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چكیده
بندر بوشهر از دورۀ افشاریه تا اوایل دورۀ پهلوی مهمترین بندر تجاری ایران در سواحل خلیج فارس بود.
همزمان با روی کار آمدن دولت پهلوی اوّل ،علیرغم اینكه بندر بوشهر فاقد تأسیسات بندری با
معیارهای بینالمللی بود ،باز از سایر بنادر ایران فعالتر بود و اکثر شرکتهای تجاری خارجی و تجار
داخلی برای وارد و صادر کردن کاالهای خود از این بندر استفاده میکردند .در دورۀ پهلوی اول
سیاستهای متعددی برای نوسازی کشور اتخاذ و اعمال شد .بخش قابل توجهی از این سیاستها،
سیاستهای اقتصادی بودند .بخشی از سیاستهای اقتصادی دولت باعث برآمدن بندر خرمشهر به عنوان
بندری با تأسیسات ارتباطی در مقابل بندر بوشهر شد .بخشی دیگر از سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی
اول ،مانند انحصار تجارت خارجی ،نیز باعث رشد قاچاق و ناامنی در بندر بوشهر و افول روزافزون آن شد.
این پژوهش علت جابجایي مرکزیت تجاری از بندر بوشهر به بندر خرمشهر را در راهبرد اقتصادي دورۀ
پهلوي اول جستجو ميکند .اگرچه یافتههای این پژوهش رشد آماری تجارت بوشهر را نشان میدهند،
اما این هم معلوم میشود که افزایش تجارت خارجی بندر بوشهر به دلیل باال رفتن حجم تجارت خلیج
فارس در پی راهاندازی خط آهن سراسری و از قِبَل شكوفایی تجاری بندر خرمشهر بوده است .با اجرا
شدن سیاستهای اقتصادی دولت مرکزی ،بندر خرمشهر به بندر اصلی ایران در سواحل خلیج فارس
تبدیل شد و سهم بندر بوشهر از سیاستهای اقتصادی دولت مرکزی تنها رشد قاچاق ،ناامنی و نابسامانی
بود.
واژههای کلیدی :پهلوي اول ،توسعۀ اقتصادي ،تجارت ،بوشهر ،خوزستان
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

n.nemati@tu.ac.ir
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 .1مقدمه
رشد و شكوفایی یا افول و ضعف بندرهای خلیج فارس همواره بر مناسبات اقتصادی و
ارتباطی خلیج فارس تأثیرگذار بوده است .صرف نظر از اینكه چه عواملی زمینههای ضعف
یک بندر را به وجود میآورند ،افول اقتصادی و ضعف نظام مبادالتی یک بندر خود
زمینهساز بروز تغییراتی در اقتصاد منطقه میشود .در نتیجه میتوان گفت که افول بندر
بوشهر در دورۀ پهلوی اول از طرفی متأثر از سیاستهای اقتصادی این عصر بوده است و
از سوی دیگر زمینهساز تحوالت آتی اقتصادی خلیج فارس با توجه به اهمیت شكلگیری
زمینههای ضعف بندر بوشهر ،این پژوهش در پي پاسخ به این سؤال است که چگونه بندر
بوشهر در دورۀ رضاشاه اهمیت تجاري خود را از دست داد و فرضیۀ پژوهش بر این اساس
استوار است که دولتمردان کشور در دورۀ پهلوي اول با تدوین راهبرد اقتصادي براي
توسعه و پیشرفت کشور ،باعث جابجایي مرکز تجاري از بوشهر به منطقه خوزستان شدند.
علیرغم اهمیت جابجایی کانون تجاری خلیج فارس از بندر بوشهر به بندر خرمشهر در این
دورۀ  ،تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آن انجام نشده است.
 .2سیاست اقتصادي دولت در عصر پهلوی اول
به دنبال کودتای سوم اسفند  1299ه.ش /فوریۀ  1921م ،رضاخان به عنوان سردار سپه و
وزیر جنگ به قدرت سیاسی دست یافت .در این زمان قشون به سرعت ترقی کرد و
نوسازی شد .رضاخان اقدام به حمالت پی در پی علیه گروههای قومی ناراضی نمود که
خود مستلزم گسترش و افزایش حمایت مالی بود (آوري .)188 : 1384 ،بدین ترتیب ،همزمان
با نوسازی ارتش ،نوسازی مالیۀ کشور نیز ضروری مینمود .در مجلس پنجم شورای ملی،
کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی راههای رشد اقتصادی تشكیل شد .همكاریهای
متقابل این مجلس و میلسپو سبب اجرای بسیاری از سیاستهای اقتصادی شد .از جمله
حذف حقوق راهداری ،آزاد گذاشتن طرق و شوارع و قابل استفاده کردن راهها ،افزایش
وسایل نقلیه و برداشتن گمرک برای کاالهای مصرفیِ وارداتی و توسعۀ کار کشاورزي از
مصوبات کمیسیون مزبور بود (دولتآبادي .)399-396 :1371 ،اما در نهایت تالشهای میلسپو
برای خاتمه دادن به فساد مالی حاکم بر ارتش ایران با مخالفت و رویارویی شخص
رضاشاه مواجه شد ،که خود در عواید و مداخل لشكر سهیم بود (هوشنگ مهدوي.)130 :1377 ،
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در تداوم استراتژي نیروي سوم و عدم موفقیت رضاشاه در درگیر نمودن آمریكائیان در امور
ایران ،با اشارۀ وي مجلس به کار دکتر میلسپو خاتمه داد.
پس از میلسپو ،ششمین مجلس شوراي ملي در تصویبات متعدد به دولت و وزارت
فواید عامه اجازه داد تا مهندسین و متخصصینی از کشورهاي آمریكا ،آلمان ،سوئیس،
بلژیک و هلند براي اجراي طرحهای اقتصادی استخدام کند (مجلس شوراي ملي-347 :1320 ،
 .)345اما مستشاران جدید از اختیارات همهجانبۀ میلسپو و همكارانش در اصالحات
اقتصادي برخوردار نبودند (باريیر )129 :1363 ،و از این پس اصالحات اقتصادي ایران مطابق
برنامۀ دولتمردان پیش رفت .در آغاز دهۀ  1310شمسی مداخلۀ دولت در تجارت خارجي
بیشتر از عرصههاي دیگر بود .محدود کردن واردات برخي کاالها به منظور صرفهجویي در
ارز ،حمایت از صنایع جدید ،افزایش تولیدات صادراتي ،معاملۀ پایاپاي با کشورهایي که
تجارت خارجيشان در انحصار دولت بود ،مثل شوروي و آلمان ،کوشش براي تحصیل
شرایط بهتر در بازارهاي جهاني ،همگي ضروري شمرده ميشد .در نتیجه ،انحصارهای
دولتي براي ورود کاالهاي ضروري تأسیس شد (مجلس شوراي ملي.)129 :1320 ،
اولین انحصار تجارت خارجي در دولت پهلوي اول با تصویب قانوني در پنجمین
مجلس شوراي ملي آغاز گشت .طبق این مصوبه ،که در تاریخ  9خرداد  1304ه .ش
تصویب شد ،اجازۀ انحصار دولتي قند و چاي و اجازۀ اخذ عوارض گمرکي منحصراً به
دولت داده شد (مجلس شوراي ملي .)189-185 :1324 ،در  26تیر  1307ه .ش ،با تصویب
مجلس ،تریاك نیز به کاالهاي انحصاري دولت اضافه گشت (مجلس شوراي ملي-130 : 1334 ،
 .) 133براي کاالهایي که صادرات آنها در انحصار دولت نبود ،سهمیۀ وارداتي تعیین
میشد .این سهمیه حتياالمكان به درآمد صادراتي بستگي داشت .طبق قانون نظارت بر
ارزهاي خارجي ،ورود کاالهاي تجملي مستلزم کسب مجوز مخصوص گردید و بر اساس
اصالحیۀ قانون مزبور ،صادرکنندگان ميبایست  90درصد ارزي را که در عرض یک سال
کسب کردهاند به دولت بفروشند .در ظاهر به نظر میرسید که دولت بر مبادالت خارجي
نظارت دقیق دارد ،با این حال ،انحصار دولتي بر کاالهاي ضروري باعث افزایش شدید
قاچاق از مرزها شد (بارییر .)129 :1363 ،اما سیاستهای انحصاري دولت ادامه یافت تا جایی
که در  6اسفند  1309ه.ش قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي به دولت به تصویب
مجلس هشتم شوراي ملي رسید.
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از دیگر اقدامات اصالح اقتصادي دورۀ پهلوي اول ميتوان به الغاي حق قضاوت
کنسولي تأسیس بانک ملي ،اصالح نظام پولي کشور و تبدیل واحد پول از قران به ریال،
لغو امتیاز اسكناس بانک شاهي و اعطاي این امتیاز به بانک ملي ایران ،قانون تأسیس
وزارت اقتصاد ملي به جاي وزارت فوائد عامه با هدف کوشش برای تولید و ازدیاد
صادرات ،تشویق و حمایت از صنایع داخلی و تعادل واردات و صادرات کشور اشاره کرد.
عالوه بر آن ،یكی از مهمترین برنامههای اصالحات در کشور ،اصالحات در قشون کشور
بود .این برنامه بدون توجه به راههای سراسری ایران عملی نبود .برنامۀ وسیع راهسازی،
راهآهن سراسری و راههای شوسۀ متعدد ،از عهدۀ وزارت فوائد عامه برنمیآمد .بنابراین ،با
تصویب مادهای ،وزارت تجارت و فالحت و طرق و شوارع به وزارتخانۀ طرق و شوارع و
اقتصاد ملی تجزیه گردید .امور مربوط به تجارت و کشاورزي و صنعت به عهده وزارت
اقتصاد ملی قرار داده شد که اولین وزیر آن ذکاء الملک فروغی بود (وزارت بازرگانی ،بیتا .)23 :
به دنبال این اصالحات اقتصادي ،قانون تأسیس اتاقهاي تجارت به تقاضاي تجار
محلي و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی در تاریخ  10مهر  1309تصویب شد (سازمان اسناد ملی
ایران .)240/61533 ،وظایف اتاقهاي تجارت عبارت بود از تهیه و ارسال هرگونه نظر و
اطالع راجع به امور تجارتي و صنعتي که دولت تقاضا نماید ،اظهار نظر راجع به اوضاع
تجارتي و صنعتي حوزۀ خود براي اصالح و توسعۀ آن و تقدیم گزارشهاي جامع سالیانه و
اظهار نظر راجع به اصالحاتي که باید در کلیۀ قوانین تجارتي به عمل آید ،مخصوصاً راجع
به تعرفههاي گمرکي ،تأسیس دفتر اطالعات و نشر مجالت و آمارهاي تجارتي ،تنظیم
تعرفۀ اسامي تجار و مختصات تجارتي آنها و مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات
اقتصادي (مجلس شورای ملی.)180-172 :1328 ،
اجرای هرکدام ،این سیاستها به تنهایی برای افول جایگاه تجاری بندر بوشهر کافی
بود .اجرای سیاست انحصار تجارت خارجی باعث شیوع قاچاق و ناامنی در بوشهر شد و
سختگیریهایی که از طرف گمرک بوشهر برای جلوگیری از تجارت اقالم انحصاری
میشد تجار را از آن بندر میراند .از طرف دیگر همزمانی انحصار تجارت خارجی با احداث
خط آهن سراسری باعث شد تا تجاری که به سبب قانون انحصار تجارت خارجی متضرر
میشدند و از ناامنی و خرابی بندر بوشهر در رنج بودند به فكر جابجایی دفاتر تجاری خود
به بنادر استان خوزستان بیفتند؛ در این صورت خسارتی که به جهت سیاست انحصار
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تجارت خارجی به تجارت ایشان وارد میشد با حمل و نقل سریع و امنیت بندر خرمشهر تا
حدی قابل جبران بود .حتی سیاستهایی که به نظر میرسید برای بهبود تجارت بوشهر
اتخاذ شده باشند ،به دلیل اینكه پایه و اساس درستی نداشتند نتیجه مطلوبی نداشتند .به
عنوان مثال تأسیس اتاق تجارت در بوشهر و انتقال نظریات و تجربیات تجار بوشهر به
دولت مرکزی در وهلۀ اول بسیار مفید به نظر میرسید ،ولی از آنجایی که تجار از
سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول در رنج بودند ،با این نهاد همدلی و همكاری الزم
نكردند و در عمل اتاق تجارت بوشهر به نهادی دولتی میمانست که تجار با آن همكاری
ظاهری و سطحی میکردند .اجرای این سیاستها باعث شد جایگاه اقتصادی قابل قبولی
را که بوشهر در میان سایر مبادی ورود و خروج کاال در ایران به دست آورده بود ،در طی
چند سال از دست بدهد.
 .3جایگاه اقتصادی بندر بوشهر در میان سایر بنادر در دورۀ پهلوی اول
در یک تقسیمبندي کلي ،بنادر ایران به دو دستۀ بنادر دریاي مازندران و بنادر خلیج فارس
تقسیم ميشوند .از میان بنادر شمالي ایران ،بنادر آستارا ،پهلوي (انزلی) ،مشهدسر،
فریدونكنار ،شهسوار ،بندرگز و بندر شاه (بندر ترکمن) تجاري بودهاند .از این میان ،بندر
پهلوي از همه مهمتر و داراي تأسیسات بندري مجهزتري بوده است (کیهان.)26-25 :1310 ،
بنادر جنوب ایران عبارت بودند از بنادر گواتر ،چاهبهار ،جاسک ،بندر خمیر ،بندرعباس ،بندر
لنگه ،بندر نخیلو ،بندر طاهری ،بندر کنگان ،بندر بوشهر ،بندر ریگ ،بندر دیلم ،بندر
هندیجان ،بندر شاهپور (امام خمینی) ،معشور (ماهشهر) و بندر خرمشهر از این میان بنادر
گواتر ،چاهبهار ،جاسک ،بندرعباس ،بندر لنگه ،بندر بوشهر و بندر خرمشهر به لحاظ تجاري
اهمیت داشت (همو .)33-30 :به جز بنادر ،پایانههاي گمرکي مختلف در سرتاسر کشور وجود
داشتند که کاالهاي تولیدشدۀ محل خود را به دیگر نقاط صادر و کاالهای مورد نیاز را
وارد ميکردند .در نمودار زیر تعدادي از مهمترین پایانههاي گمرکي کشور در دورۀ پهلوي
اول آمده است .در میان این دفاتر گمرکي ،بندر بوشهر یكی از مهمترین مبادی ورود و
خروج کاال محسوب میشد .این بندر در میان بنادر ایرانی خلیج فارس بیشترین میزان
تجارت کاال را ،به لحاظ میزان و قیمت ،تا پیش از به راه افتادن خط آهن خوزستان دارا
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بود .نمودار زیر جایگاه بندر بوشهر را در میان دیگر مبادی ورود و خروج کاال در سال
 1315ش نشان ميدهد.
نمودار شمارۀ  :1جایگاه بندر بوشهر در میان دیگر مبادی تجارت کاال

(ادارۀ کل گمرکات)505: 1320 ،

به استناد آمار مذکور ،در سال  1315ه.ش ،بیشترین واردات ایران از راه خلیج فارس از
بندر بوشهر انجام میشده است ،و در زمینۀ صادرات پس از خوزستان مهمترین بندر
جنوبی ایران به شمار میرفته است .دولت پهلوي اول از میان بنادر جنوبي به بندر شاهپور
و بندر خرمشهر توجه بیشتري نشان ميداد .از میان شهرها نیز به شهرهاي شمالي ایران
اهمیت بسیار ميداد و همین امر باعث شد تا در آن دورۀ دولت بنایي در بوشهر نسازد و
تجار هزینههاي ساختوساز را به عهده بگیرند .اما با گذشت زمان و رکود اقتصادي بندر
بوشهر ،تجار نیز دیگر قادر به انجام چنین فعالیتهایی نبودند (حبل المتین ،ش  .)15 :29جدا از
تأسیسات بندري که در بندر بوشهر بسیار ضعیف بود ،تأسیسات شهري نیز وضعیت
مساعدي براي اسكان تجار نداشت و مخصوصاً بزرگترین مشكل بوشهر در این دوره آب
آشامیدني بسیار نامناسب آن بود (سازمان اسناد ملي ایران .) 290 /4846 :مردم بوشهر این
بيتوجهيها را ناشي از تصمیمات دولت میدانستند (بیات.)92 :1365 ،
تأثیر سیاستهای دولت پهلوی اول بر واردات و صادرات بوشهر
صرف نظر از سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول که مستقیماً به افول جایگاه بندر
بوشهر منجر شد ،سایر سیاستهای دولتی هم به ضرر تجارت و امنیت این منطقه تمام
شد .یكی از این سیاستها برنامۀ خلع سالح حكام محلی بود .مردم بوشهر به برنامۀ دولت
مرکزي براي خلع قدرتهاي محلي و عشایر واکنش نشان دادند .رضاشاه نیروهاي نظامي

تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر  1320-1304ه .ش 129/

را به فرماندهي سرهنگ احمد معیني ،به منظور خلع سالح حكام محلي ،روانۀ این نواحي
کرد ،اما خانها و حكام محلي حاضر به تحویل اسلحۀ خود نشدند و سرانجام کار به
درگیري کشید (همو  .)92 :با آغاز این درگیريها منطقۀ فارس و بنادر میانيِ ساحل شمالي
خلیج فارس متشنج شد و این تأثیر بسزایي بر رکود اقتصاد در منطقه گذاشت .این
اعتراضات باعث میشد امنیت بندر که یكی از مهمترین مؤلفههای یک بندر تجاری است،
مورد تهدید قرار بگیرد .این اعتراضات تجار را نیز درگیر کرد .زمانی که مردم بوشهر به
رهبري فردي روحاني به نام آیتاهللا بالدي به اصالحات ضد اسالمي رضاشاه اعتراض
کردند ،تجار نیز وارد عمل شدند .آیتاهللا بالدي از همان ابتداي اصالحات با آن مخالفت
نمود و ضمن سخنرانيهاي خود از آن انتقاد ميکرد .مخالفت مردم بوشهر با سیاستهاي
دولت مرکزي به سرپرستي آیتاهللا بالدي با چاپ رسالۀ او در مخالفت با سیاستهاي ضد
اسالمي رضاشاه منسجمتر پیش رفت .این رساله ،که با سرمایۀ گروهي از تجار متمول
بوشهري در بمبئي به چاپ رسید ،مخفیانه وارد ایران شد و در سطح وسیع بین مردم
بوشهر و جنوب ایران پخش گردید .این عمل تجار به اعتراضات مردمی عمق بیشتری
داد .به نظر میرسد تجار بوشهر در صدد بودند به این وسیله از نیروی مردمی استفاده کنند
و مخالفت منطقۀ بوشهر با تصمیمات دولت مرکزی را نشان دهند و در مقابل آن قد علم
کنند.
بنابراین در این سالها اوضاع بوشهر آرام نبود و مردم با تصمیمات دولتي که در
محدوده سكونتشان اعمال میشد مخالفت مینمودند .این تشویش و ناآرامی در نهایت به
ناامنی و رکود هرچه بیشتر بوشهر دامن زد .بعد از جنگ جهاني اول ،فقر اقتصادي بسیاري
از ساکنین بنادر و جزایر ایراني را درگیر کرده بود و بسیاری از مردم این خطه ناچار به
مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس شدند (محیایی .)19 :1381 ،پس از انحصار کاالهاي
متعددِ تجاري به دست دولت ،وضع اقتصادي مردم و تجار بوشهر از این هم بدتر شد و
این اقدامات زمینه را براي گسترش قاچاق و تبدیل مردم و تجار سابق به قاچاقچیان کاال
فراهم ساخت .مثالً ،بالفاصله بعد از انحصار تریاک ،مالالتجارۀ یكی از تجار بزرگ بوشهر
که به کار تجارت تریاک اشتغال داشت توقیف شد و کمیسیونی مرکب از رؤسای ادارات
تحت ریاست آقای کالویه ،1رئیس کل عایدات و مستشار اقتصادی ،تشكیل شد و وی را
1. Klavie
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مجبور به پرداخت حقالصدور هنگفتی کردند (سازمان اسناد ملي ایران .)240/19186 :این اقدامات
باعث میشد یا تجار از این بندر مهاجرت کنند یا به صورت غیرقانونی و قاچاقی به فعالیت
خود ادامه بدهند که هر دو به ضعف اقتصاد بوشهر دامن میزد.
پس از تصویب انحصار تجارت کاالهایي مثل تریاك و دخانیات در شهرهاي مختلف
ایران ،از جمله بوشهر ،ادارات انحصار ساخته شد .این ادارات وظیفه داشتند کاالي تجاري
انحصاري مزبور را ،که براي صادر کردن به خارج به آن شهر فرستاده میشد ،انبار کرده تا
دولت بتواند در زمان مقرر آنها را صادر کند .به همین منظور در سال  1310ه.ش در
محوطۀ گمرك بوشهر ،که تا پیش از انحصار فضاي کافي براي نگهداري از
مالالتجارههاي تجار نداشت ،انبارهایي براي کاالهاي انحصاري و خصوصاً تریاك ساخته
شد (سازمان اسناد ملي ایران .)240/28933 :پس از انحصاري شدن تجارت کاالهاي مختلف
تجاري ،دولت به بهانههاي مختلف دست به انهدام و سوزانیدن دارایي تجار ميزد؛ مثالً
دولت در سال  1310مالالتجارۀ میرزا ابوالقاسم بوشهري را که چوب تنباکو بود به این
بهانه که مخالف با تندرستي است به آتش کشید (سازمان اسناد ملي ایران.)240/35186 :
سختگیري در گمرك بوشهر براي جلوگیري از تجارت کاالهاي انحصاري تا حدي بود
که حتي از مرکز نمونۀ کاال به گمرك بوشهر ارسال میشد تا اگر جنسي مشابه آن را در
مالالتجارۀ تجار مشاهده کردند ضبط کنند (سازمان اسناد ملي ایران .)240/2480 :اجناس
ممنوعالورود در صورت کشف در گمرك بوشهر ضبط میشد ،اما در موارد خاص اگر
اجناس ضبطشده کاالیي مانند پودر یا پارچۀ کتان بود ،تجار میتوانستند در مقابل تصدیق
صدور غله براي اجناس انحصاري خود جواز ورود بگیرند (سازمان اسناد ملي ایران.)240/2271 :
انحصار تجارت خارجي براي اقتصاد بندر بوشهر منفعت تجاري نداشت ،چراکه به افزایش
قاچاق در منطقه دامن زد و آزادي تجارت را ،که یكي از شروط مهم براي رونق یک بندر
است ،از این بندر گرفت.
اما نقش بوشهر در ایجاد درآمد انحصار کاال براي دولت مرکزي و موفقیت طرح
انحصار تجارت خارجي تا چه حدي بود؟ در نموداري که در زیر ميآید درآمد دولت از
انحصار قند و شكر ،به تفكیک مبدأ ورودي کاال ،بررسي شده است .این نمودار ضمن
نمایش جایگاه بوشهر در میان دیگر مبادي واردات کاالي انحصاري ،به جایگاه این بندر و
سهم آن در درآمدهاي دولت اشاره میکند.

تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر  1320-1304ه .ش 131/

نمودار شمارۀ  :2درآمدهای دولت از انحصار قند و شكر و چای به تفكیک گمرکات مهم در سال  1316ش.

( سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند)240/34126:

اگرچه دولت مرکزي به اقتصاد بوشهر اهمیتي نميداد ،اما مشاهده میشود که بندر بوشهر
سهم شایاني در عملي نمودن برنامههاي اقتصادي دولت پهلوي اول داشته است.
تأثیر بندر بوشهر بر اجرای سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول
اگرچه دولت با سیاستهای اقتصادی خود افول بندر بوشهر را رقم میزد ،ولی صادرات و
واردات این بندر در جهت سیاستهای نوسازی و صنعتی دولت پهلوی اول بود .اقالم
صادراتی بندر به نفع فعالیتهای صنعتی تغییر کرد و معامالت پایاپای بین بندر بوشهر و
کشورهایی که تجارت خارجیشان در انحصار دولت بود برقرار شد .در دورۀ پهلوی اول
کاالهای مختلفی از طریق بندر بوشهر وارد و صادر میشد .این کاالها به لحاظ نوع و
میزان در هر سال متفاوت بودهاند ،ولی برجستهترین این کاالها که معموالً به میزان و
قیمت متفاوت ،تا سالهای متوالی در فهرست واردات و صادرات تكرار شدهاند .در نمودار
زیر مهمترین واردات بوشهر در سال  1312ه.ش نشان داده شده است.
نمودار شمارۀ  : 3مهمترین واردات بوشهر در سال  1312ش.

(ادارۀ کل گمرکات)185: 1320 ،
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از میان مهمترین کاالهای وارداتی در این سال پارچههای پنبهای به ارزش 29‚512‚496
ریال ،با بیشترین اختالف نسبت به دیگر واردات ،در صدر واردات بندر بوشهر قرار دارد.
پس از آن قند است به ارزش 9‚024‚563ریال و سپس ابزار دستی و ماشینآالت صنعتی
به ارزش 4‚947‚260ریال بیشترین واردات به بندر بوشهر در سال  1312بوده است.
واردات پارچههای پشمی بیشترین کاالي ورودی به بوشهر در سال  1312بوده است .به
طور کلی ،واردات منسوجات تا سال  1314بیشترین واردات ایران را تشكیل میداده است.
از این سال واردات کاالهای صنعتی از منسوجات پیشی گرفته و به نحو چشمگیری
ساختار وارداتی بوشهر را به مرور زمان تغییر داده است .در نمودار زیر نمایی از واردات
منسوجات مختلف (پنبهای ،پشمی ،ابریشمی و  )...ارائه شده است .این نمودار ،در ضمنِ
ارائۀ میزان واردات منسوجات ،به مقایسۀ آن با واردات کاالهای صنعتی میپردازد.
نمودار شمارۀ  :4مقایسۀ میزان واردات منسوجات و کاالهای صنعتی  1320-1311ش.

(ادارۀ کل گمرکات)1313 ،

کاالهای صنعتی در ابتدا به میزان بسیار کم از طریق بندر بوشهر وارد میشد .این
کاالها تا سال  1311ه.ش تنها شامل قلع ،سرب ،روی ،کائوچو ،شیشه آالت ،ماشینآالت
و اتومبیل و لوازم آن بود (ادارۀ کل گمرکات ،)138 :1311 ،ولی رفته رفته ورود این دست کاالها
در سالهای بعد ،هم به لحاظ میزان ورود و هم تعدد و تنوع کاال ،افزایش یافت .در سال
( 1312ادارۀ کل گمرکات ،)182 :1313 ،فلزات و مواد معدنی ،ابزار دستی و ماشینآالت صنعتی،
ماشینهاي بارکش ،دوچرخه و موتورسیكلت و انواع رنگهای طبیعی و مصنوعی به
فهرست کاالهای وارداتي به بوشهر افزوده شده است .در سال  1314افزایش ورود اشیاء
فلزی و تنوع آنها در این فهرست مشاهده میشود (ادارۀ کل گمرکات)336-332 :1315 ،؛ اقسام
آهنآالت ،آهن به شكل میله و صفحه ،آهن برای ساختمان ،ورقههای آهن سفید ،میخ و
پیچ و اشیاء آهنی در این سال به بندر بوشهر وارد شده است .به همین ترتیب ،این روند
ادامه پیدا میکند تا در سال  1316بیشترین میزان ورود کاالهای صنعتی را به بندر

تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر  1320-1304ه .ش 133/

بوشهر ،به ارزش  84127468ریال ،شاهد هستیم (ادارۀ کل گمرکات .)521-518 :1316 ،پس از این
سال واردات کاالهای صنعتی و منسوجات هر دو کاهش پیدا میکرده و دلیل آن بیشک
فعال شدن بنادر استان خوزستان در پی راهاندازی راهآهن سراسری بوده است .صادرات
بندر بوشهر در هر سال ،به لحاظ حجم و تنوع کاال ،متفاوت بوده است .اما ما سال 1312
را براي نمایش کاالهاي صادراتي ایران از طریق بندر بوشهر انتخاب کردیم ،چراکه این
سال یكي از سالهای میاني دوره است و از طرفي سیاستهای اقتصادي و قانون
انحصارات به ثباتي نسبي رسیده و با بررسي این سال میتوان نمایي کلي از صادرات بندر
بوشهر به دست آورد .کاالهای صادراتی ایران از طریق بندر بوشهر در این سال شامل
طیور شكار ،روغن خوراکی ،بادام ،خرما ،گردو و فندق ،میوهجات خشک و تازه ،مویز و
کشمش ،دواجات ،گل سرخ ،بهدانه ،انقوزه ،کتیرا ،صمغها ،خشخاش ،روده ،پشم خام،
موی بز ،پنبه ،قالی و گلیم ،پارچههای پشمی (عبا) ،تریاک ،پوست و مشتقات آن ،تنباکو،
کتاب و رنگهای طبیعی بوده است
نمودار شمارۀ  : 5کاالهاي صادراتي بندر بوشهر در سال  1312ه .ش

( اسناد گمرکات ایران)182 :1313 ،

مطابق مصوبات اقتصادي مجالس شوراي ملي براي ایجاد توازن در تجارت خود و جبران
کمبود ارز ،دولت دست به معامالت پایاپاي یا تهاتري با کشورهاي مختلفی از جمله آلمان
زد .بخشی از این نوع معامالت از طریق بندر بوشهر انجام میشد .به دلیل اینكه در این
معامالت پولی رد و بدل نمیشد ،در محاسبات آماری گمرکات ایران ضبط نشدهاند ،اما در
سندی که در دست است نوع و میزان کاالها در این نوع مبادله از طریق بندر بوشهر شرح
داده شده است.
در سال  1318ه .ش کاالهایی که آمادۀ صادرات به آلمان بود عبارت بودند از پوست،
کتیرا ،ارزن ،پشم ،قالی ،پنبه ،پر طیور ،بادام ،رودۀ حیوانات ،برنج و برگۀ خشکشدۀ میوه.
این اجناس توسط شرکتهای سهامی و تجارتخانههای تجار صادر میشد .شرکتهایی
همچون شرکت سهامی کل کتیرای ایران ،شرکت سهامی پنبه تهران ،شرکت پشم و
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پوستِ گرگان از طریق بندر بوشهر تجارت پایاپای اجناس خود را با آلمان انجام میدادند،
و تجارتخانههایی مانند محمدحسین علیقلی کاشانچی ،یوسف زرینزاده ،محمدعلی
نصرتیان ،شیخ احمد گلهداری ،حاجی احمد عبداللهیان مشهدی ،محمدباقر کوشش ،که
تجارتخانههایی از سراسر ایران از جمله خود بوشهر بودند ،از طریق بندر بوشهر تجارت
پایاپای انجام میدادند .متقابالً از آلمان نیز اجناسی مانند پارچۀ پشمی ،لوازم خانگی ،مقوا
و کاغذ ،تلفن ،المپ ،ساعت ،چكش ،آلومینیوم ،ظروف ،لوازم ماشین ،لوازم تحریر ،ابزار
دستی ،لوازم برقی ،لوازم اتومبیل ،رنگ و زنجیر به صورت تهاتری وارد میشد.
شرکتهای آلمانی که به تجارت تهاتری با ایران از طریق بندر بوشهر میپرداختند عبارت
بودند از :شرکت زیمنس ،کمپانی الكتریكی ،شرکت ایران و آلمان ،شرکت سهامی
زنبورعسل ،بل سی کورنس،1کمپانی الكتریكی ا .ا .گ ،شرکت سهامی رانندگی و بعضی
شرکتهای دیگر (سازمان اسناد ملی ایران.)240/13995 :
تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر افول اقتصاد شهری بندر بوشهر
عالوه بر صادرات و واردات کاال ،جابجایی کاال از شهرهای داخلی ایران به بوشهر و انتقال
کاالهای واردشده از گمرک به شهرهای مرکزی ایران از فعالیتهای اقتصادی بندر بوشهر
به شمار میآمد .این مهم تنها با بازسازی راههای مواصالتی بوشهر بهبود مییافت .در
دورۀ پهلوی اول از جهت راهسازی تمام توجه دولت مرکزی به ایجاد راهآهن سراسری بود
و راههای تجاری بوشهر از نوسازی بینصیب ماندند .این بندر در تقسیمات سیاسي دورۀ
پهلوي اول یكي از شهرهاي استان فارس و مهمترین بندر آن استان محسوب ميشد.
مهمترین مسیر تجارت به داخل کشور از طریق راه بوشهرـ شیراز بود که امنیت آن براي
بوشهر حیاتي بود .رضاشاه ،هم به جهت مقاصد اقتصادي و هم براي نظارت دائم قواي
نظامي بر سراسر کشور ،به ترمیم راههاي قدیمي و ایجاد راههاي شوسۀ جدید پرداخت.
وزارت راه ،طبق تصویب مجلس شوراي ملي در  27اسفند  1308ه .ش ،تأسیس شد و
احداث خطوط شوسه میان کلیۀ شهرهاي ایران و تعمیر و ترمیم آنها به این وزارتخانه
محول گردید (حكیماللهی .)35 :1346 ،با تمام این تالشها تا پایان سال  1308سرویس حمل
و نقل مرتبي بین بوشهر و شیراز و اصفهان برقرار نبود .در سال  1309تجارتخانۀ کازروني
1. Bell C. Korense.
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بوشهر سرویس حمل و نقل تجارتخانۀ کازروني بوشهر را تأسیس نمود که یک دفتر
مرکزي در بوشهر داشت و در شهرهاي برازجان ،کازرون و شیراز هم شعبات فرعي خود را
دایر نمود .این سرویس عبارت از  35دستگاه ماشینهاي باري و سواريِ دو تن و نیم و
سهتن بود که هر روز مالالتجارههاي رسیده به بندر بوشهر را به شیراز و اصفهان و تهران
ميبرد و برعكس کاالهاي صادراتي این شهرها را به بندر بوشهر میرساند (مجلۀ اتاق
تجارت ،ش  .)24 :18در نتیجه ،میتوان گفت که دولت برای انتقال کاالهای رسیده به بندر
بوشهر و توزیع آن در داخل ایران و جمعآوری کاالهای صادراتی شهرهای مختلف و
ارسال آن به بندر بوشهر برای صادرات وسایل ممكن را فراهم ننمود و انجام این مهم را
تجار منطقه به عهده گرفته بودند .تنها در سال  1310بود که همزمان با وقوع قحطي در
بوشهر ،فرماندار بوشهر احداث جادهاي جدید در حاشیۀ ساحلي تا بندرعباس را از طریق
بندر لنگه براي کمک رساني به تأمین آذوقۀ مردم آغاز کرد ،ولي براي ادامۀ کار به بودجۀ
بیشتري احتیاج داشت که از طرف دولت تأمین نشد و کار آن ناتمام ماند (هاکس.)19 :1371،
تبادل کاال بین بوشهر و شیراز ميبایست از طریق راههای زیر انجام میگرفت :الف:
بوشهرـ احمدي ـ برازجان ـ کازرون و شیراز ،ب :بوشهر ـ دریا ـ شیف ـ برازجان ـ
کازرون و شیراز ،ج :بوشهر ـ تنگستان ـ فیروزآباد و شیراز ،د :بوشهرـ برازجان ـ جران و
شیراز ،ه  :بوشهرـ شیف ـ شبانكاره ـ دالكي ـ کازرون و شیراز .از راه اول که کالسكهرو
بود بیشتر عبور و مرور ميشد ،اما نرخ کرایه دائماً در تغییر بود (مجلۀ اتاق تجارت ،ش .)23 :17
دولت پهلوی اول نه تنها برای تسریع تجارت خارجی راههای داخلی منتهی به بندر بوشهر
را گسترش نداد و نظام حمل و نقل منظمی برای آن تهیه نكرد ،بلكه حتی نظارتی بر
میزان کرایۀ دریافتی حمل و نقل موجود نیز به عمل نیاورد .در راههاي تجاري بوشهر
کاروانسراهاي متعددي موجود بود که بیشتر آنها متعلق به آن بندر بود .از میان این
کاروانسراها میتوان کاروانسراي شیخ ،نوابي ،ملکالتجار ،حاج محمدتقي بزاز ،کاروانسراي
حاج محمدجعفر صفر ،دروغني ،میمني ،کوفي ،سید علیاهللا خشتي و گلشن را نام برد
(سدیدالسلطنه کبابی ،بیتا :ورق  .)3همان طور که از نامهای این کاروانسراها مشخص است باز
هم این تجار بودند که برای تسهیل حمل و نقل کاالهای وارداتی و صادراتی بوشهر به
داخل ایران دست به ساخت و ادارۀ کاروانسرا در طول راههای تجاری مواصالتی به بندر
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بوشهر میزدند ،و در دورۀ پهلوی اول به لحاظ کمی و کیفی ،رشد قابل توجهی در این
کاروانسراها بهوجود نیامد.
راههاي تجاري بوشهر به شهرهاي نزدیک مثل دشتي ،دشتستان ،برازجان و غیره
بسیار ناامن بود .به همین دلیل نه تنها امكان ارسال موجودي مالیه شهرهاي تابعه به ادارۀ
مالیۀ بنادر جنوب نبود ،بلكه حتي امكان مراسله نیز نداشتند .براي حل این مشكل معاونت
خزانهداري کل از بانک ملي ایران درخواست کرد تا شعبهاي از بانک مزبور را در بندر
بوشهر گشایش دهد (سازمان اسناد ملي ایران .)240/2728 :به همین دلیل ناامنی و فرسودگی
راهها ،مقامات ایراني معموالً به خارجیان اجازۀ سفر در این جادهها را نمیدادند( .همو)20:
دولت پهلوی اول به جای ایجاد امنیت در راههای تجاری بوشهر تنها به عدم صدور اجازه
برای تردد خارجیان در این مناطق اکتفا نمود .در پاسخ به بیتوجهیهای دولت به اقتصاد
شهری بوشهر ،تجار بوشهر نیز در مقابل به تصمیمات اقتصادی و سیاستهای جدید
دولت بیتوجه بودند .پس از اینكه اتاقهاي تجارت در مناطق مهم تجاري کشور گشوده
شد ،وزارت فالحت و تجارت بخشنامهاي به بوشهر فرستاد و در آن اظهار داشت:
«متأسفانه تاکنون از طرف تجار بوشهر درخواستي جهت تأسیس اتاق تجارت در آن شهر
نرسیده است .بنابراین ،این اداره از تجار آن شهر میخواهد تا سریعتر مطابق مقررات
مراتب را به هیئت معظم پیشنهاد دهد و نظریات خود را براي رفع نواقص امور تجارت این
بندر ارسال دارند» (سازمان اسناد ملي ایران 52 .)293/6655 :نفر از تجار داخله و خارجه ،برحسب
دعوت حكمران بنادر ،در دارالحكومه حاضر گردیده (حبل المتین ،ش  )20 :13و  12نفر به قرار
به عضویت اتاق تجارت بوشهر انتخاب شدند که مهمترین ایشان اینان بودند :آقاي حاج
محمدباقر بهبهاني ،آقاي میرزا ابوالقاسم توکل ،آقاي محمود پوررضا ،آقاي سید حسین
سیادت ،آقاي سید علي گلشني ،آقاي حاج عبدالرسول رئیس ،آقاي سید عبدالرسول
کازروني ،آقاي میرزا مهدي تیمسار و آقای حاج محمدعلي برکت (مجلۀ اتاق تجارت ،ش :32
 .)20در اتاق تجارت بوشهر دربارۀ مسائل مختلف اقتصادي بوشهر مشورت و تصمیمگیري
میشد؛ راجع به راپرت هفتگي ،راجع به معامالت و وضعیت بازار حوزۀ بوشهر ،رواج و
کسادي آن ،ترقي و تنزل اجناس و اهمیت هر یک از معامالت مؤسسات مختلف،
مخصوصاً وضعیت معامالت مذاکره میشد و هر هفته راپرتي از جلسات اتاق تجارت
بوشهر به اتاق تجارت مرکزي ارسال میگردید .این تجار که در امور مختلف بندر بوشهر
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از اعتبار و نفوذ خود بهره میبردند (سازمان اسناد ملي ایران  ،) 297 /35912 :در واقع حضوری
ظاهری در اتاق تجارت بوشهر داشتند و حتی در باطن با سیاستهای اقتصادی دولت
مخالف بودند .گفتیم که گاهی رویكرد تجار در مورد مسائل بوشهر با سیاستهای دولت
مخالف بود .مثالً تجار بوشهر هنگام خشكسالی ،ترقي ارزاق و ورود مردم بیرون از بوشهر
به بوشهر و ازدحام آنها در بوشهر به این مردم کمک مالی میکردند ،اما اتاق تجارت به
سبب اینكه ایشان اسباب زحمت مردم بوشهر را فراهم آورده بودند به فكر جمعآوري
ایشان بود (مجلۀ اتاق تجارت ،ش  .)23-22 :55به این حال ،اگر دولت ندرتاً برنامهای برای
پیشرفت راههای تجاری بوشهر داشت تجار حاضر به همكاری با سیاست دولت بودند .در
بندر بوشهر احتیاج مبرمي براي حمل و نقل ،پست و جابجایی مسافر احساس میشد .این
مسئله مورد توجه اتاق تجارت بوشهر قرار گرفت و جلسهاي به همین منظور در محل دفتر
حكمراني بنادر جنوب برگزار شد .در این جلسه ،که اعضای اتاق تجارت بوشهر و تجار
بزرگ بوشهر در آن حضور داشتند ،موافقت شد تا شرکتي تحت عنوان کشتیرانی بنادر
جنوب در بوشهر تشكیل گردد .دولت نیمي از مخارج تأسیس این شرکت را قبول کرده بود
و از تجار ميخواست تا نیم دیگر آن را به عهده بگیرند .حاج عبدالرسول رئیسالتجار،
بزرگترین تاجر بوشهر ،با پرداخت یک میلیون ریال کمک را آغاز کرد و به این ترتیب
شرکت کشتیرانی خلیج فارس ابتدا با چهار کشتي و پس از آن با ده کشتي بخاري (موتور
بحري) به راه افتاد .کشتیهای مزبور در خطوط بندرعباس و خرمشهر به بوشهر در رفت و
آمد بودند (مجلۀ اتاق تجارت ،ش  .)19 :12با این همه شرکت کشتیرانی بنادر جنوب در بوشهر
نیز به سبب اینكه بندر بوشهر را به بندر خرمشهر متصل مینمود مورد حمایت نسبی
دولت قرار گرفت.
به سبب همین کمتوجهیهای دولت ،بعضی از تجار بوشهر که آیندهای درخشان برای
اقتصاد بندر بوشهر متصور نبودند در شهرهایی که طرف توجه دولت پهلوی اول بود
سرمایهگذاری میکردند .به عنوان مثال حاج معین بوشهري ،یكي از سرشناسترین
تاجران بوشهر ،مالک کارخانهاي در لنگرود واقع در شمال کشور بود (ادارۀ کل فالحت و
صناعت .)271 :1313 ،بنابراین ،سهم بوشهر از سیاستهای اقتصادی که باعث رشد صنعت و
کشاورزی آن شهر میشد نیز ناچیز بود و در آن شهر ایجاد کارخانۀ جدید همپای دیگر
شهرهای ایران پیش نمیرفت .تا پیش از سال 1310ه .ش در بوشهر چهار کارخانه
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فعالیت ميکرد .این کارخانهها در واقع کارگاههاي کوچكي بودند که جمعاً بیش از بیست
کارگر نداشتند .از این چهار کارخانه دو کارخانه کارخانۀ آسیا بودند و دو تاي دیگر کارخانه
یخسازي که تنها ميتوانستند اندکي از احتیاجات محلي را جوابگو باشند .طبق گزارش آمار
کشاورزي و صنعتی ایران ،در سال  ،1310تعداد کارخانههاي بوشهر به  11کارخانه
افزایش پیدا کرد .از این تعداد  8کارخانه مخصوص گندم خردکنی بود ،یک کارخانۀ برق
که در حالت تعطیل قرار داشت ،یک کارخانۀ یخسازي و یک کارخانۀ برق و یخسازي
(مجلۀ اتاق تجارت ،ش  .)19 :30در حالیکه بر اساس گزارش یكي از سیاحان اروپایي در سال
 ،1311در بوشهر دو کارخانه وجود داشته است :یكي کارخانۀ تولید برق و دیگري
کارخانهاي براي تصفیه آب .وی همین دو کارخانه را هم تأثیر فعالیت انگلیسیها میداند
که مردم حقنشناس بوشهر آنها را ملعون میخوانند (هاکس.)30-15: 1371،
از میان  11کارخانهای که به گزارش آمار کشاورزي و صنعتی ایران میشناسیم،
اکثرشان بدون حمایت دولت یا کشورهای خارجی و با سرمایۀ تجار بزرگ تأسیس
میشدند ،چنانكه حاج علي اکبر اعتماد ،تاجر شیرازي ،در سالهای پس از  1310در بوشهر
و فارس واضع خدماتي از قبیل تأسیس کارخانههاي برق ،یخ ،ریسندگي و بافندگي بود.
وي در سال  1316در بوشهر و در منطقۀ دواس ،در دوازده کیلومتري شهر بوشهر ،کارخانۀ
ریسندگي و بافندگي اعتمادیه را تأسیس کرد .این کارخانه در سال  1319به برق متصل
شد و یک ماشین برق در آن به راه افتاد (خلیج ایران ،ش  .)4 :4کار این کارخانه تبدیل پنبه به
نخ و سپس بافتن پارچۀ متقال بود .کارگران این کارخانه زیاد بودند و جمعیت آنها رو به
افزایش ميرفت .این کارخانه در سالهای  1330-1320شمسی بیش از دو هزار نفر
کارگر و کارمند داشت و در آن کارگران زن بوشهري نیز فعالیت میکردند (حمیدی:1380 ،
 .)80نظیر این کارخانه در کمتر جایی از ایران دیده میشد ،چراکه در این کارخانه از یک
طرف پنبه با غوزک وارد میشد و از طرف دیگر عدلهای چیت بستهبندیشده خارج
میشد .اما دولت چندان کمكی به این کارخانه و اساساً اقتصاد کلی بوشهر نمیکرد .رئیس
این کارخانه از دولت تقاضا کرده بود که اگر دولت راه بازرگانی را به این بندر باز کند ،او
حاضر است شخصاً مبلغ  5000لیره برای ساختمان اسكلۀ دریایی آنجا بدهد تا به این
وسیله بتواند راه تجارتی بوشهر به شیراز را باز کند .رکود اقتصادی بوشهر و خرابی راههای
این بندر به شهرهای داخلی ایران ،نهایتاً تأثیر خود را بر این کارخانه نیز گذارد و در سال
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 1328موجب تعطیلی این کارخانه گشت .نظر به اینكه مواد اولیۀ این کارخانه از تهران،
مازندران و خراسان وارد میشد و در دورۀ پهلوی اول راههای منتهی به بوشهر بازسازی
نشده بود و در زمستان صعبالعبور و مسدود میشد ،مواد کارخانه دیر میرسید و دیگر
مشكالت اقتصادی بندر بوشهر نیز این کارخانه را ضعیف و ورشكست کرد (سازمان اسناد ملی
ایران .)293/32442 :نهایتاً بيتوجهیهای دولت به بندر بوشهر منجر به افول اقتصاد شهری،
تضعیف صنعت نوپاي این بندر و تخریب راههاي مواصالتي این شهر به نقاط مرکزي
ایران گردید .سایر اصالحات اقتصادي ،نظیر دایر نمودن اتاقهاي تجارت در همۀ شهرها
از جمله بوشهر ،بدون اختصاص بودجه براي نوسازي راههاي مواصالتي و تأسیسات
بندري و ایجاد امنیت شهري ،که نخستین شرط رونق تجاري بود ،بيمعني مينمود.
اگرچه بوشهر در آغاز دوره هم تأسیسات بندری خیلی خوبی نداشت ،اما امنیت الزم برای
تجارت در این بندر برقرار شده بود .طی دورۀ پهلوی اول با رشد روزافزون ناامنی در
بوشهر ،نارضایتی تجار نیز باال گرفت و بسیاری از شرکتهای تجاری خارجی و تجار
معتبر داخلی از این بندر مهاجرت کردند .اوضاع امنیتی گمرک بوشهر در اواخر این دور به
گونهای بود که حتی وسایل شخصی رئیس گمرک در ادارۀ گمرک به سرقت میرفت .این
ناامنی که خود زاییدۀ رکود اقتصادی بود ،به افول هر چه بیشتر آن کمک میکرد.
نتیجه
از دورۀ افشاریه تا انتهای دورۀ قاجار بوشهر اصلیترین بندر جنوبی ایران محسوب میشد.
در اوایل قرن بیستم با پیروزي جنبش مشروطه و اصالحات اداري ،بوشهر همچنان جایگاه
خود را حفظ کرده بود .با روي کار آمدن دولت پهلوي اول و تدوین راهبرد رشد و توسعۀ
اقتصادي ،اوضاع تجاري خلیج فارس دستخوش تغییر شد .در این راهبرد با احداث خطوط
ریلي و جادهاي ،توسعه و تجهیزِ بنادر خوزستان در اولویت قرار گرفت و این بنادر با
حمایت همهجانبۀ دولت به صورت فزاینده و شتابان ترقي کردند.
دولتمردان پهلوي اول محورِ توسعۀ تجاري و اقتصادي را در مسیر بنادر خرمشهر و
آبادان قرار دادند تا با حضور قدرتمند نیروهاي نظامي و دریایي زمینههاي استقرار حاکمیت
ملي را در رودخانههاي کارون و اروند برقرار کنند و ضمن بهرهبرداري از امكانات و
تجهیزات نفتي جنوب ،با اشتغال مردم در این منطقه ،زمینۀ شكلگیري جنبشهاي
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مردمي را در این منطقه از بین ببرند .در این دوره ،با کاهش بودجۀ سایر بنادر کشور به
نفع بنادر خوزستان ،بندر بوشهر از رونق افتاد و بنادر خوزستان ،خصوصاً بندر خرمشهر،
مرکز تجارت کشور شدند .اگرچه بندر بوشهر در دورۀ پهلوي اول مورد بيتوجهيِ دولت
مرکزي قرار گرفته ،اوضاع امنیتي شهر نامناسب بود و تأسیسات بندري قابل توجهي وجود
نداشت ،لكن از میزان واردات و صادرات این بندر کاسته نشد .گمان میرود رشد بيسابقۀ
صادرات و واردات ایران از طریق بندر خرمشهر در اواخر دورۀ پهلوي اول ،به دلیل
دسترسي ریلي به سراسر ایران ،و به تبع آن رشد تجارت خارجي ایران نه تنها از میزان
تجارت خارجي بندر بوشهر کم نكرد ،بلكه از قِبَل رشد خرمشهر بنادر مجاور آن نیز به
عنوان بنادر جانبی بهرهمند میشدند .البته ناگفته پیداست که عنوان بندر اصلي ایران در
خلیج فارس که در ابتداي دورۀ پهلوي اول از آن بندر بوشهر بود در اواسط و اواخر این
دوره از آن بندر خرمشهر شد .نابسامانیهایی که در پی اجرای سیاستهای اقتصادی
دولت در بوشهر به وجود آمد از یک طرف و شكوفا شدن بندر خرمشهر از طرف دیگر
دست به دست هم داد تا بندر بوشهر جایگاه برتر خود را در سواحل شمالی خلیج فارس به
بندر خرمشهر ببخشد .اما با این حال بندر بوشهر به سبب جایگاه جغرافیایی و سابقۀ
تجاری خود به عنوان بندر دوم در دورۀ پهلوی اول و دوم شناخته میشد .این بندر،
علیرغم اینكه تأسیسات بندری فرسوده و راههای تجاری نامناسبی داشت ،در ورود و
صدور کاالهایی که به پیشبرد سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول کمک میکرد،
سهم شایانی داشت.
منابع
ادارۀ کل گمرک( .)1311احصائیۀ تجارتی ایران با ممالک خارجه در سال اقتصادی  ،1311/1310تهران ،چاپخانۀ
فردوسی1311 ،
( بيتا) .آمار تجارتی کشور شاهنشاهی ایران با کشورهای بیگانه در سال  ،1318تهران ،چاپخانۀ یمنی.
( .)1313مجموعۀ تجارت عمومی ایران با ممالک خارجه در سال اقتصادی  ،1312/1311تهران،
مطبعه اطالعات.
( .)1313احصائیه فالحتي و صنعتي ایران در سال  ،1311تهران ،شرکت چاپخانه فردوسي.
( .)1315وضعیت کاالی رسیده و فرستادۀ ایران با کشورهای خارجه در سال اقتصادی ،1315/1314
تهران ،چاپخانۀ یمني.
( .)1320آمار بازرگانی ایران با کشورهای خارجه در سال  ،1318تهران ،فاروس.
( .)1320آمار تجارت ایران با کشورهای بیگانه در سال اقتصادی  ،1317/1316تهران ،چاپخانه فردین و برادر.

تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر  1320-1304ه .ش 141/

(.)1320آمار بازرگانی ایران با کشورهای خارجه در سال  ،1319تهران ،فاروس.
آوری ،پیتر ( .)1384تاریخ ایران به روایت کمبریج ،از نادرشاه تا انقالب اسالمی ،دفتر دوم ،ترجمۀ مرتضی ثاقبفر،
تهران ،جامي.
باريیر ،جولیان ( .)1363اقتصاد ایران ( ،)1349-1279تهران ،مرکز تحقیقات تخصصي حسابداري و حسابرسي.
بیات ،کاوه ( .)1365شورش عشایري فارس  1309-1307ش ،تهران ،قطره.
حكیمالهي ،نصرتاهللا ( .)1346عصر پهلوي و تحوالت ایران ،تهران ،کتاب ایران.
حمیدي ،جعفر ( .)1380فرهنگنامۀ بوشهر ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
دولتآبادی ،یحیی ( .)1371حیات یحیی ،ج  ،4تهران ،عطار.
رحیمزاده صفوی ( .)1309ایران اقتصادی ،ج  ،2تهران ،چاپخانۀ اتحادیه.
کیهان ،مسعود ( .)1310جغرافیاي مفصل ایران ،ج  ،1تهران ،مطبعۀ مجلس.
مجلس شورای ملی ( .)1320مجموعۀ قوانین موضوعۀ مصوبۀ دورۀ ششم قانونگذاري ،تهران ،ادارۀ قوانین و
مطبوعات مجلس شوراي ملي.
( .)1324مجموعۀ قوانین موضوعه و مصوبات دورۀ هشتم قانونگذاری ،تهران ،ادارۀ مطبوعات و
اطالعات مجلس شوراي ملي.
( .)1326مجموعۀ قوانین موضوعه مصوبه دورۀ پنجم قانونگذاري ،تهران ،ادارۀ قوانین و مطبوعات
مجلس شوراي ملي.
محیایي ،ابراهیم ( .)1381گذر از سر منزل عنقا ،تصحیح عباس واعظي ،تهران ،ذويالقربي.
وزارت بازرگانی (بيتا) .تاریخچۀ معامالت خارجی ایران ،تهران ،شرکت سهامی معامالت خارجي.
هاکس ،مریت ( .)1371ایران افسانه و واقعیت ،ترجمۀ حسین نظرينژاد و محمدتقي اکبري ،تهران ،آستان قدس
رضوي.
هوشنگ مهدوی ،عبدالرضا ( .)1377سیاست خارجی ایران در دورۀ پهلوی ،تهران ،پیكان.
اسناد:
سازمان اسناد ملی ایران ،شناسۀ سند ،240/61533 :تقاضای تجار محلی برای تأسیس اتاق تجارت در منطقه خود.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،290 /4846 :مشكالت آب آشامیدنی بندر بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/19186 :ضبط کاالی تجاری تجار بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/28933 :ساخت انبار برای کاالهای انحصاری در گمرک بندر بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/35186 :به آتش کشیدن مالالتجارۀ تجار بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/2480 :ارسال نمونۀ کاالی انحصاری برای گمرک بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/2271 :شرایط کسب جواز ورود کاالی انحصاری.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/34126 :درآمد دولت از تجارت کاالهای انحصاری قند و شكر و چای.
سازمان اسناد ملی ایران ،شناسۀ سند ،240/13995 :شرکتهای آلمانی طرف قرارداد تهاتری با ایران.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،240/2728 :درخواست تأسیس شعبهای از بانک ملی در بندر بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،293/6655 :درخواست دولت مرکزی برای تأسیس اتاق تجارت بوشهر.
سازمان اسناد ملي ایران ،شناسۀ سند ،297 /35912 :تأیید پروانه طبابت از طرف تجار سرشناس بوشهر.
سازمان اسناد ملی ایران ،شناسۀ سند ،293/32442 :کارخانۀ اعتمادیه و پیشنهاد راه سازی به دولت مرکزی.
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