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 چکیده
صنایع نساجی  سزایی در اقتصاد کشاورزی و که نقش به پنبه یکی از محصوالت مهم کشاورزی است

 بازارهای اقتصاد جهانی بهایران  ورودگسترش تجارت خارجی و  علت در نیمه دوم قرن نوزدهم بهدارد. 

خیز صنایع نساجی سنتی و  و افت تأثیر آن تحتصادرات  افزایش یافت و پنبه در اقتصاد کشوراهمیت 

پنبه در  نقش ،والرشتایننظام اقتصاد جهانی  ی هنظری با رویکرد به پژوهش. در این گرفتقرار نوین

 ی هدر دورویژه بههای دولت واکنشنیز و قرن نوزدهم تا جنگ دوم جهانی  نیمۀ دوم ازاقتصاد ایران 

دهد که بین . نتایج پژوهش نشان میگرفته استدر برابر این مسئله مورد بررسی قرار ،پهلوی اول

که متأثر از نظام  وجود داشتهرابطه معکوسی  صادرات پنبه ایران و افزایش واردات منسوجاتافزایش 

 قرن نوزدهم ی هز تجار در اواخر دورواکنش برخی ا ،است. به همین ترتیبالمللی بوده  داری بینسرمایه

بازتاب تحوالت  ی ه، نتیجایجاد صنایع مدرنرضاشاه برای  ی هدوردر و تالش دولت ایران  به این مسئله

رضا  ی هدوردر سازی ایران صنعتی ی هپیشتاز برنامصنایع نساجی را  بیرونی نظام اقتصاد جهانی بود که

 .دادشاه قرار می
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 مقدمه .1

تحوالت  1«م نوین جهانیانظ»با عنوان  خود جلدی سهین در اثر والرشتا ایمانوئل

تا ادغام گستردۀ ، داری کشاورزی در قرن شانزدهمهای سرمایهاقتصادی اروپا را از ریشه

قرن  نیمه اول وجدهم نیمه دوم قرن ه جدید جهان در درون نظام اقتصادی در مناطق

منطقۀ  نوزدهم یک سدۀدر اوایل او طبق نظر بر قرار داده است. موردبررسی ،نوزدهم

 صنعتیو صادرات محصوالت  با تولید که پدید آمد در کشورهای اروپایی ۀ سرمایههست

واد خام ـازاد تولید اقتصادی کشورهای پیرامونی تولیدکنندۀ مـم به جذب و استثمار

سو واردکنندۀ کاالهای پیرامونی از یک یا نیمه صنعتی نیمهکشورهای . تداخپرمی

 شدت بهطرف دیگر کشورهای پیرامونی را  ند و ازدبو پیشرفتهصنعتی از کشورهای 

واد تولیدکنندۀ مبه  نیز مانند ایران صرفاً کشورهای پیرامونی . سایرکردند میاستثمار 

 تابع این کشورهااقتصادی  تغییر و ندشدتبدل شده  یورآکاالهای فر واردکنندۀخام و 

 سرمایه بود.سیاسی کشورهای محور -الت اقتصادیتحو

در  به بررسی تولید پنبه و صنعت پارچه این فرضرویکرد به با  ،در این پژوهش

در این  است. شده  پرداختهنوزدهم تا جنگ دوم جهانی  سدۀقرن از نیمه حدود یک

صنایع مربوط به  وخیز افتنوسان تولید پنبۀ ایران و  پرسش اصلی این است که ،خصوص

و چه  داری جهانی بودهایهـوالت نظام سرمـتح تابعتا چه میزان  هدر این دور آن

 ها در مقابلناکامی این واکنش موفقیت یا عللهمچنین  ؟هایی را برانگیخته استواکنش

 ؟جهانی چه بوده است داری سرمایهنظام 

بارۀ رمطالبی د عیسوی و 2یف، نوشیروانیعبداهلل چوننویسندگانی  ،ازاین پیش

 ارجی در رشد برخی از ـهای خایهـنقش سرمو  «اورزیـشدن کش سرآغاز تجاری»

موانع رشد »برخی نیز مانند احمد اشرف به بررسی  اند.های اقتصادی ایران نوشتهبخش

های کلی رشد اقتصادی ایران تحت سایۀ نظام و جنبه پرداخته «داری در ایرانسرمایه

با  ،نویسندگان فوقهای در این پژوهش ضمن اشاره به یافتهاند. بررسی کردهجهانی را 

بر روی مسئلۀ تولید  ،دورۀ پهلوی اولمنابع  ویژه  به ،کاوش نشده استفاده از سایر منابع

 منسوجات، تمرکز شده است. کاهش یا رشد صنایع پیوند آن باو صادرات پنبه و 

 ایرانکشاورزی اقتصاد بخش در نیمه دوم قرن نوزدهم ، که در ادامه خواهد آمدچنان

نوسان تحوالت اقتصاد جهانی دلیل  و به بیشتری یافتپیوند  یبا نظام اقتصادی جهان

اورزی برای کشورهای مواد خام کش ۀکنندایران به تولید ،نتیجهدر. یافت رشدی به روند رو
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پیامد مستقیم این  د.ش مبدلاز این کشورها کاالهای صنعتی  ۀکنندو وارد صنعتی

و مانند پنبه محصوالت کشاورزی از افزایش تولید و صادرات برخی  ،طرف  یک از مسئله،

 شدن روسیه با صنعتیهمچنین،  .بودداخلی  صنایع سنتی رفتن بین از ،طرف دیگر از

مرزهای  و گسترش شبکه ریلی این کشور در شمالپیرامونی  یک کشور نیمه عنوان به

 تولید پنبه شد و روسیهرهای بازابه کامالً وابسته ایران مناطق شمالی  ورزیکشا، ایران

بیشتر  پنبهولید ـان تـنوس نیز دوره پهلوی اول در رد.ـک رشد این کشوربرای صادرات به 

 .بود و تحوالت اقتصادی اروپا این کشور های صنعتیبرنامههای بازرگانی و ابع سیاستـت

 پنبه ايران و صادرات در تولید يجهان اقتصادتأثیر تحوالت .2

نوسـان تولیـد و صـادرات     در مـوردپژوهش ۀ که در این دور المللی بینتحوالت  ترین مهم

 ،شـدن روسـیه   های داخلـی آمریکـا، صـنعتی   جنگ عبارت بودند از: ،مؤثر بودن پنبه ایرا

 .1930پس از جنگ و بحران اقتصادی  های بازرگانی روسیهسیاست و جهانیاول جنگ 

 ش. 1240-44 هاي داخلي آمريکاجنگ. 2،1

اثرات  تدریج بهاقتصادی جهان  - به بازار اقتصاد جهانی، تحوالت سیاسی ایران با ورود

آمریکـا در  داد. مـی خود را در میزان تولید و صادرات محصوالت کشـاورزی ایـران نشـان    

نسـاجی اروپـا    تولیدکنندۀ پنبۀ جهان، مواد خام صنایع ترین بزرگ عنوان بهسدۀ نوزدهم 

تولید پنبـه   کاهشهای داخلی آمریکا و جنگ ۀدرنتیج .کردانگلستان را تأمین می ویژه به

هـای   درصـدد یـافتن راه  ، کننـده  مصرف کشورهای صنعتیاز برخی رفتن قیمت آن، و باال

هـا درصـدد   انگلیسی ازجمله .افتادنددر کشورهای دیگر جدیدی برای افزایش تولید پنبه 

بنابراین، تولید پنبه  .(176-77: صص1362)عیسوی،  برآمدندافزایش تولید در مصر و سوریه 

میلیـون پونـد    12و ارزش کـل صـادرات آن بـه     در این مدت ترقی چشمگیری پیدا کرد

)جمـالزاده،   برابر ارزش صادرات آن در آغـاز جنـگ اول جهـانی بـود     10رسید که در کل 

افزایش تقاضا در اروپا، تولیـد و تجـارت در نـواحی جنـوبی      این، از گذشته.(17: ص 1376

سـابقه   فـار   خلـیج ت پنبـه از مسـیر   اصـادر  1240سالپیش از  کشور را دگرگون کرد.

افـزایش   علـت  صادر شـد و بـه   فار  خلیجاز  روپیه200/19اما در این سال مبلغ  ؛نداشت

بسیاری از مالکان تصمیم به کشت پنبـه گرفتنـد   . ش1242درصدی پنبه در  700قیمت 

(Floor, 2003: p.422). روپیـه   060/614/1ارزش صادرات پنبه در این سال بـه   درنتیجه

)عیسوی، پیشـین، ص  روپیه رسید  845/793/6این رقم به  .ش1242-44افزایش یافت و در 

جنـگ داخلـی    ۀدرنتیجـ  ،تجارت پنبه در بوشهر همانند جاهای دیگر ،ترتیب این به .(377
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بـارگیری  پنبه من تبریز  000/60دست آورد. در این سال  به فراوانیآمریکا نیروی محرکه 

برابر این مقدار روانه بازار شود.  شد طی فصل آینده ممکن است دهکشتی شد و گفته می

 1300تـا   1200حدود دور در تبریز در اصلهف یکها چنان افزایش یافت که حتی از قیمت

د. در ایالـت فـار  نیـز کشـت پنبـه      شـ می صادر آنجا ازمایل پنبه با قاطر وارد بوشهر و 

   گـرم در کیلـو  000/660چنان با سرعت گسترش یافت که صـادرات از طریـق بوشـهر از    

 میلیون روپیه( 7/6 )به ارزشمیلیون کیلوگرم  3/3به ( یهپرومیلیون  6/1)به ارزش . ش42-1241

صـادرات   .(Floor, 2003, p. 422)رشـد داشـت    درصـد  500که رسید  .ش1243-44در 

اقابل، به ـاز یک مقدار ن که نحوی  به ،پنبه از مسیر تبریز به بندر مارسی نیز چشمگیر بود

بعد از  ،حال بااینافزایش یافت.  1245در  تن( 1200پوند= تقریباً  200)هر عدل عدل  000/13

بـرای   1246پایان جنگ داخلی آمریکا، صادرات پنبه از طریق بوشهر سـقوط کـرد و در   

 .(1)جدول  (377)عیسوی، پیشین، ص.  ای از اصفهان به هند صادر نشدمدتی هیچ پنبه

افـزایش صـادرات بـه روسـیه و کـاهش       پیدر  ،نوزدهم سدۀدر دهۀ پایانی  درنهایت

 داخی آمریکـا، صـادرات پنبـه از گمرکـات جنـوب      های جنگتقاضای اروپا پس از پایان 

حتی پنبه ایاالت جنوبی ایران مانند فار  و کرمان در ایـن اواخـر   و  کاهش یافت کلی به

آن بود که پنبه ایران به  ظاهراً علت .(146: ص 1386)گلیدو، شد بیشتر به روسیه صادر می

بازارهـای اروپـایی نبـود     کنندگان فمصر موردتوجهکیفیت نامطلوب و الیاف کوتاه،  دلیل
 (.377-78عیسوی، پیشین، صص )

 .Willem Floor)به پوند .ش( 1266 -1279) بندرعباسارزش صادرات پنبه از بوشهر و   -1جدول 

Agriculture in Qajar Iran, p. 424) 

 
 روسیهصنايع و گسترش شبکه ريلي  رشد .2،2

، بـه  ایـن کشـور   برای کاهش وابستگی به پنبۀنیز ها  رو  ،دنبال بحران داخلی آمریکابه

محلی بـذر پنبـه    داران زمینو در بین  کردندتوجه  بیشترتولید پنبه در آذربایجان ایران 

در ایالـت   .(213: ص 1387)سـیف،   کردنـد چارلستون را با شرایط بسیار مطلوبی توزیع مـی 
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کـار بـذر   ها برای انجام این  آن ،خراسان نیز اقداماتی برای تشویق تولید پنبه انجام دادند

: 1378)سـیف،   کردندمی خرید پیشها را  دادند و محصوالت آنمیدر اختیار کشاورزان قرار

پایین بودن حقـوق   به خرید پنبه ایران، رو بازرگانان توجه  عللدیگر از  .(214-15 صص

 کـه  نحوی به .گمرکی پنبه ایران نسبت به پنبه وارداتی از اروپا و مرزهای دریای سیاه بود

مشـابه آن از طریـق دریـای سـیاه     %10،های زمینی از ایران به روسیه هزینه گمرکی و راه

نواحی زیر کشت پنبه در خراسان دو برابر شـد.   ش.1279این اقدامات تا ی  درنتیجهبود. 

در مناطق مرکزی ایران  ،رقابت تجار روسی و انگلیسی اثر برجهانی اول تا پیش از جنگ 

 .(422: ص 1316کیهان، ) مانند اطراف رفسنجان، زراعت پنبه رواج کلی یافته بود

عامـل   پنبه وارداتی از اروپـا،  درقبالرشد صنایع روسیه و سیاست گمرکی این کشور 

. بـرای نمونـه   کردمیفراهم را رشد صادرات پنبه از ایران به روسیه  دیگری بود که زمینۀ

 .ش1249در  عــدل 000/54، بــه ش1245عــدل در  800/7صــادرات پنبــه بــه روســیه از 

گمرکـی پنبـه   عـوارض  حـق   ش.1256م/1877روسـیه در   ،بـر ایـن   افزایش یافت. عالوه

بـه   کیلـو(  17پوند=  36) هر پودرا ای سیاه و مرزهای اروپا ـاز طریق دریریکایی ـآموارداتی 

پنبـه  بـرای همـان مقـدار     کـه  درحـالی افـزایش داد   پنی( 3سنت و  6) پککُ 15روبل و  4

کرد و ایـن مسـئله   دریافت می پنی( 5 =) روبل 75/3کپک، یعنی  40وارداتی از ایران فقط 

 .(Floor, 2003:p. 227عیسوی،همان؛) شد میباعث رشد صادرات ایران به روسیه 

 ران ـادرات پنبـۀ ایـ  ـار صـ ـکـ  بـه تقیماً ـی مسـرکت روسـدین شـچن همین دورهدر  

 (Osser) و اوسـر  (Rosenblum)توان به کمپانی روزنبلوم پرداختند که از این جمله میمی

 .(52ص ، 1359)اشـرف،   بـه صـدور پنبـه مشـغول بودنـد     )بابل( در بارفروش اشاره کرد که 

کارخانـه   26 تـا  17 ،صـادرکنندگان ارمنـی روسـیه    سـدۀ نـوزدهم  تـا پایـان    یکلطـور  به

نفـر در ایـن    237 ،درمجمـو  کـه   تأسـیس کردنـد   مازندران و خراساندر  کنی پاک پنبه

ترتیـب تعـدادی از    همین به .(99 ص ،اشرف ؛Floor, p. 225) کار بودند به مشغول ها کارگاه

 کنـی  پـاک  پنبـه مستقل تعداد زیادی کارخانـه   طور بهها و یا تجار ایرانی با همراهی رو 

 144أسـیس شـد کـه    اه در ایاالت مازندران و خراسان تکارگ 9 درمجمو دایر کردند که 

همچنین پنج کارخانه دیگر در شـهرهای آمـل، بابـل،     ها مشغول به کار بودند. نفر در آن

آباد و جوین تأسیس شد که از ملیـت صـاحبان آن اطالعـی در دسـت نیسـت، امـا       میان

 .(98، 85صص  :1359 )اشرف،از اتبا  روسیه بودند  زیاد احتمال به
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ــز   ــه نی ــود کیفیــت پنب ــد و بهب ــزایش تولی ــرای اف  .ش1260کــارگزاران روســی در ب

، در مازندران، خراسان وارد کردند که کاشت آن بذر پنبه آمریکایی کیلوگرم 300/2مقدار

از بذر ایرانـی کاشـته   که  ایبود. این پنبه دو برابر پنبه آمیز موفقیت آذربایجان و اصفهان،

 صـورت  بـه آمریکایی را توزیع بذر پنبه  ش.1273در همچنین ها . رو شد، بلندتر بودمی

   گمرکـی   عـوارض  %5د تنهـا  شـ که از ایـران وارد روسـیه مـی    ایپنبه .رایگان آغاز کردند

بسـیار   اتـی بـه روسـیه   وارد یآمریکـا  عوارض گمرکی برای پنبۀ که درحالیپرداخت، می

پایین بودن تعرفه گمرکی روسـیه بـرای    ترتیب این به .(Floor, 2003: p. 227) بود باالتر

ان را افـزایش  اتی ایـر پنبه ایرانی در مقابل پنبه وارداتی از آمریکا، توان رقابتی پنبه صادر

 توانست عامل مثبتی برای تولید پنبه در ایاالت شمالی ایران باشد.داد و میمی

بـرای  سسـات بازرگـانی روسـیه    فعالیـت مؤ نیـز  جهـانی  اول  پس از جنگ ی در دوره

کردند تا مالکان را بـه  ها سعی میدر کرمانشاه، رو  .گرفتباال ید پنبه ایران افزایش تول

 البتـه نـد.  اددمـی پولی و بذر  ۀمساعدها  به آنتشویق کنند و در این خصوص تولید پنبه 

      دسـت نیاوردنـد   ها در این کار توفیـق زیـادی بـه   کاری دهقانان، رو توجه به محافظه با

 (Burrell, 1997: vol.3, p.322). ــرای  نماینــدگان شــرکت و کنســول هــای روســی ب

کردنـد.  تهیـه مـی  را  های مناسب آنایرانی بذر پنبه آمریکایی و دیگر گونه تولیدکنندگان

شـرایط   نیزو  محصول این آزمایشی کشت ۀکنندامیدنا نتایج ازجمله مختلف، علل بربنااما 

 (.Burrell, Ibid, p.218) نیافتتوسعه جدی تحمیلی بر فروشندگان، بذر پنبه آمریکایی 

روسـی   -هـا بـرای توسـعه تجـارت پنبـه، شـرکت مخـتلط ایرانـی         رو  ،این از  پس

نبـه  مرکـز عملیـات خریـد پ    عنـوان  بهو سبزوار را  ،تأسیسرا  Perskhlopouk پرسخلوپک

هـا همچنـین یـک     نکار شدند. آ بهزیادی در آنجا مشغول  خراسان انتخاب کردند و افراد

 کـار بودنـد   بـه  نفـر در آن مشـغول   1500در قم تأسیس کردند که کنی پاک پنبهکارخانه 
(Burrell, Ibid, pp.48,348). 

بـه  پـس از جنـگ   برای ادامه فعالیت صـنایع نوپـای خـود     ها به پنبه ایراننیاز رو 

فغانسـتان  کاالهای کشـاورزی ایـران و ا  ممنو  کردن واردات  پس از ی بود که حتیاگونه

)طـاهر   ی کردندن، واردات پنبه ایرانی را از این قانون مثتثخودشانبرای حفظ ارزش پولی 

برای وابستگی بیشـتر ایـران بـه کاالهـای      ها آناما در مقابل  (80-83صـص   :1384احمدی، 

را ممنـو   بـه ایـران   از طریق روسـیه   ایهای پنبهآزاد پارچه ترانزیت ،تولیدی این کشور

کـل   %55ی از روسیه اهای پنبهواردات پارچه ش.1310تا  .(111ص :1386)رشیدی،  کردند

، ایـران در مقابـل   ش1317طبـق قـرارداد بازرگـانی    برداد و واردات ایران را تشـکیل مـی  
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 پـانزده میلیـون ریـال پنبـه و    75به ارزش  تنها ،میلیون ریال پارچه از روسیه120 واردات

؛ طاهر احمدی، پیشـین،  113)رشیدی، همان، ص  کردون ریال پشم به این کشور صادر میمیلی

 .(136ص
های بازرگانی این کشـور  یش تقاضا در روسیه و فعالیت شرکتافزا درنتیجه، هرحال به

 موجب بهچشمگیری افزایش یافت.  شکلتولید و صادرات پنبه در ایاالت شمالی ایران به 

یـاالت خراسـان،   کـل پنبـه ایـران در ا    %62 ،.ش1308سـال   آمار شرکت پرسخلوپک در

در ایالـت خراسـان    آن %26مقدار این شد که از مازندران، استرآباد و آذربایجان تولید می

مقـام دوم و سـوم را    درصـد  5/11و استرآباد بـا   20مازندران با  آن از بعدشد و تولید می

درصـد   15 بـا  ش.1310ایـران  در سـال   کـاری  مسـاحت پنبـه  ، ماراین آمطابق  داشتند.

پنبه آمریکـایی  کشت زیرهزار هکتار آن  19حدود درهزار هکتار رسید که 100به  افزایش

برابـر شـده    پـنج کشت پنبه آمریکایی نسبت به دوره جنگ  ،بود. بر اسا  همین گزارش

 .(3،ص 1330، ش. 1310خرداد  11اطالعات،)روزنامه بود 

اقتصـادی دولـت بـرای کسـب      هـای  برنامهتقاضا از سوی روسیه و  افزایش نتیجۀ در

افـزایش   در خراسـان  ویـژه  بـه  محصول پنبه صـادراتی کشـور   تدریج بهدرآمدهای بیشتر، 

هـای بازرگـانی   شـرکت  های دولت و گسـترش فعالیـت  در اثر تالشبعد  به1312 از .یافت

شـد،  کـه پـیش از آن کشـت نمـی    تولید پنبه در فار ، کرمان و خوزستان نیـز   روسی،

زراعت پنبه در منطقه جبال بارز کرمان معمول نبود اما  1315تا  برای نمونهتوسعه یافت. 

)مج. مدرسه عالی فالحت کرج،  هکتار به کشت پنبه اختصاص یافت 3000حدود ، در1316 تا

 .(326و  307: صص1333؛ بهرامی، 249، ص 1320، 4 کشاورزی، ش.؛ نامه 133، ص 1314، 5 ش.

 ايافزايش واردات منسوجات پنبه .2،3

مان میزان که در افزایش صـادرات پنبـه   نی، به هیمت پنبه در بازارهای جهاقافزایش 

تا . اثر گذاشت ایهای پنبهپارچه ویژه بهو  ،منسوجات در کل واردات افزایش برمؤثر بود، 

داد و تا رن نوزدهم منسوجات بخشی از کاالهای صادراتی ایران را تشکیل میدوم قنیمه 

 ش.1250همچنان تا دهه رد و کفقاز و آسیای میانه را تأمین میقمناطق فقیر نیاز  حدی

بحـران داخلـی    پـس از  .(Sayf, 2003: p. 56) شـد مقدار زیاد به این مناطق صادر مـی به 

تقاضـا بـرای پنبـه در انگلسـتان و سـایر      چـون  آمریکا و کـاهش تولیـد در ایـن کشـور،     

آذربایجـان   ازجملـه صادرات پنبه در ایاالت شـمالی ایـران    ،کشورهای صنعتی باال گرفت

مردمـان نـواحی ارومیـه، خـوی،      ،با کـاهش تقاضـا  ، آن از  پساما افزایش یافت.  شدت به

دریافتنـد  »ه شـدند،  عدم امکان بازاریابی برای محصوالتشان مواجـ  که باسلما  و تبریز 
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، «هـا برسـاند   تشـان را بـه آن  تواند سود خوبی از محصوالمیبافی است که که تنها پارچه

 هرچنـد  افـزایش یافـت.  دوبـاره  صادرات منسـوجات بـه قفقـاز    ، ش.1256تا  ترتیب این به

آن  اینکـه قیمـت   علـت ، بـه  «شدتولید میر بد و با پنبه نامرغوب بسیا» های ایرانپارچه

درسـت در   از سـوی دیگـر   بسیار پایین بود، در سرزمین قفقاز خریداران زیـادی داشـت.  

تـأثیر ویرانگـری بـر صـادرات منسـوجات       های گمرکی روسیهتعرفهافزایش  همین زمان

 .داشـت  دار بـه قفقـاز  هـای گـل  های ابریشمی زردوزی شده و پارچـه پارچه ویژه به ایرانی

تجارت این کاال روند معکوسی به خود  باعث شد تاروسیه  رشد سریع صنایع ،این بر عالوه

 ش.1254-57 هـای کـه در سـال   صدور منسوجات ایرانـی بـه روسـیه   برای نمونه . بگیرد

روبل کاهش یافت  000/197به  ش.1264-66 روبل بود، در سال 000/649متوسط  طور به

 .(468و  467)عیسوی، پیشین، ص  بیشتر سقوط کرد1270این مقدار در  و

های تولید داخلی کیفیت و دوام گرچه نسبت به پارچهان خارجی که های ارزچهپار

بسیاری از  تدریج بههای متنوعی بود و دارای طرح رنگارنگچون بسیار ، زیادی نداشت

برای  اصفهان بافانپارچهبرخی از حداقل . ابتدا برداز بین  را صنایع نساجی داخلی ایران

ها را با نخ فرنگی درست کنند زار ناچار شدند تا پود قدکموجودیت خود و حفظ با حفظ

 ،کردن پارچه ترکیببر بدهالتقاطی ایرانی و فرنگی عالو تاروپوداما درست کردن پارچه با 

 ورشکست و کلی بهنساجان ریسان نخصنف  ،درنتیجه کاست.مینیز لطافت آن ام و واز د

نصف  کل اصناف بود، %10حدود درکه  بافان این شهرتعداد صنف پارچه بیکار شدند و

باعث  تنها نه نساجی سنتی و واردات نخ اروپایی ورشکستگی صنایع، حال بااینشد. 

افزایش باعث  درنتیجهو افزایش داد موقتاً را  آنصادرات بلکه  ،نشد پنبه کاهش تولید

 .(102  -101 صص: 1342تحویلدار، ) شدنیز قیمت سایر محصوالت 

درصد  40تا  35متوسط بین  طور بهمنسوجات ش. 1308تا  1285 هایسالفاصلۀ در 

میلیون قران واردات ایران  381حدود از  برای نمونه داد.را تشکیل می ات ایراندکل وار

 و پارچه و نخ بودواردات انوا   (درصد 39)میلیون قران  148، تقریباً ش.1288 سال در

به داد. ای خالص یا مخلوط تشکیل میهای پنبهتنها پارچهرا  میلیون آن 145حدود 

)حدود میلیون  180تقریباً  1289 سال میلیون قران واردات 419همین ترتیب از حدود 

 .(12و  11 صجدول ص :1376)جمالزاده،  دادتشکیل می پارچهرا  درصد( 43

 اعم از پنبـه  نساجی ایرانهای خارجی بیشتر صنایع رقابت پارچه درنتیجۀحال،  هر به

نساجی در مناطق مرزی مانند گـیالن   دستی صنایعرفت. نابودی  بین از تدریج به و ابریشم
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از نـواحی   تـر  سـریع که سرعت انتقال واردات منسوجات خارجی بیشتر بود،  آذربایجانو 

و مشـکالت ارتبـاطی    علـت احتماالً به  در مناطق داخلی چراکه ،اتفاق افتادداخلی ایران 

تری مقاومـت  برای مدت طوالنی برای مصرف محلی ایتولید منسوجات پنبه ،موانع دیگر

 بـافی  ابریشـم کارگـاه   766از  نوزدهمبرآورد الکساندرخودزکو در نیمه دوم قرن  رببنا .کند

کارگـاه   1200همچنـین از   .(Sayf, 2003: p. 51) بـود  مانـده  بـاقی مورد  35گیالن تنها 

 .(79: 1376 ،زادهل)جمـا  مانـده بـود   واحد 200تا  150 تنها1294مشهد تا سال  بافی ابریشم

 بود. سودآورتر تولیدکنندگانفروش خام پنبه و ابریشم برای  ،درنتیجه

 و در یافـت  ایران، صادرات انوا  پارچه کاهش بافی پارچه دستی صنایع ورشکستگیبا 

که واردات منسوجات روسی یاگونه. بهباال رفتواردات منسوجات روسی و اروپایی  عوض

و واردات منسوجات  1284-5 پوند در 810/324 به ش.1244-48 پوند در 164/5 ازبه گیالن 

افزایش یافـت. در   ش.1253-59پوند در  880/112به  ش.1223پوند در  180/68اروپایی از 

مرکزی کشور برای ترکیه و قفقاز  نواحی از ایران منسوجات صادرات ساالنه میانگین ،مقابل

 .(Sayf, Ibid, p.52) کاهش یافت ش.1272-74پوند در  893/5، به 1245پوند در  000/94از 

)چارلز عیسوي تاريخ  و پشمي در کل تجارت خارجي ايران ايو صادرات پنبه و منسوجات پنبهدرصد واردات 

 (206اقتصادي ايران، ص 

 واردات عمده  )درصد کل(
 ش1281-2 .ش1250 ش.1230 
 30 48 43 ایهای پنبهپارچه
 5 15 23 های پشمی و ابریشمیپارچه

 صادرات عمده )درصد کل(
 5 18 38 ابریشم و تولیدات آن

 1 1 23 و پشمی ایهای پنبهپارچه
 19 7 1 پنبه خام

 1930جنگ جهاني اول و بحران اقتصادي.3

 ،جهـانی اول توجه به آمارهای موجود در چند دهۀ پایانی قرن نوزدهم تا شـرو  جنـگ   با

مقدار صادرات پنبه ایران صادرات پنبۀ ایران پیوسته رشد چشمگیری داشت. برای نمونه 

 تـدریج  بـه  کـه بود میلیون قران  4/19به ارزش  تن 324/12 حدوددر .م1903 .ش1282 در

 ازآن بعـد  امـا  میلیون قران رسید. 8/93به ارزش  تن 709/29به ش. 1291ترقی کرد و در 

 ،، تولیـد و صـادرات پنبـه کـاهش یافـت     جهانی و نابودی صـنایع اول جنگ وقو   علت به

میلیـون قـران    3معـادل   ارزش با تن 078/2 مقدار به 1300ی که صادرات آن در اگونه به

 ازلحـا    1300تـا   1291هـای   صادرات پنبه در فاصله سال دیگر عبارت بهتنزل پیدا کرد. 
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 ،1 ش. کرج، فالحت عالی مدرسه مج.) یافت کاهش برابر 31 ارزش ازلحا  و برابر 15وزن حدوداً 
 .(4، ص 1309  .

اقتصادي )مسعود کیهان، جغرافیاي نوسان قیمت پنبه صادراتي ايران قبل و بعد از جنگ اول جهاني-1نمودار 

 (127-130، صص 3ايران، ج 

 
یکی از علل کاهش تولید پنبـه ایـران بعـد از جنـگ، کـاهش تقاضـای روسـیه بـود.         

و  1299های داخلی این کشور، صادرات ایران بـه روسـیه در    طوری که درنتیجه انقالب به

ایـان  اما بعد از پ(. 6)پیشـین، ص.  ترین حد خود رسید  خروار یعنی پایین 5به حدود  1300

تـدریج افـزایش    جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی جهان، تولید و صادرات پنبه ایران نیز به

، ص. 1316،  . 13)مج. بانک ملـی ایـران، ش.   هزار تن رسید  30به بیش از  1305یافت و در 

بـه   1307اخـتالف تجـاری ایـران و روسـیه میـزان صـادرات در        ۀبار دیگر درنتیجـ  (.16

میلیون قـران کـاهش یافـت کـه ازلحـا  وزن هنـوز حـدود         8/39تن به ارزش  502/20

تـر   مراتـب پـایین   که ازلحا  ارزش این مقدار بـه  درحالی .بود 1291 سال دوسوم صادرات

 1308قران بود اما این رقـم در   940قیمت یک خروار پنبه صادراتی ایران  1291بود. در 

رسید. این درحالی بود که پنبه صادراتی ایران ازلحا  قران به فروش می 795به خرواری 

 (.2-3، صص 1309،  . 1)مج. مدرسه عالی فالحت کرج، ش. کیفیت به نسبت بهتر شده بود 

کاهش نیاز صنایع بافنـدگی   علتهای جنگ به  در سال پنبهکل قیمت جهانی  طور به

یکی ترین حد خود رسید.  به پایین 1300پنبه پایین آمد و تا  تدریج به کشورهای صنعتی

کـاهش تقاضـای    به رغم این بود که پایین آمدن ارزش پنبه صادراتی ایران، عللدیگر از 

افزایش تولیـد نـخ   همچنین،  .یافتافزایش تولید جهانی این محصول  ،کشورهای صنعتی

یک کاالی جایگزین احتماالً در کاهش قیمت جهانی پنبـه مـؤثر بـود.     عنوان بهمصنوعی 

، و تولیـد انگلسـتان در   1314هزار تن در  116به  1292تن در  710مثالً تولید آمریکا از 

 462هزار تن به  14هزار تن و تولید جهانی آن از  50هزار تن به حدود  5همین مدت از 

پنبـه  گذشـته از ایـن، بیشـتر    .(League of Nations, 1927&1936) هزار تن افزایش یافـت 

در دسـت   را ایـران  ین کشور تقریباً انحصـار خریـد پنبـۀ   شد و اایران به روسیه صادر می
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هـای  خصـوص در قسـمت   بـه تولید پنبه این کشور  ،های بعد از جنگ داشت، اما در سال

که فرغانه و ماوراءالنهر تقریباً دو برابر شد. اراضی تحت کشت پنبه روسیه در این منطقه 

جریـب   000/036/1بـه   1308جریـب بـود، در    000/635قبل از جنگ اول جهانی حدود 

تن در هزار 322به حدود  ،هزارتن در هنگام جنگ 195رسید و میزان تولید آن از حدود 

ص.  پیشـین،  ،)مج. مدرسه عالی فالحت افزایش یافت 1315هزار تن در  585و بیش از  1308

 پنبـۀ  کشـت  رغم کاهش سـط  زیر علینیز در آمریکا  .(3ص ، 13. ش. ؛ مج. بانک ملی ایران6

پـس از بحـران    هـای  سـال میلیـون هکتـار در    1/12میلیون هکتار بـه  3/16این کشور از 

مراقبت بیشتر، سط  تولید همچنان افزایش یافت و این امر در کاهش  تعل، به اقتصادی

 .(50، ص 1316،   12مج. بانک ملی، ش ) تأثیر داشت جهانی پنبهقیمت 

 (9، ص 1316، تیر 13 .)مجله بانک ملي ايران، ش مقايسه نوسان قیمت انواع پنبه در بازارهاي جهاني -2نمودار 

 
عرضه پنبه ایران بـه بازارهـای جهـانی، پـایین بـودن      یکی دیگر از عوامل محدودیت 

های تجاری به خاطر دوری از بازارهای مصرف بود. پنبه کیفیت محصول و افزایش هزینه

از  ونقـل  حمـل جنوب و مرکز ایران به خاطر نامرغوبی جـنس، کوتـاهی الیـاف و گرانـی     

عراق و یـا زاهـدان    آهن راها جنوبی ی بنادرزمانی که به  از مراکز زراعی تا رو عرابههای  راه

شد و برای خریداران در بازارهای لیورپول، بمبئـی و اروپـا   رسید، بسیار گران تمام می می

کردن با پنبه بـومی هنـد    تنها مقدار کمی از آن برای مخلوط حال بااینجذابیتی نداشت. 

قیمت  ش.1314 در مثالً .(Burrell, 1997: p. 218) رفتیا تقلب در دیگر انبارها به هند می

تن پنبه ایرانی از بـذر   یکمارک و قیمت  800پنبه بومی ایران در بازار هامبورگ  تن یک

هزینـه   ،درصد قیمت آن 20حدود در که درحالیمارک بود  1180تا  1100آمریکایی بین 

ن کشـور بـه بازارهـای    تن پنبه مصـری از بنـادر ایـ    1نتقال شد اما امی دریا راهحمل از 

عالوه بـر ایـن صـاحبان     ران هزینه داشت.شیلینگ کمتر از پنبه ای 15حدود در ی اروپای

توانستند بـرای رفـع نیـاز خـود جـنس اعـالی پنبـه        منسوجات اروپایی می یها کارخانه
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پایین و به وعده طوالنی خریداری نمایند که این امـر در ایـران    قیمت باآمریکا و مصر را 

 . (72، پرونده 52، کارتن 1314، سال )اسناد وزارت خارجه بود غیرممکن

 ،و تغییر نظـام بازرگـانی ایـن کشـور    کاهش تقاضای روسیه به   توجه با1310در دهه 

ازجمله ژاپن و آلمـان  دیدی بازارهای ج ،ایران نیز مجبور بود تا با انحصار تجارت خارجی

صـادرات محصـوالت    ی به توسعه ازسوییژاپن نیز که  متقابالً .پیدا کندبرای صدور پنبه 

هایی کارخانه توان رقابت با این کشور یها کارخانهدیگر  سویداشت و ازنیاز نساجی خود 

، از جنس پنبه پست کشورهای شرقی که در اروپـا خریـداری نداشـت،    ندانگلیسی نداشت

پنبه ایـران شـد و صـادرات ایـران بـه ایـن       جدید د. بنابراین ژاپن خریدار کراستقبال می

تقریبـاً هـیچ سـهمی در     1310آلمـان و ژاپـن کـه تـا      ترتیـب  این به. افزایش یافتکشور 

آوردنـد.  دست  از صادرات ایران به توجهی قابلسهم  تدریج به ،صادرات پنبه ایران نداشتند

بعد که صادرات ایران به روسیه محدود شد، تقریباً تمام پنبه ایران  به 1317خصوص از  به

در % 15از صـادرات پنبـه ایـران از     سـهم آلمـان   درنتیجـه شد. یبه ژاپن و آلمان صادر م

 افزایش یافت. 1318در % 42به  1311 درصد در./ 2 ن ازسهم ژاپ و 1320 در %85 به 1311
، 1316، تیر 13)مجله بانک ملي ايران، ش  تن( برحسبمیزان صادرات پنبه ايران و سهم هر کشور از کل صادرات )

 (25، ص 1325و آمار بازرگاني ايرانبا کشورهاي خارجه در  26-27 صص

 ژاپن آلمان شوروي کل صادرات سال

 درصد وزن درصد وزن درصد وزن

1308 4/14498 7/14225 98/ --- -- -- --- 

1309 7/10113 8/9908 98/ ---- --- --- --- 

1310 ---- ---- ---- 3/68 4/ --- ---- 

1311 15130 9490 63/ 2230 15/ 34 02/ 

1312 27068 9840 36/ 10330 38/ 3870 14/ 

1313 26820 19820 74/ 3650 14/ 1220 5/ 

1314 16744 13990 83/ 2040 12/ 19 01/ 

1315 18105 18031 99/ ---- --- --- --- 

1316 19764 18200 92/ 1561 8/ --- --- 

1317 10326 --- --- 7628 74/ 2694 26/ 

1318 20992 --- --- 9542 45/ 8751 42/ 

1319 19836 5761 29/ 11369 57/ ---- --- 

1320 4735 625 13/ 3952 85/ ---- --- 

 جهاني داري سرمايههاي داخلي به تغییرات الگوي واکنش .4
 توسعه کشت پنبه .4،1

نیـز   پنبـه در ایـران  تولیـد   ،نیاز بازارهای جهانیتوجه به  در نیمه دوم قرن نوزدهم با

ی بـذر  ، یک کشیش آمریکـای امیرکبیردر زمان صدارت قرار گرفت.  موردتوجه ناخواه خواه
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با توجـه   اف ارومیه به کشت آن پرداخت. بعدهارا وارد ایران کرد و در اطر پنبه آمریکایی

مقدار بیشتری از ایـن نـو     امیرکبیربه دستور  ،کاشت آن ی بودن نتیجه آمیز موفقیتبه 

 36، ش هاتفاقیـ )روزنامه وقایع  دشتوزیع  کشاورزانتخم پنبه به ایران وارد و برای کشت بین 

کاشـت آن   ی حکم شد تا شـیوه  ،برای تشویق مردم به زراعت این پنبه .ق(1267،   56و 

 ی دربـاره  شـرحی ای روزنامـه  هـ  هوقایع اتفاقیه چاپ شود. بنابراین در شمار ی در روزنامه

کشت این محصول نگارش یافت. ابتدا مقداری از بـذر ایـن نـو  پنبـه در میـان       ی شیوه

خیرآباد و ورامین از ایـن نـو  بـذر     ،)تهـران( مالکان اطراف تهران پخش شد و در امیرآباد 

میـان   آمریکـایی مقداری بـذر   ،عالوه بر این .(1268،   85و  79، 65، ش همان) کاشته شد

  .(213-219، صص 3 ج، اعتمادالسلطنه) دشآذربایجان توزیع  کاران پنبه

هـای مازنـدران،   ترین مناطق تولیـد پنبـه ایـران ایالـت    ی مهمدر اوایل حکومت پهلو

ــان     ــران و آذربایج ــفهان، ته ــان، اص ــترآباد، خراس ــد    اس ــاطق مانن ــایر من ــود. در س ب

بیشتر تولید پنبه به مصـرف  شد اما کرمانشاه، قزوین، اراک و سمنان نیزتولید میهمدان،

های اقتصادی دولت به برنامه  توجه با .(League of Nations, 1927: p. 46) رسیدمحلی می

الزم بود تـا   ،ایکاالهای سرمایه واردات منظور بهکردن کشور و ایجاد درآمد  برای صنعتی

بـا کشـورهای    پایاپـای  صـورت  بـه  کشـاورزی  محصوالتاین اقالم از طریق فروش  ۀهزین

ژاپن، پرداخت شود. این مسئله، اهمیت تولیـد و   درنهایتآلمان، و  روسیه، اروپای شرقی،

دولـت   های دستوریبرنامه محور در حتیصادرات پنبه را برای دولت ایران افزایش داد و 

بعضی از مناطق مانند فار ، اصـفهان و آذربایجـان کـه قـبالً      در قرار گرفت. برای نمونه

)سـازمان   کشت پنبه جایگزین برنج شد تدریج بهدولت  ی توصیه ربنا ب ،شدکاشته میبرنج 

 .(350009111/ 28اسناد ملی، سند شماره 

توسعه کشـت پنبـه بـه    و راهنمایی برای  هاییکتابچه ،ارت مالیه و دولتوز همچنین

 توزیع شودپرداختند، تا بین زارعین و مالکینی که به کشت پنبه مید دنفرستاوالیات می

ایجـاد خودکفـایی در تولیـد    ی برا .آ ب ا(5ن 29000434،357. ماره)سازمان اسناد ملی، سند ش

تشـکیل شـد و بخـش فنـی      رکز اصالح نباتات ورامینم 1313بذر پنبه مرغوب، در سال 

 70ایران، بـذر   وهوای آباداره کل فالحت برای بهبود تولید پنبه و یافتن بذر متناسب با 

از کشورهای آمریکا، روسیه و مصر وارد کرد و در مزار  تحقیقـاتی ورامـین بـه    نو  پنبه 

هـای   در سـال  .(9، ص 1314،  . 7)مج. مدرسـه عـالی فالحـت کـرج، ش.      اصالح بذر پرداخت

ن ایـن  زارعـی  ،نیز دولت با توزیع بذر مجانی و پرداخت مساعده در گرگان 1317و  1315

 1318برای تشویق زراعت پنبه در سال  ،براین الوهکرد. عتشویق منطقه را به کشت پنبه 
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بار نمایشگاهی از انوا  پنبه در شیراز ترتیـب داده شـد و منـاطق مسـتعد      نخستینبرای 

 .(151-52 ص)سوداگر، ص برای کشت پنبه مشخص گردید

بـرآورد  هکتـار   52720بدون مازندران و یزد  1314در سال سط  زیر کشت پنبه که 

هکتـار افـزایش یافـت و     108280مازنـدران و همـدان بـه     استثنای به1315در  شده بود،

قرار شد  1316برای سال زراعی  سهامی پنبه، پشم و پوستشرکت  ریزیبرنامه موجب به

دیگر، سط  اراضـی   های گزارشطبق برخی بر هزار هکتار برسد، 135سط  زیر کشت به 

 1316در سـال  و قم  ساوه  مان،مانند کر کشت پنبه در برخی از مناطق مرکزی ایرانزیر

بهرامـی،  ؛ 21-22، صـص  1316، 13)مج. بانک ملی ایـران، ش.   برابر شد دو 1314نسبت به سال 

توسعه کشـت پنبـه    ،بانک ملی کرمانشاه یبر اسا  گزارش شعبه .(589و  579: ص 1333

برابـر   22نزدیـک   1315پـنج برابـر و نسـبت بـه      1316نسبت به  1317در این ایالت در 

بـه  1317همچنـین در سـال    .(189، ص 1317،  . 24)مج. بانک ملـی، ش.   بود یافته افزایش

مـج. بانـک ملـی،    ) افزایش یافت% 100،  زنجانمحصول پنبه  ،ههای شرکت پنبتشویق علت

بانک صنعتی و خرید پنبه  ی در بهشهر مازندران نیز در اثر مداخله .(57 ، ص1318، 34ش.

 آن ی هنتیجـ یجـاد شـد کـه در   ، رقابتی بین بازرگانـان و بانـک صـنعتی ا   ها کارخانهبرای 

 .(265ص :1333)بهرامی،  شدبه کشت پنبه این ناحیه افزوده می %20تا  5 سالیانه

از افـزایش   1319تـا   1305از  غیردولتیهای رسمی دولتی و تمام گزارش طورکلی به

کشت پنبه در اوایـل  آماری در مورد سط  زیر. استحاکی کشت پنبه تدریجی سط  زیر

حـدود  ، در1318تا  1314از  زیرکشت پنبه متوسط اراضیدر دست نیست اما  1300دهه 

هـزار تـن    14از حدود با نوساناتی تولید نیز میزان تولید پنبه  ازلحا هزار هکتاربود. 200

 .افزایش یافت 1318هزار تن در  42به حدود  1300در 

 .انجام دادهای جدید و مرغوب پنبه اقداماتی برای توسعه انوا  نمونه ،همچنین دولت

بذر پنبه از نو  الیاف متوسط آمریکـایی بـه ایـران وارد و مـورد آزمـایش قـرار       1302در 

که امتیاز کشت  )پرسخلوپوک(شرکت مختلط پنبه ایران و رو   وسیله بهگرفت. این اقدام 

صورت گرفت. بعداً در نواحی مستعد گرمسار، گرگان، ورامـین   ،دست آورده بود پنبه را به

تعـدادی مـزار  آزمایشـی     1312و مازندران گسترش یافت. در اثر فعالیت این شرکت تا 

نیـز در مراکـز کشـت     کنی پاک پنبهکشت پنبه در نواحی مختلف دایر و چندین کارخانه 

یگـر کاشـت انـوا  بـذرهای     نیـز بـار د   1305در  .(25-24: صـص  1353)واقفـی،   دشـ ایجاد 
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ایـن نـو    ه دست آمد. بعد و از آن نتایج خوبی به قرارگرفته موردتوجهآمریکایی و مصری 

 .(Milspough, 1926: p.9)  مورد استفاده قرار گرفت ایفزاینده طور بهبذرها 

کـل   طور به .گسترش یافتبزوار س وخصوص در مازندران  بهپنبه نو  آمریکایی تولید 

آن از % 35و فقـط   ،محصول پنبه ایران از نو  پنبه بـومی % 65تا  55، 1300تا اواخر دهه 

رفـت  اقداماتی کـه صـورت گ   بود اما با )روستایی در استان تهران( انوا  آمریکایی و فیلستانی

آن از % 45تـا   40و  از پنبـه نـو  آمریکـایی    پنبه کشور% 60تا  55، 1310در اواسط دهه 

تدریج بـا رواج کشـت نـو     به .(24 ، ص1316،  . 13)مج. بانک ملی، ش.  بودومی نو  پنبه ب

در  و آمددست می پنبه ایران از نو  بذر آمریکایی به% 70حدود  1314ه آمریکایی، در پنب

،   10)مـج. مدرسـه عـالی فالحـت کـرج، ش.       زراعت پنبه مصری آغاز شد نیز بعضی مناطق

نسـبت چشـمگیری    بهبهبود  درنتیجه .(24، ص1316،  .13ش  ،بانک ملی؛ مج. 13، ص1315

 در ویـژه  بـه  ایـران  اقتصاد در اهمیت پنبه به  توجهبا ،اینبرعالوه وجود آمد. در تولید پنبه به
های بیرونی نظام اقتصاد های اقتصادی دولت در واکنش به محرکبرنامه اول، پهلوی دوره

 نمـود  ،یاسهامی پنبه و توسعه صنایع نساجی پنبه هایتأسیس شرکت ، از طریقجهانی

 کرد. پیداتری رآشکا

 صنايع نساجيايجاد  .4،2

و اینکه  و جهان در قرن نوزدهم شدن اهمیت نساجی در اقتصاد ایرانبرای روشن 

در انگیخت، الزم به یادآوری است که را برمی ایرانیچرا این مسئله توجه دولت و تجار 

المللی بود. بسیاری از کشورها ترین کاال در تجارت بین مهم ،منسوجاتقرن نوزدهم 

شدن خود را با صنایع نساجی آغاز کردند. انگلستان تا  مانند انگلستان و ژاپن صنعتی

کل % 58ی را در اختیار داشت و بیش از بازار عمده تولیدات نساج. ش1293/ م1914

بسیاری از نیز در اوایل قرن بیستم  بود.ور صادرات منسوجات جهان متعلق به این کش

 بهسازی خود را با نساجی آغاز کردند. نظام اقتصاد جهانی صنعتی ،یرامونیکشورهای پ

، برزیل و چین به هند نساجیصنایع افراد شاغل در بعد از جنگ اول جهانی  که طوری 

کشورها  این بسیاری از درنتیجه. جمعیت شاغل این کشورها رسید% 47و 40 ، 25ترتیب 

ز برای حمایت اکننده منسوجات بودند، کننده مواد خام و واردکه خود تا این زمان صادر

ایران  .افزایش دادند شدت بهمرکی را های گرویه تعرفهصنایع داخلی و کنترل واردات بی

 .(24 و 2 ص، ص1316،  . 16ش.  )مج. بانک ملی، نیز همین سیاست اقتصادی را دنبال کرد
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، تناسب بین ارزش افزون صادرات پنبه، باوجود رشد روزبعد به نیمه قرن نوزدهماز 

برای نمونه  ، همواره به نفع واردات بود.اییهای پنبهصادرات پنبه و ارزش واردات پارچه

، و ارزش !تومان000/50پنبۀ صادراتی ایران  ارزش ش.1268رد لرد کرزن در طبق برآو

 میلیون 9/1م و پیلۀ ابریشم ابریشم خا پشم نشسته، ازجملهالیاف مختلف کل صادرات 

میلیون  3های مختلف ارزش کل واردات پارچه در همین زمان که درحالی،تومان بود

میلیون تومان بیشترین واردات منسوجات به ایران را  8/1انگلستان با  کهه بود تومان

توسط کرزن تردید  شده ارائهاین ارقام در اگرچه  .(665 ، ص2: ج. 1350)کرزن،  ه استداشت

 واردات منسوجات نسبت به صادرات پنبه و کلافزایش بسیار چشمگیر اما  وجود دارد،

میلیون لیره  5از مجمو   ادامه داشت. روال ند دهۀ بعد نیز به همینچدر  الیاف انوا 

 لیره هزار 450تا  400صادرات پنبه خام  ارزشش. 1279م/ 1900صادرات ایران در 

تا  5/22)میلیون لیره  3/2تا  8/1 مبلغمیلیون لیره واردات،  8، و از مجمو  %(10حدود در)

هزار لیره تولیدات پشمی و ابریشمی  420تا  380بلغای، و مپنبه هایپارچهآن  %(7/28

 ایمحصوالت پنبه ،چهارم از کـل واردات حدود سهدردر همین دوره  بوده است.

 (.213و  208 -207)عیسوی، صص  شدچهارم آن از روسیه وارد می و یک انگلستان

پنبه در رأ    ای و نخواردات کاالهای پنبهنیز های اوایل حکومت پهلوی  در سال

میلیون ریال کاالهای  200متوسط، ساالنه  طور به1304-5واردات ایران قرار داشت. در 

صادرات پنبه ایران تنها کمتر از نصف این مبلغ را  که درحالیشد ایی وارد ایران میپنبه

 کل  بههای بعد نسبت  این رقم اگرچه در سال .(Fateh, 1926: p.23) دادپوشش می

حجم و ارزش میزان واردات  ازلحا رسید، اما %25و به حدود  یافته کاهشصادرات کشور 

قرارداد بازرگانی  موجب بهبرای نمونه،  ت نسبت به قبل بسیار افزایش یافت.منسوجا

میلیون ریال پنبه به روسیه صادر و در عوض  52، ایران معادل1309روسیه در  ایران و

شاه که از این اـرض درنتیجهاین کشور وارد کرد. میلیون ریال منسوجات از  200مبلغ 

عمل نساجی اقدامات جدی به جاتآگاه بود، برای تأسیس کارخان خوبی آوربه تأسفوضع 

 .(129: ص 1352)لنچافسکی،  آورد

احساسات حکومت و  واکنشحدی ، تادوره قاجاردر  افزایش واردات منسوجات

و تأسیس صنایع منسوجات  رویۀبیمذهبی برخی از تجار برای جلوگیری از واردات 

 ها،اتریشیبه شیوه  نظامیان ضمن تهیه لبا کبیر امیر ازجملهبرانگیخت. را  نساجی

 نیز ش.1240در  .(163: ص 1374)شمیم،  درست کنند تا آن را با پارچه ایرانی دستور داد
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بازدید آن شخصاً از  شاه ناصرالدینریسی تأسیس کرد که یک کارخانه نخ اعتمادالسلطنه

، 1278 رجب )روزنامه دولت علیه ایران، گرفتنظر برای کارکنان کارخانه جوایزی در و نمود

با  حاج محمدحسین کازرونیخ. 1277سال در . (692 ، ص1280الحجه ذی و 550ص 

های داخلی و تأمین نیاز منظور به نام کمپانی اسالمیه به یشرکتهمکاری تجار اصفهان 

 هایی کارگاهکرد. این کمپانی در اردستان کشورهای اسالمی همسایه تأسیس صادرات به 

حاجی رحیم قزوینی با خ.  1287در. کرد میتولید « اسالمیه»نام  ای بهبرپا کرد که پارچه

 20کارگر  50تا  40کارخانه ریسندگی در تبریز برپا کرد که  میلیون قران سرمایه 5/2

؛ اشرف، 452-53: صص 1333)بهرامی،  سود داشت %60کرد و تولید آن تا خروار نخ تولید می

در به دلیل ناتوانی شرکت حاج رحیم  جز بهها اما همۀ این شرکت .(100و 83 ص: ص1359

 های خارجی ورشکست شدند.رقابت با شرکت

قانون استفاده از  1302برای حمایت از صنایع نساجی داخلی در نیز  رضاشاهدر دوره 

طبق آن کلیه کارمندان دولت و افراد نظامی و پلیس برهای وطنی تصویب شد که لبا 

های خارجی افرادی که از پارچهه کنند. برای های وطنی استفادمجبور بودند از پارچه

از کلیه  1303. همچنین در شهریور نظر گرفته شدجریمه نقدی درکردند، استفاده می

خود در اجرای قانون  و ادارات والیات خواسته شد تا درباره نتیجه اقدامات ها وزارتخانه

: 1356میلسپو، ؛ 116-117)میلسپو، نهمین راپورت، صص  استفاده از البسه وطنی گزارش دهند

سال از پرداخت حقوق و 10های صنعتی و فالحتی تا ورود ماشین 1303در  .(232ص. 

های فالحتی و صنعتی از نیز واردات ماشین 1311عوارض گمرکی معاف شد. در 

بر اسا  سیاست جدید توسعه صنعتی ارداری معاف شد و پرداخت مالیات راه و حق انب

جایگزینی کاالهای وارداتی از ژاپن، روسیه و  منظور بهایران، توسعه کشت پنبه 

 .(73: ص 1371)هاکس، قرار گرفت موردتوجهانگلستان، 

های بدیهی بود که تأسیس کارخانه ،کشورمقادیر زیاد پنبه خام در داخل  باوجود

اینکه  ویژه به .شدو بافندگی بایستی جلودار هر نو  توسعه صنعتی در ایران می ریسی نخ

داد کاالی وارداتی ایران را تشکیل میقلم  ترین مهمها در این سال ایکاالهای پنبه

(Simmonds, 1935: p. 28).  سازی جایگزین واردات،  با ایجاد سیاست صنعتی ش.1310از

های سیاست داخلی نوپای صنایع از حمایت برای یافت. گسترش پشم صنایع نساجی پنبه و

های جدیدی همانند کشورهای مصر و ترکیه آغاز شد. در اثر حمایتتجاری و گمرکی 

به با یک جهش بزرگ ، 1312مورد در  3 از شمار صنایع ریسندگی پنبه تدریج بهدولت 
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 288/62  با مجمو کارخانه بافندگی11تجهیزات در این سال  رسید. 1313در مورد  8

 دمشهیراز، اصفهان،کاشان، اهواز، ش دوک، از انگلستان و آلمان خریداری و در شهرهای

در اصفهان سفارش داده شد و یک  بافی پشمو تجهیزات یک کارخانه  اندازی راهسمنان و 

 متر پارچه ساخته شد میلیون یکنوشهر با ظرفیت تولید ساالنه در  بافی ابریشمکارخانه 
(Simmonds, Ibid, pp. 521-522). 

 52کنی تأسیس شد که پاککارخانه پنبه 101حدود ، در1316تا سال رفته هم روی

های سهامی مختلف بود.  آن متعلق به اشخاص و مابقی آن متعلق به شرکت واحد

 27که  رسید واحد 33به  1320های ریسندگی و بافندگی پنبه تا سال کل کارخانهتعداد

مشترک با بخش خصوصی  صورت بهدولت یا  مابقی رابخش خصوصی و  را آن واحد

تن  26000حدود ، در1320های خصوصی ریسندگی پنبه در بود. مصرف کارخانه ساخته

ترتیب   همین  به (.101: ص. 1324)زاهدی،  تن بود 3500های دولتی مصرف کارخانهو 

نفر در سال  7652، به 1313نفر در سال  1762از  نیز جمعیت شاغل در صنایع پنبه

ین صنایع کودکان افراد شاغل در ا% 31تا  23متوسط بین  طور بهفت که افزایش یا 1315

 .(45-48، صص 1316،  . 17)مج. بانک ملی، ش.  ها زنان بودند آن %12تا  10و 

گذاری بیشتر بخـش خصوصـی در   سود باالی تولیدات کاالهای مصرفی باعث سرمایه

انحصـار تجـارت    ویـژه  بـه اقدامات حمایتی دولـت از صـنایع،    ی درنتیجهشد و صنایع می

 40حـدود  بـه   1316تا  ریسی نخ یها کارخانههای گمرکی حمایتی، سود خارجی و تعرفه

تـا پـیش از جنـگ دوم    ، ایران ترتیب این به .(59)مج. بانک ملی، پیشین، ص  رسید می% 50تا 

. صـنایع  تبدیل شـد دومین کشور خاورمیانه بعد از مصر به صنایع نساجی  ازلحا جهانی 

هـزار در ردیـف دوم    133در ردیف اول و ایران با  ،هزار دوک 251نساجی مصر در کل با 

هزار دوک در ردیف سوم قرار داشـت. امـا بعـد از جنـگ      103ترکیه با  ها ازآن بعدبود و 

جهانی صنایع نساجی ایران از کشورهای مصـر و ترکیـه بسـیار عقـب مانـد. تعـداد       دوم 

 کـه  درحـالی هزار عدد رسـید.   163رشد به%22با  1332ایران تا اجی های صنایع نس دوک

% 400ار و ترکیه با حدود هز 574رشد، به  %100مصر با حدود  ریسینخ هایتعداد دوک

 .(Bonne, 1948: p. 306) هزار رسید 391رشد به 

 نتیجه .5

داری جهانی در قرن نوزدهم تأثیرات مهم و پایداری در ساختارهای سیاسی نظام سرمایه

نظـام   ی ه. یکی از پیامدهای توسعایران داشت ازجملهو اقتصادی کشورهای خاورمیانه و 
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تولید و توزیع پنبـه   ی شیوه ی اقتصاد کشاورزی والگوهادر تغییر  ایران اقتصاد جهانی در

. تحـوالت نظـام   مـرتبط بـا آن بـود    زراعـی غیرای حرفـه و مشاغل های صنعتی و فعالیت

های پایانی قرن نوزدهم و چند دهۀ های دولت در دهه، و واکنشسو یکاقتصاد جهانی از 

اثرات متفاوتی بر تولید، تجارت و صنایع و مشاغل مـرتبط   ،از سوی دیگراول قرن بیستم 

تقاضـای  بحران آمریکـا و افـزایش   دلیل   وجود آورد. در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به با آن به

، افـزایش یافـت   در مرزهای جنوبی ویژه بهآن  صادرات د ویتولابتدا برای پنبه،  ها اروپایی

 شـدت  بـه تولیـد و صـادرات پنبـه     ،ایع روسـیه رشد صن با فروکش کردن این بحران و اما

در مـدار تحـوالت    یک کشور پیرامونی عنوان بهتأثیر بازار روسیه قرار گرفت و ایران  تحت

هـای  بـه دلیـل افـزایش واردات پارچـه     ،در مقابل پیرامونی روسیه قرار گرفت. نیمه کشور

بـه   صادراتبازار  تنها ایران نه وبسیار تضعیف شد بافی سنتی ارزان خارجی، صنایع پارچه

قفقاز و استامبول را از دست داد، بلکـه بـه واردکننـده عمـدۀ      ازجملهکشورهای همسایه 

 .ی تبدیل شد که ارزش آن بیش از ارزش صادرات پنبه خام از ایران بـود اهای پنبهچهپار

 برانگیخت و تجار را برخی از صاحبان سرمایه گرایانۀ ملیاحساسات مذهبی و  این مسئله

صـنایع نسـاجی و کـاهش     یبرای احیـا  ایاقدامات پراکندهدر دورۀ قاجار اعث شد تا و ب

در اما این اقدامات به دلیل فقدان سیاسـت بازرگـانی مشـخص     .انجام شود پارچهواردات 

 به نتیجه نرسید.دورۀ قاجار 

 ، به دلیل کـاهش 1930خصوص پس از بحران اقتصادی  بهجهانی و اول پس از جنگ 

در واکـنش بـه تحـوالت جهـانی      افزایش تولید نخ مصنوعی، ایـران  و قیمت پنبه یجهان

سـازی   یشـتاز صـنعتی  بخـش پ  عنوان بهایجاد صنایع نساجی را برای  ایاقدامات گسترده

ناچار بود تـا بـا    ،با توجه به اهمیت پنبه در اقتصاد کشور دولت ایران درنتیجه .انجام داد

سـازی جـایگزین واردات، یـافتن شـرکای      سیاسـت صـنعتی   ازجملـه های مختلـف  روش

هـای سـهامی، بـه تولیـد و     اقتصادی جدید از طریق معامالت پایاپای و تأسـیس شـرکت  

 د.بده وسو سمتو مصرف داخلی آن صادرات پنبه 
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 یف با عنوان روستائیان ایران در پایان دوره قاجار، ترجمه، در همین کتاب.و مقالۀ عبداهلل 1361تهران.

 منابع
 .1359، زمینه ،تهران ، ایران در داری سرمایه توسعۀ موانع ،اشرف،احمد

 .ق.ـه 1300 ،3 جلد ،ناصری منتظم تاریخ خان،محمدحسن ،السلطنه اعتماد

 .1333 ،تهران دانشگاه، تهران ،ایران کشاورزی جغرافیای ،تقی بهرامی،

 .1342، تهران ستوده، منوچهر کوشش به ،اصفهان جغرافیای ،خان حسینمیرزا تحویلدار،

 ،تهران افشار، ایرج موقوفات بنیاد ،ایران اقتصادی اوضا  یا شایگان گنج، محمدعلی ،اده جمالز

1376. 

 .1386، کار روزنه تهران، ،المللی بین روابط سایه در ایران اقتصاد صدساله تحوالت ،علی رشیدی،

 .1310 ،تهران ،جنگ از بعد ایران صنایع و ایران شدن صنعتی پروگرام لزوم ،علی زاهدی،

 تهران، فرزین، ،(1340-1304 انتقالی مرحله) ایران در داری سرمایه رشدروابط، محمدرضا ،سوداگر

1357. 

 .1387 ،نی نوزدهم، قرن ایران جامعه و اقتصاد: گمشده قرن ،احمد ،سیف

 .1374 افکار،تهران،  ،قاجار سلطنت دوره در ایران، اصغر علی شمیم،

 .1384، خارجه وزارت ،تهران ،رضاشاه دوره در شوروی و ایران روابط ، محمود ،احمدیطاهر

 آژند، یعقوب ترجمه ،(ق.ـه 1215-1332) قاجار عصر در ایران اقتصادی تاریخ ،چارلز ،عیسوی

 .1362، گستره، تهران

، کتاب ترجمه و نشر بنگاه ،تهران ،مازندرانی وحید ترجمه ،ایران قضیۀ و ایران ،جرج ناتانیل کرزن،

1350.  

 .1316، جعفری تهران، ،ایران اقتصادی جغرافیای ،مسعود کیهان،

 سسهؤم ،،تهران... و جمشیدی معصومه ترجمه ،بیستم قرن در ایران اقتصادی اوضا . اچ.آ گلیدو،

 .1376، ایران معاصر تاریخ مطالعات

 تهران رائین، اسماعیل رجمهت ،ایران در انگلستان و روسیه رقابت ،جرج ،(لزنوسکی) لنچافسکی

 .1377، خرد جاویدان

 در ایران اقتصادی و اجتماعی اوضا  از والیات و ایاالت های گزارش ،جمهوری ریاست اسناد مرکز
 .1383، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت، تهران ،1310 سال

 .1303 مجلس، تهران، ،ایران مالیه کل رئیس راپورت هشتمین ،آرتور میلسپو

 .1303 مجلس، ،تهران ،ایران مالیه کل رئیس راپورت نهمین ،آرتور میلسپو،

 .1356، پیام، تهران ابوترابیان، حسین ترجمه ،ایران در ها آمریکایی مأموریت، آرتور میلسپو،

 .1353،رنگین، تهران ،بازرگانی و کشاورزی :پنبه، مرعشی محمدرضا و حسین ،واقفی

 احمد و اکبری محمدتقی نژاد، نظری محمدحسین ترجمه ،واقعیت و افسانه: ایران ،مریت ،هاکس

 .1371، قد  آستان ،مشهد نمایی،



 79/  1396 تابستان و بهار ،1 شمارة  ،9 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

 
 

 سند آب؛5ن357 ،29000434 شماره سند ؛28/35000911 شماره اسناد اسنادملی، سازمان

 26000/ 96 شماره سند ؛15 و 14 ص 2930/ 32032 شماره سند ؛118007 -64477 شماره

 .72 پرونده ،52 ،کارتن1314 سال خارجه، وزارت اسناد

 .3،1310 ص ،1330 شماره خرداد، 11 ،اطالعات روزنامه

 26 ،692. ص همان، و، 1861 سپتامبر/ 1278 رجب ،550 صص ایران، علیه دولت روزنامه

 1864 ژوئن/ 1280 الحجه یذ

 .1267 سال 85 و 79 ،65 ،56 ، 36 شماره اتفاقیه، وقایع روزنامه

 شماره ؛1316 مهر ،16 شماره ؛1316 تیرماه ،13 شماره ؛1316 خرداد 12 شماره ،ملی بانک مجله

 ؛1317 خرداد ،24 شماره ؛1317 فروردین ،23 شماره ؛1316 اسفند ،21 شماره ؛1316 آبان ،17

 .1318 فروردین ،34 شماره

 سال ؛1314 تیرماه ،5 شماره سوم سال ؛1309 اسفند اول شماره کرج، فالحت عالی مدرسه مجله

 .1315 آذرماه دهم، شماره ،سوم سال ؛1314 شهریور هفتم شماره سوم

 .1320 ،4شماره نهم، سال کشاورزی، نامه
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