
  گيري نهضت مشروطه ايران هاي اقتصادي شكل زمينه
 

  بابك روشن
  

  مقدمه 
اجتماعي  اوضاعها و عوامل و  ي اجتماعي بررسي زمينهها و نهضتهايكي از مباحث كليدي در مطالعة جنبش

اجتمـاعي را   وضـعيت  2و آلن اسـكوت  1طوري كه برخي از انديشمندان، همانند نيل اسملسره ب. آنان است
هـاي مناسـب، نخبگـان قـادر      دانند، بديهي است كه بدون وجود زمينه هر جنبش اجتماعي مي عامل اصلي

  .نيستند مردم و گروههاي اجتماعي را به حركت درآورند
ريشـه بسـياري     طوري كه،ه اي در جامعه اتفاق افتاد، ب با انقالب مشروطه ايران، تغييرات اجتماعي گسترده

  .جو كردو  انقالب مشروطه جست توان در از جريانات موجود را مي
كـرد و يكـي از آن مـوارد عرصـه      جسـت و جـو  گونـاگون  هاي  توان در عرصه هاي انقالب مشروطه را مي زمينه

اقتصادي ايران قبل از مشروطه در فراهم سازي بستر در اين نوشتار سعي شده تا نقش وضعيت  .اقتصادي است
  . ردمناسب براي نهضت مشروطه مورد كنكاش قرار گي

  
    ش عوامل اقتصادي بر انقالبهانق

بعد از ماركس عامـل اقتصـادي در بسـياري از نظـرات اجتمـاعي نقـش محـوري پيـدا كـرد و بسـياري از           
نويسندگان تالش كردند تا حوادث اجتماعي را تنها با اين عامل تحليل كنند و بـر همـين اسـاس نظـرات     

. اجتماعي و غيره مطرح شد جنبشهاي  قالب،شورش، اناقتصادي زيادي در تحليل حوادث اجتماعي همانند 
تـرين عامـل تغييـرات اجتمـاعي      وجه مشترك همه اين نظريات آن بود كه بر عامل اقتصاد به عنوان اصلي

  .نگريسته بودند
هاي سابق معتقد است كه فقر به تنهايي  بعضي از نظريات اقتصادي همانند نظريه ديويس در تكميل نظريه

د كه پس از يك مرحله رشد اقتصادي، يـك دوران  نكن زماني بروز مي هاشود، بلكه انقالب نمي موجب انقالب
  . ركود و فقر پيش آيد

  
  شكوفايي اقتصادي ايران

اقتصادي حاكم بر ايران اوضاع اقداماتي براي بهبود   در دوره سلطنت مؤسس سلسله صفويه، شاه اسماعيل،
دوره شاه . ها ها تأثير مثبت گذاشت و هم بر حيطة توزيع فرآورده ردهبه عمل آمد كه هم بر حوزة توليد فرآو

  . امنيت و شكوفايي اقتصادي ايران دانست  توان اوج اقتدار، عباس را مي
سـه قـرن   : ليدي شيل كه در زمان ناصرالدين شاه به تبريز سفر كرده بود، نيز در خاطراتش ادعا كرده كـه 

ـ   طبق روايات موجود تبريز دار ،قبل  هجـوم اقـوام     وهـا ه علـت جنگ اي پانصد هزار نفر جمعيت بـوده كـه ب
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  1. مختلف و زلزله به مقدار قابل توجهي از نفوس آن كاسته شده است
  

  افول اقتصاد ايران 
در دوره نادرشـاه بـه اوج بحـران    در اواخر دوره صفويه وضعيت اقتصادي ايران رو به خرابي رفت تا اين كه 

له حكومت كريم خان زند اوضاع اقتصادي ايران رو بـه بهبـود رفـت امـا بـا مـرگ       سا 29و در دوره  2رسيد
نيمه كاره رها شد و هرج و مرج و جنگ داخلي سراسر ايران را در بر م خدمات او 1779كريمخان در سال 

با قدرت گرفتن آغا محمد قاجار هيچ ايالتي از كشتار و خرابي مؤسس سلسله قاجاريه جان سالم به  3گرفت
  : نويسد آغامحمدخان قاجار مي  رزاق مفتون دنبلي درباره لشكر كشيهايعبدال. ر نبردد

بخـش مركـزي   [ق از استرآباد به سمت عراق عجم .هـ 1199االول سنه  مغفور در چهاردهم ربيع خاقان
ور بـر  خاقان مغف... نهضت فرمود اول شهر قم را گرفتند و از آنجا به كاشان و از كاشان به اصفهان ]ايران

سر كوه نشينان بختياري و فراهان و گزاز نهضت نمود و در محل كهيز سنگز ايشـان را متفـرق سـاخته    
به گيالن لشكر كشيد و آنجـا  ق .هـ 1201شمشير غازيان كرد و در سال  هجمعي كثير از ايشان را طعم

شـد و آنجـا را ويـران    ور  به فارس حملـه ... ق .هـ 1202در سال ...  ]و ويران ساخت[را به تصرف آورده 
هيجده هزار پياده و جمعي از امراي لطفعلـي  ... ق مجدداً به فارس حمله كرد.هـ 1203و در سنه ... كرد

بـه يـك   ... ، عزم تسخير آذربايجان نمود آخـر سـال بـود   1204در سال ... خان دستگير و گرفتار گشت 
در سـنه  ... هاي آنجا را بسوخت خانهتاختن سراب خراب و آتش غارت و تاراج در آن حدود برافروخت و 

كرمان بم، نرماشير ويران  1207و در سال ... ق خاقان مغفور از طهران عزم تسخير شيراز كرد.هـ 1206
شـمارة زيـادي از تركمانهـا يـا كشـته شـدند يـا بـه بردگـي          ... او سپس به سراغ استرآباد رفت... شدند

عـزم تسـخير خراسـان را     1208و مطـابق سـنه   ... ا سـاخت ه مناره هاها از سر تركمن در جاده... درآمدند
در روز جمعـه بيسـت و نهـم    ... اهـالي آنجـا را   ... در اين سال به عزم تسخير كرمان در تاخـت ... داشت
از اهـالي كرمـان خلقـي    ... شهر را تصرف نمودند و دست به قتـل و غـارت گشـودند   ... 1209االول  ربيع
ق به گنجه لشكر كشـيد و  .هـ 1209در سال ... رمانيان روان گرديدنهايت قتل كرد و جوي خون از ك بي

به خراسان تاخت و مشهد را متصرف شد  1210در سال ... مناطق شكي و شيروان را كامالً منهدم نمود
   4. ق براي حمله مجدد به طرف آذربايجان حركت نمود 1215و در سال 

  
  وضع اقتصادي مردم در دوره قاجاريه 

از دست رفتن بخش .  علي شاه جنگ طوالني ايران و روس تأثير بدي روي اقتصاد ايران داشتدر دوره فتح
حـد و   نفوذ بـي   عظيمي از منابغ غني كشور، تحميل غرامت جنگ، سياست اقتصادي نادرست حكام قاجار،

ن دوران شـديدتري   اوضاع اقتصادي بدتر شد و شايد دوران ناصري تا مشـروطه،  ،حصر بيگانگان بر حاكمان 
  . فقر و فالكت مردم ايران باشد
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هماننـد احـداث   (آبادي كشـور،   بهدولت  بيذ توجهيبه علل ) خصوصاً از دوره ناصري به بعد( در اين زمان 
و گرفتن ماليات مضاعف از مردم وضع اقتصادي مردم بسيار اسفبار ...) بهبود تجارت داخلي  ها، قنوات، جاده
دانيم ناصرالدين شاه حكومـت ايـاالت را بـه امـرا در قبـال گـرفتن        ر كه ميطو زيرا همان. شود گزارش مي

كرد و چه بسا اميري كه اين مبلغ را پرداخته بود در قبـال مبلـغ بيشـتري بـه ديگـري و       مبلغي واگذار مي
بايسـت   شد اوالً مـي  دار حكومت مي شد كه فرد آخري كه عهده چرخيد نتيجه اين مي گاهي چند دست مي

كرد چرا كه سال آينـده نيـز بايـد چنـين      انداز مي براي خود پس  كرد و ثانياً را از مردم وصول مي اين مبلغ
آوري  ماليـات مركـز نيـز بايـد جمـع      هـا فرستاد و عالوه بر همه اين مي) يا فرد واسط(پيشكشي براي مركز 

بـه   هاوئيس پلي كه سـال ل 1.شد شد كه گاهي تا چندين برابر ماليات از مردم اخذ مي نتيجه اين مي .شد مي
كي از پيامدهاي اين نظام اجاره داري ايـن  ي«: نوشت  كرد، ا در ايران زندگي ميعنوان نمايندة دولت بريتاني

سـال بعـد بعضـي از    ... پردازنـد  رود اجاره مـي  چه كه به خزانه دولت ميست كه برزگران بسيار بيشتر از آنا
از مردم اياالت آن گونه اجاره و ماليات اخـذ  . شود كشت نمي هاكنند و بخشي از زمين زارعان ده را ترك مي

  2.»دنيا قرار است به آخر برسد  شود كه انگار با تمام شدن مدت اجارة حاكم، مي
 66(ي اضافي بـه طـور متوسـط دو سـوم     هادانند كه حداقل دريافتي كرزن معتقد بود كه در ايران همه مي

آيـد و شـكايت هـم     گاهي اختالفـات خيلـي زننـده پـيش مـي     تقلب و اجحاف بسيار است و . است) درصد
فوريه نيز كه در نيمه اول قرن نوزدهم بـه    3.فلك نصيب شاكي گردداي ندارد و بعيد نيست چوب و  نتيجه

اگر خود را به اخذ دو و حتـي سـه برابـر ماليـاتي كـه      «كه حاكم در مورد كرمانشاه نوشت   ايران سفر كرد،
ولـي او مـردم را لخـت    » .راضي كند مصيبت چندان غير قابل تحمل نخواهد بـود  ند،اهالي قرار است بپرداز

زارعـين بـه سـختي نـاني بـراي      . در مناطق تحت حكمراني او بدبختي ابعـاد وحشـتناكي دارد  . كرده است
را بـه   هـا خواهند، به عنوان ياغي و شورشـي آن  كنند و تظلم مي خوردن دارند وقتي هم به دربار شكايت مي

طور كه ذكر شد در نيمـه دوم قـرن نـوزدهم اوضـاع بـه       البته بايد يادآوري كرد كه همان 4.بندند ميفلك 
  .مراتب بدتر بوده است

مـردم ايـن منطقـه بـه     «كنسول انگليس در خراسان درباره وضعيت اقتصادي حاكم بر سيستان نوشت كه 
طبق اظهـار   5».ام چيز در عمرم نديده من هرگز مردماني تا به اين درجه فقير و بي. طرز وحشتناكي فقيرند

در . گرفـت  متعلق به دولت بود كه يك سوم محصول را به عنوان ماليـات مـي   هاكنسول انگليس همه زمين
از دو سوم زارع بـود يـك   . شد ي محلي واگذار ميهاآوري ماليات به يكي از خان مواردي كه مسئوليتي جمع

   6.شد بايست به خان پرداخت مي سوم ديگر مي
يـا داده   هايان اين است كه اغلب مواجب و حقوق سربازان به آنييكي ديگر از منابع فشار اقتصادي بر روستا

يان فشـار  يهاي زندگي خود بـه روسـت   براي تامين هزينه هااينجاست كه آن  شود يا با تاخير بسيار زياد، نمي
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گيرنـد و   ن در ايـران حقـوق نمـي   به اين نكتـه اشـاره كـرده كـه سـربازا      1861مكنزي در سال . آورند مي
 1.شاهد بودم با غارت و چپـاول زنـدگي كننـد    1860من در سفرم به خراسان در كه طور  مجبورند همان«

سايكس در گزارش خود آورده كه شماري از دهات در بلوچستان كه در مالكيت دولت اسـت بـا كـار بـرده     
باشد  هاقرار است يك سوم محصول مال آن» دشون در مرز گرسنگي نگهداري مي«شود كه معموالً  كشت مي

   2.زنند ولي ماموران دولتي بخش قابل توجهي از آن را به جيب مي
روسـتاها و جماعـات روسـتايي نسـبتاً     . شـود  از طرف ديگر در اين دوره رابطه روستا با شهرها يكسويه مـي 

صنايع دستي شهرها هم كـه   .توليد را همچون باري اضافي بر دوش بكشند بايست شهرهاي بي خودكفا مي
رود عمدتاً  شود و آن بخش از كاالها هم كه از شهر به روستا مي در تقابل با مصنوعات وارداتي مضمحل مي

تر شـده   وروكراسي حاكم روز به روز فربهدر عوض بخش وابسته به ب. كاالهاي با كيفيت پايين وارداتي است
بلعند و اين امر امكانات توليدي  ي از مازاد توليد روستا را ميتر و بخش بزرگ. شود و بر عدادشان افزوده مي
هاي  جلگه«: خوانيم كه به اين ترتيب تعجبي ندارد كه در سفرنامه پوتينجر مي. دهد اين بخش را كاهش مي

بعـد در   هاسـال  3.آينـد  اند به سرعت به صورت بيابان لم يـزرع در مـي   وسيع حوالي كرمان كه متروكه شده
فيـروز ميـرزا در سـفرنامه خـود در ضـمن        )سال قبل از صدور فرمان مشـروطيت  27( ]م1878[/ق1297

به مرور شدت به  هاگويند كه اين ريگ ساكنين اين صفحه مي«توصيف منازل كرمان و بلوچستان آورده كه 
 سال قبل كه با زحمت حكومت كرمان با بنده بود اين ريگهم رسانيده و راست است، چنانچه چهل و سه 

  4.»بسيار قليل بود
نمودند و  از گرسنگي و پريشاني حالت خود تشكي مي... رعايا:نويسد مي 5او همچنين در وصف رعاياي بمپور

   6. و نه در سر كاله و نه در پاي كفش لوت و عور مثل حيوانات. خوردند و علف مي
گيرد كه مقـداري پـول    ميتر است تصميم  به مراتب وخيم هاايشان بعد از تحقيق مالحظه كرد كه وضع آن

توان خورد به ماها خوراكي چه ذرت كـه   خواهيم پول را نمي نمي«:دهند تقسيم كند كه جواب مي هابين آن
   7.»رويم و چه گندم و جود بدهيد كه همه عيال و اطفال و خود ماها از ميان مي  گويند؛ جو گندمش مي

به ذات پاك الهي يك نـوع  «:نويسد مي هاه در بين آنبعد از تقسيم مقداري غل هانويسنده در توصيف حال آن
هاي كوچك و اطفال علـف خورلـوت و عـول مالحظـه      وجد و شادي در اين مرد و زن خصوصاً در اين بچه

   8.نمود آورد و حيرت مي نمود كه رقت مي مي
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و ... از فراغـت از   پس«اند  برد كه سابقاً همگي آباد و پرآب بوده چنين از قنوات مخروبه زيادي نام مياو هم
و گفتنـد   ]ام[از سليمان خان سرهنگ و ساير اهالي آنجا تحقيق نمـودم . ]يم[ي بسيار كهنه ديد هاآثار قنات
   1. ي كهنه است، محلش بسيار مرغوب و قابل آبادي استهاكه قنات

سـيار  به ايران سفر كرد در كتابش نوشت كه شمارة قنـوات در گذشـته ب  ) ق1299(م 1880استاك كه در 
هربرت يكي ديگر از ناظران امور ايران در قرن گذشـته در گـزارش خـود تحـت      2.بيشتر از حاال بوده است

اين كه تـا چـه حـد    «: نوشت) ق1305(م 1886راجع به مناطق مركزي در » وضعيت كنوني ايران«عنوان 
گويـد   هوتم شـيندلر مـي  ژنرال . توان از نمونه زير دريافت شرايط اقليمي در مناطق مختلف تغيير كرده مي

اي برخورد كه مدعي بود در  ساله 73كرد به مرد  چند سال قبل كه وي از جلگه تخت سليمان ديده مي: كه
در حالي كه در حال حاضر حتي يك درخت هـم  . تر اين منطقه سرسبز و پردرخت بود سال قبل 50حدود 

  3.شود ديده نمي
ي آبياري جنـوب ايـران را بررسـي    هاندس هلندي كه نظامدو مه) مقارن انقالب مشروطه ايران( 1905در 
دادنـد، بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه در        را مورد مطالعه قرار مـي  هابين رفتن اين نظامكردند و علل از  مي

در گذشته، خوزستان «گذشته، جنوب ايران تا به اين حد بيابان و غير حاصلخيز نبوده است به عقيده آنان 
 4».ز بود، ولي با از بين رفتن سيستم آبياري به حالت كنوني خـويش در آمـده اسـت   بسيار مولد و حاصلخي

ايشان در تأييد نظريه خويش آورده كه بر خالف وضعيتي كه در آفريقا وجود داشته، صـحرا در خوزسـتان   
نيـاً  در گذشته حاصلخيز بـوده و ثا  توان نتيجه گرفت كه اوالً بنابراين، مي. شني نبوده بلكه خاك رسي است

اي داشـته   تواند مولـد شـده و كشـاورزي پيشـرفته     ي صحيح پياده شود، خوزستان مجدداً ميهااگر سياست
   5.باشد

باوجود كثرت نمك و شنزار بودن خاك ايـران، اراضـي فراوانـي را در ايـن     «خانم شيل نيز معتقد است كه 
د آب و همـت كشـاورزان،   باشد و بـه شـرط وجـو    مي» رس«از  هاتوان يافت كه جنس خاك آن مملكت مي

لياقتي حكومت ايـران باعـث پراكنـدن دهقانـان، و      ولي متأسفانه بي. قابليت فراواني براي كشت و زرع دارد
پراكندگي دهقانان باعث خرابي قنوات و نقصان آب، و نقصان آب باعث تبديل سه ربـع از خـاك ايـران بـه     

   6.صحاري لم يزرع شده است
  :نويسد يت بيشتري سخن گفته است او ميكرزن در اين خصوص با قاطع

و  انانهـدام نسـنجيده درختـ   . ترديدي نيست كه با گذشت زمان شرايط طبيعي كشور تغيير كرده است
در حال حاضر كمتر از سابق . هدر رفتن منابع آب، ميزان توسط كشت و كار را در آنجا تقليل داده است

يـك مسـافر در   . انـد  ويراني و انهدام فـراوان و آزار دهنـده  هاي  در گوشه و كنار نشانه... شود بارندگي مي
ي در حال هابازارهاي خالي، ديوارهاي كهنه و پوسيده و برج  پيرامون خود فقط شهرها و دهات متروك،

ي شكسته هاي مبدل شده به بيابان، كاروانسراهاي خراب و پلها درخت و گياه و جلگه ي بيهاريزش، باغ
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خواهد افتاد كه شايد نعمت حركت و بركت از مردم و خود آن سرزمين رخـت  و در حيرت . خواهد ديد
    1.بر بسته است و آثار انقراض و زوال از در و ديوار آشكار

براي نمونه در . توسط ديگر منابع تاريخي نيز تأييد شده است  بعضي از نكاتي كه توسط كرزن مطرح شده،
زن به ايران، چرچيل كه كنسـول انگلـيس در رشـت بـود     سال بعد از سفر كر 15يعني   )ق1323(م 1904

شـماري   از بين رفتن تعداد بـي «مدعي شد كه مقدار باران ساليانه كاهش يافته است و دليل عمده آن هم 
   2.»درختان بلند كه جذاب بارانند، است

اخـر  ي متعـدد او هـا ي اقتصـادي و قحطي هـا كه موجب خشكسالي و در نتيجـه بحران  را احمد سيف عواملي
  .شمارد سلطنت ناصرالدين شاه شد چنين بر مي

رويه و نسنجيده چوب شمشاد از گيالن و مازندران كه عمدتاً توسط تجار خارجي به  صادرات بي: عامل اول
   :به عنوان نمونه چرچيل گزارش كرده است كه 3گرفته است ويژه يوناني صورت مي

ليره استرلينگ صادر شد كـه كـالً    23080زش تن چوب شمشاد از گيالن به ار 2170حدود  1876در 
... ، 200در سال گذشـته  . آيد و ندرتاً از هر درخت بيشتر از يك قطعه به دست مي...  قطعه بود، 60000

از ... درك اين نكته دشوار نيست كـه  به اين ترتيب . درخت شمشاد را در گيالن و مازندران قطع كردند
ه تأثيري بر آب و هواي منطقه خواهد گذاشـت و بـه ايـن دليـل     بين بردن اين همه درخت در سال، چ

    4.دامنه كوههاي البرز باريده استباران كمتري در ... است كه در چند سال گذشته
سـال   20رويـه درختـان شمشـاد در     در نتيجه قطـع بـي  :نويسد كه مي 1893او همچنين در گزارش سال 

عرضه ايـن درختهـا بـه اتمـام     . ن درخت شمشاد پيدا كردتوا به سختي مي» در گيالن و استرآباد«گذشته 
   5. رسيده است

و نـابودي امكانـات آبيـاري     هـا اشاره رفـت،  بـه ويـژه انهـدام جنگل     هابر اساس شواهدي كه به بعضي از آن
تـوان نتيجـه    مـي را داران، خرابي مكرر محصول در دوره ناصـري  توجهي دولت و زمين ه عالوه بيمصنوعي ب

  6.ي مقدار ساليانه باران و از دست رفتن امكانات آبياري مصنوعي دانستكاهش احتماع
 .بـود كـه طـاعون و قحطـي شـديدي را بـه دنبـال داشـت        ) سـال  پـنج (ي مكرر هاكه نتيجه آن خشكسالي

ق بود كه در نتيجه ايـن پـنج سـال خشكسـالي رخ داد و اول     1291/ م1872طاعون سال  هاشديدترين آن
بايسـتي توجـه كـرد كـه     : نويسد كـه  يكي از ناظرين انگليسي مي. قتل عام كردمواشي و سپس ساكنين را 

كنم كه قربانيان امراض و گرسنگي بالغ بر نيم  دست كم نيمي از جمعيت قرباني قحط سالي شدند، فكر مي
ايـالت نيمـه     خصوصـاً  يكي از تأثيرات مستقيم قحط سالي زياد شـدن قطـاع الطريـق،    ... ميليون نفر باشد

  7.ه در سرتاسر مملكت بودگرست
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مرگ و مير وحشتناك است؛ و شكي نيسـت اگـر خشكسـالي    :يكي از مأمورين سفارت انگليس گزارش داد
   1.يك سال ديگر ادامه يابد مملكت قابل سكونت نخواهد بود

چـارلز   قـول نيافـت و بـه    هرچند خشكسالي تمام شد ولي زندگي مردم بهبود) ق1291(بعد از اين تاريخ 
، توده مردم ايـران در سـطح اقتصـادي بسـيار     ]سالي بعد از قحط[حادثه و معمولي  ي بيهادر سال« عيسوي

   2.كردند پاييني زندگي مي
. ديدنـد  را از چشم دولت مي هاتأثير نبود و مردم همه اين اين همه فشار اقتصادي بر مردم بي: نتيجه اين كه

گرفـت و از   زراعت و صنعت از طرف دولت صورت نميگونه كار خدماتي در جهت توسعه  زيرا از طرفي هيچ
توانسـت فشـار بسـيار     گشـت كـه مـي    درصد بودجه دولت از طريق اخذ ماليات تأمين مـي  70طرف ديگر، 

ها بخشـي از دريـافتي بـود كـه از مـردم گرفتـه       اتو گفته شد كه اين مالي 3.سنگيني بر مردم تحميل نمايد
حاصل  درآمدهاي حاصله در راه تأمين رضايت درباريان و سفرهاي بياي از  با همه اينها بخش عمده. شد مي

ي شاهان قاجـار را  هاو ولخرجي هانهايتاً اين مردم بودند كه بايد تاوان سياست 4.گشت خارجي شاه هزينه مي
نامه سـيدمحمد  . توانست در افزايش نارضايتي مردم از حكام قاجار مؤثر باشد و اين خود مي. پرداخت كنند

رنج و فقر مردمي است كه زير فشار اقتصـادي و ظلـم حكـام     نشانبايي به مظفرالدين شاه به خوبي طباط
سيدمحمد طباطبـايي در ايـن   . گذراندند زندگي به سختي مي ،گذراني قاجار در كنار ثروت اندوزي و خوش

  :نويسد نامه مي
عـرض و جـان   رين بـر مـال و   دست تعدي حكام و مأمو رعيت پريشان و گدا،  مملكت خراب،  !اعليحضرتا

برنـد، قـوه    ضاء كند مـي ن اقتاز مال رعيت هر قدر ميلشا. زه نداردرعيت دراز، ظلم حكام و مأمورين اندا
ايـن  ... كننـد  شان به هرچه ميل و حكم كند از زدن و كشتن و ناقص كـردن اطاعـت مـي   غضب و شهوت
شده؟ تمام مال رعيت بيچاره است و  و وجوحات و امالك در اندك زمان از كجا تحصيل هاعمارت و مبل

پارسال دخترهاي قوچـاني را  ... شان مطلعيد مكنت است كه اعليحضرت بر حا ي بياين ثروت همان فقرا
در عوض سه ري گندم ماليات كه نداشتند بدهند گرفته به تركمنها و ارامنه عشق آباد به قيمت گـزاف  

  .5»!...فروختند
  
  

  سلطه بيگانگان 
شرايط مناسب براي نقالب مشروطه بسـيار مـؤثر    نعواملي كه در زمنيه سازي و فراهم ساختيكي ديگر از 

ق و 1215شـعبان   12/ م1800ورود سرجان ملكم در ماه دسـامبر  .بود تسلط بيگانگان بر اقتصاد ايران بود
ري در ايـران  پايه سياست اسـتعما   م،1809مارس  12در  شاه، توفيق او در انعقاد قراردادي با دربار فتحعلي

طبق مواد اين قرارداد دست كليه دول اروپـايي جـز انگلسـتان از سياسـت و     . ريزي شد به صورت علني پي
كه به سرپرستي ژنرال گاردان براي تعليم سـربازان ايرانـي   (تجارت ايران كوتاه گرديد و نمايندگان فرانسه 
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   .ي ايران و روسيه آغاز شدهاگدر ايران نيز پس از جننفوذ روسيه  1.اخراج شدند) آمده بودند
 22دنبال جنگ دوم ايران و روس و شكست ديگر ايـران، يـك عهدنامـه تجـاري در تـاريخ       م ب1828در 

طبق مواد ايـن عهدنامـه تجـارت ايـران و روسـيه بايـد گسـترش        . بين طرفين به امضا رسيد 1828فوريه 
زرگانـان روسـي را بـيش از بازرگانـان ايرانـي      مواد عهدنامه به شكلي تنظيم شده بود كه منافع با. يافت مي

يكي . گذاشت را در امور ايران باز مي هادر قرارداد تركمانچاي دو ماده بود كه دست روس 2.داشت محترم مي
شـد كـه بـه ايـن      از اوالد عباس ميرزا در رسيدن به تاج و تخت حمايت كنند كه موجب مي هااين كه روس

اي درباره انتخاب وليعهد شديداً به  لت كنند چنانچه روزنامه تايمز طي مقالهبهانه در امور داخلي ايران دخا
جاي او انتخـاب  ه را بالسلطان  شاه تاخته و از او خواسته بود كه مظفرالدين ميرزا از اين مقام معزول و ظل

دول اروپـايي از  تمـام    حق كاپيتوالسيون به اتباع روسيه بود كه به اين بهانه بعداًدوم مسئله اعطاي  3.كند
احكـام آن  بردند در حالي كه اتباع ايران در كشورهاي اروپايي مطيع قـوانين و   حق كاپيتوالسيون بهره مي

   4.كشورها بودند
يـان  اياز اروپ) صـدراعظم محمدشـاه  (خاطر تنفر خاص ميرزا آغاسي ه اما در هر حال بعد از فتحعلي شاه، ب

   5.و به عبارت ديگر بين روس و انگليس موازنه منفي برقرار بوداين وضع به حال كنترل شده در آمده بود 
  . كرد جست و جوبيگانگان بر اقتصاد ايران را بايد از دوره ناصرالدين شاه مشكل اصلي سلطه 

نوشت كه تعداد اروپاييان مقـيم تهـران محـدود بـه اعضـاي       6نينگ ش آقاي بي1231/ق1270/م1851در 
كه در خدمت قشون ايران بودند و سـه چهـار تـا     7چند افسر خارجي است هاي مختلف و معدود سفارتخانه

هاي خارجي  كردن مطالب روزنامهدار فرانسوي و ايتاليايي و يك نفر هم انگليسي كه شاه براي ترجمه  مغازه
نوشـت كـه تعـداد     8آقـاي مونسـي   1865در سـال  . بودند  و تحرير روزنامه سبك خود استخدام كرده بود،

سـال   16(ق 1308/ش1269/م1889اما كرزن در زمسـتان   9.نفر است 50قيم تهران در حدود خارجيان م
  :نويسد كه مي) قبل از مشروطه

اين . گفتند كه عده به پانصد نفر رسيده بود مي 1889و اما در موقع مسافرتم به آنجا در پاييز و زمستان 
ها و افسـران قشـون و مـأموران ادارة     افزايش مربوط به نفرات رسمي نيست كه شامل اعضاي سفارتخانه

اند باشـد كـه    تلگراف و چند صاحب منصب روسي و اتريشي و چند نفري هم كه در خدمت دولت ايران
ي هـا توان گفت كه هيئت بلكه مي ]نفر 1000 يعني جمعاً[. باشد حدود پانصد ميدر همين  ]نيز[هاآن عدة 

ي تهـران  هـا روزي فرا خواهد رسيد كه خيابان... زرگان و كمي هم مسافران جهانگردو با ]كليسا[مذهبي 
  10. نيز مثل اسالمبول و قاهره نمايشگاه جامه و لباس اروپايي از هر قبيل خواهد گرديد
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ي هـا ترين راه رخنه سرمايه خارجي به ايران بودند تجار ايراني مجبـور بودنـد تـن بـه ماليات     عمده امتيازات،
بلكه روند صدور سـرمايه را شـدت   شد،  هي متعددي بدهند، كه نه تنها مانع از تشكيل بازرا ملي ميدلبخوا

قم، كاشـان    در حالي كه بين انزلي و اصفهان شش نوبت راهداري در رشت، قزوين، تهران،  مثالً. بخشيد مي
ي ديگري نيـز وجـود   هااتشد، و در اين ميان مالي و اصفهان وجود داشت كه همه از مردم ماليات گرفته مي

كاالي خـارجي از هـر   اما . شد وصول مي) به عنوان قپانداري و غيره(داشتند كه به صورت ماليات مستقيم 
   1.شد نوع ماليات معاف بود و بي حد و اندازه وارد شهرها مي

ي كـه بـر   چنين پايين بودن نرخ گمركاتي از اجناس تجاري اتباع خود و همي اروپايهابه علت حمايت دولت
شد،  شد و برعكس باال بودن نرخ مالياتي كه بر كاالهاي ايراني وضع مي كاالهاي روسي و انگليسي وضع مي

داد و اين امر بر ركود  كلي بازار خود را از دست ميه كاالهاي ايراني قابل رقابت با اجناس خارجي نبوده و ب
  :نويسد ص ميشيخ حسن كرباليي در اين خصو .زد اقتصادي ايران دامن مي

از چندي به اين طرف كه ايران باب مواده با فرنگستان باز و رسم مراوده از هر دو سو بيش از پيش آغاز 
اي كه ايران را از اين مواده و مراوده حاصل آمد آن بود كه به سبب شـيوع و   شد، نخستين بهره و فايده

حتاج شبانه روزي عمومي به ايـران نقـل   تداول امتعه و محصوالت فرنگستان كه از هر جنس اسباب ماي
ها بزرگ و عمده صنايع مملكت را رواج و رونق بكاهيد و كم كم هر چنـدي   بازار تمامي رشته  داده شد،

تجارت خارجه در ايران وسعت گرفت، بازار امتعه و محصوالت داخله مملكت را كسادي افزوده شد  دايرة
توانگري مملكت بود،  يكسره باطل و   صنايع ايران كه سرماية  تا آنجا كه بسياري از شعب بزرگ و عمدة

  2.خلق كثيري از مردم ايران كه ارباب اين صنايع بودند بالمرّه از كار افتاده و عاطل ماندند
از هر سو، به جانب ايران دراز شد و هركس   كار فرنگستان را دست حرص و آز،اين شد كه مردمان طمع

همه ساله جمعـي از  ... ممكن بود، چنگ خود را به گريبان ايران در انداخت به هر وسيله و دست آويزي
خوانده و ناخوانده، به يك بهانه، خود را به اين خوان نهاده و سفره آماده ايران حاضر ساختند؛ و  فرنگيان،

كم كم جمعي كثير از فرنگيان در بالد مسلمانان منتشر گشتند و از روي مساعدت بزرگـان مملكـت در   
بسياري از شعب ارباح  و منافع ايرانيان بخت برگشته نيز، تصرف و مداخله و مداخلتي جسـتند، سـهل   

  3. ي عمده از كف تجار مملكت گرفتندهااست كه رفته رفته، تجارت
از جملـه بـا   ابوت كنسـول انگلـيس گـزارش داد كـه شـماري از تجـار تبريـز        ) ق1259(م 1840در سال 
ورودكاالهاي وارداتي را به «اند كه  اي به بهمن ميرزا حاكم آذربايجان فرستاده ضيهشان، اخيراً اعترانفوذترين

ولـي او بـه ايـن اعتراضـيه تـوجهي      » اند، كامالً ممنوع كند وارد آوردهاي كه بر توليدات داخلي  خاطر لطمه
. يده گرفتنـد هم ناد هاهم فرستاده شد كه آن) صد اعظم(اعتراضي به شاه و نخست وزير هاي  عريضه 4ننمود

كـه  كند بـدون در نظـر گـرفتن اين    ان ميآنچه براي شاه مهم است مقدار گمركي است كه نصيب دولت اير
   5.زند چقدر به كشور لطمه مي

اي بـه شـاه نوشـته و     تجار و صنعتگران كاشان نامه«همين ناظر يك سال بعد در گزارشي نوشته است كه 
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 ١٠

و افزود كه تجار و صنعتگران مقيم   »ال واردات ارزان حمايت شودتقاضا نمودند كه از توليدات داخلي در قب
. العمل مثبتي نشان داده باشـد  ولي شاهدي در دست نداريم كه دولت عكس. تبريز هم همين كار را كردند

دسـتگاه بافنـدگي    12000در شكوائيه خود نوشتند كه در زمان فتحعلي شاه در اصفهان و حومه  هاكاشاني
» واردات و تغييـر سـليقه در دربـار ايـران    «ولي به علت   وجود داشته است،هاي ابريشمي  رچهبراي توليد پا

نوشته شد، آمـده اسـت كـه كاشـان در     ) ق1269(م 1850در گزارشي كه در  1.اند شمار اندكي باقي مانده
نظـر  درحال حاضـر، بـه   « هاي ابريشمي داشته است در حالي كه  دستگاه براي بافتن پارچه 8000گذشته 

دستگاه براي توليدات ابريشـمي بـاقي    200در اصفهان فقط  2.اند رسد كه فقط يك دهم آن باقي مانده مي
رويـم ايـن سـير قهقرايـي      هرچه به جلو مي. يابد اين فرايند قهقرايي تا خود مشروطه ادامه مي 3مانده است

  .شود تشديد تشديد مي
ر بازار تهران، وضعيت بازار تهران كامالً عليه تجار ايراني و يان بايدر اواخر دوره ناصري به خاطر سيطره اروپ

  .اند طوري كه بسياري از تجار ايراني ورشكسته شدهه به نفع تجار خارجي تغيير صورت داده است ب
در ايـن جـا عرضـه     ،دارد هايي كه طي آن تجار شرح حال خود را به ناصرالدين شاه عرضه مـي  يكي از نامه

  :داريم مي
خت و دشوار نباشد و حال آن كه چندين سال اسـت تـاكنون بـه سـبب مداخلـه و اسـتيالي       چگونه س

  .فرنگيان، رشته تجارت ايران بالمره از دست تجار مسلمان بيرون رفته است
خاصه دراين بلد معظم كم كم زيـاد شـده و     اين جماعت فرنگيان، گذشته از اين كه در كليه بالد ايران،

جز خسارت، نتيجـه  سهل است كه اين وضع داد و ستد ب... اند ها مدخليت جستهدر رشته بسياري از كار
و حاصلي نتواند داشت اين است كه از چندين سال تاكنون هر ساله در هر بلد جمعي از تجار مسـلمان  

با   آيند،  الرسم به حجره و كاروانسرا مي ورشكست و خانه نشين شده و اين باقي مانده هم كه امروزه علي
  ورشكسـتگي، ) انـگ (هر كسي در اين خيال كه تا هنـوز بـه وسـيله چـركن       ال كسالت و افسردگي،كم

  4. از كار تجارت كناره گرفته و ابتدائاً خانه نشين باشد ]اختياراً [ننگين نشده، خود 
شيخ حسن كرباليي كه خود شاهد ماجراست، بعد از ذكر اين نكته كه كمك دولت به تجار خارجي و عدم 

ه دولت به تجار داخلي باعث شده كه سر رشته تجارت عمده به كلي از دست تجار ايراني خارج شـود،  توج
  :نويسد مي

عمـده و معـامالت كليـه ممالـك محروسـه را ضـبط و        ]هاي خانه تجارت[ هافرنگي در ايران زياده بر اين
را هـم مداخلـه كردنـد،    هاي داد و ستد خيلي جزئي  استيفاء داشته، سهل است كه مراتب نازله و رشته

چنان كه در كاروانسرا و بازار مسلمانان، براي هر جنسي از اجناس فرنگستان، نه يك و نـه دو و نـه ده،   
گشوده و به داد و ستدهاي خيلي جزئي قناعت نمودند تا به لطايف الجيل رشـته كـار و    هاحجره و دكان

اجنـاس فرنگسـتان كـه جـاي خـود دارد،       داد و سـتد   كسب را از دست مردم ايران اصناف هم ربودند،
چون صرافي و سود خوري را هم از دست مـردم  . هاي ديگري كه به اجناس فرهنگستان كار ندارد رشته

  .اند ايران گرفته
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رشته صنايع عمده ايران را كه ديرگاهي بود از چنگ مسلمانان در ربـوده، رشـته تجـارت و داد و سـتد     
براي مردم مسلمان ايران نماند مگر پاره صنايع جزئي ك از خارج نقـل  . مملكت را نيز از آن پس ربودند

  .دادني نيست چون خياطي و نجاري و رنگ و روغن زني
مردم با انصاف فرنگستان اين گونه راه مداخل و معاش را هم بر مسلمانان ايران روا نداشته، از هر صنف 

معلوم   ، سكني گرفتند. رواج آن صنايع استصنعتگر فرنگي جمعي در بالد عمده و معظم ايران كه محل 
  1. گران ايران هم مختل و پريشان گرديدرشته مداخل و معاش، اين گونه صنعتاست 

اقتصاد ايران را خم كرده بود امتياز بانك شاهي و بانك استقراضي روس بود يكي ديگر از امتيازاتي كه كمر 
ران خارجي و از جمله انگليسي بر مقدرات امـور كشـور   ترين ابزار تسلط سرمايه ساال بانك شاهنشاهي مهم

كه با حق نشـر اسـكناس در واقـع    به وجود نياورد، حال آن) ر و رژيهمانند رويت(بود كه چندان حساسيتي 
   2. اين موسسه بيگانه بود كه بر مقدرات امور اقتصادي كشور چنگ انداخته بود

  :نويسد ت در آن ميحسن كرباليي در خصوص اعطاي امتيازات و نقش دول
دولت را طرف كار و حساب اختيار ملت گرفته با دولت به اسم و عنوان معامل داخـل شـدند؛   اروپاييان 

دولت را در مقابل عوضي البته ناچيز تطميع كنند تا بتوانند بدين وسيله رشته استيفاي اين باقي مانده 
  .ن را در ايران برقرار نمايندرا از كف ايرانيان گرفته تماميت استقالل و اقتدار خودشا

كه همه  صورتياند صورت بربندد در  بايد امثال اين كارهاي عمده به مشورت وزراي دولت كه والي ملت
  3پس معني دارالشوراي كبري چيست؟. اين گونه كارها در پرده خواهد شد

اين جزئيات لوازم زندگي محتـاج   چرا بايد رعيت ايران تا:نويسد اي نيز در اين باره مي العابدين مراغه يا زين
خارجه باشد عجبا خاك ملت ايران استعداد روياندن چغندر و يا نيشكر را ندارد؟ مگر اين همه پنبه ايـران  

  4كند؟ كفايت ملبوس اهالي آن را نمي. برند كه به كرورها به خارج مي
  :نويسد كرزن نيز در خصوص تسلط اقتصادي انگليس بر ايران مي

از حيطه اختيار حكومت بمبئي به حكومت هندوسـتان  هاي خليج فارس  ارت بر امور كرانهنظ 1872در 
ماموران انگليسي مقيم بوشهر و بغداد را اين حكومت انتقـاب و بودجـه   ) 1890(انتقال يافت و تا امروز 
لكـه  ديگر ماموران يك كمپاني سرنوشت تجارتي ملت ما را در دست ندارنـد ب . كند كارشان را تامين مي

دارد و وزارت  ي خود را به مركـز ارسـال مـي   هااين كار بر عهده دستگاهي است كه مرتباً هر سال گزارش
  5. كند اقدام مي هاخارجه هم به انتشار آن

كـرزن وضـعيت   . ن. چنانچـه ج . نتيجه اين شد كه اقتصاد مردم ايران در مرز ورشكستگي تمام قرار گرفت
  :دهد كه به دولت متبوعش چنين گزارش مي) ق1309(م 1890اقتصادي ايران را در سال 

نه قهـوه دارنـد و   . شود توليد نمي كنند يا اصالً مقدار بسيار محدودي شكل توليد مي) ايران(دراين كشور 
معادن نفت آن هنوز دست نخـورده  . نه چاي هرچند كه هر دو جنس مزبور در ايران مصرف بسيار دارند

با آن كه شايع اسـت كـه   . شود با مواد نفتي روسي و آمريكايي روشن ميهاي آن  ها و خانه است و كوچه
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سنگهاي قيمتي به اندازه رفع احتياج دارد باز تمام طـال و نقـره مـورد احتيـاج خـود را از خارجـه وارد       
  .كند كند، مس و آهن را به شكل اوراق و لوله خريداري مي مي

. ت كه آن را بـا فلـزات محلـي سـاخته باشـند     با آن كه معادن مس در تمام كشور هست يك ظرف نيس
ايرانيان كه اهل شكار هسـتند  . كنند ظروف و كارد و قاشق و بلور و شيشه و چيني را از خارجه وارد مي

. و ساعت هم از آن كشورهاي خارجي اسـت جواهرات . تمام ابزار و وسايل آن را بايد از خارج تهيه كنند
حقيرترين افراد اجناس ساخت منچستر . شود ر همه جا مصرف ميهاي پيراهني و نخي د چلوار و پارچه
انـدازد از بمبئـي وارد    قـواره خـود مـي    پوشند و كرباس نيلي را كه زن روستايي بر پيكر بي يا مسكو مي

ايران در واقع از سر تا پا همه لوازم زندگي خود را بايد از غرب بياورد و سراسـر ظـاهر او متـاع    . شود مي
  . و از ته دل نسبت به آن نفرت دارد  پوشاند كه وي باطناً مي محيط و دياري

  
  

  وضعيت اقتصادي كشور بعد از قتل ناصرالدين شاه 
يـك  . توسط ميـرزا رضـاي كرمـاني بـه قتـل رسـيد      ) ه ق1313(ش .ه1275وقتي ناصرالدين شاه در سال 

اياالت بسيار رقت انگيـز   وضع اقتصادي و واليات .وضعيت اقتصادي در نهايت ضعف از خود برجاي گذاشت
قـرار   وضـعيت گرفتنـد در بـدترين    را مـي  هـا بود زارعين زير سلطه حكام كه گاهي تا دو سوم محصـول آن 

ي ناصرالدين شاه و سوء مديريت نخسـت وزيـرش،   هادر اثر ولخرجي(به عقيد الگار اين ضعف مالي  .داشتند
  1.ر دوره مظفرالدين شاه بودد هاريشه اصلي ناآرامي) وجود آمده بوده السلطان ب امين

تـرين روش   مظفرالدين شاه سياست وام گرفتن را آسـان   ظاهراً .اقتصادي بوداولين مشكل مظفرالدين شاه 
داد بنـابراين در سـال    كفـاف مخـارج دولـت را نمـي     هاديد زيرا ديگر ماليات هاي خود مي براي تأمين هزينه

درصد بود  5اش  به حكومت ايران وام داده شد كه بهره ميليون روبل از طرف روسيه 5.22ه ق مبلغ 1317
پونـد بـه بانـك شاهنشـاهي، كـه       500000پرداخت مبلغ . سال بازپرداخت شود 75بايست در مدت  و مي

متعلق به اتباع بريتانيا بود، به عنوان غرامت بر هم زدن قرارداد تنباكو و وام نگرفتن از هيچ كشور ديگـري  
درآمد گمركات شمال ايران به عنوان پشتوانه پرداخـت ايـن   . از شرايط اعطاء وام بودتا بازپرداخت اين وام 
وام بانك شاهنشاهي پرداخت شد و بقيه پول صرف سفر شاه و همراهانش بـه اروپـا   . وام در نظر گرفته شد

   2.گرديد
نش در تابسـتان  دومين وام به مبلغ ده ميليون روبل از روسيه به تامين هزينه دومين سـفر شـاه و همراهـا   

كم كردن عوارض گمركي براي اجناس روسيه بود ط اعطاء اين وام اياز جمله شر. به اروپا رسيد 1281سال 
   3.به همراه امتياز جاده جلفا به تبريز به قزوين به تهران

يافـت و   ي خارجي بيش از پـيش بـر ايـران افـزايش مـي     هامردم شاهد وضعيتي بودند كه در آن نفوذ دولت
  .ايران به مملكت خود چوب حراج زده بود حكومت

در ايـاالت، مـثالً در فـارس،    . داد حكومت ايران تجار ايراني را روز به روز تحت فشار عوارض جديد قرار مـي 
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 ١٣

نظام مستبد سياسي كشـور را در   1.كردند حكمرانان زمين مالكين را بدون توجه به حقوق آنان تصاحب مي
. شـد  براي توسعه كشور بلكه براي خوشگذراني شاه و درباريانش صرف مـي ي گذاشته بود كه نه يهاگرو وام

  .انديشيدند اقتصاد كشور ورشكسته بود و پادشاه و درباريان و حكام واليات فقط به منافع خود مي
بود و آنهـا نيـز نسـبت بـه صـادرات و       كرده ماموران بلژيكي را مأمور گمركي  هاحكومت عالوه بر همه اين

گرفتند و با آنها بـدرفتار   خصوص از تجار مسلمان عوارض بيشتر ميه ب. نيان حسن نظر نداشتندواردات ايرا
  2.كه نسبت به تجار مسيحي چنين رفتاري نداشتند بودند، در حالي

ديد توسـط تجـار    به اروپا را ميق وقتي كه شاه تدارك سفر خويش .هـ 1318به همين مناسبت در سال  
اعتراضات بعد از آنكه شاه از سفرش برگشت ادامه  3.هاي ايران به وقوع پيوستي در برخي از شهريهاشورش

ق نظام جديـد عـوارض گمركـي توسـط نـوز      .هـ 1319براي مثال در سال . اي به بار نياورد يافت اما نتيجه
اين مصوبه تبديل به قرارداد امتياز شد كـه بـه روسـيه داده    . نوشته شد و به امضاي مظفرالدين شاه رسيد

  4.حكومت براي تجار بريتانياني عوارض جديدي مقرر نمود  چند ماه بعد بر اثر فشارهاي وارده،. شد
در . بود كه فضاي سياسي مناسبي در همه اقشار براي اعتراض عليه حكومت فراهم شـد  وضعيتيدر چنين 

  . شدند متوسل مي هاديدند و به آن چنين فضايي مردم علما را پناهگاه خود مي
هـاي خصوصـي ماننـد اختـر در اسـتانبول،       هاي رسمي توسط دولت و برخي روزنامـه  رخي روزنامهگرچه ب

مهمتـرين عوامـل ارتبـاط جمعـي     يافتند، اما مساجد و مـدارس   حكمت در مصر، و قانون در لندن نشر مي
. در زمان انقالب مشروطه چنـد روزنامـه فارسـي نيـز بـه تعـداد نشـريات اضـافه شـده بـود          . جامعه بودند

المتين از كلكته، تربيت در تهران، ثريا و پرورش از مصر، و الحديد در تبريز به نظام ارتباطات جمعـي   حبل
هـا   ولي تأثير ايـن روزنامـه  . يافت انتشار مي ها غالباً توسط روشنفكران اين روزنامه. كشور افزوده شده بودند

و آن چيزي كه بر عامه مـردم تـأثير   ) نبودزياد  هاكه تعداد آن(كرده بود بيشتر در اجتماعات شهري تحصيل
   .ژرف داشت همانا نقش علما بود
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با رهبري علما كه در رأس آنها ميرزا ابراهيم شـريف محالتـي شـيرازي قـرار      مردم شيراز) السلطنه شعاع(تعديات حاكم شيراز 
  : دهد االسالم كرماني ماجرا را چنين شرح مي ناظم. داشت شورش كردند

السـلطنه ملـك منصـور ميـرزا، پسـر       شـاهزاده شـعاع  : باعث اغتشاش و هيجان اهالي شيراز به طور اجمال از اين قرار بـود كـه  
كم فارس، امالك خالصـه فـارس را از دولـت در مبلغـي قليـل خريـداري نمـود و شـروع كـرد در تصـرف           مظفرالدين شاه، حا

. آورد اي كه در زمان ناصرالدين شاه به رعايا فروخته شده بود نيز به حيز تصرف در مي جات شيراز و ضمناً امالك خالصه خالصه
ز نمود به امالك اجزاء و حكومـت افتادنـد بـه جـان و مـال      ها خورده خورده تجاو جات و تصرف كردن آن اين خريداري خالصه

از دست او گرفتـه پـس از     داشت، اي نداشت كه حالش معلوم است و اگر قباله و سندي اظهار مي صاحب ملك اگر قباله. مردم
 . شدند چندي ملك را هم متصرف مي
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