
  

  

  

  

  

 ةزجايگاه بوشهر در روابط اقتصادي و سياسي فرانسه و ايران در حو

   قاجار ةافتتاح نايب كنسولي فرانسه تا پايان سلسل  از بدوفارس خليج
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  آسيه غفوريان

  
  

 مقدمه

 قرار گرفته همورد مطالع) ۱۸۹۶-۱۸۴۸( شاه الدين حکومت ناصرةآخرين دوردر اين نوشتار تنها 

توجه به منافع ملي و سياست خارجي كشور، بيشتر به سفرهاي خود به جاي  بهکه او  مانیز ،است
السلطان صدراعظم او  وي نيز، امين  غيابدوراني كه دردر . داد يش اهميت ميها و سرگرمي 1اروپا

 براي ايجاد توازن در ها برخالف سياست خارجي شاه ناظر بر استفاده از نوعي رابطه با انگليسي
 بيشتر، از هيچقدرت منظور كسب  به، كامالً با سياست انگلستان همراه شده و ها وابط با روسر

السلطان در اين زمان، همه چيز، حتي منافع ملي را قرباني اميال  امين. كمكي به آنها دريغ نورزيد
كه به كرد   صندوق دولت را خالي مياي هگون  سفرهاي شاه بهةوران مذكور، هزيندر د. خويش كرد

 و به تبع چنين تحميالتي، يسي و روسي را به كشور تحميل كردي انگلها اجبار قروضي از بانك
توان به امتياز رويتر اشاره كرد كه تحت عنوان  ميبراي نمونه .  به آنها واگذار شديامتيازهاي متفاوت

 آهن قرار داشت،  و معادني كه در مسير راهها ازي راه آهن، مالكيت زميناند هپرداخت مخارج را
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شود كه نه تنها اقتصاد ايران تحت تأثير روابط  ميبر اين اساس مشاهده . به آنها واگذار شد
ي اين ها تر، در مجموع، سياست  بلكه در نگاهي وسيع،خارجي، شرايط سختي را متحمل شد

  .آوردرها حلقوم ايران را به سختي فشرد و كشور را تحت مهميز خود دركشو
 بر سياست داخلي ايران گشود، ي، دوران مشروطه نه تنها افق نويناي هز چنين پيشيندر گذار ا  

كه منافع مالي و  زماني. بلكه تأثير بالمنازع آن بر روابط خارجي هم به روشني مشهود گشت
 به هم گره خورد، به يمن ها ها يا روس راد دولت و اشراف با منافع انگليسيفاقتصادي برخي از ا

 دوران مشروطيت همچون آزادي مطبوعات و آزادي بيان نمايندگان مجلس، ة نورسيديها آزادي
  .گيرد ميطور آشكارا مورد انتقاد قرار  بهي داخلي ها حضور افراد خارجي در داد و ستد

 به مدرنيزه كردن كشور منشأ تحوالتي چون ها قرن نوزدهم، تمايل اكثر ايرانيدوم از نيمة   
از سوي ديگر .  خارج از كشور براي فراگيري تكنولوژي نوين شدفرستادن دانشجويان به

ي ها هي تحت نظر خود، موظف به آموزش جوانان در رشتها همتخصصين عالوه بر پيشبرد برنام
  .ندگوناگون گرديد

دفتر مركزي .  سپرده شدها اري و مديريت آن به بلژيكيذگ ي نوين پايهها هگمرك با شاخص  
و دفاتر ديگر آن در بنادر و شهرهاي مرزي كه ورود و خروج كاالها از گمرك ايران در تهران 

 تحت فارس خليجالبته در اين ميان، دفاتر گمركي . شد پذيرفت، به كار مشغول مي ميآنجا صورت 
  .شد مينظر گمرك بوشهر اداره 

خته و در همين دوران؛ افسران سوئدي به ايجاد ژاندارمري نوين در مناطق جنوبي ايران پردا  
  .ندداد  شيراز افسران ايراني را آموزش ميدر

 با شيرازكه  با وجود ارتباط مهمي كه است فارس خليجروز ايران در  بوشهر يكي از بنادر آن  
ي زاگرس كه اين دو منطقه را از هم جدا ها رشته كوهوجود علت  به به لحاظ جغرافيايي داشت
 اكثر مردم اين منطقه را عشاير گوناگوني تشكيل .كند؛ ترابري بين اين دو شهر دشوار بود مي
از .  قدرت، اما همچنان اختالفات و جدال ميان آنها قابل مهار نيستداشتندادند كه با وجود  مي

 بوشهر در راه ارتباطي بمبئي، مسقط و بصره قرار گرفته است براي تجار اروپايي ةكه منطق آنجائي
  . برخوردار بوداي هاز اهميت ويژ
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.  استعمار انگليس قرار داشتةران به دو دليل موجه مورد توجه هندوستانِ تحت سلطاي  
 2 خنثي در مقابل روسيه و ديگر كشورهاي اروپايياي هعنوان منطق بهموقعيت جغرافيايي ايران 

ي، خاك ايران شاهراه اقتصادي مهمي غربي هند حائز اهميت بود و از سوي براي مناطق شمال
رو، انگليس هيچ نوع مشكالت   ايناز. آمد مي كاالهاي انگليسي به حساب منظور واردات به

 حاضر به سياست انگليس در لبتوجه مط .تابيد ميگمركي و يا موانع عبور كاال از ايران را برن
كه اين سياست بيشتر متوجه مناطق جنوبي ايران و بنادر  ايران در اين دوران، از آن روست

اي كبير را مد نظر داشت،  و منافع بريتانيها يند خود كه حفظ اولويت بود و در فرآفارس خليج
  .  انگليس قرار دهدة تا دولت ايران را تحت فشار شديد وزارت خارجباعث شد
بر اين اساس، در  3.از طريق ايران است» ي گرمها يابي به آبدست«سياست روسيه مبتني بر   

 شمالي ايران از طريق تحميل قرارداد ة ناحياواخر قرن نوزدهم، روسيه با دستيابي به چند
مناطق شمال ايران به مرور زمان، بيش از . تالش كرد نواحي ديگر نيز به پيشروي برايتركمنچاي، 

پيش مورد توجه روسيه قرار گرفت و در موارد گوناگون، از لحاظ اقتصادي، مالي و يا سياسي، 
  .ت داخلي ايران نيز پرداختروسيه در رقابت با انگليس، به مداخله در سياس

رقابت روسيه و انگليس در ايران اختالفاتي را ميان اين دو موجب شد، اما منافع آنها   
رو، به مدت دوسال نمايندگان اين دو كشور  از اين. متضمن راه حلي بر اين اختالفات بود

قراردادي دوجانبه  1907 آگوست 31 آن در ةمذاكراتي را در دستور كار خود قرار دادند كه نتيج
  . دو طرف انجاميدةرتب به امضاي نمايندگان عالي بود كه
 از طريق نيابت كنسولي اين كشور فارس خليجاين پژوهش به منافع فرانسه در  بخش ديگر  

 كه از نقطه  را مورد توجه قرار داداي هباره كنكاش حاضر، دور در اين .در بوشهر اختصاص يافت
از اين دوره . ت در پيشرفت منافع اقتصادي فرانسه نقش مهمي ايفا نمودبرخي تحوال نظر تاريخي

 اما تا پايان فعاليت اين نايب ،، زمان افتتاح نايب كنسولي فرانسه در بوشهر آغاز شد1889سال 
علل مهمي كه باعث افتتاح نايب كنسولي فرانسه در ايران شد پيش از پايان  4.نسولي پيش نرفتك

با اين وجود رويدادي سياسي كه تاريخ پاياني . اند ه اهميت خود را از دست دادفعاليت آن در واقع
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زند جنگ جهاني اول و نتايج آن است كه باعث از ميان رفتن نقش نايب  قم مياين پژوهش را ر
  .كنسولي فرانسه در ايران شد

 بود و بر منافع فرانسه در اين دوران تابع تحوالت و رويدادهاي سياسي در ايران و اروپا  
اين اساس اهدافي كه در بدو افتتاح اين نايب كنسولي  بر. همين اساس نيز متحول شد و تغيير كرد

 در اين ها گيري شد، الزاماً همان اهدافي نيست كه پس از آن توسط نمايندگان يا نايب كنسول پي
  .گيري قرار گرفت منطقه مورد توجه و پي

شد مناسبات و روابط اقتصادي خود در منطقه، به افتتاح در ابتدا فرانسه در پي افزايش و ر  
اين نمايندگي در واقع محافظت از بازرگانان فرانسوي و همچنين . نايب كنسولي خود پرداخت

رشد و پيشرفت روابط اقتصادي با مناطق جنوبي ايران و ايجاد بازار براي كاالهاي فرانسوي را در 
يابي و  هدف اصلي فرانسه مبتني بر دست1907ان، تا سال در اين دور. دستور كار خود قرار داد

ايجاد جايگاهي اقتصادي براي روابط بازرگاني در برابر رقيبان خود، انگليس، روسيه و آلمان در 
  نويني براي ديپلماسي فرانسه در منطقه آغاز شده وةاين تاريخ مرحل اما از.  استفارس خليجبازار 

در دوران گفتگوهاي انگليس و روسيه در . دي ارجحيت يافتاهداف سياسي بر اهداف اقتصا
، فرانسه نقش رابط و ديپلماتيك در اين ميان ايفا كرد و اهداف اقتصادي اين كشور در اين 1907

بر اين اساس، هدف اين بررسي در اين دوران، بر فرايند مجموعه روابط . دوره تقريباً رنگ باخت
ي مناسبات اين كشور با ايران را  منطقه متمركز شده و از سويعال درفرانسه با ديگر كشورهاي ف
  .مورد توجه قرار داده است

بدين منظور تحقيقات در اسناد گوناگوني ضرورت يافت، كه با اسناد وزارت امور خارجه   
ي شخصي و مراسالت بازرگاني و سياسي، امكان ها هپروند. در پاريس و نانت آغاز گرديد

طالعات مورد نظر اين پژوهش را فراهم آوردند، هر چند كه غناي آنها به استخراج بخشي از ا
همچنين  . فرانسه در منطقه در آن زمان بستگي داشتان فعال بودن كنسول يا نمايندگانميز

  .شناسي هم به غناي اين بررسي افزودان اسناد ملي ايران و مركز بوشهرسازم استخراج اسنادي از
 صورت فارس خليجهشي آكادميك در مورد حضور فرانسه در از آنجا كه تاكنون پژو  

نپذيرفته است، اين پژوهش از منابع عمومي بهره جسته و همچنين اسنادي كه حضور انگليس و 
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مربوط مورد مطالعه قرار داده تا مواردي را در ايران بررسي كرده را روابط اقتصادي و سياسي آن 
  . كند روابط فرانسه با ايران را استخراجبه

اين  بر.  تغيير كرد1907 كه اشاره شد، جايگاه ژئوپليتيك فرانسه در منطقه از سال طور همان  
 و افتتاح نايب فارس خليجمنظور راهيابي به  بهاساس، نخست در بخش اول اقدامات فرانسه 

و تشريح منافع اقتصادي كه نظر بازرگانان فرانسوي . اش مورد بررسي قرار خواهد گرفت كنسولي
 كااليي بين ايران و فرانسه در ةدولت فرانسه را به اين منطقه جلب كرده و سپس بررسي ترازنام

ي با كاالهاي مبادله شده و اهميت آنها در اين دورة زماني محورهاي منظور آشناي بهبندر بوشهر 
وجود ي مها ي بازرگاني و رقابتها در همين راستا، فعاليت. دهند مياصلي اين بخش را تشكيل 
ي دولت فرانسه با بازرگانان و نمايندگان ديگر كشورهاي اروپايي ها بين تجار فرانسوي و ديپلمات

ي اروپايي در منطقه پيش از ورود فرانسويان و ها حضور ديگر قدرت. گيرد ميمورد بررسي قرار 
از ديگر دشوار قرار داده بود  موقعيت فرانسه را در شرايطي ي محلي در اين دوره كهها كشمكش

  .نكات بخش نخست خواهد بود
در بخش دوم، جايگاه فرانسه پس از انقعاد قرارداد بين نمايندگان انگليس و روسيه مورد   

بازرگاني فرانسه پي ادالت  مبرو به تأثيرات چنين قراردادي بر توجه قرار خواهد گرفت تا از اين
بين دو قدرت نقش مر رساندن اين قرارداد وجه آنكه در اين رابطه، فرانسه براي به ثقابل ت. ببريم

بر اين اساس، سياست . ايفا كرده و در موارد بازرگاني و اقتصادي منافعي را نيز از دست داد
فرانسه در قبال بازرگانان و همراهان اقتصادي خود دچار دگرگوني شده كه در اين بخش بدان 

ن فرانسه و روابط  في مابين متحداتحوالت در مناسباتدر نهايت، تغيير و . خواهيم پرداخت
نمايندگان و بازرگانان فرانسوي با همكاران پيشين خود در ديگر كشورها در اين رابطه مورد 

 جايگاه ايران و نقش آن از اهميت ةبديهي است كه در هر دو بخش، مطالع. گيرد ميمطالعه قرار 
  .سزائي برخوردار بوده كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت هب
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 فارس خليج ة اهداف استراتژيك فرانسه با استقرار در بوشهر و حوز-1

   اهداف سياسي، تأسيس نايب كنسولگري فرانسه-
 بيانگر اين موضوع است كه تأسيس نايب 1874 ي پس ازها ي رسيده از بغداد در سالها گزارش

مداران و ي را در ميان سياستيها  و مخالفتها  حمايتفارس خليجكنسولگري فرانسه در 
عنوان فردي آگاه نسبت به موقعيت  بهنمايندة دولت فرانسه در بغداد . دريانوردان در پي داشت

 پيشنهاد تأسيس خط كشتيراني بين بندر مارسي و بصره را به 1874، در سال فارس خليج ةمنطق
يس پيش از دولت فرانسه ارائه داد، كه از بنادر مسقط، بوشهر و بصره بگذرد، امري كه دولت انگل

مجدداً خواستار برپايي كنسولگري  برادران مالكُم ،1875در سال  5.را به انجام رسانده بود آن، آن
نظر برخي از فرانسويان روابط بازرگاني براي گشايش اين  بهاما . فرانسه در شهر بوشهر شدند

رسمي فرانسه در آنجا  ةتعيين نمايند كنسولگري هنوز به اندازة كافي گسترش نيافته و اضافه بر آن
 پيگير مراودات بازرگاني فرانسه در ها براي نمونه، برادران ملكُم سال. رسيد مينظر ن بهكار آساني 

 مانع سپردن پست مديريت كنسولگري به آنها ها  بودند اما نزديكي آنها به انگليسيفارس خليج
فرانسه در بوشهر و مسقط د تا به مدت چهار سال منافع كشور شمشكالتي باعث چنين . شد مي

وجود مشكالت ياد شده و كمبودهاي  6. كِوم هلندي كه ساكن آنجا بود، واگذار شودةبر عهد
متعدد در زمينة انتقال و پخش كاال مانع گسترش رو به رشد بازرگاني فرانسه در منطقه نگشته و 

ني نيز براي بهبود ي فراواها ي پيش رو بدان اشاره خواهد شد، تالشها  كه در بخشطور همان
  .موقعيت اقتصادي فرانسه در منطقه صورت پذيرفت

عنوان راهنماي ديپلماتيك، توضيحاتي  به بارون د مرتانس، در كتاب خود 1854در سال   
تواند در ايجاد  دهد و نقشي كه مي ميدربارة صالح و منفعت فرانسه در داشتن نايب كنسولي 

كند كه  شود، ولي در عين حال گوشزد مي مي باشد را متذكر روابط بازرگاني و دريانوردي داشته
به عبارتي از ديدگاه او . المللي دخالت داشته باشند بايست در روابط سياسي و بين ميفرانسويان ن

 نيز از تخصص و اطالعات الزم اي هكنسول بيشتر نمايندة بازرگانان است و بايد در چنين حوز
شود كه  مي مطالبي يافت ها بندي نمايندگان و كنسول  در مورد ردهدر همان كتاب 7.برخوردار باشد

. ي آينده مورد استفاده قرار گرفته شدها براي پي بردن به جايگاه و يا ردة كاري اشخاص در بخش
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هنگام انجام (يكي از موارد مهمي كه وي در كتابش متذكر شده اين موضوع است كه كنسول 
نان و يا هر شخص نه تنها در مورد تجار، بلكه در مورد ملوا) نشين كشورهاي مسلمانوظيفه در 

باره حتي موظف است تا به سفارت فرانسه در آن  كند و در اينتواند قضاوت  هموطن او نيز مي
 براي پژوهشي كه در پيش داريم مورد استفاده قرار ها اين گزارش. كشور گزارش كتبي ارائه دهد

  .اند هگرفت
زرگاني كاالهاي فرانسوي تحت نظارت ديگر كشورهاي اروپايي، مانند ي متمادي باها سال  
 در مبادالت ها هواسط علت وجود به  درنتيجهگرفت و   يا انگلستان، در منطقه انجام ميهلند

 قيمت كاالي فرانسوي نسبت به بهاي كاالهاي ديگر ةبازرگاني مشكالتي را نيز در رقابت و ارائ
نهايت پس از مدت زماني در . آورد ميازار منطقه حضور داشتند ببار كشورها كه بدون واسطه در ب

 8»پيا«، كنسولگري فرانسه در شهر بوشهر گشايش يافت و 1888نسبتاً طوالني، در دسامبر سال 
عنوان اولين نايب كنسول فرانسه در بوشهر مشغول كار شد  هنايب كنسول سابق فرانسه در بصره ب

كه علت اصلي افتتاح كنسولگري فرانسه  از آنجا.  انجام وظيفه كرد در اين سمت1893تا سال  و
  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت اقتصادي داشت اين مسئله ةدر بوشهر جنب

  
   منافع اقتصادي فرانسه-

براي رسيدن به اين .  استفارس خليج پايگاهي در ايجادپي  مدت مديدي است كه فرانسه در
تجربگي فرانسويان در  توان به كم ميباره  در اين .ش رو داشته استهدف مشكالت زيادي را نيز پي

 از فارس خليج پيش در ها تر از آن، رقيب بسيار هشياري همچون انگليس كه از مدت منطقه و مهم
  .پايگاهي برخوردار است اشاره نمود

تساهل و « پس از انقالب كبير، استراتژي فرانسه، بر محور برقراري روابط ،9نظر بِربي به  
 كه نمايندگاني همچون اُليويه بوددر اين راستا . استوار شد» آميز در شرق أثيرگزاري مسالمتت
)Olivier ( يا بروگيِر)Bruguière ( و ها تالش.  فرستاده شدندفارس خليجبه سواحل ايراني 

  وها  تا دولت انگليس توسط مأمور وقت خود در بوشهر كوشش دو باعث شدي اينها هبرنام
رفت و آمد نمايندگان فرانسوي را تحت نظر داشته و تالش كند در صورت امكان موانعي در 
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ي ها در سال با اين وجود، نمايندگاني از سوي دولت فرانسه 10.ي آنها ايجاد كندها برابر فعاليت
  11. به ايران فرستاده شدند تا شاه ايران را با برنامة امپراتور فرانسه آشنا سازند1804 و 1802
پيمودند و در راه از  ر در ماه راه بمبئي و بصره را ميدر قرن نوزدهم كشتيراني انگليس دو با  

 و ها سفير فرانسه در بغداد كه فعاليت. كردند  نيز ديدار ميفارس خليجبنادر ايراني و عربي 
واهد تا خ ميي اقتصادي و سياسي را زير نظر دارد، از دولت خود ها هي انگليس در زمينها تالش

 وزارت 1868در سال . بفرستدبه اين منطقه را تر منافع فرانسه نمايندگاني  دقيق براي بررسي
براي مأموريتي به مناطق را  12نام سيكارد هكشاورزي و بازرگاني فرانسه يكي از كارشناسان خود ب

د را گزارش سيكارد هم همان نتايج سفير فرانسه در بغدا. فرستد  ميفارس خليجآسياي ميانه و 
رسد  كه سيكارد به بوشهر مي زماني 13.برد عنوان رهبر بالمنازع منطقه نام مي  بهها كرده و از انگليسي

 فقدان نمايندگي فرانسه در اين منطقه از سوي كنسولگري انگليس مورد استقبال قرار دليل به
ن و همچنين ادارة گزارش سيكارد در مورد وضعيت بوشهر و ساكنان بومي و خارجي آ. گيرد مي

ترين مسائلي كه در اين  يكي از مهم.  برخوردار استيهمنطقه توسط ايرانيان از اهميت قابل توج
 ويژه به و فارس خليج بر ها  انگليسيةخورد، احاطه و اشراف همه جانب ميگزارش به چشم 

) نگليسياندهي اسربازان هندي تحت فرمان (ها برخورداري از پادگاني است كه در آن بيشتر سيپاي
به  در منطقه ها  نقش انگليسيةباربايست در مي ديگري كه ةنكت. گذرانند دورة سربازي خود را مي

 كه به ييها يبراي اروپاي فارس خليج در ها اشاره كرد، آرامش خاطري است كه حضور انگليسيآن 
  .د، ايجاد كردكردن آنجا سفر مي

گراني است كه ره شده، نظر نويسندگان و گزارششااسناد ديگري كه در اين تحقيق بدان ا  
 ميان آورده و به ن به سخفارس خليج ة مزايا و حتي ضرورت حضور فرانسويان در منطقةدربار

موضوع ارسال نماينده، بهبود و پيشرفت روابط اقتصادي و بازرگاني فرانسويان در اين منطقه 
گويد  ، از وفور كاالي انگليسي سخن مي1869 سفير فرانسه در بغداد در سال 14بوژين. اند هپرداخت

عنوان تنها كاالهاي  ه باالي آنها به علت فقدان رقابت و بنسبتاًكه با وجود كيفيت پايين و قيمت 
 به گشايش افزايد با توجه ميباره  وي در اين. شود ميوارداتي در بازارها توسط مردم خريداري 

تر و با قيمتي  ود را كه از كيفيت باالتري برخوردارند سريعتواند كاالهاي خ كانال سوئز، فرانسه مي
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افزون بر اينكه در آن شرايط، .  رقيب مناسبي براي انگليس باشد،تر به منطقه صادر كرده پايين
شده و به   به منطقه ارسالها بايست با كمك انگليسي برخي از كاالهاي فرانسوي مانند شكر مي

 "Etienne et Laurence"بطه در يكي از اسناد به كشتي فرانسوي در اين را. گشت  عرضه ميبازار
 فرانسوي، كشتي وادار ةفقدان نمايندبه علت كه در بوشهر با بار شكر لنگر انداخته اشاره شده كه 

 تحميلي كه اي ه به علت هزيندرنتيجه و شود مي ها به رجوع به شركت ارمني تحت نظر انگليسي
ترين محصول شكر به بازار عرضه  عنوان گران هوده شده، شكر فرانسوي ببه اجبار بر اين كاال افز

  15.شده است
 16گرفت ميكشتيراني فرانسه تحت پرچم خارجي انجام % 61از آنجا كه شارليا معتقد است   
 چندين ،يمت به زيان كاالهاي فرانسوي بود، تأخير در ارسال و همچنين گراني قدرنتيجهو 

 1881ال در س. سازي فرانسوي است ز آنها پيشبرد و گسترش روند كشتيكي اي. پيشنهاد ارائه داد
 17.ساز شد ي كشتيها سازان فرانسوي تصويب و باعث تعدد شركت قانوني براي كمك به كشتي

اين باور  برخي بر. اين در حالي است كه در مورد گشايش كانال سوئز نظرات مخالفي ابراز شد
داشت و برخي ديگر  ي فرانسوي را در پي ها  و آمد كشتيبودند كه گشايش آن كاهش رفت

توانست به  ميبيني كردند كه كاالهاي فرانسوي از اين طريق به راحتي  پيش 18همچون سيكارد
  19.ميانه سرازير شودخاور
 و نظر آنها براي اند هي متفاوتي ارائه دادها  گزارشفارس خليجفرستادگان فرانسوي به   

طور مثال وويليه  به. تعيين بندري براي مبادالت بازرگاني فرانسه يكسان نيستتأسيس نمايندگي و 
العرب  شط(ليل امكان كشتيراني بر روي اروندرود د بهرا ) روز  آنةمحمر(، خرمشهر 1884در سال 

  20.داد ا بوشهر ترجيح ميو تسريع در رفت و آمد، براي ارتباط تهران ب) روز آن
  
  منطقهدر پي بازار جديد در  -

بر اين .  وسيلة مناسب ارسال آن استفارس خليجشرط اول براي رساندن كاالي فرانسوي به 
 1885از سال . ي فرانسوي را بررسي كردها بايست وضعيت كشتيراني و تعداد كشتي مياساس 
كردند؛ همان جايي كه  ازم بودند از بندر مارسي حركت مي عفارس خليجيي كه به ها كشتي
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Messagerie Maritime ازي اند هپيش از را 21.رفت به سمت شرق و اقيانوس هند پيش مي
Messagerie Maritime كمپاني هند 1869خصوص پس از بازگشايي كانال سوئز در سال  به، و ،

  . شدفارس خليجمتوجه امكان متصل كردن بندر مارسي به  22فرانسه
كاالهايي كه در آنجا رد همچنين تنوع شدند و  ي بازرگاني كه به بوشهر ختم ميها تعداد راه  

ي ها راه: شدند بازرگاني به چندين دسته تقسيم ميي ها اين راه. شدند مورد توجه بودند و بدل مي
از كردند  زميني كه بخش غربي آن از وجود كارون و كشتيراني بر آن براي تسريع كار استفاده مي

، ندداشتدربرعنوان بندر ترانزيت  به بوشهر را ي دريايي كهها راه. قدمت بيشتري برخوردار بودند
 و يا از ارسال نقاط ايران صيي ديگر به اقها كاالهاي وارداتي نخست به آنجا و سپس از طريق راه

 طور همانبرداري قرار گرفته  راه آهن كه تازه مورد بهره. شدند اي به كشتي ديگر منتقل مي كشتي
رداخت باعث اختالف بين كشورهاي اروپايي شده بود و ده به آن خواهيم پني آيها كه در بخش

 تسلط بر خطوط آن در منطقه بودند و در نهايت، راه هوايي را هر كدام براي سود بيشتر خواستار
اين جايگاه بنابر. برداري بود نگ جهاني اول در منطقه مورد بهرهتوان نام برد كه در دوران ج هم مي

زيت بين ايران از طرفي و هند، عراق و اروپا از طرف ديگر شايان عنوان بندر تران بهبندر بوشهر 
 براي كشتيراني افتتاح 1888اين در حالي است كه رود كارون را در سال  23.اهميت استراتژيك بود

اگرچه نفع اوليه . گرفت ل ايران با سرعت بيشتري انجام ميكرده و از آن پس رفت و آمد به داخ
اي براي بررسي اوضاع منطقه  ها نيز نماينده  بود، اما فرانسويها ليسياز اين گشايش از آن انگ

گزارشي از نايب  24.بردند يان از اين گشايش بهرة خود را ميفرستاده و همچون ديگر اروپاي
به مزايا و اهميت كشتيراني بر روي رود كارون اشاره داشته و به  25كنسول فرانسه در بوشهر، بلووا

  26.پردازد ميشود نيز  هواز تبديل به محل تبادل كاال مي آن پس شهر ااين موضوع كه از
  
   ترازنامة اقتصادي فرانسه در بوشهر، واردات و صادرات-

منظور بهبود روابط بازرگاني و وضعيت نيروي دريايي دو  بهدر اينجا به اقدامات ايران و فرانسه 
  .پردازيم كشور مي
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السلطنه از براي نمونه، مخبر. گير نيست آنچنان چشم اني نيروي دريايي ايرها تعداد كشتي  
  كه نام آن،اين كشتي. دهد ان در زمان ناصرالدين شاه خبر ميدرخواست يك فروند كشتي از آلم

 فارس خليج براي دريانوردي در ، به ايران تحويل داده شد1887نهادند و در سال » پرسپوليس«را 
يازده سال پس از اين تاريخ،  27.امي و بازرگاني قرار گرفتدر نظر گرفته شد و مورد استفادة نظ

و سپس » زليخا«را در آغاز  امين السلطان كشتي ديگري از هلند خريداري كرد كه نام آن
طيت توجه به كشتيراني از اين هم كمتر شد و ودوران احمد شاه و مشردر اما  28.نهادند» پاسارگاد«

اما  29.ي موجود هم به فراموشي سپرده شدندها بلكه كشتينه تنها خريد جديدي انجام نگرفت، 
 تشديد اي هگون به و مسئلة بحرين رقابت بين آنها را فارس خليجدعواي قدرت ايران و انگليس در 

طور موازي در اسناد ايران و  به ها همذاكر 30.بخشيد كه ايران از فرانسه درخواست كشتي كرد
 كه نمايندة فرانسه در تهران، 1869 -70ي ها اسناد سالخصوص در  به، اند هفرانسه درج شد

شاه همراه با درخواست خريد  32.ريزي نيروي دريايي ايران خبر داد ، از هدف شاه در پايه31دبونير
 دريايي فرانسه شد تا در ايران به ايرانيان يكشتي، خواستار ارسال ملوانان و افسراني از نيرو

 فارس خليج ةعث گشايش راهي براي ورود فرانسويان به حوزاين درخواست با. آموزش دهند
 كه در منطقه از پيش پايگاه و تجربة بيشتري دارند جايگاه آنها را ها اما همزمان هلندي. گرديد
 و به او پيشنهاد رجوع به عجله نكرددرخواست شاه براي رد  دولت فرانسه. كردندتهديد 
  33.دداي خصوصي را ها شركت
گر آن هستند كه پيش از گشايش نايب كنسولگري فرانسه در بوشهر، روابطي بين اسناد نشان  

ي متعددي از اين روابط و منافعي كه فرانسه از پيشبرد آنها در ها دو كشور شكل گرفته و گزارش
  34.ندرا كرده سخن مي مي دنبال فارس خليج
  
  ويژه به سمت فرانسه ه كاالهاي صادراتي منطقه، ب-

ي كه در دست است و به مبادالت بازرگاني اشاره دارند، تعداد كاالهايي كه از  مداركبراساس
در بين . ، بيش از پانزده رقم استشهر به بنادر فرانسه فرستاده شد و از طريق بندر بوفارس خليج
در يكي از . توان از كتان، انگم يا صمغ، اسب و قاطر، خرما، ترياك، مرواريد و غله نام برد آنها مي
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 فارس خليجلين اسناد مربوط به كاالهاي صادراتي ايران به راه دريايي و انتقال آنها از طريق او
 كه از بين كاالهاي نامبرده ترياك باالترين درصد را به خود اختصاص داد 35.ه استاشاره شد

، مسئوليت در بوشهر بود كه دفتر آن "Hotz and Sons"شركت . شد بيشتر به چين فرستاده مي
ي اين شركت از مناطق كشت ها نمايندگي. آوري و ارسال ترياك به چين را بر عهده داشت جمع
تقريباً تمام صادرات . فرستادند اسان بوده، ترياك را به بوشهر مي بخش اعظم آن در خرآن، كه

 1892وپايي در سال سپردن امتياز صادرات تنباكو به شركتي ار. تنباكو به سمت تركيه و مصر بود
به بيشتر كاالهاي صادراتي  36.دشكنندة بهاي اين كاال نيز بوده، بحران تنباكو را موجب  عيينكه ت

شدند اما در اين ميان تقريباً تمام حجم صادراتي صمغ راهي  مناطق نزديك و همجوار صادر مي
 به شهر مارسي در پشم ايران هم كه از كيفيت مرغوبي برخوردار بوده، مستقيماً. شد مياروپا 

  .شد فرانسه صادر مي
  
  ويژه از طرف فرانسه ه كاالهاي وارداتي به منطقه، ب-

ه و ي اول گشايش نايب كنسولگري فرانسه، پيا براي ارزيابي كاالهاي قابل عرضها در همان سال
اي و چيني، چاي، شكر،  ي كتان، ظروف شيشهها هپارچ 37.اي تهيه كرد تقاضاي بازار ايران ترازنامه

شمار  به فارس خليج، قهوه و كنسرو از كاالهاي وارداتي فرانسه به ايران از طريق اسلحه، دارو
 بنادر فرانسوي به بوشهر در اين ميان شكر جايگاهي ويژه داشته و از طريق كشتي از. رفتند مي

اين موقعيت با ظهور . كنندة شكر به ايران بودفرانسه مدت مديدي تنها كشور صادر. شد صادر مي
گاه خود  جاي به سختي توانست1893و فرانسه از سال د يپايچون آلمان و روسيه ديري نباني رقي

 اين در حالي است كه بين ايران و روسيه قراردادي به نفع شكر روسيه و .را در منطقه نگاه دارد
تا اين تاريخ تنها بازار مناطق شمالي ايران متعلق به  38.فروش آن در بازارهاي ايران بسته شد

ماند، اما با انقعاد  مييه بود و هنوز جايي براي عرضة كاالي كشورهاي ديگر در جنوب باقي روس
ي متناقضي در اسناد ها باره، گزارش البته در اين. ر جنوب هم چيره شداين قرارداد، روسيه بر بازا

تهديد اما  39.يد نكردندأي در برخي از آنها چيرگي روسيه بر جنوب ايران را ت.خورد ميبه چشم 
واقعي براي واردات شكر فرانسه هنگامي رخ داد كه شكر مصر راهي بازار ايران شده و چند سال 
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به همين جهت نمايندگان فرانسوي به . پس از آن شكر روسيه مجدداً بازار جنوب را اشباع كرد
 بازار يي جهت ارزيابيها هكنندة شكر تأكيد كردند كه نماينده و يا واسطي توليدها دولت و شركت

 خود اين امر  با اتكاء به فروش مقطعيها ، شركتبا اين وجود 40.ارس اعزام دارندف  خليجةبه منطق
 كه 42پااليشگاه شكر سن لويي 41.پنداشتند بازار شكر به آنها اختصاص دارد را جدي نگرفته و مي

ر ايران  بازادليل برخورداري از كيفيت باال و قدمت توليدش، فروش مناسبي در بهتوانست  مي
كفيل وقت نايب (اي در اين رابطه به منطقه ارسال نكرده و ميرزا حسين  داشته باشد، هيچ نماينده
باره ابراز و تهديد رقابت شديد ديگر  در گزارشي تأسف خود را در اين) ركنسولي فرانسه در بوشه
 اشباع بازار ايران  كه در حاليهوي براي مقابله با شكر مصر و روس 43.كشورها را گوشزد كرد

ندگان فعالي به آنجا يبودند، پيشنهاد كرد تا شركت سن لويي دفتري در بوشهر تأسيس كرده و نما
ارسال كند تا بدون كمك نمايندگان انگليسي، با در نظر گرفتن موقعيت بازار، نرخ فروش شكر را 

و بار شكر خود را تخليه همزمان با اين گزارش كشتي روس از اُدسا به بوشهر آمده . تعيين كند
  44.كرد

 سياسي ة خطر را نه از لحاظ اقتصادي، كه بيشتر از جنبها  يبا وجود چنين شرايطي انگليس  
 ابزاري براي چيرگي سياسي بر ةاحساس كرده و بيمناك بودند كه روسيه روش اقتصادي را به مثاب

بيم آنها از  به همين علت،. ه ندارندانگليس و فرانسه سياست يكساني در منطق 45.كار بندد همنطقه ب
كوشند تا از منافع خود به نحو  ميبا اين وجود، هر دو كشور . نفوذ روسيه هم يكسان نيست

كه اين مبني بر ،پيشنهاد هماهنگي با روسيه را طرح نمود 46در همين راستا كوژه. احسن دفاع كنند
 و  انتقال يابندفارس خليجي روسي به ها تيكاالهاي فرانسوي از مارسي به جيبوتي و از آنجا با كش

وسيلة  هعلت انتقال آنها ب به اين پيشنهاد در شرايطي است كه آمارگيري كاالهاي فرانسوي 
ه بر آن گمرك اين بندر گزارشي را در عالوي انگليسي به بوشهر، به آساني انجام نشده و ها كشتي

  47.شود عيان گردد مي اين راه عايدشاختيار نگذاشته تا مبادا درصد سود كالني كه از 
در .  اسلحه و مهمات بوده استيافت انتقال فارس خليجي كه از فرانسه به  ديگركاالي مهم  
 اما با همكاري عشاير ، آمدعمل به مجوز استثنايي، ممانعت ة از ورود اسلحه، جز با ارائ1889سال 

هرچند مقصد  48.طور مستمر ادامه داشت به فارس خليج، واردات اسلحه به ها همحلي و ديگر واسط
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وچك و قانوني بودن آن، از طريق بندرهاي ك سالح بوشهر بود، اما به علت غيراصلي واردات
 حاكي از توقيف و ضبط بخش عظيمي از ها گزارش. گرفت فرعي ارسال مهمات انجام مي

حتي تكثير آن در داخل  از چرخش اين كاال و موانع اما 49.بودواردات اسلحه توسط ملك التجار 
  .كرد جلوگيري نميكشور 

  
 روابط و رقابت مابين نايب كنسولي فرانسه در بوشهر و نمايندگان ديگر كشورها، و مردم -

  بومي
 ارتباطات و حمل و نقل. پيشرفت صنعت در قرن نوزدهم باعث تغيير و تحول وسائل نقليه شد

اوايل قرن بيستم، هواپيما، انتقال كاال به منطقة ي بادي و بخار، راه آهن و از ها  كشتيةوسيل هب
 پس از ويژه هاما به علت وضعيت جغرافيايي و ب.  را تسهيل و تسريع بخشيدندفارس خليج

 ة در مسيرهاي كشتيراني، راه دريايي به مثابگيري نظم بيشتر گشايش كانال سوئز و تسريع و شكل
  .ه قرار گرفتتري براي حمل و نقل، مورد استفاد ة مناسبگزين
  
  )La Messagerie Maritime de Marseille(مارسي رساني يا حمل و نقل دريايي ِ  پيام-

 Chambre de(شود كه دفتر بازرگاني مارسي  ميدر گزارشي از وزارت بازرگاني مشاهده 

Commerce de Marseille (نظم داده و خط فارس خليجصدد بود تا رابطة خود را با سواحل در 
رئيس دفتر خود درخواست كرده  ازي كند و ازاند هي بين بندر مارسي و بنادر آن سواحل رادرياي

عباس، بوشهر و بصره مارسي، بمبئي، كراچي، مسقط، بندر، اين راه دريايي را بين 1896در سال 
ح را با مشكالت فراوان ريزي دقيق و مناسب، اين طر قدان برنامهف 50.طور آزمايشي بگشايد هب

 از نقص. ساخت و انتقادات بسياري از طرف سفرا يا بازرگانان را متوجه اين تصميم  كردمواجه
توان به يك فروند كشتي كه براي مسير بوشهر و بصره در نظر گرفته  ميريزي اين طرح  در برنامه

. ندازدبيكدام از اين بنادر لنگر  كه به علت حجم بسيار بزرگ نتوانست در هيچشد اشاره كرد 
تر ديگري  ايران و عراق تا تدارك كشتي كوچك بين يي است در چنين وضعيتي، مسير دريايبديه
پيش از اين، به تقاضاي مأمورين و سفراي فرانسوي مبني . دمند شو ه از اين طرح بهرتوانست نمي
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 اشاره كرديم؛ بر همين فارس خليج ة رسمي از سوي كشور فرانسه در منطقاي هبر استقرار نمايند
اي فرانسوي يا  نمايندهكرد  تالش مي» مل و نقل درياييِ مارسيرساني يا ح سازمان پيام «اساس

  51. تدارك ببيندفارس خليجايراني مستقل را براي خود در بنادر مهم 
گزارش كاملي از بريووا، نايب كنسول فرانسه در بوشهر، در دسترس است كه تمام مذاكرات   

 فارس خليجزي راه دريايي و كشتيراني بازرگاني بين مارسي و ااند هو تصميماتي كه در مورد را
  52.ه استمطرح بوده، در آن درج شد

  
   روابط نايب كنسولي فرانسه با نمايندگان و مردم منطقه-

 در مقاطعي اين روابط.  و ايرانيان همواره بر مداري دوستانه نچرخيده استها روابط اروپايي
.  نيز قرار گرفتنداز نمايندگان اروپائي مورد حمالتينجا كه برخي روندي بحراني را پيموده تا بدا

 قرار گرفته و در اين رابطه مورد حمله 53 خانة مدير گمرك بوشهر، سيمِي1900در سال 
دريابگي به علت دشمني با او، . رانند  مي را از شهر، كه به برانگيختن اشرار متهم شد،التجار نظام
 كرده و به اين بهانه ها رهم ريختن نظم شهر از طريق همبستگي با تنگستانيبه ب  را متهمالتجار نظام
  54.شوند مي سرباز، در پي دستگيري آنها راهي تنگستان 1500با 

اين مثال نشانگر آن است كه دولت مركزي براي ايجاد نظم و پياده كردن قوانين در سواحل   
ور عشاير از قوانين خود اطق جنوب كشدر من. رو بود هاي روب  با مشكالت عديدهفارس خليج

داد  ميمنازعاتي كه بين عشاير و ايالت روي  در چنين شرايطي، در اختالفات و. كردند پيروي مي
 هم مورد حمله ها شد، حتي مأمورين دولتي و يا خارجي ميو گاه منجر به استفاده از سالح گرم 

 دارد كه ، رئيس يكي از عشاير تنگستاني،نخا  يكي از اسناد حكايت از حملة علي.گرفتند ميقرار 
 تفنگدار در خارج از شهر بوشهر مستقر شده و حمالتي را به درون شهر انجام دادند، 90 -80با 

  55.كه مسئولين و نيروهاي دولتي، قدرت جلوگيري از آن را نداشتند
 ة در منطقزمان توان بدان اشاره كرد، وضعيت بهداشتي و درماني آن ميموضوع ديگري كه   
توان تأثير  ميگنجد، اما  مي اين تحقيق نة مطالعةاگرچه اين موضوع در حوز.  استفارس خليج

 در زمينة بهداشت را بر اقتصاد و بازرگاني در منطقه، فارس خليج ةرابطة فرانسويان و مردم ناحي
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 فرستاده شدند سفار خليجبه  56ويژه پزشكاني فرانسوي همچون دكتر فِور هب. مورد توجه قرار داد
مأموريت دكتر فِور . يي در مورد بهداشت منطقه ارسال نمودندها  پزشكي، گزارشةو در كنار حرف
 كشتي فرانسوي هنگام دليل نبود به. منطقه بوداين  گزارش از ة و تهيفارس خليجديدار از بنادر 
 وي مجبور به )مظفري و پرسپوليس(ي ايراني ها  و ناكارآمدي كشتيفارس خليجورود او به 

ي ها باره قابل ذكر است آنكه كشتي موضوع ديگري كه در اين. شود ميمسافرت با كشتي انگليسي 
 را هم جهت نگهداري به اي هكردند و هزين ميايراني فقط نقش تزئيني براي دولت ايران بازي 

  .پذيرنبود برداري مفيد از آنها امكان د، اما بهرهدادن ميخود اختصاص 
برداري است،  براي مبادالت بازرگاني مورد بهرهاي كه  المللي، منطقه ردادي بينطبق قرا  
 از لحاظ بهداشتي درنتيجهتواند محل شيوع امراض گوناگوني چون وبا و طاعون نيز باشد و  مي
 به بنادر ، دكتر فِور،مأموريت پزشك فرانسوي. بايست تحت نظر و رسيدگي مستمر قرار گيرد مي

با گشايش نايب كنسولي فرانسه در منطقه، وضعيت . اين راستا صورت گرفت در فارس خليج
 سانتي در .خورد ميشم  به چها بهداشت و رعايت آن هم از جمله موضوعاتي بوده كه در گزارش

المللي اشاره كرده و متذكر شده كه مسائل و موارد   خود به اين قرارداد بين1895سال گزارش 
ند هستيي كه از هند به ايران در رفت و آمد ها  و كشتيشود نميايت بهداشتي در آنجا هنوز رع

  57.گيرند مورد تفتيش قرار نمي
عنوان كارمند سفارت يا  به ها توان بدان اشاره كرد، گزينش ايراني موضوع ديگري كه مي  
 است كه به علت فقدان كارمنداني با مليت فارس خليج ةي فرانسوي در منطقها  شركتةنمايند
اين . شدند كار گرفته مي يگزيني موقت كارمندان فرانسوي بهانسوي و يا در مواردي براي جافر

افراد نسبت به نمايندگان اعزامي فرانسوي، آگاهي بيشتري از منطقه داشته و همچنين مترجمان 
عنوان  بهتوان به ميرزا حسين  باره مي در اين. آمدند ميخوبي براي مأمورين فرانسوي به حساب 

 58ع شده مورد تمجيد واقها ترجم و مدير كنسولگري فرانسه اشاره كرد كه در بسياري از گزارشم
  .ي بازرگاني و غيره نيز با امضاي اوستها و بسياري از گزارش
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  ها  روابط نايب كنسولگري فرانسه و رقابت-
كه رقيب هستند و سپس آلمان  فارس خليجترين رقيبان بازرگاني فرانسه در  انگليس و روسيه مهم
ة  مسئلبهشدند  موارد گوناگوني كه موجب رقابت مياز ميان . آمدند ميسياسي آن به حساب 

  . كه در ابتدا به فرانسه اختصاص داشتاشاره كردتوان  آهن و واردات شكر به منطقه مي راه
آهن  هنگليس در قبال ايران، امتياز را ا-طرفي فرانسه نسبت به رقابت روس به علت موضع بي  

د قعان با كشورهاي روسيه و انگليس منپيش از اين امتياز، قراردادي بين اير. به اين كشور داده شد
ازي و استفاده از راه آهن شمال ايران به روسيه و جنوب به انگليس اند هشده بود، كه طبق آن، را

 اتمام راه آهن شمال  جنوبي ايران توسط انگليس، منوط بهةازي راه آهن منطقاند هرا. شد ميسپرده 
رو روسيه تمايلي به پيشبرد و اتمام كار در شمال از خود نشان  از اين. ايران توسط روسيه بود

طرفي  اين رقابت موجود بين دو كشور روسيه و انگلستان، به نفع كشور فرانسه و بي. داد مين
 را به فارس خليج تهران و امتياز راه آهن مابين 60بوآتال 59.باره به حساب آمد سياسي او در اين

 براي بازرگاني و صنعت  مورد نيازي راه آهنها هعهده گرفته و به او اجازه داده شد تا تعداد شاخ
برداري از  زمان با چنين تصميمي، اجازة بهرههم. ازي كنداند هايران را تعيين كرده و ايجاد و را

 سال به او 99براي مدت گرفت  مي كيلومتر بر سر راه خط آهن قرار 10معادني كه به شعاع 
آلمان و براي كشور فرانسه، توجه انگليس، روسيه، آن اين امتياز و منافع سرشار  61.شد واگذار مي

در : داشتسزائي  هامتياز مذكور از دو جنبه براي فرانسه اهميت ب. كرد آمريكا را به خود جلب مي
سرعت و سهولت انتقال كاالهاي فرانسوي به كوتاه مدت، بهره برداري از معادن و در دراز مدت، 

وي  .جهت امتياز را مثبت ارزيابي كردسفير فرانسه در تهران، بلووا، از همه . ايران توسط راه آهن
 سياسي در آن گنجانده اي ه و همزمان هيچ برنامه يا مسئلند دو طرف معامله راضي بودبودمعتقد 
بي ايران را كمابيش پوشش داده و بنادري كه در طبق اين طرح، اين خط آهن، مناطق جنو. نشد

.  درصد تخمين زده شد30 تا 20گرفت و سود آن نيز بالغ بر  ميدربرآنها بازرگاني فعال بود را 
 ديگري كه در اين امتياز براي فرانسويان حائز اهميت بود، درخواست از كارمندان بانك ةنكت

اين امتياز در آينده نيز . بود مهم اقتصادي ة پروندبراي رسيدگي به اين 62فرانسوي كِرِدي ليونه
رو انگليس و روسيه را به  از اين. داشته باشددربرتوانست مزاياي فراواني براي فرانسويان  مي
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 انگليس اولين 63.پي ممانعت از اجراي آن برآمدند اعتراض واداشته و هركدام از آنها به طريقي در
ي بسياري را در بنادر ها ه و نمايندگان و پايگا توجه قرار داد را موردفارس خليج كه كشوري بود

 64. نام نهادها  را منزل شخصي انگليسيفارس خليج خود، 1889پيا، در گزارش . منطقه مستقر كرد
ي مهم انگليس ها هپايگا از بنادر شرقي ايران به علت نزديكي با بنادر هند و انتقال كاال و افراد خود،

بنابراين فرانسه با توجه به امكان .  بيشتر در آن نواحي متمركز بودندها انگليسيبه حساب آمد و 
 و بندر بوشهر و همچنين براي دوري از انحصار قدرت انگليس، به مناطق فارس خليجپيشرفت 

اما پيش از اين اشاره شد كه به علل گوناگون، كاالهاي فرانسوي بيشتر با . غربي ايران روي آورد
يافتند و فرانسه در اين ميان نه تنها براي مبادالت بازرگاني  نگليسي به اين منطقه راه ميي اها كشتي

رگاني و قدرت انگليس در خود از استقاللي برخوردار نبوده بلكه بدين وسيله بر نفوذ و منافع باز
كر شد  سخن به ميان آورده و متذها ي انگليسيها روئه در گزارشي از كارشكني 65.افزود منطقه مي

 توسط فرانسه، انگليس بيشترين تالش فارس خليجكه پيش از ايجاد خط كشتيراني بين مارسي و 
ازي اند هبدين منظور، براي را 66.كار بست هپيشگيري از قدرت فرانسه در منطقه ب خود را جهت

كه ي بخار ها  خود را آماده كرده و كشتيفارس خليجخط كشتيراني منظم از بنادر غربي هند به 
دند را براي نور ي خليج را درميها تر از نوع بادي آن هستند و با سهولت آب تر و سريع كوچك

 روز يك بار در ماه از بمبئي به 18اين خط كشتيراني كه به مدت . گيرد اهداف خود در نظر مي
ماه جاي يك بار دو بار در  بهكرد، پس از سال اول  ميبصره و در مسير خود در بنادر مهم توقف 

اين تصميمات انگليس در شرايطي صورت گرفته كه افزايش قدرت  67.پيمود مياين راه را 
ق مختلف ناخوشنودي خود را در انگليس در منطقه مورد رضايت مردم منطقه نبوده و آنها به طر

ر ، انگليس سه مرتبه مجبوها  و مهار بحرانها براي جلوگيري از مخالفت 68.كردند باره ابراز مي اين
  69. شديبه حملة نظامي به مناطق جنوب

 شد، فارس خليجنه سال پس از فرانسه، آلمان كه براي پيشرفت بازرگاني متوجه اهميت   
ل در منافع فرانسه و آلمان را اين اقدام تداخ. تصميم به گشايش كنسولگري در بوشهر گرفت

 در بوشهر و ديگر مناطق جنوب نمايندگان فرانسه. آورد وجود مي هي را بيها برداشته و رقابتدر
فعاليت مأمورين آلماني را زير نظر گرفته و در برخي مواقع براي جلوگيري از موفقيت آنها 
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نا بود در بنادر جنوب به فروش ترين كاالي آلماني كه ب  اصلي70.ي را نيز سامان دادنديها تالش
بر اين اساس آلمان و نه انگليس، نقش .  شكر بود كه تا آن هنگام در انحصار فرانسه بودبرسد

 خط ة دريانوردي آلمان هم تالش كردويژه در زمين هب 71.كرد ميرقيب مستقيم فرانسه را ايفا 
 ديگر قيمت يها  باربري توسط كشتيةمستقيمي از هامبورگ به بوشهر ايجاد و با نپرداختن كراي

اين اساس، از كشور عثماني،  بر. تر از ديگر كشورها به بازار عرضه كند اي خود را پايينكااله
امتياز راه آهن قونيه، بغداد و بصره را گرفته و براي انتقال كاالهاي آلماني از دو راه زميني و دريايي 

  72.شود ميدست به كار 
طق هم مرز اعمال كرده و  شمالي ايران قدرت خود را در مناة كه همسايبودمدت مديدي   

 از ستتوان ميبا اين وجود براي مقابله با انگليس در منطقه ن. يافتكمابيش بر بازار منطقه تسلط 
بدين منظور روسيه براي رسيدن به اهداف خود از طرق . مناطق جنوبي ايران چشم بپوشد

، رقابتي با استاهميت گوناگون اقداماتي را در دستور كار قرار داد كه از آن ميان آنچه حائز 
يكي از نمايندگان فرانسه پيشنهاد تقليد از .  صادرات شكر استةمبادالت بازرگاني فرانسه در زمين

 در 73.سياست بازرگاني روسيه را راه حل مناسبي براي حفظ بازار شكر فرانسه در منطقه ارائه داد
ن منطقه وارد گفتگو شده و آنها را متقاعد اي به بوشهر فرستاد تا با بازرگانا يندهباره روسيه نما اين

در .  خريداري كننديهرا مستقيماً از نمايندگي روس سازد تا تنها از شكر روسي استفاده و آن
، همچنين در  افتتاح شدفارس خليجموازات با اين اقدامات خط كشتيراني مستقيمي از اُدسا به 

در همين رابطه است كه  74.يابد ميشايش كنسولگري روسيه گ بغداد و در بنادر بوشهر و بصره
به دولت متبوع خود نمايندة فرانسه پيشنهاد استفاده از موقعيت روسيه و همكاري با اين كشور را 

  .مطرح كرد
  
   و روابط آنهاها قدرت: 1907 قرارداد -2
   دوطرف معامله و موقعيت آنها در منطقه-

.  فروش اسلحه استفارس خليجي فرانسه در پيش از اين متوجه شديم كه يكي از معامالت اصل
 بازرگاني فرانسه را در ،ي حامل اسلحهها اما در اوايل قرن بيستم راهزنان دريايي با حمله به كشتي
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ويژه كه  ه برفتمات آنها به خوبي به فروش ه و تمام مها هاسلح. كردنداين زمينه بسيار متضرر 
ي ها  و شركتها  كه قصد حمله به پايگاهفروختندي و يا افراد 75آنها را به قاچاقچيان افغان

 مورد حمله طور مستمر بهمراكز تلگراف كه مربوط به دولت انگليس است، . را داشتندانگليسي 
ي بسياري را بر عليه آنها ها ه گرو،خصوص ضد انگليسي بهجو ضد خارجي و . گرفتقرار 

 ها  منطقه بودند و در مواقعي اين گروهشوراند كه هر كدام به داليلي خواستار راندن آنها از
 ها خان كه پس از فرار از چنگ انگليسي بركت. دادند همديگر را براي مقابله با دشمن ياري مي

خصوص كه چندي بعد  ه باز همين موضوع است،اي  شوراند نمونه مردم را برعليه آنها مي
 76.خدشه وارد كردابط انگليس كيلومترها سيم تلگراف توسط اشخاصي ناشناس قطع شده و به رو

 ، ديگر براي حملة نظامي به منطقهي از طرفشد و ها  انگليسيموجب ترس از طرفي ها هاين حمل
 اذهانآميز و ايجاد ترس و وحشت در مردم،  ها با خبرهاي اضطراب انگليسي. ددابهانه دستشان 

 ،ي هِريتها گزارش. ندشد فارس خليج خواستار حملة نظامي به سواحل كرده،عمومي را آماده 
 حتي در برخي مواقع او . نشانگر اين موقعيت است1910نايب كنسول فرانسه در بوشهر در سال 

نظر هريت  77.كند تا به خود اجازة حمله دهند مأموران انگليسي را متهم به ايجاد هرج و مرج مي
رتباطي بين شيراز و بوشهر ي اها بر اين است كه در رساندن اخبار به عمد و در ناامن بودن راه

انگليس براي دفاع از منافع خود همه را تحت نظر دارد و به قول هريت از رسيدن . شود مبالغه مي
 ها آيد و يا پيام عمل مي بهن تلگراف جلوگيري  از طرف مأموراها ويژه روس ه و بها پيام ديگر مليت

به آنها  كرده، و اعمالشان شك ها گليساما مردم به مرور زمان به ان. شوند پيشاپيش خوانده مي
 و  شدانگليس براي نگهداري پايگاه خود با برخي از عشاير و افراد وارد مذاكره 78.ندشدور  حمله

بوشهر اطراف بخشي را به نواحي  د، همچنين ناوكر استفاده مردماز وجود آنها براي حمله به 
ي ها دن سياست انگليس و ديگر گزارشهريت با بازگو كر.  كه آمادة يورش باشندتقل كردمن

  79.كند مربوط، خطر زير سؤال بردن استقالل ايران را گوشزد مي
سفير . العمل دولت مركزي ايران در مقابل حمالت و سياست انگليس قابل تأمل است عكس  

دهد كه دولت مركزي ايران براي دفاع سواحل جنوب  گزارش مي) استانبول(فرانسه در قسطنطنيه 
توان انگاشت كه با اخبار  اما مي 80.قابله با قاچاقچيان به دولت انگليس اجازة حضور نظامي دادو م
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 ذهن دولت ايران را هم براي يورش آماده نگاه ها ي كه در باال به آن اشاره شد انگليسيآميز مبالغه
  .داشتند

  
   مردم بومي و روابط آنها با اروپاييان-

مردمي قاچاقچي و ] ايرانيان[آنها «ها  شود كه نزد انگليسي ي مختلف برداشت ميها هدر نوشت
تواند ايجاد شود را  اي كه بين آنها و مردم بومي مي توان رابطه مي با اين وصف .»مزدور هستند
  .تصور كرد

ي ها هدوراني كه هم اكنون مورد مطالعة ماست براي ايران و ايرانيان دوران تحول در زمين  
اما آيا تفاوتي بين پايتخت و ديگر مناطق براي قبول . صادي و فرهنگي استسياسي، اجتماعي، اقت

  و اجراي تحوالت وجود دارد؟
ي ارتباطي بين جنوب و تهران از امنيت مستمر برخوردار نيستند، هرچند كه راه ها راه  
 اول لة تحوالت از تهران به مناطق، در وهبراي ترويج عقايد و.  تهران امنيت نسبي دارد-اصفهان

بايست در اولويت قرار  ي ارتباطي رسيدگي شود و امنيت آنها را دولت مركزي ميها بايد به راه
كند كه دريابگي  گونه وانمود مي  در مورد بوشهر اين1910عنوان مثال يكي از اسناد سال  به. دهد

 دور نگه فشار مردم را از هرگونه خبر و تحول مشروطيت مانند ديگر حكمرانان با اعمال زور و
 بازاما خوشبختانه بوشهر از دير 81.شتندكه مردم با معناي مشروطيت آشنايي ندا طوري ه، بشتدا مي
 ة و همچنين وجود خط تلگراف بيشتر از بقيها دليل ارتباطات متعدد با ديگر كشورها و مليت هب

را از هم بايست جمعيت شهر و روستا  در ضمن مي.  استها مناطق ايران در جريان دگرگوني
 ظلم و زور در برابرتفكيك كرد، اولي با همه در ارتباط است و پيشرو اما دومي مجبور به تسليم 

 .تواند همراه با آخرين اخبار تحول ايجاد كند  و رؤساي ديگر است و نميها دريابگي و خان
ند ستتوان  با زير نظر داشتن افراد بومي و طرفداران خود ميها ويژه انگليسي ه ب،اروپاييان  
ن و امردم محلي يا مأمورميان اين افراد از . بياورندياست خود در منطقه را به اجرا در س

دليل منفعت  به و سياست استعماري آنها به داليل عقيدتي و يا بيشتر ها  كه از انگليسييحكمرانان
ن براي نپرداختن  برخي از ايرانيا،خارج از موارد مزدوري. نددش ، انتخاب ميكردند مالي دفاع مي
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بايد يادآور شد كه غير ايرانيان . (ددنگزي  مليت خارجي براي خود برمي،ماليات واردات و صادرات
اعمال فشار بر روي مردم و يا وسيله قرار دادن آنها هم از ) ندختپردا ماليات كمتري مي

 به وزارت ماً كه مستقي1921تلگراف سال .  استها خصوص انگليسي بهي اروپاييان و ها سياست
 .عنوان راهزن و دزد نام برده است بهعلي تنگستاني را  رئيس محمد،امور خارجه فرستاده شد

توان نتيجه گرفت كه هر فردي كه مخالف دخالت اروپاييان و يا سياست استعماري آنهاست،  مي
  .شود از او سلب اعتبار مي

  
  معاهده جايگاه فرانسه در منطقه و نقش آن براي اجراي امضاي -

 پس اختالفات خود ، مواجه استفارس خليجبا موارد ياد شده فرانسه با حضور برتر انگليس در 
 82در اين راستا اسپروك. بايست به فراموشي بسپارد با انگليس را در مقابل همكاري و اتحاد مي

د كه كركيد  تأشد و 1907د و خواستار ميانجيگري فرانسه براي معاهدة داپيشنهاد صلح اروپايي را 
گليس و روسيه باشد ديپلماسي فرانسه بايد به نفع استقالل ايران و بيشتر به سود روابط دوستانة ان

 و ند با اين ديدگاه موافق نبودها اما جميع فرانسوي 83.المللي بستگي به آن دارد كه موقعيت بين
 كه فرانسه ين بودشان ا را خودخواه دانسته و نظرها  انگليسي،برخي از آنها همچون بارت

  84.بايست از موقعيت خود دفاع كرده و جايگاه خود را به راحتي از دست ندهد مي
 .خوبي به سياست اين دورة فرانسه در ايران اشاره دارد به 85ابوالحسن غفاري در كتاب خود  
 معتقد است كه فرانسه نقش مهمي داشته، و با ايجاد وحدت سه 1907 در مورد معاهدة وي
همچنين از اوايل قرن . است روسيه را در مقابل رقيبان تبديل به متحد خود در اروپا كرده ،هجانب

بيستم رقابت انگليس و روسيه به ضرر منافع فرانسه در ايران بوده و اولين خواستة فرانسه پايان 
در پس وزير امور خارجة وقت دِلكاسه، كامبون سفير فرانسه .  است بودهبخشيدن به اين موقعيت

در سن پترزبورگ تالش بر اين دارند كه با مالقات و گفتگو با  86انگليس و بمپارت سفير فرانسه
 1907 آگوست 31تا . دو طرف معامله رابطة دوستي بين آنها ايجاد شود و معاهده به امضاء برسد

 س در آن كشوركه معاهده در سن پترزبورگ با حضور وزير امور خارجة روسيه و سفير انگلي
ر امور خارجة وزي) Mednedieff(ف دِيدِنِم.  سعي داشتند خبر پخش نشودها امضاء شد، فرانسوي



 

  

  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه252

 و يكي از آنها بايد اند هداند كه اختالفات سه قدرت بزرگ ايجاد كرد ي ميروس، ايران را گره
  87.بيرون بيايداز ميدان پيروز 
آورند و اين باعث  ه روي مي به فرانس گيري  روسيه و انگليس براي تصميمهپس از معاهد  
تغيير سياست فرانسه در ايران در راستاي . شود  در اروپا ميين كشورابيشتر  سياسي پايداري
دليل نزديكي با آنها و نقشي كه در دوستي  هست بلكه بنشيني در مقابل روسيه و انگليس ني عقب

اين جايگاه مانع از . اد كرده استويژه در مقابل آلمان ايج هآنها داشته جايگاهي معتبر براي خود ب
آن نيست كه اعمال ديگر اروپاييان و سياستشان زير نظر نباشد، چون آنها به فعاليت خود در منطقه 

  88.نديدرس نظر مي به پركار فارس خليج در زمينة نظامي در ها  يا انگليسيها ادامه داده و آلماني
  
  گمرك: ر فعاليت اقتصادي و بازرگاني فرانسه در بوشه-

در زمان و هدف كلي اروپاييان  سياست آنطور خالصه به  بهژيرو مورخ فرانسوي در كتاب خود 
تقرار يا ايجاد مستعمره در  هرگاه امكان اسنويسد كه كند و مي المللي اشاره مي مورد روابط بين

درصد پس اروپاييان سقف  89.اي نيست بايد براي پرداخت هرچه كمتر گمرك تالش نمود منطقه
قرارداد . ندشتدا  و حتي گمرك برخي كشورها را در دست خود نگاه ميكردند گمرك را تعيين مي

 درصد تعيين و 10 تا 5سقف را بين اين امضاء شده بين اروپاييان و كشورهايي مانند ايران و چين 
ي ها  بانكدر مورد بازپرداخت قروض ايران از. دكردن از تبادل كاال خارج از اين نرخ ممانعت مي

 به دو طرف اجازة پرداخت 1907انگليسي و روسي، در صورت ناتواني مالي ايران، معاهدة 
 اسماً ايراني اما تحت نظر انگليس Imperial Bank of Persia. داد مستقيم از درآمد گمرك را مي

  . بر سياست ايران اعمال فشار كندستتوان وسيله مي  كه بدينبود
ي انتقال و امنيت آنها و ها  وابسته به راه1914-1907ي ها يران بين سالمبادالت فرانسه با ا  

 براي رفتن از بوشهر به تهران، .بودسرعت به مقصد رساندن آنها هم يكي از شروط انتخاب راه 
 يك گزارشگر فرانسوي شصت و دو روز ة كه به گفتندگذشت مي اصفهان -بايد از جادة شيراز

العرب بپيماييم   تهران را از اهواز و راه آبي شط- اگر مسافت بوشهركه صورتي د، دريكش طول مي
مالي و وسيلة مهندسين انگليسي و با كمك  هراه آبي ب 90.ابدي اين زمان به سي و پنج روز كاهش مي
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تر از  تر بلكه امن تنها سريعه گزارشگر فرانسوي اين راه را ن. پذير شد امنيتي خان بختياري امكان
از . زده استمدت شصت روز تخمين ه  و انتقال كاالها از مارسي به تهران را ب كردهابرازبقيه 

 و گزارشي از بودتر   نسبت به راه زميني گرانفارس خليجطرف ديگر قيمت ترابري دريايي در 
حاكي از تأسف اوست كه علت كمي استفاده از راه دريايي را وجود دارد كه مدير پست منطقه 

  91.ددان گراني آن مي
 پيش از اين ديديم كه فرانسه نتوانست انحصار ساخت و ليراه آهن هم اهميت دارد و  

 آلمان راه آهن را در كشور عثماني به راه 1905كه از سال  صورتي در. استفادة آن را داشته باشد
آن د، پس نگاهي به سمت ايران و استفاده از كرانداخته و استفادة مالي و بازرگاني زيادي از آن 

 هرچه داشتوسيلة قوانيني كه تعيين كرده تصميم  هاما انگليس ب 92.پروراند منطقه را نيز در سر مي
 و بهترين گرفتفرانسه سياست متفاوتي را در پيش . را از اين قضيه به دور نگاه داردبيشتر آلمان 

  .را در شراكت با دو قدرت آلمان و انگليس يافتراه براي پيشبرد اهداف خود 
شد به  يي كه ساليانه و در مورد كاالهاي وارداتي و صادراتي در بوشهر انجام ميها رشماريس  

براي . بنويسد واردات كاالهاي فرانسوي افزايشيا كاهش  گزارشي در مورد داد تا مي هِريت اجازه
در ايران مصرف  93.شدت شكر به اين بندر تقريباً نصف  واردا1909 تا 1906ي ها مثال بين سال

 كه براي استفاده در شربت ، چاي و شكر، در كنارشكر رو به افزايش و به دو صورت است، قند
در اين . داافته فكر توليد آن  دولت ايران در اوايل قرن بيستم ب،دليل مصرف باالي شكر هب. است

دوران هم فروش شكر فرانسه رو به كاهش است و همان داليل و همان پيشنهادهاي دورة پيش 
 كه تغيير در ساخت شكر داده شدبار پيشنهادي در مورد  اما اين. در اسناد مشاهده كردتوان  يمرا 

 ساخت كله ؛ و پيشنهاد ديگرقابل اهميت است، يكي تغيير در اندازة آن براي جلوگيري از تقليد
حه  واردات اسل.تر و با كيفيت متفاوت براي تك بودن در بازار و پايين آوردن قيمت آن قند سبك

مات در اوايل قرن بيستم مهم است و حتي دولت ايران سفارشي را تحويل نمايندگان هو م
دوران مشروطيت و پس از آن آشوبي كه . دشد كه البته تحويل كاال با مشكل مواجه دافرانسوي 

ان مات را در اين كشور زياد كرده بود بنابراين ايرهدر ايران ايجاد شده بود احتياج به اسلحه و م
سازي فرانسه  ي اسلحهها شركت 94.رفت شمار مي بهسازي فرانسه  بازار مناسبي براي صنعت اسلحه
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 با نمايندگان ايراني در فرانسه مانند اسداهللا كردستاني، ارتباط مستقيم Crouseauهمچون شركت 
ل احتياج اما جنگ جهاني او. شتند و به آنها اطمينان دادادند ميي آنها پاسخ ها ند، به سفارشداشت

  .دش به ايران  اين كاالبرد و باعث كاهش صادرات باال را فرانسه به اسلحه 
 و احتياجات بازار فارس خليج مأموران خود را جهت مطالعة موقعيت 1902آلمان از سال   

 كه براي Hambourg Amerikaيراني كمپاني تبراي انتقال كاال، آلمان از خط كش. دابه آنجا فرست
  .دداچنين به صادرات خود نظم  و اين 95گرفتد، كمك كر تي بخار استفاده ميتسريع از كش

ي آن دوران ايران را واداشت كه ژاندارمري تأسيس ها جنگ جهاني اول و سري آشوب  
د كه در ايران فعال باشند شاز اين جهت از افسران سوئدي خواسته .  مورد استفاده قرار دهدكرده،

 بيشتر به ها عنوان متحدين آلمان و ضد انگليسي به ها اما سوئدي.  دهندو جوانان ايراني را آموزش
زمان  در همان دوران شاهد نزديكي بين كشورهايي هستيم كه تا آن 96.افزودندآشوب منطقه 

. رقيب همديگر بودند ولي اتحاد آنها در اروپا و سياست آنها در جنگ باعث اين دگرگوني شد
 ةبان قديمي هستند حاال به متحدين سياسي تبديل شده و در زمينفرانسه و انگليس كه از رقي

اشاره ) آلمان(» دشمن«كاالي به واداال در گزارشي . رعايت كردنداقتصادي و بازرگاني همديگر را 
را جايگزين  كاالهاي انگليسي و فرانسوي كردد و پيشنهاد ش  ارسال ميفارس خليجكه به  كرده

به كشورهاي را ي خود ها سفارشتا  ان خود در منطقه خواستحدهمچنين از مت 97.آنها كنند
كه آلمان و روسيه   حاليدر. خودداري كنند و از خريداري كاالي دشمن تحويل دهنددوست 

تواند بازار   فرانسه ميعقيده داشتند واداال بوددرگير سياست خود در اروپا و در كشور خود 
  .داً به خود اختصاص دهدبرخي از كاالها همچون قند و شكر را مجد

 جنوبي تحت نظر ة ايران كمابيش به دو منطق1907پس از امضاي معاهدة روس و انگليس   
 مانع از شتجايگاه فرانسه و سياستي كه در پيش دا. دس و شمالي زير نظر روسيه تقسيم شانگلي
دت دو سال  برعكس حتي به م. كه در جنوب ايران رقابت خود را با انگليس ادامه دهدشدآن 

جشن برپايي او حتي براي . دكرانگليسي مديريت  98كنسولگري فرانسه در بوشهر را كلنل كُكس
عنوان نمايندة انگليس و  به ژوئيه همه را به ساختمان كنسولگري دعوت و در مراسم تولد شاه 14

  99.دكرفرانسه شركت 
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 فارس خليجن خود در سواحل اي براي پياده كردن سربازا انگليس كه هميشه به دنبال بهانه  
 و براي پيشگيري از پيشروي آلمان در خاك ايران لشكري از هند به بود فرصت را مغتنم شمرد

د و با كر همكاري ، دشمن مشتركشان،فرانسه نيز با انگليس براي مقابله با آلمان. داآنجا فرست
 و براي حل ر داد را صحنة جنگ قرا آن بودوجود اينكه ايران كشوري خنثي شناخته شده

ند، بودمردم بومي كه مخالف سياست انگليس و فرانسه . كرداختالفات خود از خاك آن استفاده 
براي . نددرساناندن اهداف اين كشور به او كمك  و براي به فرجام رسندبه آلمان نزديك شد

اري  رئيس علي دلو، واسموس آلماني با عشاير و دشمن اصلي انگليس،1915نمونه در سال 
شويم كه از سال  يادآور مي 100.دكر در منطقه حمله ها سييد و با كمك آنها به منافع انگلمتحد ش
 ناميده شد و از همان زمان در راه رقابت با فارس خليج كنسول آلمان در ، واسموس1909

، از همان زمان دشمني بين نمودكشتيراني انگليس و سياست انحصاري آنها تالش بسيار 
  .گرفتو كُكس پا واسموس 

، از كرد ميبايست در جنوب فعاليت  روسيه كه با زير نظر داشتن مناطق شمالي ديگر نمي  
گرفت و سعي پيش در فرانسه راه تساهل را . دست برنداشتكنكاش براي بهبود بازرگاني خود 

 عمل ةمجاي انتقاد به اين وضعيت با روسيه نزديكي كند و از اين راه اهداف خود را جا ه بكرد
  .بپوشاند
ي اقتصادي و جنگ جهاني اول تغييراتي در ها ي قرن بيستم، اختالفات، رقابتها كشمكش  

ند كه بايد  بود معتقدها برخي از فرانسوي. دكردن ايجاد فارس خليججايگاه فرانسه در ايران و 
كه   حاليد درد و از اين پس فرانسه در زمينة سياسي هم در منطقه فعال باشم شمارنفرصت را مغتن

مخالف دخالت سياسي فرانسه در ايران و  101با در نظر داشتن موقعيت دلكاسه، ريبوت و پيشون
  102.ندبوددر خاور ميانه 

  
  گيري نتيجه

.  كردي ايجادگاه تكيه براي بازرگانان 1888گشايش نايب كنسولگري فرانسه در بوشهر در سال 
تباط بود اما از آن پس و تا قرن بيستم اين روابط در ارفارس  با خليج پيش ها فرانسه از مدت
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توان مديون سياسي نبودن  يكي از داليل اين پيشرفت و جايگاه را مي. يافتپيشرفت چشمگيري 
شبرد بازرگاني  مناطقي مناسب براي پيفارس خليجبوشهر و سواحل . روابط فرانسه و ايران دانست

ردند،  فراوان نمايندگان و مأموراني كه به آنجا سفر كآمدند اما با وجود تالش فرانسه به حساب مي
سياست فرانسه بيشتر متوجه كشورهاي شمال آفريقا و يا آسياي .  نشداز اين منطقه استفادة الزم

البته گرمي هوا، شرجي بودن . شرقي است و با اين نواحي روابط طوالني و آشنايي بيشتري دارد
ن را  وجود داشت مأمورافارس خليجهداشت در سواحل دليل كمبود ب همنطقه و امراضي كه ب

همچنين . سپردند  فراموشي ميدست ي خود را بهها  برنامه و طرحانهكرد و بسياري نااميد دلسرد مي
اي سرسبز   در منطقه فراموش كنيم كه بناي كنسولگري انگليس در بوشهر در خارج از شهر ودنباي

ي خود ها  و گرماي شديد نمايندگان انگليسي از ساختمانقرار داشت و همچنين در دوران تابستان
 آنها در تثبيتِ و ها امتيازات ياد شده باعث جلب انگليسي. در نواحي شيراز امكان استفاده داشتند

 بيشتر از بنابراين ند از مزيت خاصي برخوردار نبودها كه فرانسوي  حالي در.موقعيت خود بود
دادند،  طور يكسان مأموريت خود را انجام نمي هدگان فرانسوي بنماين. وضعيت آنجا فراري بودند

كه برخي ديگر   صورتيرفتند در ميبرخي از آنها حتي در محل كار خود حاضر نشده و به منطقه ن
توان از  يفه كرده و در پيشرفت بازرگاني و منافع فرانسه بسيار كوشا بودند، از آن ميان ميظانجام و

  .پيا و واداال نام برد
در قرن بيستم هرچند كه فرانسه داور و واسط انگليس و روسيه است تمايلي به داشتن نقش   

طرف  بي. كند سياسي ندارد و از جايگاه خود براي پيشبرد اهداف بازرگاني و اقتصادي استفاده مي
 ياري فارس خليجزمان  دست آمده ما را براي مطالعة موقعيت آن بهي ها بودن فرانسه و گزارش

  .دهد يم
ي پزشكي، فرهنگي و مذهبي هم در ها ليتا فعها به موازات فعاليت بازرگاني فرانسوي  
ارسي در اين نواحي افتتاح كردند كه مطالعة ي كاتوليك مدها غبراي نمونه مبّل. وجود آمد بهمنطقه 

  .گنجد آنها در اين مقال نمي
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