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Abstract 

The economic crisis of 1929 was one of the most important economic crises in the 

twentieth century, beginning in the United States and spreading immediately to other 

countries. As a result of this crisis, extensive changes in economic and social planning 

occurred in Iran and most countries of the world. This study by using the archival 

documents and written sources by analytical-descriptive method, try to answer this 

question: what were the consequences of the economic crisis of 1929 on the Iranian 

carpet weaving industry? The hypothesis of this study is that the world economic crisis 

was a major variable in the direction of Iran's economic planning, including the 

establishment of a carpet joint stock company. The research findings show that Iranian 

carpet exports fell sharply due to the economic crisis in the US market and trade 

competitions. Due to Iran's foreign trade monopoly program and the formation of 

monopoly companies, carpet exports had some fluctuations. However, the government 

sought to overcome to foreign trade by monopolizing foreign trade and setup a joint-

stock company, but despite the growth of carpet exports in 1931 and 1932, its 

production never reached the pre-crisis position of the global economy. The formation 

of Carpet Joint Stock Company could not improve its position, as a result, this caused 
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widespread unemployment in parts of Iran that were heavily dependent on the 

production and export of carpets. 

Keywords: Carpet Weaving, world Economic Crisis, Export, Carpet Joint Stock 

Company, Foreign Trade. 
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  249- 225، 1401، پاييز و زمستان 2شمارة  ،11نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

 بر توليد و صادرات 1929يامدهاي بحران اقتصاد جهاني پ

  1320تا  1308قالي ايران: 
  *شهرام غالمي

  چكيده
هاي اقتصادي سده بيستم بود كه در آمريكا آغـاز  يكي از مهمترين بحران 1929ران اقتصادي بح

اي درنگ به ساير كشورهاي ديگر سرايت كرد. در نتيجة اين بحران تحوالت گسـترده شد و بي
ريزي اقتصادي و اجتماعي بيشتر كشورهاي جهان پديد آمد. اين بحران در ايـران نيـز   در برنامه
ريزي اقتصادي و زندگي مردم داشت. اين جستار با بررسـي اسـناد   داري در برنامهدامنهتأثيرات 

تحليلي به دنبال پاسخ به اين پرسـش   - هاي مكتوب بازرگاني به روش توصيفيآرشيوي و داده
بافي ايران، به عنوان مهمتـرين كـاالي   بر صنعت قالي 1929است كه پيامدهاي بحران اقتصادي 

تي كشور، چه بود؟ فرضية اين جستار آن است كه بحران اقتصـاد جهـاني يـك    صادراتي غير نف
هاي اقتصادي ايران از جمله برپـايي شـركت سـهامي    ريزيدهي به برنامهمتغير اصلي در جهت

هاي پژوهش نشانگر آن است كه صادرات قالي ايران تحت تأثير بحران اقتصادي قالي بود.  يافته
اني بسيار كاهش يافت. اگر چه دولت كوشيد تا با انحصار بازرگـاني  هاي بازرگآمريكا و رقابت

سهامي قالي بر موانع ساختاري بازرگاني خارجي غلبه  پيدا كند، امـا   خارجي و تشكيل شركت
، توليد و صادرات قالي هيچ گاه به موقعيـت  1311و  1310به رغم رشد صادرات قالي در سال 
. تشكيل شركت سهامي قالي نتوانست موقعيت آن را ببهبود پيش از بحران اقتصاد جهاني نرسيد

هايي از ايران شد بخشد. در نتيجه اين موضوع باعث ركود اقتصادي و بيكاري گسترده در بخش
 كه به شدت وابسته به توليد و صادرات قالي شده بودند.
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  ازرگاني خارجيبافي، بحران اقتصاد جهاني، صادرات، شركت سهامي قالي، بقالي ها: دواژهيكل
  
  مقدمه .1

ناشي از افزايش توليد كشاورزي، كسادي مـزمن در بخـش كشـاورزي،     1929بحران اقتصادي 
بازي گسترده در بـازار  انباشت بدهي كشورهاي اروپايي به آمريكا و رواج وام، اعتبارات و سفته

لحضـه ترقـي   مالي آمريكا بود. چون گرفتن قرض و وام در آمريكا آسان بود، بهاي سـهام هـر   
كرد و به اين ترتيب افراد با خريد و فروش سهام ثروت هنگفتي به دست آوردنـد كـه تنهـا     مي

ها و صاحبان روي كاغذ بود، اما با پايين آمدن ارزش سهام اين پديده مانند يك دومينو بر بانك
 1932تـا   1929هاي % پايين آمد. در سال40ها اثر گذاشت. در طي يك ماه بهاي سهام كارخانه
) درآمد ملي آمريكـا  1386: 2: ج. 1383هزار بانك آمريكايي ورشكست شدند(پامر،  5بيش از 

ميليارد دالر كاهش يافت. صدور كاال و سرمايه به آمريكا متوقف شد و ميزان توليد  35به  85از 
. پيـرن،  ميليون نفر  در آمريكا و اروپا بيكار شـدند  30% پايين آمد. در همين مدت 30جهاني تا 

  )998: 2، ج.1378؛ تامسون، 303- 304: 2، ج. 1357
خواهان و روي كارآمدن فرانكلين روزولت اين مشكالت در آمريكا باعث سقوط جمهوري

شد. اقدام دولت جديد براي مقابله با اين بحران شامل پايين آوردن ارزش دالر، تغيير پول پايـه  
هـاي گمركـي و دادن وام بـراي    اني، افـزايش تعرفـه  گذاري در امور عمراز طال به نقره، سرمايه
) با جهاني شدن بحران، 310- 308، 2: ج.1357؛ پيرن، 999، 2: ج. 1378مسكن بود. (تامسون، 

هاي متفاوتي در پيش گرفتند. از جملـه  حل كشورهاي ديگر نيز با توجه با امكانات موجود، راه
هـاي آمرانـه،   ها براي قانونگـذاري تيار دولتها در پيش گرفتن اقتصاد دستوري، افزايش اخاين

هـاي  بندي واردات، تغيير پول پايه كشور، كاهش عامدانة ارزش پول ملي، افزايش تعرفـه سهميه
  )312- 310گمركي و روي آوردن به مبادالت پاياپاي بود. (پيرن، همان، 

تا الف): علـل و   اي و با تكيه بر منابع دست اول كوشش شدهدر اين مقاله با روش كتابخانه
بـر توليـد و صـادرات قـالي ايـران، ب): اقـدامات دولـت در         1929پيامدهاي بحران اقتصادي 

بررسي شود. اين جستار با رويكرد به نطريه نظام اقتصاد  1310رويارويي با اين بحران، در دهة 
ايـران در  جهاني، بحران اقتصادي آمريكا را به عنوان متغير اصلي در تحوالت صـنعت قاليبـافي   

هـاي فـرش ايـران بـه آمريكـا      در نظر گرفته است. زيرا اوالً تقريباً نيمي از فرسـتاده  1310دهة 
رفت و دوماً بحران مالي اين كشور كه هسته اصلي نظام اقتصاد جهاني بود، تأثير مستقيمي بر  مي

امات بازراهاي صادرات ايران در اروپا و ساير كشورهاي جهـان داشـت. در قسـمت دوم، اقـد    
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آمرانة دولت براي مهـار بحـران اقتصـادي از طريـق تأسـيس شـركت سـهامي فـرش ايـران و          
  گيرد.هاي ارزي و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار مي سياست

  
 پيشينه پژوهش 1.1

ها درباره پيامد بحـران اقتصـاد جهـاني در ايـران انجـام شـده اسـت. از جملـه         برخي پژوهش
در مركز و پيرامـون بـازار    1929پيامد بحران اقتصادي «عنوان اي با سيدحسن شجاعي در مقاله

، بـه بررسـي كلـي    1390، زمستان 9هاي تاريخي ايران و اسالم، ش. در مجلة پژوهش ،»جهاني
اي ديگـر بـا   اين موضوع پرداخته است. همچنين خانم فريده فرضي و سيمين فصيحي در مقاله

، 1393در مجله تاريخ ايران و اسـالم، پـاييز   ، »ايران تأثير بحران اقتصاد جهاني بر ترياك«عنوان 
اي اند. اما تا كنون پژوهش ويژهبه بررسي پيامدهاي بحران اقتصادي در ايران پرداخته 23شماره  
صورت نگرفته اسـت. از ايـن رو،   » توليد و صادرات قالي ايران«تأثير اين بحران بر روي  درباره

كوشد تا به اين پرسـش ياسـخ دهـد كـه بحـران      و ميجستار حاضر پژوهشي است دست اول 
  اقتصادي آمريكا چه تأثيراتي بر بازار قالي ايران در داخل و خارج از كشور داشت؟

  
  . عوامل خارجي محدود كننده بازار قالي ايران پس از بحران اقتصادي2

ايران پديـد آورد و  اي را براي بازار قالي در خارج از ايران تنگناهاي تازه 1929بحران اقتصادي 
مشكالت ساختاري بازرگاني پس از جنگ جهاني يكم را تشديد كرد. در ادامه به برخي از اين 

هاي بازرگاني، افزايش توليد فرش ماشيني و رقابـت  عوامل محدودكننده از جمله افزايش تعرفه
  شود.هاي بازرگاني روسيه اشاره ميشركت

  
  هاي گمركيافزايش تعرفه 1.2

، راهي كه بيشتر كشورهاي جهان براي مقابله 1930ز بحران و ركود اقتصادي در آغاز دهه با برو
هاي گمركي بود. بنـابراين، افـزايش   با آن در پيش گرفتند، محدود كردن واردات و جنگ تعرفه

هاي گمركي و محدود كردن واردات، از يك سو نتيجه بحران اقتصادي و از سوي ديگـر  تعرفه
  صادرات قالي ايران بود.خود علت كاهش 

اسلواكي، روماني و يوگسالوي بسياري از كشورهاي اروپايي مانند اتريش، مجارستان، چك
قالي را جزو كاالهاي لوكس به حساب آورده و به طور كلي از واردات آن جلوگيري كردند. در 
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رها بـه طـور   دادند قالي در انبارهاي گمرك اين كشواسلواكي حتي اجازه نميمجارستان و چك
شد. در هاي دربسته و تحت مراقبت عبور داده ميترانزيت فروخته شود و ناگزير قالي در واگن

رفـت، بايـد در مقابـل آن    آلمان نيز چون خروج پول ممكن نبود، هر مقدار قالي به فروش مـي 
) كشـورهاي  22: 46؛ ش. 31: 41شد. (مجلـه اطـاق تجـارت، ش.    كاالي آلماني خريداري مي

هاي گمركي را بسيار افزايش دادند. بعـداً لهسـتان واردات قـالي را    يس و لهستان نيز تعرفهسوئ
  مشروط به صادرات كاال از اين كشور كرد (همان)

قـروش   440قروش بـه   7كيلو قالي ايران را از  1عوارض گمركي  1308تركيه نيز در سال 
؛ اطاق تجارت، ش. 124- 26؛ 186 - 7: 1381اكبري، دينار) افزايش داد، (علي 200قران و  24(

اما ظاهراً در پي اعتراض بازرگانان ايران و تغيير مسير بازرگـاني قـالي از اسـتانبول بـه     ) 29: 33
اي تعرفـه گمركـي را كـاهش داد.    با تصويب اليحـه  1309فروردين  6يونان و لندن، ناگزير در 

 1310كرد و در ات ترانزيت دريافت مي% مالي6هاي صادراتي ايران گذشته از اين، تركيه از قالي
بندي در نظر گرفت كه هر سـه  براي كاالهاي صادراتي ايران از جمله قالي نوعي سيستم سهميه

، 11؛ مجله اطاق تجارت، ش. 33 :1309، سال 20 .مجله تجارت، ششد. (ماه يك بار اعالم مي
  )18: 13؛ همان ش. 25: 1309شهريور 

باعث شد تـا صـادرات قـالي ايـران بـه فرانسـه،        1308در سال هاي گمركي افزايش تعرفه
: 16، ش. 1308اسلواكي و آلمان به طور چشمگير كاهش پيدا كند. (مجله تجارت، ، سـال   چك

تعرفه گمركي جديـدي بـه اجـرا     1308) گذشته از فرانسه و تركيه، مصر نيز در بهمن سال 16
نباكوي ايران تقريباً دو برابر شد. به موجب گذاشت كه به موجب آن ماليات گمركي بر قالي و ت

شـد،  ، هرگاه كااليي به ميـزان غيرعـادي وارد مـي   1310قانون جديد گمركي انگلستان در سال 
عوارض گمركي انواع قـالي و   1311شد. پس از آن در ارديبهشت مشمول عوارض سنگين مي

: 40؛ ش. 31: 29؛ ش. 19 :1308، اسـفند  18% افزايش يافـت (همـان، ش.   20به  10قاليچه از 
تعرفة هر كيلو فرش ايران و چـين بـه    1930) به موجب قانون جديد آرژانتين در پايان سال 24

% به حقوق گمركي همة كاالها 10پزو طال تعين شد و بعد به موجب قانوني ديگر  8طور ثابت 
تيم بـود. بـه ايـن    سـان  72پـزو و   2اضافه كردند. درحاليكه تا اين هنگام حقوق گمركي آن تنها 

شـد و  % قيمت قالي ايران به عنوان حقوق گمركي دريافت مي57، معادل 1315ترتيب در سال 
، 244گرفتند. (سازمان اسـناد ملـي، سـند شـماره     % هم به عنوان ماليات ارز مي20گذشته از آن 

  ) 29: 790نما جاي
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ادرات قـالي ايـران را دريافـت    % صـ 50در آمريكا، بزرگترين واردكننده قالي ايران كه تقريباً 
هايي توسط آنها در پارلمان اين بافي و ايجاد البيهاي قاليكرد، بر اثر فشار صاحبان كارخانه مي

 58% قيمت قالي رسيد. (مجله اطـاق تجـارت، ش.   75، تعرفه گمركي  به 1308كشور در سال 
ل) تعرفه گمركـي تعـين   ريا 14سنت ( 50براي هر فوت قالي  1308) در سال 29: 1311اسفند 

ريال بود. به عبارتي ديگـر، طبـق ايـن     5تا  4شد، در حاليكه قيمت اصلي توليد هر فوت مربع 
% بيشتر از قيمت اصلي آن بـود، در حاليكـه   350تا  275تعرفه جديد، بهاي گمركي هر پا قالي 

هـاي ارزان بـه   قـالي  % قيمت توليد كاال بود. بنـابراين ورود 25پيشتر تعرفه گمركي تنها برابر با 
هاي ايراني كه از مسير تركيه بـه  آمريكا به طور كلي غير ممكن شد. (همان) گذشته از اين، قالي

بر اين  1308اي كه در سال شدند. به گونهشد، مشمول عوارض بيشتري ميآمريكا ترانزيت مي
از تجارت قالي شد. بنابراين چون بخش مهمي % عوارض از روي قيمت دريافت مي96ها قالي

توانسـت باعـث   آمد، اين موضوع حتي مـي ايران به آمريكا از مسير تركيه و از گمرك تبريز مي
عدد قالي وارد  15.000بحران اقتصادي اين ايالت شود. در نتيجه اين اقدامات، بيشتر از نيمي از 

، 123،  96- 7: 1381اكبري، در انبارهاي اين شهر باقي ماند (علي1308شده به استانبول در سال 
131 (  

اي كـه  بنابراين، به دليل حجم باالي صادرات ايران بـه آمريكـا، مهمتـرين عامـل بازدارنـده     
برد، عوارض گمركي جديـد آمريكـا   تجارت فرش ايران به دنبال بحران اقتصادي از آن رنج مي

صي از ايران هاي ارزان شرقي بود. اين طرح آمريكا، بافندگان فرش در نواحي خابر روي فرش
 ,Lingman(هاي بهتري ببافند و يا به طور كل توليد را متوقف كنند. فرشكرد كه يا را مجبور مي

اي بـه  كردنـد محمولـه  در نتيجة اين بالتكليفي، صادركنندگان ايراني جرأت نمي )31-32 :1930
رز، حـدوداً  رغم قيمت بسيار مسـاعد ا ، به1309آمريكا بفرستند. صادرات پنج ماه نخست سال 

هاي تازه به طـور كـل هماننـد    % صادرات دوره مشابه سال گذشته بود. قيمت فرش50كمتر از 
  )Ibid(هاي كهنه عمالً تابع نوسانات ارزي بود. سال گذشته باقي ماند، درحاليكه قيمت فرش

  1314فهرست ماليات گمركي بر قالي در كشورهاي مختلف اروپا در سال  :1جدول شماره 
  مقدار عوارض گمركي بر هر كيلو قالي  شورنام ك

  درصد ارزش 5/12فرانك فرانسه به اضافه  24  اتريش
  درصد ارزش كاال 5/6فرانك به اضافه  32  السواكيچك

  مارك براي قالي سبك 6هاي سنگين و مارك براي قالي 5  آلمان
  درصد ارزش كاال 10فرانك فرانسه به اضافه  98  لهستان
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  مقدار عوارض گمركي بر هر كيلو قالي  شورنام ك
  فرانك سوئيس 5/1سوئيس؛ در معامالت پاياپاي  فرانك 6  سوئيس
  درصد ارزش كاال 25فرانك فرانسه؛ به اضافه  83  مجارستان
  درصد ارزش كاال 15فرانك فرانسه به اضافه  207  يوگسالوي
  درصد ارزش كاال 5/12فرانك فرانسه به اضافه  115  روماني
  ارزش كاال درصد 5لير ايتاليا به اضافة  44هر متر مربع   ايتاليا

  15: 1314، خرداد، 111منبع: مجلة اطاق تجارت، ش. 
  
  هاي ايرانيقاليگيري از نام توليد قالي ماشيني با بهره 2.2

هاي مهم به ويژه در بازار آمريكا، رقابت كشـورهاي  هاي قالي ايران در بازاراز ديگر محدوديت
هـا و  ش قيمـت ايـن نـوع فـرش    هاي ماشـيني و كـاه  خارجي توليدكننده، افزايش توليد فرش

ترفندهاي گمركي كشورهاي صادركننده بود. براي نمونه كشـور بلغارسـتان بـا تقليـد از شـيوه      
توليد قالي با نام قالي كرمان بخشي از بازار آمريكاي شمالي را در  1310بافي ايران در دهة  قالي

  )11: 1312، مهر 72اختيار گرفته بود. (مجلة اطاق تجارت، ش. 
هاي ايرانـي ماننـد كرمـاني، وطنـي،     هاي فرش ماشيني از نامآمريكا نيز برخي از شركتدر 

آميـزي  بردند و چـون نقشـه و رنـگ   شرقي، گلستان و بهارستان بر روي توليدات خود بهره مي
داد. كردند، جز فروشنده كسي از روي ظاهر آنها را تشـخيص نمـي  هاي ايراني را تقليد ميقالي

هاي ماشيني بهاي قالي توليد آمريكا پايين آمد. براي نمونه بهترين رقابت شركت همچنين، بر اثر
 84ترين قالي ايراني در همـين انـدازه،   دالر بود در حاليكه براي پست 84متر  5/3در  5/2قالي 

رسـيد.  دالر مـي  130دالر هزينه گمركي و شتشو داشت كه با اضـافة بهـاي توليـد، قيمـت آن     
هـاي  دادند. گذشته از اين، رقابـت ميـان مغـازه   ان، قالي آمريكايي را ترجيح ميبنابراين خريدار

بزرگ آمريكا براي پايين آوردن قالي و نياز شديد صادركنندگان جزء، باعث شد تا در مجمـوع  
) 12- 13: 29به نصف برسد. (مجلة اطاق تجارت، ش.  1310ميزان صادرت به آمريكا در سال 

االً شمار بافندگان قالي در امريكا افزايش يافت. بنا بـه گـزارش مجلـه    در اثر اين تحوالت احتم
بافي بودند. نفر در نيويورك و پيرامون آن مشغول قالي 10.250نزديك  1312قالي شرق در سال 

) بنابراين همانگونه كه صـنعتي شـدن جـايگزين واردات بـه     32: 72(مجلة اطاق تجارت، ش. 
ركود صادرات كشاورزي در كشورهاي صادر كننده موارد خـام  رفت عنوان راه حلي براي برون

هاي ماشيني در هاي گمركي در سودمند شدن توليد قاليرسيد، افزايش تعرفهسودمند به نظر مي
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بيشتر بـازار قـالي    كشورهاي وارد كننده قالي مانند آمريكا تأثير داشت و در نتيجه بر محدوديت
  .افزودبراي كشورهاي صادر كنند مي

  
هاي بازرگاني روسيه در ركود فرش ايـران در بازارهـاي لنـدن و    نقش شركت 3.2

  آمريكا
اند يـا  هاي ايران در كشورهاي آمريكا و انگليس فرستادههاي متعددي كه كنسولگريدر گزارش

هاي روسـي  مطالبي كه دربارة بازار قالي در مجلة اطاق تجارت بازتاب يافته، بارها نقش شركت
ماني بازرگاني قالي ايران از مورد اشاره قرار است. بنا به گزارش مجلة تجارت پـيش از  در نابسا

، به دليل فعاليت كمپاني شرق شوروي، مشهد كه از مراكز مهم توليد 1929آغاز بحران اقتصادي 
، برگـه  1306، آبـان  1قالي بود، دچار پريشاني و ركود گرديد. (مجله تجارت، سال اول، شماره 

بـه   1306آنجايي كه خود دولت شوروي ادارة امور بازرگاني را دست داشـت، از سـال   ) از 16
رقيب ماند. آنها همـة محصـول قـالي    بعد بازرگاني قالي لندن را دست گرفته و در اين زمينه بي

كردند. قفقاز، تركستان، بخارا و افغانسان و بخش بزرگي از قالي قديم و نوين ايران را صادر مي
در انگليس هزاران تخته  Arcos آركوسدر ايران و  venshtorg ونشتوركهاي روسي تجارتخانه

رساندند. (مجله مي فرش به صورت كلي و جرئي در همه بازارهاي آمريكا و انگليس به فروش
) به دليل اقدام آژانس بازرگاني روسـيه، در نيمـة دوم   15 - 14: 1308اطاق تجارت، ش.، بهمن 

ع قالي در بازار لندن كاهش يافت. علت آن بود كه روسـيه مقـدار زيـادي    بهاي انوا 1308سال 
كرد، به لنـدن  قالي و قاليچه قديمي بافت قفقاز، بخارا و افغانستان را كه با قالي ايران برابراي مي

فروشي روي آورده و با اين اقـدام اثـر   فروشي به خردهها از كليآورد. همچنين، اين شركتمي
هـا  انان قالي فروش گذاشتند. بنابراين، يگانه راهكار عملي كه براي مقابله با روسمنفي بر بازرگ

هايي در لندن، پـاريس  شد، تشكيل شركت قالي ايران و ايجاد شعبهها مطرح ميو حذف واسطه
  )15: 1308و ساير شهرهاي اروپايي بود. (پيشين 

بود. بـراي نمونـه تجارتخانـه    ها براي كنترل بازار قالي، سياست دامپينگ روش ديگر روس
هاي ايران به ويژه جنس سـاروق،  با خريد اقسام قالي 1309در سال  شوروي Amtorgآمتورگ 

ابتـدا بـه لنـدن نـزد      1310كاشان، همدان، كمره و عراق، همة سفارشات خود را در پايان سال 
امـوال مـذكور در   كمپاني شوروي به نام آرگوس فرستاده و از آنجا به نيويـورك وارد نمودنـد.   

سـنت   50شيلينگ فروخته شد. بنابراين به طور ميـانگين هـر پـا قـالي بـا       2لندن از قرار هر پا 
شد، در حاليكه دالر وارد آمريكا مي 33/1گمرك آمريكا و بهاي حمل و نقل، سرانجام با قيمت 
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روسـيه    گامتـور  دالر بود. شركت 50/1تا  40/1قيمت تمام شده واردات آن براي ساير تجار 
هاي همدان، كمـره و عـراق را   سنت، و قالي 10دالر و  1قالي كاشان و ساروق را از قرار هر پا 

تومان  34تا  32ها را در ايران هر متر را فروخت. در حاليكه همين قاليسنت مي 78تا  75هر پا 
جـار ايرانـي قـالي    كردند. در حاليكه ت% ضرر مي25تا  20ها خريدند.  بنابراين، با اين قيمتمي

سنت،  95تا  78سنت، و قالي همدان، كمره و عراق را هر پا  40تا  35دالر و  1ساروق را هر پا 
كردند. در نتيجه، مؤسسات بازرگـاني آمريكـا بـا رؤسـاي كمپـاني امتـورگ       به آمريكا وارد مي

شـد،  زيـاد مـي   مذاكراتي به عمل آوردند تا آنها را قانع كنند كه از اين رويه كه باعث خسـارت 
ماشـيني   ها بهانة مناسبي براي صـاحبان صـنايع قـالي   دست بردارند. به هر حال، اين كار روس

 1سنت به هر پا  50هاي شرقي از هر پا آمريكا بود تا خواستار افزايش تعرفة گمركي براي قالي
نگ را ادامه هاي بعد سياست دامپيها در سال)  شوروي184- 85: 1381اكبري، دالر شوند. (علي

دالر فروختنـد.   4دالر به  16هاي ايران را در نيويورك يكباره از متري اي كه قاليدادند به گونه
  )2: 1311،  سال 31(مجله تجارت، ش. 

 10دادنـد و بـه جـاي    ها در مقابل صادرات فرش به بازرگانان ايراني وجه نقـد نمـي  روس
، 19شد. (مجله تجارت، ش. جناس شوروي داده ميدادند، حاال  تنها ادرصد براتي كه پيشتر مي

ها طبق قرارداد بازرگاني پاياپاي با ايران، اجازه داشتند تـا قـالي   ) همچنين روس10: 1309سال 
هـاي بـاالتري از   هاي روسي قالي را بـا نـرخ  ايران را خريداري و صادر كنند. در نتيجه شركت

هـاي  كرده و آن را براي نمايندگيكايي خريداري خريداران ثابت و واردكنندگان اروپايي و آمري
هـا بـه   فرسـتادند. روس خود يعني شركت آركوس در لندن و شركت آمتورگ در نيويورك مي

دليل نيازهاي مبرمي كه به پول نقد در آمريكا و جاهاي ديگر داشتند، براي پرداخت آنـي پـول   
فروختند كه گـاهي در نيويـورك   وپايي مينقد آن را ارزانتر از واردكنندگان ثابت آمريكايي و ار

ها در شد. اين در حالي بود كه روس% زير قيمت بازار بود كه باعث اشباع و كسادي بازار مي20
گرفتند و در برابر قالي صادراتي از ايـران در نيويـورك   ازاي واردات كاال به ايران، روبل طال مي

  )1ض ا الف الف  501، محل در آرشيو 24001040كردند. (سند شماره دالر طال دريافت مي
براي آسيب   شرقبر اساس گزارشي ديگر از تشكيالت نظيمه آذربايجان، تجارتخانه روسي 
ها را در لنـدن بـه   زدن به تجارت قالي ايران، مقداري فرش از سلطان آباد عراق خريده و فرش

: 1381اكبري، ؛ علي28 :1311، شهريور 46نصف قيمت فروخته بود. (مجله اطاق تجارت، ش. 
اي طوالني در خانة تيمورتاش وزير دربار با حضور اعضاي ) اين مسئله باعث شد تا جلسه171

اتاق تجارت تهران و نماينده بازرگاني شوروي براي رسيدگي بـه ايـن موضـوع برگـزار شـود.      
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، 48، ش. شكاياتي تنظيم شد كه در نشريات ايران و روسيه بازتاب يافت (مجله اطاق تجـارت 
  )10: 1311آبان 

باعـث شـد تـا     1312گذشته از اينها، عادي سازي روابط آمريكا بـا شـوروي در آذر سـال    
) 30: 84 - 5صادرات قالي اين كشور به آمريكا چنـد برابـر شـود. (مجلـة اطـاق تجـارت ش.       

كاهش  هاي بازرگاني روسيه در كنار بحران اقتصادي در آمريكا، عامل مهمي دربنابراين، سياست
ها وارد عرضه رقابت صادرات قالي حضور بازرگانان آمريكايي در ايران بود. پيش از آنكه روس

هزار دستگاه قالي بافي در ايران  5تا  4بشوند، چند تايي از واردكنندگان آمريكايي هر كدام بين 
محروم شدن  % آن را در اختيار نداشتند و اين باعث10كمتر از  1312داشتند در حاليكه در سال 

ها با معلـق كـردن   شد. بنابراين، روسشان ميزارعان ايراني از منبع مهم درآمد و گذران زندگي
فعاليت واردكنندگان آمريكايي، اين مهمترين صنعت ايران را دچار ركود كرده و با مقادير اندكي 

كردنـد.  كتـه مـي  توانستند سفارش دهند، شرايط خودشان را به توليد كننـدگان ايرانـي دي  كه مي
  ) 1چ ا ب آ 607محل در آرشيو   240023186(اسناد ملي ايران، سند شماره 

هاي بازرگاني دولتي روسيه نقش مهمـي در تغييـر   هاي مخرب شركتبه هر حال، سياست
گيري شركت سـهامي فـرش   هاي بازرگاني ايران داشت و در اين مورد خاص در شكلسياست

  مؤثر بود.
  
  بر صنعت فرش ايران 1929لي بحران اقتصادي پيامدهاي داخ .3

 كاهش صادرات قالي ايران 1.3

به دليل افزايش تقاضاي جهاني مرتباً بـر   1308تا  1303پس از بازسازي اقتصادي اروپا از سال 
اي كـه در  شد. بـه گونـه  ميزان توليد و صادرات قالي ايران به ويژه در بازار آمريكاي افزوده مي

% كل صادرات غير نفتـي  33قالي بيش از  1308تا  1306پيش از بحران، يعني هاي پررونق سال
) آمـار دقيقـي از جمعيـت شـاغل در     13: 16داد. (مجله اطاق تجارت، ش. ايران را تشكيل مي

هـاي پـس از   هـا در سـال  بافي پيش از بحران در دسترس نيست، اما همة گـزارش صنعت قالي
 بافي و كاهش مقـدار صـادرات آن اسـت.   غل در قاليبحران حاكي از كاهش شديد جمعيت شا

هزار نفر به صورت روزمزد و تمام وقـت در توليـد    82حدود  1315طبق برخي آمارها تا سال 
هاي قاليبافي اراك، و بقيـه آن در   % آنها در كارگاه81كردند كه به طور كل بيش از فرش كار مي

 ) شـمار Wilber, 1948: p.137. (كردنـد يت مـي كرمان، قم، مشهد، بيرجند، سبزوار و همدان فعال
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نفـر بـرآورد    180.000نزديـك   1320بافي ايـران تـا سـال    جمعيت شاغل ثابت در بخش قالي
اند كه احتماالً با افزودن مشاغل فرعي مانند استادكاران و طراحان نقشه، شمار افراد شـاغل   كرده

  ؛)42- 43، 48: 1371رسد. (فلور، نفر هم مي 250.000بافي تا در قالي

 : مقايسه صادرات قالي و درصد آن در كل صادرات غير نفتي به نسبت كاالهاي ديگر2جدول شماره 
  (صادرات به هزار ريال)

  سال
  قالي

صادرات 
قالي به 
  آمريكا

درصد 
صادرات 
قالي ايران 
  به آمريكا

  پشم  پنبه

هزار   درصد  هزار ريال
  درصد  هزار ريال  درصد  هزار ريال  درصد  ريال

1307  159.438  1/33  75.432  3/47      15.616    
1308  147.150    78.670  4/53      15.775    
1309 125.500  3/27  60.155  9/47  31.252    23.265    
1310  190.099  26  69.090  3/36  108.451  15  25.340  3  
1311  182.460  34  72.881  9/39  44.879  8  19.035  3  
1312  142.044  30  59.550  9/41  90.519  19  21.995  4  
1313  116.779  2/22  43.944  6/37  95.055  18  29.417  5  
1314  120.677  5/18  47.860  6/39  65.621  1/10  39.517  5/6  
1315  145.804  7/20  60.110  2/41  86.762  13  25.953  3  
1316  104.773  6/15  42.496  5/40  92.589  7/13      
1317  100.145  4/15  31.617  5/31  55.952  6/8      
1318  106.828  2/13  40.538  9/37  118.189  7/14      
1319  120.118  13  43.590  2/36  111.977  1/12      
1320  131.627  2/16  59.705  3/45  32.422  4      

- 16و  1314- 15منبع: وزارت تجارت، اداره عهود و اطالعات، تجارت خاجي ايران در سال هاي اقتصادي 
؛ وزارت دارايي، ادارة كل گمرك. آمار بازرگاني ايران با كشورهاي خارجه 37- 8و  28و  21، ص. 1315

ان اسناد ملي ايران ؛ سازم14: 1309، بهمن 16؛ همان، ش. 24: 130؛ مجله اطاق تجارت، ش. 1325در سال 
  )1318، تير 38؛ مجله بانك ملي، ش. 1چ ا ب آ 607محل در آرشيو   240023186سند شماره  
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هاي پس از بحـران،  آيد، صادرات قالي ايران در سالبر مي 2گونه كه از جدول شماره همان
نسـبت بـه سـال     1312به شدت كاهش يافت. صادرات قالي در سال  1311و  1310بجز سال 

 1311بافي ايران كه در سـال  هاي قالي% پايين آمد. در همين مورد شمار كارگاه40قبل به ميزان 
كاهش يافت. (مجلة اطاق تجارت،  1313مورد در سال  39.760عدد بود، به  93.120در حدود 

قـالي همچنـان جـزو مهمتـرين كـاالي       1310) با اينكـه در دهـه   17: 1314، مرداد 116شماره 
ران باقي ماند، اما ارزش صـادرات آن بـه ميـزان چشـمگيري پـايين آمـد. ميـانگين        صادراتي اي

% كل صادرات غير نفتي ايـران بـود، در حاليكـه ميـانگين     21صادرات قالي در اين دهه حدود 
% بوده است.  نكتة قابل توجه اينكه در مقابـل كـاهش   33صادرات در دهة پيش از بحران بيش 

، صادرات كاالهاي جايگزين يعني پنبه و پشم به طور 1312ل درصدي صادرات قالي در سا40
چشمگيري افزايش يافته است. به عبارت ديگر با افزايش صادرات پشم كه مـادة اصـلي توليـد    

  شد. اي جبران ميقالي بود، كاهش صاردات قالي تا اندازه
چشـمگيري   در هنگامه بحران  اقتصادي، افزايش 1311و  1310هاي هر چند كه ارقام سال

دهد، اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديـد، بايـد در مـورد    در صادرات قالي ايران را نشان مي
ها ترديد كرد. زيرا اوالً مقامات گمرگي ايران تمايل چنداني براي كنترل ارقام صادراتي اين سال

 ,Lingmanنـد. ( دادنمـي شد، نشـان  هايي كه به وسيلة صادركنندگان اعالم ميارزش واقعي كاال

واز صدور، شـماري  ) دوماً پس از اجراي قانون انحصار تجارت خارجي در ايران و ج31 :1930
هاي پسـت  كردند. آنها قاليمند شدن از جواز صدور، سوء استفاده ميتجار كم مايه براي بهر از

ريال قيمت  1000كردند. مثالً براي كااليي كه هاي خوب از اداره گمرك صادر ميرا به نام قالي
گرفتند. و بعد عين اين مبلـغ را كاالهـاي   هزار ريال جواز مي 4تا  3داشت، به نام جنس خوب 

شـد تـا   ) بنابراين، اين عوامل باعث مـي 254: 1381اكبري، كردند. (عليديگر خريده و وارد مي
  رقم صادرات بيش از ارزش واقعي آن نشان داده شود.

هاي گمركي اين كشور بر كاهش صادرات قالي و افزايش تعرفهتأثير ركود اقتصادي آمريكا 
قالي ايران در بازرا آمريكا كـه مهتـرين بـازار     1311و  1310ايران بسيار مشهودتر بود. در سال 
نسبت به سال پيش تا  1313بهاي قالي در بازار آمريكا در سال قالي ايران بود، دچار بحران شد. 

ريكا به دليل ضررهاي هنگفت در بورس، از خريد فرش ايران خريداران آم% كاهش يافت و 16
؛ همان، ش. 30: 84 - 5همان، ش. ؛ 25: 1308سال  3مجلة اطاق تجارت، ش. دست كشيدند. (

هاي شرقي به ) البته اين كاهش واردات تنها براي قالي ايران نبود، بلكه كل واردات قالي18: 48
كـاهش   1312% به نسبت سـال  19و از لحاظ ارزش  %40از لحاظ مقدار  1313آمريكا در سال 
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هاي بعـد نيـز يعنـي از    در سال )43: 1313، اسفند 106 - 107يافت. (مجلة اطاق تجارت، ش. 
هـاي  به طور كل صادرات قالي ايران به آمريكا تقريباً نصف صادرات سـال  1319تا  1313سال 

  اين شكافت صادراتي را جبران كند.پيش از بحران بود و هيچ بازار ديگري در اروپا نتوانست 
  

  هاي خارجي هاي توليدي داخلي و برچيده شدن شركتتعطيلي كارگاه 2.3
بـاف و كـاهش فعاليـت    يكي ديگر از پيامدهاي اين بحـران، بيكـاري گسـترده كـارگران قـالي     

 بـه بعـد نمـودار شـد.     1311هاي خارجي در ايران بـود كـه اثـرات آن بيشـتر از سـال       شركت
 ايـ  و ندكرد محدود را ناشيهاتيفعال ياهظمالح قابل طور به اي ايران در يباففرش يها شركت

عمـده توليـد فـرش     ) در مناطقSimmonds, 1935:38( .ندشد ستهب يكل ورط به موارد برخي در
هاي توليدي وارد آمد و بسياري از بافندگان بيكار شدند. در زمستان خسارات زيادي به شركت

% كاهش يافت و حـدود چنـد   40تا  20قالي كاشان نسبت به مهرماه اين سال  بهاي 1309سال 
صد هزار تومان به صنعتگران اين منطقه خسارت وارد آمد. در منطقه آران در نزديك كاشان تـا  

عـدد قـالي بـه     50بافتند و ماهيانـه  دار قالي داشت كه غالباً قالي بزرگ مي 600پيش از بحران، 
بيشتر آنها بيكار شدند. (مجلـه تجـارت، ش.    1309ما در طي ماه شهريور شد، اكاشان صادر مي

% كاهش يافـت. در  25تا  1308) در بيرجند، بازار قالي نسبت به سال 4: 1309، سال  22و  21
هاي آنها تعطيـل شـد.   باف بيكار شدند و دستگاهنفر قالي 2500كرمان نيز به دليل كسادي بازار 

  )42، 35: 1309 ، مهر22(مجله تجارت ش. 
% افراد كم سـرمايه  20% سرمايه داران و 10بنا به گزارشي از خراسان، به دليل كسادي بازار 

كردند. در نتيجه هزاران دستگاه قالي در نقاظ مختلف خراسان برچيده شد و بـه دليـل   ضرر مي
ا نابود شدند. هاي شال و قناويزبافي برچيده شده و اغلب اساتيد آنهكسادي و ضرر، اكثر دستگاه
كردنـد، دچـار   بـافي گـذران مـي   افرادي كـه تنهـا از راه قـالي    1313با ادامة اين بحران در سال 

، مـرداد  90- 91؛ همـان، ش.  22- 21: 1311، فروردين 30تنگدستي شدند. (مجله تجارت، ش. 
وضعيت عمومي تجارت بيرجند بـه ويـژه تجـارت فـرش كـه       1312) در آغاز سال 21: 1313

صادرات و وسيلة اصلي گذران زندگي مردم اين ناحيه بود، به كلـي متوقـف شـد. در    مهمترين 
% كاهش يافت. با ايـن حـال   25تا  1311بهاي قالي به نسبت نرخ پايان سال  1312خرداد سال 

هاي خود را تعطيل كردند. (مجلة اطاق تجارت، باف دستگاههيچ خريداري نداشت و افراد قالي
  )28- 29: 66ش. 
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هاي آمريكايي و اروپايي از ايـران  از اين، بحران اقتصادي باعث بيرون رفتن شركت گذشته
كردند، به دليل هاي خارجي معتبري در عراق فعاليت ميشد. تا پيش از بحران اقتصادي شركت
هايش را فروخت. (مجلـة  برچيده شد و ساختمان1310بحران اقتصادي شركت زيگلر در سال 

) كاهش چشمگير بهاي قالي عراق (اراك) كه مهمتـرين توليدكننـده   20: 87اطاق تجارت، ش. 
بـافي و بازرگانـان   قالي باب آمريكا بود، موجب خسارت بسيار بر صـاحبان كارخانجـات قـالي   

بافي كاسـته شـد و صـاحبان    هاي قالياز شمار دستگاه 1312گرديد. در طي چند ماه آغاز سال 
) كسادي 8- 9: 1312، خرداد 64ود شدند. (همان، ش. ها ناگزير به تعطيلي مؤسسات خدستگاه

بهاي قالي ساروق  1313هاي نخست سال هاي بعد ادامه يافت و در ماهبازار قالي عراق در سال
) در مجمـوع بـه دليـل فـروش نـرفتن      18: 90- 91ترين حد خود رسـيد. (همـان. ش.   به پايين
ان دچار تنگدستي شدند. (مجله تجارت هاي ايران بسياري از تجار داخلي در خارج از اير فرش
  )41: 1309، مهر 22ش. 

كردنـد. علـت آن بـه كـار بـردن      % زيـان مـي  20در ساير مناطق كشور نيز توليدكنندگان تا 
ر بـودن   هاي مختلف، بدي بافت و نقشه پشم هاي نامناسب برخالف سليقه مشتريان خارجي، پـ

يش بهـاي پشـم، و مهمتـر از همـه     انبارهاي خـارجي، كـاهش بهـاي ارزهـاي خـارجي، افـزا      
هاي گمركي در آمريكـا بـود. (مجلـه    ها براي واردات و برقراري تعرفههاي دولتتراشي اشكال

  )22: 1311، فروردين 30تجارت، ش.
  

  دستمزدها) - هاي توليد (پشمافزايش هزينه 3.3
بـراي قـالي،    هاي جهانيگفته شد، عالوه بر كاهش تقاضا در بازار 2چنانكه در توضيح جدول 

نوسان قيمت پشم در داخل ايران كه خود متأثر از حجم توليد و تجارت بين المللـي بـود، نيـز    
به بعد، بـا اينكـه كيفيـت     1308آورد. از سال يك مشكل اساسي براي توليد فرش به وجود مي

 هـا پشم، مخصوصاً در خراسان رو به وخامت گذاشته بود، اما به دليل رقابت سخت ميان روس
هـا بـه نحـو    كنندگان فرش به دليـل محـدويت عرضـه محصـول در دسـترس، قيمـت      و توليد

 1312هاي بعـد از  پشم صادراتي در سال ) بهايLingman, 1930: 31-32. (رفتچشمگيري باال 
كيلـوگرم پشـم    1اي كـه بهـاي   هاي پيش از آغاز بحران بود. به گونـه دو برابر بهاي آن در سال

: 37رسيد. (مجله بانك ملـي، ش.   1316در سال  5.53به   1307در سال  ريال 2.7صادراتي از 
هاي اين كشور و در ) افزايش صادرات پشم به روسيه در نتيجة كاهش چشمگير شمار دام318

) 295،303شد. (همـان،  نتيجه افزايش واردات پشم، باعث باال رفتن بهاي آن در داخل ايران مي
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% افـزايش  25تـا   20مظنه پشـم در حـدود    1315در سال  3ره هاي جدول شمابا توجه به داده
هـاي  %  بر قيمت قالي افزوده شد. اين افزايش نسبت به فـرش 10يافت كه در نتيجه آن نزديك 

  هاي گران قيمت بود.ارزان قيمت بسيار بيشتر از فرش

  1314 : مظنه اقسام پشم و ترقي آن نسبت به سال3جدول  شماره 
  درصد ميزان ترقي  1315مظنه سال   1314 مظنه سال  نوع جنس
  25  ريال 15  ريال 12من  1  كرمانشاه
  20  ريال 18  ريال 15من  1  خراسان
  20  ريال 5/11  ريال 5/9من  1  گلپايگان
  36  ريال 27تا  22  ريال 18من   1  كرمان
  ترقي نكرده  ريال 90/10  ريال 90/10من  1  ماكو

  ب آ ا) 5ث  520محل در آرشيو  240022369ماره منبع: سازمان اسناد ملي ايران سند ش

افـزايش يافـت.    1315باف نيز در سـال  عالوه بر افزايش بهاي پشم، دستمزد كارگران فرش
دستمزد كارگران را بـراي   1315شركت مركزي سهامي فرش براي بهبود بافت قالي از آغاز تير 

)  براي نمونـه،  65: 138جارت، ش. ريال افزايش داد. (مجلة اطاق ت 3نشان به بيش از  100هر 
پرداختند، اما از ايـن بـه   ريال مي 28تا  25پيشتر در ساروق براي هر ذرع مربع قالي درجه يك 

ريال  20تا  18كه پيشتر  2هاي درجه شد. همچنين براي فرشريال پرداخت مي 38بعد بايستي 
، محـل  240022369سند شماره شد. (ريال پرداخت مي 28شد، از اين به بعد بايد پرداخت مي

هـاي  نسبت به سال پيش از آن تمـام هزينـه   1315ب آا) بنابراين در سال  5ث  520در آرشيو 
  مواد خام و دستمزدها به شرح زير افزايش يافت:

  درصد افزايش قييمت  1315سال   1314سال   شرح محصول
  20  ريال 48  ريال 40من  1  پشم رنگ شده

  رگ در هر گره 60- 70قالي مشك آباد جنس 
    1315  1314سال   

  20  ريال 36  ريال 30  من 4تا  3پشم  
  2/22  ريال 11  ريال 9  پنبه

  3/33  12  9  دستمزد
  91/22  ريال 59  ريال 48  جمع
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  ) 1چ ا ب آ 607محل در آرشيو   240023186منبع: (سازمان اسناد ملي ايران سند شماره 

هاي توليد قالي اعم از در خصوص جزئيات هزينه بنا بر محاسباتي كه شركت سهامي فرش
هـا توليـد قـالي و    پشم، ريسندگي، رنگرزي، بافت و غيره انجام داده، در كل افزايش اين هزينه

هاي ساليانه توليـد در  ساخت. هر چند اطالع دقيقي از هزينهصادرات آن را با مشكل روبرو مي
اينگونـه   1311رد، امـا از روي آمارهـاي سـال    همه مراكز قاليبافي و شهرهاي بزرگ وجود نـدا 

برابـر، و بهـاي    50تا  8آيد كه هزينه توليد هر ذرع مربع قالي در تهران بسته به كيفيت آن، برمي
برابر بيشتر از تبريز بوده است. به همين ترتيب هزينه توليد انواع قالي در  3تمام شده آن، حدود 

يز بوده است. اما بهاي تمام شـده قـالي در اصـفهان جـز در     برابر بيشتر از تبر 32تا  11اصفهان 
هاي باكيفيت تقريباً يكسان است. هاي كم كيفيت كه دو برابر تبريز بوده، در مورد قاليمورد قالي

بنابراين با توجه هزينة پايين و يكنواخت براي توليد انواع قـالي در تبريـز، و همچنـين ارزانـي     
هـاي قـالي   گذاري شـركت د تا اين شهر كانون مناسبي براي سرمايهشانتقال آن تا مرز باعث مي

  )77- 95: 1311مهر  15، 50باشد. (مجله اطاق تجارت، ش. 

  رك در گره 110 - 120مقايسه قيمت اصلي قالي ساروق 
  20  ريال 72  ريال 60  پشم
  50  24  16  پنبه

  3/33  40  30  دستمزد
  30/28  136  106  جمع

  رگ در يك گره 145 - 160مقايسه قيمت اصلي قالي همدان 
  20  ريال 72  ريال 60  پشم يك و نيم من

  50  24  16  پنبه
  4/9  81  74  دستمزد
  18  177  150  جمع
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  هاي توليد و انتقال آن تا مرز كشور.: مقايسه قيمت تمام شدة يك ذرع مربع انواع قالي و هزينه4جدول شماره 
  (قيمت به ريال) 1311شهريور مهر 

  پودي 60قالي   پودي 50قالي   پودي 40قالي   ديپو 20قالي   

هزينه   قيمت  
  توليد

هزينه 
هزينه   قيمت  انتقال

  توليد
هزينه 
هزينه   قيمت  انتقال

  توليد
هزينه 
هزينه   قيمت  انتقال

  توليد
هزينه 
  انتقال

  --   32  400  -   24  300  --   23  260  6  11  140  اصفهان
    1  450  /.3  1  300  /.3  1  200  --   1  58  تبريز

    50  1000  2  35  700  1  16  320  240  8  160  هرانت
              1  12  200  2  6  75  عراق
  1  32  450  1  18  250  1  10  130  1  5  55  كرمان

ناصري 
  /.5  32  290  /.5  30  270  /.5  23  250  /.5  20  200  (اهواز)

  2  10  800  2  6  500  2  4  350  2  2  120  همدان
              1  7  200  5/3  4  80  يزد

  ؛97تا  - 95: 1311، مهر 50جارت. شماره منبع: مجله اطاق ت
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  .اقدامات دولت براي مقابله با بحران اقتصادي جهاني و صادرات قالي4
  كنترل ارز و انحصار بازرگاني خارجي  1.4

ارزش پول نقره ايران در برابر ارزهاي خارجي به ويـژه پونـد انگلـيس     1308در نيمة دوم سال 
قـران بـاال رفـت.     60بـه   47پوند انگليس از  1كه ارزش اي كاهش چشمگيري يافت. به گونه

اي وضع كرد كه به دولت ايران براي حفظ ارزش پول خود در برابر ارزهاي خارجي قانون تازه
هاي داخلـي تحويـل   % ارز خود را به بانك90كرد تا موجب آن صادركنندگان قالي را وادار مي

ن را كاال وارد كنند. اين قانون باعث شد تا بسياري % آ50دهند و تنها حق داشته باشند تا معادل 
هاي خارجي افتـاد. بنـابراين،   از بازرگانان دست از كار بكشند و كار به دست نمايندگان كمپاني

هـا  چون از يك سو فرش در خارج بازار خوبي نداشت و از سوي ديگر تحويـل ارز بـه بانـك   
، دسـت از كـار كشـيده و شخصـاً داد و سـتد      تومان براي آنهـا مفيـد نبـود    6براي تسعير ليره 

ها انجام هاي كهنه بود و بيشتر توسط كمپاني% صادرات فرش ايران، قالي80كردند. بنابراين  نمي
  )16: 1309، مهر 12گرفت (مجله اطاق تجارت، ش. مي

اقدام ديگر ايران براي مقابله با بحران، كنتـرل واردات و افـزايش عـوارض گمركـي بـراي      
اي اي وارداتي بود. البته ايران تنها در مقابل آن دسـته از كشـورهايي كـه واردات گسـترده    كااله

جويي با كشورهايي مانند آمريكا كـه  اي بزند، اما مقابلهتوانست دست به جنگ تعرفهداشت، مي
صادرات قالي ايران به آنجا زياد و در مقابل واردات كمي به ايران داشـتند، ايـن امكـان وجـود     

ميليون تومان  5/7شت. براي نمونه در اين هنگام صادرات قالي ايران به آمريكا ساالنه نزديك ندا
ميليون تومان بـود. در نتيجـه ادارة اقتصـادي وزارت خارجـه      3/1و واردات اتومبيل در حدود 

  )121: 1381اكبري، دانست. (عليرويارويي با اين كشور را صالح نمي
  

  ار و تأثير نوسانات آن بر صادرات قاليتصويب قانون متمم اسع 2.4
) توضيح داده شد، نوسانات صادرات قـالي ايـران و نمـودار    (بهمانگونه كه پيشتر در قسمت 
تنها وابسته به كشش تقاضـا در مركـز هسـته نظـام اقتصـاد       1310ارزش كلي صادرات در دهه 

توانست در زي و غيره ميهاي پولي و مالي دولت، مجوزهاي ارداري نبود، بلكه سياستسرمايه
  فراز و فرود صادرات مؤثر باشد. 

تصويب قانون كنترل ارز به طور موقت باعث افزايش صادرات كاالهـاي خـارج از شـمول    
قانون اسعار مانند قالي شد. صادرات برخي از كاالهاي داخلي و صنايع دستي ماننـد قـالي كـه    
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ت رونق يافت. زيرا در برابر ترقي بيش از وضعيت خوبي نداشت، در نتيجه اين قانون براي موق
شد. البته پـس از  اندازه بهاي كاالهاي خارجي ناگزيز كاالهاي داخلي هم پس از مدتي گران مي

ها برخي راههاي دور زدن قـانون ارز و قاچـاق را گرفتنـد، و واردكننـدگان     آنكه دولت و بانك
توانند خارج كننـد، نـاگزير پـول    نمي ديدند كه پول حاصل از فروش كاالهايشان راهنگامي مي

دادند. (مجلـه اطـاق تجـارت،    خود را به خريد كاالهاي ايراني و صادر كردن آن اختصاص مي
  )12: 1309، آبان 13ش.

از سوي ديگر، در نتيجة انحصار تجارت خارجي و ايجاد سهميه جواز براي واردات، شمار 
خارجي نداشتند، تنهـا بـراي بـه دسـت آوردن      بسياري از افرادي كه آگاهي زيادي از بازارهاي

شد. همچنين جواز واردات، مقدار زيادي فرش صادر كردند كه در خارج زير قيمت فروخته مي
آالت و لوازم خط آهن مجبور به صادرات كاالي هاي خارجي براي تهية ماشينبرخي از شركت

ها پـايين  ي اروپايي سرازير و با قيمتايراني بودند، بدون مطالعه مقدار زيادي قالي را به بندرها
هـاي  )  در نتيجـه در مـاه  29: 66؛ همـان، ش.  26: 85فروخته شد. (مجلة اطـاق تجـارت، ش.   

هاي درجه يك كاشان اعـم از قـالي و   صادرات قالي رونق گرفت و فرش 1309شهريور و مهر 
اي ين افزايش بها به گونهقران افزايش يافت. در خود محل هم ا 5تا  4قاليچه در تهران، توماني 

شد در نزديك مهر ماه اين سال چند بار ماالتجاره قـالي و قاليچـه از تهـران بـه     بود كه گفته مي
% افزايش قيمت داشت. با اين حال، 30تا  20كاشان حمل شده بود. قالي خراسان نيز در تهران 

، 13فرار گرفت. (همـان، ش. اين رونق در آبان ماه درهم شكست و دوباره كسادي بازار قالي را 
  )25:  1309، آذر 14؛ همان ش. 13و  12: 1309آبان 

به دليل ترقي نرخ پوند، افزايش بهـاي جـواز صـدور و افـزايش سـمية       1312در آذر سال 
واردات، بازار فرش تكان نسبي خورد. اما اين ترقي زياد طول نكشيد و دوباره دچار ركود شد. 

نيز به دليل پايين آمدن ارزش ليـره   1314) در ارديبهشت 26: 84- 85(مجلة اطاق تجارت، ش. 
ريال، صادرات محصـوالت كشـاورزي و قـالي را تحـت تـأثير قـرار داد در نتيجـه         52برابر با 

بازرگانان براي انتظار ترقي ارز از صدور جنس خودداري كردند، زيـرا بـه خـاطر پـايين بـودن      
ز كشور به سود بازرگانان نبود. (مجلة اطاق تجارت، ارزش ليره فروش كاالهاي ايران در خارج ا

  )6: 127شماره 
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  . تشكيل شركت سهامي فرش5
  1309تشكيل موسسه قالي ايران، مدرسه صنايع مستظرفه و مدارس رنگرزي  1.5

همزمـان بـا آغـاز بحـران      1309وزارت اقتصاد ملي به رياست محمدعلي فروغي كه در سـال  
صنعت ملي قالي را در اولويت برنامه اقتصادي خود قرار داد. بنابراين اقتصادي برپا شد، اصالح 

درست شـد كـه داراي سـه شـعبه نقشـه      » موسسه قالي ايران«اي به نام موسسه 1309در سال 
بافي بود. همچنين شواري قـالي تهـران مركـب از متخصصـان گمـرك،      كشي، رنگرزي و قالي

؛ مجله اطاق 29 - 30: 20شد. (مجله تجارت، ش.  رنگرزان و بازرگانان درجه اول قالي تشكيل
با برپايي سنديكايي با سرمايه  1309) اعضاي اين كميسيون در جلسه مهر 25: 12تجارت، ش. 

ميليون تومان موافقـت كردنـد. هـدف از     1بازرگانان و صاحبان كارخانه قالي و دولت، به مبلغ 
توانستند قـالي خـود را بـه    بود كه نمي تشكيل اين سنديكا كمك به فروش قالي تهيه كنندگاني

 1310بـا ايـن حـال، در سـال      )27: 1309، آبـان  13فروش برسانند. (مجله اطاق تجارت، ش. 
هـاي قـالي   هزار تومان براي چاپ و انتشـار نقشـه   15موسسه قالي، منحل شد. در عوض مبلغ 
  )3: 1310، آذر 27اختصاص داده شد (مجله تجارت، ش. 

براي ترقي صنعت قالي ايران، مدرسه صنايع مستظرفه بـه وزارت اقتصـاد    در اقدامي ديگر،
بافي محصول خود را زير نظر دولت و بـا نشـان   هاي قاليانتقال يافت. دولت كوشيد تا شركت

) همچنـين، مدرسـه   31: 1309، سـال   20مخصوص ايران تهيـه نماينـد (مجلـه تجـارت، ش.     
س علمي بود در مدرسـه صـنايع مسـتظرفه در    رنگرزي كه داراي يك كالس عملي و يك كال

) 18: 1309، اسفند 24و  23شد. (همان، ش. كشي دولتي تأسيس بافي و نقشهكنار موسسه قالي
گذشته از اين، كميسيون قالي براي مطالعه در امور قالي و ترقي آن در اغلب شهرها تشـكيل، و  

، اسـفند  24و  23داده شد. (همـان، ش.   هايي به وزارت داخلهبافي دستورالعملبراي رونق قالي
1309 :18(  

  
  تشكيل شركت سهامي مركزي فرش ايران  2.5

هاي روسي، نبود صادرات مستقيم، وجود از ديد بسياري از كارشناسان اقتصادي، وجود شركت
شـد.  هاي بسيار و انحصـار بازرگانـان ارمنـي باعـث افـزايش قيمـت نهـايي قـالي مـي         واسطه
) تنها در بندر نيويورك بيش از يكصد تجارتحانـه فـرش وجـود    184، 118: 1381اكبري،  (علي

داشت كه بيشتر آنها ارامنه و اهالي سوريه و لبنان بودند كه بيشتر به دليل آگاهي از مزاياي قالي 
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) بنـابراين  8: 1307، ارديبهشـت  7هاي هنگفتي به هم زدند. (مجله تجـارت، ش.  ايراني سرمايه
شـايد مشـوق    ايراني براي كنترل توليد و صادرات مستقيم ضروري بود. تشكيل شركت سهامي

هاي رقيـب ايـران ماننـد    هاي سهامي، اقداماتي بود كه در كشورديگر دولت براي ايجاد شركت
هاي دولتي كنترل بازرگاني قالي تركيه صورت گرفته بود. در اين هنگام تركيه با تأسيس شركت

كردند هاي ابريشمي ماشيني توليد ميهاي دولتي تركيه قالين شركترا در اختيار گرفته بود و اي
) بنابراين، احتمـاالً مـواردي ماننـد ايـن     132: 1381اكبري، هاي ايران برتر بود. (عليكه از قالي

  هاي سهامي قالي بود.الگوي مناسبي براي تشويق دولت به ايجاد شركت
و انحصار صدور فرش توسـط   1314ال تا پيش از تشكيل شركت سهامي فرش ايران در س

ها فردي و شركت به طـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم  در      اين شركت، شمار زيادي از تجاتخانه
هاي صادر كننده قالي وجود ندارد. زيرا صادرت قالي نقش داشتند. آمار دقيقي از افراد و شركت

از آنها مشخص نشـده  فعاليت بسياري  1311شركت تجاري ثبت شده در سال  317از مجموع 
توان گفت كه به طـور كـل بيشـترين شـمار     ها مياست. اما از روي اظهارنامه خود اين شركت

پرداختند، به ترتيب در تهران هايي كه به كار صادارت قالي ميهاي شخصي و شركتتجارتخانه
نقش داشـتند،   ها و اتباع خارجي كه در كار صادرات قالياند. بيشتر شركتو تبريز تمركز داشته

به ترتيب در تهران، سلطان آباد و كرمانشاه فعاليـت داشـتند. اطـالع دقيقـي از هويـت مـذهبي       
بازرگانان خارجي و داخلي فعال در صادرات قـالي در دسـت نيسـت امـا بـه طـور كـل همـة         

  اند.هاي صادركننده قالي در كرمانشاه يهودي و از اتباع كشور عراق بوده شركت

  هاي صادركننده قالي پيش از تأسيس شركت سهامي قاليها و شركتتجاتخانه: 5جدول شماره 
  )1311(سال 

  نام محل

هاي ايراني شمار تجارتخانه
  هاي خارجيشمار شركت  هاي ايرانيشمار شركت  صادر كننده قالي

كل 
- تجارتخانه

هاي صادر 
  كننده قالي

فقط صادر 
  كننده فرش

- كل شركت
هاي صادر 
  كننده فرش

 فقط
صادركننده 

  فرش

قالي و 
ساير 
  كاالها

فقط 
صادركننده 

  قالي

  10  10  5  24  13  53  تهران
  3  3  1  4  23  55  تبريز
  ---   --   --   --   1  --   اردبيل
  1  1  1  2  7  21  مشهد
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  نام محل

هاي ايراني شمار تجارتخانه
  هاي خارجيشمار شركت  هاي ايرانيشمار شركت  صادر كننده قالي

كل 
- تجارتخانه

هاي صادر 
  كننده قالي

فقط صادر 
  كننده فرش

- كل شركت
هاي صادر 
  كننده فرش

 فقط
صادركننده 

  فرش

قالي و 
ساير 
  كاالها

فقط 
صادركننده 

  قالي

  --   --   1  1  --   3  بيرجند
  2  4  --   --   2  4  زاهدان
  1  1  --   2  ---   11  شيراز
  1  1  --   --   --   8  اصفهان
  7  7  1  1  1  11  كرمانشاه

          -   2  قصر شيرين
  --   --   --   --   -   1  سنندج
    1  --   ---   -   2  رشت
  --   --   --   --   --   1  بروجرد
ناصري 
  1  1  --   --   -   2  (اهواز)

سلطان آباد 
  6  6  --   --   3  3  (اراك)

  1  1  --   --   ---   6  بندعباس
  2  2  --   --   --   4  بوشهر
          1  7  لنگه
  --   ---   ---   --   --   3  گرگان
  --   --   ---   ---   1  11  يزد

  1  1        --   همدان
  36  39  9  34  52  208  جمع

  40تا  31، برگ 1313، فروردين 83و  82منبع: مجله اطاق تجارت شماره 

به منظور اصالح صنعت و تجارت فـرش، در دسـت گـرفتن بـازار      1314بنابراين، در سال 
شركت «م توزيع آن در كشورهاي خارجي و ايجاد بازارهاي جديد براي فروش آن، شركتي به نا

ميليـون ريـال از سـهام ايـن      30ميليون ريال برپـا شـد.    50با سرمايه اوليه » مركزي فرش ايران
شركت توسط بانك فالحتي و صنعتي پرداخت شد. بانك مزبور نيـز بـراي تـأمين يـك سـوم      
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كـرد و  ميليون ريال از بانك ملي اسـتقراض   10سرمايه اوليه شركت با مجوز وزارت ماليه مبلغ 
  هاي محلي و توليد كنندگان قالي واگذار شد.آن به شركتبقيه 

توانست در مراكز مهم صـنعت فـرش بـا شـراكت افـراد داراي سـرمايه       شركت مركزي مي
% 26شـد:  هاي محلي به ترتيب زير پرداخـت مـي  هاي محلي ايجاد كند. سرمايه شركتشركت

قمنـد. (سـند شـماره    % توسط افـراد عال 49%  سهام شركت مركزي؛ 25توسط شركت مركزي؛ 
)  2: 1314، بهمـن  128ب آ ا؛ مجله اطاق تجارت، ش.  5ث 520محل در آرشيو  240022369

هاي خارجي از هنگام آغاز تأسيس آنها توسط هاي محلي در بازارهاي شركتفروش همة فرش
هـاي  العمل فروش در هر كشور به تناسب هزينهگرفت و مأخذ حقشركت مركزي صورت مي

محـل   240022369شد. (سند شـماره  نا به تصميم هيئت مديره شركت مركزي تعيين ميآن و ب
ب آ ا) شركت سهامي قالي ايران در آلمـان، آمريكـا و انگلـيس نماينـدگي      5ث 520در آرشيو 

بازرگاني برپا كرد. اين شركت همچنين در شهرهاي تبريز، سلطان آباد، كرمان، همدان، مشـهد،  
  هاي مخصوص داشت.كارخانهاراك، كاشان و مالير 

اي از قرارداد خود بـا  بافان ملزم بودند نسخهبراي نظارت بر كيفيت بافت قالي، تجار و قالي
شد و از پايان ها بايد به شركت داده ميكارفرمايان را براي شركت بفرستند. همچنين نقشة قالي

رسيد. براي بهبود بافت قـالي از  ها آماده صادرات به تأييد شركت ميبايد تمام قالي 1315بهمن 
شد. (مجلة اطاق تجارت، ريال  تعين  3نشان به بيش از  100اجرات كارگر براي هر  1315تير 

هاي صادراتي از سوي شركت فرش در ) بازرسي فرش29- 30: 148؛ همان، ش. 65: 138ش. 
گرفت. شركت يكرمان، زاهدان و شيراز صورت م - عراق - همدان - مشهد - تبريز - مراكز تهران

هاي صادراتي موظف بود بود بر تهيه قالي در داخل كشور هـم نظـارت   عالوه بر بازرسي فرش
هاي فرش بـافي، اصـالح نقشـه،    كند. اين وظايف عبارت بودند از: دستور براي اصالح دستگاه

ها، بررسي شرايط كارخانه شستشوي فـرش.  (سـازمان   كيفيت پشم و رنگرزي، آموزش رنگرز
  )3/ 202/228محل در آرشيو 240 - 81806ملي  اسناد

هاي ايجاد شده توسط شـركت بـراي توليـد و صـادرات قـالي باعـث       سرانجام، محدوديت
برخــي  1316اعتراضــات و شــكاياتي بســياري شــد. در نتيجــه بــا مقــررات تــازه در خــرداد  

ننده هاي داخلي برداشته شد و صادرات قالي براي همه كس آزاد شـد، ولـي صـادرك    محدويت
% از 20فروخت. بعد از فروش ارز، بـراي  بايست تمام ارز حاصل از صادرات را به بانك ميمي

% متعلق 20ارزي كه فروخته بود، در صادرات بعدي فرش تعهد فروش نداشت و ارز حاصله تا 
  توانست آن را خارج نمايد. (پيشين، همانجا)به صادرات كننده بود، مي
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عه صنعت قالي ايران، با جلب نظر كارشناسان فني تغييـرات  شركت سهامي فرش براي توس
بر اين، براي تشويق فروش قالي،  آميزي و نقشه قالي انجام داد. عالوهمهمي در طرز بافت، رنگ

هـا، از جملـه تبريـز، مشـهد، اراك و آبـادان       هايي در تهران و شهرستان فروشگاه 1317در سال 
فروخت. بـه ايـن ترتيـب در نتيجـه     دار ميقساط مدتهاي شركت را با ا تأسيس نمود و فرش

اقدامات شركت بر ميزان تقاضا براي خريـد فـرش در داخـل افـزايش يافـت و فـروش آن در       
هاي  آميز بود. با توسعه حوزه فعاليت شركت تعداد دستگاهاي موفقيتبازارهاي خارجي تا اندازه

دسـتگاه در سـال    3639هاي شـركت از   گاهقاليبافي مربوط به آن نيز افزايش يافت و تعداد دست
؛ مجلـه  362- 364: ص 1340افزايش يافـت. (يكتـايي،    1319دستگاه در سال  5280به  1317

به نسـبت سـال    1318)  گذشته از اين، درآمدهاي شركت در سال 11: 212اطاق تجارت، ش. 
نسـبت بـه    1318ل برابر افزايش يافت و مجموع فروش آن در بازار لندن در سا 3تقريباً  1315

هاي نسبي شركت، هيچگـاه صـادرات   برابر شد. با اين حال، به رغم موفقيت 2سال قبل از آن  
؛ همـان،  13- 16: 212هاي طاليي پيش از بحران نرسيد. (مجلة اطاق تجارت، ش. فرش به سال

35 -234  :17 -16(  
  
  . نتيجه گيري6

هـاي  ريـزي و برنامـه  1929صـاد جهـاني   در اين جستار كوشيده شد تا اثرات متقابل بحـران اقت 
مورد بررسي قرار گيرد. بحران  1310اقتصادي ايران در خصوص توليد و صادرات قالي در دهه 

نقطه عطف مهمي در اقتصاد سياسي ايران معاصر بود. اين بحران اقتصاد كشور  1929اقتصادي 
اي ارائـه دهـد.   هاي اقتصادي تازهرا به شدت تحت تأثير قرار داد و دولت را وادار كرد تا برنامه

بنـدي واردات،  هاي اقتصادي ايران مانند كنترل ارز، انحصار بازرگاني خـارجي و سـهميه  برنامه
افزايش  1311و  1310هاي اگرچه صادرات قالي را احتماالً به صورت ظاهري و موقت در سال
دهي صادرات از طريـق  انداد، اما چون موفقيت چشمگيري نداشت، دولت ناگزير شد تا با سام

هاي اي ارائه دهد. شركت سهامي فرش هرچند موفقيتايجاد شركت سهامي فرش، راه حل تازه
تقريباً  1318تا  1315نسبي براي بازاريابي قالي در خارج به دست آورد و درآمد شركت از سال 

هاي رونق پاي سالبرابر شد، اما با اعتراضات بسياري مواجه شد و صادرات قالي هيچگاه به  3
رفت، افزايش چشمگير پيش از بحران نرسيد. از آنجايي كه نيمي از صادرات ايران به آمريكا مي

تعرفه گمركي در آمريكا، توليد گستره قالي ماشيني و كاهش تقاضا در در اين كشـور مهمتـرين   
هاي روسي ي شركتهاي مخرب بازرگانها، شيوهعامل ركود بازار قالي ايران بود. گذشته از اين
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هاي گمركي در اروپا، افزايش دستمزدها و افزايش بهاي پشم در داخـل  در ايران، افزايش تعرفه
در نتيجة كشش تقاضاي خارجي، از جمله عوامل مهمي بودند كه مانع ترقـي دوبـاره توليـد و    

  صادرات قالي شد.
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