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  ضرورت نوسازي اقتصادي از نگاه مطبوعات 

  ش.هـ  1300ـ  1304
  

،زاده اكبر خدري علي
*
فاطمه دانش شكيب 

**
  

  
  چكيده

ميالدي، با شكسـت ايـران در جنـگ بـا     19/ هجري13اي نخست قرن ه در سال
هاي  داري غرب، اقتصاد ايران در بخش روسيه و ورود ايران به چرخه نظام سرمايه

با برقراري نظام مشروطه، . كشاورزي، تجارت و صنايع دستي با بحران مواجه شد
ـ       يكن طرح نوسازي اقتصادي در دستور كـار مشـروطه خواهـان قـرار گرفـت، ل

هـاي جنـگ    اجتماعي عصر مشروطه و اشغال ايران در سال ـ هاي سياسي بحران
پس از كودتاي . جهاني اول مانع از تداوم نوسازي در ساختار اقتصادي ايران شد

، لزوم نوسازي اقتصـادي و نقـش پـول در نوسـازي كشـور مـورد توجـه        1299
در مطبوعـات دوره   در اين راستا پيشـنهاداتي . روشنفكران تجددخواه قرار گرفت

مورد نظر در زمينه رونق كشاورزي، بهبود تجارت، ارتقا صنعت و واگذاري امتياز 
بر اين اساس در مقاله حاضر به بررسي و . گذاران خارجي مطرح گرديد به سرمايه

ــدرج در  ــازخواني برخــي از پيشــنهادات من ــال ب ــا  1300هــاي  مطبوعــات س ت
  .اقتصاد ايران پرداخته شده است ش در خصوص لزوم نوسازي اركان.هـ1304

 . مطبوعات، اقتصاد، كشاورزي، تجارت، صنعت، معادن، نفت: كليدي هاي واژه
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  03/11/91: ييدتاريخ تأ ـ 28/06/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه
با تهاجم روسيه به مرزها آغاز شد، كه سـرانجام آن   19نفوذ غرب در ايران از ابتداي قرن 

تجار روسـي   بود و) م1828/ق1243(و تركمانچاي ) م1813/ق1228(دو معاهده گلستان 
اين در حالي بود . و سپس انگليسي اجازه يافتند در سراسر ايران مراكز تجارتي داير نمايند

» راهداري«، »داري قپان«كه حكومت قاجار از توليدات داخلي تحت عناوين مختلفي چون 
بديهي است كه كاالهـاي  . كرد اي دريافت مي ماليات سنگين و غير عادالنه» دروازه باني«و 
حق گمركـي   ،بار آن هم به مقدار اندك خلي قدرت رقابت با كاالهاي روسي كه فقط يكدا

 آزادي تجارت بـا حـق گمركـي پـنج درصـد بـه عنـوان الگـوي        . پرداختند را نداشتند مي
هاي بازرگاني ايران با كشورهاي ديگر درآمد و انگلستان توانست همان امتيـاز را   قرارنامه

روابـط  . م به دسـت آورد 1841/ق1257ي با ايران در سال در دوره محمدشاه طي قرارداد
 1.تجاري با عثماني نيز بر اساس پيمان ارزنه الروم با حقوق گمركي چهار درصد تعيين شد

ـ 1290هـاي   در واقع دولت ايـران از سـال   ـ 1257/1873ـ مفـاد عهدنامـه    مشـابه  1841ـ
اين اصل بدون هيچ قيد و . كرددول كامله الوداد منعقد  ،تركمانچاي را با دوازده دولت ديگر

شرطي تفويض شد و مدت آن ده سال تعيين گرديد ولي ضعف سياسي ايران مانع شـد كـه   
واكنش اصلي حكومت قاجار در مواجه بـا بحـران    2.پس از انقضاي مدت، آن را لغو سازد

) اقتـدارگرا (اقتصادي موجود، نوسازي ساختار نظامي ـ اداري يا اصالحات دولـت محـور    
شاهان قاجار در راستاي نوسازي بلند پروازانه و دفاعي خود، همكاري با غرب را بـر  . بود

البته بيشتر، دولت را در برابر جامعه تقويت كردند تـا جامعـه را   . مبارزه با آن ترجيح دادند
وي ضـمن  . نخستين برنامه نوسازي را عباس ميرزا آغاز كرد. هاي خارجي در مقابل دولت

هاي حمايتي و  سترده نظامي و اداري خود تالش كرد با استفاده از تعرفهانجام اصالحات گ
   3.هاي خارجي درآمدها را افزايش دهد تحريم استفاده از پارچه

                                                        

 ،)1348( ؛ فريـدون آدميـت،  399ـ404نا، صص بي: ، تهرانتاريخ دارايي ايران، )1340(مجيد يكتايي،  .1
  .396ـ397خوارزمي،  صص: ، تهراناميركبير و ايران

نشر : ، تهرانتجار، مشروطيت و دولت مدرن، )1384(، همانجا؛ سهيال ترابي فارساني، تاريخ دارايي ايران .2
  .24تاريخ ايران، ص

ترجمه احمد گل محمدي و محمـد ابـراهيم فتـاحي،    ، ايران بين دو انقالب،  )1382(يرواند آبراهاميان،  .3
  .66ـ 68ني، صص: تهران
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از . شد نمايان وضوحبه  بحران فراگير اقتصادي )ق 1251(از آغاز حكومت محمد شاه 
ـ انگليسي بـه    هاي هندي هوي به منظور تشويق توليدكنندگان داخلي از ورود پارچرو،  اين

و پنبـه   2همچنين توليد و صادرات ابريشم .كه حاصلي در بر نداشت 1ايران جلوگيري كرد،
كه اولي به دليل آفت و دومي به دليـل رقيـب قدرتمنـدي چـون      3مورد توجه قرار گرفت،

ميركبير خان ا آغازگر دومين اقدام در راستاي نوسازي، ميرزا تقي 4.آميز نبود آمريكا موفقيت
وي نيز در راستاي نوسازي اقتصادي پانزده كارخانـه سـاخت و عـوارض گمركـي را     . بود

يند نوسازي در دوران صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر نيز بـه طـور   آفر 5.افزايش داد
در عصـر  . گسترده تداوم يافت لـيكن پـس از مـدتي رونـد اصـالحات دچـار ركـود شـد        

اي كـه   ي به دو دولت روس و انگلستان واگذار شد، به گونهناصرالدين شاه، امتيازات متعدد
اين امر كه به نفوذ هر چه بيشتر اقتصـادي  . شهرت يافته است» عصر امتيازات«آن دوره به 

ه ايـن ترتيـب،    . غرب انجاميد، نابودي صنايع دستي و كشاورزي ايران را به همراه داشت ـب
د، امتيـازات ديپلماتيـك، امتيـازات    هاي نظامي به امتيازات ديپلماتيـك منجـر شـ    شكست

هاي نفوذ اقتصادي را هموار سـاخت و نفـوذ    تجاري را به دنبال آورد، امتيازات تجاري راه
هاي اجتماعي شديدي پديـد   اقتصادي نيز صنايع دستي را تضعيف كرد و در نتيجه آشفتگي

يي، اخـذ وام از  هاي اقتصادي و واگذاري امتيازات به دول اروپـا  صرف نظر از بحران 6.آمد
توان در ترور ناصر الدين شـاه   دول خارجي نيز بر وخامت اوضاع افزود؛ كه اوج آن را مي

  .مشاهده كرد
خواه نيـز در راسـتاي   مدار قاجار، منورالفكران تجدد  گران دولت عالوه بر تالش اصالح

تـوان   ا ميهاي نوسازي ر انديشه. ـ اقتصادي نظريات گوناگوني ارائه كردندنوسازي سياسي  
ملكـم بـا انتشـار    . در آثار افرادي مثل ميرزا ملكم خان، طالبوف و آقاخان كرماني يافـت 

وي اولين كسي . خواهي پرداخت به ترويج افكار قانون) ق1307(ي قانون در لندن  روزنامه
همچنين طرحي بر ضـد  . داد پيشنهاد سيس بانك ملي رامجلس شورا و تأ برپاييكه  است

                                                        

  .118گستره، ص: ، ترجمه يعقوب آژند، تهرانتاريخ اقتصادي ايران، )1369(چارلز عيسوي،  .1
  .25سخن، ص: ، تهراناوضاع اقتصادي ايران،  )1384(زاده،  محمدعلي جمال .2
  .376صتاريخ اقتصادي ايران،  .3
  .25، صاوضاع اقتصادي ايران .4
  .70، صايران بين دو انقالب .5
  .67همان، ص .6
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   28

اندازي ماموران دولـت تنظـيم    رشوه دادن و طرحي براي جلوگيري از دست رشوه گرفتن و
هاي سياسي گرايش به ليبراليسم و در زمينه اقتصادي به سوسياليزم  طالبوف در زمينه 1.كرد

وي عقيـده داشـت بـراي     2.دانسـت  آزادي و برابـري را اصـول اصـلي مـي    . گرايش داشت
به عالوه طرفدار . اقتصاد ملي بايد حمايت شودشكوفايي اقتصاد كشور بايد تالش كرده، از 

حمايت از صنايع داخلـي، محـدود   3.گيري تكنولوژي غربيان براي توسعه اقتصادي بود بهره
كردن بازارهاي خارجي و دادن امتيازات تجاري به خارجيان را شرط پيشرفت اقتصـادي  

ميـرزا آقـا   . دانسـت  ي ميايران دانسته، در نهايت استقالل اقتصادي را مبناي استقالل سياس
بـا   نهادهاي سياسـي و اجتمـاعي   ودانش و فنون : كرماني تمدن غرب را از دو جهتخان 

ترين شرط نوسازي و پيشرفت را آموختن علم، صنعت، فيزيك، شيمي  و مهم ارزش دانسته
   4.داند و به طور كلي علوم جهان غرب مي

ضـعف تجـارت، جنـگ روس و     در عصر مظفرالدين شاه، اوضاع نابسامان كشاورزي،
بحران اقتصـادي  اين . روسيه به گراني و تورم شديد در ايران انجاميد 1905ژاپن و انقالب 

از اهداف انقـالب  . پي شد كه سرانجام به انقالب مشروطه انجاميددر موجب سه اعتراض پي
مشروطه تشكيل دولت ملي، توسـعه و صـنعتي شـدن، بهبـود اوضـاع اقتصـادي كشـور و        

تـوان در   ها، امتيازات و انحصارات بود كـه نمونـه آن را مـي    ين نظارت بر بودجه، وامهمچن
ايـن مجلـس اقـدامات مهمـي در زمينـه      ) ش.هـ 1286ـ1288(د، كرمجلس اول مشاهده 

در  5.ي قديمي مثل تيول داري را از بين بردهانوسازي اقتصادي انجام داد و برخي از سنت
  . بحران اقتصادي و كاهش تورم در كشور نشداين شرايط مجلس قادر به بهبود 

داران  آفرينـي زمـين   حمد علي شاه و سپس نقـش با به توپ بسته شدن مجلس توسط م
قدرت اقتصـادي همچنـان در دسـت زمـين داران و مالكـان       ،مشروطه مجددبراي استقرار 

 در مجلس دوم همچنان خواهـان نوسـازي اقتصـادي    با اين حال احزاب. زرگ باقي ماندب
از . بودند» سيس بانك فالحتيتأ« و» تقسيم امالك بين رعايا«، »رقانون منع احتكا«: مانند

                                                        

  .54ـ59 جاويدان، صص: ، تهرانرهبران مشروطه، )1362(ابراهيم صفائي،  .1
  .4ـ5 جيبي، صص: ، تهرانمسالك المحسنين، )1347(ميرزا عبدالرحيم طالبوف،  .2
  .106، صمشروطه ايراني .3
  .16عطار و فردوسي، ص: ، تهران1، جحيات يحيي، )1371(يحيي دولت آبادي،  .4
پـس از  هـاي   مقاومت شكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سـال ، )1377(جان فوران،  .5

  .282موسسه خدمات فرهنگي رسا، ص: ، ترجمه احمد تدين، تهرانانقالب اسالمي
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توان به نوسازي ماليـه ايـران زيـر نظـر شوسـتر       ديگر اصالحات اقتصادي اين مجلس مي
. افتتاح مجلس سوم مقارن با آغاز جنگ جهـاني اول در اروپـا بـود   . آمريكايي اشاره كرد

 7هاي ايران  اي كه وام به گونه. در اين زمان بسيار به وخامت گراييداوضاع اقتصادي ايران 
طرفي ايران در جنـگ جهـاني،    رغم اعالم بي ميليون ليره برآورد شده است، عالوه بر آن به

بنـابراين محصـوالت كشـاورزي و    . كشور صحنه درگيري نيروهاي متحدين و متفقين شـد 
رفت و واردات كاالهاي خارجي بر صادرات دامي ايران توسط دول درگير جنگ به غارت 

  1.افزايش يافت
اقتـدارگرا يـا   (، سرآغاز دوران جديدي در نوسـازي آمرانـه   1299كودتاي سوم اسفند 

الدين طباطبائي، به  نخستين بيانيه رهبر سياسي كودتا، سيد ضياء. در ايران بود) دولت محور
به تقسيم اراضي دولتي، بهبود حمـل  توان  از جمله مي. اصالحات اقتصادي نيز توجه داشت
ان    1300ز خـرداد   پس از سقوط سيد ضـياء، ا . و نقل، تجارت و صنعت اشاره كرد تـا آـب

در بيانيـه خـود   ) 1300خـرداد  (السـلطنه   پنج دولت بر سر كار آمدند؛ قـوام  ش.هـ  1302
راي تاسيس اصالح امور كشاورزان، بهبود شيوه معيشت آنان، تهيه سرمايه از منابع داخلي ب

زايي، تهيـه سـرمايه بـراي گسـترش ادارات      برداري از معادن در راستاي اشتغالهبانك، بهر
كشور، اصالح اوضـاع مـالي كشـور، توسـعه سـوادآموزي، اصـالح سيسـتم قضـايي را از         

در راسـتاي  ) 1300بهمـن  (الدوله دولـت مشـير   2.ي خود براي نوسازي ذكـر كـرد  هابرنامه
ي امتياز نفت شمال، رونق تجارت، بهبود وضعيت حمل و نقـل  اصالحات اقتصادي، واگذار

در راستاي اصالح اوضـاع مـالي و   ) 1301خرداد(دولت دوم قوام  3.را مورد توجه قرار داد
المماك بهمن همين  مستوفي 4.ماليه دكتر ميلسپو را براي استخدام ماليه كل كشور معرفي كرد

نه بسط روابط خارجي، امتيازات نفت بـراي  سال در برنامه تقديمي خود به مجلس، در زمي
سيس راه آهن و تكميل راه شوسه، اصالح ادارات ماليـه و قـوانين   أبهبود اقتصادي مردم، ت
در برنامه خود بهبـود  ) 1302خرداد (دولت دوم مشيرالدوله  5.ه كردئتجارت پيشنهاداتي ارا

  6.اوضاع اقتصادي را به ملت وعده داد
                                                        

  .296همان، ص .1
  . 240ـ 244اميركبير، صص: ، تهرانايران ي تاريخ بيست ساله، )1358(حسين مكي،  .2
  .42همان، ص .3
  .79همان، ص .4
  .169ـ170همان، صص .5
  .241همان، ص .6
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   30

چند ماه بعد ) 1302آبان (به دولت رضاخان سردار سپه رسيد  پس از مشيرالدوله نوبت
وي در نطـق  . مجلس پنجم در بهمن همين سال  با نطق وليعهد محمدحسن ميرزا افتتاح شد

از اهداف فراكسيون تجدد مجلـس پـنجم،    1.را خواستار شد» بهبودي امور اقتصادي«خود 
فراكسيون تجدد بر اين باور بود . دوحدت ملي در پرتو دولت مقتدر و صنعتي شدن ايران بو

عالوه بـر  . باشد كه نوسازي اقتصادي و صنعتي شدن ايران تنها توسط سردار سپه ممكن مي
آن، جريان روشنفكر تجددخواه نيز اصالح ساختارهاي فرهنگي و اقتصـادي در كشـور را   

 سازي قـدرت حكومـت  سياست متمركز. دانست صلح ممكن ميتنها توسط يك ديكتاتور م
. شد احساس مي نيايز به آن به شدتبه يك معنا واكنشي نسبت به اصالحات آمرانه بود كه 

گرايــي و  فرهنگــي، كــه چاشــني سكوالريســم، غــرب فرآينــد متمركزســازي سياســي و 
. ساالري نيز به آن اضافه شد، حمايت بسـياري از روشـنفكران را برخـوردار بـود     شايسته

ـ 1927(، ايرانشـهر  )1916-1922(نشريات فارسي زبـاني چـون كـاوه     و آينـده  ) 1922ـ
ديولوژيكي آن زمان اشراف داشتند، در انتشار و ترويج ايـن  يكه بر فضاي ا) 1925ـ1926(

   2.سياست پيشگام بودند
مـورد ضـرورت    با توجه به اين كه هدف اصلي اين مقاله بررسي ديدگاه مطبوعـات در 

زوما تحليل و ارزيابي اقتصاد ايران ـ ل  ش است ـ و نه1299نوسازي ايران پس از كودتاي 
. تالش شده است تا نظرات و پيشنهادات نشريات دوره مورد نظر مورد بررسي قـرار گيـرد  

 1304(در مجمــوع بــا بررســي اجمــالي برخــي از مقــاالت اقتصــادي مطبوعــات تهــران 
اركان چهارگانه نوسازي اقتصادي از نگـاه مطبوعـات؛ كشـاورزي، تجـارت،     ) ش.1300ـ

  .گيرد ت، معادن و نفت مورد واكاوي قرار ميصنع
  

  : كشاورزي الف ـ

با توجه به نقش و اهميت كشـاورزي در رونـق اقتصـادي كشـور، مطبوعـات تهـران طـي        
. اي داشـتند  ش به نوسازي در زراعت و كشاورزي توجـه ويـژه   1304تا  1300هاي  سال

رفع بحـران  «كر اين مطلب كه در باب نوسازي اقتصادي با ذ 3»آينده«ماهنامه : براي نمونه

                                                        

  .305همان، ص .1
خـواه،   ، ترجمـه مهـدي حقيقـت   تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضا شاه، )1385(تورج اتابكي،  .2

  .15ققنوس، ص: تهران
  .ش به مديريت دكتر محمود افشار انتشار يافت.هـ  1304در تير » آينده«شماره اول ماهنامه  .3
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 31   ش. هـ 1300ـ1304مطبوعات ضرورت نوسازي اقتصادي از نگاه 

 

راه رسيدن به اقتصاد قوي را توسعه كشـاورزي  » اقتصادي ايران منوط بترقي فالحت است
ترين صـادرات   از جمله ابريشم را از منابع مهم ثروت و تخم نوغان را از مهم 1.كند ذكر مي

ود، توليد و شميدهد با توجه به هزينه و زماني كه صرف توليد آن ميايران دانسته، توضيح 
ايـن نشـريه البتـه شـرط     . هاي بهبود اوضاع اقتصادي اسـت  صادرات ابريشم از بهترين راه

                                          2.كند پيشرفت توليد در كشاورزي را استخدام متخصصين خارجي ذكر مي
نيـز در   5»ايـران آزاد «و روزنامـه   4»فالحـت و تجـارت  «ماهنامـه   3،»بلديـه «نشريه 

در راسـتاي  » بلديـه «عقيده بوده، بـه همـين دليـل     هم» آينده«خصوص سدسازي با مجله 
نوسازي كشاورزي و زراعت از دولت خواستار ساخت سدهاي مختلف در كشور از جملـه  

نيـز شـرط بهبـود    » فالحـت و تجـارت  « 6.شـود  ساخت سد بر روي رودخانه جاجرود مي
» هـا  اصالح در امور آبياري و جمع آب«ان خوانده ترين شغل در اير كشاورزي را كه اصلي

ي زيادي در كشور وجود دارند كه به علت كمبود آب، هانويسنده عقيده دارد زمين. داندمي
تواند آنها را به قيمت بسيار اندك اجاره كرده، پس از ميبنابراين دولت . اند استفاده مانده بي

رت عملي شدن اين پيشنهاد، كشاورزي ايران در صو. آباداني در اختيار كشاورزان قرار دهد
ثروتمند شـدن و توسـعه ايـران خواهـد      ،اين اقدام ي نتيجه. صنعتي شده، ترقي خواهد كرد

لحـاق آب كـارون بـه    نيز درخواست اهالي اصفهان از دولت مبنـي بـر ا  » ايران آزاد« 7.بود
رخواست توسـط مجلـس   رود را مورد بررسي قرار داده، اميدوار است اين د رودخانه زاينده

اين اقدام را گامي مهم در راستاي بهبـود اوضـاع كشـاورزان و در     ،نويسنده. تصويب شود

                                                        

  .1304 ، شهريور2، ش1آينده، س .1
  .1304 ، تير1همان، ش .2
اين مجله مدير . منتشر شد» بلديه«ش از طرف اداره نشريات  1300در تهران و در سال » بلديه«مجله  .3

معرفي » اي داراي مقاالت اجتماعي، فني و اطالعات رسمي مجله«يه را رضا شهرزاد و خود را مسئول نشر
  .كرده است

  1297و تجـارت بـوده، در فـروردين    از انتشارات اداره كل اداره فالحت  »و تجارتماهنامه فالحت « .4
، )1363(صدرهاشـمي،  محمـد  : نـك مديريت سعيد نفيسي انتشار يافـت؛  ش با  1300سيس و تا سال أت 

  .كمال: تهران ،1ـ 4جتاريخ جرايد و مجالت ايران، 
  .ش انتشار يافت1300الواعظين در سال به صاحب امتيازي ضياء» يران آزادا« .5
  .1304، بهمن13، ش4بلديه، س .6
  .1300، جوزا3، ش4فالحت و تجارت، س .7
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   32

» هـانس شـينكر  «بـه قلـم   اى نيز در مقالـه  2»ايران« 1.داندمينهايت رونق اقتصادي كشور 
سف كرده، شرط پيشرفت از وضعيت زراعت در ايران اظهار تأكارشناس مسايل كشاورزي 

، هاوي اصالح زراعت ايران را منوط به تقسيم آب. داند ان را رونق كشاورزي مياقتصاد اير
اهميت قنوات، كاشت و آبياري محصول، كود، حمـل و نقـل، آفـت، حفـظ تعـادل قيمـت،       

ك كشـاورزي و تشـكيل      يها داير كردن نمايشگاه ،ها تاسيس مدارس انجمن زراعتـي، باـن
   3.داند وزارت كشاورزي مي

رونق كشاورزي را با توجه به زراعتي بودن كشور، راهي مهـم   4»ايران ستاره«روزنامه 
در شكوفايي اقتصاد دانسته، در اين راستا از دولـت خواسـتار تاسـيس بانـك كشـاورزي      

هـاي كشـاورزي،    اين نشريه ضمن انتقاد به دولت به دليل عـدم توجـه بـه زمـين     5.شود مي
ـ   ابطـه زراعت در ايران را به دليل فقدان قوانين در ر ت و تجهيـزات مـدرن   ي مالـك و رعي

گونه منافع مالي  خوانده، بر اين باور است كه زراعت در ايران هيچ» آور خجالت«كشاورزي 
وده، از   . براي كشاورز ندارد به همين دليل خواهان حمايت دولت و مجلس از كشـاورزان ـب

. شود رعين ميمجلس خواستار تصويب قوانيني در خصوص تحديد اربابان و حمايت از زا
اين نشريه رونق كشاورزي را منوط به صنعتي كـردن آن دانسـته، پيشـنهاد تشـكيل يـك      

همچنين خواسـتار تاسـيس   6.دهد هاي كشاورزي را مي شركت در خصوص واردات ماشين
 8»شـفق سـرخ  « 7.در راستاي ارتقاي سطح دانش كشاورز زادگان است» فالحتي«مدارس 

                                                        

  .1300دلو 30، 7، ش1ايران آزاد، س .1
» ايران«. ق به مديريت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه تاسيس شد.هـ  1288در سال » ايران«روزنامه  .2

ميـرزا   ش مسـتقل شـد و مـديريت آن بـر عهـده     1302تي بوده، از اول فروردين در ابتدا يك روزنامه دول
  .العابدين راهنما قرار گرفت زين

  .1300 سنبله 13، 973، ش5روزنامه ايران، س .3
ق 1333السـلطان در سـال    ميرزا حسين خان صبا ملقب بـه كمـال  در تهران به مديريت » ستاره ايران« .4
ـ    1303و پس از مـرگ صـبا در سـال    سيس تأ    1303دي  21از اعتصـام زاده از  ش ايـن نشـريه بـا امتي
  )17صتاريخ جرايد و مجالت ايران، : نك. (منتشر شد 
  .1302 حوت 22، 146، ش9ستاره ايران، س .5
  .1302 جدي 25، 102همان، ش .6
  .1303 جوزا 5، 195همان، ش .7
  .شدش منتشر 1300اسفند  11اره اول آن در به مديريت علي دشتي انتشار يافت و شم» شفق سرخ« .8
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 33   ش. هـ 1300ـ1304مطبوعات ضرورت نوسازي اقتصادي از نگاه 

 

همچون روزنامـه   1در ايران از بين رفته، اظهار تاسف نموده،نيز از اينكه اقتصاد كشاورزي 
، دليل عقب ماندگي زراعت در ايران را مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها و     »ستاره ايران«

  2.و رعيتي ذكر كرده است به زمين خود به دليل نظام ارباب دلگرم نبودن ايشان
اورزي ايـران دارد، راه  نيز كه توجه خاصي به اصالحات ارضي و بهبود كش 3»طوفان«

حل بحران اقتصادي در كشور را تشويق كشاورزان، تقسيم اراضي خالصه بـين زارعـين و   
هـم نظـر بـوده، در    » طوفـان «نيـز بـا    5»قرن بيستم«هفته نامه  4.داندمياحترام به زارعين 

راستاي نوسازي كشاورزي خواهان وضع قـوانيني در خصـوص روابـط اربـاب و رعيـت،      
زيـرا  . ضي، تقسيم اراضي بين كشاورزان و جلوگيري از ظلم زمينداران اسـت اصالحات ار

 7»نهضت شـرق « 6.داند وضع اين قوانين را مترداف با پيشرفت و ترقي زراعت در ايران مي
اصـالحات  «ي دولتـي ـ و   هاــ زمـين  » اراضي خالصـجات «نيز از دولت خواستار تقسيم 

پافشـاري كـرده، از دولـت خواسـتار      بوده، به خصوص بر لزوم اصالحات ارضـي » ارضي
داران كوچك يا بيكاران جوياي كـار   ي دولتي به خرده مالكان، سرمايههافروش اين زمين

» آميز آور و نگران سيأ«ا توجه به نظام ارباب و رعيتي اين نشريه وضع واليات را ب 8.است
اتبـاع  «مردمي كـه  توصيف كرده، با انتقاد از اوضاع خان خاني حاكم در واليات و ستم بر 

هستند، مجلس را به دليل عدم رسيدگي در اين خصوص مورد انتقاد قرار داده، هـر  » ايران
نيـز خواسـتار    10»پيكـان « 9.كند گونه اصالح اقتصادي را منوط به حل اين اوضاع ذكر مي

                                                        

  .1301 جوزا 11، 30، ش1شفق سرخ، س .1
  .1304 فروردين 23، 321، ش4همان، س .2
 1307اين نشريه تا سال . انتشار يافت 1300سنبله 2در تهران به مديريت فرخي در » طوفان«روزنامه  .3

  .شد منتشر مي
  .1302 ميزان 7، 15، ش3طوفان، س .4
ارديبهشـت   16اول آن در  هران به چـاپ رسـيد، شـماره   به مديريت ميرزاده عشقي در ت» قرن بيستم« .5

  .ش منتشر شد1300
  .1300ثور 21، 2، ش1قرن بيستم، س .6
  .ش انتشار يافت1300ائي و احمد آذري در سال رج. در تهران به صاحب امتيازي ح» نهضت شرق« .7
  .1300جدي 20، 7، ش1نهضت شرق، س .8
  .1301جوزا 7، 40همان، ش .9

اسـفند سـال    11اول آن در شـماره  . هران به مديريت محمد وثوق همايون انتشار يافتدر ت» پيكان« .10
  .ش منتشر شده است1301
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   34

تصويب قوانيني در خصوص روابط مالك و رعيت بوده، از مجلس به دليل حضور اشـراف  
آنان را از جمله موانع اصالحات اقتصادي، بـه خصـوص تصـويب    . كند تقاد ميو مالكين ان

اين نشريه همچنين خواسـتار صـنعتي كـردن     1.داند قوانيني در خصوص تحديد مالكان مي
با بيان اين نظر كه رونق كشـاورزي بـه    3»علوم ماليه و اقتصاد«مجله  2.باشد كشاورزي مي

، به كشت ترياك اشاره كرده، ايـن مـاده را بـه دليـل     دهد بحران اقتصاد در ايران خاتمه مي
با اعالم اين كه بسياري از كشـاورزان  . داندميمصارف دارويي داراي بازار خوبي در اروپا 

كنند، اظهار تاسـف كـرده، از دولـت    ميبراي دريافت مبلغ بيشتر مبادرت به قاچاق ترياك 
  4.شود خواستار نظارت بيشتر بر زارعين مي

ودن كشـاورزي  توجه به نقش زراعت در رونق اقتصاد ايران بر صنعتي نم با 5»كوشش«
تـوان   بر اين باور است كه در صورت اقدام و عمل با توجه به شرايط ايران مي 6كيد كرده،تأ

 7.كننده محصوالت كشـاورزي در آورد ترين كشورهاي صادر ا در رديف بزرگاين كشور ر
بر اين باور است كه كشـاورزي  » كوشش«مجله  برخالف نظريه 8»حيات ايران«اما نشريه 

البتـه نقـش كشـاورزي در    . باشد هاي فراواني شده، قادر به صادرات نمي ايران دچار آسيب
دهد  توضيح مي» توسعه فالحت موجب رفع فالكت است«اي به نام  ارتقاء ايران را در مقاله

ار داده، سـپس بـه صـادرات    خواهد ابتدا توسعه و رونق زراعت را مد نظر قر و از دولت مي
  9.بيانديشد

  

                                                        

  .1302حمل 20، 9، ش1پيكان، س .1
  .1302مهر  25، 61همان، ش .2
سي ثقه الدوله هـر سـه مـاه يكبـار     صاحب امتيازي افخم السلطان و مو به» علوم ماليه و اقتصاد«مجله  .3

  .باشد ش مي1303، حمل و ثور1302با حوت  شماره اول آن مصادف. افتي انتشار مي
  .1303، جوزا، سرطان، اسد2، ش1علوم ماليه و اقتصاد، س .4
س شـوراي ملـي در جـدي سـال     در تهران به مديريت شكراهللا صفوي نماينده مجل» كوشش«روزنامه  .5

  .ش انتشار يافت1301
  .1303قوس 4، 109، ش2كوشش، س .6
  .1302قوس 25، 105، ش1، سهمان  .7
  .ش به صاحب امتيازي ناصر سيف انتشار يافت1301در سال » حيات ايران« .8
  .1302قوس 28، 94، ش2حيات ايران، س .9
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  :تجارتب ـ 
رو كه تجارت و بازرگاني يكي از اركان اقتصـاد ايـران در طـول تـاريخ را تشـكيل       از آن

بر اين باور است كه تجارت ايـران بـه دليـل واردات اجنـاس      1»حقيقت«دهد، روزنامه  مي
يـران را محـدود كـردن    خارجي رو به اضمحالل رفته است؛ اين نشريه راه نجات تجارت ا

واردات كاالهاي لوكس خارجي از راه بستن گمركات سنگين، رونق توليد داخلي و تشويق 
تـر اسـتفاده از    و از همـه مهـم   2گذاري در داخـل كشـور   داران و تجار براي سرمايه سرمايه

توسعه دادن تشكيالت صنفي كارگر تجار «اين نشريه خواستار  3.داندميمحصوالت داخلي 
نيز با اشاره بـه بحـران    5»فلق« 4.در راستاي رونق تجارت و اقتصاد در كشور است» كسبه

از مردم و . باشد اقتصادي، از دولت خواستار جريان انداختن تجارت و از بين بردن فقر مي
خواهد كاالهاي غير ضروري خارجي را تحريم نمايند، همچنين نقش دولت در  تجار نيز مي

   6.داند و واردات را اساسي مي ايجاد توازن در صادرات
هم از مخالفان وارد كردن اجناس لـوكس و تجملـي بـه ايـران بـوده، در      » قرن بيستم«

در اى دليل تشكيل اين اتحاديه را، تشـكيل جلسـه  » اتحاديه تجار«خبري درباره تشكيل 
خصوص واردات و صادرات اجناس و درخواست از دولت در خصوص ممنوعيـت واردات  

بـا ايـن حـال عمـل بـه آن را ممكـن       . گذارد نسته، بر عمل اين اتحاديه صحه ميبيهوده دا
طور غير مسـتقيم وارد كـرده،    د در راس امور، اين كاالها را بهندانسته، زيرا عقيده دارد افرا

نيز يكي از داليل ضعف اقتصاد كشـور   8»قشون« 7.دهندميتر در دسترس عموم قرار  گران
دانسته، در مقايسه با صادرات و واردات با تاسـف  » ات خارجهازدياد احتياج بمصنوع«را 

                                                        

 شـماره . م تاسيس شـد . بهبهاني و مدير مسئولي س. در تهران به صاحب امتيازي ع» حقيقت«روزنامه  .1
اجتمـاعي و طرفـدار   «اي  خـود را روزنامـه  » حقيقـت « .ش انتشار يافـت 1300دي  9در »  حقيقت«اول 

  .كند معرفي مي» كارگرانهاي  رنجبران و اتحاديه
  .1300حوت 17، 40، ش1حقيقت، س .2
  .1300حوت 25، 46همان، ش .3
  .1301ثور 14، 72همان، ش .4
ه خود را اين نشري. ش انتشار يافت1301ت صادق بروجردي در سال در تهران به مديري» فلق«روزنامه  .5
  .كند معرفي مي» طرفدار مظلومان و كارگران«
  .1301دلو 29، 8، ش1فلق، س .6
  .1301دلو 27، 7، ش2قرن بيستم، س .7
  .ش به مديريت نوبخت انتشار يافت1301شارات وزارت جنگ از سال از انت» قشون« .8
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   36

ايـن  . را وارد كرده، در مقابـل هـيچ صـادراتي ندارنـد    » كفن«اعتقاد دارد كه ايرانيان حتي 
» قناعـت «دانسته، راه بهبـود ايـن وضـع را در    » ورشكستگي كامل ملي«اوضاع را باعث 

بـراي نظاميـان و اعضـاء دولـت لبـاس      از سردار سپه به اين علت كه دسـتور داده  . داندمي
خواهـد در  مياين نشريه از صـاحبان صـنايع داخـل    . كندميدوخته شود، تشكر » وطني«

خصوص كاالهاي خود تبليغاتي انجام داده، كاالها را با قيمت مناسـب بـه دسـت مصـرف     
خواهد جذب كاالهاي لوكس خارجي نشـده، ايـن شـيوه را    ميكننده برسانند، از مردم نيز 

نيز رونق تجارت را باعـث اعـتالي اقتصـاد     2»ناهيد« 1.نامدميدر ايران » ضت صنعتينه«
از اينكه برخي تجار فقط در نقـش دالل اجنـاس لـوكس خـارجي ظـاهر       3كشور دانسته،

بر اين باور است كه اين نوع تجارت تنها باعث خارج شـدن  . كندميشوند، اظهار تاسف مي
كـه ايـن    به اضـافه ايـن   4.هبود اوضاع اقتصادي نداردنيز براي باى ثروت ملي شده و فايده

  5.اجناس جزء مايحتاج ضروري مردم نيز نيستند
ي هانيز به همين دليل خارج شدن مسكوكات از ايران را خارج شدن سرمايه 6»نوبهار«

 8»تذكر« 7.ملي دانسته، از اين بابت اظهار نگراني كرده، خواستار حل اين مشكل شده است
بيانيه امير افغانستان به ملتش مبني بر استفاده از كاالهاي داخلي، بـر سـخنان   نيز با چاپ 

كند، به خصوص  از عدم توازن در صادرات و واردات در ايران انتقاد مي 9وي صحه گذارده،
راز تأسـف      از اين كه كاالهاي وارداتي اغلب لوكس بوده،  نيـازي بـه واردات آن نيسـت اـب

سيس مـدارس تجـارت،  بهبـود    تجارت از دولت خواستار تأاي رونق در راست 10.نمايد مي
                                                        

  .1301حمل1، 5، ش2قشون، س .1
 22شـماره اول آن در  . ابراهيم خـان ناهيـد تاسـيس شـد     در تهران به مديريت ميرزا» ناهيد«روزنامه  .2

  .انتشار يافت 1300فروردين 
  .1303سرطان 7، 15، ش3ناهيد، س .3
  .1303سرطان 10، 16همان، ش .4
  .1303سرطان 17، 18همان، ش .5
ق بـا انتخـاب ملـك الشـعراء بـه      1333اين نشـريه از سـال   . افتي نوبهار در آغار در مشهد انتشار مي .6

  .اي سياسي و خبري بود ندگي مجلس از مشهد به تهران انتقال يافت و نشريهنماي
  .1301جدي 12، 15، ش13نوبهار، س .7
  .ش به مديريت حسين زبده انتشار يافت1301در مرداد » تذكر«اول   شماره .8
  .1301جدي 15، 11، ش1تذكر، س .9

  .1301اسد15، 1همان، ش .10
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پسـت و  «ماهنامه  1.ي ايران استهاوضعيت حمل و نقل و ارتباطات در تهران و ساير شهر
نيز از دولت خواستار بسط وزارتخانه پست و تلگراف بوده، نقش اين وزارتخانه  2»تلگراف

بهبـود  » پيكان« 3.كند ذكر ميرا در رونق اقتصاد به خصوص اعتالي تجارت بسيار پررنگ 
به خصوص ارتقا تجـارت از راه   4اوضاع اقتصادي را از طريق رونق تجارت ممكن دانسته،

 ،نيز بـا لحنـي تنـد    6»ستاره صبح« 5.كند شمال را در رونق اقتصاد ايران بسيار مهم ذكر مي
خوانـده،  » احمق«دهند  مصرف هدر مي اري كه ارز كشور را براي وارد كردن اجناس بيتج

  7.نامد مي» خارهاي اصالح«آنان را 
كنـد  ميچنين نقش تجارت در سياست خارجي را مهم دانسته، توصيه  هم» شفق سرخ«

روابط ما با دول خارجه فقط «از واردات كاالهاي غيرضروري جلوگيري به عمل آيد زيرا 
لـذا مـامورين   و فقط بايد از لحاظ منافع ايران و براي پيشرفت مسائل اقتصادي مـا باشـد   

باشـند  له نقطه نظر ديگري نداشته باشند و مواظب و تجارتي ما بايد غير از اين مسأ سياسي
 تذكره مرور نيست و سـعي كننـد    يد و تنها وظيفه آنها ويزا كردنلطمه به تجارت ما وارد نيا

 8.»زمينه اشتراك منافع و تبادل منفعت دوستي مـا را بـا دول خارجـه مسـتحكم كننـد     ... 
ر ضـد   «: داند دول اروپايي ميهاي  دليل انحطاط تجارت ايران را سياست 9»بدر« يكسان ـب

شوند در راه ترقي و تعالي و سير اقتصادي مملكـت خارهـا    شئون ما داخل در عمليات مي
تراشند و براي ايجاد فقر و گرسنگي در جامعه ايران از تصويب معاهده تجـارتي تعلـل    مي

                                                        

  .1302حمل10، 12همان، ش .1
خان حجازي و كفالت ش در تهران به مديريت مير محمد. هـ 1304در مرداد » پست و تلگراف«ه نشري .2

يافت؛ و وابسته بـه وزارت جديـد    ماهنامه انتشار مي اين نشريه به صورت دو .نصراهللا فلسفي انتشار يافت
  .پست و تلگراف بود

  .1304، مرداد و شهريور1، ش1پست و تلگراف، س .3
  .1302شهريور 31، 56، ش1پيكان، س .4
  .1302شهريور 17، 52، ش1پيكان، س .5
تير  13اولين شماره آن در . به جاي اين روزنامه منتشر شده است» ناهيد«پس از توقيف » ستاره صبح« .6

بيان كـرده  !) ؟(نام صاحب و سردبير را با عالمت. انتشار يافت» ناهيد«شمسي با همان آرم و لوگو  1304
  .زاده معرفي نموده است مقدس .ح.مسئول را س البته  مدير .است

  .1304تير 10، 3، ش)4( 1ستاره صبح، س .7
  .1304 فروردين 20، 320، ش4شفق سرخ، س .8
  .سيس شدش تأ.هـ  1300زاده در سال  در تهران به مديريت محمد جناب» ربد«روزنامه  .9
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   38

 2»حيات«روزنامه  1»خواهند خفه نمايند نجه حريصانه خود ميورزيده تجارت را در سر پ
تجارت ايران را بيمار دانسته، بر اين » تجارت روح مملكت است«با بيان اين مطلب كه  نيز

است؛ بـه همـين دليـل از تجـار ايرانـي       لستانباور است كه بازارهاي ايران در انحصار انگ
تجارت داخلي را رونق داده، مـانع  » خود سرمايه و حيثيت«كند، براي حفظ  درخواست مي

نيز از اين كه ايرانيان غرور ملي خـود را   4»عصر انقالب« 3.خروج ثروت از مملكت شوند
اند؛ اظهار تاسف كرده، بر اين باور است كه ايران در رابطه تجاري بـا روسـيه    از دست داده

ي كـه سـود در يـك    متحمل خسارت شده، منافع ملي خود را فداي اجانب كرده، در حـال 
  5.تجارت بايد دو طرفه باشد

  

  :ج ـ صنعت

هـاي   ضرورت توسعه صنعتي به عنوان يكي از اركان مهم نوسازي اقتصادي جـزو دغدغـه  
بـر ايـن اسـاس    . آيـد  ش به شمار مي 1304تا  1300هاي  اصلي مطبوعات ايران طي سال

در ايران بوده، بـر   »نهضت صنعتي«دهي به  از دولت و ملت خواستار شكل» قشون«نشريه 
هـاي كوچـك آغـاز نمـود؛ بـا       را بايد از ساخت كارخانـه » نهضت«اين باور است كه اين 

ي ايرانـي را گسـترش   هاتر آن را ادامه داد، به تـدريج كارخانـه   ي بزرگهاساخت كارخانه
بـه نقـش آمـوزش و    » قشـون «نامه  هفته 6.داده، ايران را تبديل به يك كشور صنعتي نمود

هـاي   س صنعتي در راستاي نوسازي كشور اشاره كرده، از جملـه يكـي از راه  ساخت مدار
دليـل  . دانـد ميي سـاده  هابا برنامه» افتتاح مدارس صنعتي«ترقي كارخانجات در ايران را 

   7.داند» ميطلب استادان روشن فكر و ترقي«تربيت  ساخت چنين مدارسي را

                                                        

  .1302 اسد 23، 29، ش3بدر، س .1
 6شماره اول آن در . تيازي و مديرمسئولي فلسفي در تهران انتشار يافتبه صاحب ام» حيات«روزنامه  .2

  .ش منتشر شد1301حمل 
  .1301سنبله  6، 6، ش1حيات، س .3
  .به صاحب امتيازي ميرزا آقاخان همداني انتشار يافت» شفق سرخ«به جاي » عصر انقالب« .4
  .1300 سنبله 4، 1عصر انقالب، س .5
  .1301 حمل1، 5، ش2قشون، س .6
  .همان .7
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كوچك زيـادي وجـود دارد؛   هاي  هبر اين باور است كه در ايران سرماي 1»خلق«نشريه 
از اين كار به  و تواند از آن براي صنعتي كردن و ساخت كارخانه استفاده نمايد كه دولت مي

دليـل عظمـت ايـران در دوران شـاه     » خلـق « 2.برد نام مي» كليد استقالل اقتصادي«عنوان 
وسازي كشور عباس را توجه وي به صنعت ذكر كرده، بر اين باور است كه وي در راستاي ن

گـران آنهـا را    براي تشويق صـنعت «داد و همچنين  به صنعتگران از خزانه خود سرمايه مي
اين نشريه در راستاي اعـتالي صـنعت از دولـت    » داد مورد انعام و احسان شاهانه قرار مي
مدرسـه صـنعتي الزم   «اي بـه نـام    در مقالـه » فلق« 3.خواستار حمايت از صنعتگران است

زي اقتصادي را در تربيت ايرانيان در راستاي صنعتي كـردن كشـور ذكـر    شرط نوسا» است
اين نشريه بر اين باور است كه تنها در ايـن صـورت اقتصـاد رونـق يافتـه، فقـر و       . كند مي

نقش صنعت را در نوسازي كشور مهم دانسته، بـر   5»احشويروش« 4.رود بيكاري از بين مي
علم و صنعت . از علم برسد اىبايد به درجه اين باور است كه يك كشور براي صنعتي شدن

د  را مترادف و الزمه ترقي يك ملت مـي  عقيـده دارد نوسـازي كشـور در    » پيكـان « 6.داـن
صورتي ممكن است كه صنعت حرف اول را زده، خواستار صنعتي نمودن كشـور و تربيـت   

  8.باشد ي علمي ميهاسيس كارخانجات و آزمايشگاهبه صورت تأ 7صنعتگران ايراني،
 
 
 

                                                        

  . انتشار يافت» افالك«شمسي پس از توقيف روزنامه  1304در شهريور » خلق« .1
  .1304 بهمن 7، 41، ش5خلق، س .2
  .1304 دي 8، 34همان، ش .3
  .1301 جدي15، 2، ش1فلق، س .4
 شـماره اول آن در . باشد ن وطن و ناشر افكار اين جمعيت مياز انتشارات جمعيت جوانا» احشويروش« .5
صاحب امتياز و مدير مسـئول  . ش است.هـ  1301ق منتشر شده است كه برابر با سال .هـ  1340صفر  5

نام نشريه را از يكي از  عقيده دارد» احشويروش«. لماء بودالع شريه ابوالفضل قريب ابن حاجي شمساين ن
  .پادشاهان باستاني ايران اخذ كرده است

  .ق1340 صفر25، 3، ش1احشويروش، س .6
  .1302 مهر 25، 61، ش1پيكان، س .7
  .1302 شهريور 31، 56همان، ش .8
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   40

هاي  در راستاي صنعتي نمودن كشور از مجلس خواستار تصويب كالس» ستاره ايران«
آمـوزان بايـد از دوران    اكز صنعتي بوده، عقيده دارد دانشيا مرها عملي صنعتي در كارخانه

اين نشريه انجام اين اقدامات را  1.صنعتي آموزش يابنداى طور تخصصي در حرفه ابتدايي به
افي ندانسته، عقيده دارد اين طرح تنها در صورتي مثمر ثمر خواهد بود كـه  تنها در تهران ك

كه مـواد   از اين» فالحت و تجارت«ماهنامه  2.در ساير مراكز ايران و شهرستانها اعمال شود
ا ايـن حـال بـه دليـل فقـدان        اوليه ساخت بسياري از محصوالت در ايران وجود داشته، ـب

اظهار تاسف كرده، ساخت كارخانه را راهي به سـوي  شود ميكارخانه، كشور متحمل ضرر 
همچنين اين نشريه از جمله داليل عمده ركود صـنعت در ايـران را عـدم    . داندمينوسازي 

حمايت دولتمردان دانسته، در اين زمينه به صنايع دستي به خصـوص صـنعت قـالي بـافي     
قـدام مهمـي صـورت    عقيده دارد دولت در رونق و اعتالي اين صنعت هـيچ ا . كندمياشاره 

نقش ثروت در نوسازي كشور را اساسي دانسته، بر اين باور است » مرد آزاد« 3.نداده است
ايـن نشـريه راه ثروتمنـد    » ثروت محكوم به تحمل جميع مصائب دنيا اسـت  جامعه بي«كه 

دانسته، اولين قدم براي رسيدن به اين انقالب را ساخت » انقالب صنعتي«شدن ايران را در 
اند، جـنس را   بر اين باور است كه كشورهايي كه به انقالب صنعتي رسيده 4.داندميانه كارخ
   5.تري دارند تر تمام كرده، به همين دليل مشتري بيشتري داشته، اقتصاد قوي ارزان
تنها راه مطرح شدن ايران در جامعه جهـاني و اثبـات موجوديـت سياسـي را     » نوبهار«

داند؛ با توجه به اين  صنايع داخلي را داراي اهميت مي 6ه،منوط به صنعتي شدن كشور دانست
از  . كند كه ايران امكانات توليد انبوه براي صادر كردن محصوالت را ندارد اضهار تاسف مي

. خواهد با حمايت و تشويق صنايع داخلي، فروش آن را بيشـتر كننـد   وزرا و نمايندگان مي
نايع داخلي، محصوالت داخلي مقرون به صرفه نيز تر بودن ص كه به علت ارزان عالوه بر اين

  7.باشندمي

                                                        

  .1303 سنبله 27، 33، ش10ستاره ايران، س .1
  .1303 جوزا 5، 195، ش9همان، س .2
  .1300 ، جوزا3، ش4فالحت و تجارت، س .3
  .1301 حوت 24، 31، ش1مرد آزاد، س .4
  .1301 حوت18، 33همان، ش .5
  .1303 جدي 26، 17، ش13نوبهار، س .6
  .1301 عقرب 29، 9همان، ش .7
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   :معادن و نفتد ـ 
استخراج معـادن و واگـذاري امتيـاز    ) ش1300ـ1304(ساس ديدگاه مطبوعات تهران، بر ا

بـراي  . شـد  هاي خارجي يكي از اركان مهم نوسازي اقتصاد ايران تلقـي مـي   نفت به كمپاني
ي هاو واگذاري امتياز نفت به كمپـاني  2ي خارجياهموافق جذب سرمايه 1»شهاب«نمونه، 

انگليسـي   ،گذار كه كشور سرمايه البته به شرط اين خارجي در راستاي نوسازي كشور بوده،
بهبود اوضاع اقتصادي ملت ايران را منوط به اسـتخراج معـادن زيـر    » ايران آزاد« 3.نباشد

زار كـار و حـل بحـران بيكـاري     زميني دانسته، عقيده دارد استخراج معادن باعث بهبود بـا 
هاي نوسازي اقتصادي را واگـذاري امتيـاز نفـت بـه      نيز يكي از راه 5»ترقي« 4.خواهد شد

ي خارجي هاآمريكاييان دانسته، عدم كاميابي در اين زمينه را دخالت و مخالفت سفارتخانه
دارد اين نشـريه عقيـده    6.داندميبه خصوص انگلستان و مرتجعين داخلي آلت دست آنان 

از گـرداب بـدبختي بـه    «اگر واگذاري امتياز نفت به آمريكاييان تصويب شود؛ مردم ايـران  
   7.خواهند رسيد» ساحل خوشبختي

ي خـارجي بـراي   هانيز در راستاي نوسازي اقتصادي جلب سـرمايه » حقيقت«روزنامه    
فت شمال به استخراج معادن را بسيار ضروري دانسته، با اين حال مخالف واگذاري امتياز ن

اشـتراك   سـتان المللي با انگل كه آمريكا در صحنه بين باشد، زيرا احتمال اينميآمريكائيان 
دو كشـور را بـه نفـع     ايـن  اتحاد ،نويسنده. منافع و در نتيجه دوستي داشته باشد زياد است

 9»حيـات ايـران  «نفت را سرمايه ملـي و رمـز   » ستاره ايران« 8.داند نوسازي در ايران نمي
البته  10.باشد برداري از نفت، مي انده، از دولت خواستار استخراج معادن زيرزميني و بهرهخو

خواهد از امتيازات گذشـته درس عبـرت گرفتـه، در واگـذاري امتيـازات بـه        از دولت مي
                                                        

شمسـي   1301ملك افضلي در سال . در تهران به مديريت فخرالدين وفا و صاحب امتيازي ع» شهاب« .1
  .انتشار يافت

  .ق1340رمضان 29، 11، ش1شهاب، س .2
  .ق1340ذيقعده  18، 5همان، ش .3
  .1301جوزا12، 49، ش1ايران آزاد، س .4
 1302مرداد  22در » ترقي«شماره اول . ميرزا لطف اهللا دانشمند در تهران منتشر شدبه مديريت » ترقي« .5

  .شمسي انتشار يافت
  .1302تا،  ، بي1، ش1ترقي، س .6
  .1302، بي تا، 2همان، ش .7
  .1300حوت 19، 42، ش1حقيقت، س .8
  .1303جوزا15، 202، ش9ستاره ايران، س .9

  .1302اسد17، 10همان، ش .10
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 9، شماره مطالعات تاريخ فرهنگي   42

نيـز از موافقـان   » قـرن بيسـتم  «نامه  هفته 1.گذاران خارجي دقت الزم را بعمل آورد سرمايه
اگـر كمپـاني   «به آمريكاييان به دليل حل بحران بيكاري اسـت؛ زيـرا    واگذاري امتياز نفت

هـاي نفـت را وارد كـرد محتـاج بچنـدين صـد هـزار آدم         آمريكايي آالت ابزار حفر چـاه 
  2.»كاريست

صـرفه و  «نيز واگذاري امتياز نفت در راستاي نوسازي اقتصادي را  3»سياست«نشريه  
ريه عقيده دارد يك دولـت  اين نش. نامد» ميفيدقدم م«دانسته، اين عمل را » صالح مملكت

زيرا ايـران فاقـد سـرمايه     ،طرف مانند آمريكا براي اخذ اين امتياز مناسب است قوي و بي
، نخستين »اولين قدم«تحت عنوان اى در مقاله» سرخ«شفق 4.باشد براي استخراج معادن مي

هاي خارجي  لب سرمايهج«گام در راه نوسازي كشور را در اصالحات اقتصادي به صورت 
جلب «دانسته زيرا » و بكار انداختن آن در راه توليد ثروت و استفاده از منابع طبيعي ايران

داران خارجي اسـاس اصـالحات اقتصـادي اسـت و      ي خارجي و اعتماد سرمايههاسرمايه
بـرخالف  » طوفـان « 5.باشد مي» دادن امتياز نفط شمال ،اولين قدم بطرف اين مقصد حياتي

 6دانـد،  ، با اين كه بهره برداري از معادن را يك راه درآمد براي ايران مـي »شفق سرخ«ر نظ
واگذاري امتيازات به دول خارجي را محكوم كرده، علت مخالفت را در سـود بـردن يـك    

ي خـارجي  هاي داخلي را به كمپـاني هاكمپاني و 7،داندميطرفه خارجيان از اين امتيازات 
كه خزاين قادر بـه بهبـود اوضـاع معيشـت مـردم هسـتند صـحه         ترجيح داده، بر اين نكته

مخالف واگذاري بهره برداري از منابع ثروت ايران بوده، زيـرا   رغم آن، طوفان، به .گذاردمي
اند، علـت  هعقيده دارد مردم و مسئولين ايران به آن درجه از بلوغ فكري و اجتماعي نرسيد

هم منافع اين امتياز صرف تعيش شاهزادگان و  باز«مخالفت خود با اين قضيه را در اين كه 
  8.داند» مي!شود استراحت حقه بازها مي

                                                        

  .1301قوس 19، 100ش ،8، سهمان .1
  .1302بهمن 14، 4، ش2قرن بيستم، س .2
به امتياز و مدير مسئولي عباس اسكندري و سردبيري ميرزا بـاقر خـان تبريـزي در تهـران     » سياست« .3

  .انتشار يافت 1300سنبله  16تاسيس شد و شماره اول آن در 
  .1303ثور2، 19، ش3سياست، س .4
  .1303جوزا 2، 235، ش3شفق سرخ، س .5
  .1300ميزان 7، 10، ش1طوفان، س .6
  .1300عقرب 17، 1همان، ش .7
  .1302اسد 8، 100، ش2همان، س .8
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هاي خارجي دو عقيده  در خصوص استخراج معادن و واگذاري آن به كمپاني» كوشش«
متفاوت را در مقاالتش مورد بررسي قرار داده، عقيده اول كه بيشتر بدان پرداخته موافقت با 

يان بوده، آن را به نفع اصالحات، كاهش فقر و حل بحران بيكاري واگذاري امتياز به خارج
در عقيده دوم بر اين باور است كه استخراج معادن كمكي به بهبود شـيوه معيشـت    1.داند مي

زيرا در صورت واگذاري امتياز معـادن تنهـا شـغلي كـه     . مردم و ايجاد اشتغال نخواهد كرد
بردن آجر و حمالي سنگ و «به انجام آن هستند،  ايرانيان به دليل پيشرفت تكنولوژي قادر

اسـتخراج  » سعادت ايـران «اي تحت عنوان  نيز در مقاله» بدر« 2.باشد مي» بهم آميختن گل
بـديهي اسـت اولـين قـدم بسـوي      «: كنـد  معادن را راهي براي حل بحران اقتصادي ذكر مي

ع ثـروت و كشـف   اصالحات سياسي و تكميل نواقص و اجراي آمال عمومي استخراج مناب
فقـر و فاقـه شـديدي كـه در جامعـه      . عبارت اخري رفع بحران اقتصـادي اسـت   معادن به

حكمفرماست و موجد مصائب و مشكالت الينحلي شده و بالطبع نفوذ اجانب و سلطه آنان 
كنـد ناشـي از عـدم توجـه بـاين       را در مملكت بسط داده قوميت و حيات ما را تهديد مـي 

اقتصاد را با نوسازي مرتبط دانسته، با توجه به ثروت  4»ميهن«مه روزنا 3»قسمت مهم است
مـا بـراي پيشـرفت    « :دانـد  زير زميني كشور، حيات ايران را منوط به استخراج معادن مـي 

حيات اقتصادي خويش بايستي در بازار دنيا عرض وجـود نمـوده بمنـابع ثـروت بيكـران      
ملتي براي ما مقرون بـه صـرفه و بـه    خودمان تكيه كرده عمليات هر دولت و معامالت هر 

  5»تر است دست دوستي و رفاقت بسوي او دراز نماييم منفعت ما نزديك
  

                                                        

  .1303قوس 4، 109، ش2كوشش، س .1
  .1301جدي 29، 7، ش1همان، س .2
  .1302 اسد 17، 27، 28، ش3بدر، س .3
سـيس و از  تأ 1298سال وطالب خان شيرواني در در شهر اصفهان به مديريت ميرزا اب» ميهن«روزنامه  .4

تاريخ جرايد محمـد  : نك. (شده است ش منتشر مي.هـ  1304اسفند  30در تهران انتشار، و تا  1299سال 
  ) 245ـ 251ص ، ص4صدر هاشمي، ج

  .1301 حوت 30، فاقد شماره، 4ميهن، س .5
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  نتيجه 

تـا سـال    1299با مطالعه و بررسي مقاالت اقتصادي برخي از مطبوعات ايران از كودتـاي  
. توان به اهميت موضوع نوسازي اقتصـادي در محافـل روشـنفكري پـي بـرد      ش مي1304

عصـر  ) دولـت محـور  (هاي نوسازي اقتـدارگرا   ي مورد نظر، همانند انديشه ت دورهمطبوعا
قاجار بر اين باور بودند كه ايران در مرحله نخست نوسازي نيازمند حل بحـران اقتصـادي   

گذاري در  بوده، هرگونه اصالحي در ساختار اجتماعي، فرهنگي و نظامي محتاج به سرمايه
شدن كشـور در پرتـو وحـدت ملـي و اقتـدار دولـت        كشاورزي، توسعه تجارت و صنعتي

در واقع اغلب مقاالت منتشر شده، بر لزوم نوسازي اقتصـادي بـه عنـوان    . باشد مركزي مي
اغلب اين نشـريات بـا توجـه بـه     . كيد دارندأپيش نياز نوسازي در ديگر نهادهاي كشور ت

كشاورزي قادر خواهد بـود  شرايط اقليمي ايران بر اين باور بودند كه كشور ايران با توسعه 
خود را به سطح كشورهاي متمدن دنيا رسانده، كشاورزي در ايران استعداد صـنعتي شـدن،   

در همـين راسـتا اغلـب    . باشـد  توليد انبوه و توانايي نفوذ در بازارهاي جهـاني را دارا مـي  
هـاي مـالي و فنـي دولـت از      مطبوعات آن دوره خواسـتار اصـالحات ارضـي و حمايـت    

الجيشي ايران بر ايـن بـاور    همچنين با توجه به موقعيت سوق. دكشاورزي هستن هاي بخش
اي صحيح بـا   بودند كه كشور ايران قادر به گسترش تجارت خارجي با ممالك دنيا به شيوه

گـران بـه صـورت تخصصـي و      ساخت كارخانه، آموزش صنعت. باشد حفظ منافع خود مي
بافي، به عنوان يكي از اركـان   شور مانند قاليهاي قديمي ك اي، همچنين احياي صنعت حرفه

هـاي   همچنـين جلـب سـرمايه   . مهم نوسازي اقتصادي مورد توجه مطبوعـات بـوده اسـت   
خارجي و بهره برداري از معادن زير زميني و استخراج نفت در راستاي وارد شـدن ارز بـه   

رت كشور و حل بحران اقتصادي از ديگر موضوعات مهمـي اسـت كـه در راسـتاي ضـرو     
بديهي است طرح چنين نظريـات  . نوسازي اقتصادي مورد توجه مطبوعات قرار گرفته است

را اگر چـه بتـوان در تـداوم    ) ش1300ـ1304(در مطبوعات دوره مورد نظر  و پيشنهاداتي
هـاي انقـالب    هاي نوگراي عصر قاجار و در راستاي تحقق بخش مهمـي از آرمـان   انديشه

اقتصادي بخصوص ضرورت حمايت دولـت از كشـاورزي،   مشروطه ايران در زمينه توسعه 
ليكن آنچه از نظر اغلب اين مطبوعات دانسته يـا ندانسـته   . تجارت و صنعت به شمار آورد

) دولت محور(گرايانه سنتي دولت مركزي و نوسازي اقتدارمغفول باقي ماند، تعارض اقتدار 
اقتدارگراي عصـر رضـا شـاه و     غفلتي كه سرانجام به توسعه. با مباني توسعه اقتصادي بود

  .فراموشي دستاوردهاي انقالب مشروطه در راستاي نوسازي سياسي انجاميد
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 45   ش. هـ 1300ـ1304مطبوعات ضرورت نوسازي اقتصادي از نگاه 

 

  منابع و مĤخذفهرست 

  :ها كتاب

: محمدابراهيم فتاحي، تهران و محمدي ترجمه احمد گل ايران بين دو انقالب،، )1389(ـ آبراهاميان، يرواند، 
 .ني

 .خوارزمي: تهران و ايران، اميركبير، )1348(ـ آدميت، فريدون، 

: خواه، تهران ترجمه مهدي حقيقتتجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ، )1385(ـ اتابكي، تورج، 
 .ققنوس

 .نشر تاريخ ايران: تهرانتجار، مشروطيت و دولت مدرن، ، )1384(ـ ترابي فارساني، سهيال، 

 .سخن: تهرانران، اوضاع اقتصادي اي، )1384(زاده، محمدعلي،  ـ جمال

 .عطار ـ فردوسي: تهران، 1جحيات يحيي، ، )1371(آبادي، يحيي،  ـ دولت

 .كمال: تهران ،1ـ4جتاريخ جرايد و مجالت ايران، ، )1363(ـ صدرهاشمي، محمد، 

 .جاويدان: تهران رهبران مشروطه،، )1362(ـ صفائي، ابراهيم، 

 .جيبي: تهران سنين،المح مسالك، )1347(ـ طالبوف، ميرزا عبدالرحيم، 

 .گستره: يعقوب آژند، تهران ترجمه تاريخ اقتصادي ايران،، )1369(ـ عيسوي، چارلز، 

پـس از  هـاي   مقاومت شكننده تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تـا سـال  ، )1377(ـ فوران، جان، 
 .موسسه خدمات فرهنگي رسا: ترجمه احمد تدين، تهران انقالب اسالمي،

 .اميركبير: تهرانتاريخ بيست ساله ايران، ، )1358(سين، ـ مكي، ح

  .نا بي :تهرانتاريخ دارايي ايران، ، 1341. ـ يكتايي، مجيد
 

   :نشريات
  .1304آينده، سال اول، شماره اول، تيرماهنامه ـ 

  .1304 ، شهريور2ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1304، اسفند 8ـ ـــــ ، سال اول، شماره

 .1301 صفر 25، 3سال اول، شمارهـ احشويروش، 

  . 1300 سنبله 13، 973ايران، سال پنجم، شماره روزنامه ـ
 .1300 سنبله 6، 168ـ ـــــ ، سال پنجم، شماره

  .1300 دلو 30، 7ايران آزاد، سال اول، شماره روزنامه ـ
  .1301 ثور 5، 26ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1301 جوزا 12، 49ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1302 اسد 17، 28، 27بدر، سال سوم، شمارهروزنامه ـ 
 .1302 اسد 23،  29ـ ـــــ ، سال سوم، شماره

  .1304 ، آبان10ـ بلديه، سال چهارم، شماره 
 .1304 ، بهمن13ـ ـــــ ، سال چهارم، شماره
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 .1304، مرداد و شهريور1پست و تلگراف، سال اول، شمارهماهنامه ـ 

  .1302 حمل 20، 9، سال اول، شمارهپيكان  ـ روزنامه
  .1302 جوزا 4، 23ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 شهريور 17، 52ـ ـــــ ،  سال اول، شماره
  .1302 شهريور 31، 56ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1302 مهر 25، 61ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1301 اسد 15، 1تذكر، سال اول، شماره  ـ روزنامه
  .1301 جدي 15، 11ـ ، سال اول، شمارهـ ــــ

 .1302 حمل 10، 12ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1302تا،  ، بي1ـ ترقي، سال اول، شماره
 .1302تا،  ، بي2ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1300 دلو 16، 17ي حقيقت، سال اول، شماره ـ روزنامه
  .1300 حوت 17، 40ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1300 حوت 19، 42ال اول، شمارهـ ـــــ ، س
  .1300 حوت 25، 46ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1301 ثور 72،14ـ ـــــ ، سال اول، شماره

 .1301 سنبله 6، 6ـ حيات، سال اول، شماره

 .1302 قوس 28، 94ـ حيات ايران، سال دوم، شماره

  . 1304 آذر 21، 29ـ خلق، سال پنجم، شماره
  . 1304 بهمن 7، 41مارهـ ـــــ ، سال پنجم، ش

  .1304دي  5، 33ـ ـــــ ، سال پنجم، شماره
 .1304 دي 8، 34ـ ـــــ ، سال پنجم، شماره

  . 1300 سنبله 8، 36ـ ستاره ايران، سال هشتم، شماره
  .1301 قوس 19، 100ـ ـــــ ، سال هشتم، شماره

  . 1302 اسد 17، 10ـ ـــــ ، سال نهم، شماره
  . 1302جدي  25، 102ماره ـ ـــــ ، سال نهم، ش

  . 1302 جدي 26، 103ـ ـــــ ، سال نهم، شماره
  . 1302 حوت 22، 146ـ ـــــ ، سال نهم، شماره
  . 1303 ثور 12، 178ـ ـــــ ، سال نهم، شماره
  . 1303 جوزا 15، 202ـ ـــــ ، سال نهم، شماره
  . 1303 جوزا 5، 195ـ ـــــ ، سال نهم، شماره 

  .1303 سنبله 4، 19هم، شمارهـ ـــــ ، سال د
 .1303سنبله 27، 33ـ ـــــ ، سال دهم، شماره 
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 .1304 تير 10، 3 ، شماره)چهارم(ـ ستاره صبح، سال اول

 .1303 ثور 2، 19 ـ سياست، سال سوم، شماره

  .1301 حمل 24، 13 شفق سرخ، سال اول، شمارهروزنامه ـ 
  . 1301 ثور 17، 22 ـ ـــــ ، سال اول، شماره 

  . 1301جوزا  11، 30ـ ـــــ ، سال اول، شماره 
  . 1303 جوزا 5، 236 ـ ـــــ ، سال سوم، شماره
  . 1303 جوزا 2، 235 ـ ـــــ ، سال سوم، شماره

  .1304 فروردين 20، 320 ـ ـــــ ، سال چهارم، شماره
 .1304 فروردين 23، 321ـ ـــــ ،  سال چهارم، شماره 

  . 1301 ذيقعده 18 ،5 ـ شهاب، سال اول، شماره
 .1301 رمضان 29، 11 ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  . 1300 عقرب 17، 1 طوفان، سال اول، شمارهروزنامه ـ 
  . 1300 ميزان 7، 10 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 اسد 103،17 ـ ـــــ ، سال دوم، شماره

  . 1302 اسد 8، 100 ـ ـــــ ، سال دوم، شماره 
 .1302 ميزان 7، 15 سوم، شمارهـ ـــــ ، سال 

 .1300 سنبله 4ـ عصر انقالب، سال اول، فاقد شماره، 

 .1303، جوزا و سرطان و اسد 2 علوم ماليه و اقتصاد، سال اول، شمارهمجله ـ 

  . 1300 ، جوزا3 فالحت و تجارت، سال چهارم، شماره ماهنامه ـ
 .1300 ، سرطان4 ـ ـــــ ، سال چهارم، شماره

  .1301 جدي 15، 2 ال اول، شمارهـ فلق، س
 .1301 دلو 29، 8 ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  1300 ثور 21، 2 قرن بيستم، سال اول، شمارههفته نامه ـ 
  . 1302 دلو 14، 4 ـ ـــــ ، سال دوم، شماره
 .1301 دلو 27، 7 ـ ـــــ ، سال دوم، شماره

 .1301 حمل 1، 5 قشون، سال دوم، شمارههفته نامه ـ 

  . 1301 جدي 29، 7 كوشش، سال اول، شمارهروزنامه  ـ
  . 1302 اسد 21، 75 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 اسد 25، 77 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 قوس 25، 105 ـ ـــــ ، سال اول، شماره

  .1303 عقرب 1، 96 ـ ـــــ ، سال دوم، شماره 
 .1303 قوس 4، 109 ـ ـــــ ، سال دوم،  شماره

  . 1301حوت  24، 31 مرد آزاد، سال اول، شماره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            23 / 24

https://chistorys.ir/article-1-318-fa.html
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  .1301حوت  18، 33 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 سرطان 30، 101 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
  .1302 اسد 4، 103 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1302 اسد 21، 114 ـ ـــــ ، سال اول، شماره

 .1301 تحو 30ـ ميهن، سال چهارم، فاقد شماره، 

  . 1303سرطان 10، 16 ـ ناهيد، سال سوم، شماره
  . 1303 سرطان 7، 15 ـ ـــــ ، سال سوم، شماره
  . 1303 سرطان 10، 16 ـ ـــــ ، سال سوم، شماره
 .1303 سرطان 17، 18 ـ ـــــ ، سال سوم، شماره

  . 1301عقرب  29، 9 ـ نوبهار، سال سيزدهم، شماره
  . 1301 جدي 26، 17 هـ ـــــ ، سال سيزدهم، شمار

 .1301 جوزا 9، 29 ـ ـــــ ، سال چهاردهم، شماره

  .1300 قوس 28، 1 ـ نهضت شرق، سال اول، شماره
  . 1300 جدي 20، 7 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
 .1301 جوزا 7، 40 ـ ـــــ ، سال اول، شماره
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