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بازتاب نظام اقتصاد جهاني در تولید و صادرات پنبه ايران
از  1850تا  1941م  1239 /تا 1320ش
شهرام غالمي

*

استادیار گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان
(از ص  59تا )79
تاريخ دريافت مقاله 95/10/14 :؛ تاريخ پذيرش قطعي96/06/20 :

چکیده
پنبه یکی از محصوالت مهم کشاورزی است که نقش بهسزایی در اقتصاد کشاورزی و صنایع نساجی
دارد .در نیمه دوم قرن نوزدهم بهعلت گسترش تجارت خارجی و ورود ایران به بازارهای اقتصاد جهانی
اهمیت پنبه در اقتصاد کشور افزایش یافت و صادرات آن تحتتأثیر افتوخیز صنایع نساجی سنتی و
نوین قرارگرفت .در این پژوهش با رویکرد به نظریهی نظام اقتصاد جهانی والرشتاین ،نقش پنبه در
اقتصاد ایران از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا جنگ دوم جهانی و نیز واکنشهای دولت بهویژه در دورهی
پهلوی اول ،در برابر این مسئله مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین
افزایش صادرات پنبه ایران و افزایش واردات منسوجات رابطه معکوسی وجود داشته که متأثر از نظام
سرمایهداری بینالمللی بوده است .به همین ترتیب ،واکنش برخی از تجار در اواخر دورهی قرن نوزدهم
به این مسئله و تالش دولت ایران در دورهی رضاشاه برای ایجاد صنایع مدرن ،نتیجهی بازتاب تحوالت
بیرونی نظام اقتصاد جهانی بود که صنایع نساجی را پیشتاز برنامهی صنعتیسازی ایران در دورهی رضا
شاه قرار میداد.
واژههاي کلیدي :پنبه ،اقتصاد جهانی ،صنایع نساجی ،صنعتیسازی ،اقتصاد ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*رايانامهي نويسندهshahramgholami1975@gmail.com :
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 .1مقدمه
ایمانوئل والرشتاین در اثر سهجلدی خود با عنوان «نظام نوین جهانی» 1تحوالت
اقتصادی اروپا را از ریشههای سرمایهداری کشاورزی در قرن شانزدهم ،تا ادغام گستردۀ
مناطق جدید جهان در درون نظام اقتصادی در نیمه دوم قرن هجدهم و نیمه اول قرن
نوزدهم ،موردبررسی قرار داده است .برطبق نظر او در اوایل سدۀ نوزدهم یک منطقۀ
هستۀ سرمایه در کشورهای اروپایی پدید آمد که با تولید و صادرات محصوالت صنعتی
به جذب و استثمار مـازاد تولید اقتصادی کشورهای پیرامونی تولیدکنندۀ مـواد خام
میپرداخت .کشورهای نیمهصنعتی یا نیمهپیرامونی از یکسو واردکنندۀ کاالهای
صنعتی از کشورهای پیشرفته بودند و از طرف دیگر کشورهای پیرامونی را بهشدت
استثمار میکردند .سایر کشورهای پیرامونی نیز مانند ایران صرفاً به تولیدکنندۀ مواد
خام و واردکنندۀ کاالهای فرآوریشده تبدل شدند و تغییر اقتصادی این کشورها تابع
تحوالت اقتصادی -سیاسی کشورهای محورسرمایه بود.
در این پژوهش ،با رویکرد به این فرض به بررسی تولید پنبه و صنعت پارچه در
حدود یکقرن از نیمه سدۀ نوزدهم تا جنگ دوم جهانی پرداخته شده است .در این
خصوص ،پرسش اصلی این است که نوسان تولید پنبۀ ایران و افتوخیز صنایع مربوط به
آن در این دوره تا چه میزان تابع تحـوالت نظام سرمـایهداری جهانی بوده و چه
واکنشهایی را برانگیخته است؟ همچنین علل موفقیت یا ناکامی این واکنشها در مقابل
نظام سرمایهداری جهانی چه بوده است؟
پیشازاین ،نویسندگانی چون عبداهللیف ،نوشیروانی 2و عیسوی مطالبی دربارۀ
«سرآغاز تجاریشدن کشـاورزی» و نقش سرمـایههای خـارجی در رشد برخی از
بخشهای اقتصادی ایران نوشتهاند .برخی نیز مانند احمد اشرف به بررسی «موانع رشد
سرمایهداری در ایران» پرداخته و جنبههای کلی رشد اقتصادی ایران تحت سایۀ نظام
جهانی را بررسی کردهاند .در این پژوهش ضمن اشاره به یافتههای نویسندگان فوق ،با
استفاده از سایر منابع کاوش نشده ،به ویژه منابع دورۀ پهلوی اول ،بر روی مسئلۀ تولید
و صادرات پنبه و پیوند آن با کاهش یا رشد صنایع منسوجات ،تمرکز شده است.
چنانکه در ادامه خواهد آمد ،در نیمه دوم قرن نوزدهم بخش اقتصاد کشاورزی ایران
با نظام اقتصادی جهانی پیوند بیشتری یافت و به دلیل نوسان تحوالت اقتصاد جهانی
روند روبهرشدی یافت .درنتیجه ،ایران به تولیدکنندۀ مواد خام کشاورزی برای کشورهای

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 61 / 1396

صنعتی و واردکنندۀ کاالهای صنعتی از این کشورها مبدل شد .پیامد مستقیم این
مسئله ،از یک طرف ،افزایش تولید و صادرات برخی از محصوالت کشاورزی مانند پنبه و
از طرف دیگر ،ازبینرفتن صنایع سنتی داخلی بود .همچنین ،با صنعتیشدن روسیه
بهعنوان یک کشور نیمهپیرامونی و گسترش شبکه ریلی این کشور در شمال مرزهای
ایران ،کشاورزی مناطق شمالی ایران کامالً وابسته به بازارهای روسیه شد و تولید پنبه
برای صادرات به این کشور رشد کـرد .در دوره پهلوی اول نیز نوسـان تـولید پنبه بیشتر
تـابع سیاستهای بازرگانی و برنامههای صنعتی این کشور و تحوالت اقتصادی اروپا بود.
.2تأثیر تحوالت اقتصاد جهاني در تولید و صادرات پنبه ايران
مهمترین تحوالت بینالمللی که در این دورۀ مـوردپژوهش در نوسـان تولیـد و صـادرات
پنبه ایران مؤثر بود ،عبارت بودند از :جنگهای داخلـی آمریکـا ،صـنعتیشـدن روسـیه،
جنگ اول جهانی و سیاستهای بازرگانی روسیه پس از جنگ و بحران اقتصادی .1930
 .1،2جنگهاي داخلي آمريکا  1240-44ش.

با ورود ایران به بازار اقتصاد جهانی ،تحوالت سیاسی  -اقتصادی جهان بهتدریج اثرات
خود را در میزان تولید و صادرات محصوالت کشـاورزی ایـران نشـان مـیداد .آمریکـا در
سدۀ نوزدهم بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ پنبۀ جهان ،مواد خام صنایع نسـاجی اروپـا
بهویژه انگلستان را تأمین میکرد .درنتیجۀ جنگهای داخلی آمریکا و کاهش تولید پنبـه
و باالرفتن قیمت آن ،برخی از کشورهای صنعتی مصرفکننـده ،درصـدد یـافتن راههـای
جدیدی برای افزایش تولید پنبه در کشورهای دیگر افتادند .ازجمله انگلیسیهـا درصـدد
افزایش تولید در مصر و سوریه برآمدند (عیسوی :1362 ،صص .)176-77بنابراین ،تولید پنبه
در این مدت ترقی چشمگیری پیدا کرد و ارزش کـل صـادرات آن بـه  12میلیـون پونـد
رسید که در کل  10برابر ارزش صادرات آن در آغـاز جنـگ اول جهـانی بـود (جمـالزاده،
 :1376ص .)17گذشته از این ،افزایش تقاضا در اروپا ،تولیـد و تجـارت در نـواحی جنـوبی
کشور را دگرگون کرد .پیش از سال 1240صـادرات پنبـه از مسـیر خلـیجفـار سـابقه
نداشت؛ اما در این سال مبلغ 19/200روپیه از خلیجفار صادر شـد و بـهعلـت افـزایش
قیمت  700درصدی پنبه در 1242ش .بسیاری از مالکان تصمیم به کشت پنبـه گرفتنـد
( .)Floor, 2003: p.422درنتیجه ارزش صادرات پنبه در این سال بـه  1/614/060روپیـه
افزایش یافت و در 1242-44ش .این رقم به  6/793/845روپیه رسید (عیسوی ،پیشـین ،ص
 .)377بهاینترتیب ،تجارت پنبه در بوشهر همانند جاهای دیگر ،درنتیجـۀ جنـگ داخلـی
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آمریکا نیروی محرکه فراوانی بهدست آورد .در این سال  60/000من تبریز پنبه بـارگیری
کشتی شد و گفته میشد طی فصل آینده ممکن است دهبرابر این مقدار روانه بازار شود.
قیمتها چنان افزایش یافت که حتی از یکفاصله دور در تبریز درحدود  1200تـا 1300
مایل پنبه با قاطر وارد بوشهر و از آنجا صادر میشـد .در ایالـت فـار نیـز کشـت پنبـه
چنان با سرعت گسترش یافت که صـادرات از طریـق بوشـهر از  660/000کیلـوگـرم در
1241-42ش( .به ارزش  1/6میلیون روپیه) به  3/3میلیون کیلوگرم (به ارزش  6/7میلیون روپیه)
در 1243-44ش .رسید که  500درصـد رشـد داشـت ( .)Floor, 2003, p. 422صـادرات
پنبه از مسیر تبریز به بندر مارسی نیز چشمگیر بود ،به نحویکه از یک مقدار نـاقابل ،به
 13/000عدل (هر عدل  200پوند= تقریباً  1200تن) در  1245افزایش یافت .بااینحال ،بعد از
پایان جنگ داخلی آمریکا ،صادرات پنبه از طریق بوشهر سـقوط کـرد و در  1246بـرای
مدتی هیچ پنبهای از اصفهان به هند صادر نشد (عیسوی ،پیشین ،ص( )377 .جدول .)1
درنهایت در دهۀ پایانی سدۀ نوزدهم ،در پی افـزایش صـادرات بـه روسـیه و کـاهش
تقاضای اروپا پس از پایان جنگهای داخی آمریکـا ،صـادرات پنبـه از گمرکـات جنـوب
بهکلی کاهش یافت و حتی پنبه ایاالت جنوبی ایران مانند فار و کرمان در ایـن اواخـر
بیشتر به روسیه صادر میشد (گلیدو :1386 ،ص  .)146ظاهراً علت آن بود که پنبه ایران به
دلیل کیفیت نامطلوب و الیاف کوتاه ،موردتوجه مصرفکنندگان بازارهـای اروپـایی نبـود
(عیسوی ،پیشین ،صص .)377-78
جدول  -1ارزش صادرات پنبه از بوشهر و بندرعباس ( 1266 -1279ش) .به پوند (Willem Floor.
)Agriculture in Qajar Iran, p. 424
ارزش کل صادرات از بندرعباس و بوشهر (به پوند)
157670
112322
66929
67302
57813
42145
16475
12695
12577
5091 2992 4248

122401

68056

1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279

 .2،2رشد صنايع و گسترش شبکه ريلي روسیه

بهدنبال بحران داخلی آمریکا ،رو ها نیز برای کاهش وابستگی به پنبۀ ایـن کشـور ،بـه
تولید پنبه در آذربایجان ایران بیشتر توجه کردند و در بین زمینداران محلی بـذر پنبـه
چارلستون را با شرایط بسیار مطلوبی توزیع مـیکردنـد (سـیف :1387 ،ص  .)213در ایالـت
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خراسان نیز اقداماتی برای تشویق تولید پنبه انجام دادند ،آنها برای انجام این کـار بـذر
در اختیار کشاورزان قرارمیدادند و محصوالت آنها را پیشخرید میکردند (سـیف:1378 ،
صص  .)214-15از دیگر علل توجه بازرگانان رو به خرید پنبه ایران ،پایین بودن حقـوق
گمرکی پنبه ایران نسبت به پنبه وارداتی از اروپا و مرزهای دریای سیاه بود .بهنحویکـه
هزینه گمرکی و راههای زمینی از ایران به روسیه%10،مشـابه آن از طریـق دریـای سـیاه
بود .درنتیجهی این اقدامات تا 1279ش .نواحی زیر کشت پنبه در خراسان دو برابر شـد.
تا پیش از جنگ اول جهانی بر اثر رقابت تجار روسی و انگلیسی ،در مناطق مرکزی ایران
مانند اطراف رفسنجان ،زراعت پنبه رواج کلی یافته بود (کیهان :1316 ،ص .)422
رشد صنایع روسیه و سیاست گمرکی این کشور درقبال پنبه وارداتی از اروپـا ،عامـل
دیگری بود که زمینۀ رشد صادرات پنبه از ایران به روسیه را فراهم میکرد .بـرای نمونـه
صــادرات پنبــه بــه روســیه از  7/800عــدل در 1245ش ،بــه  54/000عــدل در 1249ش.
افزایش یافت .عالوه بـر ایـن ،روسـیه در 1877م1256/ش .حـق عـوارض گمرکـی پنبـه
وارداتی آمـریکایی از طریق دریـای سیاه و مرزهای اروپا را هر پود ( 36پوند=  17کیلـو) بـه
 4روبل و  15کُپک ( 6سنت و  3پنی) افـزایش داد درحـالیکـه بـرای همـان مقـدار پنبـه
وارداتی از ایران فقط  40کپک ،یعنی  3/75روبل (=  5پنی) دریافت میکرد و ایـن مسـئله
باعث رشد صادرات ایران به روسیه میشد (عیسوی،همان؛.)Floor, 2003:p. 227
در همین دوره چنـدین شـرکت روسـی مسـتقیماً بـه کــار صــادرات پنبـۀ ایــران
میپرداختند که از این جمله میتوان به کمپانی روزنبلوم ( )Rosenblumو اوسـر ()Osser
اشاره کرد که در بارفروش (بابل) بـه صـدور پنبـه مشـغول بودنـد (اشـرف ،1359 ،ص .)52
به طـورکلی تـا پایـان سـدۀ نـوزدهم صـادرکنندگان ارمنـی روسـیه17 ،تـا  26کارخانـه
پنبهپاککنی در مازندران و خراسان تأسـیس کردنـد کـه درمجمـو  237 ،نفـر در ایـن
کارگاهها مشغول به کار بودند (Floor, p. 225؛ اشرف ،ص  .)99بههمینترتیـب تعـدادی از
تجار ایرانی با همراهی رو ها و یا بهطور مستقل تعداد زیادی کارخانـه پنبـهپـاککنـی
دایر کردند که درمجمو  9کارگاه در ایاالت مازندران و خراسان تأسـیس شـد کـه 144
نفر در آنها مشغول به کار بودند .همچنین پنج کارخانه دیگر در شـهرهای آمـل ،بابـل،
میان آباد و جوین تأسیس شد که از ملیـت صـاحبان آن اطالعـی در دسـت نیسـت ،امـا
بهاحتمالزیاد از اتبا روسیه بودند (اشرف :1359 ،صص .)98 ،85
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بــرای افــزایش تولیــد و بهبــود کیفیــت پنبــه نیــز کــارگزاران روســی در 1260ش.
مقدار 2/300کیلوگرم بذر پنبه آمریکایی وارد کردند که کاشت آن در مازندران ،خراسان،
آذربایجان و اصفهان ،موفقیتآمیز بود .این پنبه دو برابر پنبهای که از بذر ایرانـی کاشـته
میشد ،بلندتر بود .رو ها همچنین در 1273ش .توزیع بذر پنبه آمریکایی را بـهصـورت
رایگان آغاز کردند .پنبهای که از ایـران وارد روسـیه مـیشـد تنهـا  %5عـوارض گمرکـی
میپرداخت ،درحالیکه عوارض گمرکی برای پنبۀ آمریکـای وارداتـی بـه روسـیه بسـیار
باالتر بود ( .)Floor, 2003: p. 227بهاینترتیب پایین بودن تعرفه گمرکی روسـیه بـرای
پنبه ایرانی در مقابل پنبه وارداتی از آمریکا ،توان رقابتی پنبه صادراتی ایـران را افـزایش
میداد و میتوانست عامل مثبتی برای تولید پنبه در ایاالت شمالی ایران باشد.
در دورهی پس از جنگ اول جهـانی نیـز فعالیـت مؤسسـات بازرگـانی روسـیه بـرای
افزایش تولید پنبه ایران باال گرفت .در کرمانشاه ،رو ها سعی میکردند تا مالکان را بـه
تولید پنبه تشویق کنند و در این خصوص به آنها مساعدۀ پولی و بذر مـیدادنـد .البتـه
با توجه به محافظهکاری دهقانان ،رو ها در این کار توفیـق زیـادی بـهدسـت نیاوردنـد
(  .)Burrell, 1997: vol.3, p.322نماینــدگان شــرکت و کنســولهــای روســی بــرای
تولیدکنندگان ایرانی بذر پنبه آمریکایی و دیگر گونههای مناسب آنرا تهیـه مـیکردنـد.
اما بنابر علل مختلف ،ازجمله نتایج ناامیدکنندۀ کشت آزمایشی این محصول و نیز شـرایط
تحمیلی بر فروشندگان ،بذر پنبه آمریکایی توسعه جدی نیافت (.)Burrell, Ibid, p.218
پس از این ،رو هـا بـرای توسـعه تجـارت پنبـه ،شـرکت مخـتلط ایرانـی -روسـی
پرسخلوپک  Perskhlopoukرا تأسیس ،و سبزوار را بهعنـوان مرکـز عملیـات خریـد پنبـه
خراسان انتخاب کردند و افراد زیادی در آنجا مشغول بهکار شدند .آنهـا همچنـین یـک
کارخانه پنبهپاککنی در قم تأسیس کردند که 1500نفـر در آن مشـغول بـهکـار بودنـد
(.)Burrell, Ibid, pp.48,348

نیاز رو ها به پنبه ایران برای ادامه فعالیت صـنایع نوپـای خـود پـس از جنـگ بـه
گونهای بود که حتی پس از ممنو کردن واردات کاالهای کشـاورزی ایـران و افغانسـتان
برای حفظ ارزش پولی خودشان ،واردات پنبه ایرانی را از این قانون مثتثنی کردند (طـاهر
احمدی :1384 ،صـص  )80-83اما در مقابل آنها برای وابستگی بیشـتر ایـران بـه کاالهـای
تولیدی این کشور ،ترانزیت آزاد پارچههای پنبهای از طریق روسـیه بـه ایـران را ممنـو
کردند (رشیدی :1386 ،ص .)111تا 1310ش .واردات پارچههای پنبهای از روسیه  %55کـل
واردات ایران را تشـکیل مـیداد و برطبـق قـرارداد بازرگـانی 1317ش ،ایـران در مقابـل
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واردات 120میلیون ریال پارچه از روسیه ،تنها به ارزش 75میلیـون ریـال پنبـه و پـانزده
میلیون ریال پشم به این کشور صادر میکرد (رشیدی ،همان ،ص 113؛ طاهر احمدی ،پیشـین،
ص.)136

بههرحال ،درنتیجه افزایش تقاضا در روسیه و فعالیت شرکتهای بازرگانی این کشـور
تولید و صادرات پنبه در ایاالت شمالی ایران به شکل چشمگیری افزایش یافت .بهموجب
آمار شرکت پرسخلوپک در سـال 1308ش %62 ،.کـل پنبـه ایـران در ایـاالت خراسـان،
مازندران ،استرآباد و آذربایجان تولید میشد که از این مقدار  %26آن در ایالـت خراسـان
تولید میشد و بعد از آن مازندران با  20و استرآباد بـا  11/5درصـد مقـام دوم و سـوم را
داشتند .مطابق این آمار ،مسـاحت پنبـهکـاری ایـران در سـال 1310ش .بـا  15درصـد
افزایش به 100هزار هکتار رسید که درحدود  19هزار هکتار آن زیرکشت پنبه آمریکـایی
بود .بر اسا همین گزارش ،کشت پنبه آمریکایی نسبت به دوره جنگ پـنجبرابـر شـده
بود (روزنامه اطالعات 11،خرداد  ،1310ش،1330 .ص .)3
در نتیجۀ افزایش تقاضا از سوی روسیه و برنامه هـای اقتصـادی دولـت بـرای کسـب
درآمدهای بیشتر ،بهتدریج محصول پنبه صـادراتی کشـور بـهویـژه در خراسـان افـزایش
یافت .از 1312بهبعد در اثر تالشهای دولت و گسـترش فعالیـت شـرکتهـای بازرگـانی
روسی ،تولید پنبه در فار  ،کرمان و خوزستان نیـز کـه پـیش از آن کشـت نمـیشـد،
توسعه یافت .برای نمونه تا 1315زراعت پنبه در منطقه جبال بارز کرمان معمول نبود اما
تا  ،1316درحدود  3000هکتار به کشت پنبه اختصاص یافت (مج .مدرسه عالی فالحت کرج،
ش ،1314 ،5.ص 133؛ نامه کشاورزی ،ش ،1320 ،4.ص 249؛ بهرامی :1333 ،صص 307و .)326
 .3،2افزايش واردات منسوجات پنبهاي

افزایش قیمت پنبه در بازارهای جهانی ،به همان میزان که در افزایش صـادرات پنبـه
مؤثر بود ،بر افزایش واردات منسوجات در کل ،و بهویژه پارچههای پنبهای اثر گذاشت .تا
نیمه دوم قرن نوزدهم منسوجات بخشی از کاالهای صادراتی ایران را تشکیل میداد و تا
حدی نیاز مناطق فقیر قفقاز و آسیای میانه را تأمین میکرد و همچنان تا دهه 1250ش.
به مقدار زیاد به این مناطق صادر مـیشـد ( .)Sayf, 2003: p. 56پـس از بحـران داخلـی
آمریکا و کـاهش تولیـد در ایـن کشـور ،چـون تقاضـا بـرای پنبـه در انگلسـتان و سـایر
کشورهای صنعتی باال گرفت ،صادرات پنبه در ایاالت شـمالی ایـران ازجملـه آذربایجـان
بهشدت افزایش یافت .اما پس از آن ،با کـاهش تقاضـا ،مردمـان نـواحی ارومیـه ،خـوی،
سلما و تبریز که با عدم امکان بازاریابی برای محصوالتشان مواجـه شـدند« ،دریافتنـد

 / 66بازتاب نظام اقتصاد جهاني در تولید و صادرات پنبه ايران از  1850تا  1941م  1239 /تا 1320ش

که تنها پارچهبافی است که میتواند سود خوبی از محصوالتشـان را بـه آنهـا برسـاند»،
بهاینترتیب تا 1256ش ،.صادرات منسـوجات بـه قفقـاز دوبـاره افـزایش یافـت .هرچنـد
پارچههای ایران «بسیار بد و با پنبه نامرغوب تولید میشد» ،بـه علـت اینکـه قیمـت آن
بسیار پایین بود ،در سرزمین قفقاز خریداران زیـادی داشـت .از سـوی دیگـر درسـت در
همین زمان افزایش تعرفههای گمرکی روسیه تـأثیر ویرانگـری بـر صـادرات منسـوجات
ایرانی بهویژه پارچههای ابریشمی زردوزی شده و پارچـههـای گـلدار بـه قفقـاز داشـت.
عالوهبراین ،رشد سریع صنایع روسیه باعث شد تا تجارت این کاال روند معکوسی به خود
بگیرد .برای نمونه صدور منسوجات ایرانـی بـه روسـیه کـه در سـالهـای 1254-57ش.
به طور متوسط  649/000روبل بود ،در سال 1264-66ش .به  197/000روبل کاهش یافت
و این مقدار در 1270بیشتر سقوط کرد (عیسوی ،پیشین ،ص  467و .)468
پارچههای ارزان خارجی که گرچه نسبت به پارچههای تولید داخلی کیفیت و دوام
زیادی نداشت ،چون بسیار رنگارنگ و دارای طرحهای متنوعی بود بهتدریج بسیاری از
صنایع نساجی داخلی ایران را از بین برد .ابتدا حداقل برخی از پارچهبافان اصفهان برای
حفظ موجودیت خود و حفظ بازار ناچار شدند تا پود قدکها را با نخ فرنگی درست کنند
اما درست کردن پارچه با تاروپود التقاطی ایرانی و فرنگی عالوهبر بدترکیب کردن پارچه،
از دوام و لطافت آن نیز میکاست .درنتیجه ،صنف نخریسان نساجان بهکلی ورشکست و
بیکار شدند و تعداد صنف پارچهبافان این شهر که درحدود  %10کل اصناف بود ،نصف
شد .بااینحال ،ورشکستگی صنایع نساجی سنتی و واردات نخ اروپایی نهتنها باعث
کاهش تولید پنبه نشد ،بلکه صادرات آنرا موقتاً افزایش داد و درنتیجه باعث افزایش
قیمت سایر محصوالت نیز شد (تحویلدار :1342 ،صص .)102 -101
در فاصلۀ سالهای  1285تا 1308ش .منسوجات بهطور متوسط بین  35تا  40درصد
کل واردات ایران را تشکیل میداد .برای نمونه از حدود  381میلیون قران واردات ایران
در سال 1288ش ،.تقریباً  148میلیون قران ( 39درصد) واردات انوا پارچه و نخ بود و
حدود  145میلیون آن را تنها پارچههای پنبهای خالص یا مخلوط تشکیل میداد .به
همین ترتیب از حدود  419میلیون قران واردات سال  1289تقریباً  180میلیون (حدود
 43درصد) را پارچه تشکیل میداد (جمالزاده :1376 ،جدول صص  11و .)12
بههرحال ،درنتیجۀ رقابت پارچههای خارجی بیشتر صنایع نساجی ایران اعم از پنبـه
و ابریشم بهتدریج ازبینرفت .نابودی صنایعدستی نساجی در مناطق مرزی مانند گـیالن
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و آذربایجان که سرعت انتقال واردات منسوجات خارجی بیشتر بود ،سـریعتـر از نـواحی
داخلی ایران اتفاق افتاد ،چراکه در مناطق داخلی احتماالً به علـت مشـکالت ارتبـاطی و
موانع دیگر ،تولید منسوجات پنبهای برای مصرف محلی برای مدت طوالنیتری مقاومـت
کند .بنابر برآورد الکساندرخودزکو در نیمه دوم قرن نوزدهم از  766کارگـاه ابریشـمبـافی
گیالن تنها  35مورد بـاقیمانـده بـود ( .)Sayf, 2003: p. 51همچنـین از  1200کارگـاه
ابریشم بافی مشهد تا سال 1294تنها  150تا  200واحد مانـده بـود (جمـالزاده.)79 :1376 ،
درنتیجه ،فروش خام پنبه و ابریشم برای تولیدکنندگان سودآورتر بود.
با ورشکستگی صنایعدستی پارچهبافی ایران ،صادرات انوا پارچه کاهش یافـت و در
عوض واردات منسوجات روسی و اروپایی باال رفت .بهگونهایکه واردات منسوجات روسی
به گیالن از  5/164پوند در 1244-48ش .به  324/810پوند در  1284-5و واردات منسوجات
اروپایی از  68/180پوند در 1223ش .به  112/880پوند در 1253-59ش .افزایش یافـت .در
مقابل ،میانگین ساالنه صادرات منسوجات ایران از نواحی مرکزی کشور برای ترکیه و قفقاز
از  94/000پوند در  ،1245به  5/893پوند در 1272-74ش .کاهش یافت (.)Sayf, Ibid, p.52
درصد واردات و صادرات پنبه و منسوجات پنبهاي و پشمي در کل تجارت خارجي ايران (چارلز عیسوي تاريخ
اقتصادي ايران ،ص )206

پارچههای پنبهای
پارچههای پشمی و ابریشمی
ابریشم و تولیدات آن
پارچههای پنبهای و پشمی
پنبه خام

واردات عمده (درصد کل)
1250ش.
1230ش.
48
43
15
23
صادرات عمده (درصد کل)
18
38
1
23
7
1

1281-2ش
30
5
5
1
19

.3جنگ جهاني اول و بحران اقتصادي1930
باتوجه به آمارهای موجود در چند دهۀ پایانی قرن نوزدهم تا شـرو جنـگ اول جهـانی،
صادرات پنبۀ ایران پیوسته رشد چشمگیری داشت .برای نمونه مقدار صادرات پنبه ایران
در 1282ش1903 .م .درحدود  12/324تن به ارزش  19/4میلیون قران بود کـه بـهتـدریج
ترقی کرد و در 1291ش .به  29/709تن به ارزش  93/8میلیون قران رسید .امـا بعـدازآن
بهعلت وقو جنگ اول جهانی و نابودی صـنایع ،تولیـد و صـادرات پنبـه کـاهش یافـت،
بهگونهای که صادرات آن در  1300به مقدار  2/078تن با ارزش معـادل  3میلیـون قـران
تنزل پیدا کرد .بهعبارتدیگر صادرات پنبه در فاصله سالهـای  1291تـا  1300ازلحـا
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وزن حدوداً  15برابر و ازلحا

ارزش  31برابر کاهش یافت (مج .مدرسه عالی فالحت کرج ،ش،1.

 ،1309.ص .)4
نمودار -1نوسان قیمت پنبه صادراتي ايران قبل و بعد از جنگ اول جهاني(مسعود کیهان ،جغرافیاي اقتصادي
ايران ،ج  ،3صص )127-130

قیمت  1خروارپنبه صادراتی ایران (قیمت به قران)
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یکی از علل کاهش تولید پنبـه ایـران بعـد از جنـگ ،کـاهش تقاضـای روسـیه بـود.
بهطوری که درنتیجه انقالبهای داخلی این کشور ،صادرات ایران بـه روسـیه در  1299و
 1300به حدود  5خروار یعنی پایینترین حد خود رسید (پیشـین ،ص .)6 .اما بعد از پایـان
جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی جهان ،تولید و صادرات پنبه ایران نیز بهتـدریج افـزایش
یافت و در  1305به بیش از  30هزار تن رسید (مج .بانک ملـی ایـران ،ش ،1316 . ،13 .ص.
 .)16بار دیگر درنتیجـۀ اخـتالف تجـاری ایـران و روسـیه میـزان صـادرات در  1307بـه
 20/502تن به ارزش  39/8میلیون قـران کـاهش یافـت کـه ازلحـا وزن هنـوز حـدود
دوسوم صادرات سال  1291بود .درحالیکه ازلحا ارزش این مقدار بـهمراتـب پـایینتـر
بود .در  1291قیمت یک خروار پنبه صادراتی ایران  940قران بود اما این رقـم در 1308
به خرواری  795قران به فروش میرسید .این درحالی بود که پنبه صادراتی ایران ازلحا
کیفیت به نسبت بهتر شده بود (مج .مدرسه عالی فالحت کرج ،ش ،1309 . ،1 .صص .)2-3
بهطور کل قیمت جهانی پنبه در سالهای جنگ به علت کاهش نیاز صنایع بافنـدگی
کشورهای صنعتی بهتدریج پنبه پایین آمد و تا  1300به پایینترین حد خود رسید .یکی
دیگر از علل پایین آمدن ارزش پنبه صادراتی ایران ،این بود که به رغم کـاهش تقاضـای
کشورهای صنعتی ،تولید جهانی این محصول افزایش یافت .همچنین ،افزایش تولیـد نـخ
مصنوعی بهعنوان یک کاالی جایگزین احتماالً در کاهش قیمت جهانی پنبـه مـؤثر بـود.
مثالً تولید آمریکا از  710تن در  1292به  116هزار تن در  ،1314و تولیـد انگلسـتان در
همین مدت از  5هزار تن به حدود  50هزار تن و تولید جهانی آن از  14هزار تن به 462
هزار تن افزایش یافـت (.)League of Nations, 1927&1936گذشـته از ایـن ،بیشـتر پنبـه
ایران به روسیه صادر میشد و این کشور تقریباً انحصـار خریـد پنبـۀ ایـران را در دسـت
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داشت ،اما در سالهای بعد از جنگ ،تولید پنبه این کشور بـهخصـوص در قسـمتهـای
فرغانه و ماوراءالنهر تقریباً دو برابر شد .اراضی تحت کشت پنبه روسیه در این منطقه که
قبل از جنگ اول جهانی حدود  635/000جریـب بـود ،در  1308بـه  1/036/000جریـب
رسید و میزان تولید آن از حدود  195هزارتن در هنگام جنگ ،به حدود 322هزار تن در
 1308و بیش از  585هزار تن در  1315افزایش یافت (مج .مدرسه عالی فالحت ،پیشـین ،ص.
6؛ مج .بانک ملی ایران .ش ،13 .ص  .)3در آمریکا نیز علیرغم کاهش سـط زیرکشـت پنبـۀ
این کشور از  16/3میلیون هکتار بـه 12/1میلیـون هکتـار در سـالهـای پـس از بحـران
اقتصادی ،به علت مراقبت بیشتر ،سط تولید همچنان افزایش یافت و این امر در کاهش
قیمت جهانی پنبه تأثیر داشت (مج .بانک ملی ،ش  ،1316 ،12ص .)50
نمودار  -2مقايسه نوسان قیمت انواع پنبه در بازارهاي جهاني (مجله بانک ملي ايران ،ش ،13 .تیر  ،1316ص )9
قیمت هر پوند پنبه به پنس در بازاهاي جهاني
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یکی دیگر از عوامل محدودیت عرضه پنبه ایران بـه بازارهـای جهـانی ،پـایین بـودن
کیفیت محصول و افزایش هزینههای تجاری به خاطر دوری از بازارهای مصرف بود .پنبه
جنوب و مرکز ایران به خاطر نامرغوبی جـنس ،کوتـاهی الیـاف و گرانـی حمـلونقـل از
راههای عرابهرو از مراکز زراعی تا زمانی که به بنادر جنوبی یا راهآهن عراق و یـا زاهـدان
میرسید ،بسیار گران تمام میشد و برای خریداران در بازارهای لیورپول ،بمبئـی و اروپـا
جذابیتی نداشت .بااینحال تنها مقدار کمی از آن برای مخلوطکردن با پنبه بـومی هنـد
یا تقلب در دیگر انبارها به هند میرفت ( .)Burrell, 1997: p. 218مثالً در 1314ش .قیمت
یکتن پنبه بومی ایران در بازار هامبورگ  800مارک و قیمت یک تن پنبه ایرانی از بـذر
آمریکایی بین  1100تا  1180مارک بود درحالیکه درحدود  20درصد قیمت آن ،هزینـه
حمل از راه دریا میشد اما انتقال  1تن پنبه مصـری از بنـادر ایـن کشـور بـه بازارهـای
اروپایی در حدود  15شیلینگ کمتر از پنبه ایران هزینه داشت .عالوه بـر ایـن صـاحبان
کارخانههای منسوجات اروپایی می توانستند بـرای رفـع نیـاز خـود جـنس اعـالی پنبـه
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آمریکا و مصر را با قیمت پایین و به وعده طوالنی خریداری نمایند که این امـر در ایـران
غیرممکن بود (اسناد وزارت خارجه ،سال  ،1314کارتن  ،52پرونده .)72
در دهه 1310با توجه به کاهش تقاضای روسیه و تغییر نظـام بازرگـانی ایـن کشـور،
ایران نیز مجبور بود تا با انحصار تجارت خارجی ،بازارهای جدیدی ازجمله ژاپن و آلمـان
برای صدور پنبه پیدا کند .متقابالً ژاپن نیز که ازسویی به توسعهی صـادرات محصـوالت
نساجی خود نیاز داشت و ازسوی دیگر کارخانههای این کشور توان رقابت با کارخانههایی
انگلیسی نداشتند ،از جنس پنبه پست کشورهای شرقی که در اروپـا خریـداری نداشـت،
استقبال میکرد .بنابراین ژاپن خریدار جدید پنبه ایـران شـد و صـادرات ایـران بـه ایـن
کشور افزایش یافت .بهاینترتیـب آلمـان و ژاپـن کـه تـا  1310تقریبـاً هـیچ سـهمی در
صادرات پنبه ایران نداشتند ،بهتدریج سهم قابلتوجهی از صادرات ایران بهدست آوردنـد.
بهخصوص از  1317بهبعد که صادرات ایران به روسیه محدود شد ،تقریباً تمام پنبه ایران
به ژاپن و آلمان صادر میشد .درنتیجـه سـهم آلمـان از صـادرات پنبـه ایـران از  %15در
 1311به  %85در  1320و سهم ژاپن از  /.2درصد در  1311به  %42در  1318افزایش یافت.
میزان صادرات پنبه ايران و سهم هر کشور از کل صادرات (برحسب تن) (مجله بانک ملي ايران ،ش  ،13تیر ،1316
صص  26-27و آمار بازرگاني ايرانبا کشورهاي خارجه در  ،1325ص )25
سال
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 .4واکنشهاي داخلي به تغییرات الگوي سرمايهداري جهاني
 .1،4توسعه کشت پنبه

در نیمه دوم قرن نوزدهم با توجه به نیاز بازارهای جهانی ،تولیـد پنبـه در ایـران نیـز
خواهناخواه موردتوجه قرار گرفت .در زمان صدارت امیرکبیر ،یک کشیش آمریکـایی بـذر
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پنبه آمریکایی را وارد ایران کرد و در اطراف ارومیه به کشت آن پرداخت .بعدها با توجـه
به موفقیتآمیز بودن نتیجهی کاشت آن ،به دستور امیرکبیر مقدار بیشتری از ایـن نـو
تخم پنبه به ایران وارد و برای کشت بین کشاورزان توزیع شد (روزنامه وقایع اتفاقیـه ،ش 36
و 1267 ،56ق) .برای تشویق مردم به زراعت این پنبه ،حکم شد تا شـیوهی کاشـت آن
در روزنامهی وقایع اتفاقیه چاپ شود .بنابراین در شمارههـای روزنامـه شـرحی دربـارهی
شیوهی کشت این محصول نگارش یافت .ابتدا مقداری از بـذر ایـن نـو پنبـه در میـان
مالکان اطراف تهران پخش شد و در امیرآباد (تهـران) ،خیرآباد و ورامین از ایـن نـو بـذر
کاشته شد (همان ،ش  79 ،65و  .)1268 ،85عالوه بر این ،مقداری بـذر آمریکـایی میـان
پنبهکاران آذربایجان توزیع شد (اعتمادالسلطنه ،ج  ،3صص .)213-219
در اوایل حکومت پهلوی مهمترین مناطق تولیـد پنبـه ایـران ایالـتهـای مازنـدران،
اســترآباد ،خراســان ،اصــفهان ،تهــران و آذربایجــان بــود .در ســایر منــاطق ماننــد
همدان،کرمانشاه ،قزوین ،اراک و سمنان نیزتولید میشد اما بیشتر تولید پنبه به مصـرف
محلی میرسید ( .)League of Nations, 1927: p. 46با توجه به برنامههای اقتصادی دولت
برای صنعتیکردن کشور و ایجاد درآمد بهمنظور واردات کاالهای سرمایهای ،الزم بود تـا
هزینۀ این اقالم از طریق فروش محصوالت کشـاورزی بـهصـورت پایاپـای بـا کشـورهای
روسیه ،اروپای شرقی ،آلمان ،و درنهایت ژاپن ،پرداخت شود .این مسئله ،اهمیت تولیـد و
صادرات پنبه را برای دولت ایران افزایش داد و حتی در محور برنامههای دستوری دولـت
قرار گرفت .برای نمونه در بعضی از مناطق مانند فار  ،اصـفهان و آذربایجـان کـه قـبالً
برنج کاشته میشد ،بنا بر توصیهی دولت بهتدریج کشت پنبه جایگزین برنج شد (سـازمان
اسناد ملی ،سند شماره .)350009111/ 28

همچنین وزارت مالیه و دولت ،کتابچههایی برای راهنمایی و توسعه کشـت پنبـه بـه
والیات میفرستادند تا بین زارعین و مالکینی که به کشت پنبه میپرداختند ،توزیع شود
(سازمان اسناد ملی ،سند شماره29000434،357 .ن 5آ ب ا) .برای ایجـاد خودکفـایی در تولیـد
بذر پنبه مرغوب ،در سال  1313مرکز اصالح نباتات ورامین تشـکیل شـد و بخـش فنـی
اداره کل فالحت برای بهبود تولید پنبه و یافتن بذر متناسب با آبوهوای ایران ،بـذر 70
نو پنبه از کشورهای آمریکا ،روسیه و مصر وارد کرد و در مزار تحقیقـاتی ورامـین بـه
اصالح بذر پرداخت (مج .مدرسـه عـالی فالحـت کـرج ،ش ،1314 . ،7 .ص  .)9در سـالهـای
 1315و  1317نیز دولت با توزیع بذر مجانی و پرداخت مساعده در گرگان ،زارعـین ایـن
منطقه را به کشت پنبه تشویق کرد .عالوهبراین ،برای تشویق زراعت پنبه در سال 1318
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برای نخستین بار نمایشگاهی از انوا پنبه در شیراز ترتیـب داده شـد و منـاطق مسـتعد
برای کشت پنبه مشخص گردید (سوداگر ،صص .)151-52
سط زیر کشت پنبه که در سال  1314بدون مازندران و یزد  52720هکتـار بـرآورد
شده بود ،در 1315بهاستثنای مازنـدران و همـدان بـه  108280هکتـار افـزایش یافـت و
بهموجب برنامهریزی شرکت سهامی پنبه ،پشم و پوست برای سال زراعی  1316قرار شد
سط زیر کشت به 135هزار هکتار برسد ،بر طبق برخی گزارشهای دیگر ،سط اراضـی
زیرکشت پنبه در برخی از مناطق مرکزی ایران مانند کرمان ،ساوه و قم در سـال 1316
نسبت به سال  1314دو برابر شد (مج .بانک ملی ایـران ،ش ،1316 ،13 .صـص 21-22؛ بهرامـی،
 :1333ص  579و  .)589بر اسا گزارش شعبهی بانک ملی کرمانشاه ،توسعه کشـت پنبـه
در این ایالت در  1317نسبت به  1316پـنج برابـر و نسـبت بـه  1315نزدیـک  22برابـر
افزایشیافته بود (مج .بانک ملـی ،ش ،1317 . ،24 .ص  .)189همچنـین در سـال 1317بـه
علت تشویقهای شرکت پنبه ،محصول پنبه زنجان %100 ،افزایش یافت (مـج .بانـک ملـی،
ش ،1318 ،34.ص  .)57در بهشهر مازندران نیز در اثر مداخلهی بانک صنعتی و خرید پنبه
برای کارخانهها ،رقابتی بین بازرگانـان و بانـک صـنعتی ایجـاد شـد کـه درنتیجـهی آن
سالیانه  5تا  %20به کشت پنبه این ناحیه افزوده میشد (بهرامی:1333 ،ص .)265
به طورکلی تمام گزارشهای رسمی دولتی و غیردولتی از  1305تـا  1319از افـزایش
تدریجی سط زیرکشت پنبه حاکی است .آماری در مورد سط زیرکشت پنبه در اوایـل
دهه  1300در دست نیست اما متوسط اراضی زیرکشت پنبه از  1314تا  ،1318درحـدود
200هزار هکتاربود .ازلحا تولید نیز میزان تولید پنبه با نوساناتی از حدود  14هـزار تـن
در  1300به حدود  42هزار تن در  1318افزایش یافت.
همچنین دولت ،اقداماتی برای توسعه انوا نمونههای جدید و مرغوب پنبه انجام داد.
در  1302بذر پنبه از نو الیاف متوسط آمریکـایی بـه ایـران وارد و مـورد آزمـایش قـرار
گرفت .این اقدام بهوسیله شرکت مختلط پنبه ایران و رو (پرسخلوپوک) که امتیاز کشت
پنبه را بهدست آورده بود ،صورت گرفت .بعداً در نواحی مستعد گرمسار ،گرگان ،ورامـین
و مازندران گسترش یافت .در اثر فعالیت این شرکت تا  1312تعـدادی مـزار آزمایشـی
کشت پنبه در نواحی مختلف دایر و چندین کارخانه پنبهپاککنی نیـز در مراکـز کشـت
ایجاد شـد (واقفـی :1353 ،صـص  .)25-24در  1305نیـز بـار دیگـر کاشـت انـوا بـذرهای
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آمریکایی و مصری موردتوجه قرارگرفته و از آن نتایج خوبی بهدست آمد .بعده ایـن نـو
بذرها بهطور فزایندهای مورد استفاده قرار گرفت ( .)Milspough, 1926: p.9
تولید پنبه نو آمریکایی بهخصوص در مازندران و سبزوار گسترش یافت .بهطور کـل
تا اواخر دهه  55 ،1300تا  %65محصول پنبه ایران از نو پنبه بـومی ،و فقـط  %35آن از
انوا آمریکایی و فیلستانی (روستایی در استان تهران) بود اما با اقداماتی کـه صـورت گرفـت
در اواسط دهه  55 ،1310تا  %60پنبه کشور از پنبـه نـو آمریکـایی و  40تـا  %45آن از
نو پنبه بومی بود (مج .بانک ملی ،ش ،1316 . ،13 .ص  .)24بهتدریج بـا رواج کشـت نـو
پنبه آمریکایی ،در  1314حدود  %70پنبه ایران از نو بذر آمریکایی بهدست میآمد و در
بعضی مناطق نیز زراعت پنبه مصری آغاز شد (مـج .مدرسـه عـالی فالحـت کـرج ،ش،10 .
 ،1315ص13؛ مج .بانک ملی ،ش  ،1316. ،13ص .)24درنتیجه بهبود بهنسـبت چشـمگیری
در تولید پنبه بهوجود آمد .عالوهبراین ،باتوجه به اهمیت پنبه در اقتصاد ایـران بـهویـژه در
دوره پهلوی اول ،برنامههای اقتصادی دولت در واکنش به محرکهای بیرونی نظام اقتصاد
جهانی ،از طریق تأسیس شرکتهای سهامی پنبه و توسعه صنایع نساجی پنبهای ،نمـود
آشکارتری پیدا کرد.
 .2،4ايجاد صنايع نساجي

برای روشن شدن اهمیت نساجی در اقتصاد ایران و جهان در قرن نوزدهم و اینکه
چرا این مسئله توجه دولت و تجار ایرانی را برمیانگیخت ،الزم به یادآوری است که در
قرن نوزدهم منسوجات ،مهمترین کاال در تجارت بینالمللی بود .بسیاری از کشورها
مانند انگلستان و ژاپن صنعتی شدن خود را با صنایع نساجی آغاز کردند .انگلستان تا
1914م1293 /ش .بازار عمده تولیدات نساجی را در اختیار داشت و بیش از  %58کل
صادرات منسوجات جهان متعلق به این کشور بود .در اوایل قرن بیستم نیز بسیاری از
کشورهای پیرامونی ،نظام اقتصاد جهانی صنعتیسازی خود را با نساجی آغاز کردند .به
طوری که بعد از جنگ اول جهانی افراد شاغل در صنایع نساجی هند ،برزیل و چین به
ترتیب  40 ،25و %47جمعیت شاغل این کشورها رسید .درنتیجه بسیاری از این کشورها
که خود تا این زمان صادرکننده مواد خام و واردکننده منسوجات بودند ،برای حمایت از
صنایع داخلی و کنترل واردات بیرویه تعرفههای گمرکی را بهشدت افزایش دادند .ایران
نیز همین سیاست اقتصادی را دنبال کرد (مج .بانک ملی ،ش ،1316 . ،16 .صص  2و .)24
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از نیمه قرن نوزدهم بهبعد ،باوجود رشد روزافزون صادرات پنبه ،تناسب بین ارزش
صادرات پنبه و ارزش واردات پارچههای پنبهایی ،همواره به نفع واردات بود .برای نمونه
طبق برآورد لرد کرزن در 1268ش .ارزش پنبۀ صادراتی ایران 50/000تومان! ،و ارزش
کل صادرات الیاف مختلف ازجمله پشم نشسته ،ابریشم خام و پیلۀ ابریشم  1/9میلیون
تومان بود،درحالیکه در همین زمان ارزش کل واردات پارچههای مختلف  3میلیون
تومان بوده که انگلستان با  1/8میلیون تومان بیشترین واردات منسوجات به ایران را
داشته است (کرزن :1350 ،ج ،2 .ص  .)665اگرچه در این ارقام ارائهشده توسط کرزن تردید
وجود دارد ،اما افزایش بسیار چشمگیر واردات منسوجات نسبت به صادرات پنبه و کل
انوا الیاف در چند دهۀ بعد نیز به همین روال ادامه داشت .از مجمو  5میلیون لیره
صادرات ایران در 1900م1279 /ش .ارزش صادرات پنبه خام  400تا  450هزار لیره
(درحدود  ،)%10و از مجمو  8میلیون لیره واردات ،مبلغ  1/8تا  2/3میلیون لیره ( 22/5تا
 )%28/7آن پارچههای پنبهای ،و مبلغ 380تا  420هزار لیره تولیدات پشمی و ابریشمی
بوده است .در همین دوره درحدود سهچهارم از کـل واردات ،محصوالت پنبهای
انگلستان و یکچهارم آن از روسیه وارد میشد (عیسوی ،صص  208 -207و .)213
در سالهای اوایل حکومت پهلوی نیز واردات کاالهای پنبهای و نخ پنبه در رأ
واردات ایران قرار داشت .در 1304-5بهطور متوسط ،ساالنه  200میلیون ریال کاالهای
پنبهایی وارد ایران میشد درحالیکه صادرات پنبه ایران تنها کمتر از نصف این مبلغ را
پوشش میداد ( .)Fateh, 1926: p.23این رقم اگرچه در سالهای بعد نسبت به کل
صادرات کشور کاهشیافته و به حدود %25رسید ،اما ازلحا حجم و ارزش میزان واردات
منسوجات نسبت به قبل بسیار افزایش یافت .برای نمونه ،بهموجب قرارداد بازرگانی
ایران و روسیه در  ،1309ایران معادل 52میلیون ریال پنبه به روسیه صادر و در عوض
مبلغ  200میلیون ریال منسوجات از این کشور وارد کرد .درنتیجه رضـاشاه که از این
وضع تأسفآوربهخوبی آگاه بود ،برای تأسیس کارخانجات نساجی اقدامات جدی بهعمل
آورد (لنچافسکی :1352 ،ص .)129
افزایش واردات منسوجات در دوره قاجار ،تاحدی واکنش حکومت و احساسات
مذهبی برخی از تجار برای جلوگیری از واردات بیرویۀ منسوجات و تأسیس صنایع
نساجی را برانگیخت .ازجمله امیرکبیر ضمن تهیه لبا نظامیان به شیوه اتریشیها،
دستور داد تا آن را با پارچه ایرانی درست کنند (شمیم :1374 ،ص  .)163در 1240ش .نیز

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 75 / 1396

اعتمادالسلطنه یک کارخانه نخریسی تأسیس کرد که ناصرالدینشاه شخصاً از آن بازدید
نمود و برای کارکنان کارخانه جوایزی درنظر گرفت (روزنامه دولت علیه ایران ،رجب ،1278
ص  550و ذیالحجه  ،1280ص  .)692در سال 1277خ .حاج محمدحسین کازرونی با
همکاری تجار اصفهان شرکتی بهنام کمپانی اسالمیه بهمنظور تأمین نیازهای داخلی و
صادرات به کشورهای اسالمی همسایه تأسیس کرد .این کمپانی در اردستان کارگاههایی
برپا کرد که پارچهای بهنام «اسالمیه» تولید میکرد .در 1287خ .حاجی رحیم قزوینی با
 2/5میلیون قران سرمایه کارخانه ریسندگی در تبریز برپا کرد که  40تا  50کارگر 20
خروار نخ تولید میکرد و تولید آن تا  %60سود داشت (بهرامی :1333 ،صص 452-53؛ اشرف،
 :1359صص  83و .)100اما همۀ این شرکتها بهجز شرکت حاج رحیم به دلیل ناتوانی در
رقابت با شرکتهای خارجی ورشکست شدند.
در دوره رضاشاه نیز برای حمایت از صنایع نساجی داخلی در  1302قانون استفاده از
لبا های وطنی تصویب شد که بر طبق آن کلیه کارمندان دولت و افراد نظامی و پلیس
مجبور بودند از پارچههای وطنی استفاده کنند .برای افرادی که از پارچههای خارجی
استفاده میکردند ،جریمه نقدی درنظر گرفته شد .همچنین در شهریور  1303از کلیه
وزارتخانهها و ادارات والیات خواسته شد تا درباره نتیجه اقدامات خود در اجرای قانون
استفاده از البسه وطنی گزارش دهند (میلسپو ،نهمین راپورت ،صص 116-117؛ میلسپو:1356 ،
ص .)232 .در  1303ورود ماشینهای صنعتی و فالحتی تا 10سال از پرداخت حقوق و
عوارض گمرکی معاف شد .در  1311نیز واردات ماشینهای فالحتی و صنعتی از
پرداخت مالیات راه و حق انبارداری معاف شد و بر اسا سیاست جدید توسعه صنعتی
ایران ،توسعه کشت پنبه بهمنظور جایگزینی کاالهای وارداتی از ژاپن ،روسیه و
انگلستان ،موردتوجه قرار گرفت (هاکس :1371،ص .)73
باوجود مقادیر زیاد پنبه خام در داخل کشور ،بدیهی بود که تأسیس کارخانههای
نخریسی و بافندگی بایستی جلودار هر نو توسعه صنعتی در ایران میشد .بهویژه اینکه
کاالهای پنبهای در این سالها مهمترین قلم کاالی وارداتی ایران را تشکیل میداد
( .)Simmonds, 1935: p. 28از 1310ش .با ایجاد سیاست صنعتیسازی جایگزین واردات،
صنایع نساجی پنبه و پشم گسترش یافت .برای حمایت از صنایع نوپای داخلی سیاستهای
تجاری و گمرکی جدیدی همانند کشورهای مصر و ترکیه آغاز شد .در اثر حمایتهای
دولت بهتدریج شمار صنایع ریسندگی پنبه از  3مورد در  ،1312با یک جهش بزرگ به
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 8مورد در  1313رسید .در این سال تجهیزات 11کارخانه بافندگی با مجمو 62/288

دوک ،از انگلستان و آلمان خریداری و در شهرهای شیراز ،اصفهان،کاشان ،اهواز ،مشهد
و سمنان راهاندازی و تجهیزات یک کارخانه پشمبافی در اصفهان سفارش داده شد و یک
کارخانه ابریشمبافی در نوشهر با ظرفیت تولید ساالنه یکمیلیون متر پارچه ساخته شد
(.)Simmonds, Ibid, pp. 521-522

رویهمرفته تا سال ،1316درحدود  101کارخانه پنبهپاککنی تأسیس شد که 52

واحد آن متعلق به اشخاص و مابقی آن متعلق به شرکتهای سهامی مختلف بود.
تعدادکل کارخانههای ریسندگی و بافندگی پنبه تا سال  1320به  33واحد رسید که 27
واحد آنرا بخش خصوصی و مابقی را دولت یا بهصورت مشترک با بخش خصوصی
ساخته بود .مصرف کارخانههای خصوصی ریسندگی پنبه در  ،1320درحدود  26000تن
و مصرف کارخانههای دولتی  3500تن بود (زاهدی :1324 ،ص .)101 .به همین ترتیب
جمعیت شاغل در صنایع پنبه نیز از  1762نفر در سال  ،1313به  7652نفر در سال
 1315افزایش یافت که بهطور متوسط بین  23تا  %31افراد شاغل در این صنایع کودکان
و  10تا  %12آنها زنان بودند (مج .بانک ملی ،ش ،1316 . ،17 .صص .)45-48
سود باالی تولیدات کاالهای مصرفی باعث سرمایهگذاری بیشتر بخـش خصوصـی در
صنایع میشد و درنتیجهی اقدامات حمایتی دولـت از صـنایع ،بـهویـژه انحصـار تجـارت
خارجی و تعرفههای گمرکی حمایتی ،سود کارخانههای نخریسی تا  1316بـه حـدود 40
تا  %50میرسید (مج .بانک ملی ،پیشین ،ص  .)59بهاینترتیب ،ایران تـا پـیش از جنـگ دوم
جهانی ازلحا صنایع نساجی به دومین کشور خاورمیانه بعد از مصر تبدیل شـد .صـنایع
نساجی مصر در کل با  251هزار دوک ،در ردیف اول و ایران با  133هـزار در ردیـف دوم
بود و بعد ازآنها ترکیه با  103هزار دوک در ردیف سوم قرار داشـت .امـا بعـد از جنـگ
دوم جهانی صنایع نساجی ایران از کشورهای مصـر و ترکیـه بسـیار عقـب مانـد .تعـداد
دوکهای صنایع نساجی ایران تا  1332با %22رشد به 163هزار عدد رسـید .درحـالیکـه
تعداد دوکهای نخریسی مصر با حدود  %100رشد ،به  574هزار و ترکیه با حدود %400
رشد به  391هزار رسید (.)Bonne, 1948: p. 306
 .5نتیجه
نظام سرمایهداری جهانی در قرن نوزدهم تأثیرات مهم و پایداری در ساختارهای سیاسی
و اقتصادی کشورهای خاورمیانه و ازجمله ایران داشت .یکی از پیامدهای توسعهی نظـام
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اقتصاد جهانی در ایران تغییر در الگوهای اقتصاد کشاورزی و شیوهی تولید و توزیع پنبـه
و فعالیتهای صنعتی و مشاغل حرفـهای غیرزراعـی مـرتبط بـا آن بـود .تحـوالت نظـام
اقتصاد جهانی از یکسو ،و واکنشهای دولت در دهههای پایانی قرن نوزدهم و چند دهۀ
اول قرن بیستم از سوی دیگر ،اثرات متفاوتی بر تولید ،تجارت و صنایع و مشاغل مـرتبط
با آن بهوجود آورد .در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به دلیل بحران آمریکـا و افـزایش تقاضـای
اروپاییها برای پنبه ،ابتدا تولید و صادرات آن بهویژه در مرزهای جنوبی افـزایش یافـت،
اما با فروکش کردن این بحران و رشد صنایع روسـیه ،تولیـد و صـادرات پنبـه بـهشـدت
تحتتأثیر بازار روسیه قرار گرفت و ایران بهعنوان یک کشور پیرامونی در مـدار تحـوالت
کشور نیمهپیرامونی روسیه قرار گرفت .در مقابل ،بـه دلیـل افـزایش واردات پارچـههـای
ارزان خارجی ،صنایع پارچهبافی سنتی بسیار تضعیف شد و ایران نهتنها بازار صادرات بـه
کشورهای همسایه ازجمله قفقاز و استامبول را از دست داد ،بلکـه بـه واردکننـده عمـدۀ
پارچههای پنبهای تبدیل شد که ارزش آن بیش از ارزش صادرات پنبه خام از ایران بـود.
این مسئله احساسات مذهبی و ملیگرایانۀ برخی از صاحبان سرمایه و تجار را برانگیخت
و باعث شد تا در دورۀ قاجار اقدامات پراکندهای برای احیـای صـنایع نسـاجی و کـاهش
واردات پارچه انجام شود .اما این اقدامات به دلیل فقدان سیاسـت بازرگـانی مشـخص در
دورۀ قاجار به نتیجه نرسید.
پس از جنگ اول جهانی و بهخصوص پس از بحران اقتصادی  ،1930به دلیل کـاهش
جهانی قیمت پنبه و افزایش تولید نخ مصنوعی ،ایـران در واکـنش بـه تحـوالت جهـانی
اقدامات گستردهای را برای ایجاد صنایع نساجی بهعنوان بخـش پیشـتاز صـنعتیسـازی
انجام داد .درنتیجه دولت ایران با توجه به اهمیت پنبه در اقتصاد کشور ،ناچار بود تـا بـا
روشهای مختلـف ازجملـه سیاسـت صـنعتیسـازی جـایگزین واردات ،یـافتن شـرکای
اقتصادی جدید از طریق معامالت پایاپای و تأسـیس شـرکتهـای سـهامی ،بـه تولیـد و
صادرات پنبه و مصرف داخلی آن سمتوسو بدهد.
پينوشت
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تهران ،گستره.1362 ،
کرزن ،جرج ناتانیل ،ایران و قضیۀ ایران ،ترجمه وحید مازندرانی ،تهران ،بنگاه نشر و ترجمه کتاب،
.1350
کیهان ،مسعود ،جغرافیای اقتصادی ایران ،تهران ،جعفری.1316 ،
گلیدو ،آ.اچ .اوضا اقتصادی ایران در قرن بیستم ،ترجمه معصومه جمشیدی و ،...تهران ،مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران.1376 ،
لنچافسکی (لزنوسکی) ،جرج ،رقابت روسیه و انگلستان در ایران ،ترجمه اسماعیل رائین ،تهران
جاویدان خرد.1377 ،
مرکز اسناد ریاست جمهوری ،گزارشهای ایاالت و والیات از اوضا اجتماعی و اقتصادی ایران در
سال  ،1310تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1383 ،
میلسپو آرتور ،هشتمین راپورت رئیس کل مالیه ایران ،تهران ،مجلس.1303 ،
میلسپو ،آرتور ،نهمین راپورت رئیسکل مالیه ایران ،تهران ،مجلس.1303 ،
میلسپو ،آرتور ،مأموریت آمریکاییها در ایران ،ترجمه حسین ابوترابیان ،تهران ،پیام.1356 ،
واقفی ،حسین و محمدرضا مرعشی ،پنبه :کشاورزی و بازرگانی ،تهران ،رنگین.1353،
هاکس ،مریت ،ایران :افسانه و واقعیت ،ترجمه محمدحسین نظرینژاد ،محمدتقی اکبری و احمد
نمایی ،مشهد ،آستان قد .1371 ،
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آب؛ سند5ن357 ،29000434 ؛ سند شماره35000911/28  اسناد شماره،سازمان اسنادملی
26000 /96 ؛ سند شماره15  و14  ص2930 /32032 ؛ سند شماره118007 -64477 شماره
.72  پرونده،52 کارتن،1314  سال،اسناد وزارت خارجه
.1310،3  ص،1330  شماره، خرداد11 ،روزنامه اطالعات
26 ،692 . ص، و همان،1861  سپتامبر/1278  رجب،550  صص،روزنامه دولت علیه ایران
1864  ژوئن/1280 ذیالحجه
.1267  سال85  و79 ،65 ،56 ،36  شماره،روزنامه وقایع اتفاقیه
؛ شماره1316  مهر،16 ؛ شماره1316  تیرماه،13 ؛ شماره1316  خرداد12  شماره،مجله بانک ملی
؛1317  خرداد،24 ؛ شماره1317  فروردین،23 ؛ شماره1316  اسفند،21 ؛ شماره1316  آبان،17
.1318  فروردین،34 شماره
؛ سال1314  تیرماه،5 ؛ سال سوم شماره1309  شماره اول اسفند،مجله مدرسه عالی فالحت کرج
.1315  آذرماه، شماره دهم،؛ سال سوم1314 سوم شماره هفتم شهریور
.1320 ،4 شماره، سال نهم،نامه کشاورزی
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