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  پهلوي عصر در مازندران نساجي صنايع رشد بر مؤثر عوامل
  *نژاد حسن زمانه

  چكيده
 از يكي عنوان به را مازندران پهلوي، عصر در نساجي صنعت رشد و تأسيس
 اي مالحظه قابل نقش مازندران نساجي. كرد  مطرح ايران در صنعت اين هاي قطب
 اين، وجود با. است  داشته خورشيدي 40دهة در ايران نساجي صنايع خودكفايي در

 از متعددي هاي چالش با شكوفايي و تأسيس دوران در مازندران نساجي صنايع
 سياسي هاي تنش از تأثيرپذيري و متخصص انساني نيروي كمبود جمله
  .است  بوده   مواجه
 اسالمي انقالب از پس مازندران نساجي كارخانجات پهلوي، سلطنت سقوط با
 شكوفايي احياي به قادر هيچگاه اما دادند،  ادامه خود حيات به محلي سطح در نيز

 گوناگون، هاي عرصه در ضعف اخير، هاي سال در. است  نبوده خويش پيشين
  . است  شده صنعتي مجموعة اين رفتن تعطيلي به رو موجب

 در را صنعت اين رشد تاريخي عوامل بررسي لزوم رويداد، اين از صحيح درك
 و اسناد بر اتكا با كه است آن پي در نوشتار اين لذا،. سازد مي  مطرح مازندران
 ميداني مصاحبة و مكتوب تحقيقاتي منابع كنار در دوران، آن از مانده جا به مطبوعات

 تبيين و محلي صنعت اين تاريخي بازسازي به صنعت، اين در قديمي شاغالن از
  .بپردازد ملّي صنايع در آن نقش

  .مازندران نساجي، صنعت، اقتصاد، پهلوي، :ها كليدواژه
  

 مقدمه. 1
. زد  ظهور سلسلة پهلـوي فصـلي متفـاوت را در تـاريخ ايـران رقـم       سقوط سلسلة قاجار و
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 رؤيـاي . اسـت  اول پهلـوي  عصـر  هـاي  ويژگي از اقتصاد عرصة در اصالحات و شكوفايي
پردازان اين دوره،  نظر نظريه مدرنيسمِ مورد مدرن و شبه اروپاي با همپايي براي ايرانيان ديرينة

لـذا، دگرگـوني در سـاختار اقتصـاد     . نمود غيرممكن ميفارغ از نوسازي در عرصة اقتصاد، 
سنتي ايران و حركت به سوي اقتصاد صنعتي در كنار مباني نظـري ايـن سلسـله از جايگـاه     

 و اعتقاد به رنسانس اقتصادي اين عصر وجه اشـتراك حاميـان  . اي برخوردار گشت برجسته
  .است  بوده سلسله اين مخالفان

 توليـد  وجـه  بر متكي و سنتي اقتصادي پهلوي دورة اوايل تا اًتقريب ايران عمدتاً، اقتصاد
  شناخته آسيايي توليد شيوة عنوان به آنچه شايد،. است  بوده سنتي شيوة به هم آن كشاورزي

صـنايع ايـران تـا ايـن     . باشد ايران ناكارآمد اقتصاد براي مناسب تصويري و عنوان شود، مي
توليدات صـنعتي ايـران بيشـتر در زمينـة توليـد      . بودهاي قديمي  دوران همچنان پيرو روش

هاي پيشين نداشـت؛ يعنـي، در عصـر     منسوجات بوده و تفاوت چنداني با شيوة توليد دوره
هاي ابتدايي كه در عصر صفويه و زنديه رايج بود، تداوم  ها و روش قاجار، استفاده از تكنيك

تر از استفاده از عنوان توليدات  مناسبدستي براي اغلب توليدات ايران،  عنوان صنايع. داشت
  . صنعتي بود

ويژه نقاط  به  ـ توليد انواع پارچه از گذشتة دور، به شكل دستبافت در نقاط مختلف ايران
ـ رواج داشت، اما زوال اقتصادي و تسخير بازارهاي ايران توسط توليـدات ارزان و    مركزي

ساجي سنتي ايـران توانـايي رقابـت بـا     باكيفيت اروپايي در عصر قاجار، سبب شد صنعت ن
 بـا سـقوط قاجـاران و سياسـت     امـا، . داده و رو به زوال گذارد   دست  كاالهاي وارداتي را از

بـه قصـد جـايگزيني     سنتي توليد شيوة اين كرد، اجرا اول پهلوي كه اقتصادي مدرنيزاسيون
   .شد  كشيده چالش واردات و ارتقاي صنعتي ايران به

كرده    مدرنيزاسيون در عرصة صنعت را به عنوان يك هدف و شعار مطرحسلسلة پهلوي 
از جملـه صـنايعي كـه در توسـعة آن     . و در اين راستا دست به تأسيس و توسعة صنايع زد

 كارخانجاتساز تأسيس  اين سياست اقتصادي زمينه. تالش فراوان شد، صنعت نساجي بود
  ـ  هاي نساجي ايران ه عنوان يكي از قطبمازندران ب. نساجي در مناطق مختلف ايران گشت

هـاي صـنعتي و مدرنيزاسـيون ايـن      اي در سياست ـ، سهم عمده   در عصر پهلوي اول و دوم
  . كرد زايي و خودكفايي اقتصادي ايفا سلسله در جهت اشتغال

انتخاب اين ناحية جغرافيايي براي تأسيس صنايع نساجي با نقاط ضعف و قوتي همـراه  
ايـم در كنـار    در ايـن بررسـي كوشـيده   . است  شده  ين نوشتار مورد توجه واقعبوده كه در ا
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با توجه به مقدمة . مند شويم استفاده از منابع و تحقيقات، از روش اسنادي و ميداني نيز بهره
  :ها مورد نظر است شده، اين پرسش مطرح
 چه عاملي موجب تأسيس صنعت نساجي نوين در ايران شد؟. 1
 است؟  مازندران براي صنعت نساجي بر چه داليلي متكي بودهانتخاب . 2
 است؟  ضعف عمدة صنعت نساجي در مازندران چه بوده. 3
  :گردد مي آزمون فرضيات اين مطرح، هاي پرسش برابر در
 .تأسيس و رشد صنايع نساجي، پاسخي به نوسازي اقتصادي بود. 1
 .بود  د اوليه و مالكيت شاه ترسيم شدهجغرافياي اين صنايع در مازندران بر مبناي موا. 2
 .نيروي كار و كمبود آن، اسباب ضعف عمدة اين صنعت در مازندران بود. 3
 

  ايران در مدرن نساجي صنعت .2
 و تعريف صنعت، اصطالح گيرد، قرار توجه مورد بايد كه مفهومي بحث، به ورود از پيش

 سنتي اقتصاد در و داشته هنر مفهوم فارسي فرهنگ در صنعت .است اقتصاد در آن كاربرد
 اين. شد مي  گفته دستي صنعت يا صنعت شد، مي  ساخته اوليه ابزارهاي با آنچه هر ايران،

 مجموعه نوشتار، اين در. است متفاوت است، موردنظر متن اين در آنچه با تعريف
 مجموعه بياني به يا پذيرد مي  صورت آالت ماشين از استفاده با كه اقتصادي هاي فعاليت

 انقالب در ريشه كه شود مي  گفته كنند، مي توليد مشابه محصوالتي كه توليدي واحدهاي
  .دارد اروپا صنعتي

هاي كتان، حرير و غيره در تاريخ ايران پيشينه داشته و نقـاط مختلـف    توليد انواع پارچه
هـاي   پارچـه  ويژه شهرهاي نواحي مركزي چون اصـفهان، يـزد و كاشـان در توليـد     ايران به
اي در بين طبقات مختلف اجتماعي  اين توليدات خريداران عمده. اند بوده  بافت مطرح دست

 هـاي خـارجي، در بـازار ايـران داشـته      ويژه اعيان و اشراف، حتي پس از سرازيري پارچه به
با رواج توليدات صنايع نساجي خارجي، صنايع نساجي اين شهرها نيـز رو بـه زوال   . است 

گان پارچه در ايران بسـيار  به داليل اقتصادي و صنفي، توليدكنند). 92: 1359اشرف، (رفت 
اين عدم استقبال، بـه ركـود صـنعت سـنتي     . صدد نوسازي توليدات خويش برآمدنددير در

گشت صنعت نساجي سنتي ايران قادر بـه رقابـت بـا      شده و موجب نساجي در ايران منجر
  .شد، نباشد ران ميانبوه توليدات خارجي كه وارد اي
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هاي اصالحي دوران پهلويِ اول با تصويب قوانين حمايتي و اقدام بـه تأسـيس    سياست
هـايي كـه    بسياري از كارخانه. مجموعه واحدهاي صنعتي در سراسر خاك ايران آغاز گشت

. اند متأثر از سياست صنعتي رضاشاه احداث شدند، امروزه با تغييراتي جزئي به يادگار مانده
كه اغلب شامل كارخانجـات   ـ  پردازانش از احداث صنايع جمله اهداف رضاشاه و نظريهاز 

 كـه  تعريفي. است  ـ، جلوگيري از خروج ارز از كشور بوده  سازي و قند بود نساجي، كبريت
ايـن   ايـران  تأسـيس در  تـازه  مشابه توليـدي  واحدهاي به تعميم قابليت شد،  ارائه صنعت از

  .دارد عصر را
، هنگامي كه ركود بـزرگ، قيمـت كاالهـاي    1930صنعتي دورة رضاشاه در دهة توسعة 

هـا، ايجـاد    دولت با باالبردن تعرفه. شد بود، به صورت جدي آغاز  اي را پايين آورده سرمايه
هـاي   هـاي نـوين از طريـق وزارت صـنايع و وام     انحصارات حكومتي، تأمين مالي كارخانه

كـرد   هاي صنعتي را تشـويق مـي   گذاري ق بانك ملّي، سرمايهداران از طري بهره به كارخانه كم
هاي متعددي در ايران شد،  همين سياست موجب تأسيس كارخانه). 182: 1378آبراهاميان، (

گذار و باني كارخانه خود رضاشاه بود و امالك شخصي  هرچند در بسياري از موارد، سرمايه
  . بود   گرفته  درنظر خود را براي تأسيس كارخانه

. انـد  كرّات از بحران اقتصادي دنيا صحبت كـرده  ها به شده در آن سال هاي چاپ روزنامه
هـا بـه لـزوم توسـعة فالحـت و صـناعت در كشـور         محوريت مباحث اقتصـادي روزنامـه  

، با اشاره به قانون، 1313سال  اطالعاتاست؛ به عنوان نمونه، ستون اقتصادي روزنامة    بوده
. اسـت  كند كه مواد اولية آن در كشور فراهم  در صنايع تشويق مي گذاري تجار را به سرمايه

كـه مـورد اسـتفادة داخلـي اسـت، موجـب رشـد         ها عالوه بر ايـن  محصوالت اين كارخانه
قانون انحصـار تجـارت كـه در تيـر     ). 4 :1313خرداد  2، اطالعات(شود  كشاورزي نيز مي

رجي كه در داخل ايـران توليـد   به تصويب مجلس رسيد، ورود برخي از كاالهاي خا 1313
 ،6س  تجارت، اطاق مجلة(هاي پشمي و بعدها گوني را ممنوع كرد  شد، از جمله پارچه مي
  . كرد ، اين قانون عمالً از صنايع داخلي حمايت مي)20، 14: 1313 ،98 ش

شده براي بناي كارخانـه بـا    ها، منطقة انتخاب شده در آن سال اغلب كارخانجات تأسيس
در . شـد  توليدات كشاورزي آن مطابقت داشته و مواد خام كارخانه از همان ناحيه تأمين مي

هاي صنعتي مدرن ايران در عصر رضاشاه بـدون انتصـاب صـنعت     اين برهه، شمار كارخانه
واحـد   300بـه   1304واحد در سال  20ها از  تعداد كارخانه. برابر افزايش يافت 17نفت به 
هـا، جـايگزيني واردات بـود     هدف اصلي از توسـعة كارخانـه  . يافتافزايش  1319در سال 

  .)354، 342: 1390 فوران،(
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 نساجي كارخانجات به آن مورد 17 ايران، سراسر در شده  تأسيس هاي كارخانه شمار از
 بـود  خصوصي و دولتي بخش بين اشتراكي صنايع ترين  عمده نساجي. بود  يافته  اختصاص

 عصـر  ايـران  در لبـاس  كردن متحدالشكل سياست با فراواني حد تا شايد كه) 354: همان(
 يافـت  تأسيس ايران در 1304 سال در نساجي كارخانة نخستين. است  بوده مرتبط رضاشاه

 بـافي  گوني ريسي، نخ قبيل از نساجي با ارتباط در صنعتي مختلف واحدهاي آن دنبال به و
هـا از   هرچند ايـن كارخانـه   .گشت ايجاد مازندران و گيالن كاشان، كرمان، يزد، در غيره و

حمايــت جــدي دولــت برخــوردار بودنــد، بســياري از آنــان در چــارچوب كارخانجــات 
بافي رشـت بـه رياسـت ميرحسـين      گنجيدند؛ به عنوان نمونه، كارخانة گوني خصوصي مي

و غفاري به واسطة حمايت دولت و قانون انحصار تجارت مبني بر ممنوعيت ورود گوني 
 ،تجـارت  اطـاق  ةمجل(فروشي زد كه با اعتراض مواجه شد  كميابي اين كاال دست به گران

  .)20: 1313 ،98 ش ،6س 
صنايع نساجي در كنار ساير صنايع تأسيسي رضاشاه طي جنگ جهاني دوم با مشكالت 

آالت، كمبـود قطعـات    عديده و ركود ناشي از جنگ و اشغال به اضـافة فرسـودگي ماشـين   
با خروج شاه از . م امكان ورود آن و مسائل كارگري از اين دست مواجه گشتيدكي و عد

كشور و تزلزل سياسي دولت و مجلس، حضور متفقين و عدم كنترل واردات سبب شد كـه  
هاي خارجي كشور را فراگرفت و  كاالهاي توليد نساجي 1332تا  1320هاي  در فاصلة سال

ـ  . ارز فراواني از كشـور خـارج كـرد    هـاي   كارخانـه  1330د سـبب شـد در سـال    ايـن رون
هـاي كـارگري فراوانـي     ــ بـا شـورش      ويژه نساجي شاهي و حريربافي چالوس به   ـ  نساجي
هـا متوقـف    و چرخة توليد در آن) 700525: ؛ ساكما429/ 3: 1343مستوفي، (رو شده  روبه
عمرانـي اول در  هاي سياسي و تثبيت دگربارة امور، با آغـاز برنامـة    با پايان كشمكش. گردد
داد كـه بـه حيـات مجـدد و      ، اصالحاتي در صنايع نسـاجي روي )بعد از كودتا( 1334سال 

  .شد خودكفايي اين صنايع در ايران منجر
 10000كارگاه بود كه  2200دستگاه نساجي پنبه و  200000، ايران داراي 1320از سال 
كارگاه توليـد   700اه نساجي و دستگ 25600متر پارچه توليد كرد و  2500اي و  تن نخ پنبه

اين وضعيت بـا آغـاز طـرح عمرانـي بـا خريـد       ). 597: 1362عيسوي، (نخ و پشم داشت 
رشد صنعت نساجي در دهـة  . آالت نوين و استخدام متخصصان خارجي بهبود يافت ماشين

. بود، به اوج خود رسيد  داده  ، كه به نظر برخي يك انقالب صنعتي كوچك در ايران رخ40
  .نياز گشت از واردات پارچة نخي بي 1345ران در سال اي



 پهلوي عصر در مازندران نساجي صنايع رشد بر مؤثر عوامل   34

اين صـنعت  . هاي گوناگون قابل بررسي است سود ناشي از كارخانجات نساجي از جنبه
رو  زايي و جلوگيري از خروج ارز از كشور، با سود مناسبي روبه عالوه بر اشتغال 40در دهة 

و رفـاهي بـراي كـارگران آن    هـاي آموزشـي    بوده و در كنار كارخانجات نساجي، سـازمان 
هرچند در دوران پهلوي اول، صنايع نساجي به استثناي شمال ايـران در سـاير   . تأسيس شد

هاي دولتي  شد، حمايت نقاط چون يزد، كرمان و مشهد، اغلب با سرماية خصوصي اداره مي
ل در جريان انقالب سفيد پهلوي دوم، يكـي از اصـو  . است  موجب تداوم و پويايي آن بوده

آن به فروش كارخانجات دولتي بود و نساجي از نفوذ دولت خارج و به عنوان كارخانجات 
  . شد  سهامي مطرح
 سلطنت نخست دهة بودجة عمدة بخش آهن راه و كارخانجات احداث هرچند
 كشورهاي برخي با مقايسه در ويژه به ايران صنايع بود،  داده اختصاص خود به را رضاشاه
 رضاشاه دستاوردهاي كه نظرند اين بر برخي. نبود رشديافته چندان تركيه، چون همسايه

 اين و نداشته مناسبي استراتژي ها كارخانه تأسيس و بوده نامتناسب صنايع زمينة در
با وجود اين، با  ).185: 1366 كاتوزيان،( است  بوده پرهزينه سودآوري، از بيش ها طرح

و رضايت شاغالن در اين صنعت كه تا امروز در قيد  توجه به استقبال عمومي از اين امر
ها را در داخل ايران  توان به جرئت اظهار كرد كه احداث اين كارخانه حيات هستند، مي

توان گامي موفق در تاريخ صنايع ضعيف ايران دانست كه جلب رضايت عموم را به  مي
  . است  دنبال داشته
واحـد نسـاجي در بخـش     121، 1320تـا سـقوط پهلـوي اول در سـال      1313از سال 

درصـد از نيـاز داخلـي را تـأمين      15اين توليدات تنهـا  . بافندگي و ريسندگي شكل گرفت
 و صادرات به كمك اول، پهلوي توسط نساجي كارخانجات تأسيس وجودي فلسفة. كرد مي

ب و هرچند نشي ).86: 1368 ؛ رزاقي،9: 1371فلور، (است   بوده وارداتي كاالهاي جايگزيني
كـرد، بـا    فرازهاي سياسي، اهداف بلندمدت صنعت نساجي پهلوي اول را با اختالل مواجـه 

سـازي   روز هـاي نخسـتين پهلـوي دوم در كنـار نوسـازي و بـه       پيگيري و بازبيني در برنامه
  .يافت  به خودكفايي دست 50آالت نساجي، صنعت نساجي ايران در دهة  ماشين

 مـورد  برهـة  در صنعت اين موفقيت. نشد تكرار هرگز دهه آن در نساجي صنعت رشد
 مـوردي  نمونـة  بـر  اتكـا  بـا  ايـران  در صـنعت  ايـن  فـراز  و نشـيب  بررسي ساز زمينه نظر،

 رفتـه  تعطيلـي  بـه  رو اكنـون  مازندران كه نساجي. است  شده مازندران نساجي كارخانجات
 سياسـي  و اقتصادي اجتماعي، حيات بر و داشته فراوان رونقي موردنظر هاي سال در است، 
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 در توليد ركود و كارخانه اين تعطيلي شدن مطرح. است  بوده مؤثر مازندران صنعتي كارگران
  .است  بوده بررسي اين ساز زمينه آن،

  
  مازندران نساجي صنايع .3

اي، كه پهلوي اول در ايران تأسيس كرد، به دو گـروه اصـلي از    كارخانجات نساجيِ زنجيره
دسـتة نخسـت، كارخانجـاتي كـه از نظـر      : پـذير اسـت   و مكاني تقسـيم نظر پيشينة صنعتي 

هايي تأسيس گرديد كه از پيشينة صـنعت نسـاجي در تـاريخ     جغرافيايي در شهرها و استان
ايران برخـوردار بـود؛ ماننـد يـزد، اصـفهان، كاشـان و منـاطقي از ايـن قبيـل؛ دسـتة دوم،           

گونه صنعتي، به عنوان مكـان   حتي هيچاي بدون پيشينة نساجي و  كارخانجاتي كه در منطقه
  .شد  گرفته تأسيس درنظر

بنـدي دوم   بـود، در تقسـيم    صنايع نساجي كه پهلـوي اول در مازنـدران تأسـيس كـرده    
رغـم خودكفـايي در    اقتصاد مازندران به طور سنتي با كشاورزي پيوند داشته و به. گنجد مي

بـافي،   هرچنـد كتـان  . اي نداشـت  نهتوليد كشاورزي، از لحاظ صنعت نساجي ماشيني، پيشـي 
بـه طـور سـنتي و     2آبـاد  و علـي  ،، سـاري 1چادربافي و توليد چادر ابريشـمي در بـارفروش  

گرفت تا صـنعت   مي  دستي قرار دستبافت رايج بود، اين توليدات بيشتر در چارچوب صنايع
آهن شمال، دسـت بـه تأسـيس     پهلوي اول به داليلي چند پس از احداث راه. نوين نساجي

  : كارخانجات نساجي در مازندران زد
دلبستگي به زادگاه و خاستگاه در زمرة عوامل اصلي شخص شـاه بـوده و تقريبـاً او    . 1

هـاي   ؛ امـا، رضاشـاه در سياسـت   )339: 1390فـوران،  (مالك تمامي اراضي مازندران بـود  
ر در پـي اهـدافي كـاربردي و    جست كـه بيشـت   اقتصادي خويش از مشاوراني زبده بهره مي

  .اند تأثيرگذار در صنايع ملّي بوده
مازندران، همچون  كنار كند كه تهران در رضاشاه در سفرش به مازندران، يادآوري مي. 2

. ـ دارد  از نظر توليدات كشاورزي و مواد غذايي  ـ  ثروتمند اي پايتختي فقير است كه همسايه
ونقـل از تهـران بـه مازنـدران      ايجاد سرويس روزانة حملآهن، راه شوسه، پل و  احداث راه

هـايي بـود كـه دولـت بـراي افـزايش        از جملـه روش ) 4: 1314ارديبهشت  22، اطالعات(
كرد تا در صورت بروز جنگ يا محاصره، از حمايـت    مبادالت بين مازندران و تهران مطرح
توسعة اقتصادي مدرن در ايـن   در مقابل، براي. مند گردد اقتصادي و تأمين مواد غذايي بهره

  . ناحيه، به احداث صنايع نساجي در مازندران پرداخت
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داشـت؛ شـاه    كارخانجات نساجي مازندران، اغلب در امالك شخصي رضاشاه قـرار . 3
. زد  بودن در نظر افكار عمومي، به اين عمل دست المنفعه كردن امالكش و عام براي كاربردي
  . مالك عمدة نساجي مازندران بودگذار اصلي و  رضاشاه سرمايه

توليد مواد خام اوليه و موردنياز صنعت نساجي چون كنف در مازندران و گـيالن، از  . 4
. كنـد   توانست به عنوان صنعتي خودكفا مطـرح  ديگر عواملي بود كه نساجي مازندران را مي

ن، به خارج از كنف و پنبة توليدي در مازندران، پيش از تأسيس كارخانجات نساجي مازندرا
و كـاالي خـارجي بـا قيمتـي گـزاف،      ) 104: 1371فلور، (گشت  صادر مي) روسيه(كشور 

اين موارد از جمله عواملي بود كه تأسيس صنايع نساجي را در  .شد دوباره به كشور وارد مي
  .كرد  مازندران تأسيس و تسريع مي

ي را در آن تسـهيل  پيشينة كشاورزي مازندران از دو جهت، ايجـاد كارخانجـات نسـاج   
نخست، نيروي كار موردنياز كارخانه كه از ميان روستاييان فاقـد زمـين و يـا فاقـد     : كرد مي

با وجود اين، در آغاز، كارخانجات نساجي . گشت مي  درآمد در فصول غيركشاورزي فراهم
رضاشاه بـراي غلبـه بـر ايـن كاسـتي،      . رو بود مازندران با كمبود نيروي كار متخصص روبه

انتقـال داد تـا   ) از جمله شهرضا و يـزد (اي از كارگران را به اجبار از نقاط مركزي ايران  عده
مجـد،  (ـ براي نساجي مازنـدران كـار كننـد      به ازاي روزي يك ريال  ـ تقريباً بدون مواجب

ــ در    از سوي وزارت داخله به فرمانداري اصفهان  ـ  هاي متعددي اسناد گزارش). 92: 1389
تأسـيس رضاشـاه در شـمال     هـاي تـازه   زام كارگران از شهرضا جهت كار در نساجيباب اع

وهـواي   اغلب اين كارگران به دليل ناسـازگاري آب ). 1639504: ساكما(كشور وجود دارد 
متخصـص در  ) كارگر(ظاهراً، مشكل كمبود نيروي انساني . ناحيه بيمار گشته و فوت كردند

وابسـته بـه كارخانـة نسـاجي و مهـاجرت اختيـاري       ، با تأسيس مراكز آموزشي 1330دهة 
  .كارگران صنعتي از ساير نقاط ايران رفع گشت

بودن مواد اولية  كرد، فراهم  جهت دوم كه ايجاد صنعت نساجي در مازندران را تسهيل مي
به طور تاريخي، مازندران و گيالن از مراكز توليد ابريشم . توليدات نساجي در مازندران بود

عالوه بـر  ). 18 :1308 ،4ش  ،1س  ،تجارت اطاق مجلة(گشت  يران محسوب ميخام در ا
ابريشم، پشم، پنبه، لفاف، كنف و كتان نيز از اقالم توليدي در كشاورزي مازندران بوده كه از 

ريـال   370شدند؛ به عنوان نمونه، پنبه به قيمت  مواد اولية كارخانجات نساجي محسوب مي
و كـاالي توليـدي بـه    ) 9: 1314خـرداد   26، اطالعات(گشت  به خارج از كشور صادر مي

  .شد وسيلة آن، با قيمتي گزاف مجدداً به ايران وارد مي
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تأسيس شركت سهامي پنبه، پشم و پوست با سـرماية ششصـدهزار ريـال در بنـدر گـز      
و ايجاد قانون انحصار بر تجارت، محـدوديت شـديدي بـر    ) 16: 1314مهر  16، اطالعات(

) 11: 1313 ،98 ش ،6س  تجارت، اطاق مجلة(كرد  سوجات و ابريشم ايجاد ميواردات من
هردوي اين موارد هم از صنايع نساجي مازندران و هـم از توليـدات كشـاورزي مـرتبط بـا      

تـرين   لذا، نظارت دولت بر صادرات و واردات از شـاخص . كرد صنعت نساجي حمايت مي
  .است  از سوي پهلوي اول بوده داليل شكوفايي صنعت نساجي در بدو تأسيس آن

گشـت كـه نخسـتين     كارخانجات نساجي شمال ايران از گيالن تا مازندران را شامل مي
ميليون سرماية اوليه آغاز بـه كـار    7بوده كه با ) بافي كارخانة گوني(نمونة آن در شهر رشت 

و گـيالن   اين كارخانه توليدات و گردش اقتصادي را در صنعت و كشاورزي مازندران. كرد
كه (بافي رشت  ، به خودكفايي كارخانة كيسه1314در سال  اطالعاتروزنامة . كرد مرتبط مي

آالت جديد اشاره كرده كه توليدات آن  و افزودن ماشين) است  بخشي از صنايع نساجي بوده
ها، بـه فكـر صـدور محصـولش اسـت       ضمن رفع احتياجات داخلي موردنياز ساير كارخانه

هـاي نسـاجي    ظاهراً، اين كارخانه الگوي ساير كارخانـه ). 10: 1314خرداد  29، اطالعات(
بافي رشت به  توسعة كارخانة كيسه. ويژه مازندران، تأسيس گشت بوده كه در شمال ايران، به

دليل وابستگي به توليدات كشاورزي در مازندران، بـه بهبـود شـرايط اقتصـادي كشـاورزان      
  .گشت توليدكنندة اين محصول نيز منجر

هـا و   اندازي كارخانجـات نسـاجي مازنـدران توسـط پهلـوي اول، كارخانـه       پيش از راه
و چندين شهر  ،بابل، بابلسر، بهشهر، ساري، نكا، كياكال كني در شهرهاي پاك هاي پنبه كارگاه

 ،اطـاق تجـارت   مجلـة (دادنـد    نيز به حيات خود ادامه 50اند كه تا دهة  ديگر فعاليت داشته
بـه احتمـال فـراوان، ايـن     ). 66: 1371؛ فلـور،  501: 1378؛ سوداگر، 2: 1308 ،1ش  ،1  س

انـد، طـي    كني كه به ساير واحدهاي توليدي نساجي وابسته بـوده  پاك واحدهاي قديمي پنبه
  .گسترش يافتند 50هاي نساجي مازندران در دهة  فرآيند نوسازي كارخانه

بـر توليـد محصـول خـاص در     هاي مختلف و بـا تأكيـد    نساجي مازندران در طي سال
افتتاح كارخانـة  . و چند شهر ديگر تأسيس شد ،، بهشهر، چالوس)شهر قائم(شهرهاي شاهي 

هاي نساجي  اي بر بازگشايي ساير كارخانه ش، مقدمه1313/ م1934ريسي شاهي در سال  نخ
داشـت، هرچنـد در افتتـاح آن      شاه به داليل شخصي به موفقيت آن چشم. در مازندران بود

زمينـة  ). 91: 1389مجد، (شركت نداشت و دكتر كورت ليندن بالت كارخانه را افتتاح كرد 
ها مبتني بر لزوم اصالحات اقتصـادي و   تأسيس كارخانه با تبليغات فراوان از سوي روزنامه
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بـود    آمـده   فـراهم  1313ايجاد كارخانجـات و مقابلـه بـا ورود اجنـاس خـارجي از سـال       
  ).4: 1313خرداد  2، اطالعات(

ظاهراً، توليد مواد خام اولية موردنيـاز صـنايع نسـاجي و فقـدان صـنعت در خاسـتگاه       
اسـت، امـا     شخص شاه علت عمدة انتخاب مازندران براي تأسيس كارخانـة نسـاجي بـوده   

تـأمين  . اسـت   كارخانة مازندران با مشكل تأمين نيروي كار موردنياز كارخانه مواجـه بـوده  
كارخانة نساجي مازندران در دو سطح مهندسان و كارگران ماهر مـورد  نيروي كار موردنياز 

مهندسان شاغل در كارخانه از اتباع آلماني و وابسته بـه شـركت زيمـنس    . توجه دولت بود
شـدند    كارگران غيرماهر كارخانه زير نظر اين مهندسان بـه كـارگراني مـاهر تبـديل    . بودند

ــ شـامل زنـان و      برخالف نساجي چـالوس  ـ  كارگران نساجي شاهي). دوران پهلوي اول(
  ).1391آذر  7 حسن نژاد،(مردان از ميان نيروهاي بومي انتخاب شدند 

 و ــ بـوده    رضاشـاه  متحـد    ــ  كشور آلمان از نيز شاهي كارخانة در متخصص مهندسان
در كنـار مكـان    .بـود   شـده   گرفته درنظر آنان اقامت براي شاهي كارخانة نزديكي در مكاني

كم امكانـات تفريحـي و رفـاهي     بود، كم  شده  گرفته اقامتي كه براي مهندسان آلماني درنظر
بود؛ امكاناتي چون باشگاه ورزشي، آسايشـگاه،    شده  گرفته براي مهندسان و كارگران درنظر

مـثالً،  شيرخوارگاه و امكاناتي از اين قبيل كه در جهت رفاه و تسهيل كاركنان نساجي بـود؛  
شيرخوارگاه وابسته به نساجي شاهي براي مراقبت از فرزندان كارگران زن شاغل در نساجي 

  ).همان(بود   شده  گرفته درنظر) در ساعات كار(شاهي 
بـود كـه واحـد دوم از      يافتـه   بافي تشـكيل  نساجي شاهي از دو بخش ريسندگي و شال

بـراي  . بافندگي اغلب از زنان ناحيه بودندكاركنان واحد . كرد توليدات واحد اول استفاده مي
بهبود شرايط كاري زنان بافنده در نسـاجي مازنـدران، شـيرخوارگاهي احـداث شـد تـا از       

داري شود، اما در ارتباط بـا رضـايت شـغلي،     فرزندان اين زنان شاغل در ساعات كاري نگه
اند، اطالعي  تر داشته كه آيا اين زنان شاغل نسبت به مردان حقوقي پايين ساعات كاري و اين

  .در دست نيست
م، يـك  1938/ 1317انـدازي كارخانـة نسـاجي شـاهي، در سـال       چند سال پـس از راه 

بـودن   دسـت  در. كارخانة حريربافي در شهر چالوس افتتاح شد كه شخص شاه مالك آن بود
در ايـن   .است  ابريشم، مادة اولية حريربافي، از عوامل عمدة انتخاب مكان اين كارخانه بوده

نبـود ابريشـم، چراكـه ابريشـم       ـ  بافي يزد به دليل نبود درخت توت ها، كارخانة ابريشم سال
ـ با ركـود    گشت تأسيس چالوس مورد استفاده واقع مي توليدي در مازندران در كارخانة تازه
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چالوس همانند نساجي شاهي، ) بافي حرير(مشكل عمدة كارخانة نساجي . بود  مواجه گشته
هاي بافندگي بود؛ لذا، به دستور پهلوي اول، كارگراني براي  نبود كارگران ماهر براي دستگاه

  ).92 -  91: 1389مجد، (كار اجباري به نساجي چالوس فرستاده شدند 
 بـه  نسـاجي  آلمـان،  شـدن  خارج صحنه از و رضاشاه سقوط دوم، جهاني جنگ وقوع با

دفعـات بـا    ، نسـاجي مازنـدران بـه   30در دهة . داد  ادامه بومي كارگران توسط خود فعاليت
؛ مسـتوفي،  1639504: سـاكما (هاي كارگري و اختالل در خط توليـد مواجـه شـد     شورش
، اما هيچگاه اين وقـايع موجـب توقـف در خـط توليـد نسـاجي مازنـدران        )3/429: 1343
ع نساجي دولت مبلغ كالني را به توسعة صناي ،1334سال  در عمراني برنامة آغاز با. نگشت

آالت نوين صنعت نسـاجي، تنهـا واحـدهاي     مازندران اختصاص داده و با واردكردن ماشين
  .ميليون متر در سال افزايش دادند 30ميليون متر به  5شهر، توليد خود را از  نساجي قائم
 ،)شهر قائم(شاهي  شهرهاي در توليدي واحد چندين با مازندرن در آغاز نساجي

 خورشيدي 1343 تا 1305 هاي سال فاصلة در محمودآباد، بعدها و چالوس بهشهر،
قصد  به 3 و 2 ،1 هاي شماره توليدي واحد 3 شهر قائم در نمونه، به عنوان شد؛ اندازي راه

 ايجاد بافي گوني و پشمي اي، پنبه هاي پارچه) رنگرزي و ،بافندگي ريسندگي،( توليد
 اكريلتاب و سازي چيت توليدي واحد 2 رسيد؛ واحد 5 به بعد هاي دهه در كه گشت
 در چالوس در نيز نساجي واحد 1 مصنوعي، الياف و كتاني هاي پارچه توليد به نيز بهشهر
واحد نساجي تا پايان عصر  8در مجموع،  ).همان(اند  بوده مشغول حريربافي عرصة

  . است  پهلوي دوم در مازندران فعال بوده
: زايـي  نخست، اشتغال: است  صنايع ايران اهميت داشتهنساجي مازندران از دو نظر در 

كـارگر را پوشـش    3800، دو واحد نساجي بهشهر و شـاهي،  1350شده تنها در سال  گفته
داده كه با درنظرگرفتن شاغالن در مراكز خدماتي وابسته به نسـاجي مازنـدران و سـاير     مي

، جايگاه نساجي مازنـدران در  رسد؛ دوم مي نظر اي به واحدهاي توليدي، رقم قابل مالحظه
نوسازي در واحدهاي توليدي نساجي مازندران بـه  : پهلوي دوم هاي صنعتي روند سياست

دولت در بدو نوسـازي و  . بود  هاي دولتي مطرح گذاري عنوان طرحي بلندمدت در سرمايه
ت؛ اسـ   افتتاح واحدهاي جديد در نساجي مازندران، انتظار سود و يا بازدهي مثبت نداشته

تنهـا بـراي    شـهر نـه   ، دو كارخانـة نسـاجي بهشـهر و قـائم    1350به عنوان نمونه، در سال 
ميليون ريال زيان بـه همـراه داشـت     4/13گذار دولتي بازدهي نداشته، بلكه حدود  سرمايه

اين امر موجب دلسردي بخش دولتي و يا ركود نساجي مازندران ). 503: 1378سوداگر، (
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ميليـون ريـال   89تنها موجب  بخشي نه اين نتيجه. ل حاصل دادنشد و با گذشت چندين سا
شد، بلكه خودكفايي را در صنعت نساجي ايران در پـي   1355  -   1354سود در سال كاري 

اي در خودكفايي صنعت نساجي ايران در ايـن   نساجي مازندران سهم قابل مالحظه. داشت
  .است  دوران داشته
 سـفارت  بازرگـاني  وابسـتة . بـود  رضاشـاه  شـخص  شـاهي،  نساجي عمدة گذار سرمايه
 نسـاجي  كارخانـة  تأسـيس  براي موردنياز سرماية تومان هزار 500 از كه كرد تأكيد انگلستان
 پـنجم  يـك  و ملّـي  بانـك  سوي از مقدار همين شد؛ متحمل شاه شخص را پنجم دو شاهي،
 موردنياز آالت ماشين نصب و كردن فراهم مسئول كه زيمنس آلماني شركت توسط مانده باقي

 از پـيش  ايـران  در زيمـنس  آلماني كارخانة). 90: 1389 مجد،( پذيرفت انجام بود، كارخانه
 هـاي  روزنامه در روزه هر تقريباً، بود؛  كرده كسب خود براي وسيعي بازار دوم جهاني جنگ
 :1314 فروردين 5، اطالعات(داشت  خود توليدي آالت ماشين انواع از تبليغاتي آگهي تهران

از ايـن  . رنـگ شـد   دوم كـم  پهلـوي  سفيد انقالب انحصار دولت بر نساجي مازندران با ).5
 كارخانجـات  مازندران نيز در كنار ساير واحدهاي نساجي كشور بـه عنـوان   نساجي دوران،
شكوفايي صنايع نساجي مازندران در همين برهة حضور مشترك بخش  .شد  مطرح سهامي

 سـال  مصـوب  اسكناس، پشتوانة اصالح قانون اين، بر عالوه. دولتي و خصوصي رخ نمود
 گرديد تزريق نساجي صنعت جمله از كشور صنايع به بسياري پول آن موجب به كه 1336

  .شد نوسازي صنعت اين خاطر بدين و
مازندران به عنوان يكي از صنايع مشترك بين بخش دولتي و خصوصـي  صنايع نساجي 

داد، اما ايـن صـنعت نيـز در كنـار سـاير        پس از انقالب اسالمي نيز به حيات خويش ادامه
حضور پررنگ . است  هاي اخير با ضعف و انحطاط مواجه بوده صنايع توليدي ايران در سال

توجهي به حقـوق كـارگري،    صنايع و بيهاي دولتي و كم تخصص در امور مديريت  بخش
و رو بـه تعطيلـي رفـتن     كارگري هاي در كنار غلبه با واردات در اين زمينه، سبب نارضايتي

   .است  نساجي مازندران شده
 خصوصـي  بخـش  و دولتي بخش بين مشترك توليدي عرصة مازندران نساجي هرچند

 موجـب  دولتـي  بخـش  ارانحصـ  مواقع برخي در و خصوصي بخش هاي طلبي منفعت بوده،
 بخـش  شـرايط  شـدن  گرفتـه  ناديـده  آن از تـر  مهم و نساجي توليدات سطح در كيفي كاهش

 رفتن تعطيلي به رو سبب چه آن. است  شده آالت ماشين روزكردن به و تجهيز عدم كارگري،
 صـنايع  تمـامي  كـه  است مشكلي يادشده، عوامل بر عالوه گشته، مازندران نساجي كارخانة
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 حد از بيش و نسنجيده ورود آن و گشته مواجه آن با آمريكا و اروپا ايران، بزرگ و كوچك
 از برخـي   همكاري البته،. است  بوده ايران نساجي بازار در چيني ارزان و نامرغوب توليدات

در  گردد، نيز مزبور كه به داليل سياسي بروز مي ةكارخان نوسازي براي خارجي كارخانجات
  .بودثر ؤاين روند م

  
  مازندران نساجي اجتماعي تأثيرات. 4

 از آن، بـه  وابسته رفاهي و آموزشي مراكز آن تبع به و مازندران نساجي كارخانجات توسعة
هرچنـد رشـد    .است  بوده 50 و 40 دهة ايران در نساجي صنعت شكوفايي پيامدهاي جمله

ناكارآيي اين صنعت در  اند، صنعت نساجي را از جمله نتايج افزايش درآمدهاي نفتي دانسته
دوران اخير و دورشـدن از اهـداف مـورد نظـر مؤسسـان اوليـة صـنعت نسـاجي در بـاب          

هاي خارجي، خود گوياي نياز به بـازبيني تـاريخي    نيازي از واردات پارچه زايي و بي اشتغال
هاي توليدي و مديريتي است كه در هنگام تأسيس كارخانجات نساجي مازنـدران   در عرصه

  .است  ظر بودهمورد ن
 در نيـز  سياسـي  و اجتمـاعي  نتـايج  صنعتي، و اقتصادي نتايج بر عالوه ها كارخانه ايجاد

 دنبال به ايران در را صنعتي كارگران طبقة پيدايي كارخانجات، تأسيس. داشت دنبال به ايران
 روستاييان كه زندگي سطح. بودند روستايي مهاجران اغلب كه كارگراني طبقة يعني، داشت؛
 نداشـتند  مناسـبي  زندگي سطح دادند، مي تشكيل شاه رضا دوران در را ايران جمعيت بيشتر

 افـزايش  و شـهرها  بـه  آنان مهاجرت موجب ها كارخانه تأسيس لذا، ؛)157: 1390 اتابكي،(
  ).343 ،349: 1390 فوران،( گشت 1319 تا 1313 هاي سال فاصلة در شهري جمعيت

كارگران نساجي مازندران در دوران پهلوي اول و دوم با خاستگاه اجتماعي و قومي 
تأسـيس   عموم كارگران شـاغل در صـنايع تـازه   . است  هاي فراواني همراه بوده دگرگوني

بـود؛    يافته  نساجي مازندران در دهة نخستين، از روستاييان بومي و فاقد مالكيت تشكيل
نساجي شاهي، بـه روسـتاهاي   درصد نخستين نسل كارگران  52به عنوان نمونه، حدود 

اما، اين صنعت براي شكوفايي و ادامـة  ). 183: 1378آبراهاميان، (اند  اطراف تعلق داشته
پهلـوي اول بـراي حـل كمبـود نيـروي انسـاني       . حيات به كارگران مـاهر نيازمنـد بـود   

متخصص در حد كارگران، سياست انتقال اجباري كارگران ماهر را از ساير نقـاط ايـران   
اين سياست بـه دليـل   ). 125: همان(گرفت  فعاليت در صنايع نساجي مازندران پي براي

شرايط طبيعي و دوري جغرافيايي اين ناحيه از ايران مركزي با استقبال مواجه نشد؛ لذا، 
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نتيجـه مانـده و تـأثيري بـر      جايي جمعيتي در جهت توسعة اقتصادي بـي  اين سياست جابه
اين شرايط تقريباً تا تحـوالت  . انجات نساجي نداشتبافت جمعيتي شهرهاي داراي كارخ

  .يافت  ادامه 50اقتصادي دهة 
در راسـتاي سياسـت    نسـاجي  نـوين  فنون آموزش براي كارگران از اي عده ،50 دهة در

شـاهي   نسـاجي  كـار  نيـروي  دوران، ايـن  تـا . شـدند  اعزام اروپا توسعة صنعت نساجي، به
 سـوي  از منتشـره  آمـار  طبق بر. شد مي تأمين روستاييان ويژه به مازندران بوميان از همچنان
 درصد 86/67 حدود ،1355 تا 1351هاي  سال فاصلة در صنايع نوسازي و گسترش سازمان
: 1378 سـوداگر، ( داشتند تعلق روستاها به اجتماعي، زمينة نظر از مازندران نساجي كارگران

 ايـران  نقاط ساير از كارگران سيل مازندران، نساجي توسعة و رشد با ،50 دهة از اما،). 747
در واقـع، تأسـيس و   . شد ايجاد تغييراتي آمارها اين در و شده شاهي ويژه به مازندران روانة

ساز تغيير  اند، زمينه رشد صنعت نساجي در شهرهايي از مازندران كه ميزبان اين صنعت بوده
كز اصلي صنعت نساجي مازندران خصوص شاهي به عنوان مر به بافت جمعيتي اين شهرها، 

شـده كـه    ها، موجب حضور اين كارخانجات عالوه بر تأثيرگذاري بر بافت جمعيتي آن. شد
  .اين شهرها پذيراي مهاجران جوياي كار فراواني باشند

 با دولت مداوم نزاع و كمونيستي گرايشات نفوذ كارگري، سنديكاهاي گيري شكل
 رضاشاه توسط كارخانجات تأسيس اجتماعي و سياسي نتايج جمله از كارگري، اعتراضات

 عنوان به آينده در پهلوي، سلسلة توسط شده تأسيس كارخانجات كارگران واقع، در. بود
 به را پهلوي سلسلة سياسي و اقتصادي هاي بنيان و گشته مطرح دولت معارض و مخالف
 هاي فعاليت رشد موجب كشور شمال در ها كارخانه ايجاد نمونه، به عنوان كشيدند؛ چالش
 كارخانجات رشد و تأسيس). 358: 1378 آبراهاميان،( شد مازندران در كمونيستي احزاب
 پيوندي مازندران، در كارگر طبقة اجتماعي بخشي هويت و تطور با مازندران نساجي

 پهلوي دوران از مازندران در اجتماعي طبقة اين از گفتن سخن كه جايي تا داشته، ناگسستني
  .آيد مي  نظر به ناقص مازندران، نساجي درنظرداشتن بدون امروز، به تا

ساز تولد يا تكوين حيـات   برپايي واحدهاي گوناگون صنايع نساجي در مازندران، زمينه
مازندران در گذشـته بـه دليـل تأثيرپـذيري از هويـت      . شهري در برخي نقاط مازندران بود
تأسـيس  . است  نبوده  شهرنشيني و حيات شهري مواجهجغرافيايي روستايي، چندان با رشد 

كارخانة نساجي در برخي شهرهاي مازندران، موجب پيدايي حيـات شـهري و بـه تبـع آن     
مؤسسات و نهادهاي مدني مرتبط با زندگي شهري شد؛ به عنوان نمونه، تأسـيس نخسـتين   
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و سـپس شهرسـتان    آباد را به شـهر  كارخانة نساجي مازندران توسط پهلوي اول، قصبة علي
در اين حيات شهري، كارخانة نساجي بـه عنـوان سـتون فقـرات اقتصـاد      . كرد شاهي تبديل
بود و تقريباً تمامي مؤسسات خدماتي، تفريحـي و رفـاهي چـون      شده  گرفته شهري درنظر

هاي ورزشي و حتي نهاد بازار  آهن، راه شوسه، كارخانة برق، مساكن، شيرخوارگاه، سالن راه
. تاي حمايت از مركز اقتصادي شهر يعني كارخانة نساجي مازندران گسـترش يافـت  در راس

 گزينشي مازندران، نساجي صنايع مركز عنوان به شاهي انتخاب در اول پهلوي رسد مي  نظر به
 اقتصـاد  جديـد  تعـاريف  از منـدي  بهـره  با و شهري پيشينة بدون شاهي. است  كرده آگاهانه
 بـه  انـد،  داشـته  روسـتا  يـا  بازار اقتصاد بر متكي شهري پيشينة كه شهرهاي مقابل در شهري
  .گشت  مطرح مازندران شهري حيات در جديد الگوي يك عنوان
  

  گيري نتيجه .5
 مطـرح  پهلوي عصر در صنعتي توسعة سياست از بخشي عنوان به نساجي صنايع اندازي راه

خواسـت نوسـازي    بـه  پاسـخي  ايـران،  در نسـاجي  صنايع رشد و تأسيس واقع، در .گشت 
گرفتن عوامل متعدد فني و محيطـي   نظر صنعت نساجي در مازندران به دليل در. بود صنعتي

تأسيس و توسعة صنايع . گشت  بود، با توفيق مواجه  شده  كه در احداث آن مورد توجه واقع
  .است  هاي متعددي همراه بوده نساجي با چالش

 به كه سرمايه امنيت عدم و خصوصي بخش گذاري سرمايه ضعف رسد مي  نظر به
 در) اول پهلوي( ورود ساز زمينه بود،  يافته انتقال سلسله اين به گذشته از ميراثي صورت
 هاي سياست در ناهمگوني و آميختگي اين. بود عصر اين صنعتي هاي گذاري سرمايه

  مطرح مازندران نساجي صنايع در عمده دار سرمايه و مالك يك صورت به را شاه اقتصادي،
 بر عالوه انتخاب اين با مازندران، اراضي اعظم بخش مالك عنوان به اول پهلوي. كرد

 بر بيشتر نظارت اعمال به قادر خويش، مايملك ارزش بر افزودن و كردن كاربردي
  .بود كشور صنعتي هاي سياست

نسـاجي  هـاي صـنايع    پهلوي اول مازندران، خاستگاه خود را، به صورت يكي از قطـب 
توليـدات  (بـودن مـواد خـام اوليـة      اين انتخاب همچنين مبتني بـر فـراهم  . كرد  ايران مطرح
موردنياز بخش توليدي مانند پنبه، كتان و توليداتي از اين قبيل در صنايع نساجي ) كشاورزي

درنظرگرفتن شرايط توليد مواد اوليه از نقاط قوت در انتخاب مازندران به عنوان يكي از . بود 
  .گردد مي  هاي صنايع نساجي عصر پهلوي محسوب قطب
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بـود؛ از   هايي نيز مواجـه   عالوه بر نقاط قوت، تأسيس اين صنايع در مازندران با ضعف
جمله، كمبود نيروي انساني متخصص و بافت اقتصاد كشاورزي در مازندران، مانع از پيدايي 

تأسيس نساجي در مازنـدران   صنعت تازهطبقة كارگر صنعتي در اين ناحيه از ايران بوده، لذا 
پهلوي اول براي حل اين چـالش، بـه انتقـال    . رو بود به با كمبود نيروي انساني متخصص رو

امـا،  . زد كه سياستي نـاموفق بـود    اجباري كارگران از نقاط مركزي ايران به مازندران دست
ي بـه اروپـا بـراي    هاي توسعة صنعتي خود، با اعـزام كـارگران بـوم    پهلوي دوم در سياست

هايي براي جذب كارگران مهاجر از ساير نقاط ايران، موفق  هاي بيشتر و ايجاد جاذبه آموزش
  .شد تا حدي به اين فقدان در صنعت نساجي مازندران پاسخ دهد

 عوامل از مازندران، نساجي مؤسسان سوي از جغرافيايي و اقتصادي عوامل درنظرگرفتن
 نساجي كارخانجات بقاياي هرچند. است  بوده كشور از ناحيه اين در نساجي صنعت توفيق

. نـدارد  توليد را در كمي و كيفي موفقيت و پويايي گذشته مانند برپاست، همچنان دوران آن
 تعطيلي به رو امروز شد، واقع بررسي مورد نوشتار اين در مازندران كه نساجي صنايع نمونة
عنوان نقاط قوت در توسعة صنعت نساجي در مازندران چه در اين بررسي به  آن. است  رفته

  .شود  تواند در احياي صنايع رو به تعطيل نساجي مازندران مفيد واقع شد، مي  مطرح
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