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تحوالت تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورۀ قاجاریه*
حبیب اهلل سعیدی نیا1

چكیده 
سازمان گمرک در ایران از قدمت زیادی برخوردار است. حکومت های ایران در دوران باستان و اسالمی هر کدام به شکلی دارای 
گمرک بوده و در انجام معامالت و مراودات اقتصادی به وضع حقوق و مقررات گمرکی پرداخته اند. با روی کار آمدن سلس��لۀ 
قاجاریه در آغاز قرن سیزدهم قمری )19 م(، به دلیل تحوالت جهانی و افزایش روابط اقتصادی، سیاسی و نیز حضور ایران در 
نظام اقتصاد جهانی، تحوالت عمده ای در سازمان گمرک کشور به وجود آمد که تأسیس وزارت گمرک، تنظیم و انتشار نظامنامۀ 
گمرکی، لغو اصول اجاره داری و وضع تعرفه های نوین گمرکی از مهم ترین آنها محس��وب می ش��ود که بیش��تر پس از حضور 
نیروهای خارجی در امور گمرکی و مالیاتی ایران حاصل شد. این تحوالت گرچه موجب شکل گیری ساختار نوین گمرکی در ایران 
و افزایش نسبی درآمد گمرکات نسبت به دوران پیش از قاجاریه شد گردید ولی نتوانست بسترهای الزم جهت رونق اقتصادی 
و مالی کشور را فراهم نماید؛ در نتیجه سود حاصل از این تحوالت بیشتر نصیب کشورهای صاحب قدرت و نفوذ در ایران شد. 

روش این پژوهش و جهت گیری شیوۀ گردآوری داده ها، تاریخی بوده و از اسناد آرشیوی و منابع معتبر استفاده شده است.
واژگان کلیدی: وزارت گمرک، تجارت، دورۀ قاجاریه، تراز بازرگانی، تعرفه گمرکی، اجاره داری گمرکات.

The Evolution of Iran’s Customs in Relation to Its Economic 
Development in the Qajar Era

Habibollah Saeidinia2

Abstract
The governmental custom house in Iran is very long-standing and its generation goes back 
to the pre-Islamic and Islamic period. Each and every one of the Iranian governments in 
ancient times owned customhouses, and devised regulations for this office in the course 
of economic exchanges with other nations. After the Qajar dynasty took office in Iran 
in the early nineteenth century, some major developments were made in the country's 
customs organization, because of the global changes and the increase in its political and 
economical relationships, as well as Iran's further involvement in the world's economic 
system. Some of these developments, which were basically made after the presence of 
the foreign forces in the matters related to the customs, include: the establishment of the 
Ministry of Customs, formation and publication of the customs’ constitutional regulations, 
the abrogation of the principles of the tenancy, and setting new customs tariffs. Although 
these developments led to the rejuvenation of the structure of the customhouses in Iran 
and to the increase in the income through the customs, they failed to form the needed 
economic and financial foundations for the country's development. Eventually, it was the 
foreign powers privileged in Iran which cherished the benefits of these developments. 
The approach of this study and its methods in gathering data are historical. The study 
thus employs archival documents and authoritative sources. 
Keywords: The Ministry of Customs, Trading, The Qajar Era, Customs Tariff, Customs Tenancy.
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مقدمه 
ایران از نخس��تین کشورهایی است که دارای تش��کیالت منظم گمرکی بوده است. چرا که از زمان 
نخس��تین حکومت های دورۀ باستان به شکلی گمرک و مقررات گمرکی در ایران وجود داشته است 
و حقوق گمرکی هم یکی از قدیمی ترین انواع مالیات رایج بوده و به مرور زمان متناسب با شرایط، 
تغییرات اساس��ی در روش و مقررات آن به وجود آمده اس��ت. با روی کار آمدن سلس��لۀ قاجار و به 
خصوص از عهد ناصری، به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری و توسعۀ اقتصاد جهانی، 
گمرک مورد توجه بیش��تری قرار گرفت و میزان تأثیر آن بر اقتصاد ملی بیشتر شد و به تدریج دچار 
تحوالت اساسی گردید. از مهم ترین تحوالت در این دوره می توان به تأسیس وزارت گمرک در سال 
1292 قمری )1874 م(، تنظیم و انتشار نظامنامۀ گمرک در سی و دو فصل در عهد ناصرالدین شاه، 
لغو اصول اجاره داری گمرک در س��ال 1318 قمری )1901م(، وضع تعرفۀ نوین گمرکی در 1320 
قمری )1902م( و تأس��یس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در س��ال 1329 قمری )1911م( 

اشاره کرد.
ه��دف عمدۀ این پژوهش بررس��ی چگونگی ش��کل گیری این تح��والت و پیامدهای حاصل از 
آن اس��ت. اگرچه این تحوالت باعث گس��ترش حیط��ۀ اختیارات و وظایف گم��رک، رونق تجارت 
داخل��ی و خارجی و نیز افزایش نس��بی درآمدهای گمرکی نس��بت به دوران قبل از قاجار ش��د؛ اما 
گمرک ایران با وجود این تحوالت نتوانس��ت با سیاس��ت گذاری های مناس��ب در حوزه های مختلف 
همچون مالیات گیری و وضع قوانین و حقوق گمرکی، بس��تر الزم را برای رونق اقتصادی و توس��عۀ 

سرمایه داری تجاری و صنعتی ایران فراهم نماید.
در این پژوهش کوش��ش شده اس��ت تا پس از بررسی واژۀ گمرک و بیان پیشینۀ تاریخی آن از 
دورۀ باس��تان تا روی کار آمدن سلس��لۀ قاجار، سیر تحوالت تاریخی گمرک و رونق اقتصادی ایران 
در دورۀ قاجار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر روش تحقیق 
تاریخی اس��ت و بر گردآوری، تطبیق و تحلیل داده ها از طریق جس��تجوی کتابخانه ای و اس��نادی 
اس��توار شده است. در این راس��تا عالوه بر متون تاریخی و نوش��ته های اروپاییان، از اسناد تاریخی 

منتشر نشده نیز استفاده شده است.
در مورد موضوع این پژوهش تا کنون کار علمی مستقلی انجام نشده است، فقط در مطالعات و 
تحقیقات جدید به مس��ائلی مانند حقوق گمرکی و نمودار تشکیالتی گمرک به طور عام اشاره شده 
اس��ت. پژوهش حاضر بر این فرض مبتنی است که گمرک ایران در دورۀ قاجار با وجود برخورداری 
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از تحوالت و تش��کیالت نوین، به دلیل وابس��تگی اقتصادی و س��لطۀ خارجی ها، نتوانست با تدوین 
تعرفه های گمرکی مس��تقل و سیاس��ت گذاری تجاری مناسب، زیرس��اخت های الزم را جهت رونق 

اقتصادی و توسعۀ صنعتی ایران فراهم نماید.

پیشینۀ تاریخی واژۀ گمرک
برخی بر این باورند که واژۀ گمرک از ریشه التینی ‘کومرسیوم’3 گرفته شده که کلمۀ ‘کومرس’4 در 
زبان های فرانس��ه و انگلیسی به معنی تجارت و مبادله کاال است، نظر دیگر این است که گمرک از 
واژۀ کومرکس5 گرفته شده که در اصطالح بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطالق گردیده 

است.6 
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد این اس��ت که ترکان عثمانی کلمه گمرک را از واژۀ 
یونان��ی نوین کومرکی که تلفظ یونانی کومرکس اس��ت گرفته و گوم��رک7 گفته اند و بعد تبدیل به 

گوموک8 شده و در زبان ترکی رواج یافته است.9 
ع��دۀ دیگری معتقدند که پس از آمدن پرتغالی ها به ش��رق و آش��نایی ت��رکان عثمانی با آنها، 
عثمانی ها با اس��تفاده از واژۀ پرتقالی کومرکس، واژۀ گمرک را س��اخته اند.10 در دورۀ صفویه ایرانیان 

این واژه را از ترکان عثمانی گرفته و به کار برده اند. 
در فرهنگ نامه های فارس��ی واژۀ گمرک به معنی حقوقی اس��ت که بر کاال و مال التجاره تعلق 
می گیرد و نام دیگر آن رسوم و رسومات بوده است.11 همچنین به معنای ادارۀ مأمور مراقبت از ورود 
و خروج کاال و دریافت عوارض گمرکی به کار رفته است.12 به سخن دیگر بر وجهی تعبیر شده که 

دولت برای دخول یا خروج کاال و مال التجاره می گیرد.
در فرهنگ نامه ه��ای عرب��ی نیز واژۀ گم��رک تحت عنوان الجمرک و به معن��ای وجهی که بر 

3. Comercium
4. Commerce
5. Cummerx 

6. عبداهلل  هادی، گمرک )تهران: مدرسه عالی بازرگانی، 1349(، ص10. 
7. Kumruk
8. Gumruk 

9. همان، ص 10.
10. مجید یکتایی، تاریخ گمرک ایران )تهران: دانش، 1354(، ص 12.

11. امیر جالل الدین غفاری، فرهنگ غفاری، فارسی به فرانسه )تهران: دانشگاه تهران، 1336(، ص 208.
12. منوچهر آریان پور، فرهنگ جامع پیشرو آریان پور، فارسی- انگلیسی )تهران: جهان رایانه، 1382(، ص 283.
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کاالهای وارداتی از کش��ورهای خارج بس��ته می ش��ده به کار رفته است.13 همچنین از آن به معنای 
عوارض گمرکی و گمرکخانه نیز تعبیر ش��ده اس��ت.14 در واقع عرب ها در کشورهای همسایۀ ایران 
همانن��د عراق این واژه را از زبان فارس��ی گرفته، معرب نم��وده و جمرک و در جمع جمارک به کار 
برده اند. در مصر آن را ‘گمرک’ و ‘الگمارک’ تلفظ می کنند و در برخی از کشورهای عربی به گمرک 
‘مک��س’ و در جم��ع ‘مکوس’ می گویند و به معنای وجوهی بوده که در دوران جاهلیت از کاالهای 
معینی در بازارها می گرفته اند.15 به مکس در مالیات های اسالمی بارها اشاره شده و به معنی مالیات 

گمرکی کاربرد داشته است.
در فرهنگ نامه های انگلیس��ی واژۀ گمرک16 به چند معنی به کار رفته اس��ت. در یک معنی به 
بخش��ی دولتی گفته می شود که مسؤل جمع آوری مالیات کاالهای خریداری شده و کاالهایی است 
که وارد کش��ور می ش��وند. این بخش همچنین مس��ئول کنترل و نظارت بر کاالهایی است که وارد 
کش��ور می شوند. در معنایی دیگر واژۀ گمرک به مالیات هایی اطالق می شود که در ازای هر کاالی 

وارداتی باید به دولت پرداخت شود.17 
در فرهنگ نامه های فرانس��وی واژۀ گمرک18هم به بخش دولتی اطالق می ش��ود که مس��ئول 
جم��ع آوری مالیات کاالهایی اس��ت که از مرز می گذرد و به معنای خ��ود مالیات و نیز به محل این 

بخش دولتی تعبیر شده است.19 
بررس��ی واژۀ فارسی ‘دیوان’ نیز برای بررسی پیشینۀ تاریخی کاربرد گمرک در ایران حائز اهمیت 
است. نخستین بار رومی ها واژۀ »دیوان« فارسی را به معنای اداره گرفته و به گمرک دوگانا20 گفته اند و 
هنوز در ایتالیا به همین شکل به کار می رود. این واژه را فرانسوی ها از ایتالیایی ها گرفته و دوانا گفته اند21 
و اسپانیایی ها و شاید پرتغالی ها دیوان فارسی را از الدیوان عرب گرفته و ادوانی و دوانا گفته اند22 و باز 

ترکان عثمانی واژۀ دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به کار برده اند.23 

13. ابراهیم مصطفی و آخرون، المعجم الوسیط، الجزء االول )طهران: مؤسسه الصادق، 1426 ه.ق(.
14. خلیل جر، فرهنگ الروس، ج 1، مترجم سید حمید طبیبیان )تهران: امیرکبیر، 1367(، ص 764.

15. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 13- 12.
16. Customs 
17. Oxford Advanced Learner’s Dictionery, Ed. Sally Wehmeier (Oxford: Oxford University press, 2000), p. 310. 
18. Douane 
19. Petit Larousse. Ed. P. Larousse et c. Augé. (Paris: Librairie Larousse ,1973), p. 331. 
20. Dogana 
21. Douana 
22. adouanee and Douane 

23. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص13.
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پیشینۀ گمرک در ایران
تش��کیالت گمرک��ی در ایران س��ابقه ای طوالنی دارد، گرچه بیش��تر منابع آغاز گم��رک را از زمان 
اشکانیان می دانند و نبود اطالعاتی در منابع یونانی در مورد گمرک در عهد ماد و هخامنشی را دلیل 
نب��ودن گمرک در آن عهد به ش��مار می آورند.24 ولی با توجه به وجود قرائن و ش��واهد تاریخی که 
بر گس��تردگی قلمرو و حاکمیت ماد حکایت دارد و نی��ز با توجه به این که قبل از مادها، دولت های 
س��ومر، اکد، بابل و فنیقیه دارای گمرک بوده و حقوق گمرکی دریافت می کردند25 می توان استنباط 
کرد که مادها دارای گمرک بوده اند؛ گرچه مدرکی که مس��تند باش��د از خود مادها در دست نیست. 
در دورۀ هخامنشی نیز با توجه به وسعت آن شاهنشاهی و همجواری با ممالک آن دوران و داشتن 
مرزداران قوی و فعالیت های تجاری وسیع، بدون شک آنها دارای گمرک و دفترهای گمرکی جهت 
دریافت حقوق گمرکی بوده اند، چنان که یکی از منابع عمدۀ مالی دولت هخامنشی عوارضی بوده که 
بر »رصیف های بنادر )کاماًل مانند مالیات و عوارض تجارت در کش��ور و عشریۀ بازارها( وضع کرده 
بودند.«26 بدین سان، سازمان منظم گمرکی در دوران هخامنشی وجود داشته و با تمهیدات داریوش 

بزرگ در امر مبادالت تحوالت چشمگیری آغاز شد.
در دورۀ اش��کانیان نی��ز از واردات، حقوق گمرکی دریافت می کردن��د، ولی کاالهای صادراتی از 
پرداخت عوارض معاف بودند. این سیاس��ت دال بر آن اس��ت که گمرک عالوه بر نقش مالی، جنبۀ 
نظارت بر امور اقتصادی و تش��ویق توس��عۀ صادرات هم داش��ته اس��ت.27 عالوه بر آن در سرحدات 
حکومت اشکانی، گمرکخانه ای وجود داشته است که کاالهای وارداتی و صادراتی به آنجا وارد گشته 
و در کتابچه هایی که مخصوص این کار بوده ثبت می شده است. این سیاست گمرکی برای تقویت 
صادرات مملکت به کار می رفته است. ساسانیان نیز دارای گمرکخانۀ فعالی بوده اند و حقوق گمرکی 
به وس��یلۀ دیوان دولتی گرفته می ش��د و ادارۀ گمرک یکی از دیوان های دولتی به شمار می آمد. در 
این دوره از واردات یک دهم کاال، از روی ارزش و مقدار آن، حقوق گمرکی دریافت می گردید ولی 

از صادرات چیزی به نام گمرک گرفته نمی شد.28

24. حسن پیرنیا، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، ج2 )تهران: دنیای کتاب، 1362(، ص 1513.
25. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، مشرق زمین گهواره تمدن، مترجمان احمد آرام و پاشایی و آریان پور )تهران: انتشارات و 

آموزش انقالب اسالمی، 1372(، ص 151.
26. رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ محمد معین )تهران: علمی و فرهنگی، 1364(، ص209.

27. هادی، ص 11.
28. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 19 � 22.
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در دورۀ اس��المی، سیاس��ت گمرکی دس��تگاه خالفت و حکومت اعراب در ایران، از ساس��انیان 
اقتب��اس ش��د. عرب ها گمرک را عش��ور یعنی ده یک و مأم��ور گمرک را عاش��ر می گفتند و این بر 
اس��اس روش دورۀ ساس��انی بود. در این دوره مسلمانان از هر 40 درهم یک درهم ولی از یهودیان 
و مس��یحیان از ه��ر 20 درهم یک دره��م و از دیگران از هر 10 درهم ی��ک درهم حقوق گمرکی 
می گرفتند.29 در زمان امویان و در آغاز دوران عباس��یان، حقوق گمرکی اندکی دریافت می شد، ولی 
پس از آن عوارض گمرکی افزایش یافت. حتی عالوه بر عوارض گمرکی که بر واردات بسته بودند، 
عواید گم��رک داخلی یا عوارض راهداری نیز دریافت می کردند. در دورۀ حکومت های ایرانی قرون 
س��وم، چهارم و پنجم قمری نیز با توجه به گس��ترش مبادالت تجاری به ویژه در دوران س��امانیان 
و آل بوی��ه، عوارض گمرکی از کاالهای تجارتی دریافت می ش��د و از آنجا که تجارت رونق بس��یار 
داش��ت، درآمد خوبی برای دولت ها داش��ت. به ویژه آنکه در عرصۀ مبادالت پولی و تجارت جهانی، 
حکومت های س��امانی و آل بوی��ه از جایگاه جهانی برخوردار بودن��د.30 در دورۀ عضدالدوله عوارض 

راهداری و حقوق گمرکی حاجیان و زائران مکه کاهش پیدا کرد.31 
در دوره های بعد )غزنویان و سلجوقیان( نیز همان مقررات مالی و گمرکی رایج بود، ولی کم کم 
س��خت گیری های بیش��تری آغاز شد. حتی در دورۀ خوارزمشاهیان، س��خت گیری مأموران مرزی و 
گمرکی نسبت به بازرگانان مغول در ماوراءالنهر، موجب تحریک خشم آنها و زمینه ساز حمله مغوالن 
ش��د و تس��لط مغوالن بر راه های تجاری از چین تا کنارۀ مدیترانه دگرگونی هایی در مسائل گمرکی 

ایجاد کرد.
رفت وآمد نمایندگان سیاس��ی و بازرگانان اروپایی در دورۀ صفویه به ایران افزایش یافت و توجه 
به گمرک نیز بیش��تر ش��د. در آن دوره گمرکات در دس��ت دولت بود و صفویان سیاس��ت گمرکی 
مس��تقلی داشتند که بر اس��اس آن، از کاالهایی که از مرزهای ش��مالی وارد می شد حقوق گمرکی 
کامل می گرفتند، ولی از کاالهایی که از راه خلیج فارس وارد می ش��د به نس��بت بهای کاال حقوق 
گمرکی دریافت می کردند و آن را »فرضه« می نامیدند. در آن زمان رئیس گمرک را »ش��هبندر« و 
گمرک را »در بندر« می گفتند.32 در دوران صفویه حقوق گمرکی نس��بت به دوره های قبل کاهش 

29. هادی، ص 11. 
30. حسن باستانی راد، »مبادالت پولی و سکه خانه های سامانیان،« پژوهشنامه خراسان بزرگ، مجله دانشگاه بین المللی امام رضا 

)ع(، شماره 2 )بهار 1390(، ص 15 � 31.
31. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 33- 31.

32. همان، ص 36.
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یاف��ت. بیش��ترین حقوق و عوارض گمرکی 5 درصد بهای کاال ب��ود و اگر کاالیی به صورت قاچاق 
وارد می ش��د، عوارض گمرکی را تا 10 درصد به عنوان جریمه دریافت می کردند. مینورس��کی بیان 
می کن��د که »فقط در اطراف خلی��ج فارس33 عوارض گمرکی بر طب��ق ده درصد قیمت جنس اخذ 
می ش��د، در دیگر س��رحدات عوارض گمرکی بر اساس تعداد بار وصول می شد. «34 به دلیل کاهش 
درآمد گمرکی، در زمان ش��اه س��لیمان صفوی )1085ق /1674م( بر اساس سیاست حقوق گمرکی 
که در اروپا مرسوم بود، سیاست جدیدی در زمینه امور گمرکی اتخاذ شد که طبق آن به اجارۀ درآمد 
گمرکخانه اقدام ش��د.35 اجارۀ گمرکات بدین ترتیب ب��ود که حکام گمرک و عواید آن را به مقاطعه 
ب��ه اش��خاص واگذار می کردند و آن افراد در مقابل مبلغی که گم��رک را از حکام اجاره کرده بودند، 
خودش��ان درآمد گمرکخانه ها را جمع آوری می کردند. این سیاس��ت در زمینۀ گمرکات تا زمان قاجار 
و آمدن مستش��اران بلژیکی ادامه یافت.36 در اواخر دورۀ صفوی و در زمان روی کار آمدن افغان ها، 
درآمدهای »شهبندری )گمرکات(« مورد اختالف میان، ایرانی ها، انگلیسی ها و شرکت هلندی واک 

در سواحل خلیج فارس مانند بندرعباس و جزیرۀ هرمز و حتی اصفهان بود.37
در دوران افشار و زند هم از سوی دولت به گمرکات توجه شد. نادرشاه توجه زیادی به گسترش 
امنیت و تقویت نیروی دریایی در خلیج فارس داش��ت و مأموران مرزی ایران در زمان او، رفت وآمد 
کش��تی ها را در خلیج فارس کنترل می کردند. در عهدنامه ای که نادر ش��اه در ش��عبان 1295 قمری 
)1877م(، با سلطان محمودخان اول سلطان عثمانی منعقد کرد، برای زائران حج و کاروان هایی که 
به ش��ام و مغرب می رفتند، تس��هیالت گمرکی ایجاد کرد و قرار بر این شد که عوارض راهداری را 
همانند دیگران به صورت عادالنه پرداخت کنند. در دورۀ زندیه نیز این مقررات گمرکی ادامه یافت 
و به امور گمرکی توجه زیادی می شد. در دورۀ کریم خان بازرگانی خارجی ایران فعال تر شد. یکی از 
دالیل گس��ترش فعالیت های گمرکی و تجاری، اقدام کریم خان در زمینۀ آزادی بازرگانی و معافیت 
گمرک��ی اروپاییان به خصوص انگلیس��ی ها در ایران بود. آنان می توانس��تند بدون عوارض گمرکی 
نسبت به انجام واردات و صادرات کاال اقدام نموده و کاالهای خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی 

33. از آن میان بود، عوارض گمرکات در سواحل خلیج فارس به ویژه بنادر کنگ و عباسی.
اداری حکومت صفوی یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات مینورسکی بر تذکره الملوک، ترجمه مسعود  34. مینورسکی، سازمان 

رجب نیا با حواشی محمد دبیرسیاقی )تهران: امیرکبیر، 1368(، ص 224.
35. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 39.

36.  هادی، ص12.
37.  ویلم فلور، اشرف افغان بر تختگاه اصفهان، ترجمه ابوالقاسم سری )تهران: توس، 1367(، ص 43، 130 و 176.
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به نقاط مختلف ایران بفرستند.38 

تحوالت گمرک ایران در دورۀ قاجار 
گمرک در ایران دورۀ قاجار، به تبعیت از مس��ائل جهانی، تغییراتی نس��بت به دوران قبل داشت؛ زیرا 
در ای��ن دوره وقایع بزرگی مثل انقالب صنعتی در عرصۀ جهانی صورت گرفته بود که از پیامد های 
آن رش��د گستردۀ تجارت جهانی و رقابت کشورها برای به دست آوردن بازارهای جدید و تهیۀ مواد 
اولیه بود. لذا قاجارها بدون آن که خود آگاه و از آمادگی الزم برخوردار باشند، در آغاز مرحلۀ تکامل 
بورژوازی و س��رمایه داری ایران ایس��تاده بودند و به خصوص از دورۀ فتحعلی ش��اه به بعد که پدیدۀ 
سرمایه داری به صورت یک نظام غالب بین المللی درآمده بود، ایران در گردونۀ روابط بین الملل قرار 
گرف��ت. به تبعیت از این ش��رایط جهانی، در دورۀ قاجار تغییرات��ی در امور اقتصادی و روابط تجاری 
به وجود آمد. دولت ایران تا دوران قاجار و حتی تا عصر ناصری نتوانس��ته بود روابط مستمر با دیگر 
کش��ورها برقرار کند و بیش��تر دارای روابط تجاری و دیپلماتیک یک طرفه یا یک جانبه گرایی39 بود و 
نیز تشکیالت آنچنان گسترده و قدرتمندی نداشتند. ولی از دورۀ ناصرالدین شاه به بعد با توجه به این 
که معادالت بین المللی حالت دو جانبه40 پیدا کرد، حکومت ایران نیز مجبور شد امور تجاری خود را 
انتظام بخش��یده و نهادهای اقتصادی خاصی را جهت سروس��امان دادن و رونق بخشدن به تجارت 
داخلی و خارجی دائر نماید. در همین راستا بود که حکومت ناصری در سال 1276 قمری )1860م( 
وزارت تجارت و فالحت را تأس��یس کرد.41 همچنین تالش مستمر تجار جهت تحقق خواسته های 
منطقی خود، ناصرالدین را واداشت تا مجلسی را به نام »مجلس وکالی تجارت« تأسیس کند. این 
مجلس نخس��تین تش��کل اقتصادی با ویژگی سیاسی پیش از مش��روطیت بود و در راستای ترقی و 

تغییر و پیشرفت جامعۀ ایران جهت گیری داشت.42 
یکی دیگر از تش��کیالت تّجار در دورۀ قاجار تأس��یس ش��ورای عالی تجار در زمان احمد شاه با 
دوازده عضو بود؛ ش��ش تن تاجر و ش��ش تن از طرف دولت به عضویت این ش��ورا تعیین می شدند. 
اعضای این شورا در کارهای اقتصادی کشور اظهار نظر می کردند. همچنین در خالل جنگ جهانی 

38. گذشته، حال، آینده گمرک )تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات گمرک ایران، 1372(، ص 7-12 .
39. Unilatrall 
40. Receprocal 

41. عبداهلل مستوفی، شرح زندگانی من )تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه(، ج1 )تهران: زوار، 1371(، ص 139.
42. فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشدۀ دوران قاجار )تهران: آگاه، 1359(، 

ص 330.
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اول تشکل دیگری به نام »کمیته اتحاد تجار« شروع به فعالیت کرد.43 
هدف حکومت قاجار از ایجاد چنین تش��کیالت تجاری، رونق بخش��یدن به فعالیت های تجاری 
داخل��ی و رونق اقتصادی بود. گرچه این هدف محقق نگردید، ولی این تغییر و تحوالت سیاس��ی � 
اقتص��ادی داخل��ی و خارجی در عهد قاجار بر گمرکات و امر صادرات و واردات ایران تأثیرات زیادی 
گذاشت، اما به دلیل تسلط قدرت های خارجی بر اوضاع سیاسی � اقتصادی جهانی و نیز ایران، سمت 

و سوی تغییرات و سیاست گذاری های گمرکی نیز بیشتر به ضرر ایران بود.
در دورۀ آق��ا محمدخان، به دلیل درگیری هایی که وجود داش��ت اوضاع گمرکات تغییری نکرد، 
اما در دورۀ فتحعلی ش��اه که رقابت قدرت ها بر س��ر ایران بیش��تر ش��د، گمرکات ایران تحت تأثیر 
تغیی��رات قرار گرفت. به خصوص جنگ های ایران و روس که منجر به انعقاد دو عهدنامۀ گلس��تان 
و ترکمانچای ش��د، به ش��دت گمرکات ایران را تحت سلطۀ قدرت های بزرگ درآورد. بر طبق مفاد 
عهدنامۀ گلستان که در 26 شوال 1228 قمری )1813م( منعقد شد استقالل گمرکات ایران از بین 
رفت، زیرا بر طبق مادۀ نهم این عهدنامه مقرر گردیده بود از کاالهایی بین ایران و روس��یه صادر و 
وارد می شود، به مقدار پنج درصد بهای کاال، عوارض گمرکی پرداخت کنند. همچنین مادۀ سوم این 
عهدنام��ه، توان رقابت تجار ایران را با بازرگانان روس��یه از بین برد، زیرا طبق همین بند، بازرگانان 
ایران می بایس��ت عالوه بر حقوق گمرکی عوارض داخلی را نی��ز پرداخت نمایند، در حالی که تجار 
روسیه از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند. پس از روسیه دیگر کشورها 
نیز از این معافیت برخوردار شدند. از جمله دولت عثمانی در سال 1238 قمری )1823م(، پیمانی با 
دولت ایران منعقد کرد که به موجب مادۀ دوم آن از پرداخت عوارض مختلف به جز حقوق گمرکی 
معاف گردید.44 پنج س��ال بعد، دول��ت ایران با انعقاد عهدنامۀ ترکمانچ��ای با دولت روس در پنجم 
شعبان 1243 قمری )23 فوریه 1828م(، عالوه بر نقض حقوق گمرکی، استقالل قضایی خود را نیز 
از دس��ت داد.45 همچنین طبق بند سوم مقاوله نامۀ بازرگانی که میان ایران و روسیه بسته شد تعرفۀ 

گمرکی به طور کامل به نفع تجار روس تمام شد:
محض این که تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع ش��روط س��ابق الذکر است به طور 

)تهران: گستره، 1369(، ص  آژند  یعقوب  ترجمۀ  قاجار، 1332- 1215 ق(،  )عصر  ایران  اقتصادی  تاریخ  چارلز عیسوی،   .43
.670

44. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 45- 44.
45. هنریش بروگش، سفری به دربار صاحبقران 1861-1859، ج2، ترجمۀ مهندس کردبچه )تهران: اطالعات، 1368(، ص 

.725

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

112 /  تاریخ ایران

محکم بهره مند ش��وند، مقرر می شود که از مال التجاره که اتباع روس به ایران وارد و از ایران 
خ��ارج می نماین��د و نیز از امتعه ایران که اتباع دولت علیه از راه بحر خزر و یا از خش��کی بین 
الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت 
روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق صدی پنج فقط یک دفعه در 
موقع ورود یا خروج دریافت شده و عالوه بر آن هیچگونه حقوق گمرکی مطالبه نشود. دولت 
روس تعهد می نماید که در صورتی هم که الزم دانس��ت دس��تورالعمل گمرکی و تعرفه جدید 

برقرار نماید بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزاید.46 
پس از انعقاد عهدنامۀ ترکمانچای دیگر کش��ورهای اروپایی مانند انگلیس و فرانسه نیز خواستار 
دریافت امتیازات گمرکی همانند کش��ور روسیه شدند، از این رو فتحعلی شاه به ناچار در سال 1246 
قم��ری )1831م(، فرمان��ی صادر کرد که به موجب آن از تمامی کااله��ای وارداتی و صادراتی پنج 
درص��د حقوق گمرکی دریافت ش��ود. ای��ن فرمان موجب تثبیت حقوق گمرکی بر اس��اس عهدنامۀ 
ترکمانچای برای تمامی کش��ورهای اروپایی کاملۀ الوداد ش��د. در واقع این نخستین فرمانی بود که 
دربارۀ نرخ تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر ش��د و این سیاس��ت گذاری گمرکی تا س��ال 1319 

قمری )1901م( در ایران ادامه یافت.47 
در مجموع این عهدنامه ها تأثیرات منفی زیادی بر تجارت داخلی و خارجی ایران گذاشت. درآمد 
گم��رکات ایران را به حداقل ممکن کاهش داد و قدرت رقابت با تجار و کاالهای خارجی را از تجار 
و کاالهای ایرانی گرفت و آنها را مجبور کرد که به اس��م شرکت های خارجی کاال وارد نمایند.48 در 
عوض تجار خارجی از وضع مساعدتری برخوردار شدند و توانستند بازار ایران را در اختیار خود گرفته 

و سودهای کالنی ببرند.49
 وقتی ناصرالدین ش��اه روی کار آمد از یک طرف به دلیل مس��افرت هایی که به اروپا کرده بود 
و از طرف دیگر به خاطر بهره گیری از ش��خصیت های اصالح طلبی چون امیرکبیر و امین الدوله، در 
صدد ایجاد تغییر و تحوالتی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی برآمد. در زمینۀ گمرکات نیز 
دس��ت به تحول بزرگی زد و آن هم تش��کیل وزارت گمرک در سال 1292 قمری )1874م( بود که 

46. مستوفی، ص 514.
ایران،  )تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان  تا مشروطیت  قاجاریه  آغاز  از  استعمارگران  با  ایران در برخورد  47. سید تقی نصر، 

.408 ،)1363
48. بروگش، ص 394.

49. جرج کرزن، ایران و قضیۀ ایران، ج 1 )تهران: علمی و فرهنگی، 1373(، ص 580.
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بدان وسیله گمرکات کشور زیر نظر وزیر گمرک قرار گرفت. مستوفی اعالم می کند که میرزاقهرمان 
امین لش��کر تصدی این وزارتخانۀ جدید را بر عهده داشت.50 همچنین تصدی گری این وزارتخانه در 
دس��ت افراد متنفذ و نزدیک به دربار بود، به نحوی که س��هراب خان گرجی، والی خان، میرزا نصراهلل 

نوری لشکرنویس باشی، و میرزا احمد قوام الدوله وزیر گمرک بودند.
امین لش��کر وزیر گمرک، به دلیل دخل و تصرف در گم��رک، موفق به افزایش درآمد گمرکات 
نش��د و پس از مدتی آقا ابراهیم قمی معروف به آبدارباش��ی )امین الس��لطان اول( به عنوان جانشین 
وی، وزیر کل گمرکات ش��د. پس از او به ترتیب ش��یخ اس��ماعیل امین الملک، میرزا علی اصغرخان 
امین السلطان دوم و در زمان صدرالوزرایی امین الدوله، میرزا احمدخان مشیرالسلطنه تبریزی عهده دار 
امور گمرک ش��دند. س��پس مدتی نظام الس��لطنه مافی عهده دار گمرک بود. او گمرکات شمال را به 
فت��ح اهلل بیگلربیگی و گمرکات جنوب را به برادرزادۀ خود س��عدالملک واگ��ذار کرد. این نحوۀ ادارۀ 
گمرکات از دورۀ ناصرالدین شاه تا آمدن بلژیکی ها در سال 1315 قمری )1897م( ادامه یافت. در آن 

زمان عامالن گمرک را ناظم گمرک و رئیس گمرک را رئیس میزان یا میزان آغاسی می گفتند.51 
از تحوالت عمدۀ دیگری که در عهد ناصری در امور گمرکات رخ داد، تنظیم و انتشار نظامنامۀ 
گمرک ایران در س��ی و دو فصل در زمان امین الس��لطان اول پدر میرزا علی اصغر خان امین السلطان 
بود که به وس��یلۀ یوس��ف خان گمرکچی مأمور گمرک فارس و کتابچی خان، قانون نویس آن زمان 
تنظی��م ش��د. در این نظامنامه تمام ام��ور و وظایف گمرکی از تس��لیم اظهارنامه ت��ا ترخیص کاال 

پیش بینی شده بود. 
از جمل��ه مس��ائل مهم در زمینۀ مدیریت بر گمرکات ای��ران در دورۀ قاجار، آن بود که گمرکات را 
ب��ه یکی از افراد متنفذ مملکتی اجاره می دادند و میزان اجارۀ گمرکات در طول س��ال های متمادی از 
ثبات نسبی برخوردار بود و این رویه تا و تا حدود سال 1318 قمری )1900م(، ادامه داشت. اجاره داران 
گمرکات مختلف از درآمد خوبی برخوردار بودند چنان که درآمد آنان در ایاالت مرزی همچون آذربایجان، 
خراسان، کردستان، کرمانشاهان، خوزستان، فارس، کرمان و بلوچستان در حدود بیست درصد از مبلغی 
بود که بابت اجارۀ س��االنه به دولت می پرداختند.52 این نش��انۀ وضع نابه هنجار اداری و از جمله ادارۀ 
گمرکات ایران در آن عهد اس��ت. این نوع سیاس��ت گذاری موجب گسترش قاچاق کاال و نیز افزایش 
تقلب در میان اجاره داران ش��ده بود. یکی از آن موارد این بود که اجاره داران برای درآمد زیادتر تالش 

50. مستوفی، ص 138.
51. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 49- 48.

52. کرزن، ص 566.
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می کردند تا هر چه بیشتر صادرات و واردات کاالها از طریق گمرکخانه ای که در اجارۀ آنها یود، صورت 
گیرد؛ از این رو با سایر اجاره داران و مأموران وصول مالیاتی در بنادر به رقابت می پرداختند و کاالهای 
تجارتی را با مبلغ کمتر از تعرفۀ رسمی گمرکی از گمرکخانۀ خود ترخیص می کردند. گاهی اوقات این 
اجاره داران برای دریافت نفع بیش��تر از اجناس اروپایی کمت��ر از 3 درصد عوارض دریافت می کردند.53 
این کار موجب طمع ورزی بیشتر بازرگانان جهت دریافت سود بیشتر نیز می شد. عالوه بر آن در پایان 
هر سال سازش غیرقانونی مشابهی نیز میان تجار و اجاره داران گمرک صورت می گرفت و چون ثبات 
منصب گمرکی نیز وجود نداش��ت اجاره داران برای حفظ منصب خود و ماندگاری بیش��تر، با بازرگانان 
کنار می آمدند و در نتیجه عوارض گمرکی به حداقل ممکن می رسید54 که این امر باعث کاهش درآمد 
دولت می ش��د. به عنوان نمونه میزان درآمد دولت بابت اجاره داری گمرک در یک دورۀ زمانی ده ساله 

1306- 1296 قمری )1889- 1879 م( طبق جدول زیر بوده است:

جدول 1: میزان وجوه دریافتی دولت بابت اجاره داری گمرک در
1306- 1296قمری )1889- 1879م(55

مبلغ به لیرهنرخ لیره به قراندرآمد دولتی به تومانسال

27/6236,400 قران1880-1879606400
27/5257,700 قران1881-1880708629
27/9281,600 قران1882-1881785290
28/6281,400 قران1883-1882807770
29280,700 قران1884-1883814000
30/5264,262 قران1885-1884806000
33/2250,150 قران1886-1885838000
33/5253,730 قران1887-1886850000
34241,176 قران1888-1887820000
34235,294 قران1889-1888800000

53. احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم )تهران: چشمه، 1373(، ص 321.
54. کرزن، ج1، ص 567.
55. همان، ج1، ص 568
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 این مطلب در طی 33 س��ال یعنی 1283 قم��ری )1866م( تا 1316 قمری )1899م( نیز طبق 
جدول شماره 2 مشهود است:

جدول 2: درآمد گمرکات ایران از 1316-1283 قمری )1899-1866م(56

قرانسال مالیه

1284-12835366600
1297-12966064000
1298-12977086290
1300-12987852900
1301 -13008077700
1302-13018140000
1303-13028060000
1304-13038380000
1305-13047500000
1306-13058200000
1307-13068000000
1308-13078000000
1309-13088200000
1310-13098300000
1311-13108500000
1312-13118500000
1313-13129300000
1314-131313500000
1315-131413500000
1316-131512500000

56. محمدعلی جمالزاده، گنج شایگان، اوضاع اقتصادی ایران )تهران: سخن، 1384(، ص131.
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چنان که از جدول شمارۀ 2 مشخص است، رشد درآمد گمرکات آهنگ بسیار کندی داشته است 
و دولت ایران به دلیل ضعف ساختار سیاسی � اقتصادی و بی تدبیری در ادارۀ مقاطعۀ گمرکات، توان 
کنترل و افزایش بهره برداری از عواید گمرکی را دارا نبود. به گفته امین الدوله: »مسألۀ گمرکات که 
سالیان دراز از اول س��لطنت ناصری مقاطعه بود کنترل نمی شد احصائیه نداشت دولت نمی توانست 
بداند فی الحقیقه عایدات قطعی چیس��ت؟«57 عالوه بر آن مش��کل دیگر آن بود که درآمد گمرکات 
نیز به جای استفادۀ مفید و مطلوب از آنها در جهت ترمیم و ایجاد زیرساخت های مختلف مملکت و 

رسیدن به توسعه، صرف پرداخت مخارج حرمسرا و خانوادۀ شاهی می شد.58
برانداختن اجاره دادن گمرکات و واگذاری مسؤلیت ادارۀ گمرکات به نوز و همکارانش و نیز لغو 
عوارض داخلی توس��ط مظفرالدین ش��اه در سال های 1318- 1317 قمری )1901- 1900م ( انجام 
ش��د، زیرا به دلیل عدم کنترل و ادارۀ گمرکات از طرف دولت، تا قبل از آمدن نوز بلژیکی عواید و 
درآمد گمرکات مرزی و راهدارخانه ها در سال، کمتر از دو کرور تومان بود. لذا در سال 1317 قمری 
)1900م( ابتدا اجاره دادن گمرکات والیات آذربایجان و کرمانش��اه و س��ال بعد تمام گمرکات کشور 

تعطیل شد: 
تا س��ال 1317ق تمام گمرکات ایران به اجاره داده می ش��د و در همین س��ال از 1316ق تا 
1317ق وجه اجاره عبارت از سه کرور تومان بود )سیصد هزار لیره انگلیسی(. در ماه ذی قعده 
1317ق اص��ول اجاره منس��وخ ش��د ولی نه در تم��ام والیات ایران بلکه فق��ط در دو والیت 
آذربایجان و کرمانش��اه. چون نتیجه این کار مساعد و خوب شد سال بعد اصول اجاره گمرک 
در تمام گمرک ایران منس��وخ گردید و حق گم��رکات صادرات و واردات که به موجب فصل 
سوم از عهدنامه تجارتی ترکمانچای )6 شعبان 1243( صدی سه از اتباع داخله و صدی پنج 

از اتباع خارجه بود مستقیمًا به حساب دولت اداره شد. 59
نوز در س��ال 1317 قمری )1900م(، همکاران تازه ای از بلژیک به ایران دعوت کرد و گمرکات 
انزلی، کرمانش��اه، بوش��هر و بندرعباس را به آنان سپرد.60 سال های پیش از آن درآمد کل حاصله از 
این راه س��االنه بیش از حدود ششصدهزار تومان نبود. بنابر درخواست و پیشنهاد رایزنان بلژیکی در 

57. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 51.
58. کرزن، ج1، ص 568.

59. جمالزاده، ص 38.
60. برای آگاهی دربارۀ وضعیت گمرک بوشهر در دورۀ قاجار، نک: سعیدی نیا، حبیب اهلل. گمرک بوشهر و نقش آن در تجارت 

خلیج فارس در دورۀ قاجار )بوشهر: دانشگاه خلیج فارس، 1389(.
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هجدهم ذی الحجه 1318 قمری فرمانی از طرف مظفرالدین ش��اه دربارۀ تأس��یس گمرک صادر شد 
ک��ه اجارۀ گمرکخانه ها و راهدارخانه ها و دریافت حقوق گمرکی به وس��یله مقاطعه کاران و عوارض 
و نواقل توس��ط اجاره داران لغو ش��د و امور گمرکی به کلی به نوز محول گردید که به دلیل اهمیت 

موضوع و پیامدهای حاصله، عین آن فرمان نقل می گردد.61
نوز بلژیکی پس از ورود به ایران به کمک افراد همراه خود امور گمرکی ایران را به عهده گرفت. 
وی قبل از مشروطه مدتی در سمت وزیر گمرک و پست و به عنوان رئیس کل گمرک و وزیر خزانه 
مش��غول به کار شد، اما پس از مش��روطه چون طبق قانون اساسی یک فرد غیر ایرانی نمی توانست 

پست وزارت را عهده دار شود به سمت مدیر کل گمرک منصوب شد.62
یکی دیگر از تحوالتی که در گمرک صورت گرفت این بود که نوز پس از عهده داری گمرکات 
ایران تعرفۀ گمرکی تازه ای در س��ال 1320 قمری )1902م( وضع کرد که مبنای اساس��ی گمرک 
جدی��د ای��ران گردید. بر اس��اس تعرفۀ مزبور به حق��وق گمرکی برخی کاالهای وارداتی از روس��یه 
تخفیف داده ش��د و بر تعرفۀ کاالهای وارداتی از برخی کش��ورها افزوده ش��د. همچنین وی برای 
کاالهای خارجی معافیت گمرکی قائل ش��د ولی بیش��تر از همه برای دولت روسیه امتیازات خاصی 
در نظر گرفت و بر اس��اس قراردادی که در رمضان 1320 قمری )1902م( منعقد کرد و در ذیقعده 
سال1321 قمری )1903م( به اجرا درآمد، در عوض دو فقره وامی که دولت ایران بالغ بر سی و دو 
میلیون و پانصد هزار منات از روسیه دریافت کرده بود، درآمد گمرکات ایران را به جز گمرکات بنادر 
خلیج فارس، تضمین پرداخت وام های مزبور قرار داد.63 همچنین تعهد کرد چنان که درآمد گمرکات 
درس��ت پرداخت نشود، دولت روسیه اجازۀ بازرس��ی و تفتیش ادارۀ گمرکات ایران را خواهد داشت. 
حتی قرار ش��د در صورت لزوم، دولت روس��یه به ادارۀ گمرکات بپردازد و در نتیجه درآمد گمرکات 

61. »... به موجب صدور این فرمان... مالیات و عوارض گمرکی و راهداری و حقوق خانات و قپانداری به هر اسم و رسم که باشد 
یکباره معاف و مرفوع القلم داشتیم و نظر به پیشرفت ترقی تجارت و رواج صنایع و حرفت و سهولت درآمد معیشت و توسعه در امور 
مملکت و ترفیه حال جمهور اجرای این حکم مستحکم را فرمودیم که تمام اهالی ایران در حمل و نقل مال التجاره و لوازم زندگانی 
از قبیل حبوبات و بقوالت و ملحومات و رسومات و کلیه محصوالت ممکن که در داخله مملکت حمل و نقل می شود از ادای حقوق 
مذکوره مزبوره آزاد و احدی را حق تعرض و مزاحمت در هیچ موقعی نخواهد بود و به این جهت مراتب مشروحه زیر را که جناب 
فخامت نصاب مسیو نوز مدیر کل گمرکات محروسه ایران به تصویب... امین السلطان اتابیک اعظم دولت علیه مقرر داشته امر و مقرر 
می فرماییم که به مقام اجرا گذارده شود...« برای آگاهی از متن فرمان مظفرالدین شاه دربارۀ تأسیس گمرک و معافیت و بخشودگی های 

گمرکی که در 18 ذیحجه 1318 قمری صادر شد، نک، یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 55.
62. همان، ص 55.

63. اوژن اوبن، ایران امروز، ترجمۀ علی اصغر سعیدی )تهران: زوار، 1335(، ص234.
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شمال در اختیار بانک استقراضی گذاشته شد و قرار بر آن بود که پس از پرداخت اقساط وام، درآمد 
گمرکات شمال به خزانه تحویل شود.

همچنین مطابق مفاد این قراداد، ایران دیگر حق اخذ عوارض راهداری برای نگهداری راه های 
کاروانی را نداش��ت. همچنین دولت ایران از دریافت حقوق و عوارض گمرکی داخلی نیز منع ش��ده 
بود. عالوه بر آن دولت ایران موظف شد که در نقاط مرزی تأسیسات گمرکی مانند گمرکخانه و انبار 
کاال برای استفادۀ روس ها تأسیس کند. همچنین نرخ تعرفۀ گمرکی که مطابق این قرارداد مشخص 
ش��ده بود، حدود س��ه تا چهار درصد بهای کاال بود که از این جهت نیز از عهدنامه های گلس��تان و 
ترکمانچای ضرر بیشتری برای ایران داشت. این تعرفۀ گمرکی در واقع جایگزین نرخ پنج درصدی 
ش��د که بر اس��اس معاهدۀ ترکمانچای مقرر شده بود و شامل سه قس��مت بود؛ قسمت نخست آن 
صورت نرخ برای کاالهای وارداتی بود که بر حسب وزن حساب می شد و دو قسمت دیگر مربوط به 
نرخ برخی کاالهای ایرانی صادراتی به روسیه و کاالهای وارداتی از روسیه به ایران بود. این تعرفه 
نرخ کاالهای صادراتی مواد خام و غذایی ایران به روس را خیلی کاهش داده بود و به طور کامل به 

نفع روس ها تمام شد زیرا که آنها 61 تا 70 درصد صادرات ایران را دریافت می کردند.64
هدف روسیه از وضع چنین تعرفه ای بیشتر اجرای مقاصد سیاسی بود، زیرا تجارت ایران از لحاظ 
اقتصادی برای روسیه از اهمیت زیادی برخوردار نبود. چنان که در سال 1890 تا 1913 میالدی هر 
سال صادرات روسیه به ایران 2/1 تا 3/8 درصد مجموع صادرات روسیه را تشکیل می داد و واردات 
3 تا 4 درصد کل کاالها بود و کش��ور ایران در ردیف هش��تم تا دهم بازرگانی روسیه قرار داشت؛ لذا 
دولت روس��یه از تجارت به عنوان وس��یله ای برای نفوذ سیاسی استفاده می کرد و هر بازرگان روسی 
در بازار به عنوان نش��انه ای از وجود یک کنس��ولگری برای دفاع و پش��تیبانی از آن بود. از مثل های 
روس��ی بود که ‘پرچمداران در پی بازرگانان می رس��ند’ و روس ها می خواس��تند این مثل را در ایران 
به طور کامل اجرا کنند.65 در مقابل تجارت ایران وابسته به بازار روسیه بود چون که بیش از نصف 
صادرات ایران به روسیه ارسال می شد و میزان صادرات ایران به روسیه به همراه کاالهای ترانزیتی 
س��ایر کشورها از طریق روس��یه به ایران از 16 میلیون روبل در سال 1902- 1901میالدی به 54 
میلیون روبل در س��ال 1913-1912میالدی رس��ید و در آستانۀ جنگ جهانی اول کشور روسیه 60 
ت��ا 70 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده ب��ود در حالی که مجموع کاالهای صادره به 
انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران 1828- 1914م، ترجمۀ احمد توکلی )تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود  64. مروین ل. 

افشار، 1369(، ص 101.
65. همان، ص110.
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انگلیس و هند در همان زمان کمتر از 10 درصد بود.66
بدی��ن ترتیب این قرارداد مخالف اس��تقالل گمرکی، حق حاکمیت ملی و اصل تس��اوی حقوق 
بین المللی بود و به مراتب بیش��تر از قراردادهای گلس��تان و ترکمانچای برای ایران پیامدهای منفی 
داشت. به طوری که اختیارات مالی و گمرکی ایران را سلب نمود و بازرگانی و صنایع کوچک داخلی 
و صادرات ایران را در ش��رف ورشکس��تگی قرار داد. یکی از آن آثار منفی س��رازیر ش��دن کاالهای 
ارزان قیمت س��اخت روس��یه به ایران و از میدان به در کردن صنایع تازه تأس��یس داخلی بود، زیرا بر 
اس��اس قرارداد مزبور تعرفۀ کاالهای صادراتی ایران به خصوص کاالهای صنعتی افزایش یافت و 
در مقابل تعرفۀ کاالهای مختلف وارداتی از روس��یه به ش��دت کاهش پیدا کرد. حتی روس ها جهت 
رسیدن به مقاصد گوناگون سیاسی و اقتصادی خود نرخ برخی کاالهای خود را به پایین تر از قیمت 
تمام ش��دۀ تولید آن در روسیه کاهش دادند، به عنوان نمونه روس ها برای ورشکست کردن کارخانۀ 
قند کهریزک، بهای قند روس��ی را در ایران خیلی پایین تر از قیمت این کاال در روس��یه می فروختند. 

در مورد قماش نیز همین سیاست را اعمال می کردند.67
زیان دیگر این قرارداد آن بود که عالوه بر ورشکس��تگی کارخانه و صنایع جدیدالتأسیس، تجارت 
ایران را از رونق انداخت و بر کشاورزی و گله داری نیز آسیب جدی وارد ساخت.68 ولی بیشترین تأثیر 
منفی این تعرفه بر بخش تجارت ایران بود زیرا به حدی تجارت ایران را ضعیف و کم رمق ساخت که 
سرانجام به طور کامل در انحصار دولت روس قرار گرفت.69 گرچه عایدی گمرک را اندکی افزایش داد 
ولی زیان های آن به مراتب بیش از عایدات حاصله از آن برای ایران بود، چنان که به گفته مس��توفی: 
»تعرفۀ جدید طوری پیش بینی ش��ده بود که مال التجاره خارجه را در کش��ور ترویج کرده کارخانه های 
جدیدالوالده و دستکاری های سابق داخله را محکوم به زوال می کرد ولی در هر حال بر عایدی گمرک 
می افزود.«70 بدین ترتیب به طور مشخص و با آگاهی، منافع ملی ایران را پایمال و منافع تجار خارجی 
را بر تجار داخلی ترجیح می دادند و گویا بنا به گفته مؤتمن الملک تعمدی در کار بوده که دولت ایران: 

»به دست خود رعیت داخل را مغلوب رعیت خارجه و تجارت مملکت را منحصر به آنها نماید.«71

66. همان، ص111.
67. مستوفی، ص58.

68. احمد کسروی ، تاریخ مشروطۀ ایران )تهران: امیرکبیر، 1354(، ص33.
69. میرزا محمد ناظم االسالم کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان )تهران: امیرکبیر، 1363(، ص 102.

70. مستوفی، ص 51.
71. آدمیت و ناطق، ص 124.
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وقتی دولت انگلس��تان از این قرارداد باخبر ش��د حکومت ایران را تحت فش��ار قرار داد تا امتیاز 
مشابه دولت روسیه دریافت نماید و سرانجام موفق شد در تاریخ 18 ذیقعده 1320 قمری )1902م(، 
قرارداد گمرکی تازه ای در یک مقدمه و هفت فصل با ایران منعقد نماید که مطابق آن، مقرر گردید 
دولت انگلیس از همان امتیاز و تعرفۀ گمرکی که دولت روس��یه برخوردار ش��ده بود استفاده کند، با 
این تفاوت که واردات ایران از انگلستان سه برابر صادرات ایران به آنجا بود.72 این در حالی بود که 
کش��ورهای اروپایی از همان اندک کاالهای صادراتی مانند فرش، تنباکو و تریاک 40 تا 50 درصد 
عوارض گمرکی می گرفتند.73 نتیجه چنین ش��یوۀ مالیات گیری از بین بردن تولیدات داخلی و صنایع 

ملی ایران بود.74 
به هر حال اقدامات نوز بلژیکی اگر چه به سود کشورهای خارجی به خصوص روسیه تمام شد، 
ول��ی می توان وی را پایه گذار تحوالت جدی��د در گمرک ایران قلمداد کرد. چنان که به گفته برخی 
نویس��ندگان باید ش��الودۀ نظام و ادارۀ گمرکات ایران را در دورۀ معاصر میراث او دانس��ت.75 نوز در 
زمان تصدی گری خود بر گمرکات ایران، قرارداد گمرکی دیگری در 16 ذیحجه 1320 قمری )16 
فوری��ه 1903م(، با دولت عثمان��ی امضا کرد که مطابق آن ص��ادرات از پرداخت پنج درصد حقوق 

گمرکی معاف گشت.76 
مهم ترین بنادر ایران در زمان هفت سالۀ تصدی گری بلژیکی ها بر گمرکات ایران مانند بندرعباس، 
بوشهر و خرمشهر و نیز ادارات ایالتی گمرکات مانند مشهد، انزلی، تبریز و کرمانشاه به وسیله رؤسای 
بلژیکی و زیر نظر نوز اداره می شد و آن رؤسای ایالتی اختیارات الزم و کافی جهت سروسامان دادن 

به امور گمرکی خود را داشتند. 
اگر چه در مدت هفت س��الی که بلژیکی ها گمرکات ایران را اداره می کردند درآمد گمرکات دو 
برابر ش��د و گمرکات نظم خوبی پیدا کردند، ولی بیش��ترین س��ود از حضور بلژیکی ها نصیب دولت 
روس��یه و پس از آن انگلیس ش��د و همین اقدامات جانبدارانۀ نوز نسبت روسیه بود که موجب شد تا 
دول��ت انگلیس را علیه خود تحریک نماید و س��رانجام هم ن��وز و همکارانش در 26 ذیحجه 1324 
قمری )1906م( عزل شدند. با وجود برکناری بلژیکی ها از گمرکات باز قراردادهای گمرکی روس و 

72. جمالزاده، ص 38.
73. آدمیت و ناطق، ص 292.

74. ارنست اورسل، سفرنامه، ترجمۀ علی اصغر سعیدی )تهران: زوار، 1335(، ص 235.
75. جمالزاده، ص 131.

76. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص 71.
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انگلیس در حدود 18 سال حاکم بر گمرکات ایران بود تا اینکه انقالب روسیه اتفاق افتاد. حتی پس 
از انقالب روس��یه نیز با وجودی که قرارداد 1919 میالدی لغو ش��د، اما قراردادهای گمرکی ضمیمه 

این قرارداد تا مدت ها اجرا می شد.
تحول دیگری که پس از صدور فرمان مشروطه در گمرک انجام شد این بود که حقوق گمرکی 
داخلی به صورت مالیات نواقل و پس از آن به شکل عوارض شهری و با تصویب قانون بلدی، ضمن 
وظایف انجمن های بلدی درآمد. سپس به موجب قانون، مالیات بلدی از اتباع ایران گرفته شد، البته 
حقوق گمرکی داخلی و عوارض و راهداری و نواقل و وجوهی به عنوان حق خانات از کاالها، زمانی 
گرفته می ش��د که کاالیی از منطقه نفوذ خان ها عبور می کرد که این نیز یکی از مش��کالت عمده 

تجارت داخلی و نشانی از عقب ماندگی صنعتی و بازرگانی ایران بود.77 
گمرکات ایران پس از مش��روطه نیز همچنان بر اس��اس همان اص��ول و قوانینی که بلژیکی ها 
وضع کرده بودند اداره می ش��د و به دلیل گرفتاری های پس از مش��روطه و نیز دوران استبداد صغیر، 
درآمد گمرکات کاهش یافت و امور مالی مملکت مختل ش��د. از این رو، در آغاز سلطنت احمد شاه، 
مجل��س به موجب قان��ون23 جوزای 1329 قم��ری )1911م(، تصمیم گرفت ب��رای اصالح مالیه، 
تحولی در امور گمرکی و مالی مملکت به وجود آورد. در همین راستا در صدد بر آمد تا از مستشاران 
آمریکایی که از اتباع دولت بیطرفی بودند اس��تفاده کند لذا شوس��تر آمریکایی را به س��مت خزانه دار 
کل کش��ور منصوب کرد، وی سازمانی برای وزارت دارایی تنظیم کرد که گمرک نیز یکی از ادارات 

آن وزارتخانه بود.78
تالش های شوستر نیز موجب افزایش درآمد گمرکات نشد و در زمان وی همانند گذشته بیشتر 
عای��دات گمرکات در اختیار قدرت های خارجی قرار داش��ت. ای��ن ناکامی موجب کاهش درآمدهای 
دولت نسبت به مخارج آن شد تا حدی که دولت مجبور به استقراض از منابع داخلی و نیز تأخیر در 
باز پرداخت بدهی های خارجی و دریافت مساعده گردید چنان که به گفته خود مورگان شوستر: »در 
سال 1290 شمسی )1911م(، تمام مالیات نقدی و جنسی دولت ایران 50 میلیون قران است و تازه 

به فرض وصول، بودجۀ دولت ایران شش میلیون تومان )60 میلیون قران( کسری دارد.«79
پس از برکناری و اخراج شوس��تر از خزانۀ ایران، ش��خصی به نام مرنار که مدت ها معاون نوز در 

77. همان، ص 75.
78. مجید یکتایی، تاریخ دارائی ایران )تهران: دهخدا، 1352(، ص76.

79. مورگان شوستر، اختناق در ایران، ترجمۀ ابوالحسن موسوی شوشتری )تهران؛ صفیعلیشاه، 1375(، ص336.
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ایران بود از طرف دولت ایران در هش��تم جمادی الثانی 1330 قمری )1912م( به سمت خزانه داری 
کل ای��ران منص��وب گردید و گمرک نیز زیر نظر او قرار گرفت. پ��س از او نیز چند نفر از نیروهای 

خارجی ریاست کل گمرک ایران را عهده دار شدند.80 
ب��ه هر ح��ال در دوران تصدی گری خارجی ها بر گمرک ایران ب��ه خصوص در زمان بلژیکی ها، 
درآمد گمرک ایران بیشتر در اختیار بیگانگان قرار داشت و تحت عناوین مختلف از بازرگانان ایران 
مالیات هایی همچون راهداری، قپانداری و حقوق خانات گرفته می شد. ولی از بازرگانان خارجی فقط 
یک حقوق گمرکی در مرزها دریافت می شد که این به ضرر بازرگانان داخلی و مردم ایران بود. این 

در حالی بود که بیشتر مردم از این ماجراها خبری نداشتند.81
امین الدول��ه که عامل عمدۀ ورود نوز بلژیکی به ایران بود، عملکرد او را مورد نکوهش قرار داده 
و سیاس��ت گذاری های گمرکی او را اجحاف در حق تجار داخلی و مردم ایران و خدمت به بیگانگان 
دانس��ته اس��ت.82 همچنین تعرفۀ گمرکی به ش��کلی ترتیب داده ش��ده بود که بنا به گفتۀ مورگان 

شوستر: 
ب��ه کلی بر خالف صرفه و ص��الح و مضر به عواید ایران و از منحوس ترین و بی حاصل ترین 
تعرفه های عالم به شمار می رفت. نقص بزرگ آن تعرفه این است که به حدی از اندازۀ اعتدال 
خارج است که مخارج جلوگیری از قاچاق در بعضی از سرحدات خیلی بیشتر از گمرکی است 
که از آن امکنه به دولت واصل می ش��د ... بلی این تعرفه ها مانند آوار بر س��ر ملت بی تجربه و 

خوش باور ایران فرود آمد.83 
در آس��تانۀ جنگ جهانی اول بدهکاری های دولت ایران بیش��تر ش��د. به طوری که جمعًا در آن 
زمان 534 میلیون قران )در حدود 10 میلیون لیره( یا نزدیک به 10 برابر درآمدهای مالیاتی س��رانه 
خود بدهکاری داشت و قادر به تأمین مخارج روزانه نبود.84 با وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران 
توس��ط قدرت های خارج��ی، گرفتاری ها و بحران های مالی و اقتصادی ب��رای گمرکات ایران پیش 
آمد، ولی در مجموع عایدات گمرکات ایران در وضعیت قابل قبولی قرار داش��ت، به گونه ای که در 

80. یکتایی، تاریخ گمرک ایران، ص76.
81. کسروی، ص353.

82. علی اصغر امین الدوله، خاطرات سیاسی، به کوشش فرمانفرماییان و زیر نظر ایرج افشار )تهران: امیرکبیر،1370(، ص 267.
83. شوستر، ص 315.

84. علی رشیدی، »توسعه اقتصادی و مدیریت آن )بخش دوم(،«  اطالعات سیاسی- اقتصادی )فروردین و اردیبهشت 1378(، 
شماره های139 و 140، ص 147.
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م��دت نه ماه از س��ال 1333 قمری )1915م(، مجموع عایدات گمرکی اس��تان های ایران در حدود 
2,060,000 تومان بود. این مبلغ نس��بت به س��ه سال پیش از آن کسری محسوسی داشته است که 
آن هم ناشی از بروز جنگ جهانی اول بود که مراودات و مناسبات تجارتی کشورهای اروپای غربی 

با ایران کاهش محسوسی یافته بود.85
بر اس��اس گزارشی که بانک اس��تقراضی در رمضان 1333 قمری )اوت 1915م(، اعالم کرد از 
مجموع عایدات گمرکی ش��ش ماهۀ س��ال 1333 قمری )1915م(، مبلغ 236,918 قران بابت تتمۀ 
شهریۀ ماه فوریه قزاقخانه، مبلغ 250,000 قران بابت شهریۀ مارس قزاقخانه، مبلغ 900,000 قران 
باب��ت ش��هریۀ آوریل و ژوئن و مبلغ 3,262,279 قران هم باب��ت اصل و فرع قرض دولتی پرداخت 
گردی��د. همچنین مبلغ 325,000 ق��ران بابت حقوق محمدعلی می��رزا و 800,000 قران هم بابت 
وجوه اس��تقراض س��ال های 1317 و 1320 قمری )1900 و 1912 م( پرداخت شد و در کل میزان 
برداشت ش��ده از عایدات گمرکات در س��ال 1333 قمری)1915م(، مبلغ 5,774,197 قران بود.86 در 
مجموع عایدات گمرکی سال 1333 قمری )1915م( تقریبًا بالغ بر 423,000 تومان یعنی 38 درصد 
نس��بت به س��ال 1332 قمری )1914م( کمتر بوده اس��ت.87 در میان گمرکات مختلف کشور، جمع 
عایدات گمرکات ش��مال که شامل آذربایجان، آستارا، گیالن، مازندران، استرآباد، خراسان، کرمانشاه 
و همدان بود بیش��تر از جمع عایدات گمرکات جنوب بود که ش��امل بوشهر، بندرعباس و خوزستان 

می شد.88 
پس از انقالب روس��یه و انعقاد پیمان نامه ایران و روس��یه در 1338 قمری )16 فوریه 1921م(، 
قرار بر این ش��د که پیمان نامه ه��ای گمرکی لغو گردد. ولی باز تضمین اس��تقالل گمرکی ایران به 
دس��ت نیامد و اختیارات گمرگ خارجی ایران همچنان محدود بود. اما س��رانجام با پافشاری دولت 
ای��ران قرارداد گمرکی 1337 قمری )1920م( جایگزی��ن قراردادهای گمرکی 1331-1330 قمری 
)1903-1902م( ش��د و این قرارداد تا دورۀ پهلوی و تا 20 اردیبهش��ت 1307 شمس��ی )1347ق / 

 1928م( که دولت ایران تعرفۀ تازه ای وضع کرد اجرا گردید.
ب��ا وجود هم��ۀ تحوالتی که در گمرک ایران صورت گرفت، به دلیل ناتوانی در احیای س��اختار 
اقتصادی و قانونی متناس��ب با نیاز مملکت و بر اس��اس تحوالت بین المللی، س��وء مدیریت و عدم 

85. سازمان اسناد ملی ایران. خالصه حساب اداره گمرکات به تاریخ 8 سپتامبر 1915م برابر با 24 شوال 1333ق.
86. سازمان اسناد ملی ایران، خالصه حساب اداره گمرکات به تاریخ 6/ 4 اوت 1915م برابر با 22 رمضان 1333ق.

87. سازمان اسناد ملی ایران، خالصه حساب اداره گمرکات به تاریخ 9/ 11 اوت 1915م برابر با 29 رمضان 1333ق.
88. سازمان اسناد ملی ایران، خالصه حساب اداره گمرکات از تاریخ 1/14 ژانویه لغایت 1/14 ژوئیه 1915.
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برخ��ورداری از ابزار و تجهیزات پیش��رفته و نوین گمرکی، آن تحوالت نتوانس��ت زمینه س��از رونق 
اقتصادی ایران گردد. گرچه پس از مش��روطه درآمد گمرکات افزایش پیدا کرد ولی باز دولت ایران 
نتوانست با اعمال سیاست های مناسب گمرکی و مالی همچون اعمال سیاست های پولی و اعتباری 
و کس��ب اس��تقالل پولی و تأسیس بانک، اجرای سیاس��ت های بازرگانی و گمرکی در جهت کسب 
استقالل گمرکی و در اختیار گرفتن تجارت خارجی، اجرای سیاست های ارزی تشویقی به خصوص 
برای تش��ویق صادرات غیرنفتی، توس��عۀ روابط سیاسی، اقتصادی با کش��ورهایی همچون آلمان با 
هدف کس��ب اس��تقالل اقتصادی از دو رقی��ب روس و انگلیس، موجب افزای��ش واقعی درآمدهای 
گمرکی و رونق اقتصادی کشور شود. طبق آمار موجود اگر چه بعد از ورود بلژیکی ها نسبت به دوران 
پیشین، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز به دلیل سلطۀ قدرت های خارجی بیشتر درآمدها 

در راه بازسازی زیرساخت های مملکت هزینه نگردید.

نمودار درآمد گمرکات ایران از 1318 قمری ) 1280 ش / 1901م( تا 1342 قمری
)1303ش / 1924م( بر اساس میلیون ریال

طبق نمودار باال، درآمدهای گمرکی به جز س��ال های 1297 تا 1303 شمس��ی، روند افزایش��ی 
نداش��ته است و در همان س��ال های پایانی دورۀ قاجار نیز میزان درآمدها با درآمدهای واقعی فاصلۀ 
زیادی داش��ته اس��ت. بدین ترتیب عدم تعرفۀ گمرکی مس��تقل موجب عدم تدوین سیاست گذاری 
تجاری مناسب در راستای رونق اقتصادی و توسعۀ تجاری و صنعتی گردید. زیرا یکی از شاخص های 
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عمده جهت رونق اقتصادی حمایت از تولیدات داخلی بود که این مهم در ایران انجام نش��د. اگرچه 
روند تاریخی صادرات ایران به س��مت کاالهای صنعتی بود ولی بر اس��اس تقس��یم کار بین المللی، 
کش��ورهایی مانند ایران در آن مقطع معمواًل مس��ئول تأمین مواد خام کش��ورهای صنعتی بودند و 
چون ایران بیشتر واردکنندۀ محصوالت صنعتی ساخته شدۀ خارجی بود، توان رقابت تولیدات داخلی 
افزایش پیدا نکرد و منجر به انباش��ت س��رمایه و افزایش رقابت با س��رمایه های خارجی نشد. از این 
رو، تمام تالش ها برای ایجاد صنایع جدید در دورۀ قاجار به علت عدم توازن رقابت با تولیدکنندگان 
خارجی با شکس��ت مواجه ش��د و صنایع محدود موجود نیز همگی دچار ورشکستگی شدند. بنابراین 
تعرفه های گمرکی که می بایست عامل اصلی رونق اقتصادی و توسعۀ صنعتی باشند در ایران دورۀ 

قاجار مانع عمده ای برای رونق اقتصادی و توسعۀ صنعتی بود. 

نتیجه گیری
گمرکات ایران در دورۀ قاجار از اس��تقالل داخلی برخوردار نبود و به نفع رونق اقتصادی و توس��عۀ 
س��رمایه داری تج��اری و صنعتی مملکت مورد اس��تفاده قرار نگرفت. گمرکات ای��ران در حالی که 
می توانست یکی از مهم ترین راه های افزایش درآمد ملی و انباشت سرمایه باشد، به دلیل بی تدبیری 
ح��کام در ادارۀ آن و وضعی��ت اقتص��ادی و مال��ی حاکم بر ای��ران به مرکزی برای سودرس��انی به 
قدرت های خارجی تبدیل ش��د. قبل از مش��روطه عایدات حاصله از گمرکات خیلی پایین بود. پس 
از آن نیز اگرچه با ورود بلژیکی ها، درآمد گمرکی اندکی افزایش یافت ولی باز هم به دلیل س��لطۀ 
قدرت های خارجی باز دولت نتوانست با اعمال سیاست های مالی و وضع تعرفه های گمرکی مناسب 
ای��ن درآمدها را به ط��ور واقعی افزایش داده و در جهت بازس��ازی زیرس��اخت های مملکت هزینه 
کن��د. حت��ی تعرفه های گمرک��ی و مالیات گیری که در طول این دوران وض��ع و اجرا گردید موجب 
ورشکس��تگی تجار داخلی و نابودی صنایع کوچک موجود و ضعف اقتصادی ایران نیز ش��د. لذا در 
دورۀ قاج��ار با وجود آن که س��ازمان گمرک دچار تحوالت مثبتی از نظر تش��کیالت اداری و وضع 
تعرفه ها گردید ولی به دلیل عدم استقالل گمرکات و تدوین تعرفۀ گمرکی مستقل، این تحوالت نه 
تنها موجب ایجاد تراز بازرگانی مثبت و رونق اقتصادی و توسعۀ تجاری نشد، بلکه به واسطۀ اجرای 
سیاست درهای باز به روی واردات خارجی به خصوص از انگلستان و روسیه، و نیز وجود مشکالت 
در زمین��ۀ صادرات، ایران را به تولیدکنندۀ مواد خام و اولیۀ مورد نیاز قدرت هایی همچون انگلیس و 
روس و در ع��وض واردکنن��دۀ کاالهای مصرفی و تولیدات صنعتی خارجی تبدیل کرد. بدین ترتیب 
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تح��والت گمرکی و به خص��وص وضع تعرفه های گمرکی که در طول این دوره وضع و اجرا گردید 
بیش��تر به نفع قدرت های اقتصادی خارجی و ضعف اقتصاد ملی و ورشکس��تگی تجار و پیش��ه وران 

ایرانی تمام شد. 
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