
 
 
 

 بوشهر بندرهای اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد  ثیر سیاستتأ

 .شه1304-1320
 

 1نورالدین نعمتی
 استادیار تاریخ دانشگاه تهران

 کش زحمت ییتقواشیوا 
 دانشگاه تهران کارشناس ارشد مطالعات خلیج فارس

 (142ص تا 123ص  ز)ا
 27/11/93 :مقاله رشیپذ خیتار؛ 5/9/93 :مقاله افتیدر خیتار

 

 چكیده
. بودبندر تجاری ایران در سواحل خلیج فارس  ترین مهمپهلوی  دورۀیل ااوافشاریه تا  دورۀبوشهر از  بندر

رغم اینكه بندر بوشهر فاقد تأسیسات بندری با  علی ،همزمان با روی کار آمدن دولت پهلوی اوّل
های تجاری خارجی و تجار  د و اکثر شرکتتر بو ان فعالاز سایر بنادر ایر ، بازبود یالملل نیبهای معیار

پهلوی اول  دورۀ. در کردند یمداخلی برای وارد و صادر کردن کاالهای خود از این بندر استفاده 
ها،  بخش قابل توجهی از این سیاست .متعددی برای نوسازی کشور اتخاذ و اعمال شد یها استیس

ادی دولت باعث برآمدن بندر خرمشهر به عنوان های اقتص سیاست بخشی از .های اقتصادی بودند سیاست
وی های اقتصادی دولت پهل خشی دیگر از سیاستبدر مقابل بندر بوشهر شد. ارتباطی سیسات أبندری با ت

 .افزون آن شد در بوشهر و افول روزباعث رشد قاچاق و ناامنی در بن نیز مانند انحصار تجارت خارجی، ،اول
 دورۀرا در راهبرد اقتصادي  یت تجاری از بندر بوشهر به بندر خرمشهرمرکز این پژوهش علت جابجایي

ند، ده های این پژوهش رشد آماری تجارت بوشهر را نشان می اگرچه یافته کند. پهلوي اول جستجو مي
ن حجم تجارت خلیج افزایش تجارت خارجی بندر بوشهر به دلیل باال رفت که شود یماما این هم معلوم 

فایی تجاری بندر خرمشهر بوده است. با اجرا اندازی خط آهن سراسری و از قِبَل شكو هفارس در پی را
س های اقتصادی دولت مرکزی، بندر خرمشهر به بندر اصلی ایران در سواحل خلیج فار شدن سیاست

، ناامنی و نابسامانی تصادی دولت مرکزی تنها رشد قاچاقاق یها استیسسهم بندر بوشهر از و تبدیل شد 
 ود.ب
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 مقدمه. 1
رشد و شكوفایی یا افول و ضعف بندرهای خلیج فارس همواره بر مناسبات اقتصادی و 

های ضعف  نظر از اینكه چه عواملی زمینه  ارتباطی خلیج فارس تأثیرگذار بوده است. صرف
م مبادالتی یک بندر خود نظادی و ضعف ورند، افول اقتصاآ وجود می  یک بندر را به

توان گفت که افول بندر  . در نتیجه میشود یمساز بروز تغییراتی در اقتصاد منطقه  زمینه
و  است های اقتصادی این عصر بوده پهلوی اول از طرفی متأثر از سیاست دورۀبوشهر در 

گیری  با توجه به اهمیت شكلفارس  ساز تحوالت آتی اقتصادی خلیج از سوی دیگر زمینه
چگونه بندر ه این پژوهش در پي پاسخ به این سؤال است ک های ضعف بندر بوشهر، زمینه

پژوهش بر این اساس  ۀرضاشاه اهمیت تجاري خود را از دست داد و فرضی ۀبوشهر در دور
براي  پهلوي اول با تدوین راهبرد اقتصادي ۀکشور در دور مرداندولتاستوار است که 

 د.توسعه و پیشرفت کشور، باعث جابجایي مرکز تجاري از بوشهر به منطقه خوزستان شدن
این علیرغم اهمیت جابجایی کانون تجاری خلیج فارس از بندر بوشهر به بندر خرمشهر در 

 انجام نشده است. ، تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آن  دورۀ
 
 دولت در عصر پهلوی اول سیاست اقتصادي. 2

رضاخان به عنوان سردار سپه و  ،م 1921 ۀ/فوری .ش ه 1299به دنبال کودتای سوم اسفند 
وزیر جنگ به قدرت سیاسی دست یافت. در این زمان قشون به سرعت ترقی کرد و 

های قومی ناراضی نمود که  گروه اقدام به حمالت پی در پی علیه. رضاخان نوسازی شد
بدین ترتیب، همزمان  .(188:  1384وري، )آمالی بود خود مستلزم گسترش و افزایش حمایت 

در مجلس پنجم شورای ملی،  .نمود یمکشور نیز ضروری  ۀی مالیبا نوسازی ارتش، نوساز
های  همكاری های رشد اقتصادی تشكیل شد. کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی راه

از جمله  .ادی شدهای اقتصبسیاری از سیاست ابل این مجلس و میلسپو سبب اجرایمتق
ها، افزایش  قابل استفاده کردن راه و حذف حقوق راهداری، آزاد گذاشتن طرق و شوارع

کار کشاورزي از  ۀوسایل نقلیه و برداشتن گمرک برای کاالهای مصرفیِ وارداتی و توسع
های میلسپو  اما در نهایت تالش .(399-396: 1371آبادي،  ولت)دمصوبات کمیسیون مزبور بود 

ای خاتمه دادن به فساد مالی حاکم بر ارتش ایران با مخالفت و رویارویی شخص بر
 .(130: 1377)هوشنگ مهدوي، رضاشاه مواجه شد، که خود در عواید و مداخل لشكر سهیم بود 
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و عدم موفقیت رضاشاه در درگیر نمودن آمریكائیان در امور  در تداوم استراتژي نیروي سوم
 س به کار دکتر میلسپو خاتمه داد.وي مجل ۀایران، با اشار

، ششمین مجلس شوراي ملي در تصویبات متعدد به دولت و وزارت پس از میلسپو
یس، از کشورهاي آمریكا، آلمان، سوئ یفواید عامه اجازه داد تا مهندسین و متخصصین

-347: 1320)مجلس شوراي ملي، های اقتصادی استخدام کند  بلژیک و هلند براي اجراي طرح

میلسپو و همكارانش در اصالحات  ۀجانب ا مستشاران جدید از اختیارات همهام .(345
و از این پس اصالحات اقتصادي ایران مطابق  (129: 1363یر،  )بارياقتصادي برخوردار نبودند 

دولت در تجارت خارجي  ۀمداخل شمسی 1310ۀ در آغاز ده .پیش رفت مرداندولت ۀبرنام
جویي در بود. محدود کردن واردات برخي کاالها به منظور صرفه هاي دیگر هبیشتر از عرص

پایاپاي با کشورهایي که  ۀارز، حمایت از صنایع جدید، افزایش تولیدات صادراتي، معامل
کوشش براي تحصیل  ،صار دولت بود، مثل شوروي و آلمانشان در انحتجارت خارجي

 یها انحصار ،شد. در نتیجه ميري شمرده همگي ضرو ،شرایط بهتر در بازارهاي جهاني
 .(129: 1320)مجلس شوراي ملي، دولتي براي ورود کاالهاي ضروري تأسیس شد 

انحصار تجارت خارجي در دولت پهلوي اول با تصویب قانوني در پنجمین  اولین   
 ه. ش 1304خرداد  9مجلس شوراي ملي آغاز گشت. طبق این مصوبه، که در تاریخ 

اخذ عوارض گمرکي منحصراً به  ۀحصار دولتي قند و چاي و اجازتصویب شد، اجازۀ ان
 با تصویب ،.ش ه  1307تیر  26در  .(189-185: 1324 مجلس شوراي ملي،) دولت داده شد

-130:  1334)مجلس شوراي ملي، مجلس، تریاك نیز به کاالهاي انحصاري دولت اضافه گشت 

داتي تعیین دولت نبود، سهمیۀ وار آنها در انحصار صادراتبراي کاالهایي که  .( 133
االمكان به درآمد صادراتي بستگي داشت. طبق قانون نظارت بر  . این سهمیه حتيشد یم

ارزهاي خارجي، ورود کاالهاي تجملي مستلزم کسب مجوز مخصوص گردید و بر اساس 
که در عرض یک سال را درصد ارزي  90بایست صادرکنندگان مي ،اصالحیۀ قانون مزبور

که دولت بر مبادالت خارجي  دیرس یماند به دولت بفروشند. در ظاهر به نظر سب کردهک
این حال، انحصار دولتي بر کاالهاي ضروري باعث افزایش شدید  نظارت دقیق دارد، با

 ییجاانحصاري دولت ادامه یافت تا  یها استیساما  .(129: 1363 یر، )باری قاچاق از مرزها شد
قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي به دولت به تصویب  .ش ه 1309اسفند  6در  که

  مجلس هشتم شوراي ملي رسید.



 1393، پاییز و زمستان 2شمارۀ  ،4سال شناسی،  های ایران / پژوهش126

الغاي حق قضاوت ه توان بميپهلوي اول  دورۀاز دیگر اقدامات اصالح اقتصادي 
کنسولي تأسیس بانک ملي، اصالح نظام پولي کشور و تبدیل واحد پول از قران به ریال، 

شاهي و اعطاي این امتیاز به بانک ملي ایران، قانون تأسیس لغو امتیاز اسكناس بانک 
کوشش برای تولید و ازدیاد با هدف  صاد ملي به جاي وزارت فوائد عامهوزارت اقت

 اشاره کرد.ر صادرات، تشویق و حمایت از صنایع داخلی و تعادل واردات و صادرات کشو
کشور، اصالحات در قشون کشور های اصالحات در برنامه نیتر مهمعالوه بر آن، یكی از 

سازی،  های سراسری ایران عملی نبود. برنامۀ وسیع راهبود. این برنامه بدون توجه به راه
آمد. بنابراین، با  نمیاز عهدۀ وزارت فوائد عامه برمتعدد،  ۀهای شوس آهن سراسری و راهراه

نۀ طرق و شوارع و تخابه وزارع ای، وزارت تجارت و فالحت و طرق و شوار تصویب ماده
به عهده وزارت ه گردید. امور مربوط به تجارت و کشاورزي و صنعت تجزیاقتصاد ملی 

  .(23تا :  زارت بازرگانی، بی)و که اولین وزیر آن ذکاء الملک فروغی بود اقتصاد ملی قرار داده شد
 هاي تجارت به تقاضاي تجار اصالحات اقتصادي، قانون تأسیس اتاقاین به دنبال 

سازمان اسناد ملی ) تصویب شد 1309 مهر 10در تاریخ  یمحلي و پیشنهاد وزارت اقتصاد مل

هاي تجارت عبارت بود از تهیه و ارسال هرگونه نظر و  وظایف اتاق .(61533/240 ایران،
اطالع راجع به امور تجارتي و صنعتي که دولت تقاضا نماید، اظهار نظر راجع به اوضاع 

هاي جامع سالیانه و  و تقدیم گزارشن آ ۀزۀ خود براي اصالح و توسعتجارتي و صنعتي حو
اظهار نظر راجع به اصالحاتي که باید در کلیۀ قوانین تجارتي به عمل آید، مخصوصاً راجع 

هاي تجارتي، تنظیم دفتر اطالعات و نشر مجالت و آمارهاي گمرکي، تأسیس به تعرفه
و مساعدت با دولت در پیشرفت اقدامات  اسامي تجار و مختصات تجارتي آنها ۀتعرف

 .(180-172: 1328)مجلس شورای ملی،  اقتصادي

ها به تنهایی برای افول جایگاه تجاری بندر بوشهر کافی  این سیاست ،اجرای هرکدام 
و  بود. اجرای سیاست انحصار تجارت خارجی باعث شیوع قاچاق و ناامنی در بوشهر شد

وگیری از تجارت اقالم انحصاری ک بوشهر برای جلهایی که از طرف گمر گیری سخت
احداث همزمانی انحصار تجارت خارجی با  . از طرف دیگرراند از آن بندر میشد تجار را  می

نون انحصار تجارت خارجی متضرر قا ه سببخط آهن سراسری باعث شد تا تجاری که ب
جابجایی دفاتر تجاری خود  شدند و از ناامنی و خرابی بندر بوشهر در رنج بودند به فكر می

صورت خسارتی که به جهت سیاست انحصار   در این ؛بیفتندخوزستان به بنادر استان 
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شد با حمل و نقل سریع و امنیت بندر خرمشهر تا  جی به تجارت ایشان وارد میتجارت خار
رسید برای بهبود تجارت بوشهر  هایی که به نظر می حتی سیاستحدی قابل جبران بود. 

به  .وبی نداشتندستی نداشتند نتیجه مطلبه دلیل اینكه پایه و اساس در ،خاذ شده باشندات
به  أسیس اتاق تجارت در بوشهر و انتقال نظریات و تجربیات تجار بوشهرعنوان مثال ت

از ولی از آنجایی که تجار  ،رسید ر مفید به نظر میاول بسیا ۀدولت مرکزی در وهل
اد همدلی و همكاری الزم نهبا این  ،هلوی اول در رنج بودندت پهای اقتصادی دول سیاست

با آن همكاری مانست که تجار  ق تجارت بوشهر به نهادی دولتی مید و در عمل اتانكردن
 ها باعث شد جایگاه اقتصادی قابل قبولی اجرای این سیاست ند.کرد ظاهری و سطحی می

در ایران به دست آورده بود، در طی  که بوشهر در میان سایر مبادی ورود و خروج کاال را
 چند سال از دست بدهد. 

 
 پهلوی اول دورۀدر میان سایر بنادر در  بوشهر بندرجایگاه اقتصادی . 3

دران و بنادر خلیج فارس بنادر دریاي مازن ۀبندي کلي، بنادر ایران به دو دستدر یک تقسیم
(، مشهدسر، یانزل)پهلوي آستارا، شوند. از میان بنادر شمالي ایران، بنادر  تقسیم مي

این میان، بندر اند. از  ( تجاري بودهبندر ترکمن)بندر شاه فریدونكنار، شهسوار، بندرگز و 
 .(26-25 :1310یهان، )ک تري بوده استتر و داراي تأسیسات بندري مجهز پهلوي از همه مهم

سک، بندر خمیر، بندرعباس، بندر بهار، جا ند از بنادر گواتر، چاهبنادر جنوب ایران عبارت بود
، بندر کنگان، بندر بوشهر، بندر ریگ، بندر دیلم، بندر یبندر طاهرلنگه، بندر نخیلو، 

( و بندر خرمشهر از این میان بنادر ماهشهر)معشور (، امام خمینی) بندر شاهپورهندیجان، 
خرمشهر به لحاظ تجاري بوشهر و بندر  لنگه، بندر بهار، جاسک، بندرعباس، بندرگواتر، چاه

هاي گمرکي مختلف در سرتاسر کشور وجود  به جز بنادر، پایانه .(33-30: همو) اهمیت داشت
و کاالهای مورد نیاز را  شدۀ محل خود را به دیگر نقاط صادرداشتند که کاالهاي تولید

ورۀ پهلوي هاي گمرکي کشور در د ترین پایانه در نمودار زیر تعدادي از مهمکردند.  وارد مي
مبادی ورود و  نیتر مهماول آمده است. در میان این دفاتر گمرکي، بندر بوشهر یكی از 

. این بندر در میان بنادر ایرانی خلیج فارس بیشترین میزان شد یمخروج کاال محسوب 
، به لحاظ میزان و قیمت، تا پیش از به راه افتادن خط آهن خوزستان دارا کاال راتجارت 
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دیگر مبادی ورود و خروج کاال در سال  انیدر مار زیر جایگاه بندر بوشهر را بود. نمود
 دهد. ش نشان مي 1315

 
 کاال بوشهر در میان دیگر مبادی تجارت : جایگاه بندر1نمودار شمارۀ 

 
 (505: 1320)ادارۀ کل گمرکات، 

 

لیج فارس از خ ، بیشترین واردات ایران از راه.ش ه 1315به استناد آمار مذکور، در سال 
ترین بندر  صادرات پس از خوزستان مهم ۀشده است، و در زمین بندر بوشهر انجام می

دولت پهلوي اول از میان بنادر جنوبي به بندر شاهپور  رفته است. به شمار می جنوبی ایران
رهاي شمالي ایران داد. از میان شهرها نیز به شه بندر خرمشهر توجه بیشتري نشان ميو 

و  زدسانبنایي در بوشهر  ۀ دولتداد و همین امر باعث شد تا در آن دور بسیار مي اهمیت
ساز را به عهده بگیرند. اما با گذشت زمان و رکود اقتصادي بندر  و هاي ساخت تجار هزینه

جدا از  .(15: 29ش ، حبل المتین)نبودند  ییها تیفعالبوشهر، تجار نیز دیگر قادر به انجام چنین 
تأسیسات شهري نیز وضعیت ، ندري که در بندر بوشهر بسیار ضعیف بودتأسیسات ب

مشكل بوشهر در این دوره آب  نیتر بزرگ و مخصوصاً مساعدي براي اسكان تجار نداشت
مردم بوشهر این  .( 290/ 4846ازمان اسناد ملي ایران: )س آشامیدني بسیار نامناسب آن بود

 .(92: 1365)بیات،  دانستند یمرا ناشي از تصمیمات دولت ا ه توجهي بي

 

 بوشهر واردات و صادرات بر های دولت پهلوی اول سیاستتأثیر 
بندر  های اقتصادی دولت پهلوی اول که مستقیماً به افول جایگاه از سیاست صرف نظر

های دولتی هم به ضرر تجارت و امنیت این منطقه تمام  بوشهر منجر شد، سایر سیاست
مردم بوشهر به برنامۀ دولت  خلع سالح حكام محلی بود. ۀها برنام یكی از این سیاست شد.

هاي محلي و عشایر واکنش نشان دادند. رضاشاه نیروهاي نظامي  مرکزي براي خلع قدرت
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را به فرماندهي سرهنگ احمد معیني، به منظور خلع سالح حكام محلي، روانۀ این نواحي 
اسلحۀ خود نشدند و سرانجام کار به  ها و حكام محلي حاضر به تحویلکرد، اما خان
ساحل شمالي  ها منطقۀ فارس و بنادر میانيِبا آغاز این درگیري .(92: مو )ه درگیري کشید

این  اشت.گذتأثیر بسزایي بر رکود اقتصاد در منطقه این خلیج فارس متشنج شد و 
 ،ر تجاری استیک بند یها مؤلفهترین  كی از مهمشد امنیت بندر که ی اعتراضات باعث می

مردم بوشهر به زمانی که  .این اعتراضات تجار را نیز درگیر کردمورد تهدید قرار بگیرد. 
ت ضد اسالمي رضاشاه اعتراض هللا بالدي به اصالحاارهبري فردي روحاني به نام آیت

 تهللا بالدي از همان ابتداي اصالحات با آن مخالفا آیت ، تجار نیز وارد عمل شدند.کردند
هاي  مخالفت مردم بوشهر با سیاستکرد.  هاي خود از آن انتقاد ميسخنرانيمود و ضمن ن

هاي ضد  در مخالفت با سیاست ورسالۀ ا هللا بالدي با چاپا دولت مرکزي به سرپرستي آیت
این رساله، که با سرمایۀ گروهي از تجار متمول  تر پیش رفت.اسالمي رضاشاه منسجم

رسید، مخفیانه وارد ایران شد و در سطح وسیع بین مردم  بوشهري در بمبئي به چاپ
این عمل تجار به اعتراضات مردمی عمق بیشتری بوشهر و جنوب ایران پخش گردید. 

در صدد بودند به این وسیله از نیروی مردمی استفاده کنند رسد تجار بوشهر  به نظر میداد. 
ان دهند و در مقابل آن قد علم لت مرکزی را نشوبوشهر با تصمیمات د ۀو مخالفت منطق

 کنند. 
اوضاع بوشهر آرام نبود و مردم با تصمیمات دولتي که در  ها سالدر این این بنابر

آرامی در نهایت به  این تشویش و نا .نمودند یممخالفت  شد یممحدوده سكونتشان اعمال 
اقتصادي بسیاري بعد از جنگ جهاني اول، فقر  ناامنی و رکود هرچه بیشتر بوشهر دامن زد.

از ساکنین بنادر و جزایر ایراني را درگیر کرده بود و بسیاری از مردم این خطه ناچار به 
پس از انحصار کاالهاي  .(19: 1381محیایی، د )مهاجرت به سواحل جنوبی خلیج فارس شدن

متعددِ تجاري به دست دولت، وضع اقتصادي مردم و تجار بوشهر از این هم بدتر شد و 
اقدامات زمینه را براي گسترش قاچاق و تبدیل مردم و تجار سابق به قاچاقچیان کاال این 

التجارۀ یكی از تجار بزرگ بوشهر بعد از انحصار تریاک، مال بالفاصله، الًمث .فراهم ساخت
ت اداراکه به کار تجارت تریاک اشتغال داشت توقیف شد و کمیسیونی مرکب از رؤسای 

، رئیس کل عایدات و مستشار اقتصادی، تشكیل شد و وی را 1هتحت ریاست آقای کالوی

                                                           
1. Klavie 
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این اقدامات  .(19186/240: )سازمان اسناد ملي ایران الصدور هنگفتی کردند مجبور به پرداخت حق
یا تجار از این بندر مهاجرت کنند یا به صورت غیرقانونی و قاچاقی به فعالیت  شد یمباعث 

  .زد یماقتصاد بوشهر دامن  خود ادامه بدهند که هر دو به ضعف
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 

ده تا ، انبار کرشد یمبه خارج به آن شهر فرستاده  صادر کردنانحصاري مزبور را، که براي 
در  .ش ه 1310دولت بتواند در زمان مقرر آنها را صادر کند. به همین منظور در سال 

افي براي نگهداري از محوطۀ گمرك بوشهر، که تا پیش از انحصار فضاي ک
هاي تجار نداشت، انبارهایي براي کاالهاي انحصاري و خصوصاً تریاك ساخته  التجاره مال
پس از انحصاري شدن تجارت کاالهاي مختلف  .(28933/240ازمان اسناد ملي ایران: )سشد 

مثالً زد؛ هاي مختلف دست به انهدام و سوزانیدن دارایي تجار مي دولت به بهانه ،تجاري
ابوالقاسم بوشهري را که چوب تنباکو بود به این  رزایم التجارۀالم 1310دولت در سال 

 .(35186/240: زمان اسناد ملي ایرانا)س بهانه که مخالف با تندرستي است به آتش کشید
گیري در گمرك بوشهر براي جلوگیري از تجارت کاالهاي انحصاري تا حدي بود  سخت

تا اگر جنسي مشابه آن را در  شد یمکه حتي از مرکز نمونۀ کاال به گمرك بوشهر ارسال 
اجناس  .(2480/240ازمان اسناد ملي ایران: )س التجارۀ تجار مشاهده کردند ضبط کنندمال

اما در موارد خاص اگر  ،شد یمالورود در صورت کشف در گمرك بوشهر ضبط  ممنوع
در مقابل تصدیق  توانستند یمکتان بود، تجار  ۀشده کاالیي مانند پودر یا پارچاجناس ضبط

 .(2271/240ازمان اسناد ملي ایران: )س صدور غله براي اجناس انحصاري خود جواز ورود بگیرند
به افزایش  کهچراتجارت خارجي براي اقتصاد بندر بوشهر منفعت تجاري نداشت، انحصار 

که یكي از شروط مهم براي رونق یک بندر  ،قاچاق در منطقه دامن زد و آزادي تجارت را
 .است، از این بندر گرفت

اما نقش بوشهر در ایجاد درآمد انحصار کاال براي دولت مرکزي و موفقیت طرح  
آید درآمد دولت از ارجي تا چه حدي بود؟ در نموداري که در زیر ميانحصار تجارت خ

بررسي شده است. این نمودار ضمن  ،به تفكیک مبدأ ورودي کاال ،انحصار قند و شكر
به جایگاه این بندر و  ،نمایش جایگاه بوشهر در میان دیگر مبادي واردات کاالي انحصاري

 .کند یمسهم آن در درآمدهاي دولت اشاره 
 



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

 .ش 1316به تفكیک گمرکات مهم در سال  ی: درآمدهای دولت از انحصار قند و شكر و چا2 نمودار شمارۀ

 
 (34126/240سند: ۀسازمان اسناد ملي ایران، شناس ) 

که بندر بوشهر  شود یممشاهده داد، اما اگرچه دولت مرکزي به اقتصاد بوشهر اهمیتي نمي
 هاي اقتصادي دولت پهلوي اول داشته است.سهم شایاني در عملي نمودن برنامه

 
 اقتصادی دولت پهلوی اول یها استیساجرای بر بوشهر  بندر تأثیر
صادرات و  یول ،زد یمافول بندر بوشهر را رقم  خود یاقتصاد یها استیسچه دولت با اگر

اقالم  ازی و صنعتی دولت پهلوی اول بود.نوس یها استیسواردات این بندر در جهت 
و  بندر بوشهری بین صنعتی تغییر کرد و معامالت پایاپا یها تیفعالتی بندر به نفع صادرا

ر دورۀ پهلوی اول د د.برقرار ششان در انحصار دولت بود  کشورهایی که تجارت خارجی
شد. این کاالها به لحاظ نوع و  طریق بندر بوشهر وارد و صادر می کاالهای مختلفی از

معموالً به میزان و ه کاالها کاین  نیتر برجستهاند، ولی دهمیزان در هر سال متفاوت بو
اند. در نمودار متوالی در فهرست واردات و صادرات تكرار شده یها سالقیمت متفاوت، تا 

 نشان داده شده است.  .ش ه 1312واردات بوشهر در سال  نیتر مهمزیر 
 .ش 1312واردات بوشهر در سال  نیتر مهم : 3 شمارۀ نمودار

 
 (185: 1320)ادارۀ کل گمرکات، 
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 29‚512‚496ای به ارزش های پنبهترین کاالهای وارداتی در این سال پارچهاز میان مهم
ریال، با بیشترین اختالف نسبت به دیگر واردات، در صدر واردات بندر بوشهر قرار دارد. 

آالت صنعتی  نریال و سپس ابزار دستی و ماشی  9‚024‚563به ارزش است پس از آن قند
 بوده است. 1312ریال بیشترین واردات به بندر بوشهر در سال 4‚947‚260به ارزش 

بوده است. به  1312های پشمی بیشترین کاالي ورودی به بوشهر در سال واردات پارچه
. داده است یشترین واردات ایران را تشكیل میب 1314طور کلی، واردات منسوجات تا سال 

ات کاالهای صنعتی از منسوجات پیشی گرفته و به نحو چشمگیری از این سال وارد
. در نمودار زیر نمایی از واردات ه استدداساختار وارداتی بوشهر را به مرور زمان تغییر 

. این نمودار، در ضمنِ ه استدابریشمی و ...( ارائه ش ای، پشمی،منسوجات مختلف )پنبه
 . پردازد یمآن با واردات کاالهای صنعتی  ۀمیزان واردات منسوجات، به مقایس ۀارائ

 .ش 1320-1311میزان واردات منسوجات و کاالهای صنعتی  ۀ: مقایس4 شمارۀنمودار 

 
 (1313)ادارۀ کل گمرکات، 

 

. این شد یمکاالهای صنعتی در ابتدا به میزان بسیار کم از طریق بندر بوشهر وارد 
آالت ، ماشینآالت شهیشب، روی، کائوچو، سر ،تنها شامل قلع ش.ه 1311کاالها تا سال 

ولی رفته رفته ورود این دست کاالها  ،(138: 1311 کل گمرکات، ۀ)ادار و اتومبیل و لوازم آن بود
بعد، هم به لحاظ میزان ورود و هم تعدد و تنوع کاال، افزایش یافت. در سال  یها سالدر 

آالت صنعتی،  معدنی، ابزار دستی و ماشینمواد  فلزات و ،(182: 1313 کل گمرکات، ادارۀ) 1312
به  یطبیعی و مصنوع یها رنگهاي بارکش، دوچرخه و موتورسیكلت و انواع ماشین

افزایش ورود اشیاء  1314فهرست کاالهای وارداتي به بوشهر افزوده شده است. در سال 
اقسام  ؛(336-332: 1315 کل گمرکات، ۀ)ادار شود یمفلزی و تنوع آنها در این فهرست مشاهده 

های آهن سفید، میخ و آالت، آهن به شكل میله و صفحه، آهن برای ساختمان، ورقهآهن
اشیاء آهنی در این سال به بندر بوشهر وارد شده است. به همین ترتیب، این روند  و پیچ

بیشترین میزان ورود کاالهای صنعتی را به بندر  1316کند تا در سال ادامه پیدا می
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پس از این  .(521-518: 1316کل گمرکات،  ادارۀ) ریال، شاهد هستیم 84127468ه ارزش بوشهر، ب
شک  بی آنو دلیل  هدرک یمدو کاهش پیدا  سال واردات کاالهای صنعتی و منسوجات هر

صادرات  آهن سراسری بوده است. اندازی راه ن بنادر استان خوزستان در پی راهفعال شد
 1312سال ما حاظ حجم و تنوع کاال، متفاوت بوده است. اما سال، به ل بندر بوشهر در هر

این  کهچرا، یمدکربراي نمایش کاالهاي صادراتي ایران از طریق بندر بوشهر انتخاب  را
اقتصادي و قانون  یها استیسو از طرفي است میاني دوره  یها سالسال یكي از 

نمایي کلي از صادرات بندر  انتو یمانحصارات به ثباتي نسبي رسیده و با بررسي این سال 
بوشهر به دست آورد. کاالهای صادراتی ایران از طریق بندر بوشهر در این سال شامل 

جات خشک و تازه، مویز و ، روغن خوراکی، بادام، خرما، گردو و فندق، میوهشكار وریط
ها، خشخاش، روده، پشم خام، غدواجات، گل سرخ، بهدانه، انقوزه، کتیرا، صم، کشمش

های پشمی )عبا(، تریاک، پوست و مشتقات آن، تنباکو،  وی بز، پنبه، قالی و گلیم، پارچهم
 ی بوده استطبیع یها رنگکتاب و 

 . شه 1312کاالهاي صادراتي بندر بوشهر در سال  : 5 شمارۀنمودار 

 
 (182: 1313، اسناد گمرکات ایران )

دي مجالس شوراي ملي براي ایجاد توازن در تجارت خود و جبران مطابق مصوبات اقتصا
کمبود ارز، دولت دست به معامالت پایاپاي یا تهاتري با کشورهاي مختلفی از جمله آلمان 

. به دلیل اینكه در این شد یمزد. بخشی از این نوع معامالت از طریق بندر بوشهر انجام 
اند، اما در بات آماری گمرکات ایران ضبط نشده، در محاسشد ینممعامالت پولی رد و بدل 

و میزان کاالها در این نوع مبادله از طریق بندر بوشهر شرح ع سندی که در دست است نو
 داده شده است.

صادرات به آلمان بود عبارت بودند از پوست،  ۀکاالهایی که آماد . شه 1318در سال 
. میوه ۀشدم، رودۀ حیوانات، برنج و برگۀ خشککتیرا، ارزن، پشم، قالی، پنبه، پر طیور، بادا

هایی شد. شرکتهای تجار صادر می سهامی و تجارتخانه یها شرکتاین اجناس توسط 
همچون شرکت سهامی کل کتیرای ایران، شرکت سهامی پنبه تهران، شرکت پشم و 
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دادند،  می س خود را با آلمان انجامپوستِ گرگان از طریق بندر بوشهر تجارت پایاپای اجنا
، محمدعلی زاده نیزرمحمدحسین علیقلی کاشانچی، یوسف د هایی ماننو تجارتخانه

مشهدی، محمدباقر کوشش، که  داری، حاجی احمد عبداللهیاننصرتیان، شیخ احمد گله
از طریق بندر بوشهر تجارت  ،از سراسر ایران از جمله خود بوشهر بودند ییها تجارتخانه

پشمی، لوازم خانگی، مقوا  ۀادند. متقابالً از آلمان نیز اجناسی مانند پارچدپایاپای انجام می
و کاغذ، تلفن، المپ، ساعت، چكش، آلومینیوم، ظروف، لوازم ماشین، لوازم تحریر، ابزار 

 .شد یمبه صورت تهاتری وارد دستی، لوازم برقی، لوازم اتومبیل، رنگ و زنجیر 
پرداختند عبارت  از طریق بندر بوشهر مین با ایرای آلمانی که به تجارت تهاتر یها شرکت

، شرکت سهامی و آلمان، شرکت ایران یكیالكتر یکمپانبودند از: شرکت زیمنس، 
بعضی  و شرکت سهامی رانندگی ،،کمپانی الكتریكی ا. ا. گ1زنبورعسل، بل سی کورنس

 .(13995/240: ازمان اسناد ملی ایران)سهای دیگر  شرکت

 

 بوشهر اقتصاد شهری بندرافول بر اقتصادی دولت  یها استیسثیر تأ
بوشهر و انتقال عالوه بر صادرات و واردات کاال، جابجایی کاال از شهرهای داخلی ایران به 

اقتصادی بندر بوشهر  یها تیفعالشده از گمرک به شهرهای مرکزی ایران از  کاالهای وارد
. در افتی یمهای مواصالتی بوشهر بهبود  این مهم تنها با بازسازی راه .آمد یمبه شمار 

آهن سراسری بود  راه تمام توجه دولت مرکزی به ایجاد سازی از جهت راه پهلوی اول دورۀ
در تقسیمات سیاسي دورۀ  این بندر نصیب ماندند. ی تجاری بوشهر از نوسازی بیها و راه

شد.  محسوب مين بندر آن استا نیتر مهمپهلوي اول یكي از شهرهاي استان فارس و 
شیراز بود که امنیت آن براي ـ مسیر تجارت به داخل کشور از طریق راه بوشهر نیتر مهم

هم به جهت مقاصد اقتصادي و هم براي نظارت دائم قواي  ،بوشهر حیاتي بود. رضاشاه
هاي شوسۀ جدید پرداخت. هاي قدیمي و ایجاد راهنظامي بر سراسر کشور، به ترمیم راه

تأسیس شد و  ،. شه 1308اسفند  27طبق تصویب مجلس شوراي ملي در  ،وزارت راه
احداث خطوط شوسه میان کلیۀ شهرهاي ایران و تعمیر و ترمیم آنها به این وزارتخانه 

سرویس حمل  1308ها تا پایان سال با تمام این تالش .(35: 1346هی، للا )حكیم محول گردید
تجارتخانۀ کازروني  1309ن برقرار نبود. در سال و نقل مرتبي بین بوشهر و شیراز و اصفها

                                                           
1. Bell C. Korense. 
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یک دفتر  که حمل و نقل تجارتخانۀ کازروني بوشهر را تأسیس نمودسرویس بوشهر 
ازرون و شیراز هم شعبات فرعي خود را ، کهاي برازجانمرکزي در بوشهر داشت و در شهر

دو تن و نیم و  و سواريِهاي باري دستگاه ماشین 35 عبارت از دایر نمود. این سرویس
هاي رسیده به بندر بوشهر را به شیراز و اصفهان و تهران التجارهروز مال که هر تن بود سه
 اتاق ۀمجلد )رسان یمبرد و برعكس کاالهاي صادراتي این شهرها را به بندر بوشهر مي

بندر گفت که دولت برای انتقال کاالهای رسیده به  توان یم ،در نتیجه .(24: 18ش ، تجارت
و آوری کاالهای صادراتی شهرهای مختلف  داخل ایران و جمع و توزیع آن در بوشهر

برای صادرات وسایل ممكن را فراهم ننمود و انجام این مهم را  بندر بوشهرارسال آن به 
قحطي در وقوع همزمان با  بود که 1310ل تنها در سا تجار منطقه به عهده گرفته بودند.

اي جدید در حاشیۀ ساحلي تا بندرعباس را از طریق احداث جاده هرفرماندار بوش، ربوشه
مردم آغاز کرد، ولي براي ادامۀ کار به بودجۀ  ۀلنگه براي کمک رساني به تأمین آذوق بندر

  .(19: 1371)هاکس، آن ناتمام ماند بیشتري احتیاج داشت که از طرف دولت تأمین نشد و کار
: : الفگرفت یمزیر انجام  یها راهبایست از طریق يتبادل کاال بین بوشهر و شیراز م

ـ  برازجان ف ـشیـ دریا  ـبوشهر  :کازرون و شیراز، ب ـ برازجان ـ احمدي ـبوشهر
جران و  ـ برازجان ـبوشهر :آباد و شیراز، د فیروز ـ تنگستان ـبوشهر  :کازرون و شیراز، ج

رو سكهو شیراز. از راه اول که کال کازرون ـ دالكي ـ شبانكاره ـ شیفـ بوشهر ه :شیراز، 
 .(23: 17ش اتاق تجارت،  ۀ)مجل شد، اما نرخ کرایه دائماً در تغییر بود بود بیشتر عبور و مرور مي

ی داخلی منتهی به بندر بوشهر ها هدولت پهلوی اول نه تنها برای تسریع تجارت خارجی را
بلكه حتی نظارتی بر  ،نكردم حمل و نقل منظمی برای آن تهیه نظارا گسترش نداد و 

هاي تجاري بوشهر در راه دریافتی حمل و نقل موجود نیز به عمل نیاورد. ۀمیزان کرای
از میان این  .کاروانسراهاي متعددي موجود بود که بیشتر آنها متعلق به آن بندر بود

روانسراي التجار، حاج محمدتقي بزاز، کاکاروانسراي شیخ، نوابي، ملک توان یم کاروانسراها
 هللا خشتي و گلشن را نام بردا یعل دیس ،حاج محمدجعفر صفر، دروغني، میمني، کوفي

 این کاروانسراها مشخص است باز یها نامکه از  همان طور .(3ورق تا:  کبابی، بی السلطنهدیسد)
هم این تجار بودند که برای تسهیل حمل و نقل کاالهای وارداتی و صادراتی بوشهر به 

تجاری مواصالتی به بندر  یها راهکاروانسرا در طول  ۀدست به ساخت و ادار یرانداخل ا
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رشد قابل توجهی در این  ،پهلوی اول به لحاظ کمی و کیفی دورۀو در  ،زدند یمبوشهر 
 وجود نیامد.  هکاروانسراها ب

برازجان و غیره ، دشتستان، هاي تجاري بوشهر به شهرهاي نزدیک مثل دشتيراه
موجودي مالیه شهرهاي تابعه به ادارۀ ل امن بود. به همین دلیل نه تنها امكان ارسابسیار نا

مالیۀ بنادر جنوب نبود، بلكه حتي امكان مراسله نیز نداشتند. براي حل این مشكل معاونت 
اي از بانک مزبور را در بندر از بانک ملي ایران درخواست کرد تا شعبهل داري کخزانه

امنی و فرسودگی  نابه همین دلیل  .(2728/240ازمان اسناد ملي ایران: سد )بوشهر گشایش ده
 (20:موهد. )دادن ینمها را به خارجیان اجازۀ سفر در این جاده معموالًمقامات ایراني  ،ها راه

تنها به عدم صدور اجازه  بوشهرتجاری  یها راهدولت پهلوی اول به جای ایجاد امنیت در 
به اقتصاد دولت  یها یتوجه بی پاسخ به در این مناطق اکتفا نمود.برای تردد خارجیان در 

جدید  یها استیسنیز در مقابل به تصمیمات اقتصادی و  بوشهر، تجار بوشهر شهری
هاي تجارت در مناطق مهم تجاري کشور گشوده پس از اینكه اتاق  توجه بودند.  دولت بی

فرستاد و در آن اظهار داشت: اي به بوشهر شد، وزارت فالحت و تجارت بخشنامه
متأسفانه تاکنون از طرف تجار بوشهر درخواستي جهت تأسیس اتاق تجارت در آن شهر »

مطابق مقررات  تر عیسرتا  خواهد یماین اداره از تجار آن شهر  ،نرسیده است. بنابراین
ت این مراتب را به هیئت معظم پیشنهاد دهد و نظریات خود را براي رفع نواقص امور تجار

برحسب  ،نفر از تجار داخله و خارجه  52 .(6655/293)سازمان اسناد ملي ایران: « بندر ارسال دارند
نفر به قرار   12 و  (20: 13، ش )حبل المتین الحكومه حاضر گردیدهدر دار ،دعوت حكمران بنادر

اي حاج آق: ترین ایشان اینان بودند که مهم به عضویت اتاق تجارت بوشهر انتخاب شدند
قاي سید حسین ، آرضاپورمحمدباقر بهبهاني، آقاي میرزا ابوالقاسم توکل، آقاي محمود 

سیادت، آقاي سید علي گلشني، آقاي حاج عبدالرسول رئیس، آقاي سید عبدالرسول 
: 32ش اتاق تجارت،  ۀ)مجلحاج محمدعلي برکت  یو آقاکازروني، آقاي میرزا مهدي تیمسار 

 گیري تلف اقتصادي بوشهر مشورت و تصمیممسائل مخ ۀوشهر درباردر اتاق تجارت ب .(20
رواج و  ،معامالت و وضعیت بازار حوزۀ بوشهره ؛ راجع به راپرت هفتگي، راجع بشد یم

از معامالت مؤسسات مختلف،  کیهر کسادي آن، ترقي و تنزل اجناس و اهمیت 
جلسات اتاق تجارت و هر هفته راپرتي از  شد یممذاکره مخصوصاً وضعیت معامالت 

این تجار که در امور مختلف بندر بوشهر  .دیگرد یمبوشهر به اتاق تجارت مرکزي ارسال 
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حضوری در واقع  ،( 297/ 35912: سازمان اسناد ملي ایران ) بردند یماز اعتبار و نفوذ خود بهره 
ت اقتصادی دول یها استیسظاهری در اتاق تجارت بوشهر داشتند و حتی در باطن با 

دولت  یها استیسبا ر بوشهرویكرد تجار در مورد مسائل گاهی گفتیم که  مخالف بودند.
ورود مردم بیرون از بوشهر و  ترقي ارزاق تجار بوشهر هنگام خشكسالی، الًمث .بود خالفم

اما اتاق تجارت به  ،کردند یمبوشهر به این مردم کمک مالی به بوشهر و ازدحام آنها در 
آوري اسباب زحمت مردم بوشهر را فراهم آورده بودند به فكر جمع سبب اینكه ایشان

ای برای  برنامهدرتاً ن اگر دولت ،به این حال .(23-22: 55، ش اتاق تجارت ۀمجل) ودایشان ب
در های تجاری بوشهر داشت تجار حاضر به همكاری با سیاست دولت بودند.  پیشرفت راه
این  .شد یممسافر احساس جابجایی نقل، پست و براي حمل و  احتیاج مبرمي بندر بوشهر

اي به همین منظور در محل دفتر  اق تجارت بوشهر قرار گرفت و جلسهمورد توجه ات مسئله
که اعضای اتاق تجارت بوشهر و تجار  ،حكمراني بنادر جنوب برگزار شد. در این جلسه

بنادر  یرانیکشتموافقت شد تا شرکتي تحت عنوان  ،بزرگ بوشهر در آن حضور داشتند
جنوب در بوشهر تشكیل گردد. دولت نیمي از مخارج تأسیس این شرکت را قبول کرده بود 

، التجاررا به عهده بگیرند. حاج عبدالرسول رئیس خواست تا نیم دیگر آنو از تجار مي
با پرداخت یک میلیون ریال کمک را آغاز کرد و به این ترتیب  ،ترین تاجر بوشهر بزرگ

خلیج فارس ابتدا با چهار کشتي و پس از آن با ده کشتي بخاري )موتور  یرانیشتکشرکت 
مزبور در خطوط بندرعباس و خرمشهر به بوشهر در رفت و  یها یکشتبحري( به راه افتاد. 

در بوشهر رانی بنادر جنوب با این همه شرکت کشتی .(19: 12، ش اتاق تجارت ۀمجل) آمد بودند
مورد حمایت نسبی  نمود یممتصل به بندر خرمشهر  را بوشهر بندر به سبب اینكه نیز

 دولت قرار گرفت.
ای درخشان برای  های دولت، بعضی از تجار بوشهر که آینده توجهی به سبب همین کم 

ول بود ف توجه دولت پهلوی ارمتصور نبودند در شهرهایی که ط بندر بوشهراقتصاد 
 نیتر سرشناساج معین بوشهري، یكي از ح . به عنوان مثالکردند یمگذاری  سرمایه

کل فالحت و  ادارۀ) لنگرود واقع در شمال کشور بودر اي دتاجران بوشهر، مالک کارخانه

و  که باعث رشد صنعت یاقتصادی ها استیساز  بوشهر سهم ،بنابراین .(271: 1313 صناعت،
دید همپای دیگر ج ۀایجاد کارخانآن شهر  و درناچیز بود نیز  شد یمآن شهر کشاورزی 

در بوشهر چهار کارخانه  شه. 1310تا پیش از سال  .رفت ینمهرهای ایران پیش ش
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هاي کوچكي بودند که جمعاً بیش از بیست  ها در واقع کارگاه. این کارخانهکردفعالیت مي
بودند و دو تاي دیگر کارخانه  کارگر نداشتند. از این چهار کارخانه دو کارخانه کارخانۀ آسیا

توانستند اندکي از احتیاجات محلي را جوابگو باشند. طبق گزارش آمار  که تنها مي سازي خی
کارخانه  11هاي بوشهر به ، تعداد کارخانه1310کشاورزي و صنعتی ایران، در سال 

برق  ۀبود، یک کارخان یخردکنکارخانه مخصوص گندم  8افزایش پیدا کرد. از این تعداد 
 سازيسازي و یک کارخانۀ برق و یخداشت، یک کارخانۀ یخکه در حالت تعطیل قرار 

بر اساس گزارش یكي از سیاحان اروپایي در سال  که یحالدر  .(19: 30ش ، اتاق تجارت ۀمجل)
تولید برق و دیگري  ۀیكي کارخان :، در بوشهر دو کارخانه وجود داشته است1311
داند می ها یسیانگلثیر فعالیت أم توی همین دو کارخانه را ه .اي براي تصفیه آب هکارخان

 .(30-15: 1371اکس،ه) خوانند یمنشناس بوشهر آنها را ملعون که مردم حق
، میشناس یمای که به گزارش آمار کشاورزي و صنعتی ایران کارخانه 11از میان  
تجار بزرگ تأسیس  ۀو با سرمای یهای خارجیا کشور بدون حمایت دولت شاناکثر

در بوشهر  1310پس از  یها سالكه حاج علي اکبر اعتماد، تاجر شیرازي، در چنان ،شدند یم
هاي برق، یخ، ریسندگي و بافندگي بود. و فارس واضع خدماتي از قبیل تأسیس کارخانه

دواس، در دوازده کیلومتري شهر بوشهر، کارخانۀ  ۀدر بوشهر و در منطق 1316وي در سال 
به برق متصل  1319سیس کرد. این کارخانه در سال ریسندگي و بافندگي اعتمادیه را تأ

کار این کارخانه تبدیل پنبه به  .(4: 4ش ، خلیج ایران) شد و یک ماشین برق در آن به راه افتاد
متقال بود. کارگران این کارخانه زیاد بودند و جمعیت آنها رو به  ۀنخ و سپس بافتن پارچ

بیش از دو هزار نفر  مسیش 1330-1320 یها سالرفت. این کارخانه در افزایش مي
: 1380)حمیدی،  کردند یمو در آن کارگران زن بوشهري نیز فعالیت  کارگر و کارمند داشت

از یک ه در این کارخان کهچرا، شد یمنظیر این کارخانه در کمتر جایی از ایران دیده  .(80
شده خارج  دیبن چیت بسته یها عدلو از طرف دیگر  شد یموزک وارد غطرف پنبه با 

. رئیس کرد ینم بوشهر اقتصاد کلیاساساً اما دولت چندان کمكی به این کارخانه و  .شد یم
این کارخانه از دولت تقاضا کرده بود که اگر دولت راه بازرگانی را به این بندر باز کند، او 

 لیره برای ساختمان اسكلۀ دریایی آنجا بدهد تا به این 5000حاضر است شخصاً مبلغ 
های وسیله بتواند راه تجارتی بوشهر به شیراز را باز کند. رکود اقتصادی بوشهر و خرابی راه

گذارد و در سال  این بندر به شهرهای داخلی ایران، نهایتاً تأثیر خود را بر این کارخانه نیز
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این کارخانه از تهران،  ۀموجب تعطیلی این کارخانه گشت. نظر به اینكه مواد اولی 1328
بازسازی های منتهی به بوشهر و در دورۀ پهلوی اول راه شد یمزندران و خراسان وارد ما

و دیگر  دیرس یمشد، مواد کارخانه دیر العبور و مسدود مینشده بود و در زمستان صعب
ازمان اسناد ملی )سمشكالت اقتصادی بندر بوشهر نیز این کارخانه را ضعیف و ورشكست کرد 

، شهریدولت به بندر بوشهر منجر به افول اقتصاد  یها یتوجه نهایتاً بي .(32442/293ایران: 
هاي مواصالتي این شهر به نقاط مرکزي  ب راهتضعیف صنعت نوپاي این بندر و تخری

شهرها  ۀهاي تجارت در همایران گردید. سایر اصالحات اقتصادي، نظیر دایر نمودن اتاق
ت اسیسأهاي مواصالتي و تنوسازي راه رايبدون اختصاص بودجه ب ،از جمله بوشهر

. نمود ني ميمع ه نخستین شرط رونق تجاري بود، بيک ،بندري و ایجاد امنیت شهري
اما امنیت الزم برای  ،نداشت خیلی خوبی سیسات بندریأاگرچه بوشهر در آغاز دوره هم ت

در  اامنیافزون نرشد روزپهلوی اول با  دورۀتجارت در این بندر برقرار شده بود. طی 
تجاری خارجی و تجار  یها شرکت، نارضایتی تجار نیز باال گرفت و بسیاری از بوشهر

به  دوراین در اواخر اوضاع امنیتی گمرک بوشهر  معتبر داخلی از این بندر مهاجرت کردند.
. این رفت یمگمرک به سرقت  ۀای بود که حتی وسایل شخصی رئیس گمرک در ادار گونه

  .کرد یمبه افول هر چه بیشتر آن کمک  ،رکود اقتصادی بود ۀییدزاناامنی که خود 
 

 نتیجه 
. شد یمبندر جنوبی ایران محسوب  نیتر یاصلقاجار بوشهر  دورۀافشاریه تا انتهای  دورۀاز 

جایگاه در اوایل قرن بیستم با پیروزي جنبش مشروطه و اصالحات اداري، بوشهر همچنان 
 ۀپهلوي اول و تدوین راهبرد رشد و توسع دولت کار آمدنبا روي  خود را حفظ کرده بود.

تغییر شد. در این راهبرد با احداث خطوط  خوشدستاقتصادي، اوضاع تجاري خلیج فارس 
اي، توسعه و تجهیزِ بنادر خوزستان در اولویت قرار گرفت و این بنادر با ریلي و جاده
 ي کردند.جانبۀ دولت به صورت فزاینده و شتابان ترقحمایت همه

 و پهلوي اول محورِ توسعۀ تجاري و اقتصادي را در مسیر بنادر خرمشهر مرداندولت 
هاي استقرار حاکمیت  ند نیروهاي نظامي و دریایي زمینهآبادان قرار دادند تا با حضور قدرتم

برداري از امكانات و ضمن بهره و هاي کارون و اروند برقرار کنندملي را در رودخانه
هاي  گیري جنبشاین منطقه، زمینۀ شكل نفتي جنوب، با اشتغال مردم درتجهیزات 
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به  مردمي را در این منطقه از بین ببرند. در این دوره، با کاهش بودجۀ سایر بنادر کشور
، خصوصاً بندر خرمشهر، در خوزستانبندر بوشهر از رونق افتاد و بنا، نفع بنادر خوزستان

توجهيِ دولت  در دورۀ پهلوي اول مورد بي بوشهر ندرگرچه با .مرکز تجارت کشور شدند
اوضاع امنیتي شهر نامناسب بود و تأسیسات بندري قابل توجهي وجود  ،مرکزي قرار گرفته

 ۀسابق رشد بي رود یماین بندر کاسته نشد. گمان  واردات و صادراتلكن از میزان  ،نداشت
پهلوي اول، به دلیل  دورۀخر در اوا خرمشهر بندرایران از طریق  صادرات و واردات

و به تبع آن رشد تجارت خارجي ایران نه تنها از میزان  ،دسترسي ریلي به سراسر ایران
بنادر مجاور آن نیز به  خرمشهربلكه از قِبَل رشد  ،تجارت خارجي بندر بوشهر کم نكرد

صلي ایران در البته ناگفته پیداست که عنوان بندر ا .شدند یممند  بهره یجانب بنادروان عن
بود در اواسط و اواخر این  بندر بوشهرپهلوي اول از آن  دورۀخلیج فارس که در ابتداي 

اقتصادی  یها استیس که در پی اجرای ییها ینابسامان شد. خرمشهر بندردوره از آن 
ف و شكوفا شدن بندر خرمشهر از طرف دیگر روجود آمد از یک ط  هدر بوشهر بدولت 

اد تا بندر بوشهر جایگاه برتر خود را در سواحل شمالی خلیج فارس به دست به دست هم د
 ۀبندر بوشهر به سبب جایگاه جغرافیایی و سابق حال نیابندر خرمشهر ببخشد. اما با 

 ،. این بندرشد یملوی اول و دوم شناخته په دورۀخود به عنوان بندر دوم در تجاری 
ورود و در  ،داشتنامناسبی های تجاری  تأسیسات بندری فرسوده و راهعلیرغم اینكه 

، کرد یمدولت پهلوی اول کمک  اقتصادی یها استیسکه به پیشبرد  صدور کاالهایی
 .سهم شایانی داشت

 
 منابع 

 ۀ، چاپخانتهران، 1310/1311 یاقتصادتجارتی ایران با ممالک خارجه در سال  ۀاحصائی(.  1311)کل گمرک ۀادار
  1311فردوسی، 

 یمنی. ۀچاپخان ،تهران ،1318سال آمار تجارتی کشور شاهنشاهی ایران با کشورهای بیگانه در  (. تا بي )             

 ،تهران، 1311/1312تجارت عمومی ایران با ممالک خارجه در سال اقتصادی  ۀمجموع (. 1313)              
  مطبعه اطالعات.

  .، شرکت چاپخانه فردوسيتهران، 1311ي ایران در سال فالحتي و صنعت هیحصائا (.1313)              

، 1314/1315 یاقتصادایران با کشورهای خارجه در سال  ۀوضعیت کاالی رسیده و فرستاد (.1315)             
  یمني. ۀتهران، چاپخان

 .، تهران، فاروس1318سال آمار بازرگانی ایران با کشورهای خارجه در  (. 1320)            

  .تهران، چاپخانه فردین و برادر ،1316/1317 یاقتصادمار تجارت ایران با کشورهای بیگانه در سال آ . (1320)            



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

 ، تهران، فاروس.1319سال آمار بازرگانی ایران با کشورهای خارجه در .(1320)            

 ،فر مرتضی ثاقب ۀ، دفتر دوم، ترجمه تا انقالب اسالمیتاریخ ایران به روایت کمبریج، از نادرشا (.1384)پیتر  ی،آور
 .تهران، جامي

 .مرکز تحقیقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ،تهران (،1349-1279ن )اقتصاد ایرا(. 1363ن )یر، جولیا باري
 قطره. ،تهران ،ش 1309-1307شورش عشایري فارس (. 1365ه )بیات، کاو

 .، تهران، کتاب ایرانپهلوي و تحوالت ایرانعصر  (.1346 )هللاا ، نصرتلهيا حكیم
 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.بوشهر ۀنام فرهنگ (.1380) رحمیدي، جعف

 عطار. ،هران، ت4ج  ،حیات یحیی(. 1371) ییحی ،آبادی دولت

 .اتحادیه ۀچاپخان ،تهران ،2ج ایران اقتصادی،  (.1309) زاده صفوی رحیم

 مجلس. ۀ، مطبعتهران، 1ج جغرافیاي مفصل ایران، (. 1310د )کیهان، مسعو

قوانین و  ۀادار، تهران، گذاري ششم قانون دورۀ ۀمصوب ۀقوانین موضوع ۀمجموع (.1320) مجلس شورای ملی
 .مطبوعات مجلس شوراي ملي

ات و مطبوع ادارۀ، تهران، یگذار قانونهشتم  دورۀقوانین موضوعه و مصوبات  ۀمجموع(. 1324)             
 .اطالعات مجلس شوراي ملي

قوانین و مطبوعات  ۀادار، تهران، گذاري پنجم قانون دورۀقوانین موضوعه مصوبه  ۀمجموع (.1326)          
 .مجلس شوراي ملي

 القربي. وي، ذتصحیح عباس واعظي، تهران گذر از سر منزل عنقا،(. 1381م )براهی، امحیایي
 .شرکت سهامی معامالت خارجي ،، تهرانمعامالت خارجی ایران ۀتاریخچ (.تا بي) وزارت بازرگانی

آستان قدس ، نژاد و محمدتقي اکبري، تهران حسین نظري ۀترجم ،ایران افسانه و واقعیت (.1371ت )هاکس، مری
 .رضوي

 تهران، پیكان.پهلوی،  دورۀسیاست خارجی ایران در  (.1377ا )عبدالرض ،هوشنگ مهدوی
 اسناد:

 تقاضای تجار محلی برای تأسیس اتاق تجارت در منطقه خود.، 61533/240 سند: ۀشناس لی ایران،مسازمان اسناد 
 . مشكالت آب آشامیدنی بندر بوشهر ،290/ 4846 سند: ۀشناس، سازمان اسناد ملي ایران
 .ضبط کاالی تجاری تجار بوشهر ،19186/240 سند: ۀشناس، سازمان اسناد ملي ایران

  .ساخت انبار برای کاالهای انحصاری در گمرک بندر بوشهر ،28933/240 سند: ۀشناس، یرانسازمان اسناد ملي ا
  .تجار بوشهر ۀالتجار مالبه آتش کشیدن  ،35186/240 سند: ۀشناس ،سازمان اسناد ملي ایران
 .کاالی انحصاری برای گمرک بوشهر ۀارسال نمون ،2480/240 سند: ۀشناس، سازمان اسناد ملي ایران

 .شرایط کسب جواز ورود کاالی انحصاری ،2271/240 سند: ۀشناس، مان اسناد ملي ایرانساز

 .چای شكر و قند وآمد دولت از تجارت کاالهای انحصاری در ،34126/240 سند: ۀشناسسازمان اسناد ملي ایران، 
 .با ایران آلمانی طرف قرارداد تهاتری یها شرکت ،13995/240: سند ۀشناس، سازمان اسناد ملی ایران
 .بندر بوشهرای از بانک ملی در  أسیس شعبهدرخواست ت ،2728/240: سند ۀشناس ،سازمان اسناد ملي ایران
 .درخواست دولت مرکزی برای تأسیس اتاق تجارت بوشهر ،6655/293 سند: ۀشناس، سازمان اسناد ملي ایران
 .ه طبابت از طرف تجار سرشناس بوشهرتأیید پروان ،297/ 35912 سند: ۀشناس ،سازمان اسناد ملي ایران
 .به دولت مرکزی یراه سازو پیشنهاد اعتمادیه  ۀکارخان ،32442/293 سند: ۀشناس ،سازمان اسناد ملی ایران
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 نسخه خطي:

 .9374ثبت  شمارۀمرکزي دانشگاه تهران،  ۀالنوادر، موجود در کتابخان ةمجموع ۀالسلطنه، کتابچسدید

 ها و مجالت: روزنامه

 .13ش، 38س ؛ 29 ش، 33س ،المتینحبل 
 .4 ، ش12س، خلیج ایران

 . 60، 55، 32، 30ش، 4س  ؛17 ،12 ، ش3س ، اتاق تجارت ۀمجل


