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مقدمه: 
هویت تاریخی هر کشوری را باید در فرهنگ و هنر آن کشور جستجو کرد، فرهنگ و هنری که 
نمادهای آن آثار ادبی، هنری و دستاوردهای تمدنی را شامل می گردد، کشوری که فاقد این نمادها 
باشد بی هویت و درگستره جهان محو است، رکن اصلی هویت کشور را این آثار تاریخی می سازد، 
آثاری که سرگذشت نسل ها و قرن ها پشت سر آن نهفته است. نزد ایرانیان فرش یکی از جلوه های 
منحصر به فرد به شمار می رود، هنر فرش نهفته از همه هنرها )موسیقی، نقاشی و ...(که اگر ادراک 
صحیحی از مبانی آن نه به عنوان یك فن خاص توجه داشته باشیم، هنر فرش جزء اولین هنرهای 
ایرانی محسوب می شود. شماری از فرش های دستبافت ایرانی در زمره برجسته ترین آثار هنری 
آفریده شده به دست بشر هستند، زیباترین فرش آن است که با حداقل رنگ، حداکثر زیبایی را 
در چیدمان خود کاربرد داشته باشد چرا که رنگ، لباس طرح و نقش فرش است و به آن ارزش 
آن یك  از  گذشته  در  درصورتی که  نگاه می شود  لوکس  به عنوان یك  فرش  به  امروزه  می دهد. 
سرمایه حساب می شد. امروزه علی رغم بازار رقابت شدید، مشغله های دنیای جدید و دغدغه های 
جهان صنعتی چه در داخل ایران و چه در خارج از آن، نام ایران با نام فرش گره خورده است، 
شواهد حاکی از آن است که فرش برای مقاصد صرفًا کاربردی نظیر حفاظت  خانه  روستائیان از 
سرما و نم به وجود آمد و کم کم راه خود را به عنوان یك اثر زینتی و نشانه ای از تحول درخانه های 
اشراف و اعیان باز کرد. در گذر تاریخ ایران، صنعت و پیشه فرشبافی به صورت یك هنر و مهارت 

خاص درآمده است.

  ژ
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و جذاب می باشد که ضبط و ثبت  رونق  پر  آن چنان  مؤثر  بعضی  افراد  تاریخ معاصر حضور  در 
صدای آنان می تواند بیان روشن و مصداقی آگاهانه در حوادث تاریخی مورد ِبررسی واقع بینانه قرار 
ایران است. روایات مکتوب  تاریخ شفاهی  شرکت سهامی فرش  این  موارد بررسی   گیرد. یکی  از 
در این بخش از تألیف به جزء تاریخچه شکل گیری  آن، استنادات دیگری وجود ندارد که نشان 
دهد این شرکت در چه فراز و نشیبی  از تاریخ معاصر قرار گرفته است. بنابر این با مصاحبه های 
تاریخ شفاهی هنر فرش با بعضی از دست اندرکاران این هنر ارزشمند ایرانی،  به فراز و نشیب، درد 
و رنج قالیبافان و فرشبافان این هنر اصیل پرداخته خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن است که 

مسائل و مشکالت شرکت سهامی فرش به  رؤیت محققان رسانده شود.
تاریخ شفاهی، پدیده  جدیدی  در علم  تاریخ نیست  بلکه به  نوعی از شیوه های پژوهش تاریخی 
انسان شناختی   و  تحقیقات  جامعه شناختی  در  مورخان، جامعه شناسان  از  قبل  اطالق می گردد که 
خود به  آن توجه کرد ه اند. به نقل از غالمرضا عزیزی، دکتر اصغرسعیدی می گوید:»مجموعه های 
تاریخ شفاهی یکی  از روش های بررسی تاریخی بر پایه  روش شناسی  کیفی در علوم اجتماعی به شمار 
می آیند و به عنوان یك مأخذ علمی درجه اول در تحلیل ها و مطالعات مورد ِاستفاده واقع می شوند. 
این نوع مجموعه ها در بسیاری از کشورهای غربی در تمام زمینه ها به صورت طرح های ملی به  طور 
دائمی ایجاد می شوند...« و در جایی ازدیوید جی.وود1 تعریفی دیگر می آورد: »تاریخ شفاهی دربارۀ 
شاهان و ملکه ها و یا اتفاقات مثاًل سال1066م. نیست، تاریخ شفاهی، تاریخ مردمی همچون من و 
تو است، مبنی بر این که چگونه زندگی می کردند، چه کار می کردند و چگونه پول هایشان را خرج 

می کردند« )عزیزی، 1384، ص17-9(
اگر بخواهیم براي نگارش و پژوهش  دربارۀ هر واقعه یا مناسبتي  اثري ماندگار و مؤثر را به  
فاضلي  باشیم. محمود  داشته  مِدنظر  موضع گیري  را  و  تبلیغ  اصل  دو  باید  درآوریم  تحریر  رشته 
بیرجندي مترجم و پژوهشگر تاریخ ایران   مي گوید: الزم است  یك پژوهش مستند از تبلیغ به دور 
باشد، یعني چیزي جداي از نطق ها و بیانیه هاي سیاسي باشد که به قصد تأثیرگذاشتن فوري بر 
مخاطبان تهیه مي شوند. نکته دیگري که رعایت آن به پژوهشگر و نویسنده مطلب باز مي گردد، 
تاریخي  متن  گفته اند  تاریخ  فلسفه  به  مربوط  مباحث  در  نداشتن موضع گیري  است. همچنان که 
بیشتر از ذهن تبعیت مي کند تا از واقعیت هاي جهان؛ از این موضوع مي توان نتیجه گرفت که 
الجرم هر متن، هر اندازه که از ذهن نگارنده کمتر تأثیر بگیرد به  واقعیت  جهان و گزارش کردن 
از ذهن و رسوبات ذهني،  آثاري هستند که  تاریخي  آثار  ماندگارترین  تر مي شود.  نزدیك  از آن 
دورترین فاصله ها را داشته اند. البته این مطلب جداي از آثار ادبي است که باید حتمًا از ذهن تبعیت 

کند )عصاریان، 1390، ص122(. 
شروع و ثبت وضبط مصاحبه های تاریخ شفاهی دستگاه های نظارتی  گام جدی را می طلبد که  1. David j.Wood
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در این عرصه نیازمند پژوهش میدانی در سیر  تطور و تحول نظام دیوان ساالری اداری  ایران چه 
از طریق اسناد و مکتوبات موجود در آرشیوها، چه به طرق مصاحبه های تاریخ شفاهی، کمك بسیار 
مؤثری از شرایط شکل گیری و تحول و ادغام  دپارتمان های  اداری و مؤسسه ها  را در برگیرد. البته 
ناگفته نماند در ادامه این  روند از سندپردازی با مشکالت دیدگاهی و خودسانسوری مسئولین و 

دست اندرکاران قبل و اکنون مواجه هستیم. 
میهمان  از  تکریم  در  علی الخصوص   ایرانی  خانواده های  بین   در  امتیازات  از  فرش  دیرباز  از 
بود.  برخوردار  خاصی  تعریف  از  جغرافیایی  محل  به  توجه  با  فرش  بافت  نوع  می شد.  محسوب 
فرش ایران جزء صنایعی است که از دوره صفویه و قاجاریه در اثر ارتباطات با دنیای خارج صورت 
با  ولی  بود  انگلیسی ها  سیطره  نوعی  به  ایران  فرشبافی  اول  پهلوی  زمان  تا  چند  هر  می گیرد، 
کیفیت همراه با نظارت بیشتر تولید می کردند، تعدادی از این شرکت ها تا سال 1314ش.، حتی 
در چند سال بعد مدیران آن فعالیت داشتند بعداً واگذار کردند و شرکت فرش مستقل اعالم شد. 
از آن جایی که فرش در ارتباط با نیاز مردم بود همیشه جزو مشاغل خانگی محسوب می شده و 
در این راستا زنان نقش اساسی دربافت و ظرافت آن بر عهده داشتند خصوصا درکاشان که فرش 
آن با بافندگان خانم عجین شده است، امروزه هم بعضی از مؤسسه هایی همچون فنی وحرفه ای 
آموزش هایی را به خانواده ها و افراد می دهند که دار قالی را به منزل می برند به نوعی کارآفرینی 
محسوب می شود و از طریق آن ایجاد شغل و درآمدزایی صورت می گیرد و کارفرمائیان با ایجاد 
سفارش طرح نقشه از سوی مشتری به کارگران و بافندگان درقبال پرداخت دستمزد معین شده 
عماًل کار کارگاهی و مشاغل را در منازل رواج می دادند، این سنت جزو ماهیت کاری این حرفه 
به شمار می آمد و هنوز هم در بسیاری از مناطق روستایی و شهری وجود دارد بدان خاطر در بافت 

قالی و فرش، تقسیمات روستایی بافی و شهری بافی شکل گرفته است. 
فرش در ایران با فقر عجین است، زمانی شغل دوم مردم ایران درکنار دامداری، کشاورزی 
محسوب می شد، شش ماه از سال که با شرایط جغرافیایی بیکار بودند فرش می بافتند. ولی از آن 
زمانی که کم آبی وخشکسالی بوجود آمد و کشاورزی و دامداری رونقی نداشت در راستای شغل اول 
قرار گرفت و گرایش به فرش بیشتر شد چون مردم به دنبال درآمد بودند و دیگر به عنوان شغل 
دوم نگاه نمی کنند، هر جایی از ایران دچار رکود می گشت فرشبافی رونق می گرفت، امروزه هم 
به دنبال کسی می گردند که برای آن ها ببافند ... . یك طرح خوب در فرش معمواًل از یك ایده خوب 
و هماهنگی بین اجزاء آن به همراه ریتم، توازن، تعادل و از یك نظم هندسی و اصول ریاضی که 
به اصطالح قالیبافان از یك هارمونی، کنتراست )تضاد رنگ ها( و تقارن مرکزی برخوردار می باشد. 
آنچه که در مواد به کار رفته در فرش بین همه مناطق مشترک است، کاربرد پشم، کرک و ابریشم 
است که با رنگ آمیزی های ثابت و ترکیبی این بخش، کنتراست را به تصویر می کشند. »قسمت 
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تسکین دهنده روح یك فرش همان طراحی یا نقشه کشی آن است، این کار با مطالعه همراه با 
بینش باال منجر به نوآوری و اصالت می گردد، برای حرفه ای شدن باید معمار فرش شد تا اطالعات 

را به نسل بعدی منتقل کنند« )محمودی، 1396، مصاحبه جلسه سوم، ساکما(.
اگر بخواهیم از تاریخچه پیدایش فرش در اینجا سخن بگوئیم مطلب به درازا می کشد و از 
ایران  فرش  سهامی  شرکت  عملکرد  بررسی  و  همان شکل گیری  که  موضوع  اصل  به  پرداخت 
است غافل می شویم، حال آنکه مکتوبات و مستندات بسیاری وجود دارد که تاریخچه فرش ایران 
اینجا تکرار مکررات می باشد. بهترین نمونه در رشد شکوفایی و گسترش  بیان کردند که در  را 
صادرات فرش در اواسط دوره قاجار به رغم آسیب جدی که به بسیاری از صنایع و تولیدات بومی 
 و سنتی وارد شد، فرش دستباف رشد چشمگیری یافت از جمله این فرش ها می توان به فرشی  که 
انجام  بر روی آن  پادشاهان دانمارک،  زینت بخش کاخ پادشاهی دانمارک که مراسم تاجگذاری 
نفیس  بسیار  بافته شده اند. فرش  از طال  تارو پودی  بر روی  این فرش  تمام نقش های  می شود. 
دیگری که در موزه وین نگاهداری می شود، فرش شکار نامیده می شود و همین طور فرش اردبیل 
در موزه ویکتوریا آلبرت شهر لندن را هم می توان نام برد. فرش اردبیل ) فرش اردبیل که دارای 
ابعاد بیش از 11 مترمربع بوده است( توسط هنرمندی به نام مسدوک کاشانی برای پوشش صحن 

آرامگاهی در شهر اردبیل بافته شده است

 1264( اول  پهلوی  سقوط  تا  ناصرالدين شاه  عهد  از  فرش  صنعت  وضعیت 
-1360ه.ق(

 با توجه به پیشرفت امور اقتصادی  در ایران تقریبًا از اواسط دوران حکومت قاجار با به قدرت رسیدن 
ناصرالدین شاه رشد صنعت آغاز شد. بیشترین عامل و مقدمات چنین رویکردی وجود افراد نامی  و 
افتخار آفرینی بودند که اندکی قبل از به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه رویکرد جدی به دستاوردهای 
صنعت داشتند. از جمله به نامه حاج حسن امین الضرب1 به ناصرالدین شاه می توان اشاره کرد: »رفاه 
و سعادت مملکت به تجارتی بستگی دارد که با مردم همان کشور گردانده شود و تنها در صورت 
تأمین این شرط است که مملکت می تواند رونقی به خود بگیرد و کارخانه ها ساخته شوند ولی وقتی 
عواید اقتصادی تنها به سرمایه های خارجی تعلق گیرد ثروت به خارج از کشور صادر خواهد شد و 

طبقات مردم داخل از نداری رنج خواهند برد« )ژوله،1384، ص27 و 28(.
فرش ایران با سفر ناصرالدین شاه به وین برای اولین بار در نمایشگاه های بین المللی به نمایش 
در آمده بود. آغاز صادرات فرش ایران و افزایش درآمد دولت از قبل از آن، یکی از دالیل تدوام و 
استمرار حکومت قاجار به شمار می آمد. در همه دوره های تاریخی توسعه فرش در ایران منوط به 
ایجاد تعامالت و معامالت خارجی می باشد؛ که این مسئله در رابطه با ارتقاء فرش در ایران بعد از 

انقالب اسالمی  را هم شامل می گردد.

امین الرضب  اقدام حاج حسن  1. مهم ترین 

(از بازرگانان و تجار ثرومتند و متنفذ تهرانی 

که به سال 1270 ق.  از اصفهان به تهران آمد) 

که تأثیر آن در نساجی و هرنهای دستی و 

در  ابریشمبافی  کارخانه  تأسیس  بافندگی، 

رشت اولین کارخانه مدرن که رسآغاز نفوذ 

بافندگی  در  ریس  ماشین  ابریشم  نخ های 

ایران بود.
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میرزا تقی خان امیرکبیر با توجه به اهمیت صنعت ابریشم، دو نفر از حریربافان کاشان را برای 
آموختن و فراگیری چرخ ابریشم کشی  ماشینی به  استانبول فرستاد، آن  زمان انواع حریر، زربفت 
و انواع مخمل با جنس مرغوب بادوام و رنگ های عالی توسط بافندگان ایرانی تولید می شد، هم 
پارچه های ابریشمی  و هم نخ  ابریشمی  از ایران به سرتاسر اروپا صادر می شد، وی یك  کارخانه 
نخ ریسی بزرگ با ساختمان 4 طبقه در تهران دایر کرد. در دوره قاجار نه تنها از سوی دربار بلکه از 
سوی بسیاری از صاحب منصبان و والیان حکومت های محلی نیز اشتیاق و عالقه زیادی به فرش 
به عنوان محصولی فاخر و هنری به وجود آورد. تأسیس دومین کارخانه ریسندگی در ایران  که تأثیر 
جدی در نساجی و بافندگی و همچنین فرشبافی داشته توسط مرتضی قلی خان  صنیع الدوله  و حاج 
محمد تقی  شاهرودی  در بیرون از دروازه دولت تأسیس گردید. سومین کارخانه ریسندگی ایران  در 

سال 1326ق.، شهر تبریز افتتاح گردید )ژوله،1384، ص27 و 28(.
از مهم ترین دستاوردهای دوره قاجار که زمینه ساز توسعه فرش در ایران گردید ورود صنعت 
چاپ و تأثیر آن در هنرهای ایران به ویژه نقاشی و فرشبافی است، توجه جدی تأثیر این صنعت 
به  راستا  این  در  گرفت.  تناولی  صورت  پرویز  توسط  قلمکار  پارچه های  و  نقاشی  و  فرشبافی  در 
تعداد دیگری از نقاشان و هنرمندان مشهور دوره قاجار که در تحوالت بافندگی تأثیرگذار بودند را 
می توان نام برد از جمله: »حاج میرزا امامی«؛ »حسین مصورالملکی«             ؛ »ابوالحسن غفاری  کاشانی 
تبریزی«؛  بهزاد  »طاهرزاده  نطنزی« ؛  مزین الدوله  علی اکبرخان  »میرزا  صنیع الملك«؛  به  ملقب 
آن ها. همین طور  مانند  و  شیرازی«   فرصت الدوله  به  ملقب  نصیر  »میرزا  و  »خانواده شاهرخی« 
در این دوره با ورود عکاسی به ایران فرش به عنوان یکی از عناصر تزئینی در نماها مورد ِاستفاده 

عکاسان قرار گرفت )ژوله، 1384، ص38-33( .
و  آمدند  ایران  به  آمریکایی  و  اروپائی  از شرکت های  بعضی  میالدی  نوزدهم  قرن  اواخر  در 
این هنر و صنعت را به بازارهای کشور خودشان فرستادند، بیش از 30 کمپانی در تجارت و تولید 
مستقیم فرش  دخالت داشتند. یکی از این کمپانی ها که برجسته تر بودند به نام »زیگلر« بود که در 
غرب ایران  و در رأس آن شخصی به نام »سیسیل ادواردز« در شرق و جنوب شرقی ایران یعنی 
از نائین یزد، رفسنجان، کرمان و حومه آن هفده کمپانی در کرمان فعالیت داشتند که در رأس 
آن ها کمپانی شرق لندن معروف بود، دولت صفویه از وجود اینها استفاده کرد )محسنی، 1395(. 
در سال 1314شمسی با فرمان رضاشاه کمپانی قالی شرق را خلع ید به عمل آورد و شرکت سهامی 
 فرش را ملی اعالم کرد. در همان سال با حمایت دولت وقت، کلیه وظایف  کمپانی قالی شرق که 
بزرگ ترین تولید کننده فرش دستبافت آن زمان بود به آن شرکت واگذار شد و با مدیریت کامال 
در  قالی شرق، ساماندهی صنعت فرش  از کمپانی  مانده  به جای  ادارات  بر تصدی  ایرانی عالوه 

سطوح کشور را بر عهده  گرفت.



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 6
254

»... رضاشاه به خاطر صدماتی که این کمپانی ها به فرش ایران زدند به آنان گفت که امالک 
خود در شهرستان ها و تهران را تحویل شرکت فرش بدهند و این شرکت هم به جای بدهی، فرش 
تحویل بدهد، تقریبا 14 سال طول کشید تا شرکت با آن ها تسویه حساب کرد. ولی سه نفر از 
مدیران با کفایت کمپانی های خارجی به نام های »هیلد براون« به عنوان مدیرعامل، »تیمویاناکی« 
)آخرین مدیر انگلیسی بر فرش ایران که از سال 1314 تا 1328ش.، با شرکت سهامی  فرش ایران 
همکاری داشت ( - اهل یونان بود که تا 1333  برابر با 1950م. ماند و  - »سیسیل ادوارد«- کتاب 
قالی ایران را به مدت 4 سال نوشت که بعدها به ترجمه خانم مهین دخت صباح هم رسید- حضور 

داشتند ...  « )محسنی، 1395، مصاحبه جلسه پنجم، ساکما(.
»... اولین برنامه تأسیس شرکت سهامی  فرش این بود که همیشه ریاست و مدیریت اجرایی 
آن به دست کسی که اهلیت دارد بدهند در ابتدا شخصی به نام آقای مرتضوی را از بازار آوردند. آن 
زمان چهارچوب مورد ِنظر رضاشاه انجام می شد غیر از آن نمی توانستند انجام بدهند...  « )محسنی، 
1395(. شرکت سهامی  فرش ایران نزدیك به70 سال تجربه ارزشمند در تولید و تجارت فرش 
 دستبافت با استفاده از مواد اولیه استاندارد و سنتی و بهره گیری از کارشناسان خبره و با سابقه هم 
اکنون در 44 اداره و 1007 شهر و شهرستان و 650 روستا با داشتن 24000 نفر قالیباف ماهر در 
تولید و تجارت فرش دستبافت فعالیت دارد. توجه به اصالت ها و تهیه مواد اولیه مرغوب، استاندارد، 
رنگرزی سنتی، طراحی و بافت سالم از جمله ویژگی های فرش های تولیدی این  شرکت می باشد.

شرکت سهامی فرش ايران به روايت تاريخ شفاهی 
نشده  کندوکاو  جد  به طور  ایران  داخل  در  نظارتی  دستگا ه های  بررسی های  از  اثری  تاکنون 
فعالیت شرکت سهامی  روند  به چگونگی  تاریخ  شفاهی  مطالعاتی  روش  از طریق  علی الخصوص 
فرش ایران از1340تا 1390 دوره معاصر را از زبان دست اندرکاران آن مورد ارزیابی قرار داده ام 
 - هر چند این مصاحبه ها هنوز ادامه دارد- امیدوارم مورد ِتوجه محققان و پژوهشگران تاریخ معاصر 
قرار گیرد. الزم به توضیح است در این بخش مطالب به صورت سؤال و جواب مطابق روال مصاحبه 
تاریخ شفاهی درج گردیده است، شاید برای اولین بار در درج مقاالت به این شکل، نگارش یافته 

است به این جهت هیچ نقل و قولی واقع ِبینانه تر از آن ندیدم.

جناب آقای محسنی 1 از منظر شما با آنچه در اسناد آمده است، هدف از تأسیس 
شرکت سهامی ايران را چگونه می بینید؟

تأسیس شرکت سهامی فرش ایران جهت بهبود کیفیت فرش ایران یعنی همان حفظ اصالت طرح 
و نقش، همان طوری که از قدیم بوده است به همراه چیدمان رنگ ها و کیفیت مواد اولیه کاربرد در 

1. محسن محسنی متولد 1309/3/7 ش. از 

شهرستان نور (سولده) می باشد. وی در سال 

1339  ش. به استخدام رشکت سهامی  فرش 

درآمد و تا دهه 60 در سمت های مختلف 

و  آبادان  ( مدیر  خدمت  اجرایی  و  اداری 

معاون  تولید،  مدیر  بازرگانی،  مدیر  کرمان، 

رشکت و قائم مقام ) کرده است.
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قالی که مشتری محور نباشد مخصوصًا عالوه بر اینها برای بخش خصوصی الگویی باشد شکل 
گرفت. در زمان محمد رضا شاه هم تا مدتی این وظایف انجام می شد حتی بعضی از کارها را موکول 
به نظارت شرکت فرش می دانستند یا از کارشناس های شرکت فرش درگمرگ استفاده می کردند 
و همیشه دو کارشناس به صورت مأمور در گمرگ دعوت می کردند و خواهان بازبینی می شدند، آن 
فرش های صادراتی را به صورت راندومی، باز و نگاه می کردند، اگر رنگ ها، طرح و نقشه و همه 
چیز آن اصالت الزم را داشت اجازه می دادند ترخیص شود )صادر( و این کار کم کم کمرنگ شده، 
اآلن متوقف شده است به خاطر اینکه صادرات فرش کمی  ضعیف شده است، از طرفی کارشناسانی 
که در گمرگ بودند بازنشست شدند. بعد از انقالب که با دو سه مؤسسه کار می کنم به منزله یك 
باید و شاید جدی گرفته  اتاق فکر توصیه کننده هستند، نقش اجرایی ندارند و توصیه آن ها هم 
نمی شود که به کارهای دیگر همچون تقدیر از نخبگان هنرهای سنتی یا ثنایی ایران می پردازند.

دولت یك جاهایی فقط تحت ِعنوان  اجرای طرح ها، پول می داد که بتواند روی پای خود بایستد 
ولی همیشه با دخل وخرج و سود و زیان، باید مانند دیگر شرکت های خصوصی غیردولتی می گذراند، 
از بودجه  ایران  را در چند کلمه بگویم؛ شرکت سهامی  فرش  باید به شما مکانیسم کار شرکت 
دولت استفاده نمی کرد یعنی همچون یك شرکت خودگردان  کار تولید و فروش  انجام می داد و 
سالیانه درآمدی داشت که بعد از هزینه های اداری و پرداخت حقوق پرسنل و مالیات، سود ویژه 
را به خزانه دولت واریز می کرد. همیشه شرکت فرش بودجه اضافی می خواست و چشم به دست 
دولت بود، دولت هم از طریق سازمان برنامه، مثاًل جهت راه اندازی آموزش، ایجاد اشتغال در مناطق 
کویری یا مرزی و فقیرنشین طرح و پروژه ای درقالب فرم سازمان برنامه تنظیم می کرد و مبلغی 
بین 10تا20 میلیون تومان پول می داد که در فاصله چهار سال اجراء کند، اتفاقًا یکی از کسانی 
که طرح های شرکت را در سال های دهه 50 به بعد می نوشت خود من بودم که قائم مقام اجرای 

طرح های سازمان برنامه بودم.
شرکت سهامی  فرش ایران به طور کلی بر دو آیتم تکیه داشت؛ یکی تولید فرش و دیگری فروش 
آن فرش ها بود. یعنی همان تجارت داخلی و خارجی که در آخر تمامی  درآمدها مستقاًل در زمینه های 
مزد قالیباف، مواد اولیه، پشم شویی و مانند آن ها را انجام می داد. اگر دولت زمانی می خواست اشتغاالت 
و مهارت هایی به وجود آورد بخشی را به فرش اختصاص می داد و آن بخش به سلیقه و فرمت سازمان 
برنامه به صورت پروژه ای پنج ساله نوشته می شد مثال فالن حاشیه کویر در عرض چهار سال مهارت 
قالیبافی بیابند و بعد اشتغال آن ها هم دست خود آن ها بود که با شرکت فرش قرارداد می بستند که 

قالی را به پایان برسانند و پس از دریافت پول و سود آن، دوباره قالی می بافتند«.
 بنابر اسناد موجود سیاست های شرکت سهامی فرش ایران ، هدایت به سمت نیازهای صادراتی 
و تغییر در طرح، رنگ، اندازه با توجه به سلیقه مشتریان خارجی و صادر کنندگان، حضور مستقیم 
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توسعه  و  بازاریابی  جهت  خارجی  بین المللی  نمایشگاه های  در  نمایندگی ها  توسط  غیرمستقیم  و 
و  اماکن  برای  خاص  فرش های  بافت  سفارش  دریافت  جدید،  بازارهای  به  راه یابی  و  صادرات 

محل های مخصوص و مانند آن است ) شرکت تبلیغاتی و انتشاراتی پیشگر ، 1351، ص 4( .
ذوق و خالقیت هنری هر جامعه ای از سنن زندگی و سوابق تاریخی و محیط زیست آحاد آن 
قوم الهام می گیرد و غالبًا این ذوق و استعداد در یك یا چندرشته خاص به گونه ای متبلور می شود 
که رقابت جوامع دیگر با آن ملت ها به دالیل متعدد تا حدودی دشوار می گردد. امروزه، بافتن فرش 
به گسترده ترین هنر دستی در ایران مبدل شده است و همین طور در خارج از کشور هم به خوبی 
شناخته شده است. فرش های ایرانی امروز به خاطر رنگ و تنوع و الگوهای گوناگون شان، از شهرت 

و اعتبار خاصی    برخوردار است. 

 جناب محسنی تحوالتی که در شرکت سهامی فرش ايران دهه 30 و 40، شاهد 
آن بوديد را بفرمائید .

  یکی از تحوالت اداری شرکت سهامی  فرش ایران این بود که در شهر صنعتی  کرج واقع در شمال 
واگذار  ریسندگی  و  پشم شویی  کارخانه  ایجاد  به شرکت جهت  که  داشت  آهنی وجود  آن، ذوب 
اعتباری  کمك  از محل  اولین پشم شویی است که  این کارخانه  راه اندازی نماید.  را  تا آن  کردند 
آمریکا مطابق اصل 4 ترومن در سال 1333     به شرکت سهامی  فرش ایران به بهره برداری رسید 
که بعد کارخانه ریسندگی و رنگرزی به آن اضافه شد - اطالعات من از این جهت است که مدتی 
نخ های  بهترین  ارائه  با  این کارخانجات  بر عهده داشتم-  را  با حفظ سمت، مدیریت آن کارخانه 
پشم مصرفی، ضمن کلیه خامه های مورد ِنیاز شرکت در تمامی  ادوار از جمله سرت1 و شستشوی 
پشم، ریسندگی و رنگرزی مطابق معیارهای استاندارد در ایران و جهان از دیگر واحدهای تولیدی 

سفارش می پذیرد«.
 در سال های 1340 الی 1350   ، زمان  دکتر ارسنجانی وزیر وقت کشاورزی و تعاون، مأموریت 
من در آبادان و کرمان   بود. شعبه آبادان  که در حد یك اداره هم نبود و فقط یك فروشگاه سه دهنه 
داشت بر مبنای توسعه تجارت فرش دایر شده بود. آقای دکتر حمید ذهبی مدیر عامل وقت از من 
انتظار فروش و سود بیشتر را در آنجا داشت، طی 7 سال با ارتباطی که با شرکت نفت و دیگر دست 
اندر کاران فرش حتی  کلیمی های آنجا که تجارت خارجی فرش را داشتند پیدا کردم و نمایشگاهی 
را دایر کردم که حاصل آن افزایش در فروش فرش و ایجاد سوددهی بود به طوری که درآمد آنجا 
به پنج برابر افزایش یافت. در سال 1347   ، باز به دستور ایشان به  کرمان منتقل شدم مأموریت 
پیداکردم که کارگاه های تعطیل شده توسط وزارت کار را احیاء کنم و سرو سامانی به کارگران و 
قالیبافان بدهم، چرا که در چارچوب وزارت کار قرار نمی گرفتند. در آنجا آرشیوی تقریبًا به وسعت 

1.   جدا کردن موهای دست و پا و زیر شکم 

گوسفند را که رستینگ هم می گویند. 
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چهل مترمربع درست  کردم و تمام نقشه های آن  زمان که از شرکت های خارجی به جا مانده و تولید 
نمی شد، مرمت و به چرخه تولید در آوردم  - البته امروزه در آرشیو ملی ایران نگه داری می شود- 
نقش های آن  عهد کمپانی را به قالیبافان دادم و به نرخ بازار و قیمت منصفانه بعد از فروش قالی ها، 
80 درصد از فروش را به آنان و 20 درصد را به حساب شرکت واریز می کردم. آن زمان فروش 
فرش ها توسط کارشناسان تهران صورت می گرفت، از آنجایی که محوریت فروش مشتری مداری 
به کارمندان دولت  اقساط  از طریق  نبود سود خوبی حاصل می شد. چرخه فروش دیگر شرکت 
بود که چند ماهه از حقوق آنان کسر می شد و دایره وصوالت آن را اخذ می کرد. در آنجا کارگاه 
متمرکزی دایر کردم  که الگوی وزارت کار گردید، آن زمان وزارت  کار دستور داد که شرکت های 
با سالطین فرش1 که هر کدام تهدیدی علیه  ابتدا  آنجا  دیگر کارگاه متمرکز دایر کنند. من در 
شرکت محسوب می شدند مواجه بودم  که خوشبختانه با حمایت استاندار وقت، »هوشنگ منتصبی« 
- از بستگان خانم فریده دیبا هم بود- این موانع هم برطرف گردید و آنان را به تهران منتقل کردند 
و دستور دادند من را نماینده کارفرمایان قرار دهند، خوشبختانه کلیه قالیبافان را با طرحی که در 

اختیار داشتم بیمه کردم«.

 تعیین مديرعامالن در شرکت به چه صورت انجام می شد؟
 شرکت سهامی  فرش هرچند سال مدیر را عوض می کرد و به صورت هیئت مدیره اداره می شد، سه 
عضو هیئت مدیره حداقل یکی از آن ها از طرف صاحبان سهام و تصمیم گیری و یا وزیر، فردی  را 
به عنوان مدیرعامل محسوب می کرد. شرکت یك مجمع  عمومی  داشت با سه عضو، شامل: سازمان 
برنامه بودجه، وزارت دارایی و یکی هم از وزارت اقتصاد - بعداً بازرگانی و اآلن تجارت- محسوب 
سالروز  مناسبت  به  یك بار  سالی  می آوردند،  خود  با  گاهی  ولی  نداشت  غیر دولتی  می شود. عضو 
تأسیس شرکت - هفدهم آبان 1314  بود- مجمع عمومی  هم  تشکیل می شد. ساختار اداری  شرکت  
به  شکل هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران  بدنه که  هر کدام  معاون  و رئیس  اداره  زیرمجموعه  داشتند 
رئیس  امور  مسئول  فروشگاه ها،  )رئیس صادرات،  بازرگانی  رئیس  امور  اداری،  رئیس  امور  شامل؛ 
 اقساط  و تأمین  اعتبار، حسابدار بازرگانی و رئیس ارسال هئیت ارزیابی فرش(، مدیر اسناد وصولی، 
مدیر اجراء، مدیر روابط عمومی، مدیر تولیدات شعب، مدیر کارخانجات کرج را هم شامل می شد. 

در شعبات هم رئیس شعبه، معاون، رئیس حسابداری و بازرس بودن«.

  مدير عامل ها ی  زمان خودرا معرفی می کنید؟
 در زمان آقای عبدالغدیر آزاد2  به استخدام شرکت سهامی  فرش درآمدم. بعد از ایشان شخصی به 
نام آقای مهندس بهبهانی )برادرزاده آیت اهلل بهبهانی، ]که[  زمانی کارخانجات کرج را راه اندازی 

1.    سالطین فرش از خانواده های تجار فرش 

محسوب می شدند که بازار فرش را در دست 

داشتند. به جهت حضور خانواده های آنان از 

نامربدن این افراد خودداری می کنیم. 

2. عبدالغدیر آزاد یکی از منایندگان شورای 

در  ابتدا  در  بودند.  دکرت مصدق  زمان  ملی 

صف حرکت ملی شدن نفت بود ولی بعدها 

با کودتای 28 مرداد جز مخالفین برآمد. وی 

مدیرعامل  به عنوان  رضاشاه  محمد  توسط 

رشکت سهامی فرش ایران منصوب شد.
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بعد  و  بود-  هم  دارایی  وزارت  مدیرکل  کارگزینی  زمانی  -]که[  رفیعا   آقای حسن علی  بعد  کرد؛ 
در سطح  دعوایی  دوره یك  در همان  آمد]ند[.  کار  روی  بود-  زرتشتی  منوچهریان -]که[  آقای 
وزارتخانه با هیئت مدیره پیش آمد و جبهه جدیدی به روی  کار آمدند که با قبلی ها مخالف بودند، 
برادر  که  بود  هم  ارضی  اصالحات  اجرای  بحبوحه  زمان  آن  بود.  سیاسی  اختالفات  این  علت 
دکتر ارسنجانی، مهندس نورالدین ارسنجانی رئیس شرکت سهامی  فرش ایران شدند، دقیقًا سال 
رئیس  هم  که  ارسنجانی  نورالدین  مهندس  مخصوصًا  و  رفیع   خداداد  مهندس  البته  بود.      1340
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بود فعال مایشاء بودند.- زمان دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد ودارایی 
دکتر حمید ذهبی  مدیرعامل شرکت فرش شد و در سال 1350   بنابه درخواست ایشان به تهران 
آمدم. مدیر عامل بعدی شرکت به نام دکتر عالء کیایی اهل تویسرکان - هم دوره هوشنگ انصاری 
در آمریکا بود- انتخاب گردید. ایشان در زمینه فرش اطالعات خوبی داشت و سبك جدید تولید 
و تجارت را ارائه کرد. در سال های 1353-1354 آقای محسن دعا بودند، بعد آقای  پوشیدر مشاور 
آقای فربد -همسر شمس پهلوی- قباًل مدیرکل  کارگزینی وزارت دارایی بودند روی کار آمدند. در 
سال 1357 آقای  نقیب سادات زمان مرتضی زمانیان سال 1357، معاون وزیر بازرگانی -نخست 

وزیری ازهاری- بودند . 
بعداز انقالب در زمان نخست وزیری مهندس بازرگان، آقای صدر  وزیر بازرگانی بودند. اولین 
مدیرعامل جوانی 32 ساله به نام محمد رواقی1  مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران شد. بعد آقای 
یزدان پناه مدتی سرپرست شدند و بعد زمان  آقای عسگراوالدی وزیر بازرگانی زمان نخست وزیری 
مهندس میرحسین موسوی، آقای نوری -که جزء اصناف  فرش  بازار بودند- مدیرعامل شرکت 
بازرگانی همان دوره محمدرضا عابد  از استعفای وزیر، دکتر حسن عابد جعفری وزیر  بعد  شد و 
بازرگانی  وزیر  شریعتمداری  محمد  دکتر  زمان   سال،   15 از  بعد  که  کرد  منصوب  مدیرعامل  را 
صنعت،  رخ  بعدها  شد  محمد علی  کریمی  مدیرعامل  خاتمی  آقای  سید محمد  ریاست جمهوری 
دکتر  بعد  گردیدند.  انتخاب  هیئت مدیره  به عنوان  درخشان  و  بود-  فروش  -فرش  بیدآبادی 
بسطامی  و در حال حاضر باز محمد رضا عابد این مسئولیت را برعهده دارد )عابد، 1396، مصاحبه 

تاریخ شفاهی،جلسه سوم، ساکما(.

تغییراتی در شرکت فرش  تا منوچهريان چه  آزاد  آقای  از زمان   استاد محسنی 
ايجاد شد؟

 شرکت سهامی  فرش از زمان آزاد، تغییراتی در کارکرد اداری صورت گرفت، تمام وصوالت با روش 
جدید انجام یافتند و تغییراتی   در نحوه مکاتبات  حاصل شد. در حقیقت چارت سازمانی شرکت از 

دهه چهل به بعد تغییر یافت.

عامل  مدیر  اولین  رواقی   محمد  شهید   .1

پیروزی  از  پس  ایران  سهامی  فرش  رشکت 

خود  تحصیالت  وی  اسالمی بود.  انقالب 

طرح  کرد.  رها  آمریکا  در  دکرتا  مقطع  در 

سهیم شدن قالیبافان درآمد حاصل از فروش 

از خدمات او می باشد. وی در واقعه هفتم 

شهید  به همراه  جمهوری  حزب  تیر 1360 

بهشتی و یارانش به شهادت رسید.
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 فرش ايران از چه زمانی ماشینی شد؟
 فرش دستبافت هیچ وقت ماشینی نشد. به یاد دارم زمانی که دکتر اقبال نخست  وزیر -دهه سی 
ایران  برای  فرشباف  ماشین های  و  ماشینی  ورود فرش های  که  کرد  را صادر  بخشنامه ایی  بود- 
ممنوع شد و شدیداً جلو ی آن را گرفتند، این وضعیت تا دهه پنجاه ادامه داشت و از آن زمان -دوره 

نخست وزیری هویدا- به بعد ورود فرش ماشینی یا ماشین فرشبافت اوج گرفت.

 مهم ترين اقدام در خصوص رفاهیات قالیبافان صورت گرفت چی بود؟
قالیبافان بی مسکن کارگاه های  استادکاران و  به   دولت در شهرها و روستاهای بزرگ دستور داد 
اتفاق در زمان  این  باشند.  قالیبافان جذب شوند و هزینه برای مسکن نداشته  تا  متمرکز بسازند 
نخست وزیری هویدا صورت گرفت و ایشان به کرمان - دوره ای که مدیر آنجا بودم- هم بازدیدی 

داشت.

 چطوردولت به اين نتیجه رسید، آيا ضرورتی يا درکنار آن برآورد کارشناسی وجود 
داشت؟

 از آنجایی که سازمان ملل هرساله مرسوم بود که نمایندگان  کارگران  دور هم جمع شوند، اگر انتقادی 
در اجرای کار کارفرمائیان و قوانین موجود که مضر به حال آنان بود را مطرح کنند، آن زمان نامه ها 
و عکس هایی ارائه شد مبنی بر  اینکه زنان قالیباف در ایران شرایط سختی به سر می برنند - البته در 
بعضی از قسمت ها از محرومیت برخوردار بودند ولی اینان رنگ و لعاب آن را زیاد کرده بودند- بر 
این اساس  دولت ایران را به چاره جویی واداشتند در نتیجه دولت به فکر سر و سامان دادن قالیبافان 
افتاد. در کرمان که بدین منظور رفته بودم به هنگام ساخت  کارگاه  متمرکز، خواستار تیم مهندسی 
شدم که فردی به نام  »ریمونددریس« - جزو سپاه  صلح به شمار می آمد و خدمت نظام وظیفه را 
طی می کرد به جای ویتنام آن را به ایران فرستادند- این کار انجام شد. در همان زمان وزارت کار 
برای این کارگاه ها قوانینی را اعالم کرد از جمله اطفال کمتر از 12 سال از محیط قالیبافی دور 
باشند، قالیبافان را براساس بیمه جاری مملکت بیمه کردند و حداقل چند نمونه در مراکز استان 

برای قالیبافان مسکن ارائه کردند که البته این کارگاه بعدها به مرکز توریسم ها تبدیل شد.

جناب آقای محمودی1 قبل از استخدام به شرکت فرش، آشنايی شما با فرش 
چگونه بود؟ 

شرکت فرش تا آنجا که به یاد دارم قبل از سال 1355 ، زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی بود چرا 
که کارگاه بهداشت و خانگی طبق قانون 1314 ، آرم این وزارتخانه را برروی خانه های بازسازی 

متولد  محمودی  غالمحسین  استاد    .1

1338/2/15 ش. در شهرستان مشهد اردهال 

کاشان به دنیا آمد، کارشناس طراحی و نقاشی 

کاردان  به عنوان  1363  ش.  سال  بود،  فرش 

رنگ و نقطه چین وارد رشکت سهامی  فرش 

شده تا سال 1393 که مدیر طرح  و  رنگ بود 

بازنشست شد.
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شده می زدند و حتی تابلو شرکت هم با مشخصات آن ثبت شده بود. از سال 1355  به بعد وزارت 
بازرگانی مسئولیت شرکت را تا چند سال پیش برعهده داشت بعد زیرنظر وزارت صنعت و معدن 
و تجارت شد حاال هم که شرکت فرش دیگر متولی ندارد و آن عناوین هم از کنار آن حذف شد.

از آنجایی که کاشان مهد هنر فرش است و بسیاری ازخانواده های آن در شغل فرش و طراحی 
به سر می برند از آنجایی که شغل خانگی داشتند بیشتر فرشبافان آن خانم ها بودند و کالً  فرش 
کاشان را خانم  بافت می گویند. در سال های 1351 و 52 13، به  کارخانه ریسندگی  می رفتم، مدیر 
این کارخانه فردی خیر - بیمارستان، مدرسه و دانشگاه ساخت -  بود و به پدر نساجی هم معروف 
بود، »ارباب حسن تفضلی«1  نام داشت. کارخانه وی در سه فاز دایر شده بود ولی متأسفانه بعد 
از انقالب یکی یکی خصوصی شد و جمع گردید. وی تکنولوژی را از آلمان، بلژیك و آمریکا وارد 
ایران کرد، بیکاری را از بین برد، مردم او را پدر صدا می کردند و با نفوذ قلبی مدیریت می کرد. 
دیگر از فعالین فرش کاشان خانواده طلوعی ها بودند همه آن ها طراح و نقاش بودند که آقای حسین 

کاشانی در کارگاه ایشان کار می کردند.
قبل از سال 62، فعالیت طراحی بسیار داشتم و همیشه از آن به عنوان یك فن نگاه می کردم 
ولی از زمانی که با شرکت سهامی فرش آشنا شدم آن را به عنوان یك هنر نگاه می کنم. به مرور 

به آکادامیك راه یافتم، درک و مطالعات من بیشتر شد.

شما در دوره کدام مديرعامل ها کار کرديد؟
از زمان آقای محمدرضا عابد استخدام شدم که به مدت 15 سال ایشان مسئولیت داشتند. در دوره 
ارتقاء شغلی  آقای محمد علی کریمی،  مدیرعامل شدند.   سید محمد خاتمی  -رئیس جمهور وقت- 
من در زمان ایشان اتفاق افتاد. سپس دکتر بسطامی  و مجدداً آقای عابد که هنوز هم هستند که 

در حقیقت حکم جذب و بازنشستگی من در زمان ایشان توام بود.

مهم ترين اتفاقاتی که در اين دوره ها افتاد چه بود؟
بود  پروژه ها  دوران شکوفایی  این  که خوش ترین  است  بوده   ،  70 دهه  در  تولید  دوران  بیشترین 
به طوری که ما جایزه تولید بیشتر در این دوره را گرفتیم. ولی بعدها به علت عدِم سفارش که ناشی 
از نداشتن ارتباط سیاسی با دنیای بیرون از کشور منجر به رکود شرکت شد. هر زمانی که ارتباطات 
سیاسی و اقتصادی ما کاهش می یابد به تولید فرش هم لطمه وارد می شود چرا که بیشترین بازار 
فرش در آلمان و اروپا می باشد. یکی دیگر از دالیل رکود فرش، ورود بیش از حد پارچه های خارجی 
و ارزان که به نساجی دیرپای ایران لطمه زیادی وارد کرد. در سال 69، دوره کاردانی فرش در 
زمان آقای عابد دایر شد، من وارد آن دوره شدم و سال 71 ، فارغ التحصیل شدم. استادهای  آن  

1270  ش.  متولد  تفضلی  حسن  ارباب   .1

 ،1366 سال  آبان ماه  در  وفات  کاشان  در 

 ،1 فازهای  در  نساجی  کارخانه  احداث  با 

2 و 3 به پدر نساجی ایران لقب گرفت، او 

فردی َخیر بوده به ساخت مراکز رادیولوژی 

و سی سی یو ، بنیانگذاری نهادهای غیردولتی 

و مردم نهاد همچون اتاق بازرگانی کاشان، 

از  و...  پزشکی،  علوم  دانشکده  ساخت 

ویژگی های ایشان به شامر می رفت.
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دوره شرکت فرش، دروس تخصصی را در دانشکده هنر تدریس می کردند که آقایان پاکدست، 
بابایی -ارزیابی فرش را درس می داد- استاد اهلل داد، استاد خلیل درودچی  از بنیانگذاران آن رشته 
در حقیقت  تمام درس می دادند-  تبحر  با  را  بودند -تاریخ فرش  و همین طور عضو هیئت مدیره 

دانشکده فرش مدیون یکی از همین استادها همچون مرحوم خلیل درودچی می باشد.
یکی از پروژه های مهم این دوره؛ تولید و بافت فرش 6 هزار متری ابوظبی بود که در طول 
19 ماه به طول انجامید. قبل از انجام آن یك فرش 12 متری  تلفیقی را به عنوان الگو شکل دادیم 
و بعد از مطالعه و نمونه گیری از رنگ ها - به کمك آقای پارسا صورت دادیم- تست اولیه آن برای 
تولید انبوه جهت کاربرد در این پروژه، موفق شدیم با یك تیم 12 نفره کار طرح تلفیقی آن را شروع 
و در موعد مقرر تحویل دهیم و در مسجد ابوظبی پهن کردیم. این پروژه در زمان خود و حاال نیز 
هم بی نظیر به شمار می آید. در این دوره اصواًل کارها به صورت شورایی انجام می شد، در کمیسیون 

طرح و نقشه جمع می شدیم و مسائل را با دیگر مدیران مجموعه بررسی و تصمیم می گرفتیم.

 آقای عابد1 ازچه زمانی به شرکت سهامی  فرش ايران راه يافتید؟
 از سال 1358 در زمان  آقای صدر به عنوان کارشناس اداره صادرات و واردات مشغول شدم، این 
اداره نقش بسیار فعالی داشت و مجوزهای  کاال با وزارت صنایع، مشترک بود که  با امضاء مدیرکل 
مقررات و یکی از وزارت صنایع مشترکا امضاء می کردند و صادر می شد. بعد در واحد نساجی تا 
سال 1360 فعالیت کردم که آن زمان مدیرکل وقت آقای  مجتبی فلسفی - فرزند حاج آقا فلسفی 
واعظ معروف- بود. در همان سال آقای عسگراوالدی وزیر بازرگانی شد که آن زمان ایشان و آقای 
توکلی وزیرکار وقت با مهندس موسوی نخست وزیر وقت بر سر مسائل مدیریت دولتی اختالف 
نظر داشتند و در نهایت منجر به استعفای این دو گردید. بعد از ایشان هم آقای عابد جعفری وزیر 
بازرگانی شدند. در آن زمان یکی از شرکت هایی که با مشکل مواجه بود همین شرکت سهامی  
فرش ایران بود. آقای نوری مدیرعامل وقت، به جهت کار زیاد شخصی ایشان در حجره بازار، کمتر 
به مسائل شرکت توجه داشتند لذا اقدامات اعضای هیئت مدیره از دید ستاد فرمان  8 ماده ای امام 
)ره( -مسئول آن زمان آیت اهلل موسوی اردبیلی بودند- تخلف کردند درحالی که اصل قضیه این 
نبود. انعکاس تلویزیونی توسط ستاد، نوعی بدبینی را در افکار عمومی  نسبت به عملکرد شرکت 
سهامی  فرش به وجود آورد، البته دادگاه حکم به تبرئه این عزیزان داد. در این اوضاع و احوال آقای 
عابد جعفری متوجه شدند که بنده اطالعات کافی درخصوص فرش و تولید آن دارم، آن زمان 
جوان 30 ساله ای بودم با تمام مخالفت های خودم ایشان حکم کردند که به شرکت سهامی  فرش 
بروم تا مشکالت آنجا و تعیین هیئت مدیره بررسی نمایم، این شد که در آبان 1362   به مدیرعاملی 

شرکت منصوب و تا خرداد 1377 مسئولیت داشتم.

1. محمدرضا عابد متولد 1332/6/12 از شهر 

کاشان بود، پدر وی نقاش و تولید کننده فرش 

دستباف، از سوی  خانواده مادری َنسب وی 

به فخر املتکلمین و صدراملتعلمین می رسد. 

ایشان در دو دوره مدیرعامل رشکت سهامی 

فرش بودند.
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آقای عابد طی بررسی های به عمل آمده خود شما عملکرد شرکت سهامی  فرش 
ايران قبل و بعداز انقالب- تا سال 62، يعنی زمان انتصاب شما- چگونه بررسی 

می نمائید؟
 در دوران نوجوانی وقتی به اتفاق پدر به اطراف خمین و گلپایگان می رفتم یك سری بافنده های 
کند و فرشباف نامرغوب دیده بودم که ذهنیت من نسبت به شرکت فرش منفی بود که ضعیف ترین 
فرش ها را می بافند، وقتی وارد شرکت شدم و بررسی های به عمل آمده دیدم در قبل از انقالب این 
شرکت یك سکوی پرتاب برای مناصب دولتی از استانداری تا معاون وزیر بوده از جایگاه ویژه 
برخوردار می بود به طوری که اختیارات بسیار وسیع این شرکت در زمان پهلوی اول و دوم از آرشیو 
روزنامه ها دیدم که صادرات باید تحت نظارت شرکت بود. مدیرانی از جمله دکتر کیایی داشتندکه 
تا  اولیه  استراتژی  - از اول شروع طرح، نقشه و مواد  برنامه ریزی و  بر اساس یك  تولید  پایه گذار 
مرحله کنترل و نظارت- به خوبی صورت می گرفت. بعد از انقالب از 58 تا 62، سه مدیرعامل و 
یك سرپرست آنجا قبل از من بودند. در طی شش ماه مرحوم »شهیدرواقی« تحوالت خاصی را در 
شرکت برنامه ریزی کردند -ایشان در مدرسه عالی بازرگانی درس  خوانده بود و در اروپا مشغول 
عملکردها  این  - که  بودند  هم  کشور  از  خارج  اسالمی  دانشجویان  انجمن  جز  و  بودند  تحصیل 
بازتاب خوبی برای شرکت سهامی  فرش ایران ، گذاشت؛ از جمله طرح سهیم کردن بافندگان در 
بازنشستگی فرشبافان را  اکتفا به دستمزد، همین طور خدمات درمانی و  سود فرشبافی نه صرف 
در دستور کار خود داشتند. شرکت زمانی در اتحادیه صادرکنندگان  جزو عضو افتخاری محسوب 
می شد و این اتحادیه کارت صادرات را مالک صادرکنندگان می دانست، ولی ایشان با طرحی که 
در دست داشتند، صادرکنندگان می باید از طریق وزارت بازرگانی و به  تائید شرکت سهامی  فرش 
می توانند صادرات فرش را متقبل شوند. ایشان مدیران قبل از انقالب را جابه جا نکرد و با خود در 
آن شرایط نیرویی به شرکت نیاورد و برای  نیروهای موجود برحسب کارایی و اعتماد، امتیازبندی 
قائل شد که بعدها به اسناد ایشان مراجعه کردم دیدم نمره مثبت و منفی به کارمندان خود می داد 
و همه کارمندان به او عالقه مند بودند. ایشان در جایگاه مدیرعامل، نقش مؤثری در دستگاه دولت 
شرکت  کالن  کشور  تصمیم گیری های  در  به طوری که  داشتند  بهشتی  شهید  مرحوم  شخص  و 
می کردند این نشان از قدرت و منش ایشان  در دفاع از شرکت می بود که متأسفانه در جریان واقعه 
7 تیر1360  ، به درجه شهادت رسیدند و نعمت بودن ایشان را از دست دادیم. بعد از ایشان آقای 
بازرگانی  تا زمان روی کار آمدن آقای عسگراوالدی وزیر  یزدان پناه چند ماهی سرپرست بودند 
منصوب  هیئت مدیره  به عنوان  بازار  فرش  متخصص  و  باتجربه  افراد  تیمی  از  جدید  وزیر  وقت، 
کردند که آقای نوری از تجار متدین آن زمان مدیرعامل شدند اینان هم دو سال در این مسئولیت 
بودند. ایشان موفق شدند 300 میلیون تومان از بانك مرکزی کمك بگیرد که قرار شد تا سال 62 
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برگرداند که در زمان من امکان پرداخت نبود. ایشان همین طور به تعدادی از دوستان تاجر فرش 
 در خارج از کشور مأموریت داده بوند تا مطالعه و بررسی کنند که چه طور می شود شرکت فرش در 

هامبورگ و اروپا نمایندگی داشته باشد.

 آقای عابد در زمان تصدی شما شرکت سهامی  فرش ايران با مشکالتی مواجه بود؟
  از جمله مشکالتی  که شرکت سهامی  فرش ایران در طول تاریخ تاکنون با آن مواجه بوده کمبود 
باید  لذا شما  کاِر دست می باشد  تولید فرش  طوالنی مدت  و  پروسه  اصواًل  است. چون  نقدینگی 
تزریق نقدینگی حتی بعد از عملیات محصول در جهت فروش، سفارش دهنده را انجام دهید. دیگر 
از مشکالت تغییر رای افکار عمومی  بعد از قضیه زمان مدیرعاملی آقای نوری بود، قباًل عرض 
کردم این عامل به هنگام مسئولیتم در شرکت منجر شد که خیلی هزینه در جهت اعتمادسازی 

بنمائیم، بدین خاطر در سال 1362 ، پائین ترین نرخ صادراتی را داشتیم.
این موضوع  را می توان  پائین بودن صادرات فرش  دیگر  دلیل  آمده،  به عمل  بررسی های  طی 
دانست که سرمایه های شرکت فرش طی سال های 59-60  ش. از طریق خروج فرش انجام شد. 
افرادی را که از ایران خارج می شدند چون امکان حمل و نقل پول را نداشتند با خرید فرش سرمایه خود 
را خارج می کردند، بدین جهت دولت پیمان ارزی1 را برقرار کرد. این پیمان باعث شد که صادرات 
ما افت بسیاری داشته باشد چون کارشناس گمرگ قیمت کف بازار تهران را مالک عمل قرار دادند 
درحالی که امکان رفو و مرمت فرش وجود داشته باشد لذا منجر به پائین آمدن صادرات فرش گردید.

اينکه شرکت فرش می تواند درآمد بااليی را برای دولت  با توجه به   آقای عابد 
داشته باشد چرا از کمک مالی به دولت، چه قبل و چه بعد از انقالب، جزء در موارد 

خاص خودداری می کرد؟
قبل از انقالب دولت یك بودجه جاری در سال به شرکت فرش می داد ضمن اینکه در مواقعی 
که نیازمند اشتغال بود از بودجه عمرانی کمك می کرد. بعد از انقالب این  روش ادامه داشت. اما 
بود  بودجه معتقد  و  برنامه  آقای کالهدوز معاون  این است که آن زمان  افتاد  اتفاق  نکته ای  که 
شرکت های خصوصی زیان ده، حق ورود به سازمان برنامه تا زمان سود دهی مانند شرکت فرش را 
ندارند. به این دلیل که دولت یك درآمد محدودی دارد و ما هم یك شرکت تجاری هستیم باید 
فعالیت بیشتری داشته باشیم و به امید دولت نباشید در ضمن به دولت هم بایدکمك کنید، این 
عوامل باعث شد که شرکت به دنبال منبع درآمد باشد. از طرفی قانونی آن زمان در مجلس تصویب 
شد که همه شرکت ها می بایست پیشاپیش مالیات بدهند، حال چه سود یا زیان بکنیم. آن زمان 
مقررات دولتی زیاد بر شرکت حاکم بود و همیشه در معرض دید دیوان محاسبات بودیم. آن موقع 

را  فرش  دولت  ارزی  پیامن  براساس   .1

قیمت گذاری می کرد که هرکسی فرشی را از 

ایران خارج کند می باید براساس آن ارز را به 

آن مبلغ برگرداند. البته اینکار از طریق گمرگ 

و بانک صورت می گرفت نه رشکت سهامی 

اعتبارش  می بایست  فرد  اول  یعنی   فرش، 

مورد ِتائید قرار بگیرد و سپس تعهد بدهد  که 

بتواند به مبلغ تعیین شده و در مدت کوتاه 

دالرها را برگرداند.
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دو سال اول با مشکل مواجه بودیم، مهندس موسوی به فرش بهاء می داد اما معتقد بود همه کارها 
را برروی فرش زوم نکنیم. آقای عالی نسب مشاور ایشان معتقد بود که صنعت فرش هنر استثماری 
است و غربی ها می خواهند ما را مشغول گره زدن بکنند ولی خود آن ها تمام امکانات الکترونیکی و 
صنایع پیشرفته را انجام دهند، ما نباید تحت ِتأثیر برنامه های غربی ها باشیم. البته داشتیم کسانی 
چون  مرحوم نوربخش  در ابتدا درآمد نفت را ارجح تر از درآمد ناچیز فرش می دانست اما موقعی که 

ایشان در بخش  مؤسسه های خصوصی وارد شدند به سراغ صادرات فرش نزد ما آمدند.

 آقای عابد يکی از مشکالت فرش جابه جايی متولی آن است، گاهی وزارت دارايی 
و گاهی وزارت بازرگانی و اآلن هیچ کدام، علت چیست؟

 عالوه بر نگاه بعضی افراد در وزارتخانه ها،  زمان مرحوم شهید رواقی  بررسی کردم که صنایع دستی 
قرار بود شرکت فرش را در اختیار بگیرد ولی با استدالل های ایشان این طرح به بن بست خورد. در 
زمان ما هم فکر می کردند که چون تازه آمدیم بهترین فرصت می دانستند که شرکت را به وزارت 
صنایع ملحق کنند. قضیه از این قرار بود که در زمان آقای خاموشی اتاق بازرگانی به دنبال کاهش 
قیمت بودند که از طرف وزارت بازرگانی به ما محول شده بود. در جلسه شورای عالی اقتصاد مورخ 
آذر 1362   -رئیس آن مهندس موسوی و دبیر آن دکتر بانکی بود - حضور داشتم قرار این بود 
را در خصوص کاهش صادراتی فرش مورد بررسی قرار دهیم. در آن جلسه  بازرگانی  اتاق  نظر 
-متأسفانه وزیر وقت  آقای عابد جعفری حضور نداشت- بحث های مفصلی شد ما هم تجربه دو 
سه ماه داشتیم و متکلم  وحده بودم و به مشکالت شرکت فرش، تقویت کارخانه های ریسندگی و 
طریقه چیدن پشم گوسفند مطالبی را ارائه کردیم، بعد بنا به  خواسته آقای هاشمی طباء وزیر صنایع 
وقت، من و آقای حسینی، رئیس جدید مرکز توسعه و صادرات از جلسه بیرون رفتیم. بعد از چند روز 
صورتجلسه ای به دست ما رسید که در آخرین بند آن پیشنهاد الحاق شرکت سهامی  فرش ایران به 
وزارتخانه صنایع بود که در دستور کار بررسی  گذاشته بودند و مسئول این مصوبه مرحوم مهندس 
سادات، معاونت نساجی وزارت صنایع بود، این مسئله شوکی در ما ایجاد کرد، من از طرفی  مخالف 
بودم و از طرفی هم دوست نداشتم در زمان من این اتفاق بیفتد و در جلسات آقای سادات هم  
رضایت به شرکت نداشتم. در این ماجرا بود که وزیر، دی ماه همان سال از ما درخصوص برگزار 
همایش فرش دست بافت بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وقت -مقام معظم رهبری- با تلفیقی از 
نقطه نظرات بخش خصوصی و دولتی خواستند اجرا شود که در این راستا جناب رئیس جمهور هم 
اشاره داشتند که قبل از برگزاری همایش، گزارش را به ایشان محول کنیم تا نقطه نظرات و رهنمود 
ایشان را هم بشنویم. ما فقط ازجانب دولتی ها آقایان نوربخش و بانکی را داشتیم و در عین حال 
هیئت مدیره سابق با تمسخرهای فراوان  ما را در این حد برگزاری همایش نمی دانستند. خالصه 
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به هنگام جدی شدن این همایش سه روزه فشارهای زیادی از اطراف مبنی  بر حضور آقایون مخالف 
هم بود که به ناچار پذیرا شدیم. اتفاق خوبی که در کنار آن افتاد این بود که ستاد همایش بنا به 
درخواست  رئیس جمهور به نزد ایشان رفتیم و گزارش حاصله را اعالم کردیم. جناب رئیس جمهور 
در دفاع از شرکت فرش و تجربیات خود مطالب مهمی  را اشاره کردند و مخالفت خود را با اجرای 
مصوبه شورای  عالی اقتصاد اعالم کردند که صادرات و بازرگانی فرش بسیار مهم است، لذا مطابق 
اصل 85 قانون اساسی دستوری به مهندس موسوی و متعاقبًا وزیر بازرگانی، مبنی بر لغو آن مصوبه 
ارسال کردند. آن همایش هم  به خوبی انجام شد و از سوی وزارتخانه هزینه های آن پرداخت گردید. 
نتیجه این شد که در اردیبهشت سال63  ش.، شورای عالی اقتصاد تشکیل، من و آقای کام خوش 
- معاون جدید صادراتی وزارت بازرگانی- متوجه شدیم که این دوستان از دستور لغو مصوبه باخبر 
البته سرو صدایی هم شد.  نیستند، وقتی دستور رئیس جمهور را دیدند که من در جلسه نبودم، 

خالصه این هدف آنان هم با حمایت رئیس جمهور به بن بست رسید.

 آقای عابد در زمان شما زمینه صادرات فرش چه تغییراتی رخ داد؟
در زمینه صادرات فرش ما در اواسط دهه60 و 70 ، موفقیت خوبی پیدا کردیم. در جلسه شورای 
اقتصاد سال 62، آقای مهندس موسوی مأموریت دادند که دفتر شرکت در آلمان ایجاد کنم. هدف 
ایشان  این بود که از لحاظ منبع اطالعاتی درخصوص تحوالت بازار جهانی و قیمت های صادراتی 
فرش از سوی دولت کسی باشد تا تحت ِتأثیر تشکل یا شرکت های خصوصی قرار نگیریم و در 
تصمیمات خود دچار اشتباه نشویم. در آن زمان آقای  رحمانی  رایزن اقتصادی ما در آلمان بود و به 
کمك بعضی از تجار ایرانی که خوب راهنمایی کردند توانستیم با برطرف کردن موانع با مجوز شعبه 
باز کنیم و در نمایشگاه آنجا فرش های زیادی  را به فروش برسانیم. به طوری که آقای آل اسحاق 
 - وزیر بازرگانی دور دوم ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی  رفسنجانی- حسابرس فرستادند و 

اعالم کردند که شرکت فرش 200 درصد سود داشته است.

نتیجه  گیری:
تاریخ فرش ایرانی نشان از آن دارد که مردم این سرزمین با همه فراز و نشیب و درد و رنجی 
که متحمل شدند خواستار احیاء میراث گذشتگان خود هستند و با چنگ و دندان ، در شرایط فقر 
و تنگدستی در مناطق مختلف این شغل خانگی را حتی به جهت گذراندن فراغت حفظ کردند. در 
این مرز و بوم بودند و هستند کسانی که شاید امروز نامی  از آنان برده نشود ولی تاریخ نام آنان را 
جاودان کرده است. اینان با آوردن فناوری و ایجاد کارخانه های ریسندگی، نخ ریسی، پشم شویی 
در کنار دیگر ملزومات، بسترهای توسعه را به وجود آوردند و افرادی را برای آموزش به کشورهای 
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خود  به سرزمین  پر  دستی  با  جدید  علوم  یادگیری  از  پس  آن ها  و  فرستادند  و همسایه  اروپایی 
بازگشتند و بازار و صنعت فرش را رونق بخشیدند. در دهه 40، »ارباب حسن تفضلی« که  حاصل 
یکی یکی  انقالب  از  بعد  متأسفانه  که  بود  کاشان  شهر  در  کارخانه هایی  ایجاد  او  پربرکت  عمر 
خصوصی شد و جمع گردید. وی فناوری را از آلمان، بلژیك و آمریکا وارد ایران کرد و بیکاری را 

از بین برد.
وقتی به تاریخچه تشکیل شرکت سهامی  فرش ایران نگاهی می اندازیم ، می بینیم  که با چه 
نیتی شکل گرفت آن هم از سوی کسانی که مدعی مبارزه با استثمار نبودند اما دست استعمار و 
کمپانی شرق را از این هنر اصیل کوتاه کردند. در این سرزمین زمانی نخست وزیری بخشنامه 
که  می شوند  برده  نام  تاریخ  در  مدیرانی    است؛  ممنوع  ایران  به  ماشینی  فرش  ورود  که  می کرد 
تمام تالش آنان در ارتقای کمیت و کیفیت فرش ایران بوده است. همین طور مدیرانی بودند که 
فرش های کهنه و قدیمی  و قیمتی وزارتخانه ها را با فرش های درشت باف بی قواره تعویض و از 
اگر روزگاری فرش های ما برای مراکز سلطنتی و موزه ها استفاده می شد و  کشور خارج کردند. 
ایرانی در اقصی نقاط کشور به نیکی یاد می شد، هستند کسانی که صنعت فرش را  هنر اصیل 
هنر استثماری می دانستند و به قول خود غربی ها می خواهند ما را با گره زدن مشغول نمایند تا از 
تکنولوژی غافل شویم بدون آنکه توانسته باشند صنعت بومی  را راه اندازی نمایند. پس این گفته 
دکتر عالءکیایی  - مدیرعامل وقت شرکت سهامی  فرش ایران- را باید پاس نگاه داشت که گفت: 
»صنعت قالیبافی منافاتی با صنعتی شدن کشور ما ندارد، هموطنان روستایی و شهری ما اوقات 
فراغت خود را صرف بافتن قالی می کنند، صنعتی شدن کشاورزی فرصت بیشتری را برای بافتن 
این امر عماًل  اروپای شرقی  قالی در اختیار آن ها خواهد گذاشت همان طوری که در کشورهای 
محقق شد و اکنون جزء رقبای فرش ایران می باشند. از وظایف نسل فعلی این است که صنعت 
فرش را حراست کنند و ارج گذارند و در راه تکامل آن بکوشند. با فروش زیاد فرش ایران برای 
خود و کشور خود درآمد بیشتری را به وجود آورند و هنرمندی و خالقیت مردم کشور را به دیگران 

عرضه نمایند« )شرکت تبلیغاتی و انتشاراتی پیشگر، 1351، ص5(.
  در تاریخ 19 اردیبهشت سال 1381 در روزنامه همشهری ، به مطلبی در خصوص حذف پیمان 
ارزی برخورد کردم که عده ای از کارشناسان اقتصادی و صادرکنندگان  کاال درکشور همواره نسبت 
به سپردن پیمان ارزی معترض بودند و از آن به عنوان عاملی نام می بردند که مانع تحقق اهداف 
کالن اقتصادی است  و شورای  عالی صادرات به جز چند قلم، کلیه کاالهای صادراتی را از سپردن 
پیمان ارزی معاف کرد. این مطالب با گفته های مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران در سال های 

60  ش.،  که ذکر آن رفت مطابقت دارد. 
یکی از سیاست های  شرکت سهامی  فرش ، اشتغال زایی می باشد. در این راستا مطلبی از خانم 
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شیرین صوراسرافیل از کارشناسان و پژوهشگران فرش خواندم: »... به طور کلی نگاه برنامه ریزان 
ارزآوری خالصه کنیم بحران پیش آمده در فرش  اشتغال زایی و  به فرش در دو جهت  را  دولتی 
دستباف نشان می دهد، نگاه سنتی و غیر علمی  و یك سویه به فرش دستباف نه تنها برنامه های 
مصوب یادشده را به نتیجه مطلوب نرسانده است بلکه باعث ایجاد بحران در کاالهای سنتی که در 

تاریخ حیات چندین هزارساله آن سابقه نداشته است )صوراسرافیل، 1381 ص10(. 
 تا پیش از انقالب فرش دستباف ایران حدود 60 درصد از بازار فروش دستباف جهان از آمریکا تا 

ژاپن و اروپا و کشورهای عربی و حتی شوروی سوسیالیستی در اختیار داشت. با پیروزی انقالب دو 
دیدگاه متفاوت در مورد گسترش و یا عدمِ  گسترش فرش در میان تصمیم گیران و دست اندرکاران 
دولت های وقت، سال ها محل مناقشه و چالش بود. تعدادی از وزرای دولت  که از میان بازاریان 
اذعان  به طوری که  شدند  فرش  صنعت  گسترش  و  سرمایه گذاری  خواهان  بودند  برخاسته  سنتی 
داشتند ما فرش  را به عرش خواهیم رساند. از سوی دیگر نخست وزیر و تعدادی از مشاوران و وزرای 
او به شدت با این نظر مخالف بودند و بر این باور بودند که فرش دستباف کشور ظرفیتی بیش از 

این برای رشد و توسعه ندارد )امویی، 1382، ص26(.
در همین  زمینه مطلبی از محمد علی کریمی  در جایی خواندم که اشاره داشتند »دید مسئولین 
]منظور، زمان نخست وزیر میرحسین موسوی[ نسبت به فرش ایران بر این باور بود که باید به فرش 
به عنوان یك کاالی هنری صددرصد ساخت داخل که توسط محروم اقشار جامعه تولید می شود 
برای  اساسی  عنوان یك کاالی  به  نمی توان  قالی  بر روی  بودند که  باور  براین  آنان  نگاه کرد. 
بیرون بردن کشور از وضعیت بغرنج درآمدهای ارزی حساب باز کرد و به جای سرمایه گذاری برای 
توسعه تولید فرش، می توان همین سرمایه را در توسعه روستایی کشور هزینه کرد که متأسفانه این 

دیدگاه اعمال نشد )امویی، 1382، ص26(.
 درخصوص متولی نداشتن شرکت سهامی  فرش ایران با توجه به مستندات مطرح شده نشانگر 
آن است که عده ای به جهت مدیریت سلیقه ای بدون کارشناسی و عده ای به جهت عدِم مسئولیت 
و آگاهی - عمد یا غیرعمد- خواهان تزلزل این شرکت می باشند که نتیجه ای جز عدِم اشتغال، 
عدمِ توسعه صنعت فرش و هنر اصیل ایرانی و مهم تر از همه عدِم توسعه زیربناهای ساخته شده 
نتیجه آن خواهد شد  نداشت،  بنا کردند  را  اعتقادی راسخ آن  با  زنانی است که  توسط مردان و 
از خود  تلخ  و مشتی جز خاطرات  آن ها می نشیند  بر روی  زمان  غبار  اسناد موجود گردو  در  که 
برجای نمی گذارند و آیندگان را بازخواست می نمایند. این در حالی است ابالغ مقام معظم رهبری  
-رئیس جمهور وقت- هنوز پابرجاست و در جمع ستاد برگزار کنندگان صنعت فرش اشاره فرمودند: 
»شرکت فرش را نمی توان در کنار کوزه گری قرار داد، صادرات و بازرگانی آن بسیار مهم است که 
باید جدی گرفته شود )مصاحبه با محمد رضا عابد، 1396، ساکما(،  با چنین پیامی  باز هم امروزه 
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شاهد از هم گسیختکی شرکت سهامی  فرش هستیم که بدون متولی است و می بینیم که چطور 
این صنعت درخشان فرش به ناکجا آباد رسیده و بسیاری از دلسوزان، عالقه مندان و پژوهشگران 
هنر فرش در رسانه ها فریاد خود را اعالم می دارند ولی ما کماکان هر آنچه که در این کشور ملی 
بوده  به ورطه سقوط رساندیم. این سؤال را که »چه باید کرد تا صنعت فرش ایران آسیب نبیند؟ 
و  استناد جست:  »رفاه  ناصرالدین شاه  به  امین الضرب  تاریخی حاج  این جمله  به  تنها می توانیم 
سعادت مملکت به تجارتی بستگی دارد که با مردم همان کشور گردانده شود و تنها در صورت 
تأمین این شرط است که مملکت می تواند رونقی به خود بگیرد و کارخانه ها ساخته شوند. وقتی 
عواید اقتصادی تنها به سرمایه های خارجی تعلق گیرد، ثروت به خارج از کشور صادر خواهد شد 
و طبقات مردم داخل از نداری رنج خواهند برد« )نامه به ناصرالدین شاه مورخ 1883-1884 ق.به 

نقل از:  ژوله، 1384، ص26(.
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