
  

  

  

  

  

فارس از سيستم  خليجسير تغيير و تحول ساختار سياسي و اداري بنادر شمالي 

  ة قاجارداري به حكومت جزاير و بنادر در دور اجاره

  

  فرد محمود محسني

  فارس خليج گرايش مطالعات -كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه تهران

  

  

  مقدمه

 مهاجرت خود را به سمت ارسف خليجبعد از فروپاشي دولت صفوي، اعراب سواحل جنوبي 

 افشاري اين قبايل توانستند چند بندر و جزيره را تحت نفوذ ةدر دور. سواحل شمالي آغاز نمودند

 زنديه يك كمربند قدرتمند قبايل و طوايف در سواحل ةدر دور. دهند سياسي و نظامي قرار

 ة بخش عمد، شكل گرفت به همين علت كريم خان بعد از تثبيت قدرتفارس خليجشمالي 

بنابراين ساختار سياسي و اداري سواحل جنوب ايران از . اي خود را در اين مناطق گذرانددرگيريه

ناصرالدين شاه در سال .  دوم سلطنت ناصري تفاوت چنداني نكردة زنديه تا نيمةاوائل دور

 هجري امين السلطان را به سمت وزير دربار اعظم و خزانه و گمرك منصوب كرد،1299

داري جوابگوي نيازهاي دولت ايران نيست  ن متوجه شد كه سيستم ضابطي اجارهالسلطا ينام

 را تاسيس نمود و ساختار سياسي و اداري »حكومت جزاير و بنادر«بنابراين سازماني تحت عنوان 

در اينجا تالش بر اين است تا نوع نگاه دولتمردان . جديد را از حكومت فارس منتزع ساخت
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اي از  ر گمرك آن، به عنوان بخش و نمونه و اموفارس خليجواحل، جزاير و بنادر قاجاري به س

  .سياست دولت مركزي ايران در راستاي تحقق حاكميت ايران بر اين مناطق بررسي شود

 جديدي از كشمكش ةميالدي دور 1779/ هجري1193با مرگ كريم خان زند در سال   

اي از  ار شكل گرفت و ناامني و آشوب بخش عمدهن قاجخاقدرت بين جانشينان او و آقا محمد

گيري حكام محلي، طوايف و قبايل  ة چنين روندي قدرتنتيج. نواحي جنوبي ايران را دربرگرفت

 هجري به 1209 تا 1193جنگهاي خانگي از سال .  امور اين مناطق بودةو ضعف و ناتواني در ادار

ترين حد خود رسيده  فارس به پايين خليجشدت در جريان بود و امنيت در طول سواحل شمالي 

ميرزا حسن .  مورد بحث طوايف و قبايل قدرتمندي در اين منطقه وجود داشتندةدر دور. بود

 ليراوي و بخشهاي شمالي بوشهر ةدر ناحي« :شمارد مي ي فسايي اين طوايف را اينگونه برحسين

 كبگ قبايل مختلف قواسم، ر لنگه و قدرتمند آل مذكور، دةخوانين حيات داوودي، در بوشهر قبيل

  1.» امامان مسقطبندر عباسيدر 

 زنديه به ةگيريهاي اين طوايف و قبايل با انتقال قدرت از سلسل بنابراين مشكالت و قدرت  

در اوايل قرن سيزدهم حكومت قاجارها دچار . قاجاريه براي اين سلسله به ارث گذاشته شد

 قفقاز توسط آقا محمد خان قاجار و ةلئحل مس. مشكالت داخلي و خارجي بسياري شد

وس در اين دوره شرايط را شورشهاي داخلي بعد از مرگ وي و آغاز جنگهاي ايران و ر

 دوم اهميت قرار ة در درجفارس خليجاي براي دولت قاجار رقم زد كه مسائل مربوط به  گونه به

در ابتداي .  بودفارس خليجدر  ايفاي هر نقشي ةدر چنين شرايطي دولت انگلستان آماد. گرفت

سلطنت فتحعلي شاه يك فرد كاركشته به نام ميرزا مهدي خان بهادر جنگ مسئول اجراي 

خان اهل خراسان و ميرزا مهدي «نويسد  بامداد مي. فارس گرديد خليجسياستهاي انگلستان در 

ارد ميالدي در سن بيست و هفت سالگي به هندوستان رفت و و1752/ هجري1166متولد 

  2».ري كمپاني هند شرقي انگليس گرديددستگاه ادا

ن فرد در تري ديپلمات ماهر مكتب ايراني و باتجربه«سرپرسي سايكس از او به عنوان   

  3.كند ياد مي» مذاكرات سياسي
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هدف از بيان اقدامات انگليسيها در اين دوره اين است كه اين دولت نفوذ ايران در   

راه خود مي پنداشت و از اينكه بعضي از بنادر ايراني به صورت  را مانعي در سر فارس خليج

بايد اذعان نمود يكي از داليل موفقيت انگليس . شود خرسند بود داري اداره مي ضوابطي و اجاره

 » و ممالك همجوارفارس خليج«وثوقي در كتاب . در اين دوره وجود همين شخص مي باشد

مذاكره با امام مسقط براي جلوگيري از  «رح مي دهدوظايف ميرزا مهدي خان را بدين گونه ش

 كمپاني هند شرقي در ايران، جلوگيري از نفوذ ةعقد قرارداد با فرانسويان، تالش براي توسع

فرانسه در ايران، جلب نظر فتحعلي شاه قاجار براي سركوبي زمان شاه كه از افغانستان به نواحي 

  4».هندوستان حمله مي نمود

 را دزدان دريايي فارس خليج انگلستان، اعراب قواسم ناحيه و سواحل جنوب از طرف ديگر  

در . عبارت دزدان دريايي در منابع ايراني، عربي و اروپايي تفسير هاي مختلفي داشته است. ناميد

 خود ة انگلستان براي مشروعيت بخشيدن به حضور گستردةمنابع ايراني استفاده از اين عبارت بهان

ه بدون شك با مقاصد سياسي و امنيتي ژبه كارگيري اين وا«.  عنوان شده استسفار خليجدر 

صورت پذيرفته و اطالق آن به عموم دريانوردان زحمتكش اين ناحيه غير واقعي و غير منصفانه 

  5».است

ثر خود از يك طرف مانع نفوذ و قدرتگيري ايران در ؤبنابراين انگلستان با حضور م  

در اين دوره . تجارت بوميان را سلب نمودز طرف ديگر امكان تداوم رديد و ا گفارس خليج

ل مي شد و اين موضوع سيستم حضور انگليس به صورت تدريجي از تجاري به سياسي تبدي

  . تر نمود اري براي ايران و شيوخ را پيچيدهد اجاره

. بود»  وهابيتةلئمس«داد  ميداري را تحت شعاع قرار  قدرت ديگري كه سيستم اجاره  

. امي منطقه را بر هم زد معادالت سياسي و نظفارس خليج جنوبي ةگيري وهابيت در حاشي شكل

و امامان مسقط ) ة امروزيامارات عربي متحد( آنها به سمت عمان متصالح ةرحمان حمالت بي

 فارس خليجآنها در سواحل شمالي ث جابحايي قبايل و طوايف و تاثيرگذاري مستقيم باع

 قدرت ةتوسع. ام اين فرقه از بنيان گزارش محمدبن عبدالوهاب گرفته شده استن. گرديد مي

 فرمانروايي خود پيوسته ة سي سالةوي در دور.  امارت عبدالعزيز صورت گرفتةوهابيها در دور
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و قطيف  احسا ةهجري با فتح ناحي1208در حال جنگ بود و براي نخستين بار توانست در سال 

  6. برساندفارس ليجخهاي  خود را به كرانه

ميرزا . نصيب نگذاشت يهاي وهابيت نواحي عراق را هم بيفزون خواهيها و توسعه طلب  

هجري در رأس نيروهاي 1216به نام مسعود در سال ) عبدالعزيز( فرزند او  «نويسد خان مي قلي

نرا نظامي از مردم نجد و حجاز و تهامه به قصد عراق حركت نمود و به شهر كربال رسيد و آ

محاصره كرد و سپس در يك نبرد خونين بسياري از مدافعان و ساكنان شهر به دست نيروهاي 

  7».مهاجم به قتل رسيدند

اي امامان مسقط، ايران و  ، مثلث قدرت منطقهبا اضافه شدن وهابيان به قدرتهاي منطقه  

يگر تبديل شد كه عثماني با افزوده شدن وهابيها به يك چهار ضلعي قدرت جديد و متضاد با همد

 روند ة اول قاجاريه ادامة بايد اذعان نمود كه دور8.كرد  را به شدت ناامن ميفارس خليجسواحل 

 است كه با سقوط صفويه و اقدامات ناتمام نادرشاه افشار فارس خليجكاهش قدرت ايران در 

  .  منتهي شده بودفارس خليجشروع و به قدرت گيري قبايل و طوايف در 

 اول ة بيست و پنج ساله تقسيم نماييم، در دورةنت ناصرالدين شاه را به دو دوراگر سلط  

 دوم است ة شروع مي شود، اما در دورفارس خليجفعاليتهاي ايران كم و بيش در سواحل شمالي 

 از دست امامان مسقط، بندر لنگه از دست بندر عباسيره داري ملغي مي شود و كه سيستم اجا

در ابتدا اين بنادر تحت نارت .  از دست خاندان آل مذكور خارج مي گرددقواسم و بندر بوشهر

والي فارس در مي آيد ولي با تشكيل حكومت جزاير و بنادر توسط امين السلطان اين بنادر از 

  .حكومت فارس جدا و به ساختار سياسي جديد مي پيوندد

ر سالهاي ابتدائي سلطنت  را دفارس خليجاولين نشانه هاي نفوذ ايران در سواحل شمالي   

ميالدي  فيروز ميرزا نصرت الدوله به حكومت 1849/ هجري1266در سال . ناصري شاهد هستيم

چون ملك الملوك عجم ناصرالدين شاه «نويسد  سپهر در ناسخ التواريخ مي. وب شدفارس منص

رزا تفويض كه دولتش پاينده باد به تخت ملك برآمد و حكومت فارس به نصرت الدوله فيروز مي

بندر يد سعيد امام مسقط در  سةنمايند(سپس با لشكري ساخته آهنگ شيخ نصر خان . يافت

كرد و از جانب ديگر، شاهزاده تهماسب ميرزا مؤيد الدوله بر حسب فرمان اولياي دولت، ) عباسي
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يق كرده فرزند خود عبدالباقي ميرزا را با فوج كرماني و تفنگچي بلوچ از كرمان كوچ داد تا طي طر

چون او را قوت مقاتلت نبود از در ضراعت بيرون . و از دو سوي شيخ سيف خان را حصار داد

از اين گزارش به وضوح روشن  9».منال ديوان چند ساله را تسليم كرد و او را مراجعت داد. شد

شيخ  نداشته تا آنجا كه بندر عباسير  اول قاجاريه ايران چندان كنترلي بةمي گردد كه در دور

 ايشان بود، چندين سال ماليات ة كه اين بندر در اجاربندر عباسيخان نماينده امام مسقط در  سيف

 اقدامات نصرت الدوله در دوره هاي بعد توسط ة ديگر اينكه دنبالةنكت. پردازد ة خود را نميمعوق

ت تجار و اهمي. ديگر حاكمان فارس و بخصوص سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه ادامه مي يابد

، تجار ايراني از اينكه به امام مسقط بندر عباسيدر . ت قاجاري روشن استبازرگانان در حكوم

يكي از تجار معروف و ثروتمند شيراز حاج محمد رحيم نام . ماليات مي پردازند ناراضي اند

 1852/ هجري1270ت به وطن در سال داشت كه از بازرگانان مقيم بمبئي بود كه پس از بازگش

بندر ة بيشتر به شاه ايران حكومت جاررفت و حاضر شد با پرداخت مال االميالدي به تهران 

 بين حاكمان ايراني و امامان مسقط بندر عباسي در اين دوره بارها 10. را به دست آوردعباسي

دست به دست مي گشت و امامان مسقط سعي مي نمودند كه نفوذ خود را به هر قيمتي كه شده 

بازرگانان ايراني در نفوذ . ند زيرا آنها به خوبي از تجارت پر سود اين بنادر آگاه بودندحفظ نماي

 از بازرگانان الري، بستكي و بندر عباسيبخش عمده اي از تجار بومي «ايران نقش اساسي داشتند 

 به حكام بندر عباسيقط در اوزي بودند كه شكايات متعددي از اجحافات نمايندگان امام مس

حسب ركز نيز ارسال شد و والي فارس براين شكايات حتي به م. تان و فارس ارسال كردندالرس

 خوانين با نفوذ منطقه به نام مصطفي خان بستكي كه در آن ايام زفرمان ناصرالدين شاه يكي ا

بندر بود، مأمور حمله به دار  اي بندر لنگه را عهده كرانه كومت بستك و جهانگير از نواحي پسح

 را تصرف و نايب امام مسقط بندر عباسية آن نمود، نيروهاي محلي توانستند لئ و حل مسعباسي

به طور كامل و براي هميشه   رابندر عباسيه ظاهر اين نبردها نتوانسته  ب11»را از شهر بيرون نمايند

 بندر عباسي مي گشته و بازگشت گويا تا مدتها اين بندر دست به دست. به تصرف ايران در آورد

زيرا بعد از پيروزي ايرانيان، در . تحت نظارت كامل قاجارها طي يك پروسه انجام گرفته است

با سه هزار سپاهي در چندين ) فرزند امام مسقط(ميالدي سيد ثويني  1854هجري  1271سال 
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 قشم وارد شد و توانست عامالن ةكشتي و بيست زورق به قصد بندر عباسي از مسقط به جزير

 وقتي مؤيد 12. مستقر نمايد و خود به مسقط بازگشتبندر عباسيرا دوباره در ومتي خود حك

 حركت كرد در بندر عباسيصوب شد در رأس سپاهي به سمت الدوله به حكومت فارس من

 امام مسقط رخ داد، شيخ سعيد به سختي شكست خورد ة نمايند،درگيري كه بين او و شيخ سعيد

خان  ة خود، عباسزاد به خالو رابندر عباسيوله حكومت رار كرد و مؤيدالدو به طرف قشم ف

 ة ناگهان دو واقعبندر عباسيمت ايران و امام مسقط بر سر  در كشمكش بين حكو13.ذار كردواگ

 يكي از اين وقايع مرگ سيد سعيد . را براي هميشه حل نمودبندر عباسية لئمهم رخ داد كه مس

د، گري فارس بو مراد ميرزا حسام السلطنه به واليلطان امام قدرتمند عمان بود و ديگري انتخاب س

 1285 تا 1273 بين سالهاي ةدر فاصل. باشد اين فرد از معدود حاكمان آگاه دستگاه قاجاري مي

هجري پس از مرگ سيد سعيد، امام مسقط، اختالف و كشمكش بين فرزندان او باال گرفت و 

 داخلي عمان گذشت و همين امر شرايط مناسبي بيشتر ايام حكومت جانشينان او به رفع مشكالت

عيت به دست آمده به نفع خود را براي تجار فارس و حكام آن به وجود آورد تا از موق

 در راستاي همين اتفاقات است كه ناصرالدين شاه، سلطان مراد ميرزا حسام 14.برداري نمايند بهره

 مراد 15.باسي به آن سمت روانه مي كندالسلطنه والي فارس را براي خلع امام مسقط از بندر ع

بقاياي نفوذ او .  را براي هميشه  تحت حكومت ايران در مي آوردبندر عباسيميرزا با درايت خود 

به اين ترتيب بعد از . نمايد  ميبندر عباسية چيند و حكام ايراني را مأمور ادار امامان مسقط را برمي

داري  مامان مسقط، سيستم ضابطي و اجارهن و ا كشمكش و درگيري بين حكومت ايراةيك دور

هرچند اين موضوع طي يك . گيرد  تحت اختيار والي فارس قرار ميبندر عباسية ملغي و ادار

 فارس خليج زماني طوالني صورت گرفت اما بيانگر تغيير سياست كلي قاجارها نسبت به ةدور

اريها در نواحي شمالي و شمال  در اين زمان از گرفت قاجاربخصوص اينكه حكومت. باشد مي

  .شرقي فارغ شده بود

 آل مذكر بود و از اهميت خاصي برخوردار بود بندر ةيكي از بنادر كه تحت نظارت و اجار  

اين بندر به دليل موقعيت جغرافيايي . شد ناميده مي» ليان«اين بندر در زمان عيالميان . بوشهر بود

خاندان آل مذكور يكي از .  استيي برخوردار بودهاي از اهميت باال در هر دوره خود ژةوي
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 ة بود، اوج قدرت اين خاندان بزرگ در دورفارس خليج شمالي ةترين قبايل عرب حاشيبانفوذ

آل مذكور از بزرگترين و ثروتمندترين خاندان تاجر بوشهر به .  قاجاري بودةزنديه و اوايل دور

 اوج قدرت اين خاندان 16. اختيار خود داشتندةضشمار مي رفتند و تجارت اين بندر مهم را در قب

ولي به مرور ظلم و ستم اين . در زمان شيخ ناصر است كه توانست بر بحرين هم تسلط يابد

شيخ نصر دوم با به كار بستن روشهاي خاص، تمامي . خاندان بر تجار و مردم افزايش مي يابد

تجار فروخته و به اين وسيله سود اجناس شركت هند شرقي انگليس را خريداري و آنگاه به 

بعد از انحصارگرايي خاندان آل مذكور در بوشهر، اولين گروهي كه  17.سرشاري به دست مي آورد

.  مخالفت مي كند تاجري است به نام حاج خليل قزويني كه عنوان ملك التجار داشتربا شيخ نص

 سرايت كرد و تجار كه ماهيت رقابت بين حاج خليل قزويني و شيخ نصر دوم به ديگر تجار نيز

اين تجار توانستند با ايجاد شغلي آنها ايجاب مي كرد به طرفداري از حاج خليل وارد عمل شدند، 

اي گروهي قوي و به هم پيوسته از  كرانه  بوشهر و شيراز و ديگر شهرهاي پساي پيوسته در شبكه

 توان ةمناسب تجارت دريايي به توسعاقوام و خويشان خود به وجود آورند و با استفاده از شرايط 

 سختگيريهاي خاندان آل مذكور منجر به اعتراض تجار بوشهر ة در ادام18.اقتصادي خود بپردازند

جمعي تجار عليه شيخ  هاي اعتراض دسته ميالدي نخستين نشانه1847/ هجري1265در سال . شد

 در پي اين اعتراض، 19.رديدجمعي آنها به شيراز گ ركت دستهنصر خان دوم آغاز و منجر به ح

تجار شيراز حمايت كامل خود را به طرفداري از تجار بوشهر اعالم و خواستار رسيدگي به 

دهد كه قشر ثروتمند تجار فارس در يك حركت جمعي  اين امر نشان مي. كالت آنها شدندمش

 در نهايت اعتراض 20.درصدد ايجاد تحوالتي در ساختار اداري اين ايالت مهم به نفع خود بودند

شاهزاده فيروز . تجار بوشهر به همراهي تجار فارس و طرفداري خاندان قوام از آنها به نتيجه رسيد

ميرزا نصرت الدوله تحت فشار تجار و خاندان قوام، از شيخ نصر خان دوم پسر شيخ عبدالرسول 

هر معزول نمود و خان آل مذكور رنجيده شد و او را به شيراز احضار نمود و از حكومت بوش

 تهرانش داشت و حكومت بندر بوشهر به ميرزا حسنعلي خان ة روانهچند تن قراول بر او گماشت

دريابيگي فرزند حاج ميرزا علي اكبر خان قوام الملك مفوض داشت و نظم حدود دشتستان و 

ر سواحل  به اين ترتيب يكي ديگر از بناد21. كفايت او گذاشتةنيز به عهد  آن راةاراضي تابع
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 تحت نظارت حكومت فارس قرار گرفت و حكومت قاجاري در اين دوره فارس خليجشمالي 

  .  مهم گام مؤثري برداشتةنسبت به تثبيت حاكميت خود در اين منطق

ة مورد بحث دور  بندر لنگه است كه درفارس خليجيكي ديگر از بنادر مهم سواحل شمالي   

پيش از .  صفوي بنيان گذاشته شدةاين بندر در دور. ديكي از مناطق تحت نفوذ قواسم مي باش

در سال «نويسد   ژان اوبن مي22.قرن دهم هجري نام اين منطقه لشتان يا برلشتان بوده است

 هرموز اخراج شدند، آنها دوباره سعي كردند ةميالدي كه پرتغاليها از جزير 1622/ هجري1031

 ميالدي پرتغاليها 1630/  هجري1040در سال اي خود بيابند،  جايگاهي برفارس خليجكه در 

ه امامان  در همين دور23 ». تاسيس يك نمايندگي بازرگاني در بندر كنگ به دست آوردندةاجاز

كردند كه نفوذ خود را در بندر كنگ افزايش دهند بنابراين بندر كنگ  مسقط و قواسم هم سعي مي

 ضعف نهاد، ساكنان آن به بندر لنگه  حكام مسقط قرار گرفت و به تدريج رو بهةمورد حمل

 افشاريه، قواسم نفوذ خود را در ة در دور24.مهاجرت كردند و اين بندر جانشين بندر كنگ شد

خان زند، شيخ محمد بستكي، حاكم محلي بستك مأمور  ة كريمبندر لنگه افزايش دادند و در دور

 آن را به رئيس ةنگه و جزاير تابعداد بندر له شد و با عقد يك قرار بندر لنگةلئحل و فصل مس

 زنديه به صورت قانوني اين بنادر را به ة بنابراين دولت ايران در دور25. قاسمي واگذار كندةطايف

داري رسميت مي بخشيد اقدامي كه در دراز  كرد و به سيستم اجاره  ميقبايل و طوايف واگذار

  . كرد ريبانگير دولت بعدي ميمدت مشكالت بسياري گ

ترين و مهمترين ، بندر لنگه به صورت يكي از آباد دومة اول قاجاري و اوائل دورة دوردر  

 26.اند  ياد كردهفارس خليجترين بنادر   از آن به عنوان زيباترين و جالب درآمد وفارس خليجلنگرگاه 

واليت رين لنگه عمده ت« :نويسد ادي آن ميلرد كرزون كه از لنگه ديدار نموده در مورد رونق اقتص

باز با بحرين و سواحل عربستان داد و ستد تجارتي داشته، اما كار تجارت الرستان است كه از دير

خارجي آن اخيرا آغاز شده، مقدار واردات آنجا با رقم صادراتش كم و بيش برابر است و گمركي 

عث نارضايتي رفتاريهاي آنان بارا جسور نمود و بد همين توان اقتصادي قواسم 27.بسيار فعال دارد

زها شمالي و شرقي احساس امنيت از طرف ديگر دولت ايران كه در اين سالها در مر. مردم گرديد

 بنادر متمركز نمود و بنادر را يكي پس از ديگري به ايالت ةلئكرد، توان خود را براي حل مس مي
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ريه حكومت  دوم قاجاةدر دور. فارس و پس از آن به حكمراني كل جزاير و بنادر منضم ساخت

ميالدي 1886/ هجري 1304در سال . ايران توانست بندر لنگه را از دست اعراب قاسمي در آورد

حكومت با عزل آخرين ضابط قاسمي بندر لنگه نسبت به حل اين معضل، اقدام اساسي به عمل 

ي به  سلطنت ناصرة و بندر بوشهر در دوربندر عباسياين حكومت بندر لنگه همانند   بنابر28.آورد

  . اي الر بود كرانه  بندر پس-لنگه مهمترين شهربندر . حكومت فارس تعلق گرفت

  

  گيري حكومت جزاير و بنادر توسط امين السلطان  شكل

 اول ة زنديه، اوايل قاجاري و نيمة در دورفارس خليج شمالي ة اداري بنادر حاشي-ساختار سياسي

زمان سقوط صفويه كه طوايف و قبايل قدرت از . سلطنت ناصرالدين شاه تفاوت چنداني نداشت

 قاجاري كه ةتا دور  زنديه كه اين قدرت تثبيت شد وةخود را در اين حدود گسترده بودند تا دور

، لنگه و بوشهر را به طور كامل در ت خود، ضابطي سواحل و بنادرعباساين قبايل در مراكز قدر

 به امام بندر عباسيحكومت . ر صورت نگرفتاد بنةاختيار داشتند، تفاوتي محسوس در روند ادار

شد و   به شيوخ آل مذكور اجاره داده مي حكومت لنگه به شيوخ قواسم و حكومت بوشهر،مسقط

 خود اختيارات تامي داشتند ولي از لحاظ سياسي تابعيت ايران را در ة تحت اجارةآنان در حوز

 عنوان حكومت جزاير و بنادر  شخصيتي كه سازماني تحت29.پذيرفتند د ميقراردادهاي خو

به دليل . تاسيس كرد آقا ابراهيم امين السلطان از نزديكان و مشاوران اصلي ناصرالدين شاه بود

 اعظم و خزانه و  ميالدي به سمت وزير دربار1881 / هجري1299 او در سال ةخدمات شايست

ي شود كه عايدات  امين السلطان بعد از انتصاب به اين شغل متوجه م30.گمرك منصوب شد

ر صدد احياي گمركات براي دولت گمركي ايران از بنادر و سواحل بسيار پايين است، بنابراين د

او هر كسي را براي تصدي گمرك جنوب مي فرستاد مورد قبول مسعود «: نويسد مافي مي. افتد مي

و با ناصرالدين شاه  بنابراين ا31.كم فارس بود واقع نمي شدميرزا ظل السلطان كه در اين زمان حا

 سعدالملك را مأمور امور گمركي فارس و بنادر ،مشورت نمود و پس از روشن ساختن قضيه

 از خاطرات مافي 32. اختيارات حاكم جديد را مشخص نمودةنمود و شرح وظايف و محدود

. بنادر خوانده مي شده استتوان دريافت كه ساختار جديد به نام حكومت جزاير و  مي
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 سعدالملك پس از منصوب ، در ادامه33. ناميده است»بنادرات فارس«لسلطنه اين سازمان را ااعتماد

د بندر ميالدي وار 1881/ هجري1299 در سال فارس خليجشدن به حكومت جزاير و بنادر 

 بنابراين سعدالملك به اين 34.گيري سازمان جديد را فراهم نمود بوشهر گرديد و مقدمات شكل

الگوي اجرايي او در اين اقدامات « :وثوق مي نويسد. د را شروع مي نمايدشيوه اقدامات خو

كتابچه اي بود كه امين السلطان به حسينقلي ميرزا و سعدالملك داده بود تا بر طبق آن عمل 

 به عنوان يك واحد اداري مجزا از فارس خليج آغاز رسمي كارگزاري بنادر و جزاير 35.نمايند

  36. ميالدي قلمداد نمود1881/ هجري 1299ايد در تاريخ وزارت امور خارجه را ب

هاي اين  شود و كارشكني  با مخالفت دولت انگليس مواجه ميگيري تشكيالت جديد شكل  

 اداري جديد گرديد، هر چند ساختار جديد كماكان -دولت باعث كندي روند اين ساختار سياسي

 دوره هر اقدامي از سوي دولت ايران براي تثبيت بايد اذعان نمود در اين. دهد ود ادامه ميبه كار خ

در . گرديد مخالفت سرسخت انگليسيها مواجه مي انجام مي گرفت با فارس خليجموقعيت خود در 

تشكيل مجلس لنگه موافق كتابچه كه «الملك به امين السلطان آمده است هاي سعد يكي از نامه

ه و اال در كل بنادر فارس از آن اجزاء معتبري سابق ايفا شد براي تسهيل امر داخله و خارجه بود

نيست كمال اكراه را هم در اين عمل دارند حال كه سفارت دولت فخيمه راضي نيست به كلي 

ميرد، اقدامات او  هجري مي1300امين السلطان در سال  بعد از اينكه 37.مي نويسم موقوف شود

 او تشكيالت ».كند اعظم آن را دنبال مير خان اتابك شود و فرزندش ميرزا علي اصغ ميمتوقف ن

الملك را به اين اعالم مي كند و محمد حسن خان سعداداري حكومت بنادر و جزاير را رسما 

لملك به عنوان اميرالبحر يا دريابيگي ياد  وقايع اتفاقيه از سعدا38.سمت منصوب مي نمايد

  39.كند مي

يكي « .گيرد  به مركزيت بوشهر شكل ميفارس خليج شمالي ةبنابراين نهاد جديدي در حاشي  

از نخستين نتايج آني اين سياست جديد كوته كردن دست شيوخ قواسم از بندر لنگه است كه طي 

، لنگه و  اجرا گرديد و بنادر بوشهر، عباسهمين دوره با سياستهاي اعمالي سعد الملك به خوبي

گليس هاي ان ته بود در ميان كارشكنيديد توانس اين سازمان ج40.جاسك به سازمان جديد پيوستند

  در اين دورهفارس خليجترين نقاط  اي به خوبي اجرا كند، امن كرانه امنيت را در نواحي پس
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 ناآراميها و شورشها در نواحي  زيرا در اين زمان41. بودبندر عباسيبحراني سواحل بندر لنگه تا 

فت نيروهاي قشقايي با پيشروي دولت اي از جمله قيام تنگستانيها و همچنين مخال انهكر پس

اگر بخواهيم به طور اجمالي مقايسه اي بين نواحي ساحلي . انگليس به سمت شيراز مواجه هستيم

شكيل ساختار جديد هميشه نواحي و نواحي پس كرانه اي داشته باشيم بايد اذعان نمود تا قبل از ت

به كار اين سازمان در مقاطعي نوار ساحلي اي امن تر از نواحي ساحلي بود اما با شروع  نهكرا پس

يكي از موضوعات . از بندر لنگه تا بندر عباسي از امنيت الزم و كافي براي تجارت برخوردار شد

مهم مجلس چهارم امنيت بود كه مي بايست درايران برقرار شود، در همين راستا پليس جنوب در 

لت ايجاد چهار مركزيت شمال، جنوب،  مجلس و دوةطرح اولي. ميالدي منحل گرديد1922سال 

را اصفهان در نظر گرفته  شرق و غرب جهت استقرار نيروهاي نظامي كه مركزيت جنوبي آن

 ميالدي 1921/  هجري 1339بندي هيئت دولت در سال   در رابطه با همين تقسيم42.بودند

ب نمود و در همان قرالدوله را از سمت حكومت بنادر عزل و مشارالدوله را به جاي او منصوؤم

اقدامات يكي ديگر از  43. ابقاء شدفارس خليجحال يمين الممالك در سمت كارگزاري بنادر 

وزارت .  بودفارس خليجآوري اطالعات سياسي و نظامي در سواحل  حكومت جزاير و بنادر جمع

  را مأمور كرد تا ظرف مدتفارس خليججنگ در راستاي اين مأموريت كارگزاري كل بنادر 

 گردآوري فارس خليج اطالعات سياسي و نظامي الزم را از سواحل و بنادر مسكون ةكوتاهي كلي

اين مأموريت با كشتي پرسپوليس و ظرف مدت پنج ماه به انجام رسيد و . و به مركز گزارش نمايد

 و بنادر و فارس خليج گزارش جامعي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كرانه هاي ةحاصل آن تهي

 بنابراين با تشكيل 44.ر آن كه به دولت ارائه شد تا بر اساس آن تصميمات الزم را اتخاذ نمايندجزاي

چنين سازماني هر چند مخالفتهايي عليه آن صورت گرفت ولي اين سازمان به كار خود ادامه داد 

احل ت در سو به شدت ناامن بود، اين سازمان توانسفارس خليجهاي  كرانه ي كه پسهاي هو در دور

قرار، درآمد گمركي را افزايش داده، اطالعات الزم از جزاير و بنادر تا حدودي امنيت را بر

  .  و همچنين از فعاليتهاي انگليسيها در اين دوره به مركز ارائه نمايدفارس خليج
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  گيري  نتيجه

اخر قوط صفويه تا اوسبررسي تحوالت سياسي اين دوره مستلزم ديدي كلي از روند تحوالت از 

 فارس خليج شمالي ةشويم كه حاشي ناختي نسبي از اين دوره متوجه ميبا ش. قاجاري است

 و محيطي پردرآمد براي قبايل مختلفي است كه يا بر اثر اغتشاشات داخلي و يا براي تجارت

تر از سواحل   بسيار مناسبفارس خليجزيرا سواحل شمالي . اند دريانوردي راهي اين منطقه شده

 افشاريه و زنديه يك كمربند قدرتمند قبايل و طوايف از ةدر دور. راي زندگي استجنوبي ب

از . گيرد  كه زير نفوذ آل كعب است، شكل ميچابهار كه مركز نفوذ بلوچ هاست تا خوزستان

قاجاري نيز ة اول در دور. طرف ديگر دولت مركزي ايران در اكثر مواقع با اين قبايل درگير است

 دوم سلطنت ة دوم قاجاري و بخصوص در دورة قبلي وجود دارد اما در دورةيكماكان همان رو

 تحت فارس خليجناصري با تشكيل حكومت بنادر و جزاير در بندر بوشهر، سواحل شمالي 

داري ملغي و متعاقب آن درآمد گمركي ايران  آيد و سيستم اجاره نظارت حكومت مركزي درمي

 خود را در سواحل شمالي ة است كه قبايل قدرت، نفوذ و سلطاز همين دوره. نيز افزايش مي يابد

 مهاجرت فارس خليجاز دست مي دهند و به مرور بخش بزرگي از اين قبايل به سواحل جنوبي 

  .كنند مي
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