمت ادرای تریاک مادهاا و راجز ب امعار امت ب قرارا امت و ذیال
عرض م ون  .بنابرایص آن را اک ترترب عموم یار یمودن ااغاا ی

اک ماوارد

مه قرارداد امت براا بناه قبو ،آن غررمطا ر یوارا بود ب عاال ه بیارارا اک
یریااران تریاک در یارج ب ایص شرط تریاک را حاضریا بخریا وا در مطابال
تصای

ا ر بتواینا اک ممل ت یودشان اجنااس مجااک با ایاران ارد یمایناا

ررگاه تصای

ا ر ب آنرا داده یرود تریاک را یخوارنا یریا (امانادا اک ارک

ایحصار تجاری یارج

.)833 -831 :8913

تالشراا د ات براا ونتر ،وامل بر ادرای تریاک با مرا ل مواجا شاا د اات
چون قادر ب حذ

وامل تجار یصو

اک عر ا تجاری تریااک یراا در ماا8931 ،

ه.ش ( )8323ووشرا امتراک ادرای تریاک را ب یا

بنگااه با یاام بهبهاای

وااکر ی

برادران امرص اگذار ونا 2.قت یبر بریام ا د ات منترر شا مایر تجار اعتاراض وردیاا
د ات بریام را ونار گذاشت .در ما 8393 ،ابتاا اکموا د ات بریام رای اعالم شا وا
یران درناه ا ایحصار اادرای تریااک توما د اات بودیاا؛ اماا در رمارص کماان امترااک
ایحصارا ا ر تریاک ب برادران امرص اگذار شا .دارل اعتراض آیاان ایاص باود وا ایاص
 .8ارک ایحصار تجاری یارج .

 . 2دارل ایص اگذارا ایص بود و بهبهای

عال ه بر ایص واکر ی اک یمایناگان مجل

تاجر حمایت م ورد (مرر

واکر ی اک ااحبان تجاارییایا رااا مها تریااک در تهاران باودهایاا.

مذاورای مجل

کمرصداران بزر

بود و در مجل

د رها  6جلی ا .)839

رمواره اک تجاری تریاک طبطا ا

 / 154تأثیر بحران جهانی  1929بر تجارت تریاک در ایران

افراد اک تاجران برجیت

ابیت ب دربار بودیا اععاا امتراک ب ایص بنگاه ماایر تجاار را اک

عر ا رقابت یار م ورد .بری بناراا قرارداد ایحصار تریاک ب شر کیر امت:
ماده ا ا  :،کاری ماار با تصویب ررئت کرا امتراک ایحصارا اا ر تریااک را
ب آقاا حا مررکا حبرب امرص اگذار آقاا امرص میئوارت اجراا تعها ماذوور
را برعهاه م گررد .مادها د م :براا اجاراا قارارداد ماذوور وا در فاوق باراا
طرفرص حتم اهجرا امت شرای ذیل مطرر م گردد .مادها موم :مای قرارداد اک
ا  ،آبان  8933تا آیر مهر  8983یواراا باود در ایاص ماای اجااکها اا ر
تریاک ب وی غرر اک آقا امرص داده یخوارا شا .مادها چهارم :مطاار تریاو و
آقاا امرص در رر ما ،بایا ادر ونا یبایا ومتر اک  6233نا ق  23من باشاا
در رر وری ماارای آن اک آقاا امرص ایذ یوارا شا در ورت و آقاا امرص
تا آیر ما 6233 ،نا ق را ادر ی رد ب ا اجاکه داده م شود تاا تریااو را
و ماارای آن ر پردایت شاه تا آیر یرداد اادر وناا .مااده ا پانج  :آقااا
امرص موظف بود براا تمام تریاک ادرات یود جواک ر د ب مطصا ایذ یمایاا
جواک را در موقز ا ر ب مؤمی ا ایحصار ارا درا .مادها شر  :آقاا امارص
تعها ورد و در رر ما ،ماارای ا ر معرن ب قرار ذیل ب د ات بسرداکد:
در رر نا ق ط د ما ،ا  19 ،اررها ایگلری
 833اررها ایگلری

ما ،موم چهارم رر نا ق

 883اررها ایگلری در ما ،پانج بسارداکد (اتااق تجااری:

.)83-86

پ

اک ایجام ایص تعهاای آقاا امرص ب عنوان یمایناه ا ایحصارا ا ر تریاک ایاران

ادرای تریاک را آغاک ورد.
 .3-3افزایش مالیات و تأثیرات آن

د ات در رامتاا اجراا قایون ایحصار تجاری یارج
ادرات تریاک در تالش براا باه بردن ماارای بر مصر
بایص مطصود شر

براا جباران واارا درآمااراا
دایل باود وا باراا رماران

ب افزایا ماارای بر ادرای ورد؛ اما عامل مها دیگار وا در مرازان
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افزایا ماارای بر تریاک مؤثر اقز شا گزارش جامع ا ملل درماورد ارکان باودن قرمات
تریاک در ایران بود .در ایص گزارش آماه امت:
در ایص کمان جامع ا ملل گزارشا درباارها تجااری تریااک در ایاران در ماا،
 8323منترر مایت و در آن آمااه باود یا

انا ق تریااک وا  323تاا133

تومان در بوشهر قرمت دارد گزارش م شود و در شایگهاا  2833تومان امات.
گزارش ایصطور یظر م داد و «د ات پارس تریاوا را بیرار ارکان م فر شا یا
ماارای را ب ارکش اقع یم گررد»؛ ب رمارص دارال د اات مااراای اادرات در
ی

نا ق  863پویاا را اک  233ب  223تومان در مارس مس

ب  232تومان

در مستامبر افزایا داد .در  8393مااراای با  932توماان در مااه ماارس با 333
تومان در

ص افزایا یافت (.)Hasen, 2001: 106

اقاااام د ااات در افاازایا با ر یا
ادرای حج

یاگهااای ماارااای ااادرای بااراا جبااران وااارا

مرع اک اعتراضای را درپ داشت .ی

اک مه تریص اعتراضاای مرباوط

ب ررئت اتحادی ا تجار مبز ار بود.
عریض در اعتراض ب افزایا مااراای تریااک مرباوط با تجاار مابز ار در ماا8933 ،
امت؛ کیرا د ات ب مرزان عوارض و در ما ،قبل  232تومان بود ی

باره مبلغ  22توماان

افز ده بود .ایص افزایا ماارای درحاا بود و «مرزان قرمت تریاک در رر مص در ما ،قبال
 23اا  22تومان بود در ایص ما ،ب مرزان  83اا  82توماان تناز ،یافتا باود د اات در
اکاا جبران ایص ییاری یاش اک تنز ،قرمت افزایا عوارض ادرات

تعها یماوده باود

و براا تنز ،قرمت رر مص  1اا  3تومان ییاری بارا» .چون د ات اک پردایت ایص مبلغ
ب تجار یوددارا ورده بود مر الت در تجاری تریاک ب جود آماه بود؛ ب طاورا وا
دیگر اک ورت تریاک مودا عایاا کارعاان یما شاا دریترجا آن راا اعاالم وردیاا وا
«متأمفای مااراای بار اادرای ممل ات موجاب تناز ،محصاوهی افیاردگ کارعارص
ایصرا

آنرا در امور فالحت

وما محصاوهی ما شاود» (اماناد بهارماتان ش مانا:

 .)911 -3233در جواب ش ایت آیان کاری ماار اعالم ورد« :ایص افازایا قرمات جاواک
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ا ر تریاک پ

اک ی

ملیل معااعای وامل ب عمال آمااه ضاررا متوجا تجااری

یم شود» (رمان ش منا.)911 -3232 :
م برنر و اداره ا ایحصار در افزایا مرزان عوارض ادرات تا چ حاا آکادا عمال
داشت

ب یوامت راا ورا رکان تجار توجه ی رده امت .ورا رکان دربرابار اقااامای

د اات آماربپاذیرتر بودیاا؛ کیارا رزینا راااا تواراا آیاان بااه ما رفات یما تواییااتنا
محصوهتران را با قرمت بهتر بفر شانا .آیاان با دارال عاام ماودآ را محصاو ،تارجرح
م دادیا اک ورت مه تریص واها مودآ ر ر یظر وننا اک آیجا و معررات آیاان با
ورت تریاک ابیت بود محصو ،دیگرا یما تواییات جااا تریااک را در وراا رکا
آیان پرونا ترجرح م دادیا با جود ییاریراا کیادا وا متحمال ما شاایا بااک را
تریاک ب اریا؛ کیرا در موقع و آیان با پاو ،یرااک داشاتنا فار ش تریااک ما تواییات
مطاارا اک یراک آیان را رفاز وناا .تجاار را با دارال اجاراا مراماترااا د اات متحمال
ییاریراا فرا ای م شایا؛ کیرا محصو ،قرمت ثابت یااشت مم ص بود با دارال بااه
رفااتص رزین ا راااا ااادرای ررماااا یتواینااا محصااو ،یااود را ااادر وننااا محصااو،
یریااراشاها آیان ط د یا م ما ،در دمتران باق م مایا.
ب دارل اعتراضای تجار قبل اک پایان ما« ،ماارای بر ادرای تریااک ( 322/86توماان)
وارا یافت» ()Hansen, 2001: 106؛ اما ایص اقاام را یتواییات قفا ا ایجادشااه در
تجاری تریاک را جبران ونا .ا ر تریاک چناان رضایتبخا یبود؛ با طاورا وا «در
ما 8983 ،ه.ش ول ادرای  3123نا ق بود در ی
رمرا ( .)Ibid: 106در ما 8988 ،قرارداد اغو شا
یار

ما ،معموا ب  2333نا ق

ادرای تریاک اک ایحصار آقاا امرص

باکار ب ر ا رقباا دیگر گروده شا.
با این

ویب عایاای حااوثرا اک توارا

ا ر تریاک توم د اات باعاث فراار

بر رعایا ورا رکان م شا ب گیترش فطر در مران ایص طبط دامص م کد د ات ب حفاظ
منافز ایص طبط توجه یم وارد؛ اا رنگاام وا یعارا مناافز آن را تهایاا ما وارد
م ووشرا مزایای براا ورا رکان دریظر گررد؛ باراا یمویا ما تاوان با اقااام د اات در
وارا ماارای اک مناط ا ل ورت تریاک اشاره ورد.
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«ب موجب قایون  8983( 8398ه.ش) د ات قاایوی را با تصاویب رماایا وا واارا
بررااتر ماارااای را در مناااطط و ا مردمرااان ب ا آمااای م ا تواییااتنا تریاااک قاچاااق وننااا
دربرداشت» ( .)Ibid: 104تصویب ایاص قاایون یراان ما دراا وا د اات درک دقرطا اک
رابع ا مراان افازایا مااراای گیاترش قاچااق در منااط ورات تریااک داشات؛ کیارا
ایگرزها ا ل براا قاچاق یاش اک افزایا ماارایرا بود.

ش ل  :3افزایا فر ش درآما د ات پ

اک وارا ماارای تریاک ()Hansen, 2001: 103

احا پو ،قای در ایران تا ما 8399 ،قران بود و در آن کمان ب ریا ،تغررر ورد .مایر
احاراا پوا عباری بودیا اک شار

تومان  23شار

 8قران 83 .قران معاد 8 ،تومان

بود.
تبعرض و د ات براا یرخ ماارای مناط مختلف قا ل شاه بود اک چر تجاار منااط
دیگر پنهان یمایا اعتراضای آیان را ب دیبا ،داشت .ی

اک مه تریص اعتراضای مربوط ب

تجار ا فهان راجز ب گرای یرخ ماارای ا ر تریااک در ماا 8982 ،ه.ش امات وا اک
اکدیاد ماارای ا ر تبعرض د ات ابراک یارضاایت وردیاا .باا توجا با این ا

اادرای

تریاک براا د ات مردم بیرار ارمرت داشت معررت مرلرونرا یفر اک ماردم با تواراا
تجاری ایص محصو ،ابیت بود ماردم اک د اات یواماتنا یارخ مااراای را واارا دراا
تبعرض را برطر

ونا (امناد بهارمتان ش منا.)32-89836 :
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مرامت د ات در افزایا ماارای باعث ایجاد مر الی د موی براا د ات جامعا ا
تجار ورا رکان شا .مر ل ایجادشاه براا د ات ایص بود و درمت کمای و ب درآماا
کیاد اک طری

ادرای یراک داشت تریاک م تواییت منباز مهما باراا تاأمرص آن باشاا

بحران جهای باعث وارا یریا تریاک ایران شا .د اات ما یوامات اک طریا افازایا
ماارای بر ادرای ویرا درآمارایا را جبران ونا؛ اما ایص اقاام با تجمراز تریااک در
ایبارراا د ات

توقف ادرای منجر شا .توقف تریاک در ایبارراا د ات یوع رواود
ااا ر تریاااک ب ا جااود م ا آ رد .مراماات افاازایا ااادرای د ااات

در جماازآ را

مر الت براا ورا رکان تجار ب جود م آ رد؛ کیرا کراعت آن براثر تناز ،قرماتراا
عام یریاار اک برص م رفت ورا رکان رغبت کیاد براا توارا تریااک

اادرای آن را

اک دمت م دادیا .د ات در رمرص ما ،ضمص بریام رایا اعالم ورده بود و براا تراوی
تواراونناااگان با وراات بررااتر تریاااک جااایزه دریظاار ما گراارد تجااار با داراال این ا
مرمای شان براا مای کیادا مععل م مایا رزین ا ایباردارا تریاک آنرا باه م رفت
ییاری م دیایا.
ب دارل منافز تریاک (اک کمان ورت تاا یار
مختلف (مرامتراا ترویط

اک مارک) د اات ما ووشارا اک راهرااا

اکجمل وارا ماارای در بری مناط ب دارال آفاتکدگا

محصو ،دادن میاعاه با کارعارص در موقاز تراغکیا تریااک باراا جلاوگررا اک فار ش
تریاک ب تاجران یصو
وم

ونا (ماکمان امناد مل

قاچاقچراان تریااک  )...با افازایا ورات ایاص محصاو،
ش مانا .)233-98233 :توجا د اات با

اادرای برراتر

تریاک حفظ درآماراا یاش اک تریاک اک طریا افازایا مااراای با ومباود واهرااا
امام دایل منجر شا.
 .3-4کمبود کاالهای اساسی و نتایج آن
توج د ات ب

ادرای تریاک باعث ومبود واهراا امام شا؛ ب طاورا وا برامااس

احصا ر راا اداره ا ول فالحت

نایز دررابع با مرزان محصو ،ما،راا 8988 8983

ه.ش یترجا ما گرااری وا در مااا 8983 ،مرازان متوما محصااو ،در چهااار امااتان مها
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تواراونناها تریاک (یرامان ورمان فارس تهران)  829/131مص بود؛ درحاا و وال
محصو ،ایران در ایص ما 221/933 ،مص بوده امت؛ بنابرایص تطریبا یصف محصاو ،تریااک
ایران در چهار امتان ب عمل م آما (احصا ر ا محصوهی فالحتا ایاران در ماا8983 ،
مهر .)28-89 :8988
در ما 8983 ،ه.ش مایر واهرا ب دارل توارا فرا ان تریاک دچار ومبود شایا .د اات
در ایص ما ،قایون ایحصار تجاری یارج را برقارار وارد محاا دیترااا یاارج با
گیترش قاچاق (ب ی،ه قاچاق اقالم مه

اردات اکقبرال منیاوجای شا ر چااا) منجار

شا .د ات براا تأمرص مواد ا ار ا واریای را دچار ومبود شا .چغنار قنا پنب مه تاریص
مواد ا ار ا مورد یراک واریای را بودیا ( .)Hansen, 2001: 107
ومبود ایاص واهراا در ماا 8983 ،یرااندرنااها عاام موفطرات د اات در جاایگزین
واهرای ماینا چغنار قنا پنب ب جاا تریاک امت و رمرص میائل کمرنا مااک مرا الی
دیگرا شا؛ بنابرایص د ات تصمر گرفت منابز ورا رکا ایتصاصیافت ب ورت تریااک
را ب یهادراا نعت ایتصاص درا.
در ما 8988 ،در ایران  869/963مص تریاک توارا شا و قرمت متوما محصاو ،در
مر یرمص  813ریا ،بود .در ایاص ماا ،یصاف محصاو ،تریااک یعنا  11/339ماص در
امتانراا یرامان ورمان فارس تهران توارا شا (احصا ر ا محصوهی فالحت ایاران
ما 8988 ،مهر  .)28-89 :8989ب یظر م رما وارا  69در اا توارا تریااک در ماا،
 8988تنها با دارال ومباود واهرااا اماما

ایتصااص مناابز ورات تریااک با تواراا

واهراا امام مورد یراک واریای راا دایل یباود؛ بل ا عامال مها ایاص واارا تواراا
بحران جهای  8323تناز ،قرمات تریااک در بااکار جهاای

مرا الی دایلا

اادرای

تریاک (موجودا عظر تریاک در ایبارراا مؤمی ا ایحصار افزایا عاوارض اادرای
ییاریرای و ورا رکان تجار دایل متحمل شاه بودیا) بود.
محتواا عریض راا مردم در امناد د رها پهلوا دهیل باه را ثابت ما وناا .ی ا اک
ایص امناد عریض ا تعاادا اک کارعان تریاک در بهمص  8983ه.ش در اعتراض ب یخریاان
تریاک تنز ،قرمت موجودا عظر تریاک تواراشاها آنرا امت .ایاص عااه اک کارعاان
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در عریض ا یود اظهار داشت ایا و د ات تریاک آنرا را با قرمت بیرار ومترا اک قرمات
تمامشاه یریاارا م ونا و ایص میئل ب کراعت تریاک آنرا اعم کده موجب فطار
برچارگ رعرت شاه امت (امناد بهارمتان ش منا.)99-33231 :
عریض ا دیگر راجز ب ضرر کارعان تریاک یها یا امت .در ایاص عریضا آمااه امات
و محصو ،مردم منعط فط تریاک تنباوو امت .رر مص تریاک باراا رعرات  86توماان
یر داشت؛ اما محصو ،را ب قرمت رر مص  1تومان ما یریایاا .رمچنارص تریااک رعایاا
براا مای کیادا در ایبار م مایاا ماردم اجااکه ا فار ش آن را یااشاتنا (یاوای

:8933

.)63
د ات ب دارل ایص یارضایت را در ما 8982 ،و د باره ادرای تریاک ر ی گرفات
ادرای را افزایا داد عوارض را و ورد.
با جود تمام مر الت و د اات در ایحصاار تریااک داشات در ماا 8982 ،شاروت
ایحصارا ا ر تریاک ایاران در تهاران تأمار

شاا .مارمای ا ایاص شاروت معااد23 ،

مرلرون ریا ،بود و  33در ا آن توم د ات پردایت م شا (رشراا  .)866 :8916ایص
شااروت تنه اا ااادرونناها قااایوی تریاااک در در ا راااا  8923 -8983ه.ش باااق مایااا
(  .)Hansen, 2001: 106ب یظر م رما و در ایص ما ،بحاران جهاای د رها رواود را
گذرایاه بود براثر بریام راا ورورراا ار پای

ضعرت اقتصادا ر با بهباودا یهااده

بود؛ بنابرایص یریا مواد یام ورا رکا و مورد یرااک انایز وراورراا پررارفت باود باار
دیگر ر ی گرفت ایران ر در اد برآما با واارا مااراای بار اادرای تجاار را باار
دیگر ب

ادرای تریاک تروی ونا .ادرای تریاک ادام یافت پ

اک افزایا تواراا

ایران ب دیبا ،باکارراا جهای گیتردهترا براا فر ش تریاک یود گرت .د ات باا قاایون
ایحصار تواییت بود عرض ا تریاک در باکار مراه را ونتر ،ونا؛ اما با مر ل مها افازایا
موجودا تریاک در ایبارراا د ات ر با ر شاا .ایاص مااکاد یترجا ا یریااراا یطااا باا
قرمتراا تضمرصشاه ا بااه باود .ایحصاار تریااک تواییات حجا

اادرای را در 3333

نا ق در ما 8983( 8393 ،ه.ش) یگ دارد .برآ رد م شا و در ماا 8392 ،با 88333
نا ق برما .ادرای ماهی  3888نا ق در ما 8989( 8399 ،ه.ش)  8336نا ق
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در ما 8983( 8393 ،ه.ش)  9931نا ق در ما 8982( 8392 ،ه.ش) بود .ماایر عامال
شروت ایحصار تریاک اعالم ورده بود و اگر ایگلیتان فرایی
 3333نا ق در ما ،تواف وننا ایران مع ما وناا با

اپص مارام باراا باردن

اادرای غررمجااک پایاان دراا

(.)Ibid: 106
چون د ات براثر بحران جهای ییاری کیادا دیاه باود پا
جهای ر

اک پایاان د رها رواود

ادرای تریاک ب مرازان ماا،رااا ( 8933ماا ،ا ارا ا بحاران) یرماراه باود؛

بنابرایص ب دیبا ،باکار ثابت براا فر ش تضامرن محصاوهی یاود باود تاا در رار شارایع
بتوایا  3333نا ق تریاک ادر ونا؛ کیرا در ما 8982 ،باا جود ماسرا شاان د رها
بحران با وارا ادرای مواجا باود .در شاامارا ا ا  ،ماا 8933 ،ه.ش ایاران مبلاغ
 26/833/333قران اک ادرای تریاک درآما داشت؛ درحاا و درآماش در مای مراب
مااا ،قباال مبلااغ  81/229/333بااود واال درآماااش در ایااص مااا ،اک فاار ش تریاااک
 33/289/333قران بود (اتاق تجاری.)83 :
ادرای تریاک ایاران در ماا 8982 ،ه.ش با وراورراا رناا چرص ماواا و جاا ه
منگاپور مرام  2633نا ق بود؛ درحاا و ترور

رنا (تواراونناگان ا ال دیگار

تریاک در جنوبشرق آمرا) ب ترتراب  3133 383انا ق اادرای داشاتنا .ایاص آماار
یران م درا و ایص وراوررا وا قابال اک تواراوننااگان ا ال

رقراب تجاار ایرایا در

ادرای تریاک بودیا در بریام ا تطلرل تریاک ییبت ب ایران موف تر بودیا .ایاران رناوک
یتواییت بود اک مرزان ابیتگ یود ب

ادرای تریاک ب ارا در مرزان ادرای واارا

چرمگررا دیاه م شا؛ ب طورا و در ما 822/323 8933 ،مص تریااک اادر شاا در
ما 8982 ،ادرای ایران ب  91/639مص رمرا.
طب آمار مرزان محصو ،ایران  33در ا ییبت ب ما 8933 ،واارا داشات امات .در
ایص ما ،ورورراا شور ا آامان ایگلر
تریاک ایران بودهایا

چارص اپاص عاراق فراییا

 ...یریاااران

ادرای ایران در ایص ما 936 ،تص ب مبلغ  3/389/333توماان باود؛

درحاا و در ما 8989-8982 ،ه.ش آامان بریتایراا وبرر فرایی ماوا و  922 ...تاص
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ب ارکش  9/931/331تومان اک تریاک ایران را یریایا (احصاا ر ا تجاارت ایاران 8933
96-82 :8989 8982؛ یام ا باکرگای

ترر ماه .)31 :8983

ش ل  :2مطاار قرمت تریاک ادرات برص ما،راا  8933تا 8982
(احصا ر ا تجارت ایران (ادارها ول گمروای) مجموع ا تجاری عموم ایران با مماا
ما،راا  8933تا )8982

ش ل  :6قرمت تریاک ادرات برص ما،راا  8933تا 8982ه.ش (ب ریا)،

یارج
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 .4نتیجهگیری

بحران اقتصادا  8323و باا رش یاتگ

انایز ار پاای آغااک شاا اقتصااد وراورراا

ابیت اا را و ب توارا مواد یام م پردایتنا بیرار تحت تأثرر قرار داد.
ا ارص مه تریص پراما بحاران جهاای باراا ایاران با عناوان تواراوننااها ماواد یاام
اکجمل تریاک مطوط باکارراا ادرای بود و ب تنز ،قرمت وارا ادرای تریااک
در باکارراا جهای منجر شا .وارا ا ر براا اقتصاد ایاران بیارار کیاانآ ر باود؛ کیارا
ایران ط ایص ما،را بریام ا نعت ماکا را با شتاب بررترا آغاک ورده بود براا اجراا
طر رایا ب درآما ادرات (تریاک) یراک داشت .بحران ما 8931 ،ه.ش ( )8323د اات
را با وارا درآما ادرات مواج ورد؛ بنابرایص در اد برآما براا جبران ویرا درآما
حا ل اک اادرای تریااک یارخ عاوارض اادرات را افازایا دراا .افازایا عاوارض
ادرای مرا الی دیگارا اک جملا موجاودا عظار تریااک در ایباار د اات ضارر با
جامع ا تجار ورا رک و مرمای شان براا مای طوهی دچار روود

قفا شااه باود

اکبرص رفتص ایگرزه براا ورت تریاک فطر فرار با طبطا ا وراا رک را با جاود آ رد.
د ات ب دارل عام موفطرت در اجراا ایص بریام راا مطعع

یا

ملیال اقااامای قاایوی

دیگر اکجمل ایحصاار اادرای تریااک ایحصاار تجااری یاارج (اکجملا تریااک)
تأمر

شروت تجارت تریاک را ایجام داد تا شایا بتوایا یطصان درآما اادرات تریااک

را جبران ونا .د ات در ط بحران بریام راا یود را با آکمون یعا پرا ما بارد؛ کیارا
بهتریص اقاام و در ایص کمان م تواییت ایجاام دراا جاایگزین محصاوهی وراا رکا
دیگر ب جاا تریاک در اقتصاد ایران بود .اک آیجا و د اات با رزینا

کماان کیاادا یرااک

داشت م ووشرا تا کمای و بحران ط شود اک طری بریام راا ووتاهمای و رزین -
تر ب مطابل با بحران بسرداکد پ

اک آن د باره ادرای تریاک را باا جاایت برراتر آغااک

ونا .ایجام ایص اقاامای د ات براا حفظ درآما تریاک یراندرناها ارمرات تریااک در
اقتصاد د رها پهلوا ا  ،امت؛ اما بحران جهای باعاث شاا بارص ماا،رااا 8392 -8323
()8988 -8931

ادرای تریاک ایران دچار قف شود د ات اک ایاص منباز درآماا مها
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محر م گردد .ایص میئل یترج ا اقتصاد ابیت

حاشر اا ایران در یظام جهای باود وا با

تأثررپذیرا بررتر ایران اک بحران جهای منجر شا.
منابع

 اتاق تجارت .س  .9ش .89

 عصر جدید .)8933( .بهمص ماه .ش .23

 احصائیهی تجارتی ایران (ادارهی کل گمرکات) .مجموع ا تجااری عماوم
ایران با مماا

یارج در ما،راا .8931 -8933

 احصائیهی محصوالت فالحتی ایران در سال  .9391ا  ،مهر .8988

 احصائیهی محصوالت فالحتی ایران در سال  .9399ا  ،مهر .8989
 ااون ماتص هری

پل .)8932( .رضا شاه کبیر یاا ایاران ناو .ترجما ا عبااااعظر

بورا .چ  .2تهران[ :ب جا].

 آدمرت فریا ن .)8931( .امیرکبیر و ایران .تهران :یوارکم .
 آ را پرتر گا یص رمرل

چاراز ملویل .)8911( .تااری ایاران از رضاشااه تاا

انقالب اسالمی .اک مجموع تاریخ ومبریج .دفتر د م اک جلا رفت  .ترجما ا مرتضا
ثاقبفر .تهران[ :ب جا].

 باریر جواران .)8969( .اقتصاد ایران از  9111تا  .9191تهران :مؤمی ا حیابرم
ماکمان بریام

بودج .

 بریت چهارمرص راپری کاری ماارا  .راجاز با مهار -امافنا  29( .8933دماامبر 8321
اغایت  23مارس .)8323
 تایستون .فرای

ب رابری آااری  .)8932( .تاری اقتصاادی و اجتمااعی ارو اا

( .)9131-9911ترجم ا وری پررحرات  .تهران :علم

 رکاق

فررنگ .

ابرارر  .)8938( .اقتصاد ایران .چ  .9تهران :یرر ی .

 رشراا عل  .)8916( .تحوالت صدسالهی اقتصااد ایاران در ساایهی روابا
بینالملل .تهران :ر کی وار.

 مرف احما .)8939( .قرن گمشده ،اقتصاد ایران در قرن نوزدهم .تهاران :یرار
چرم .

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 165 /

 شااجاع دیااووالی
پرامارا

مراحیااص امااامعل شااعبای « .)8933( .بحااران اقتصااادا 8323

اونارا در ایران» .مطالعات تاری فرهنگی .پ ،رایام ا ایجمص ایرایا

تاریخ .س  .2ش .1


ارم مهاا« .)8913( .بحران ماا در جهان دهیال یتاایج قاو آن» .تاازههاای

اقتصاد .ش  .823س .1
 غالم
اراا

شهرام دیگران« .)8933( .قایون ایحصار تجاری یارج ایران  :8933کمرن راا

پراماارا» .فصلنامهی علمی ژوهشای تااری اساال و ایاران .س .28

د رها جایا .ش  .88پراپ  .32پایرز  .8933دایرگاه اازررا (س).

 فوران جاان .)8913( .مقاومت شکننده؛ تااری تحاوالت اجتمااعی ایاران از
صفویه تا سالهای س از انقالب اسالمی .ترجم ا احما تایص .تهران :رما.

 واتوکیان محمااعل رماایون .)8932( .اقتصااد سیاسای ایاران .ترجما ا واامبرز
عزیزا محمارضا یفری  .تهران :یرر مروز.
 مجموع ا امناد ماکمان امناد بهارمتان.
 مجموع ا امناد ماکمان امناد مل .
 مرر

مذاورای مجل

شوراا مل .

 معا یت یامای مایریت اطال رمای دفتر ر ر

جمهاور .)8913( .امانادا اک ارک

ایحصار تجاری یاارج ایاران در د ره ا رضاشااه  8988-8932ه.ش .تهاران :کاری
فررنگ ارشاد امالم .
 .)8913( _______ امنادا اک ایجمص راا بلاا تجاار ا انا

 8923-8933ه.ش.

تهران :کاری فررنگ ارشاد امالم .
 یوای

عباااحیرص« .)8933( .امنادا اک دامتان تریاک» .گنجینه ی اسناد .ش .92-98
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