
  

  

  

  

  

   قاجار با تكيه بر تجارت خارجيةاوضاع اقتصادي بوشهر در دور

Bushehr's economic conditions in Qajar era based on foreign 

trade 
  

  رضا دشتي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر

  

  

   قاجارة اوضاع كلي تجارت بوشهر در دور-1

 ةاله الزم است نگاهي به اوضاع كلي تجارت بوشهر در دورقبل از وارد شدن به موضوع اصلي مق

رار  از جنگهاي ناپلئون و استقسنوزدهم ميالدي پ/  در اوايل قرن سيزدهم قمري.بيندازيمقاجار 

فارس و افزايش هرج و مرج در عراق تجارت از طريق بندر  نيروي دريايي انگليس در خليج

ترين مبادي ورود و خروج كاال به   قاجار مهمةربوشهر در دو 1.بوشهر به سرعت توسعه يافت

 انگلستان است و مدت زيادي ةجرج كرزن انگليسي كه از سياستمداران برجست 2.ايران بوده است

است  ايران ةهاي عمد بوشهر مبدأ جاده«: گويد در هندوستان و ايران زيسته است در اين مورد مي

وي در ادامه  3.»كند شان و قم به تهران متصل ميكافارس را از طريق شيراز، اصفهان،  كه خليج

كانالي  4.داند دليل ترقي سريع امر تجارت در بوشهر در اين دوره را ناشي از افتتاح كانال سوئز مي

  . كند كه مديترانه را به درياي احمر و اقيانوس هند متصل مي
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 و وارداتي خود را جاري ايران كه تمامي محصوالت صادراتيتترين طرف  در اين دوره مهم  

كند انگلستان بود كه به مرور زمان توانسته بود ديگر   خارج مي از آناز بوشهر به ايران وارد و

  .  تجاري خود را از ميدان رقابت بيرون كنديرقبا

كنم كه بهترين محاسبه آن  من به سهم خود تصور مي«: گويد جرج كرزن در اين مورد مي  

  5».كنيم انگلستان و هندوستان توأم محسوب است كه تجارت ايران را با 

وشهر در اين دوره ي كه مربوط به تجارت بهاي ترين گزارش  قابل ذكر است كه مهمهمچنين  

لستان جهت كشور متبوع خود تنظيم شده كه در ذيل به آنها گن رسمي اناست توسط مأمورا

رفته  فارس رفته ارت در خليجتجهيجدهم ميالدي / در اواخر قرن دوازدهم قمري. شود استناد مي

دليل جنگهاي خوانين در ايران و اوضاع نابسامان ايران رو به كاهش نهاده بود به نحوي كه  به

ة شمالي  خواهان تعطيلي تجارت خود در كران،هاي تجاري شركت هند شرقي و ديگر كمپاني

ران اوضاع تجارتي اما با استقرار حكومت قاجارها در اي 6.فارس از جمله بوشهر شدند خليج

م كل واردات ايران از طريق بوشهر 1817/ ق1232ه بهبودي نهاد و لذا در سال بوشهر نيز رو ب

 ليره يعني دو برابر بوده 670000 م1823/ق1238 ليره شد و اين رقم در سال 300000بالغ بر 

  7.است

 رشد سريع برقراري خطوط كشتيراني و افزايش سريع صادرات ترياك در اين زمان باعث  

هر برآورد كرده بود كه از م كنسول مستقر در بوش1885/ق1302در سال . تجارت بوشهر شده بود

گذر در ده سال آينده تجارت بوشهر دو برابر خواهد شد و از ده ميليون روپيه به بيست اين ره

ه آمد گمركي بوشهر بم در1884 /ق1301از آن جايي كه در سال . رسيدميليون روپيه خواهد 

گويي  پيش ،8 قران به مقاطعه داده شد كه نسبت به ده سال قبل او چند برابر شده بود800000

 كلي از سير صعودي تجارت بوشهر طالعجهت ا. كنسول انگليس در حال به واقعيت پيوستن بود

دات جدول اول نمايانگر وار. گردد شرح زير ارائه ميه از آغاز تا پايان دورة قاجار آمار و ارقامي ب

 ة ضمناً تمامي مبالغ و اعداد به روپي.م است1817-23 /ق1232-1238كلي بوشهر از سال 

  . فارس در دورة قاجار است هندوستان يعني پول رايج در خليج
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  جمع مبلغ كل واردات  امتعة اروپايي  امتعة هندي و چيني  سالهاي ميالدي

1817  2369652  557915  2927767  

1818  2520842  685243  3206085  

1819  3659471  1221278  4880749  

1820  6298987  353287  6652274  

1821  2070805  1483624  3554429  

1822  5921008  1848530  7769538  

1823  6736245  2191391  8927636  

  37918278  8341268  29577010   سالهاةجمع كل مبالغ هم

 .136به نقل از تاريخ اقتصادي ايران، چارلز عيسوي، ص 

  

جدول دوم ابتدا ارزش ميزان صادرات و واردات بوشهر از طريق تجارت با تمامي طرفهاي   

تجاري خود و در قسمت ديگر جدول ميزان صادرات و واردت بوشهر از طريق تجارت با 

م با 1874-5 /ق1291-2آمار و ارقام جدول زير مربوط به سالهاي . باشد هندوستان و انگليس مي

  . باشد ميضريب هزار روپيه 

  

  تجارت بوشهر با هند و انگليس  تجارت بوشهر با تمام طرفهاي تجاري

  صادرات  واردات  صادرات  واردات  شرح

  535  1972  2664  3473   بوشهرةالتجار مال

  148  50  446  125   بوشهرةخزان

  683  2022  3110  3598  جمع كل

 .126به نقل از تاريخ اقتصادي ايران، چارلز عيسوي، ص 
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دهد   قاجار نشان مية سوم ميزان صادرات و واردات بوشهر را در سالهاي پاياني دورجدول  

م و به ضريب هراز پوند 1895-1913/ ق1312-1331به سالهاي اعداد و ارقام اين جدول مربوط 

  . استرالينگ است

  سالها            

  شرح
  م1913-14  م1910   م1905   م1900   م1895

  826  676  762  1323  1017  واردات

  602  349  470  710  529  صادرات

 127به نقل از تاريخ اقتصادي ايراني، چارلز عيسوي ، ص 

  

   قاجارةن كاالهاي صادراتي و وارداتي در تجارت بوشهر در دوريتر  مهم-2

 قاجار در آبهاي آزاد و ةترين بندر تجاري ايران در دور طور كه قبالً ذكر گرديد بوشهر مهم همان

فارس بوده است و روزانه كاالهاي متنوعي از اين بندر به خارج از كشور صادر و  خليجالمللي  بين

شده است كه در اين قسمت از مقاله سعي  يا از خارج از كشور به بازارهاي داخلي ايران وارد مي

 .شود تا عناوين كاالهاي صادراتي و وارداتي و همچنين مقصد اين كاالها مشخص شود مي

 خام، ميوه، فرشهاي ةتي ايران از طريق بندر بوشهر در اين دوره بيشتر شامل پنبكاالهاي صادرا

پشمي، برنج، ترياك، غالت، پوست خام، پشم خام، حيوانات زنده، ماهي، سنگهاي گرانبها، تنباكو 

شده  ي از ايران در اين دوره صادر نميگونه محصول صنعتي قابل توجه هيچو  9بوده... و غيره 

  10.است

الم صادراتي از طريق بندر بوشهر در اين دوره تنباكو بوده است كه به قترين ا ي از مهميك  

از ديگر اقالم صادراتي از . شده است و بيروت حمل مي 12 روسيه،11مقصدهاي مصر، استانبول

 ةكه قسمت عمد 13 ترياك بوده استن جهاةطريق بندر بوشهر به نقاط مختلف و حتي دور افتاد

  . شده است صادر مي 15و انگلستان 14آن به چين

تري از ميزان بازرگاني ترياك كه از   انگليس گزارش روشنة از وزارت امور خارجيسند  

در اين . كند شده و عواقب عدم صدور آن به چين را بيان مي طريق بندر بوشهر به چين صادر مي
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سودي كه از گمرك  ة كه مجموعنويسد نسول انگليس مقيم بوشهر مي ك،سند اسپرينگ رايس

آمد، در  دست مي هم ب1905-6 /ق1323-24بوشهر از راه صدور ترياك ايران به چين در سالهاي 

افزايد كه اگر صادرات ترياك به   اسپرينگ رايس سپس مي. استرلينگ بودة هزار لير125حدود 

غير از  16.دشو  هزار ليره در سال گريبانگير گمرك بوشهر مي12چين متوقف گردد زياني بيش از 

چين هر ساله مقادير انبوهي ترياك از بوشهر بارگيري و به مقصد مصر فرستاده و در بندر 

  17.شده است اسكندريه تخليه مي

) گندم و جو(گرفته غالت  از ديگر صادرات مهمي كه از طريق بندر بوشهر صورت مي  

چنين از ديگر اقالم صادراتي هم. شده است  بارگيري مي،19 آن به مقصد انگلستانةكه عمد 18بوده

خصوص گوسفند، روغن  معه به همراه داشت صادرات دام بهثار منفي زيانباري نيز در جاآمهم كه 

كه از آثار منفي آن كمبود و گراني گوشت و اعتراض  20حيواني، پوست گوسفند و بره بوده است

 بره به روسيه و آفريقاي عمده صادرات گوسفند و 21. جنوب نسبت به آن استةدائمي مردم منطق

از ديگر كاالهاي صادراتي كه از  22.شده است  صادر مي، انگليس بودة كه خود مستعمر،جنوبي

 ة از جمل.توان نام برد گرفته مواد خام و مواد معدني را مي  آن صورت ميةبندر بوشهر و بنادر تابع

 24.شده است از بوشهر بارگيري ميبود كه به مقاصد اودسا و لندن همواره  23اين موادخام، كتيرا

ري التجار بوشه  ديگر مواد معدني بود كه توسط شركت معينةهمچنين اكسيد قرمز از جمل

  25.شده است  مياستخراج و از بنادر جنوب صادر

جات با مجوز رسمي دولت از گمرك بوشهر  الذكر ساليانه مقداري از عتيقه غير از مواد فوق  

 قاجار از خروج ةشده كه البته بعدها در اواخر دور ور صادر ميترخيص و به خارج از كش

جات تعدادي هم فرش  غير از عتقيه 26.شده است جات با مجوز رسمي دولت جلوگيري مي عتقيه

  27.شده كه البته مقدار آن زياد نبوده است از بوشهر به ساير نقاط جهان صادر مي

ر در اين دوره بايد گفت كه هم مقدار و  واردات ايران از طريق بندر بوشهدرخصوصاما   

هم تعداد اقالم وارداتي بسيار زيادتر از صادرات از طريق بندر بوشهر و يا جاهاي ديگر بوده است 

در منابع . داشته استكه عواقب وخيمي هم براي صنايع داخلي و هم بازرگانان ايراني به همراه 
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بازرگانان ايراني و صنايع داخلي سخت مورد با ورود اجناس خارجي به ايران «: آمده است كه

  28».تهديد اقتصادي قرار گرفتند

 م1870 /ق1287 طريق بندر بوشهر را در سال واردات دريايي ايران از«چارلز عيسوي   

هاي  هاي ساحلي، پارچه هاي بنگالي، چيت هاي ساحلي، پارچه هاي بنگالي، چيت پارچه: شامل

، ماالبار، سورات و كاالهاي گجرات، كتاني، كامپي، چاندر، پنبه، ]!؟[ آبي، پرتونوو ةطويل، پارچ

، نخ پنبه، شال، خيزران، اجناس چيني، شكر، نيشكر، مس، زنجبيل، هل، ]؟[بروچ و ساندي

 شبدر، مشك، الك، كافور، زردچوبه، ريواس، توتون، سليخه،ميخك، جوز هندي، دارچين، 

، سرب، فوالد، قلع و انواع و اقسام قاليچه، از اين هاي پشمي انگليسي، آهن سرب، قهوه، پارچه

  29».شود كاالها به بوشهر وارد مي

.  ولي توليدات جاهاي ديگر بيشتر است،كند كه ورود توليدات هندي كم وي اضافه مي  

همچنين در اين دوره مقادير مختلفي كاال و مواد گوناگون ديگر توسط فرانسويان از طريق بوشهر 

غير از موارد فوق در اين زمان واردات آرد از انگليس به بوشهر  30.شده است د ميبه ايران وار

و مقادير زيادي چاي از نقاط مختلف به  32مچنين نفت از آلمانه 31.گرفته است صورت مي

   33.شده است بوشهر وارد مي

هر بوش صورت قاچاق وارد هشود كه چاي از جمله اقالم مهمي بوده كه ب ضمناً اضافه مي  

 مرغوب از ])يگياهي داروئ([ريوند «: گويد پوالك در مورد واردات بوشهر مي. شده است مي

  34».شود به همين دليل هم نام آن ريوند چيني شده است طريق بوشهر از چين وارد مي

از ديگر كاالهاي بسيار مهم وارداتي از طريق بوشهر در اين دوره اسلحه بود كه توسط   

اي براي  م تجارتخانه1883 /ق1300ظور در سال ها به همين من شد، انگليسي يها وارد م انگليسي

  35.فروش اسلحه در بوشهر داير كردند

خصوص انگليسي و نمايندگان ارمني آنان  هواردات اسلحه به بوشهر توسط تجار خارجي ب  

زار قبضه ه م حدود سي1897 /ق1314شد تا جايي كه در سال  در اين دوره روز به روز بيشتر مي

البته بعدها  36.فارس حمل و فروخته شد اسلحه به بوشهر وارد گرديد و به بنادر و جزاير خليج
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 كه سودروي آوردند طريق غيرقانوني كاال از به قاچاق اسلحه و وارد كردن اين تجار اسلحه 

  37.سرشاري براي آنان به همراه داشت

عروف دوران قاجار در باب ورود  حكومتي م-هاي سياسي احتشام السلطنه از شخصيت  

مأموران ما، در بوشهر «: يسدنو ها در خاطراتش مي  قاچاق به بوشهر توسط انگليسيةاسلح

هزار تفنگ مكنز و سلنجر انگليسي و يكي دو ميليون فشنگ متعلق به تجار انگليسي و چهار

جار بلژيكي پس از ت يكهزار و پانصد يا دو هزار قبضه تفنگ بلژيكي با مقاديري فشنگ از مال

  38».تخليه در خاك ايران ضبط كردند

در حال حاضر «: گويد  جنوب ميةكاكس در مورد واردات اسلحه در بوشهر و منطق  

افزاري كه وارد بنادر كوچك ايراني در قلمرو حمكراني   جنگ])م1907-8 /ق1325-26سالهاي ([

آفرين است  مناطقي كه براي ما دردسر سرازيرگردد و شود،كالً جذب ايرانيان محلي مي بوشهر مي

محمد علي جمالزاده در كتاب گنج شايگان وزن كاالهاي وارده به بندر بوشهر را در  39».شود نمي

  40. من عنوان كرده است131/314/5م، 1910-11 /ق1328 -29طي سالهاي 

اوضاع اعداد و ارقام و نوع كاالهاي ذكر شده در اين مقاله بيانگر يك سير صعودي در   

 قاجار بود كه به نسبت رونق اقتصادي اين بندر ة تجاري بندر بوشهر از آغاز تا پايان دور-اقتصادي

خصوص انگلستان بيشتر  هاهميت آن روز به روز هم براي ايران و هم قدرتهاي استعماري ب

ها  نحوي كه يك گزارشگر فرانسوي پيرامون اهميت بوشهر براي انگليسيه شده است ب مي

بوشهر ...   است]ايران[جنوب  بوشهر در حقيقت مركز اصلي مؤسسات انگليسي در« :گويد مي

  41.» ...آن زبان انگليسي رواج دائمي داردتنها شهر ايران است كه در 

 مباحث، ةتر شدن اوضاع اقتصادي بوشهر در اين دوره الزم است در ادام و اما براي روشن  

كي از امراض نظامهاي اقتصادي بيمار در جوامع  قاچاق كه يةوضعيت گمرك و سپس پديد

 . مختلف است مطرح و مورد كنكاش قرار گيرند
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   قاجارة اوضاع گمرك بوشهر در دور-3

رة ترين مسائلي كه تجار و ساير گروههاي اجتماعي ايران خصوصاً مرزنشينان در دو يكي از مهم

 گمرك و سياستهاي گمركي ةدند، مسئلطور مستقيم و غير مستقيم با آن در ارتباط بو قاجار به

 قاجار تا ة نظام گمركي ايران در دور.كرد دولت بود كه معموالً مشكالتي را براي طبقات ايجاد مي

 . صلح تركمنچاي بودة عهدنامةم براساس پيمان بازرگاني ضميم1901 /ق1319سال 

خلي سه درصد و  مذكور نرخ اخذ حقوق گمركي از اتباع داةنام به موجب فصل سوم عهد  

كه البته در اين ميان  42.شد ق اجرا مي1319رصد تعيين شده بود و تا سال از اتباع خارجي پنج د

 خود در اين خصوص ة در سفرنام دكتر پوالك. شده است ضرر عمده متوجه تجار داخلي مي

اي ورود تجار خارجي كه با كشورهاي متبوع آنها قراردادي منعقد شده باشد بايد بر«: گويد مي

تجار اهل مملكت از اين لحاظ وضعشان بدتر . كاالهاي خود پنج درصد عوارض ورودي بپردازند

بينند كه به اسم شركتهاي خارجي  از خارجيان است و به همين دليل است كه خود را ناگزير مي

 شود، از نظر علم اقتصاد ديگر جنس وارد كنند كه اين موجب برخوردها و دعواهاي هميشگي مي

  43».رسد  آدمي نميةتر از اين چيزي به مخيل معني بي

 درصد بر 5ها با پرداخت فقط  خارجي... «: گويد كه لرد كرزن هم در اين خصوص مي  

  44».ارزش جنس وضع مساعدتري از تجار داخلي دارند

 ةشد، ميزان كل اجار م به يكي از رجال اجاره داده مي1899 /ق1317گمركات ايران تا سال   

شده است و اين  كات ايران در زمان مظفرالدين شاه ساالنه سه كرور تومان برآورد ميگمر

 ةم اصول اجار1899 /ق1317كردند اما در سال  كي وضع مي گمرةداران به دلخواه خود تعرف اجاره

  45.گمركات ابتدا در كرمانشاهان و آذربايجان و سال بعد در تمام كشور منسوخ شد

 يك از ايالت مرزي ايران مانند آذربايجان، خراسان، كردستان و ن گمركات هرجرامستأ  

كرمانشاهان، خوزستان و فارس و كرمان و بلوچستان در حدود بيست درصد بيش از مبلغي كه 

 وصول عوارض گمركي ةپرداختند درآمد داشتند بدين ترتيب هزين  ساالنه به دولت ميةبابت اجار

  46. درصد گمركات بود20در حقيقت 



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط96

طوري  شد و همان عوارض گمرك در اين دوره هم از واردات و هم از صادرات گرفته مي  

   47. درصد بود5 درصد و براي اتباع كشورهاي بيگانه 3كه قبالً ذكر شد نرخ آن براي اتباع ايران 

م 1874 /ق1292 توسط وزارت گمرك كه در سال  گمركات سراسر ايران،ةدر اين دوره هم  

 بوشهر و گمرك درخصوصو اما . شده است لدين شاه تأسيس شده بود اداره ميو در زمان ناصرا

ترين بندر تجاري ايران بود  طور كه قبالً عنوان شد بندر بوشهر كه مهم بوشهر در اين دوره، همان

شد كه از قبل آن درآمد سرشاري  ساالنه مقادير زيادي كاال از طريق اين بندر وارد و يا صادر مي

 گمرك در بوشهر حاصل ننفوذي چون والي فارس يا مستأجراو يا اشخاص با براي دولت 

  . شده است مي

 گمرك بوشهر بايد گفت كه مانند ساير گمركات ايران به اجاره داده ة ادارة نحوةدربار  

بايست وصول و به   ساالنه ميةشده و مستأجر حق داشت تا عالوه بر مبلغي كه جهت اجار مي

  48.االجاره نيز به خودش اختصاص دهد يست درصد حقدولت پرداخت كند ب

م گمرك شيراز و 1880 /ق1298انگليسي آمده است كه در سال نويسان  در گزارش خفيه  

 در هشتاد و چهار هزار تومان اجاره كرده ]فارس[ مباشر گمرك ،بندر بوشهر را حاجي ابراهيم

  49.است

 تومان 91000 درآمد گمركي بوشهر را به  سعد الملكم1889 /]ق1308[در سال «و يا اينكه   

 تومان پيشكش به خود او تعلق گرفت، مستأجر هم مبلغ سرشاري سود 5000 به عالوه ،فروخت

  50».بنابراين عوارضي كه بر واردات و صادرات افزودند خيلي بيشتر از مبلغ مذكور بود. برد

 و درآمد سرشار آن، گاهي سزاي گمرك بوشهر هدليل اهميت ب البته قابل ذكر است كه به  

اوقات از طرف مركز و شخص شاه بازرساني جهت رسيدگي به حساب گمرك بوشهر و 

نويسان انگليسي چنين  شده است كه در اين خصوص در گزارش خفيه متصديان آن ارسال مي

  :آمده است

افي حكم تلگر از تهران ]م1882/[ قمري 1300الحرام  شنبه يازدهم محرم  روز پنجةمورخ«  

 شيراز شده و مشاراليه را مأمور كردند كه برود به ةخان سرهنگ تلگرافخاناصغر به عاليجاه علي
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گويند  اصغرخان از قراري كه مسموع شده مي ساير بنادرات ديگر و مأموريت عليبوشهر و بندر 

  51.» ...الملك رسيدگي نمايند و  سعدةخان حساب عمل گمركه مأموريت دارد كه در بوشهر ب

دست مديران بلژيكي و  م يعني قبل از اينكه به1897 /ق1315گمرك بوشهر قبل از سال   

داران و مباشران ايراني دست به دست  دست اجاره ة آن سپرده شود مكرراً بهغيره جهت ادار

از اين تاريخ به بعد با روي كار آمدن مستشاران بلژيكي و در رأس آنان  52.گشته است مي

شود و هر بار با   امور گمركات خصوصاً گمرك بوشهر داده ميةتي مهم در ادارنوژبلژيكي تغييرا

عوض شدن يك مدير و روي كار آمدن مدير ديگر قوانين گمركي به نفع تجار بيگانه و به ضرر 

تر شده تا جايي كه چند سال قبل از انقالب مشروطه تجار بوشهر و شيراز  تجار داخلي سخت

  53.روند ت گمركي بارها و بارها به بست ميجهت اعتراض به قوانين سخ

اند تجار  از بابت ترتيبات جديد كه در عمل گمرك داده« :از جمله در منابع آمده است كه  

 ]تجار[اند و منتظر جواب هستند كه معلوم شود  شيراز بعضي تلگرافات به تهران و بوشهر كرده

  54.»كنند يا نه بوشهر و تهران قبول مي

كه بر ([از طرف دولت در باب عمل گمرك تلگراف سختي به عموم تجار شيراز «و يا اينكه   

 شود اند تا بعد چه مي  شده بود تجار هم جواب خيلي سخت داده])روي بوشهر مركزيت داشت

 ةخواست به جهت تعرف اكبر كه چند روزي مي آقاي سيد محمد پسر مرحوم حاجي علي... 

  55.»... گمرك آشوبي نمايد

هايي كه مديران بلژيكي گمرك بوشهر و ساير نواحي بر  دليل اجحافات و سختگيري  بهنهايتاً  

علماي كربال و نجف «م از طرف 1902 /ق1321الثاني  كردند در ربيع ال ميتجار داخلي اعم

 گمرك به رعاياي ايران خيلي ظلم و ةاند كه از بابت تعرف تلگرافي به اعليحضرت همايوني كرده

  56».باشد) بلژيك( بلجيك ةخواهيم گمرك سپرد  نميتعدي شده و ما

 منظمي يها گزارشسرپرسي كاكس . بعد از انقالب مشروطه اين روند كماكان ادامه داشت  

 خود يها گزارشم در مجموعه 1905 -1911 /ق1323-1329از اوضاع گمرك بوشهر از سال 

  :گويد يم م1905 -6 /ق1323-4كند از جمله در ذيل حوادث سال  ارائه مي
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سيو هين سنز در واپسين روزهاي سال از بنادر درياي خزر به بوشهر انتقال يافت و به سمت يم«

 ورود نامبرده به بوشهر مقارن با زماني بود كه آثار .مدير كل گمركات جنوب ايران منصوب گشت

شد   حدت اجرا ميم كه با شدت و1904 /ق1323 دسامبر ة مقررات گمركي مصوبةظالمان

تر از سلفش  سيو در آغاز مايل بود كه حتي جدييم. آورد را فراهم ميردگي بازرگانان زوجبات آم

آورد،  وجود مي هكه اين امر نارضايتي زيادي را ب...  مقررات گمركي فوق را پيگيري و اجرا نمايد

از گمرك بوشهر عنوان اعتراض از ترخيص كاالهايشان   بهنتيجه تجار ايراني و اروپاييدر

وزير  را فراتر نهاده و با ارسال تلگرافي به شاه و نخست نتيجه تجار ايراني پاخودداري كردند، در

 درخواست رسيدگي نمودند و در عين حال كوشيدند تا پشتيباني همكارانشان را ])صدر اعظم([

محدودة انداز ر آنچه گذشت نه تنها محوطه و باربناب .دست آوردند هدر اصفهان، شيراز و يزد نيز ب

گمرك انباشته از كاال شد بلكه واردكنندگان سفارشاتشان را لغو نمودند و انحراف مسير كاال از 

بوشهر به ساير بنادر طوري شد كه در ماههاي مه و آوريل فعاليت تجاري در اين بندر عمالً دچار 

في از عاليجناب مقامات مسئول در تهران وقتي كه از اوضاع بوشهر مطلع شدند، تلگرا...  وقفه شد

بعد از . ..از به تجار همكاري كرده و يتا با مدير گمرك در مورد اعطاي امخواستند ت 57دريابيگي

...  ، متعهد شدند تا كاالهايشان را از گمرك ترخيص كنند... قانع نمودن تجار آنها و مذاكرات

از پشتيباني عميق  مردم كه ةوران محلي و همچنين عام هين سنز با تجار و پيله سيويروش م

ناپذير بوده است، بنابراين تشكيالت گمرك هنوز  دارند بسيار سخت و انعطافروحانيون برخور

  58».صورت مردم پسند و دلخواه اهالي در نيامده است ههم ب

اي از نفوذ بيش از حد بلژيكيان بر گمركات ايران خصوصاً بوشهر در  گزارش فوق نشانه  

صورت  ههاي گمركي ب پس از آن است و همچنين تفسير قوانين و تعرفه انقالب مشروطه و ةآستان

اطالع دولت توسط اين مديران بيگانه و فشار و تحقير بيش از اندازه بر قشر مهمي  د و بيسرخو

 قاجار يعني تجار و اتحاد و همبستگي مادي و معنوي قشر تجار بوشهري و نهايتاً ة دورةاز جامع

 و پشتيباني روحانيون محلي از اين قشر مهم اجتماعي كه منحصر به پيامد عظيمي حمايت

شود و در سالهاي آتي براي همبستگي بيشتر با انقالب مردمي   ايران ميةهمچون انقالب مشروط
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ايران تجار بوشهر همگام با روحانيون و ساير طبقات اجتماعي اقدام به تصرف اين مركز مهم 

  .كنند ني گمرك مياقتصادي بوشهر يع

ويژه انگليسي به   تجار خارجي خصوصاً اروپايي و بهرفتار مديران بلژيكي گمرك بوشهر با  

تر از رفتار با تجار داخلي بوده است  تر و رويهم رفته سخاوتمندانه كارانه تر، محافظه مراتب مؤدبانه

 از جمله ،شده است كاكس بيان يها گزارشبه نحوي كه اين مطلب صراحتاً و به دفعات در 

 همچون سال گذشته در ارتباط با  نمايندگي تجاري انگليس در بوشهراين«: نويسد كاكس مي

 ايشان و ةجويان هين سنز به داليل زيادي از رفتار دوستانه و آشتي ويگمرك به مديريت ميس

 .اشتكانسانت برخوردار بود و بين ما هيچ اصطكاك و اختالف نظري وجود ند سيويدستيارش م

تري را در پيش گرفته بود،   سختةهين سنز در رفتار با افراد محلي شيو سيويمتأسفانه چون م

  59».اش برانگيخته شد عليه)] افراد محلي[(دشمني عمومي ايرانيان 

قوانين گمركي در بوشهر بارها به نفع تجار خارجي خصوصاً انگليسي و روسي توسط اين   

 از .شده است ز و كسب اجازه از مسئولين ايراني تفسير به رأي ميمديران بلژيكي بدون اطالع مرك

 ]م1910 /ق1328[اساساً روابط تجار انگليسي و مسئولين گمرك در خالل«: گويد جمله كاكس مي

د كاهش عوارض گمركي بر صادرات گندم و ص در50درخواست ...   در مورد.بسيار دوستانه بود

 شايان ذكر . مبذول داشته است]انگليسي[ مانه با تجارجو، مدير گمركات بنادر همكاري صمي

الذكر را به  اصالحات اخير...  است كه مدير كل گمركات در تهران، سرانجام با مسئوليت خودش

  60».آوردة اجرا درمرحل

 عوامل فوق يعني استيالي مديران بيگانه بر گمركات جنوب خصوصاً بوشهر، فشار ةمجموع  

 ة تجار داخلي و بومي، تفسير قوانين به نفع بازرگانان خارجي، افزايش تعرفو ظلم و تعدي آنها بر

 ة قاچاق كاال در منطقةمنجر به گسترش آفت اقتصادي پديد...  تجار ايراني و ةالتجار گمركي بر مال

  . شود  مبحث بعدي به آن پرداخته ميكه در بوشهر گرديد،
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   قاجار ة قاچاق در بوشهر در دور-4

دوار تاريخي گروهي از سوداگران براي عدم پرداخت ماليات و عوارض صادرات و  اةدر هم

هاي  اند كه در دوره كرده   دست آوردن سود بيشتر مبادرت به قاچاق كاال مي هواردات كاال و براي ب

ضعف  مختلف با توجه به قوانين گمركي و ميزان عوارض و ماليات بر كاالها اين امر از شدت و

دليل بيمار بودن اقتصاد ايران و تسلط  ة مورد بحث بهدر دوراما . وردار بوده استخمختلفي بر

هاي جديد  بيگانگان بر مجراهاي ورودي و خروجي كاال و ايجاد، تغيير و تفسير قوانين و تعرفه

شد موجبات تسرّي در  خصوص روس و انگليس تنظيم مي هگمركي كه اغلب به نفع دول بيگانه ب

كاكس سركنسولگري انگلستان در . نموده است  و خصوصاً اسلحه را فراهم ميكاالامر قاچاق 

  :گويد بوشهر در اين خصوص مي

 محكمي را براي قاچاق كاال فراهم ة جديد گمركي انگيزةواقعيت امر اين است كه اجراي تعرف«

برخيزد و هر چه اي كارساز به مقابله  گونه هتواند ب  گمرك هم با امكانات كنوني نميةآورده و ادار

ويژه قاچاق اسلحه بديهي است كه  همدير گمركي سعي كند با پافشاري با قاچاقچيان مبارزه كند ب

كم  مورد انزجار افراد بومي قرار خواهد گرفت، بازتاب قاچاق فراگير اين خواهد بود كه كم

 ةق سابق از كلي مؤثر اين است كه گمرك به سياةعايدات گمرك بوشهر كاهش يابد و تنها راه چار

اقالم وارداتي پنج درصد عوارض دريافت دارد كه در اين صورت براي كاركنان شناورهاي محلي 

مقرون به صرفه نخواهد بود كه به موجب اين تعرفه باز هم خطر كرده مبادرت به قاچاق 

  61».نمايند

هاي  عرفه بعضي علل و عوامل قاچاق مانند تغيير و تصويب تكاكس خواسته يا ناخواسته  

را مطرح نموده ...   گمركي نسبت به بازرگانان محلي و غيرهةگيري مديران بيگان گمركي، سخت

است اما اگر توجه شود تمام امر قاچاق را متوجه نيروهاي محلي نموده است و از ذكر قاچاق 

ين ترين كاالهاي قاچاق در ا  الزم به توضيح است كه مهم.توسط بيگانگان خودداري كرده است

ة آن افزار بوده كه عمد  ساحلي بوشهر اسلحه و جنگةدوره در سواحل جنوبي خصوصاً خط

  62.گرفته است صورت گسترده انجام مي هم به توسط بيگانگان آن
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 قاچاق اسلحه توسط تجار خارجي خصوصاً انگليسي و درخصوصاحتشام السلطنه   

و سلنجر انگليسي و يكي دو  مكنزهزار تفنگ  در بوشهر چهارمأموران ما«: گويد بلژيكي مي

ميليون فشنگ متعلق به تجار انگليسي و يكهزار و پانصد يا دو هزار قبضه تفنگ بلژيكي با 

قاچاق اسلحه و  63.التجار بلژيكي پس از تخليه در خاك ايران ضبط كردند  فشنگ از ماليمقادير

جذب بخشي از نيروها و شد موجب  افزار كه باعث سودآوري هنگفتي براي عوامل آن مي جنگ

 تنگستان و دشتستان قاچاق اسلحه و ساير ةخوانين محلي به اين كار شده بود خصوصاً در منطق

 كاكس در گزارشهاي خود در اين خصوص توضيح داده .سزايي برخوردار بود هكاالها از رونق ب

  :است

زيادي را از سوي رؤساي اقدامات گمركات بنادر جنوب، در راستاي مبارزه با قاچاق مخالفتهاي «

 آنها چنان گسترش يافت ةجويان العملهاي تالفي  عكسطوايف تنگستان و دشتي به دنبال آورد و

 تهديد هم نمودند كه به بوشهر يشان انجاميد و از سويوكه به قتل مديران گمرك واقع در قلمر

 انجام صادرات و بنابراين شعبات گمرك در مناطق تنگستان و دشتي تعطيل شد و. حمله كنند

اي منظم در  گونه براين در حال حاضر قاچاق كاال بهواردات در بنادر اين دو منطقه ممنوع گرديد بنا

گيرد و چون مقامات محلي فاقد امكانات الزم  بنادر كوچك واقع در خط ساحلي صورت مي

  64».باشد برايشان دشوار است كه از پي آنان برآيند مي

 ةترين كاالهاي قاچاق در اين زمان در منطق افزار از ديگر مهم و جنگغير از قاچاق اسلحه   

ترين  و همچنين مهم 65بوشهر بايد از چاي و پس از آن از كاالهاي تجمالتي نام برده شود

جات و مواريث فرهنگي  شده است بايد از عتيقه صورت قاچاق از كشور خارج مي هكاالهايي كه ب

شده  صورت قاچاق از كشور خارج مي ة قاجار به آن در دورة عمدكه متأسفانه ،66كشور نام برد

مند به  ههاي مختلف جهان موجب جذب هزاران توريست و عالق اكنون در موزه است و هم

 . مواريث فرهنگي ايران گرديده است
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   قاجارةهاي آنها در بوشهر در دور  وضعيت تجار داخلي و تجارتخانه-5

ترين بندر تجاري ايران در خليج فارس و درياي  شد بندر بوشهر مهمطور كه قبالً عنوان  همان

در اين بندر متناسب با نام و عنوان آن تجار بسيار معتبري از .  قاجار بوده استةعمان در دور

نظر از دين و مذهب، گرد آمده و به امر تجارت با نقاط مختلف دنيا  سراسر نقاط ايران صرف

  .اشتغال داشتند

 23السلطان در سفري كه به بنادر جنوب رفته بود در  باشي ظل خان حكيم ميرزا تقي  

الدين شاه فرستاد و  م از بوشهر گزارش وضع آن خطه را براي ناصر1880 /ق1299المظفر  صفر

شرح زير ه  وضعيت بندر بوشهر و تجار ايراني مقيم آنجا مطالب ارزشمندي بدرخصوص

  :نويسد مي

  تمام مردم ايران به نوعي معتبر و قابل وةالتجار درگاه عمده براي مالبندر بوشهر شهركي است بن«

با تجار معتبر كه اگر اولياي دولت ابد مدت عليه؟ اندك توجهي به حال تجار و اصالح لوازم 

بندري اينجا فرمايند كمتر از بندر بمبئي نخواهد بود، تجار ايراني اين بندر به نوعي متمول و 

م كمپانيهاي بالد خارجه از انگلستان و فرانسه و هندوستان و عثماني و غيره معتبرند كه با تما

نوعي محكم ه جويند، قانون تجارتي اين تجار ايراني ب مشاركت و برابري، بلكه از بعضي تقدم مي

و تغييرناپذير است كه باليوز انگليسي و كمپانيها، قدرت تخلف از احكام تجارتي اين تجار ندارند 

نوعي صحيح و محكم است كه اگر قنسولخانه و يا كمپانيها ه ت و مقاوالت ايشان بو اطالعا

كنند و باليوزگري و   ال و جواب ميؤبخواهند تخلف نمايند فوراً به پارلمنت لندن و غيره نوشته، س

 ة كشتيهاي خارج.نمايند كمپانيهاي خارجه را جواب داده قوانين و معاهدات خود را مجري مي

فارس ندارند زيرا كه بلديت   كشتيهاي تجارتي ايران قدرت و جرئت حركت در خليجبدون معلم

 امتنان و مفاخرت داشت كه بدون تقويت ]ايراني مقيم بوشهر[را ندارند چه بايد از اين كار تجار 

 و بادي بسيارند وگرنه اين خليج ])بخار([كنند و داراي كشتيهاي  امناي دولت ايران نگهداري مي

  67.» از تصرف ايران خارج بودبالمره

 قاجار در بندر بوشهر تجار ةكند در دور باشي عنوان مي خان حكيم طور كه ميرزا تقي همان  

ايراني بسيار معتبري وجود داشت كه هر يك داراي توان باالي اقتصادي بوده و توانايي رقابت با 
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 ة معتبر از تجار يعني سلسلةسل در اين دوره چند سل.ها و تجار اروپايي را داشتند تجارتخانه

التجارها،   معينة، سلسل)آل صفر(علي صفر بوشهري ة حاجي محمدالتجارها، سلسل ملك

غير از اين خاندانهاي متمول، . اند زيسته در بوشهر مي.  ..ها و غيره ها، خراساني ها، كازروني بهبهاني

كردند از جمله   در بوشهر فعاليت ميتجاري از اديان و مذاهب ديگر نيز كه تابعيت ايراني داشتند

همچنين تجار ارمني كه .  آن بودةو تجارتخان 68 بارز آنها ارباب جمشيدةها كه نمون زرتشتي

و همچنين از تجار  70دمگرديچ ر اسماطور و مستر و مست69تگران ترين آنها مستر زيتون، مستر مهم

  . مقيم شهر بايستي ياد كرد 71كليمي

منظور رويارويي با گسترش نفوذ  قاجار به ة بوشهر در دورةدوست منطق طنتجار ايراني و و  

م 1884 /ق1302خصوصاً انگليس و روس در سال فعاليت اقتصادي و صنعتي استعمارگران و 

خان  دادند كه مديريت آن با آقامحمدتشكيل» كمپاني تجارتي ايران«اجتماع كردند و شركتي به نام 

همچنين  72. هزار تومان داشت350 هندوستان يا ةدل با يك ميليون روپياي معا شفيع بود و سرمايه

را براي تجارت » كمپاني تجار بوشهر«نام ه التجار بوشهري نيز شركتي ب حاجي محمد مهدي ملك

 اين كمپاني ده هزار سهام از قرار هر سهم يكصد روپيه سكه، .داخلي و تجارت با اروپا تشكيل داد

سكه انتشار داد اين كمپاني در مجلس تجارت ) يعني يك ميليون روپيه(يه كالً مبلغ ده لك روپ

  73.بوشهري به ثبت رسيد

 بوشهر تأسيس و در  چند تن از تجار شيراز وةوسيل هب» شركت كشتيراني ناصري«همچنين   

 فروند بوده كه نام بعضي از آنها مظفري، 18هاي آن  م تعداد كشتي1911 /ق1330حدود سال 

ها بين بوشهر و جده   اين كشتي.بوده است... خسرو، اسالمي، رحمان، حسيني و غيره همايون، 

  74.اند كرده رفت و آمد مي

هاي بسيار  حاج ابوالقاسم بوشهري نيز صاحب كمپاني كشتيراني ديگري بود كه داراي كشتي  

 برتر بوده هاي تجاري ايراني و خارجي مقيم بندر، و از جمله يك كشتي بخار كه از تمام كشتي

 شركت كشتيراني فرانسه و چند شركت ديگر خارجي در بوشهر بوده ة وي همچنين نمايند.است

  75.است



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط104

شود تجار ايراني و شركتهاي آنها در اين دوره  طور كه از متن اسناد و منابع استنباط مي همان  

مگام و گاهي نيز تر از تجار خارجي و شركتهاي آنان نبوده كه همراه و ه نه تنها كمتر و ضعيف

  . اند برتر بوده

در پايان بايد گفت كه جاي بسي تأسف است كه امروزه اين بندر اهميت و ارزش تاريخي   

 دوم به حيات اقتصادي خود ادامه ةعنوان بندري درج را تا حد زيادي از دست داده و بهخود 

هر دوباره ارزش و جايگاه اميد است كه با توجه بيشتر مسئولين كشور به اين بندر، بوش. دهد مي

  . تاريخي خود را بازيابد
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