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 مقدمه 

 مورد توجه اروپائيان فارس خليجبا تحوالتي كه از قرن نوزدهم به بعد در اروپا اتفاق افتاد تجارت 

 كارون بود كه به دليل ة نيز رودخانفارس خليجراني ايران و  ابل كشتي قةقرار گرفت تنها رودخان

 اول قرن نوزدهم توجه سياحان و ةموقعيت خاص ژئوپوليتيكي و تجاري كه داشت از نيم

نمايندگان سياسي انگليس را به خود جلب كرد لذا دولت انگليس براي محافظت از منافع خود در 

تقال كاال به نواحي داخلي و مركزي ايران درصدد آزادي هندوستان و رقابت با روسيه و ان

هاي خارجي به خصوص انگليسي برآمد و سرانجام اگرچه  راني كارون بر روي كشتي كشتي

م توسط ناصرالدين شاه صادر و اين 1888/ق1306راني كارون در سال  فرمان آزادي كشتي

ما دولت انگلستان به دليل داشتن ا. هاي تجاري خارجي گشوده شد رودخانه به روي تمام كشتي

 كارون در ةابزار سياسي، اقتصادي الزم توانست تجارت كارون را در انحصار بگيرد زيرا رودخان

كه مسير  اقتصادي زيادي داشت از جمله اينهاي سياسي، آن دوره براي دولت انگلستان مزيت

تر و  يراز ـ اصفهان كوتاهتجارتي كارون نسبت به ساير راههاي خشكي مانند مسير بوشهر ـ ش
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از اينرو . تر بود اي از مسيرخشكي به مراتب پايين  حمل و نقل رودخانهةتر بود همچنين هزين امن

 لينچ به شهرهاي ةانگلستان به راحتي كاالهاي خود را تا شوشتر حمل و سپس از طريق جاد

  .كرد اصفهان و تهران ارسال مي

داشت اين بود كه به دليل پراكندگي قدرت سياسي  تجارتي كارون ةمزيت ديگري كه حوز  

و عدم نفوذ و حضور حكومت مركزي در ايالت خوزستان، انگليس به راحتي توانست در اين 

منطقه، نفوذ سياسي، اقتصادي خود را گسترش دهد و از توان عشاير و قبايل جهت مقابله با 

  . حكومت مركزي و ساير رقباي خارجي بهره ببرد

 .المللي بود اي و محلي، ملي و بين  منطقهة عمدةارت كارون وسيع و شامل سه حوز تجةدامن  

هاي اساسي اقتصادي خوزستان مانند محمره، ناصري، شوشتر و دزفول  اي با كانون  منطقهةدر حوز

 ملي با ايالت بختياري و لر و شهرهاي داخلي ايران نظير اصفهان و تهران ةدر ارتباط بود در حوز

 تجارتي كارون بود ةترين حوز ترين و پرحجم المللي كه مهم  بينةجاري داشت و حوز تةرابط

 مانند بصره، كويت و كشورهاي اروپايي به خصوص انگلستان و در فارس خليج ةشامل بنادر حوز

در اين حوزه، .  بعدي روسيه و آلمان و شرق دور مانند هنگ كنگ و سرزمين هند بودةمرحل

 و شركتهاي مختلف شد ن با هند و انگلستان انجام مياري ميان بنادر كاروبيشترين مبادالت تج

داخلي و خارجي به خصوص ناصري، لينچ، هاتس و پسران و ونك هاوس كار حمل و نقل 

  .التجاره را دركارون بر عهده داشتند مال

شد و كم از اهميت تجاري كارون كاسته   اقتصادي و تجاري ايران، كمةبا ورود نفت به عرص  

از آغاز جنگ جهاني به بعد با توجه به تحوالتي كه در جهان و نيز داخل انگلستان و ايران اتفاق 

افتاد نفت براي انگلستان از سود بيشتري برخوردار بود و جايگزين تجارت كارون شد و پس از 

نقل آهن، كارون اهميت تجاري خود را از دست داد و بيشترين حمل و  آن با گسترش خطوط راه

  .شد كاال و مسافر از طريق راه آهن انجام مي

راني كارون و رونق تجاري اين   تحقيق حاضر بررسي چگونگي واگذاري امتياز كشتيةلئمس  

  .است) م1870-1920( دوم قرن سيزدهم هجري خورشيدي ةحوزه در نيم
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رونق در تحقيق حاضر هدف اساسي، تبيين اين موضوع است كه واگذاري امتياز كارون و   

تجاري آن چه نقشي در تحوالت سياسي، اقتصادي ايران داشت و چرا با پيدايش نفت، تجارت 

بدين منظور در اين تحقيق سعي خواهد شد تا با استفاده از . كارون اهميت خود را از دست داد

راني تجاري كارون و نقشي كه  ونگي واگذاري امتياز و رونق كشتيها و اطالعات معتبر، چگ داده

ترين پرسش  لذا مهم. در تحوالت سياسي اقتصادي ايران داشته است مورد بررسي قرار گيرد

آيد اين است كه موقعيت جغرافيايي، تجاري و  تحقيق حاضر چنان كه از عنوان اصلي آن برمي

فارس و افزايش نفوذ سياسي،   تجارت خليجةويژگيهاي ژئوپولتيك كارون چه نقشي در توسع

ن در ايران داشته است؟ براي دادن پاسخي به اين پرسش تالش شده است تا به اقتصادي انگلستا

هايي   موردي به اين سؤال پاسخ داده شود كه تجارت كارون از چه مزيتةعنوان يك مطالع

راني و تجارت آنجا  برخوردار بود كه دولت انگلستان اصرار در به انحصار در آوردن كشتي

  داشت؟

اساس هدف مزبور تنظيم شده است كه ابتدا اوضاع سياسي،  بر حاضر نيزةمطالب مقال  

راني   شده است و پس از آن امتياز كشتياقتصادي خوزستان قبل از واگذاري امتياز كارون بررسي

 اقتصادي بيان شده و در پايان ةو اوضاع تجارتي كارون و شركتهاي تجاري فعال در اين حوز

  . بررسي قرار گرفته استروند تحوالت تجاري كارون مورد نقد و

كه موقعيت، ويژگيها و امتيازات تجاري و  تحقيق حاضر عبارت است از اينةضيفر  

ژئوپولتيك كارون و ضعف ساختار سياسي، اقتصادي ايران در اين دوره باعث اعمال نفوذ 

گيريهاي سياسي، اقتصادي ايران شد و با آغاز جنگ جهاني اول استراتژي  انگلستان در جهت

  . نفت شدةگلستان از تجارت كارون متوجه پديدان

  .اسنادي است اي و  كتابخانه،هاي ميداني  تكنيكه ازبا استفاد  تاريخي و،روش تحقيق حاضر  

ها نيز تاريخي است يعني از اسناد آرشيوي و منابع قابل   گردآوري دادهةگيري شيو جهت  

در اين تحقيق عالوه بر منابع اصلي هاي مورد استفاده  كند و چون داده دسترسي استفاده مي

شود لذا   شده كه براي اولين بار منتشر مياي ناهمگون از اسناد تاريخي اخذ تاريخي از مجموعه

ها نيز   اين تحقيق در تحليل دادهةشيو. كوشش زياد شده است تا پيوند منطقي ميان آنها برقرار شود
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ميت از متن هر سند و درست چيدن آنها عبارت است از انتخاب عناصر مورد توجه و حائز اه

  .دركنار همديگر برمبناي پيوندهايي كه ميان آنها وجود دارد

  

  اوضاع سياسي، اقتصادي خوزستان قبل از واگذاري امتياز كارون 

 دوم قرن سيزدهم غيرمتمركز و پراكنده بود و در نواحي و شهرهاي ةنظام سياسي خوزستان در نيم

ن دزفول، شوشتر، حويزه، اهواز، خرمشهر، فالحيه، ده مال و رامهرمز، مختلف اين ايالت همچو

نايب الحكومه يا شيخي حكومت داشت اگرچه شهر شوشتر مركز ايالت و مقر والي حكومت 

مركزي بود ولي عمالً كارآيي چنداني نداشت و اين قبايل و طوايف عرب، بختياري و لر بودند 

 ةبودند در جنوب بيشتر عربها حاكميت داشتند در نيمكه بر حكمراني با هم مشغول رقابت 

چون كه . پرداختند شمالي نيز سه گروه لرها، بختياريها و عربها به صورت سنتي با هم به رقابت مي

خوانين بختياري نيز از . در آن نواحي شيوخ عربها يا ساكن و يا صاحب اراضي و امالك بودند

پشتكوه از مناطق ميان دزفول و كوههاي زاگرس در شمال دشتهاي شوشتر و رامهرمز و عشاير لر 

در اين . كردند استفاده مي) قشالق(و شمال شرق خوزستان به عنوان سكونتگاه زمستاني خود 

هاي كارون، به نقش و جايگاه  فصل ضمن بررسي اوضاع سياسي خوزستان به خصوص كرانه

 شيخ خزعل و ارتباط آنها با هم عناصر قدرت مانند حكومت مركزي و سران قبايل به خصوص

شود همچنين به نقش دولت انگليس به عنوان عامل مؤثر خارجي در برقراري روابط  پرداخته مي

  . شود ميان اين عناصر قدرت اشاره مي

صادي مردم خوزستان به خصوص تا قبل از گشايش كارون، مهمترين فعاليت اقت  

 ةهاي حاشي بيشتر در بنادر و آبادي. و كشاورزي بودراني  نشينان كارون، ماهيگيري، كشتي حاشيه

جنوبي كارون ساكن بودند و محصوالت صيد شده خود را از طريق كارون به شهرهاي شمالي 

راني  وه بر ماهيگيري به ملواني و لنجاين افراد عال. فرستادند خوزستان و ديگر مناطق همجوار مي

هاي بهار و تابستان به ماهيگيري   كه در فصلبدين معني. و امور تجارتي نيز مشغول بودند

پرداختند و در پاييز و زمستان بيشتر مشغول امور تجارتي بودند و مازاد محصوالت كشاورزي  مي

را مانند گندم و جو، به بصره و ساير بنادر نزديك حمل و كاالهاي مصرفي مورد نياز خود را 
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ين مناطق در بنادر خرمشهر و آبادان و آباديهاي عالوه بر آن برخي از مردم ا. كردند خريداري مي

در شهرها و . پرداختند به كشت درخت خرما مي) اروند كنار فعلي(اطراف آن مانند بريم و قصبه 

روستاهاي شمال كارون بيشتر كشاورزي رايج بود و محصوالتي نظير گندم، جو، كتان كشت 

  . شد مي

ن دامپروري و پرورش حيوانات اهلي نيز رايج همچنين در ميان ساكنان مختلف اطراف كارو  

بز، گوسفند، گاوميش، اسب، قاطر و االغ از مهمترين حيواناتي بودند كه به پرورش آنها . بود

 لبنيات ة پشم و گاوميش بيشتر براي تهيةبز و گوسفند به منظور مصرف غذايي و تهي. پرداختند مي

تر در اطراف شوشتر و جهت خدمات در كردند اسب و قاطر بيش و امرار معاش تربيت مي

  . دادند مسيرهاي كاروان رو و خدمات محلي و نيز فروش و صادرات پرورش مي

  

   آنةو سابقراني كارون  كشتي

هاي كوچك و بزرگ محلي در اين  راني كارون، تنها زورق قبل از واگذاري امتياز كشتي تا

د و هيچ كشتي تجارتي خارجي در اين رود پرداختن رودخانه به حمل و نقل كاال و صيد ماهي مي

كرد تنها يك كشتي دولتي به نام كشتي كارون كه در اختيار شيخ مزعل بود گاهي اوقات  تردد نمي

 اهواز، ده نفر تفنگچي به ةپيمود و به دليل خطر دزدان ناحي مسير كارون را از محمره تا شوشتر مي

  1.كردند همراه اين كشتي مسافرت مي

هايي كه براي تجارت محلي و صيد ماهي در كارون مورد استفاده قرار   قايقاز جمله  

مشخوف قايق . ، امهيله و نصاري نام بود)عراگي(توان از مشحوف، عشاري، عراقي  گرفتند مي مي

 كيلو وزن داشت و محل ساخت آن در بصره و مناطق پيرامون آن 50 يا 40اي بود كه  يك نفره

شد و براي حمل بار مناسب نبود از اين قايق  جابجايي انسان استفاده مياز اين فقط براي . بود

 و 6قايق عشاري به طول . شود و در خوزستان كاربردي ندارد امروزه فقط در عراق استفاده مي

. گرفت  عرض يك متر از مشحوف بزرگتر بود و براي حمل بار و مسافر مورد استفاده قرار مي

ها   تن ظرفيت بود و از اين قايق تنها در رودخانه30 تا 10و تن وزن و داراي حدود د 2قايق عراقي

اين قايق داراي بادبان بزرگي نيز بود كه براي . شد بزرگ مانند اروندرود و كارون استفاده مي
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 متر عرض 6 طول و 25 تا 20داراي  3قايق امهيله. گرفت مسيرهاي طوالني مورد استفاده قرار مي

 بادبان و توريه ة اين قايق به وسيل. تن حمل بار دارد60 تا 40و داراي ظرفيت  تن وزن دارد 30و 

 تا 18به طول  4قايق نصاري. گرفت  سال پيش مورد استفاده قرار مي35كرد و تا حدود  حركت مي

داراي . گرفت  متر، صرفاً قايقي دريايي بود و در جاهاي عميق مورد استفاده قرار مي4 و عرض 20

 هنديجان و ،از اين قايق در بنادر اروندكنار.  تن بار را داشت30بود و قدرت حمل  تن وزن 20

  5.شد آبادان جهت حمل بار و ماهيگيري استفاده مي

هاي مختلف تجاري داخلي و  ها و كشتي هاي خارجي، لنج با گشايش كارون به روي كشتي  

هاتس و پسران و ونك هاي شركت لينچ، ناصري و بعداً  خارجي پرداختند به خصوص كشتي

  . هاوس در اين رودخانه به فعاليتهاي تجاري مشغول شدند

صنبوك . بود 8و بوم 7 تشهاله،6هايي كه در كارون فعاليت داشتند شامل سه نوع صنبوك لنج  

اين لنج در بيشتر .  تن حمل بار بود25 تن وزن و ظرفيت 10كوچكترين نوع لنج بود كه داراي 

 يدر نزديك 9ترين كارگاه گالفي امروزه قديم. شد جمله اروندكنار ساخته مي از فارس خليجبنادر 

لي ثامري مشهور اآبادان متعلق به حاج عبدالع يمي  خيابان كرةخرمشهر در ساحل كارون و در محل

  10.به ابومسلم ثامري است

 30 تا شد و از لنج سنبوك براي ماهيگيري و حمل بار ميان بنادر نزديك به هم استفاده مي  

 موتورهايي با ةكردند ولي امروز بوسيل سال پيش از پارو و بادبان براي حركت اين لنج استفاده مي

 تن 80 تا 30لنج تشهابه از سنبوك بزرگتر و داراي . كنند  اسب بخار حركت مي50 تا 30قدرت 

 تا هند  تن بار بود از اين لنج براي ماهيگيري و حمل بار150 تا 250وزن بود و قدرت حمل 

 تن وزن 90 تا 30بود كه داراي » بوم«فارس و كارون،  هاي خليج بزرگترين نوع لنج. شد استفاده مي

 سال پيش، 30در قديم داراي بادبان بودند ولي از .  تن ظرفيت حمل بار داشت250 تا 50بود و 

نام جلبوت و همچنين از دو لنج ديگر به . كنند  اسب بخار استفاده مي300 تا 50از موتورهاي 

  11.شد نيز در كارون  استفاده مي) ماطور(متور 

هاي  كش، دوبه و كشتي ارون از شناورهاي فلزي مانند يدكهاي ياد شده در ك عالوه بر لنج  

 اسب 6000 تا 250ها داراي موتوري به قدرت  كش يدك. شد پيما نيز استفاده مي بزرگ اقيانوس
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ها  دوبه.  تن كاال داشتند8000 تا 1000 ظرفيت حمل .داشت نفر نيز خدمه 15 تا 3بخار بودند و 

هاي بدون موتور استفاده  در قسمت باالي كارون از دوبه. موتور بودند نيز دو نوع، موتوردار و بي

پيما نيز داراي  ها اقيانوس كشتي. شدند هاي تجاري چون شوشان متصل مي شد كه به كشتي مي

  12.ن بودند هزار ت250 تا 3000ظرفيت متفاوت 

هاي مختلف داخلي و خارجي نظير لينچ، هاتس،  خالصه آنكه با گشايش كارون، شركت  

زيرا اين مسير تجارتي نسبت به راه . راني در اين رود پرداختند ونك هاوس و ناصري به كشتي

هايي برخوردار   بصره از مزيت– بغداد – كرمانشاه – اصفهان و اصفهان – شيراز –زميني بوشهر 

 همچنين امنيت .تر بود  حمل و نقل نيز پايينةكه طول اين مسير كوتاهتر و هزيناز جمله اين. ودب

راني كارون   داليل، كشتيبنابه همين.  دريايي به مراتب از مسير خشكي بيشتر استةمسير رودخان

ولي با كشف .  چشمگيري برخوردار بودة از توسع1888-1914/ق1306-1333در خالل سالهاي 

  .  هاي نفتي از حجم اهميت تجارت كارون كاسته شد  و گسترش توليد فراوردهنفت

  

  راني كارون امتياز كشتي

راني كارون از نظر سياسي، اقتصادي براي انگلستان از اهميت زيادي برخوردار بود زيرا با  كشتي

كزي ايران توانست نفوذ سياسي خود را در نواحي جنوب غربي و مر استفاده از اين مسير، هم مي

تر، ارزانتر و  شد كاالهاي خود را سريع  قادر ميگسترش داده و به مواجهه با روسيه بپردازد و هم

بنابه همين داليل، دولت انگليس از . با امنيت بيشتري به نواحي داخلي و مركزي ايران انتقال دهد

به خصوص . م دادراني كارون انجا اواسط قرن نوزدهم به بعد كوشش زيادي براي آزادي كشتي

 ة ايران، بر تالش خود در زمينةاي به وزارت خارج م با ارسال نامه1886/ق1304در سال 

م سرهنري دروموندولف را كه انسان زيركي بود 1887/ق1305 در سال 13.راني كارون افزود كشتي

مين ولف ضمن مذاكره با ا. به سمت مأمور فوق العاده به وزير مختاري در تهران منصوب كرد

اي به قوام الدوله وزير  اي با انگليس داشت نمود و ارسال نامه  دوستانهةالسلطان كه رابط

راني در كارون اصرار  م، بر آزادي كشتي1888 سپتامبر 18/ ق1306 محرم 11امورخارجه در 

ورزيد و بيان نمود كه هدف دولت انگلستان از اين اقدام، كمك به گسترش تجارت تمام كشورها 
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 همچنين در اين نامه قيد كرد كه چون پادشاه انگلستان دوست و متعهد با دولت .يران دانستبا ا

اي نيز  راني كارون كه براي ايران هزينه ايران است حق دارد نصايح خود را در مورد آزادي كشتي

دربر ندارد اعالم كند در پايان هم مجدداً محبت پادشاه انگليس نسبت به دولت ايران را ذكر 

  14.نمود

در اين ايام دولت ايران در شرايط بدي گرفتار شده بود به خصوص كه روسها مناطق شمال   

راني كارون  با وجودي كه ناصرالدين شاه از عواقب آزادي كشتي. قي ايران را تهديد كرده بودندشر

ظر موافق بيمناك بود و راضي به انجام آن نبود، اما با فشار و تهديدات وزير مختار انگليس و ن

 رويتر، بار ديگر با دولت انگلستان ة بعد از لغو امتيازنام السلطان و نيز چون صالح نديدندامين

مخالفت نمايند، ناصرالدين شاه با تشكيل شورايي مركب از بيست و يك نفر از وزيران، 

راني  شاهزادگان و مقامات عالي رتبه و پس از يك ماه بحث و گفتگو، سرانجام با آزادي كشتي

ن را از مصب تا اهواز به روي وراني در رود كار كارون موافقت كرد و طي فرماني كشتي

 اكتبر 30/ ق1306 صفر 24هاي بازرگاني تمام ملل آزاد اعالم كرد و اين فرمان را در تاريخ  كشتي

  :اي به شرح زير اطالع دادند م به تمام نمايندگان سياسي مقيم تهران به موجب نامه1888

  بهرسفراي دول متحابه 

دولت عليه ايران نظر به وسعت تجارت و آبادي مملكت خود و ترقي فالحت خوزستان و اهواز 

هاي بادباني  هاي بخاري تجارتي عموم دول بدون استثناء عالوه بر كشتي قرار داده است كه كشتي

سد اهواز به حمل و كردند در رود كارون از محمره الي  كه سابقاً در رود كارون عبور و مرور مي

كه از سد اهواز به باال تجاوز نكنند زيرا كه شغول باشند ولي مشروط است بر ايننقل مال التجاره م

 دولت ايران است و ةهاي بادباني و تجارتي خود دولت ايران و تبع از سد به باال مخصوص كشتي

حاصل اشيائي كه قدغن حق العبوري هم كه دولت ايران قرار داده است در محمره ادا كنند و 

دولت ايران است نباشند و بيشتر از اندازه كه براي گرفتن و گذاشتن بارهاي تجارتي الزم است 

  15 .1306 شهر صفر 24 ة استحضار خاطر آنجناب زحمت، داد مورخةجهتوقف نكنند به 

 صفر 25ولف كه با تالش فراوان توانسته بود امتياز مهمي براي دولت خود بدست آورد در   

 ة ايران، پيام تشكر پادشاه و وزيرخارجةاي به وزارت خارج ، با ارسال نامه1888 اكتبر 31/ 1306



 

  

159   راني تجاري كارون و نقش آن در تحوالت سياسي، اقتصادي ايران كشتي

دولت ايران پس از مدت كوتاهي، شرايط و مقررات  16.انگليس را به پادشاه ايران ابالغ نمود

  17.منتشر ساختند» اعالن دولتي«راني در كارون را تهيه و تحت عنوان  كشتي

 كشورها، دولت انگليس خوشحال و ةراني كارون بيشتر از هم فرمان آزادي كشتيبا صدور   

تر به مناطق مركزي ايران به رقابت بيشتر  يابي راحت زيرا موفق شده بود با دست. خرسند بود

اما دولت روسيه كه همواره خواستار گسترش تجارت در . سياسي، اقتصادي با روسيه بپردازد

 اقدام بسيار ناراحت و نگران شد و بالفاصله اعتراض خود را به دولت  بود از اينفارس خليج

 مفصلي به دولت روسيه ارسال و در آن به تشريح علل ةناصرالدين شاه نيز جوابي. ايران ابالغ نمود

  18.صدور اين فرمان و اوضاع داخلي ايران و رقابت دولتهاي روس و انگليس پرداخت

هاي تجارتي تمام كشورها گشوده شد، ولي در عمل  كشتي كارون به روي ةاگرچه رودخان  

اين دولت به . به طور انحصاري در خدمت اهداف سياسي، اقتصادي انگليس قرار گرفت

م، از طرق مختلف تالش نمود تا مجوز 1898/ ق1316خصوص پس از تمديد امتياز كارون در 

اگر چه  19.اهواز تا شوشتر بگيردهاي تجاري خود را به قسمت باالي كارون يعني از  ورود كشتي

به طور رسمي موفق به اين كار نشد ولي به صورت غيرقانوني و توسط كمپاني لينچ، بارها اقدام 

 جنگ جهاني اول، چند كشتي ةبه رفت و آمد در قسمت باالي كارون نمود چنانكه در آستان

  20.تجاري انگليسي در باالي كارون مشغول فعاليت بودند

هاي جنگي  لستان براي پيشبرد اهداف سياسي، اقتصادي خود حتي از كشتيدولت انگ  

نيز به كرات استفاده كرد و به تذكرات وزارت خارجه و » اسفنكس«و » الرنس«همچون 

م، 1902/ق1320همچنين در سال  21.نمود كارگزاري دولت ايران در خرمشهر توجهي نمي

سواري كنسول انگليس در بغداد موسوم به برخالف متن امتياز كارون، جهاز دولتي مخصوص 

نيز وارد خرمشهر شد و از طريق كارون راهي اهواز شد و كارگزاري دولت ايران » كاميت«

  22.نتوانست آن را متوقف سازد

 انحصاري از كارون ةم دولت انگلستان تالش خود را جهت استفاد1902/ ق1320در سال   

اي به وزارت امورخارجه، به تشريح  سال نامهآشكارتر ساخت و كارگزاري محمره ضمن ار

  23. دولت انگليس پرداختةاقدامات و اهداف انحصارگرايان
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فعاليت و اي كه در كارون داشت با حضور  دولت انگليس براساس سياست انحصارگرايانه  

تمام شركتهاي غير انگليسي مخالف بود و نيز از واگذاري هرگونه امتيازي در كارون به افراد 

ارجي غير انگليسي جلوگيري نمود از جمله پس از واگذاري امتياز سد اهواز به مسيو استورلر خ

 و بدين ترتيب 24.هلندي كه مدتي وزيرمختار هلند در تهران بود مانع انجام امتياز ياد شده شد

  .راني كارون، در جهت اهداف سياسي، اقتصادي خود استفاده نمايد توانست از كشتي

  

  ي كارون اوضاع تجار

توسعه و تأثيرگذاري آن و چگونگي  كارون و علل ةمبحث تجارت خوزستان و به خصوص حوز

در خوزستان تا . رود ترين مباحث اين مقاله به شمار مي برتحوالت سياسي، اقتصادي ايران از مهم

يي اي و دريا قبل از واگذاري امتياز كارون، بيشتر تجارت زميني رونق داشت و تجارت رودخانه

داران و تجار  به صورت خيلي محدود و آن هم بيشتر ميان بنادري نظير محمره با بصره، توسط لنج

به داليلي  اي و دريايي خوزستان بنا با واگذاري امتياز كارون، تجارت رودخانه. شد محلي انجام مي

م آن داليل  زيادي پيدا كرد و بر تحوالت سياسي، اقتصادي ايران اثر زيادي گذاشت كه اهةتوسع

  : عبارتند از

   ؛هاي خارجي و داخلي در خوزستان  گسترش فعاليت شركت-1

 روابط تجاري كارون با مناطق ةو توسع)  لينچةجاد( اهواز، بختياري و اصفهان ة احداث جاد-2

  ؛داخلي ايران نظير اصفهان و تهران

  ؛ بصرهنظير ديگري هاي اقتصادي  موقعيت مناسب ژئوپولتيك كارون در مقايسه با كانون-3

 آن افزايش واردات و صدور محصوالت كشاورزي و به تبع رشد كشاورزي و افزايش توليد -4

   ؛كاالهاي خارجي

  ؛ فعال شدن مراكز و بنادر تجاري كارون نظير محمره، ناصري، شوشتر و دزفول-5

   ؛المللي اي و بين  گسترش روابط تجاري بنادر كارون با مراكز اقتصادي منطقه-6

 كارون و تبديل اهواز به يك مركز اقتصادي فعال و ة مهاجرت تجار از مناطق مختلف به حوز-7

   ؛ثروتمند
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 نفوذ و قدرت حكومت مركزي در خوزستان و تأسيس مراكز سياسي و اقتصادي نظير ة توسع-8

   ؛كارگزاري، گمركخانه در شهرها و بنادر كارون

يالت و عشاير و آماده شدن بستر الزم جهت تبديل  ايجاد نگرش جديد اقتصادي در ميان ا-9

  . خارجية بيشتر از كاالهاي ساخته شدةزندگي معيشتي ايلي به زندگي شهري و مصرفي و استفاد

در مجموع اين علل و عوامل باعث شد تا شكل و قالب اقتصادي خوزستان دچار تحول   

ترين مراكز تجاري  ترين و فعال  مهمدر اين زمان. شده و تجارت از رونق بااليي برخوردار گردد

ويزه، ه،  دومةدرجخوزستان شهرها و بنادري نظير محمره، ناصري، شوشتر و دزفول و در 

  . نددرامهرمز و هنديجان بودند كه موجب رونق تجارت داخلي و خارجي ش

-1914/ ق1308-1333براساس گزارشهاي تجاري موجود، تجارت خارجي خوزستان از   

ترين  عمده.  تجارت خارجي صادرات و واردات بودةدو وجه عمد. بااليي پيدا كردم رشد 1890

ميزان واردات كاال . كاالهاي صادراتي شامل قماش، قند، شكر، چاي، قهوه و مصنوعات فلزي بود

چرا كه با عوايد حاصل از صادرات، كاالهاي . بستگي زيادي به مقدار محصوالت صادراتي داشت

 ةبه سخن ديگر تجارت خارجي خوزستان با الگوي كالسيك تجارت هم. شد خارجي وارد مي

كشورهاي توسعه نيافته منطبق بود يعني صدور مواد خام براي كسب سرمايه جهت ورود كاالهاي 

يافت حجم و  به همين دليل زماني كه ارزش كاالهاي صادراتي كاهش مي 25.مصرفي و غذايي

 ، همچنين به دليل افزايش مقدار واردات برصادرات.آمد ارزش كاالهاي وارداتي نيز پايين مي

  .  ميان ارزش كاالهاي وارداتي و صادراتي برقرار بودةهمواره عدم موازن

با واگذاري امتياز كارون، تجارت خارجي و داخلي خوزستان رونق بيشتري پيدا به هر حال   

در عوض واردات . يدكرد و موجب افزايش توليد محصوالت كشاورزي نظير گندم و جو گرد

 اقتصادي خوزستان ةاجناس تجملي و مصرفي نيز بيشتر شد و در پايان منجر به تغيير اساسي چهر

از جمله عواملي كه موجب . اي و سنتي خارج شد گرديد و زندگي مردم از آن حالت بسته، عشيره

جي گسترش تجارت داخلي و خارجي كارون شد تأسيس كمپاني هاي مختلف داخلي و خار

  .  نظير ناصري و لينچ بود
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  كمپاني ناصري

ناصرالدين شاه پس از اعالم گشايش كارون، امتياز شركت ناصري را كه نوعي شراكت در 

 به حاج محمدمهدي معين التجار واگذار 1888اواخر / ق1307راني كارون بود در رمضان  كشتي

لسلطان معروف به ملك شريك وي تاجر معروف و ثروتمند حاج محمد مهدي معتمدا. نمود

راني در قسمت باالي كارون در اختيار معين  پس از تأسيس شركت، انحصار كشتي 26.التجار بود

 اساسي خود را در واگذاري اين امتياز آبادي و ترقي ةناصرالدين شاه انگيز. التجار قرار گرفت

ير سد اهواز از براي در اين سال فرخنده فال چون كه رود كارون الي ز«: ايران برشمرد و گفت

عموم ملل آزاد شده، دولت ما نيز محض افتخار ملت ايران، بخش باالي سد تا شوشتر و دزفول 

را مخصوص رعاياي اين دولت عليه قرار داديم و چون مقرب الخاقان، حاجي آقامحمد معين 

 27 ذيلةپنجگانلذا امتيازات مندرجه در فصول . التجار ترتيب يك كمپاني به نام ناصري داده است

  28.»را به مشاراليه مفوض و واگذار شد

السلطنه، حامي و پشتيبان اصلي شركت  لوريمر براين باور بود كه امين السلطان و نظام  

ناصري بودند و تمام تالش اين شركت به همراه شيخ خزعل در محمره، در جهت مخالفت با 

 و بازداشتن كارگران از همكاري با آن كمپاني لينچ و محدود ساختن توان تجارتي اين كمپاني

  29.بود

عقيده بود و اعطاي امتياز به شركت ناصري را اقدامي برضد كمپاني  كرزن نيز با لوريمر هم  

ولي ناطق  30.دانست برادران لينچ و اقدامي از طرف تجار و دولت در مقابل آن كمپاني مي

 ةختن تجار و حكام محلي و دادن چهرواگذاري اين امتياز را سياست دولت در جهت خشنود سا

  31.دانست  ملي به اعمال خود ميةغيروابست

اما در واقع اين امتياز نيز مانند ساير امتيازات بود كه ساير تجار با تالش و كوشش و   

 چون دولت در اين زمان از گرفتند و براساس نفوذ سياسي و اقتصادي خود از دولت مي

 تجار ،گذاري براي تجار برخوردار نبود انون مشخص در امر سرمايه نظم و قريزي صحيح و برنامه

هاي تجاري و گرفتن امتيازات   خود را جهت سود و ايمني بيشتر به سمت تأسيس شركتةسرماي
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معين التجار نيز با توجه به اينكه از نفوذ سياسي، اقتصادي بسيار بااليي . مختلف سوق دادند

  .  موفق شد تا اين امتياز را بدست آوردبرخوردار بود با كمك ساير تجار

 چون كمپاني لينچ، روز به روز قدرتمندتر شد به يكمپاني ناصري با وجود داشتن مخالفين  

 فروند رسيد كه بين بنادر 18هاي اين شركت به  م تعداد كشتي1911/ ق1330طوري كه در سال 

هاي آن  او از مهمترين كشتيكردند  ايران و بنادر ساير كشورها همچون جده رفت و آمد مي

  32.توان از مظفري، همايون، خسرو، رحمان و حسيني نام برد مي

كمپاني ناصري عالوه بر بندر ناصري در مناطق ديگري همچون بندر شليلي نيز فعاليت   

  . داشت و در آنجا داراي انبار و زمينهاي زياد براي امور تجارتي بود

  

  كمپاني برادران لينچ 

راني در قسمت  م، كشتي1888/ ق1306ي امتياز كارون از طرف دولت ايران در سال با واگذار

هاي  هاي مختلف داخلي و خارجي گشوده شد و بالفاصله شركت سفالي كارون به روي شركت

 پس از آن .مختلفي مانند گري مكنزي و شركاء يك كشتي بخار از بصره به كارون اعزام كرد

هاي ديگري مانند   همچنين شركت. كارون ساختةر ديگري روانشركت برادران لينچ كشتي بخا

راني آزمايشي در  هاي كشتي سرويس 34و شركت دريانوردي بمبئي و ايران 33پل و شركاء گري

كارون به راه انداختند اما پس از مدتي تمامي شركتها فعاليت خود را متوقف ساختند فقط شركت 

اني در كارون پرداخت و سرويس منظمي به صورت هر دو ر  كشتيةبرادران لينچ بود كه به ادام

  35.هفته يك بار در كارون داير ساخت

راني دو هفته يك بار از محمره  كمپاني لينچ پس از ورود به كارون يك سرويس منظم كشتي  

قبالً ميان بصره و بغداد رفت و » بالس لينچ«تا اهواز داير ساخت كشتي تجاري اين شركت به نام 

راني در كارون كه داراي پيچ و  اشت اما اين كشتي چون داراي طول زيادي بود براي كشتيآمد د

خم زياد و عمق كم بود مناسب نبود و بعد از چند ماه كشتي كوچكتري به نام شوشان به كار 

  . گرفتند كه از سرعت بيشتري برخوردار بود
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 بيشتر سياسي، اقتصادي  كارون، نفوذ هرچهةهدف اصلي ورود كمپاني لينچ به رودخان  

انگليس در مناطق داخلي و مركزي ايران جهت رقابت با روسيه بود كه در آن مقطع از بيشترين 

كمپاني لينچ در راستاي اين هدف عالوه بر ايران، ميان لندن، بمبئي و . نفوذ در ايران برخوردار بود

 از لندن به بمبئي و از آنجا به راني داير كرده بود و كاالهاي انگليسي را بصره هم خطوط كشتي

آنان در بغداد هم دفتر نمايندگي داشتند و . كرد  توزيع ميفارس خليجبصره حمل و در سراسر 

  . رانان انلگيس ناچار بودند از شركت لينچ تبعيت كنند بازرگانان و كشتي

دولت انگليس براي دسترسي به اهداف سياسي، اقتصادي خود، از اين شركت حمايت   

م ساالنه كمك مناسبي به 1890-1911/ ق1308-1330ياسي و مالي نمود و در طول سالهاي س

-18 پوند، از سال 3000م ساالنه 1890-92/ ق1308-10كه در سالهاي  چنان. اين كمپاني نمود

م ساالنه هزار 1900-1911/ ق1318-30 پوند و سرانجام از 2000 ساالنه 1892-1900/ ق1310

  36.پرداخت نمودپوند به اين شركت 

كمپاني لينچ پس از ورود به كارون، دفاتري را در شهرهاي خرمشهر، اهواز و شوشتر دائر و   

 ة لينچ دامنةدر ابتدا به حمل كاال و مسافر ميان خرمشهر و اهواز پرداخت سپس با تكميل جاد

كارون و از آن ها به رراني خود را گسترش داد و به حمل كاال از انگليس، هند و ساير كشو كشتي

  .طريق به مناطق مركزي ايران پرداخت

اين كمپاني پس از ورود تالش زيادي كرد تا بتواند انحصار تجارت را حداقل در قسمت   

 ةپايين كارون در اختيار خود بگيرد اما موفق به اين كار نشد چون رقباي داخلي و خارجي اجاز

ترين رقيب اين كمپاني، شيخ مزعل  سرسختنخستين و . چنين كاري را به اين كمپاني ندارند

در انحصار خود داشت با ورود حكومت را راني كارون  مزعل چون كشتي. حاكم محمره بود

حمره و ايجاد تأسيسات جديد گمركي و باز شدن كارگزار، در محمره سخت مخالف به ممركزي 

راني و راه تجاري  ي كشتة به همين دليل استراتژي كه در پيش گرفت جلوگيري از توسع.بود

 كالن همراه با تهديد و رقابت تجاري آشكار با كمپاني ة دادن رشو،ابزار چنين سياستي. كارون بود

راني در كارون سود زيادي نداشته باشد برادران   وي بر اين باور بود كه اگر كشتي.برادران لينچ بود

واهد توانست انحصار تجارت لينچ از فعاليت تجاري در كارون دست برخواهند داشت و او خ
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 در اختيار كمپاني ناصري  را»كارون«در همين راستا كشتي خود به نام . كارون را در اختيار بگيرد

 اين كشتي در رقابت با كشتي بخار بالس لينچ به رفت و آمد ميان اهواز و محمره مشغول .قرارداد

التي اجاره كرده بود و از كشتي  گمركات كارون را نيز از حكومت ايةبود مزعل همچنين ادار

گرفت به همين خاطر، كمپاني لينچ را تحت فشار قرار داده بود   گمركي باالتري ميةبالس هزين

برادران لينچ بارها در مكاتبات خود با مقامات انگليسي از اقدامات شيخ مزعل عليه خود شكايت 

مدير شركت برادران لينچ در  37ديسي. مد. ها كه مربوط به ال  يك نمونه از اين شكايت.كرده بودند

 نوشته است به قرار فارس خليجمقيم سياسي انگليس در  ،38تالبوت.سي.بصره است و به كلنل ا

  : ذيل است

 كارون، معلوم ومسلم است از هنگام ة گروههاي متمايل به توسعةمزعل كه مخالفتش با هم«

 جريان كار او به محض .خالفت درآمده استم با ما نيز از در م1888بازشدن رود كارون در سال 

 ةاينكه بدان مصمم شده، از ايجاد هيچ مانعي بر سر راه ما، به منظور جلوگيري از حمل بار به وسيل

  . كشتيهاي بخار، خودداري نكرده است

ممنوعيت فروش محصول به ما، بازداشتن باربران از كاركردن براي ما، اقدام به هر عمل   

 ةپندارد كه توسع  او مي.باشد  اين موانع ميةابل دفاع وانهادن موضع ما، از جملممكن جهت غيرق

شود و  دهد باعث باز شدن پاي ايرانيان به آن مي منطقه در عين حال كه عظمت بيشتري بدان مي

 دادن كارها، ما را وادار به فايده جلوه وي اميدوار است كه با بي. اندازد او را از اقتدار مي

  39.».م برگرداند1888/ ق1306ني از رودخانه كند و منطقه را بار ديگر به شرايط قبل از نشي عقب

كه دولت انگليس بتواند كنترل و نظارت بيشتري بر تجارت  براي اين1307/1889در سال   

 دفتر كنسولگري در محمره تأسيس ،كارون داشته باشد و از كمپاني لينچ نيز حمايت عملي نمايد

داد به سفارت انگليس در تهران يا مقامات انگليسي  تفاقاتي كه در آنجا رخ ميكرد و تمام ا

اما اين كار هم نتوانست جلوي مخالفت تجار ايراني به خصوص شيخ مزعل و  40.كرد گزارش مي

  . معين التجار را بگيرد

ور اي يكبار خود به ط راني دو هفته  مخالفتها، به سرويس كشتيةكمپاني لينچ با وجود هم  

هاي نخي، مس و قند  مرتب ادامه داد و به حمل كاال پرداخت و از انگلستان و هندوستان پارچه
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 مسافر جا به جا و 2000م حدود 1890/ ق1308در مجموع اين شركت در سال . كرد وارد مي

م به 1893/ق1311 پوند درآمد داشت اين رقم در سال 018/1 تن بار حمل و حدود 328/1حدود 

  41. پوند درآمد رسيد517/1 نفر مسافر و حدود 2644كاال و  تن 851/1

م ادامه و مؤثر واقع شد چنان كه 1891/ق1309هاي مزعل با كمپاني لينچ در سال  مخالفت  

اي   كمپاني لينچ شكايت كرد كه شركت هيچ محمولهةم نمايند1891مارس / ق1309در رمضان 

ميان » پالس لينچ«مد و رفت منظم كشتي بخار ندارد و از ژوئن همين سال، آنها مجبور شدند آ

محمره و اهواز را متوقف كنند و به جاي آن يك كشتي كوچك به كار گرفتند و در پايان همين 

4شد كه  سال برآورد مي

5
 حمل و نقل كاال ميان محمره و بندر ناصري را كمپاني ناصري انجام 

به همين دليل آنها از حكومت هند تقاضاي . ر مسافر حمل كرده استداده و كمپاني لينچ بيشت

 ليره استرلينگ براي مدت پنج سال كردند و اظهار داشتند كه در هر 3000كمكي پستي معادل 

م حدود 1888/ ق1306اند و شركت آنها در سال   بدون هزينه، حمل كردهة نام400 تا 300سفر 

  42.رون ضرر كرده است ليره استرلينگ در عمليات كا674/3

به هر حال كمپاني لينچ تا زمان حيات شيخ مزعل سخت تحت فشار بود تا آنكه شيخ در   

با رسيدن شيخ خزعل به قدرت كه سياستي برخالف مزعل داشت .  به قتل رسيدم1897/ق1315

اي  هها و قبايل زيرفرمان خود بود كمپاني لينچ به فرصت تاز و درصدد راضي نگهداشتن انگليسي

م كه شركت ناصري به 1906/ ق1324 فعاليت خود دست يافت و موفق شد تا سال ةبراي توسع

دهي در قسمت پايين كارون مشغول شد، تقريباً تجارت قسمت پايين كارون را به  سرويس

  . صورت انحصاري در اختيار گرفت

 -شتر شوةعامل ديگري كه به كمپاني لينچ در گسترش تجاري كمك كرد تكميل جاد  

  لينچ بود كه توانست از طريق اين جاده كاالهاي هند و انگليس را تا اصفهان وةبختياري يا جاد

 زماني كه در قسمت پايين كارون بدون رقيب بود از طريق باال ةدر فاصل. بعد تهران حمل نمايد

ه مقدار اين كمپاني قيمت حمل مال االجاره را ب. بردن قيمت حمل و نقل سود زيادي بدست آورد

 شيلينگ و 30 دالر به 60 شيلينگ و 27 حمل و نقل كاال به لندن از ةزيادي باال برد چنان كه هزين
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 بعد از . شيلينگ در هر تن افزايش دارد و سود زيادي به دست آورد18 شيلينگ به 10به هند از 

قيمتها كه شركت ناصري كشتي تجاري جديدي به نام نصرت وارد قسمت پايين كارون نمود آن

  43.دوباره پايين آمد

 به فعاليت تجاري در كارون پرداخت و سود 25خالصه آنكه اگرچه كمپاني لينچ به مدت   

زيادي بدست آورد ولي براساس اسناد موجود وزارت خارجه در مجموع عملكرد اين شركت 

 رفتار كمپاني ةاز نحومثبت نبود وتقريباً تمام تجار و نمايندگاني سياسي كه با آنها در ارتباط بودند 

ها و نيز بختياريها، كارگزاران  لينچ ناراضي بودند از جمله تجار بومي مثل تجار شوشتر، اصفهاني

هاي خارجي مانند ونك هاوس وحتي خود نمايندگان  حكومت مركزي در محمره، شركت

ار نامناسب سياسي انگليس مثل لوريمر از شركت ناراضي بودند و اعضاي كمپاني را به خاطر رفت

في داشت ولي نارضايتي همگاني از لينچ داليل مختل 44.اند و عدم مسؤليت پذيري سرزنش كرده

 ةورزي زياد آنها بود كه همواره مترصد فرصتي بودند تا به منافع و سرماي مهمترين دليل آن طمع

اي تجاري را ه  كشتية كارون كه همةرغم متن صريح امتيازنام كه عليه اينبيشتري برسند از جمل

. كردند ملزم به پرداخت حقوق گمركي نموده بود آنها از پرداخت حقوق گمركي خودداري مي

هاي مختلف وارد قسمت باالي كارون شده و در آنجا به فعاليت تجاري  بعالوه آنها به بهانه

و هاي خود را به كشتي شوشان متصل  م چندبار دوبه1911/ق1329پرداختند از جمله در سال  مي

آنها حتي از پرداخت حقوق گمركي قطعات مربوط به  45.به سير در باالي كارون پرداختند

اند و   به دولت ايران اهدا كرده راهاي خود از جمله شوشان، به اين بهانه كه كشتي مزبور كشتي

 46.زدند بايستي ملزومات تعمير آن كشتي را از خارج وارد كنند از حقوق گمركي سرباز مي مي

 اصفهان براساس قرارداد ميان آنها - بختياري- شوشترةنين كمپاني لينچ در هنگام ساختن جادهمچ

 همچنين . پوند اجرا كنند55000 قرار بود كه ساخت پل و جاده را حداكثر تا مبلغ و بختياريها

گذاري شده بپردازند حال   درصدي بر مبلغ اصلي سرمايه6 ةبختياريها پذيرفتند كه هر ساله بهر

 12 آنها را نيز ة پوند بيشتر از بختياريها طلب كردند بلكه نرخ بهر3000آنكه اين كمپاني نه تنها 

درصد درنظر گرفتند كه حتي دولت انگلستان نيز در اين زمينه كه بختياريها از پرداخت بدهي 

  47.ستخود سرباز زده بودند حق را به بختياريها داد و كمپاني را مقصر و عامل اين اقدام دان
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برداري تجاري از آن  ي لينچ آن را تأسيس و نهايت بهرههاي تجاري كه كمپانيكي از مسير  

بود كه با گسترش تجارت در خوزستان و )  لينچةجاد( اصفهان - بختياري- اهوازةنمود جاد

ميزان اهميت را اين شد كه  اهميت اين راه افزوده مي، هر سال بر  صادرات و واردات كاالةتوسع

  48. ترسيم كرده است1 ميالدي طبق جدول شماره 1909 تا 1900 سالهاي ةدر فاصل» ارثويتگ«

  

 1909 تا 1900اهميت اقتصادي جادة لينچ از سال : 1 ةجدول شمار

 سال وزن بار به تن درآمدبرحسب ليره انگليسي درآمد برحسب قران

60000 1090 102 1900 

84000 1527 549 1901 

- - - 1902 

78000 1418 409 1903 

100000 1818 735 1904 

130000 3362 878 1905 

132000 2400 1281 1906  

170000 3100 1091 1907 

140000 2545 1348 1908 

200000 3636 1485 1909 

  194يخ سياسي، اجتماعي بختياري، صگارثويت، تار: مأخذ

  

اين جاده رو به افزايش گذاشت چه سال به سال فعاليت تجارتي كمپاني لينچ از طريق اگر  

 هزار پوند 250م به كمتر از 1905به طوري كه در سال . ولي در برخي سالها داراي نوسان بود

  .  رو به افزايش گذاشت1914 تا 1910اما مجدداً از سال . رسيد
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  )1900-1909(  بختياري- اهوازة اقتصادي جادحمل و نقل و اهميت: 1نمودار 

ر كارهاي تجارتي، مسير ايل راه نيز بود عشاير از اين جاده براي كوچ به اين راه عالوه ب  

  .كردند مناطق گرمسير نظير ايذه و يا نواحي سردسير همانند اطراف اردل استفاده مي

همچنين گسترش ناامني و .  دزفول اين راه از اهميت افتاد-آباد  خرمةبعدها با ايجاد جاد  

از اهميت تجاري به بعد م 1912/ ق1331ن جاده را از سال غارت كاروانها در كهگيلويه اي

  49.انداخت

  

  روند تحوالت تجاري كارون 

يكي از ويژگي بارزي كه در روند تحوالت تجاري كارون وجود داشت اين بود كه در مجموع 

اين در حالي است كه ميزان صادرات ايران به روسيه در اين . حجم واردات بيشتر از صادرات بود

 تواند داشته اين موضوع داليلي مختلفي مي 50. زماني در مجموع بيشتر از واردات از آنجاستةدور

 اقليم است چون بيشتر شهرهاي جنوب ايران از جمله ةلئباشد كه يكي از مهمترين آنها مس

خوزستان به كشت محصوالت كشاورزي مانند غالت و خرما مشغول بودند و از محصوالت 

در حالي كه شهرهاي شمالي و غربي . ش قيمت هستند برخوردار نبودندصنعتي كه داراي كش

 ة خام كه از اقالم عمدةجات و پنب به عنوان مثال برنج و ميوه. شتندايران توليدات متنوعي دا
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دليل ديگر . شد صادراتي ايران به روسيه بود در بنادر كارون اين كاالها جزء واردات محسوب مي

/ ق1318 لينچ در سال ة چنان كه در خوزستان تا قبل از تكميل جاد ارتباطي بودةمشكل شبك

 مناسب تجارتي كه بتواند اين ايالت را به مناطق مركزي و داخلي ايران ة هيچ جادم تقريبا1900ً

 لينچ هم چندماه در طول سال به دليل ةحالي بود كه جاد  اين در.وصل نمايد وجود نداشت

همين خاطر بيشتر صادرات كارون را محصوالت كشاورزي خود يخبندان و سرما مسدود بود به 

داد كه تا حد خاصي توان و قابليت رشد و ارسال به خارج داشتند، به  ايالت خوزستان تشكيل مي

خصوص كه به دليل ابزار و ساختار سنتي حاكم بر كشاورزي، ميزان بازدهي اين محصوالت نيز 

قل نيز بر ميزان تجارت كارون تأثير داشتند چون بيشتر همچنين وسايل حمل و ن. خيلي پايين بود

شد و به دليل  الغ جابه جا مي قاطر، شتر و اةها مال رو بود و غالب مال التجاره هم به وسيل جاده

 پرورش و نگهداري حيوانات به خصوص قاطر باالتر از ة حمل كاال پايين و هزينةكه هزيناين

اي به جا به جا نمودن كاالها  مكاريان عالقه. آمد ه دست ميمبلغي بود كه از حمل و نقل كاال ب

  . دادند نشان نمي

بدين ترتيب عوامل مختلفي در روند تحوالت تجاري كارون تأثير داشتند و موجب نوسان   

 ميزان حجم و تركيب تجارت اين رود شده بودند كه به اختصار اين نوسانات حجم تجارت و

 و پس از آن ساخت و تركيب تجاري كارون مورد تجزيه و گيردعلل آن مورد بررسي قرار مي 

   . گيرد ر مياتحليل قر

توان شناختي كلي نسبت به حجم مبادالت تجاري كارون پيدا  با بررسي آمارهاي موجود مي  

هاي نخستين فعاليت كارون داراي روندي رو به رشد بود  اين حجم مبادالت از همان سال. كرد

شود كه از سال   بازرگاني خارجي خوزستان در همين سالها مشخص ميولي با بررسي جدول

م افزايش حجم صادرات تقريباً همگام با رشد حجم واردات بود به 1890-98/ ق1316-1308

 درصد بوده در حالي كه ميزان رشد 07/1نحوي كه رشد واردات در مقياس استرلينگ معادل 

 يعلت اين برابر.  درصد بوده است67/1عادل صادرات در همين دوره در مقياس استرلينگ م

نسبي ميزان حجم صادرات در مقايسه با واردات بيشتر رقابت شيخ مزعل با كمپاني لينچ و 

 عالوه بر آن .حكومت مركزي و داشتن ديدگاه انحصاري نسبت به تجارت كارون بوده است
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مقدار بيشتري كاال به نواحي  لينچ نيز تكميل نشده بود تا كشورهاي خارجي بتوانند ةهنوز جاد

همچنين نظام اجتماعي سنتي خوزستان نيز پذيراي مصرف . داخلي و مركزي ايران صادر نمايند

م ميزان حجم واردات بيشتر از ميزان حجم 1896/ق1314فقط در سال . محصوالت خارجي نبود

حصول و افزايش رشد  مةسابق ايش اين بود كه با وجود بازده بي اين افزةدليل عمد. صادرات بود

بازرگاني خارجي، قيمت گندم براساس توافقي كه ميان شركتهاي اروپايي صورت گرفت افزايش 

پيدا نكرد شيخ مزعل نيز اندكي بعد، آن را پذيرفت اين توافق نشانه آن بود كه تالش شيخ مزعل 

  51.براي انحصار تجارت خاتمه يافته بود

م نيز داراي روندي آرام و رو به 1898-1914/ ق1316-1333ميزان حجم تجارت از سال   

م بيشتر از حجم 1912/ ق1331رشد بود ولي ميزان افزايش حجم واردات به استثناي سال 

م 1909-1914/ ق1327-1333م و نيز از 1900/ ق1318 اين روند افزايش در سال .صادرات بود

 لينچ و ةاز كار جادم به دليل آغ1900 /ق1318در سال . تري داشت هنگ پرشتابضرب آ

/ ق1318-27ولي از سال . گسترش فعاليت كمپاني لينچ افزايش واردات شتاب بيشتري پيدا كرد

 حجم تجارت رشد خيلي كندي داشت كه اين كاهش بيشتر به خاطر تحوالت 1909-1900

ي در اين دوره حضور سياس. سياسي و آشفتگي اوضاع اجتماعي مقارن با دوران استبداد صغير بود

تجار در تحوالت سياسي، اقتصادي ايران كاهش يافت و اين امر بر ميزان حجم تجارت اثر 

م جهت حركت تجاري كارون از روند كاهش 1902/ق1320محسوسي گذاشت حتي در سال 

صادرات و افزايش واردات تغيير كرد و به افزايش صادرات و كاهش واردات منجر شد كه دليل 

سالي، بدي وضع محصوالت زراعتي و ركود اقتصادي بود كه در  اين تغيير روند خشكةعمد

عالوه بر آن  52.م در ايالت خوزستان به وجود آمده بود1900-1901/ ق1318 -19خالل سالهاي 

اي  تجارت مستقيم بين كويت و هند نيز به وجود آمده بود و از بندر محمره به عنوان بندر واسطه

  53.شد استفاده نمي

م به دليل بروز جنگ روسيه و ژاپن 1904-5 /ق1322-23وره فقط در سال در طول اين د  

 درصد كاسته شد و 5/6در بنادر كارون برخالف ساير مناطق ايران كه از حجم كلي تجارت ايران 

 درصد كاهش داد، روند تجاري متفاوت بود و برحجم تجارت 12/9واردات ايران را به ميزان 



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج محيطتوسعه اقتصادي، 172

-22تومان افزايش حجم تجارت نسبت به سال  002/633جي با افزوده شد و در بازرگاني خار

دليل اين افزايش حجم تجارت اين بود كه به دليل مسدود .  روبرو هستيمم1903-4/ ق1321

شدن راههاي تجاري شمالي و غرب ايران، بيشتر تجارت ايران از طريق اين مسير انجام شد به 

 حمل و نقل نيز شده بود تجار ةش هزين لينچ كه موجب كاهةخصوص با گسترش فعاليت جاد

 خود را از مسير كارون به خارج صادر و ةمناطق مختلف مانند اصفهان، توانستند مال التجار

  54.كاالهاي خريداري شده خود را از همين مسير به نواحي داخلي ايران انتقال دهند

يكي . هش داشت بنابه داليلي كام1904-1909/ ق1322-27ميزان حجم تجارت كارون از   

 چون حمل كاال براي استربانان توجيه .از اين داليل كاهش وسايل حمل و نقل همچون قاطر بود

اي قاطر  همچنين فروش دوره. رفتند اقتصادي نداشت برخي اوقات به راههاي شمالي ايران مي

ن شده باركش از جنوب ايران از جمله نواحي شوشتر به هند موجب كاهش تعداد آنها در خوزستا

 9بود كه در مجموع اين مسائل باعث افزايش قيمت حمل و نقل در اين دوره شد و از يك ليره و 

راهداريهاي غيرمجاز نيز از هر تن مال  55. شيلينگ افزايش يافت3 ليره و 5شيلينگ در هر تن به 

  56.گرفتند  قران به طور غيرقانوني مي100التجاره 

به  ،57م افزايش چشمگيري داشت1909-1914/ ق1327-33ميزان حجم تجارت از سال   

م ميزان بازرگاني خارجي نسبت به سال قبل از آن 1909-1910/ ق1327-28خصوص در سال 

 در اين زمان ميزان حجم واردات، نسبت به . تومان افزايش داشته است5477735به ميزان 

به صادرات كشف نفت و  اين تغيير نسبت واردات ةصادرات افزايش زيادي يافت كه دليل عمد

وارد كردن قطعات و تجهيزات مربوط به شركت نفت و نيز تغيير الگوي مصرف در خوزستان بود 

  58.كه موجب افزايش ورود كاالهاي غيرضروري و تجملي شد
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  )1890-1913(بازرگاني خارجي و بازرگاني كل خوزستان : 2نمودار 

  

م ميزان رشد واردات در مقياس 1898-1914/ ق1316-1333در مجموع در خالل سالهاي   

.  درصد بود52/3 درصد و ميزان رشد صادرات در مقياس استرلينگ برابر با 16/5استرينگ برابر با 

 و ميزان رشد تجارت خارجي 57/4در همين دوره ميزان رشد تجارت كل در مقياس استرلينگ 

 ميان ارزش ةم پيداست كه عدم موازنبراساس اين ارقا 59. درصد بود83/4در مقياس تومان برابر با 

يكي از داليل اين عدم توازن اين بود كه كاالهاي . كاالهاي صادراتي و وارداتي برقرار بوده است

 لينچ به اصفهان و ةرسيد و از طريق جاد وارداتي از كارون صرفاً به مصرف ايالت خوزستان نمي

شد ولي بيشتر   حتي به كويت نيز فرستاده ميتهران و يا از طريق دزفول به قبايل لر در لرستان و

  . حجم صادرات فقط اختصاص به محصوالت خود ايالت خوزستان داشته است
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واردات �درات"

  
  )1890-1913( واردات و صادرات خوزستان نمودار: 3نمودار 

  

توان با اختالف در  همچنين اين عدم موازنه ميان حجم كاالهاي صادراتي و وارداتي را مي  

بدين صورت كه كاالهاي وارداتي به طور كلي به دليل نبود منابع . توضيح دادكشش قيمت آنها 

داخلي عرضه و كميابي كاالهاي جانشين داراي كشش قيمت بودند يعني واردات تاب و توان 

كه كاهشي در ميزان تقاضاي آنها عوارضي گمركي را داشتند بدون اين باالي حمل و نقل و ةهزين

االهاي صادراتي كه بيشتر محصوالت كشاورزي خود خوزستان بود در حالي كه ك. پديد آيد

 ةدر نتيجه اكثر محصوالت كشاورزي مناطق داخلي ايران به دليل هزين. كشش بهاي كمتري داشت

توانست صادر شود و اقالم صادراتي فقط شامل محصوالت كشاورزي  باالي حمل و نقل نمي

ي صادراتي ترياك استثناء بود چون از كشش قيمت شد و فقط در ميان كاالها ايالت خوزستان مي

و كاالي جانشين نيز نداشت از بااليي برخوردار و براي آن تقاضاي جهاني زيادي وجود داشت 

 اين عوامل و ةبا وجود هم 60.شد آمد و صادر مي رو از مناطق مركزي ايران به كارون مي اين

ستان اگر از ميزان ارزش حجم واردات مشكالت، ميزان ارزش حجم كاالهاي صادراتي از خوز

  61. شش برابر افزايش يافته بود1890-1913/ ق1308-1332 زماني ةكمتر بود ولي در فاصل
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 رشد م1890-1914/ ق1308-1333در مجموع حجم تجارت كارون در خالل سالهاي   

 41/9ن  درصد و براساس توما65/5 استرلينگ ميزان اين رشد ةخوبي داشته است كه برحسب لير

  62.درصد بوده است

  

 هاي مختلف اقتصادي ارتباط تجاري كارون با حوزه

با واگذاري امتياز كارون، روابط تجاري ميان بنادر كارون با مراكز مختلف اقتصادي جهان برقرار و 

اي بود كه شامل بندر محمره،   منطقهة ارتباطي، حوزة نخستين حوز.روز به روز توسعه يافت

. گرفت راني كارون را دربر مي شد تجارت و تمام طول مسير قابل كشتي  ميناصري و شوشتر

شد كه از موقعيت سياسي،   بعدي ملي بود كه بيشتر شامل شهرهاي اصفهان و تهران ميةحوز

ترين  حجمداشت كه پر المللي قرار  بينةاقتصادي مهم و حساسي برخوردار بود و سرانجام حوز

در اين حوزه بنادر كارون با مراكز مهم اقتصادي جهان در . شد  تجاري كارون محسوب ميةحوز

 ارتباط برقرار نمودند كه از اين مناطق، فارس خليجاروپا، هندوستان، شرق دور و سواحل 

در اين بخش به بررسي و تجزيه و . انگلستان، هند و بصره از اهميت بيشتري برخوردار بودند

  . شود  ياد شده پرداخته مية حوزتحليل روابط تجاري بنادر كارون با سه

   اقتصادي محمره، ناصري و شوشتر ة روابط تجاري كارون با حوز-1

اي و در عين حال اساسي تجارت كارون   منطقهة اقتصادي محمره، ناصري و شوشتر حوزةحوز

 اين سه مركز مهم اقتصادي بنا شده و ةشد زيرا اساس تجارت خارجي كارون بر پاي محسوب مي

ماهيت بندرهاي محمره . گرفت واردات و صادرات اين مسير تجاري در اين شهرها انجام ميتمام 

 ةو ناصري بيشتر تجارتي بود در حالي كه شوشتر داراي موقعيت توليدي، تجارتي و مركز عمد

بندرهاي محمره و ناصري به دليل موقعيتي كه داشتند با . اقتصادي متصل به خشكي كارون بود

 تجارت و ناصري به مهمترين ةتوسعه زيادي پيدا كردند و بندر محمره به دروازگشايش كارون 

اي كارون تبديل شدند و در مجموع اين سه مركز اقتصادي نقش  مركز تجارت بين رودخانه

  . هاي مختلف اقتصادي ايفا نمودند اساسي در برقراري روابط تجاري كارون با حوزه
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 شهرهاي شوشتر و ناصري نيز در همين دوره طبق گزارشهاي تجاري موجود از طرف  

كاالهاي مختلفي به محمره حمل شد كه به ترتيب ارزش صادراتي آنها شامل ترياك، پشم، كتان، 

  . شد گندم و فرش بود عالوه بر اينها كاالهايي به صورت متفرقه نيز به محمره حمل مي
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  )1810-1910(واردات و صادرات بندر محمره : 4نمودار

  

دهد حجم واردات بندر محمره به استثناي سال  ان كه نمودار باال نشان ميچن  

و به مرور زمان نيز افزايش يافت و نهايت . م بيشتر از حجم صادرات از آنجا بود1902/ق1320

م و به دليل گسترش واردات و سيل شركت نفت 1909-10/ق 1327-28افزايش آن در سالهاي 

  . بود

   اقتصادي مليةا حوز روابط تجاري كارون ب-2

بيشتر به .  تجارت با خشكي شكل گرفته بودةپاي كه به اتكاء و برتجارت كارون به دليل اين

 دولت انگليس ةگسترش ارتباط تجاري با شهرهاي داخلي ايران چشم دوخته بود و هدف عمد

چرا كه . ودنيز از در انحصار گرفتن تجارت كارون، همين نفوذ در شهرهاي داخلي مانند اصفهان ب

 استيالي بازرگاني انگليس ةاصفهان بزرگترين مركز بازرگاني در جنوب تهران و حد شمالي منطق
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چون از اين شهر راههاي متعددي به نقاط مختلف ايران كشيده شده  63.رفت در ايران به شمار مي

ايران اش را بر تمام نواحي غربي  وانست سلطهت شد مي بود و هر قدرتي كه برآن مسلط مي

به همين دليل دولت انگليس بالفاصله پس از محمره، كنسولگري خود را در  64.گسترش دهد

اصفهان افتتاح كرد تا بتواند از آن در جهت رسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي خود استفاده 

 اصفهان و - شوشترةو نيز در همين راستا بود كه همواره از كمپاني لينچ جهت ساخت جاد 65.كند

  66.كرد  محمره حمايت مي-رانته

شد شامل ترياك،  ترين محصوالتي كه از طرف تهران و اصفهان به كارون منتقل مي عمده  

ترين محصوالت اروپايي و هندي ارسالي به اصفهان و  مهم. تنباكو، خشكبار، پشم خام و قالي بود

  . تهران نيز شامل قماش، قند، شكر، فلزات، چاهي و قهوه بود

اين دوره حجم محموالت ارسالي از اهواز به اصفهان به مراتب بيشتر از ميزان در طول   

م به 1911 /ق1329حجم كاالهاي حمل شده از اصفهان به اهواز بود و اين افزايش حتي در سال 

نزديك سه برابر و نيم رسيد كه اين ناشي از همان اختالفات ميان واردات و صادرات حجم 

  . تجارت كارون بود

صه آنكه با توجه به مطالب ياد شده، ايجاد روابط ميان بنادر كارون با شهرهاي اصفهان خال  

 گرچه وجود مشكالتي نظير صعب العبور بودن . گشايش كارون بودةو تهران از اهداف عمد

هاي موجود در  مسير، مسدود شدن اين راه در فصل زمستان، نيز كمبود حيوانات باركش، ناامني

 موانعي را سر راه دولت انگلستان ايجاد كرد ولي ،67هاي تجار محلي و دولت يراهها و كارشكن

اين دولت با نفوذ در اين منطقه به رقابت اساسي با روسيه پرداخت و دست اين كشور را از 

  .  و جنوب ايران تقريباً كوتاه نمودفارس خليجتجارت 

  المللي   اقتصادي بينة روابط تجاري كارون با حوز-3

 ة مطالعه، ميان بنادر كارون با برخي كشورهاي اروپايي، هند، بصره و ساير بنادر حوزةوردر د

 حجم مبادالت تجاري ولي در ميان اين كشورها، بيشترين روابط تجاري وجود داشت فارس خليج

به انگلستان و هند اختصاص داشت كه در اين فصل به روابط تجاري كارون با اين كشورها 

  . ستپرداخته شده ا
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   روابط تجاري بنادر كارون با انگلستان -الف

 مهم ة همواره، درصدد نفوذ در اين منطقفارس خليجدولت انگلستان از آغاز ورود استعمارگران به 

سياسي و تجاري بود اين سياست در طول دوران حكومتهاي صفويه، افشار، زند و قاجار ادامه 

ستعمارگراني همچون اسپانيا، پرتقال، هلند و فرانسه يافت و در همين راستا به رقابت سختي با ا

  . پرداخت

با گسترش نفوذ انگلستان، شركتهاي مختلفي در ايران شروع به فعاليت كردند به طوري كه   

 ميالدي حدود 19 دوم قرن ة چهاردهم هجري قمري در نيمة سيزدهم و اوايل سدةدر اواخر سد

  68.اليت داشتندپانزده شركت تجاري انگليس در ايران فع

انگلستان براي بدست آوردن منافع تجاري بيشتر در مناطق جنوبي و شرقي ايران، عالوه بر   

اي از تجار  همچنين عده. كرد هاي انگليسي از تجار هندي نيز استفاده مي بازرگانان و تجارتخانه

تحت حمايت دولت . ايراني نيز به دليل اينكه توان رقابت تجاري با بازرگانان خارجي نداشتند

  69.انگلستان قرار گرفتند

هاي تجاري انگلستان و سه ماه پس از آن، دريافت امتياز  با گشايش كارون به روي كشتي  

بانك شاهي و آنگاه، كشف نفت و تأسيس شركتهاي مربوط به آن، نفوذ انگلستان در جنوب 

ها، عالوه  انگليسي. فت تجاري كارون بسيار گسترش ياةغرب ايران به خصوص خوزستان و حوز

 و از راه گسترش اي آن نيز نفوذ پيدا كردند كرانه، در مناطق پس فارس خليجها و سواحل  بر كرانه

هاي  هايي از شركت شعبات بانك شاهنشاهي، برپايي ادارات انگليسي تلگراف و تأسيس شعبه

 جنگ جهاني اول در ةنگذاري پرداختند و موفق شدند تا در آستا تجاري و اقتصادي، به سرمايه

 مهم اقتصادي بلوچستان، سيستان، مشهد و كرمان و كارون فعاليت اقتصادي داشته ةسه حوز

انگليس از اين طريق توانست ضمن رقابت با دولت روسيه، به تجارت هند كمك كند . باشند

رود و همچنين در جنگ جهاني اول با پيوندي كه ميان مناطق بندرعباس، كرمان، كارون، اروند

كرد كامل   زنجير انگليس كه هند را به مصر متصل ميةدجله و فرات ايجاد كرد، توانست سلسل

 دوم قرن نوزدهم در جنوب غربي ايران ةبدين ترتيب نفوذ تجاري انگلستان از نيم 70.گرداند
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افزايش يافت و با گشايش كارون فصل جديدي در روابط تجاري و سياسي ميان ايران و 

  .  كارون تبديل شدةباز شد و اين كشور به نخستين طرف تجاري ايران در حوزانگلستان 

مهمترين واردات بنادر كارون از انگليس به ترتيب حجم و ارزش وارداتي آنها شامل قماش،   

ترين كاالهاي صادره از  و عمده. شد هاي گوني برنج و كبريت مي قند، شكر، فلزات، قهوه، كيسه

گندم، جو، پشم، پوست و فرش، : ان به ترتيب ارزش صادراتي عبارت بودند ازاين بنادر به انگلست

هاي روغني، قماش محلي، كتان خام، صمغ،  خرما، ترياك، حيوانات زنده نظير اسب و قاطر، دانه

  .  روغن، برنج، ابرشيم، تنباكو و نفت

   روابط تجاري بنادر كارون با فرانسه -ب

 14/ ق1271رن نوزدهم با امضاي قرارداد مودت تجاري با ايران در  دوم قةدولت فرانسه نيز از نيم

م، نفوذ خود را در ايران گسترش داد و به دنبال به دست آوردن پايگاه تجاري در 1854 ةژوئي

با ديدار ناصرالدين شاه از . ايران بود كه با مخالفت دولت انگليس مواجه شد و به نتيجه نرسيد

م روابط اين دو كشور گسترش 1873/ق1290خود به اروپا در فرانسه در نخستين مسافرت 

با گشايش كارون اين كشور هم درصدد برقراري روابط تجاري با بنادر كارون بر آمد اما  71.يافت

به دليل نداشتن پايگاه تجاري و مخالفت دولت انگليس فقط درحد محدودي موفق به اين انجام 

  . كار شد

-10 /ق1323-1328 فرانسه با بنادر كارون مربوط به سالهاي هاي تجاري بيشترين فعاليت  

م انجام 1907-8/ق1325-26 در اين مدت بيشترين حجم صادرات فرانسه در سال .م بود1905

.  درصد ارزش كل صادراتي بندر كارون را به خود اختصاص داده بود87/9شد كه در مجموع 

 05/3م است كه در مجموع 1896 /ق1314 بيشترين حجم واردات از فرانسه نيز مربوط به سال

دهد  بدين ترتيب آمار و ارقام موجود نشان مي. شد درصدد ارزش كل واردات كارون را شامل مي

كه در مجموع ميزان ارزش كلي صادرات بنادر كارون به فرانسه به مراتب بيشتر از ارزش كل 

شد شامل محصوالت  ه فرانسه صادر ميترين كاالهايي كه ب عمده. واردات اين بنادر از فرانسه بود

ترين كاالهاي وارداتي از آن  هاي روغني بود و عمده كشاورزي مانند گندم، ترياك، خرما و دانه

  . كشور نيز بيشتر مصنوعات ساخت فرانسه بود
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  روابط تجاري بنادر كارون با هندوستان  -پ

ن نيز روابط تجاري وجود ميان بنادر كارون به خصوص محمره با هند قبل از گشايش كارو

تجار محلي خوزستان . و از همان زماني كه شيخ جابرخان تجارت كارون را گسترش داد. داشت

 گمرك و دفاتر كارگزاري داخلي ةبا هند روابط تجاري محدودي داشتند گرچه به دليل نبودن ادار

 دقيق حجم تجارت و خارجي هيچ آمار و ارقام رسمي وجود ندارد كه بتوان براساس آن به طور

ولي تجار محلي به خصوص آل كعب . بنادر كارن را با بنادر و شهرهاي مختلف هند بررسي نمود

هاي تجاري هند كه به مقصد بصره در  با هند روابط تجاري محدودي داشتند همچنين كشتي

 تخليه و  خود را به مقصد اين بندرةكردند و مال التجار حركت بودند معموالً در محمره توقف مي

هاي تجاري  با گشايش كارون به روي كشتي. كردند  ارسالي به بصره را نيز بارگيري ميةمال التجار

خارجي، بنادر محمره و ناصري به مراكز اصلي ورود كاالهاي هندي تبديل شدند و جاي بندر 

  . بوشهر، بندر عباس و بندر لنگه را گرفت

د به ترتيب ارزش وارداتي شامل منسوجات، قند، ترين كاالهاي وارداتي ايران از هن عمده  

و صادرات عمده به هند نيز به ترتيب . هاي گوني، برنج و كبريت بود شكر، فلزات، قهوه، كيسه

ميزان و ارزش صادراتي آنها شامل گندم، جو، پشم، پوست، فرش، خرما، ترياك، اسب و قاطر، 

  . شد غ، روغن و تنباكو ميهاي روغني، قماش محلي و كتان خام، اقسام صم دانه

عالوه بر كشورهاي ياد شده بنادر كارون با كشورهاي ديگري مانند روسيه، آلمان، استراليا،   

 تجاري روابط مريكا و هنك كنگ، بندر بصره، كويت، بحرين و مسقط نيزآتركيه، مصر،  هلند،

  .داشتند

  

  تجارت كارون  تأثيرات نفت بر

 آن خوزستان ة سياسي، اقتصادي در ايران و به تبعةو تحوالت عمدپيدايش نفت سبب ايجاد تغيير 

ترين منبع  و به مهم. و كارون شد به نحوي كه پس از اندك زماني پايه اقتصاد ايران قرار گرفت

 ايران و خاورميانه بود ة اينكه اولين منطقةايالت خوزستان به واسط. درآمد مالي كشور تبديل شد

اهميت زيادي برخوردار گرديد و توجه حكومت مركزي   از جايگاه وكه در آنجا نفت كشف شد



 

  

181   راني تجاري كارون و نقش آن در تحوالت سياسي، اقتصادي ايران كشتي

ايران و قدرتهاي خارجي را هرچه بيشتر به خود جلب نمود و از آن به بعد در سرنوشت سياسي، 

 ةدر اين قسمت هدف نه بررسي پديد. اقتصادي ايران به مهمترين فاكتور تأثيرگذار تبديل گرديد

ي، اقتصادي ايران، بلكه صرفاً بررسي تأثير نفت بر تجارت نفت و نقش آن در تحوالت سياس

 در مسجد 1908 مي26 /ق1326كارون است بدين معني پس از پيدا شدن نفت در تاريخ 

سليمان، شركت نفت از طريق رود كارون شروع به وارد كردن تجهيزات حفاري و ابزارآالت 

راني كارون افزوده شد به نحوي كه در  كرد و برحجم تجارت و كشتي» در خزينه«مربوط به آن به 

م حجم تجارت كارون بيشتر از تمام دوران فعاليت خود در گذشته شد به 1910/ ق1328سال 

خاطر افزايش حجم حمل تجهيزات مربوط به حفاري، شركت نفت از طريق سفارت انگليس 

و ساير هاي آهني  خواستار تردد يك كشتي مخصوصي به نام بالس لينج جهت حمل لوله

 /ق1327 ةحج  ذي15ش كارگزاري محمره در تاريخ و كشتي مزبور طبق گزار. تجهيزات شد

م 1910/ق1328 صفر 17در همين راستا سفارت انگليس در  72.م از بغداد وارد محمره شد1909

 ورود لنج مزبور جهت حمل وسايل ة ايران خواستار اجازةاي به وزارت خارج ضمن ارسال نامه

  . ر قسمت باالي كارون شد كه مورد موافقت قرار گرفتشركت نفت د

 عبادان كه بعد مقر اين شركت شد ة بريم واقع در جزيرةهمچنين شركت نفت در منطق  

 دولت ايران اقدام به وارد كردن بعضي وسايل شركت نفت و اتومبيل باركش و وسايل ةبدون اجاز

ت ايران در محمره روبرو شد ولي چون در تراموا و راه آهن نمود كه با مخالفت كارگزاري دول

 ياد شده مأمور گمرك و مستحفظي وجود نداشت شركت باز از آن محل براي وارد كردن ةمنطق

  73.تجهيزات خود استفاده كرد

 و كمي پس از آن م1911 اكتبر 25 /ق1330با گسترش فعاليت شركت و استخراج نفت در   

نفت سفيد، بنزين و نفت سوخت در مقادير كم در اي از قبيل  توزيع محصوالت پااليش شده

 تن و گسترش 43000م به مقدار 1912 /ق1331 نفت در ةبازارهاي محلي و حمل اولين مجموع

م به ميزان 1914/ق1333 تن و در سال 81000م به ميزان 1913 /ق1332صادرات نفت در سال 

 اساسي و ةبه عنوان يك سرمايدولت انگليس بيش از پيش توجه خود را به نفت  ،74 تن274000

  . سودآور نسبت به تجارت كارون معطوف نمود
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م براي تبديل سوخت ناوگان خود به نفت و 1914 /ق1333با تصميمي كه انگليس در سال   

سپس خريد سهام شركت نفت ايران و انگليس اتخاذ كرد صنعت نفت ايران براي نيروي دريايي 

 رود كارون و ةو از آن پس ايالت خوزستان و حوز 75.كردسلطنتي انگليس اهميت حياتي پيدا 

 فقط به خاطر اهميت تجاري يا به منظور دفاع از هندوستان مهم نبودند بلكه اهميت فارس خليج

به همين خاطر دولت انگليس در طول جنگ براي حفاظت از تأسيسات و  76.جديدي نيز يافتند

  . هاي نفت تالش زيادي نمود لوله

 سياست در ةگ جهاني اول دولت انگليس كه خود را پيروز ميدان عرصپس از جن  

نفت   خود را برةم سلط1919 /ق1338كرد سعي كرد با اجراي قرارداد  خاورميانه قلمداد مي

 ة و حوزفارس خليج ة از اين زمان به بعد استراتژي انگلستان در ايران و حوز.تحكيم بخشيد

چرا كه دولت انگليس بر . تجارت كارون متوجه نفت گرديدش از ر پيدا كرد و توجهكارون تغيي

 فارس خليج ةتواند به منافع سياسي، اقتصادي خود در حوز اين باور بود كه با تكيه بر نفت بهتر مي

ما در «: هاي لردكرزن نمايان است كه و ايران دسترسي پيدا كند اين نيت دولت انگليس از اين گفته

ايي هنگفتي به صورت مناطق نفتي داريم كه براي تأمين احتياجات  جنوب غربي ايران دارةگوش

  77.»درياداري بريتانيا منظور شده و ما را داراي منافع مهمي در اين گوشه از دنيا كرده است

م به 1914/ ق1333 نشان داده شد استخراج و فروش نفت ايران از 5-1چنان كه در جدول   

بدين ترتيب . شد ترين سود آن نصيب دولت انگلستان ميبعد افزايش چشمگيري پيدا كرد و بيش

 تغيير پيدا كرده و از تجارت فارس خليج ةسياستگذاري انگلستان بعد از جنگ جهاني اول در حوز

كارون و حمايت از حكام مهمي متوجه نفت و حمايت از حكومت مركزي ايران شد چرا كه 

 منافع اقتصادي بيشتر در ايران نيازمند به دولت انگليس براي جلوگيري از خطر بلشويسم و كسب

يك حكومت متمركز و قدرتمند بود كه با روي كار آمدن رضاشاه، انگليس به اهداف خود در اين 

 به فارس خليجزمينه رسيد و تجارت كارون كه بيشتر متكي به خشكي و براي انتقال كاال از 

 راههاي زميني در ارتباط بود و اين راهها با كه بان بود و به دليل اينشهرهاي داخلي و مركزي ايرا

عدم . مشكالت زيادي همچون ناامني جاده، كمبود وسايل حمل و نقل، شرايط آب و هوايي

هاي  حمايت حكام محلي، عدم استقبال تجار و نظاير آن روبرو بود جاي خود را به خطوط لوله
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 ياد شده را نداشت و انگلستان هاي شوسه پس از آن به راه آهن داد كه مشكالت نفت و جاده

 شوسه و سپس راه آهن، كاالهاي خود را به هركجا كه ةتوانست از بنادر خوزستان از طريق جاد

راني    و سود الزم را دريافت نمايد ولي دولت ايران نتوانست از كشتيخواست انتقال دهد مي

  78. بهينه و الزمه را ببردةكارون استفاد

  

 نتيجه 

هاي سياسي،  هاي خارجي، تغيير و تحوالت زيادي در عرصه ون به روي كشتيبا گشايش كار

از نظر سياسي مراكز جديد سياسي مانند . اقتصادي و اجتماعي در ايالت خوزستان به وجود آمد

 ةهاي خارجي ايجاد شد همچنين پراكندگي قدرت سياسي و روحي كارگزاري و كنسولگري

 دولت انگلستان كمك كرد تا نفوذ خود را در خوزستان و خودمختاري شيوخ و خوانين قبايل به

  . شهرها داخلي ايران مانند اصفهان گسترش دهد

هاي  از نظر اقتصادي، تأسيسات جديد بندري و تجارتي مانند گمركخانه، كاروانسرا، خانه  

ي ها ايجاد شد بنادر جديدي نظير بندر صاحبقرانيه و ناصر پست و تلگراف، بازارها و مغازه

  . تر شدند احداث و بنادر قديمي نيز فعال

گسترش تجارت كارون و افزايش توليد محصوالت كشاورزي برساختار اجتماعي، اقتصادي   

 .اي به حالتي از شبه فئوداليسم تبديل شد خوزستان نيز اثرگذاشت و از سيستم چادرنشيني و قبيله

 كاالهاي تجملي و مصرفي بيشتر در نتيجه وضعيت معيشتي مردم بهتر شد و گرايش به مصرف

المللي توسعه پيدا  اي، ملي و بين  منطقهةعالوه بر آن تجارت خارجي بنادر كارون در سه حوز. شد

 ة لينچ، شهر اصفهان به يكي از مراكز عمدة ملي با آغاز به كار جادةكرد به نحوي كه در حوز

يز روابط بنادر كارون با كشورهاي المللي ن  بينةدر حوز. كاالهاي انگليسي و هندي تبديل شد

  . ، اروپا، هند شرق دور برقرار گرديد و تا جنگ جهاني اول رو به گسترش بودفارس خليجسواحل 

هاي سياسي،  راني كارون در زمينه  پيشرفتها و نتايج مثبتي كه تجارت و كشتيةبا وجود هم  

سي، اقتصادي ايران، كارون  سياةاقتصادي و اجتماعي به همراه داشت با ورود نفت به عرص

گزاريهاي انگلستان جاي خود را به  اهميت سياسي، اقتصادي خود را از دست داد و در سياست
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بدين معني كه با توجه به مقتضيات زمان و تحوالت جهاني، انگلستان از اين . مالحظات نفتي داد

 بازار تجاري اصفهان و يابي به آبراهه براي رسيدن به اهداف سياسي، اقتصادي خود نظير دست

رقابت با روسيه استفاده كرد و با ايجاد تحوالت جديد جهاني، استراتژي خود را تغيير داده و 

معطوف به صنعت نفت شد به سخن ديگر چون تجارت كارون متكي به تجارت زميني و 

ياسي و ها، مالحظات س خشكي بود و اين نوع تجارت با گرفتاريهاي مختلفي مانند ناامني جاده

المللي، شرايط اقليمي، وسايل حمل و نقل و تهديدهاي ديگر روبرو بود در نتيجه  تحوالت بين

  . تحت تأثير شرايط جهاني و داخلي جديدي كه به وجود آمد، اهميت تجاري خود را از دست داد

 از توان استدالل كرد كه دولت ايران نتوانست بدين ترتيب با توجه به نتايج حاصله چنين مي  

شرايط بسيار مناسبي كه به بعد از واگذاري امتياز كارون به وجود آمده بود استفاده نمايد زيرا اين 

بايست از طريق تجارت كارون، با افزايش انباشت سرمايه  نفوذ در بازارهاي جهاني و  دولت مي

نمود  داري تجاري و صنعتي ايران مي حمايت از تجار داخلي، كمك زيادي به گسترش سرمايه

 ياد شده است دست به اين اقدام نزد بلكه برعكس نيز عمل ةولي متأسفانه نه تنها در سه حوز

هاي نامناسب  بايستي به مبارزه با سياست كرد، بدين معني كه تجار داخلي كه از يك سو مي

حكومت مركزي و از سوي ديگر به رقابت تجاري با بازرگانان و شركتهاي تجاري خارجي 

نتوانستند تحول عميقي در نظام اقتصادي ايران ايجاد كنند در نتيجه با تسلط انگلستان بر . بپردازند

  . المللي، وابستگي سياسي، اقتصادي ايران بيشتر شد بازار بين

با پايان . در طول جنگ جهاني اول نيز تمام سعي و تالش انگلستان حفظ صنعت نفت بود  

هاي نفتي، اين پديده به طور كامل جايگزين تجارت  دهيافتن جنگ جهاني و گسترش توليد فراور

  .كارون شد و بدين ترتيب كارون اهميت و جايگاه تجاري خود را از دست داد

  

  ها نوشت پي
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خصوص  ايران درة درامند ولف وزير مختار انگلستان به وزير خارجةنام: 1ة  شمارةمميسند ض

  راني كارون ياز كشتيانجام اقداماتي جهت واگذاري امت
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  واگذاري امتياز كمپاني ناصري به معين التجار: 3ة  شمارةسند ضميم
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