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اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز
( 1903–1925م 1321–1344 /ه.ق)
حمیدحاجیانپور

-1سیدمیرعبدالرضاحسینی-2
چکیده
از سدۀ 19م سیاست انگلستان در ایالت فارس ،ایجاد امنیت در راههای ارتباطی باا هاد

توساعۀ

تجارت بود .در این راستا دولت بریتانیا اقدامبه تأسیس یکی از سازمانهای هماهنگکنناده باهناام
«کنسولگری» کرد .این پژوهش برآنست با روش توصیفی-تحلیلی درپی پاسخ به این سااال باشاد
که کنسولگری بریتانیا در شیراز ،درصدد دستیابی به چه اهدا

و کارکردهایی بود و نحوۀ تعامل

آن با کمپانی هند شرقی چگونه بود؟ یافتههای پژوهش بیانگر آن است که قصور دولت مرکایی و
فقدان قدرت محلی در فارس ،باعث ایجاد ناامنی در راهها شاد کاه درنتیجاه باه تجاارت بریتانیاا
زیانهایی وارد کرد .این مسأله کنسولها را بر آن داشت تاا بارای ففام مناافو اود و برقاراری
امنیت ،دست به اقداماتی بینند؛ ازجمله ،د الت در امور دا لی فکومت فارس ،تصمیم به تجییاۀ
آن ،برقراری روابط مستقیم با سران قبائل و عشایر ،اعیام قشون هندی ،دادن اولتیماتوم باه دولات
مرکیی و ا طار به فکام محلی مبنیبر د الت نظامی و تشاکیل نیاروی مساتقلی باهناام «پلایس
جنوب» .کنسولگری بریتانیا در شیراز در مأموریات اود از ررفیاتهاای نظاامی ،ماالی و اداری
کمپانی هند شرقی بهره میبرد و تحت ادارۀ کل سیاسی هند بود و سخنگوی کمپاانی ،در دساتگاه
اداری فارس استقرار داشت .صادرات به بمبئی و دیگر بنادر مهام هناد ،ازطار

فاارس صاورت

میگرفت.
کلیدواژهها:کمپانی هند شرقی ،بریتانیا ،کنسولگری ،شیراز ،تجارت.
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-1مقدمه

زمینۀ فعالیتهای استعماری اروپاییان در ایران و آغاز نفوذ جدی آنان در ایالت فاارس ،باه زماان
سلطنت صفویان (1502–1726م907–1148 /ها.ق) بازمیگردد .در  19اکتبر 1616م1025 /ها.ق،
شاه عباس فرمان آزادی تجارت انگلیسیها در ایران را صادر کرد و بازرگانان انگلیسی در اصفهان
و شیراز تجارتخانه تأسایس کردناد و در ساال  1617م1025/هاا.ق« ،ادوارد کونااک» ( Edward

 ،)Connockفرستادۀ کمپانی هند شرقی ،کار انههایی در اصفهان و شایراز دایار کارد (سایوری،
 .)99 :1364بعد از صفویه ،فضور انگلیسیها در ایران و لیج فارس تا اوا ر سادۀ 1798( 18م/
1212ها.ق) ،بیشتر به فعالیتهای بازرگانی کمپانی هند شرقی منحصر شدهبود ( Bullard, 1951:

)25–26؛ اما از اوایل سدۀ 1803( 19م1217 /ها.ق) به بعد ،بهدلیل طر ناپلئون در مشرق زماین،
منافو سیاسی برتر بریتانیا ،منافو تجارتی این کشور را تحتالشعاع اود قارار داد (رایات:1364 ،
 .)64کمپانی هند شرقی بهتدریج متوجه شد د الت در پارهای از جریانات سیاسای بارای تساهیل
امر تجارت الزم و ضروری است؛ ازاینرو دلیل درگیرشدن در جنگها ،بستن قراردادهاای صال ،
انجام مذاکرات سیاسی و گرفتن امتیازات بخشی از فعالیتهای عمده و اساسی کمپانی هند شرقی
شد (امین .)30-31 :1367 ،در این زمان نمایندۀ مقیم سرکنسولگری بعادی ایالات فاارس ،جاای
کارمند بومی و محلی را گرفت و همچنان یکی از ورایف اصلی وی ففم تجارت و کشاتیرانای
انگلیس و کمپانی هند شرقی با جنوب ایران بود (رایت.)91 :1385 ،
–1–1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
در اوایل سدۀ 19م13 /ها.ق روسیه تیاری اقدامبه دستاندازی و تهاجم به اک ایران کرد .آنهاا
درنظر داشتند به آبهای گرم و آزاد راه یابند و نیروی ود را علیه بریتانیا در شرق قوّت بخشند.
در اوا اار ایاان سااده هااد

سیاساای روساایه ایجاااد یا

پایگاااه دریااایی در لاایج فااارس بااود

( .)Lorimer,1970: 326بهدنبال این سیاست در سال 1902م1319 /هاا.ق لایج فاارس ملا
مطلق بریتانیا قلمداد شد وبریتانیا از طریق هندوستان و بهویژه کمپانی هند شرقی فاکمیت ود را
در لیج فارس تحکیم بخشید و وزیر ارجۀ بریتانیا ،لرد لنیدون ( ،)Lord Lans downeاعانن
کرد« :من بدون تأمل میگویم که تأسیس ی

ایستگاه دریایی یا ی

لیج فارس را بهوسیلۀ هر دولتی که باشد ،باید ی

بنادر محصاون و باارودار در

تهدید جدی به منافو بریتانیا بدانیم و بایساتی
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با تمام وسایل ممکن که در دسترس داریام ،از وقاوع آن جلاوگیری کنایم» (ساایکس/2 :1362 ،
 .)592این گیارش باعث شد که لرد کرزن ،نایبالسلطنۀ هندوستان ،در ساال 1903م1320 /هاا.ق
اعاانم کنااد کااه فکوماات هنااد همیشااه ازدیاااد منااافو را در ایااران ماادنظر دارد؛ بااههماایندلیاال
کنسولگریهای جدیدی را در ایران تأسیس واهد کرد و با تمام وسایل ممکن تجارت بریتانیاا را
ترویج واهد داد و از آن پشتیبانی واهد کرد (همان.)593 :
در این میان ایالت فارس بهدالیلی همچون موقعیت جغرافیایی ،منابو مالی ،وضعیت کشاورزی
و دامپروری ،وجود اینت قدرتمند ،داشتن موقعیت تجاری و بازرگاانی و قارار داشاتن در مسایر
تجاری ،از ی

منابو ثروت دولت مرکیی را افیایش میداد و از طر

طر

دولتهای ارجی ،به صوص بریتانیا را به ود معطو
که اهدا

دیگر فضور و توجه

میداشت .این تحقیق درصدد آن اسات

بریتانیا و فکومت انگلیسی هند را در تأسیس کنسولگری در شیراز و چگونگی تعامال

آن با کمپانی هند شرقی و کارگیاران سیاسی بریتانیا در هندوستان را مورد بررسی قرار دهد.
-1–2اهدافوضرورتتحقیق
تاکنون روابط ایران با کشورهای استعمارگر اروپا به صوص بریتانیا در زمینههای مختلف بهوفاور
مورد تحقیق قرار گرفتهاست؛ اما تأثیر کمپانی هناد شارقی بریتانیاا و باهویاژه پیامادهای تأسایس
سازمان کنسولگری در روابط ایران و بریتانیا کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست .نظر به اینکه هاد
اصلی ایان تحقیاق بررسای اهادا

و کارکردهاای تأسیساات سیاسای و اداری انگلساتان مانناد

کنسولگری و کمپانی هند شرقی در شیراز است؛ بنابراین مایبایسات مقاصاد بریتانیاا را در ایاران
ازنظر تأ سیس کنسولگری و مناسبات آن با کمپاانی هناد شارقی ماورد پاژوهش بیشاتر قارار داد.
ضرورت این تحقیق بهدلیل أل پژوهش موجود در این فوزه است کاه محقاق باا بهارهگیاری از
منابو موجود ،اهدا

و کارکردهای کنسولگری بریتانیا در شیراز را در فیطۀ زمانی پژوهش ،ماورد

بررسی قرار دادهاست.
-1–3روشتفصیلیتحقیق
این تحقیق در چارچوب نظریۀ استعمار ،به رقابتهای کشورهای استعمارگر در ایران به صاوص
بریتانیا و نیی تأسیس کنسولگری بریتانیا در شیراز و فعالیتهای کمپانی هند شرقی در ایان ایالات
پردا تهاست .از این جهت این تحقیق با توجه به نظریباودن آن ،ازنظار هاد  ،بنیاادی و ازنظار
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روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی است؛ یعنی ابتدا موضوع مورد بحث را توصیف و تشری کارده و
سپس ابعاد و زوایای تشکیل کنسولگری و کارکردهای آن را تحلیل و تبیین میکند .بادیهی اسات
روش گردآوری اطنعات در این پژوهش عمدتاً کتابخانهای اسات و مناابو دسات اول تااریخی،
سفرنامهها ،آثار وقایونگاران ،مکاتبات منتشرشدۀ مأموران ساری دولاتهاای بیگاناه و هفتاهناماۀ
فارس ،ازجمله منابعی هستند که از آنها استفاده شدهاست.
-1–4پیشینۀتحقیق
تاکنون تحقیق مستقلی در صوص کنسولگری بریتانیا در شیراز و بهویژه بهرهگیری از ررفیتهای
نظامی ،مالی و اداری کمپانی هند شرقی در شیراز صورت نگرفتهاست .نخستین آثاری که در زمینۀ
کنسولگری به زبان فارسی نوشتهشده ،آثار «صفورا برومند» است .ایشان نخست دو مقاله با عناوان
«سرکنسولگری بریتانیا در بوشهر» و «کنسولگری بوشهر و تجارت اسلحه در لایج فاارس» را در
نشریۀ تاریخ روابط ارجی منتشر کرد .اثر بعدی ایشان ( )1381کتاب «سرکنساولگری بریتانیاا در
بوشهر» است که نویسنده کارکرد این سرکنسولگری را طی  182سال ،از نمایندگی تا کنساولگری،
1763-1914م1177-1332 /ها.ق ،مورد بررسی دقیق قرار دادهاست .دیگر منابو بهصورت جیئای
به موضوع کنسولگری پردا تهاند :لمبتون ( )1363در کتاب «سیری در تاریخ ایران بعاد از اسانم»
در رابطه با رقابتهای روس و انگلیس در امر تجارت ،به پیشینۀ استقرار کنساولگریهاا و رابطاۀ
آنها با امر تجارت پردا تهاست .سفیری ( )1364و رازی ( )1381هار دو باه چگاونگی تشاکیل
پلیس جنوب بهعنوان شا ۀ نظامی کنسولگری پردا تهاند .رائین ( )1356با ذکر بر ی از وراایف
سیاسی و اقتصادی کنسولها ،اشتهار آنها را به وکیال ،وکیال شاهبنادر ،وکیالالدولاه و بعاد باه
وکیلالسفاره بیان کردهاست .انوری ( )1390ماسسات تحات نظاارت کنساولگریهاا را مکتاوب
کردهاست .رایت ( )1385تاریخ تأسیس کنسولگریها و همچناین اقادامات و کارکردهاای م بات
کنسولگریها را بیان کردهاست.
-2موقعیتفارس-شیراز
در نیمۀ دوم سدۀ 18م (1754م) ،کمپانی هند شرقی به این نتیجه رساید کاه لایج فاارس دارای
موقعیت سوقالجیشی و باارزشی برای تجارت است که نبایاد باه دسات فراموشای ساپرده شاود.
(نوردن .)30 :2536 ،از سدۀ 19م ،ایران گذشاته از اینکاه باازار مهمای بارای تجاارت بازرگاناان
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انگلیسی و کمپانی هند شرقی بود ،ازنظر سیاسی و نظامی نیی کلید دروازۀ هند بهشامار مایرفات.
همچنین تسلط بر هند به معنای فرمانروایی مطلق بر جهان شارق باود و از ایان جهات انگلساتان
بدون هندوستان امکان زیست نداشت (کرزن.)21/1 :1387 ،
در این زمان لیج فارس مسیری برای ارسال کاالهای تجاری به جنوب ایران ،عراق و بهویاژه
هند بود و دولت انگلیس و کمپانی هند شرقی نیی بهعنوان سوداگران عمدۀ دریاهای مشارقزماین،
به امنیت و گسترش تجاارت اود در ایان آباراه بسایار عنقاهمناد بودناد (گریاوز.)13 :1380 ،
کرانههای شمالی لیج فارس به ایاران تعلاق داشات .در ایان میاان فکومات روباهزوال قاجاار،
فاکمیت ضعیف و ناقصی بر آن نوافی داشت (همان).
در این بازۀ زمانی ،منطقۀ فارس یکی از بیرگترین مراکی اداری -سیاسی جنوب ایران بود؛ تاا
جایی که آن را «ایالت» مینامیدند (دومورینی .)22 :1375 ،ایان ایالات محادودهای وسایو شاامل
سراسر نوافی جنوب ایران را دربرمیگرفت .فارس از شمال به بلوک قمشه در منطقۀ بختیااری و
والیت اصفهان؛ از مشرق به بلوکهای شهر باب

(یید) ،سیرجان (کرمان) و بلوچستان؛ از مغارب

ازطریق منطقۀ بختیاری به بلوکهای رامهرمی و فنفی ( وزستان) و سرانجام از جنوب باه تنگاۀ
هرمی و لیج فارس محدود بود (همان.)80 :
ایالت فارس بارانداز و دروازۀ ورود کاالها از لیج فارس به ایران باود (لمباتن.)223 :1363 ،
مجاورت فارس با آبراه لیج فارس وپیوستگی آن به اقیانوس هند ،موقعیت ویژهای به این ایالات
بخشید .اهمیتیافتن بنادر و ایاالت جنوبی در معادالت سیاسی و اقتصادی جهانی و تسلط فاارس
بر بنادر ،گمرکات و راههای ارتباطی جنوب به شمال ،جایگاه مهمی در تجارت جهاانی باه ایالات
فارس بخشید .فضور قدرتهای ارجی در جنوب ایران و بهویژه رقابت کمپانیهای هند شرقی
اروپایی ،ایالت فارس را با رقابتهای استعماری درگیر کرد .انگلیس درنظر داشت ایالت فاارس را
در فکم مستملکات بریتانیای کبیر قرار دهد و آن را به سلسلهمساتعمرات اود در فاوزۀ لایج
فارس ملحق کند و این منطقه را به دروازۀ مقدم و سوقالجیشی هندوساتان تبادیل کناد (گرگاه،
 .)403 /1 :1377طبق سند ضمیمۀ شمارۀ  ،417صولتالدوله به اسمارت ،کفیل کنسولگری شیراز،
در نامهای چنین مینویسد« :به اطنع شما که به مقام نمایندگی در فارس و جناوب ایاران معرفای
شدهاید میرساند ،اگر قصد اعلیفضرت امپراطوری و مأموران آن این اسات کاه ایان قسامت از
مملکت را جیو متصرفات دولت انگلیس قرار دهند ،هیچ طریقای بارای انجاام ایان کاار بهتار از
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طریقهای که اتخاذ شده که عبارت از تصمیم همراهی با شاخص اائنی [قاوامالملا ] و عایل و
تضعیف شخص ادمی [است] ،نمیباشد .اگر مقصدشان غیار از ایان اسات و اگار مای واهناد
مالالتجارهشان سالماً به مقصد برسد ،این طریقه وب نیست .مقصود اصلی دنیای متمدن اماروز،
تیید و توسعۀ تجارت است؛ بنابراین انه دام شخصای کاه دوساتی و ادمت اود را باه ثباوت
رسانیده و باید از او همهگونه دمت بخواهند و او را تقویت کامل نمایند ،بهکلی ن

تعلیمات

تجربی ،طبیعت و عقل است و همین طور ،تقویت از کسی که قادر بر ففم ماالالتجاارۀ دا لاه و
ارجه نمیباشد و فتی از ففم ود هم عاجی است ،ان

عقال و طبیعات اسات» (بشایری،

 .)2015 /8 :1369در راستای تجییۀ ایران ،سروان هیاو آگتساوس کپال گاا

( Captain Hugh

 ،)Augustus Keppel Goughنشان امپراتوری هند ،کنسول بریتانیا در شیراز در ژوئان 1918م/
صفر  ،1337به سفارت انگلیس در تهران پیشنهاد میکند که فارس بهعنوان ی

دولات مساتقل در

جنوب ایران ،تحت نایبالسلطنتی شاهیاده فرمانفرماا از کشاور جادا شاود (مجاد-296 :1390 ،
.)294
بعضی منابو از شیراز و بندر بوشهر بهعنوان ی

بازار مهم بازرگانی هند یاد کردهاند (سافیری،

30 :1364؛ کرزن85/1 :1387 ،؛ ماساهارو )111 :1373 ،در این میان شیراز برای تجارت بریتانیا و
بازرگانان انگلیسی هند از اهمیت بسیاری بر وردار بود .این شهر مخین و انباری را تشکیل میداد
که صادرات ایالت ازقبیل تریاک و کتیرا برای فمل به بوشهر ،به آنجا وارد میشاد و مرکایی باود
که از آنجا مالالتجارهای که از راه بوشهر وارد میشد ،به سایر نقاط ازجمله :اصفهان ،یید و نوافی
فارس تقسیم و فمل میشد (بشیری .)1907/8 :1367 ،در شیراز گمرک انهای بود که کاروانهاا
را ارزیابی میکرد و قیمتگذاری و  2/5درصد نیی فقوق گمرکای ا اذ مایشاد (لمباتن:1363 ،
 .)223در این موقعیت شیراز تصویر کوچ

دقیقای از ابهاام عجیاب اوضااع و افاوال و تعاادل

قدرتها بود که در آن روزگار به انحاء گوناگون در سراسر ایاران فکامفرماا باود (فانمیکاوش،
.)122 :1375
نخستینتالشهایبریتانیابرایتأسیسکنسولگریوگسترشفعالیتکمپانیهندشرقی

-2-1
از اواسط سدۀ 19م ،اغلب ممال

ارجی و بر ی کمپانیهای هند شارقی در ایاران نماینادگانی

داشتند که ورایف کنسولی ،نمایندگی سیاسی و اقتصادی را انجاام مایدادناد .ایان نماینادگان باا
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داشتن تابعیت ایرانی بعضی دارای تذکرۀ انگلیسی بودناد کاه در باین ماردم باه «وکیال»« ،وکیال
شهبندر»« ،وکیلالدوله» و از اواسط سدۀ 20م به «وکیلالسفاره» مشاهور بودناد کاه بیشاتر باه کاار
جاسوسی ،کسب و ارسال ا بار میپردا تند (رایین .)309 :1356 ،با افایایش مناافو انگلساتان در
ایران این تشکینت به قدری رونق یافت که به برنگار سفارت شهرت داشتند ،در تمام شهرهای
مهم ایران فضور یافتند و بدون آنها یلی از امور پیش نمیرفت .اگرچه سمَت آنها هرگی مورد
شناسایی رسمی مقامات ایرانی قرار نگرفت؛ اما بهطور ضمنی وجود آنها و دماتشان را باه نفاو
دولت انگلستان پذیرفتند (رایت.)109 :1385 ،
در شیراز از سال 1808–1915م1223-1334 /ها.ق انوادۀ جعفرعلای اان ،ناواب هنادی،
منصب وکیالالدولاه و گایارشنویسای انگلساتان را باه عهاده داشاتند (فساینی فساایی:1376 ،
 .)1113–1115/2جعفرعلی ان رابط و سخنگوی کمپانی هند شرقی در درباار فکومات فاارس
بود .سرهارفور جونی تحات تاأثیر نباوو و کااردانی ایان شاخص قارار گرفات و مقاام وی را باه
کارگیاری امور انگلستان در فارس ارتقا داد (رایت .)109 :1385 ،این کارگیاران همۀ گیارشات و
ا بار فارس و بنادر را برای شرکت هند شرقی و فکمران انگلایس مایفرساتادند (رایاین:1356 ،
 .)311آ رین وکیلالدولۀ انگلیس از انوادۀ نواب هندی ،غنمعلی ان بود که به دساتور اوکاانر
( )Major Frederic O.connorبه سمَت نایب کنسولی شیراز انتخاب شاد .در ساپتامبر 1915م/
ذیقعده 1334ها.ق ،با ترور وی درفال ورود به کنسول انه ،دوران دمت انوادۀ ناواب هنادی
پایان یافت (اوکانر.)110 :1376 ،
با گسترش منافو بریتانیا در ایران انگلیسیها از کارایی کارگیاران ارهار نارضایتی کردند و بیان
داشتند که کارگیاران سودی ندارند .انگلستان که مانند روسیه از امتیازات دولتهای کاملاه الاوداد
بر وردار شدهبود ،برای مقابله با نفوذ روس و باالبردن اعتبار ود واستار گشاایش کنساولگری
بیشتر در ایران شد؛ بنابراین در سال 1841م1257 /ها.ق ادوارد والتار بونهاام ( Edward Walter

 )Bonhamکه به شغل تجارت مشغول بود ،بهعنوان اولین کنسول انگلیس در تبریی انتخاب شد و
کیت ادوارد آبوت ( )Keith Edward Abbottدیگار بازرگاان انگلیسای کاه ساابقۀ تجاارت در
کشورهای ع مانی و ایران را داشت ،در همین سال رسماً به کنسولگری انگلیس در تهران منصوب
شد (رایت .)111 :1385 ،انگلیسیها سومین کنسولگری ود را در ساال 1857م1273 /هاا.ق ،در
رشت با هد

فمایت از تجارت پرسود ابریشام و نیای تحاتنظار قاراردادن اقادامات روسهاا
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تأسیس کرد (رایت113 :1385 ،؛ رابینو .)15 :1363 ،پاس از آن در ساال 1879م1296 /هاا.ق در
استرآباد ،کنسولگری دایر کرد و آنگاه بهتدریج در بوشاهر ،اهاواز ،محماره ( رمشاهر) ،اصافهان،
بندرعباس ،شیراز و کرمانشاه تا سال 1909م1327 /ها.ق ،کنسولگریهای انگلیس دایر شد (رایت،
 .)114-118 :1385در مرکی و شرق ایران نیای کنساولگریهاایی تأسایس شاد .در ساال 1889م/
1306ها.ق ،دولت بریتانیا بارای رویاارویی باا روسهاا سارهنگ چاارلی مکلاین ( )Macleanرا
بهعنوان کنسول به مشاهد فرساتادند (رابیناو115 :1363 ،؛ کارزن .)236-238/1 :1387 ،در ساال
1893م1310 /ها.ق ،رئیس بان

شاهنشاهی در یید بهسمَت کنسول افتخاری انگلیس در آن شاهر

منصوب شد .در سال 1894م1311 /ها.ق ،سرپرسای ساایکس ( )Sir Percy sykexکنساولگری
کرمان را افتتاح کرد و چهار سال بعد کنسولگری سیستان را بهدلیل تقویت تجاارت انگلایس و در
مقابل روسها تأسیس کردند .در سال 1903م1321 /ه.ق ،در تربات فیدریاه و در ساال 1909م/
1327ه.ق ،در بیرجند افتتاح کردند (رایت .)122 :1385 ،انگلیسیها تا سال 1921م1340 /ه.ق در
 23شهر ایران نمایندگیهای کنسولی داشتند (همان.)108 :
-2–2کنسولگریدرشیراز
در سال 1903م1321 /ها.ق ژنرال تامسس جورج گراهام ( )G.Grahamبه سمَت کنسول فاارس
معیّن شد و تحت نظارت افسران بریتانیایی ،کنسولگری شیراز را افتتاح کرد (لوریمر270 :1388 ،؛
رابیناو .)139 :1363 ،همچناین ژنارال سرپرسای کااکس ( )Percy Cox Sirدر ژانویاۀ 1904م/
1322ها.ق بهعنوان رزیدنت سیاسی لیج فارس و سرکنسولی بریتانیا در ایاالت جناوبی انتخااب
شد و بر کلیۀ امور کنسولگریهای ایاالت فارس ،وزستان ،لرستان ،نافیۀ لنگه و بناادر و جیایار
لیج فارس ،بهعنوان نمایندۀ پادشاه انگلستان تا اول جناگ جهاانی (1914م1333 /هاا.ق) یعنای
بهمدت ده سال نظارت و رسیدگی میکارد (گریاوز 39 :1380 ،و  .)3–6از ساال 1903–1925م/
1321–1344ها.ق ،تعداد  9نفر کنسول بهترتیب در کنسولگری شیراز انجاموریفاه مایکردناد کاه
دارای درجۀ سرلشکر (ژنرال) ،سرگرد (کلنل) ،سروان (کاپیتاان) و بر ای دارای القااب مااژور و
لفتننت بودند (رابینو139 :1363 ،؛ کیانفر و استخری.)133 :1363 ،
ارکاان و ابواب جمعی از کنسولگری شیراز بنا به گیارش منابو این دوره عباارت باودهاناد از:
 -1کنسول؛  –2نائب کنسول (اوکانر)108 :1376 ،؛  –3میرزا ،منشی ارشد؛  -4قاصدهای ساواره؛
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 –5پیش دمتها (همان)111 :؛  -6راپرتنویس؛  -7کارمندان بانا
ادارۀ تلگرا

شاهنشااهی؛  -8کارمنادان

هند اروپایی؛  -9شرکتهای تجاری کمپانی هند شرقی (هماان)120:؛  – 10شاا ۀ

نظامی کنسولگری که ابتدا شامل هنگ سواره مرکیی هند و پیادهنظام1907 ،م1325 /ها.ق (هماان:
73–81؛ سفیری )34 :1364 ،و سپس ژاندارمری ،قراساوران1912–1915 ،م1331–1333 /هاا.ق،
(کیانفر و استخری )108–119 :1363 ،و آنگاه پلیس جنوب و نیروهاای هنادی1916–1919 ،م/
1335–1338ها.ق بودهاست (سایکس.)724 / 2 :1362 ،
هفتهنامۀ فارس بهعنوان یکی از جراید پرتیراژ ،از سال 1912م1330 /ها.ق به صاافبامتیاازی
فرصتالدولۀ شیرازی منتشر میشد؛ اقتدار انگلیسیها در فارس بهفدی بود که کنسولگری شایراز
در سال 1916م1335 /ها.ق امتیاز آن را از فرصتالدوله گرفت و میارزا فضالالاه بناان ،منشای و
مترجم کنسولخانه را مدیرمسئول آن کرد و این جریده ارگان رسمی کنسولخانه در شیراز شد و تاا
سال 1919م1338 /ها.ق منتشر میشد و در سارلوفۀ آن عباارت «در ایان جریاده ا باار رسامی
قشون جنوب منتشر میشود» ،چاپ میشد (رکنزاده ،آدمیت .)381 :1357 ،تمام اعننات رسامی
نمایندگان لشکری و کشوری دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی در فارس در این جریاده منادرج
بود .همچنین در نل سطور آن ،منویات و عقیدۀ آن نمایندگان نسبتبه اوضاع وقت و آتیۀ ایران
و فُبّ و بغض افراد نسبتبه ودشان و مافصل مسل

و طمشای دولات بریتانیاا در ایاران و

کنسولگری شیراز نوشته میشد (همان .)381–393 :در اجرای اقدامات کنسولگری شیراز ،در ایان
هفتهنامه چند اعنمیه از لفتننت کرنل گا  ،کنسول انگلستان مقیم شایراز1916–1918 ،م–1332 /
1331ها.ق ،که تهدیدنامههایی علیه مردم ،به صوص علیه عشایر درج شده که لباۀ تیای فمانت،
جانب «صولتالدولاه» قشاقایی باودهاسات (هفتاهناماۀ فاارس 21 ،جاوالی 1918م 11 /رمضاان
1336ها.ق ،ضمیمۀ  .)1در شمارۀ دیگر این جریدۀ «فوقالعادۀ فارس» ،بیانیۀ دیگری چاپ شد که
در این بیانیه عفو اشرار و زندانیان سیاسی ایرانی و ایجاد امنیت و مسألۀ تهیۀ آذوقاه بارای قشاون
جنوب را واستار شده و دست آ ر کنسول انگلیس مردم را پند و اندرز دادهاست که ...« :اتماه
با نهایت مادب و مهربانی به اهالی نصیحت میکنم کاه اعماال و افعاالی را مرتکاب نگردناد کاه
مأمورین انگلیس را به ترک مسل

فالیه و اتخاذ مسلکی م ل ع مانیاان و نظامیاانی کاه ساابقاً در

شمال ایران بودند ،مجبور نمایند و در صورتی که فاوراً باه تحریکاات و دساایس جاریاه اتماه
دادهنشود ،محرکین و دسیسهکننادگان را اناذار ماینماایم کاه شادیدترین اقادامات را معماول و
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میفهمانیم که این

روزی رسیده که دشمنان بریتانیای عظمی از کرده پشیمان گردند» (هماان29 :

آوریل 1918م18 /رجبالمرجب 1336ها.ق ،ضمیمۀ .)2

کنسولگریها:روابطکنسولگریانگلستانباحکومتبریتانیادرهند

-2–3کارکردهایعمومی

کنسولهای روسی از ادارۀ کل قسمت آسیایی روسیه و کنسولهای انگلیسی از ادارۀ کال سیاسای
هندوستان دستور میگرفتناد (اوبان.)238 :1362 ،ادارۀ اماور ارجاۀ هندوساتان نصاف مخاارج
کنسولگریها و نمایندگیهای بریتانیا را که از افسران انگلیسای ماأمور در هناد بودناد ،پردا ات
میکردند .این افسران که کامنً به زبانهای مختلف بومی و محلی تسلط پیدا کردهبودند ،در فوزۀ
مأموریت ود میتوانستند به اقصینقاط ایران مسافرت کرده و به وبی درمقابل مأموران کنساولی
روسیه عرض اندام کنند (ویلسن.)17 :1363 ،
کنسولها با داشتن مواضو متفاوت ،اوضاع محلی را بر یکدیگر میشورانیدند و دائمااً در یا
جنگ سرد و روانی بهسر میبردند .کنسولگریها عدهای مأمور مجرب و آگاه به اوضااع ایاران در
ا تیار داشتند و در مواقو لیوم به صوص در هنگام جنگ ،در دمت اهدا

و نقشههای جنگای

دولتهای مطبوع فعالیت میکردند .از این گذشته ،در کنسولگریهاای انگلایس «باه صاوص در
جنوب و شرق ایران» ،افسران وابسته به فکومت بریتانیا در هند که بهعنوان افسر کادر سیاسای در
بخش ارتش هند کار کردهبودند ،هنگامی که به ایران مأمور میشدند ،دربارۀ وضو عماومی کشاور
بهویژه دربارۀ اینت و عشایر ایران ،دائماً گیارش ارسال میکردند (گرگه.)126-127 :1377 ،
کنسولهای دو کشور روس و انگلیس دائماً با انگییۀ وطنپرستی علیه یکدیگر بسیج میشدند.
عوامل نفوذی آنها تقریباً متعادل بود .غالب مقامات کشوری و لشکری از شخص شاه گرفته و هر
کسی که مسئولیتی را بر عهده داشات ،زیار عَلام روس و انگلایس ساینه مایزدناد و کنساولهاا
معرکهگیران اصلیِ چنین نمایش غمانگییی بودند .کنسولها با ایجاد تفرقه و باهجاانهامانادا تن
افراد و سران هر دو گروه ،هر اندازه که می واستند ،به نفو کشور ود در فد نهایت بهرهبارداری
میکردند .در این جنگ پنهانی ،هر فیله و نیرنگی را باهمنظاور تضاعیف یاا لاو سانح رقیاب
مشروع و فتی مصاب محسوب میکردند .کنسولها برای رسیدن باه هاد

اود ،ساران گاروه

مقابل را از هستی ساقط ،یا به مقام و موقعیت آناان ،چناان لطماهای وارد مایکردناد کاه قادرت
فعالیتشان سلب میشد (اوبن .)238 :1362 ،کنسولهاای بریتانیاا در فاوزۀ مأموریات اود باا
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برقراری مناسبات با طبقات فرادست و مقامات محلی ،ضمن کاهش اقتدار دولت مرکیی ایران ،باه
گسترش نفوذ سیاسی و منافو اقتصادی بریتانیا اشتغال داشتند (.)stebbin,2009: 78
فقوق کنسولها ازلحاظ مقررات بینالمللی تابو مقررات کشورهای کاملهالوداد بود و همچنین
با داشتن فق قضاوت کنسولی ،اتباع و ایرانیان طرفدار ود را نیی تحاتالحمایاه قارار مایدادناد
(.)Windler,2001: 79-106
کنسولها و سیافان اروپایی در دهات و قصبات با نقاش پیشا

و طبیاب اقادامباه معالجاۀ

بیماران میکردند و در گشتوگذار مقداری دارو با ود میبردند تا در موقو لیوم بیمارانی را کاه
مراجعه میکنند ،معالجه کرده و صامیمیت آنهاا را باه اود جلاب کنناد (ویلسان.)69 :1363 ،
کنسولها همچنین وقتی به شکار میرفتند ،اغلب ی

پیش

آنها را همراهی مایکارد تاا دارو و

درمان در ا تیار ساکنان نقاط دورافتاده بگذارند و تحبیب قلوب کنند .فسنرنی که ایان ادمات
پیشکی ایجاد کردهبود تا فدود زیادی الهامبخش فکومت هند برای فرستادن هیئتهای بازرگانی
به جنوب و مرکای ایاران در ساال 1904م1322 /هاا.ق شاد .باهدنباال آن پیشانهاد شاد در هماۀ
کنسولگریها ،درمانگاه دایر و پیش

گماشته شود تا به توسعۀ تجارت کم

کند (رایات:1385 ،

 .)122فضور دکتر ووالت ( )Woolatو معاونش در تابستان 1911م1329/ها.ق ،بهمنظور مداوای
مجروفان ناشی از هرجومرج در شیراز توسط قشقاییهاا و قاوامیهاا نیای در هماین راساتا باود
(بشیری.)1479/6 :1366 ،
از دیگر ورایف مهم ژنرال کنسول یا کنسولها ،ضمن اینکه فعالیتهای قانونی هممیهنانش را
تحت فمایت قرار میدادند ،آنها را از کارهای طرنااک باازمایداشاتند( .گریاوز.)113 :1380 ،
کنسولها بهعنوان سلطان بیتاج و تخت ،عامل عیل و نصب فکمرانان بودند و در امور جیئای و
کلی فکومت د الت و امر و نهی میکردند (همان .)93 :از دیگر ورایف عمومی کنساولگریهاا،
ارتباط با کشورهای ارجی و برقراری ارتباط با دفاتر و کنسولگریهای دیگر کشورهای مقایم در
ایران بود ( .)Degoey,2010: 6–7اقدامات و رفتارهای غیردیپلماتی

کنسولها باعث شدهبود که

فتی موقعی که محافظانشان آنها را همراهی میکردند ،تقریباً در همه جاای ایاران ماورد فملاه
قرار میگرفتند (گریوز.)44 :1380 ،
-2-4کارکردتجاریکنسولگری:روابطتجاریبابمبئی
کنسولگری به غیر از فعالیتهای معمول سیاسی ،وریفۀ فمایت و همکاری باا تجاار انگلیسای و
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کشورهای همسو در ایالت فارس را برعهده داشتند ،تا در همهجا بهعنوان اتباع انگلایس افسااس
امنیت کرده و با دمات اطنعاتی کنسولگری ،زمینه برای پیشارفت آنهاا فاراهم شاود (گروتاه،
 .)272 :1369اهمیت تجارت برای انگلیس برابر با تأسیس کنسولگری و گماردن کنساولهاا باود؛
یعنی اینکه تجارت بدون نصب کنسولگری مقرون به شکست بودهاسات؛ بناابراین در هماۀ ادوار،
کشورهای استعماری ایجاد تجارت را منوط به برقراری کنسولگری کردهاند (واتسان.)99 :1340 ،
مهمترین سیاست بریتانیا در این دوره ،ایجاد نظم و آرامش در راههای ارتبااطی باا هاد

توساعۀ

تجارت و تأمین امنیت ،طوط تلگرا  ،ففم موقعیت سیاسی و مدیریت تحوالت و نظاارت بار
فوزههای نفوذ در شرق بود .این سیاست ،ناگییر اوضاع فارس را تحتتأثیر ود قرار مایداد .در
فارس و ایالتهای جنوبی ایران راههای مهمی وجود داشت که مناطق تجاری مرکای کشاور را باا
هندوستان و فاشیههای جنوبی لیج فارس مرتبط میکرد .همانطور که قبنً ذکر شد ،مهامتارین
این راهها و مشهورترین آنها ،جادۀ بوشهر–کازرون به شیراز بود (سفیری.)30 :1364 ،
با فعالیت بیشتری که تجارت از راه جنوب بهدست آورد؛ شیراز ،هم از جهت مصار

کااال و

هم از جهت راه ارتباطی سهم بسیایی کسب کرد و اک ر تجار ایرانی در این شهر نمایناده داشاتند.
در شیراز کاالهایی ازقبیل :ابریشم ،پشم ،گنب ،تیغۀ فلیی و وسایل بُرنده مانند شمشایر و چااقو،
شیشه ،کاشی ،سفال و تریاک تولید میشاد (کارزن .)122-123 /2 :1387 ،واردات شایراز پارچاۀ
نخی از منچستر ،پشمی از آلمان و اتریش ،قند از مارسی (قند روسی فقط تا اصافهان مایرساید)،
شکر ام از جاوه و جییرۀ ماوریس ،رارو

و قاشاق و چنگاال از فرانساه و آلماان و اتاریش،

ورقههای مسی از انگلستان و هلند ،چای از هند و ساینن و جااوه و چاین و شامو از آمساتردام
بودهاست (همان).
صادرات عمدۀ شیراز ،تریاک بود که گفته میشد هر ساله ده تا پانیده هیار صندوق از ناوافی
یید و شیراز صادر میشد و پنبه ،که در بوشهر بستهبندی و به مقصد بمبئی صادر میشد .شکبار
به صوص بادام و زردآلو و نیی تنباکوی مشهور شیراز که محصاوالت محلای باود ،در هماانجاا
مصر

میشد و صادرات به ترکیه و سوریه را از ساایر نقااط مایآوردناد (هماان) .از صانایو و

مصنوعات دیگر شیراز که برای ریداران اروپایی سا ته میشد و نظرها را جلب و مایاۀ شاهرت
شیراز شدهبود ،قلیان و سرقلیانهای میناکاری و اقنم دیگار ازقبیال قااب عکاس بسایار رریاف،
نم پاش که با طرحهای شرقی برای ریداران اروپایی میسا تند ،اتمکاری بار چاوب ،بارنج،
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نقره ،عاج و استخوان به رنگهای مختلف و از محصوالت طبیعی آنجا یکی گنب و دیگری بلبل
بود (همان .)124 :اسب از دیگر صادرات شیراز به هندوستان بودهاست (سعیدی سیرجانی:1361 ،
 .)363همچنین تجار روس و ع مانی از شیراز پوست ریداری و به کشور ود صادر مایکردناد
(همان 707 :و .)631
با آغاز فکومت مشروطه1906 ،م1324 /ها.ق ،اوضاع کشور سالها دچار بینظمی و آشفتگی
و شونت شد (اوکانر .)39–50 :1376 ،در آن ایام تمام ایالتهای ایران دستخوش شورش و قتل
و غارت شد و ایالت فارس نیای مانناد ساایر ایااالت گرفتاار هارجومارج باود (هماان.)59–62 :
بازرگانی انگلیس نیی در جنوب همواره در معرض طر بود .اک ر عمارات کنساولگری انگلایس و
نیروهای محافم کنسولها که از هندوستان اعیام میشدند ،مورد فمله قرار میگرفتند و کنسولها
و اتباع انگلیس به دست اشرار میافتادند و اموال آنها به سرقت میرفت و گاهی ود آنهاا نیای
به قتل میرسیدند (ویلسن .)37 :1363 ،در ناوامبر  /1907شاوال  ،1325اوضااع شایراز باهفادی
نابسامان شد که گراهام کنسول انگلیس به سار چاارلی مارلیناگ ( ،)Sir charles Marlingوزیار
مختار ،گیارش داد اوضاع شیراز به قدری سخت است که جان و ماال اتبااع انگلایس در معارض
مخاطره است (بشیری .)122 /1 :1363 ،در سال 1909-1910م1327-1328 /ها.ق اوضااع یلای
بدتر شدهبود؛ بهگونهای که در سه ماهۀ اول ،واردات  41/585لیره بودهاست .عامل اصلی همۀ این
نابسامانیهای تجارتی ،عدمامنیت در راههای کاروانرو بودهاست (همان.)657 :
دولت انگلیس در  16اکتبر 1910م 11 /شوال 1328ها.ق اولتیماتوم داد که اگر برقراری نظم و
امنیت در راههای تجاری جنوب ایران ،بوشهر– شیراز به اصفهان ،بهطور دلخواه انگلیس در مادت
سه ماه انجام نشود ،ود دولت انگلیس برای محافظت راههای ماذکور قشاونی تحات فرمانادهی
صافبمنصبان انگلیسی برقرار واهد کرد (کیانفر و استخری .)107 :1363 ،با وجاود هماۀ ایان
معضنت ،بنا به گیارش ناکس کفیل کنساولگری شایراز طای ساالهاای 1908–1912م–1330 /
1326ها.ق 14 ،کمپانی و شرکتهای انگلیسی در فارس به امر تجارت مشغول بودند کاه در ایان
مدت  64مرتبه مورد فمله و غارت اینت و عشایر قشقایی ،مسه و بویرافمدی واقو شدند .در
این میان  738165قران قیمت اموال مسروقه بودهاست (بشیری .)1622–1626 /7 :1362 ،با آغااز
جنگ جهانی اول 1914م1332 /ها.ق ،شونتها و راهینیهای قافلههای تجاری همراه با گارفتن
عوارض راهداری به مقدار زیاد افیایش یافت؛ اگرچه جنوب ایران همچنان برای انگلیسیها ازنظر
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استراتژیکی و سوقالجیشی بسیار فائی اهمیت باود (کیاانفار و اساتخری)165 :1363 ،؛ بناابراین
سیاست تأمین و ففم منافو و مصونسازی تجارت بریتانیا از صدمات موجود ،انگلیسایهاا را بار
آن داشت تا اقدام به تشکیل نیروی نظامی بومی تحت فرماندهی سرپرسی سایکس و ی

عاده از

افسران انگلیسی قشون هندوستان بهنام «پلیس جنوب» ( )S.P.Rکنند (سایکس.)700 /2 :1362 ،
اسناد تجاری کنسولخانۀ انگلیس در شیراز طی ساالهاای 1913-1914م1331-1332 /هاا.ق،
دربارۀ منفعت تجارت و تحدید قیمت فمل مالالتجاره با فیوانات در راه بوشهر -شیراز منجر باه
ردوبدل مکاتبات بسیاری مابین کنسولگریهای شیراز ،بوشهر و تهاران و فکوماتهاای دهلای و
لندن شدهبود .بهطور کلی در همۀ این مکاتبات ،انگلیسیها ی

مسألۀ اساسی را تعقیب میکردناد

و آن هم بیرونکردن تجارت غیرانگلیس از ایران بود (کیانفر و استخری .)165 :1363 ،انگلیسیها
با تمام قوا علیه تجارت روس در جنوب اقادام مایکردناد .فمالونقال ماالالتجاارههاا را در راه
بوشهر -شیراز ،بهتر از همه چیی برای منافو ود مفید میدانستند و تصمیم آنها این بود که باازار
اصفهان را که جیء منطقۀ نفاوذ روس محساوب مایشاد ،از امتعاۀ روسای پااک کنناد (هماان).
کنسولهای انگلیس با کمال مراقبت و دقت ،هرگونه اقدامات تجااری را چاه در منطقاۀ نفاوذ یاا
منطقۀ بیطر  ،چه سرمایۀ روسی یا سرمایۀ مملکت دیگری را مورد پایگیاری قارار مایدادناد.
بیش

گشودن راه بوشهر -شیراز بهمنظور تسلط بر منطقۀ جنوب ایران بارای نیروهاای انگلیسای

فیاتی بود .آنها سعی داشتند به هر بهایی این راه را باز کنند؛ ولی تا پایان جنگ جهانی این راه به
روی آنان همچنان بسته ماند (فنمیکوش.)318 :1375 ،
باال ره پس از دو دهاه مباارزۀ مجاهادان علیاه انگلایس در ایالات فاارس و ساارتهاای
بیشماری که بر اقتصاد و تجارت بریتانیا وارد شد ،کنسولگری بریتانیاا در شایراز ،لفتننات کرنال
هاتسن ،دمات کشوری هناد ،در روز پنجشانبه  30ژانویاه 1919م 27 /ربیاوال اانی 1337ق ،باا
فرا وانی کلیۀ فرماندهان ارشد قشون جنوب ایران باا فضاور در کاازرون و باا ایجااد فکومات
نظامی و پستهای پلیس جنوب در جادۀ شیراز -کازرون ،عجالتاً توانساتند اوضااع راههاای ایان
سامان را درجهت امر تجارت امنیت بخشند (هفتاهناماۀ فاارس1337 ،هاا.ق1919 /م ،ش 6: 20؛
ضمیمۀ  .)3بدینترتیب انگلیسیها بعد از آنکه با همگرایی با روسها مانو پیشارفت و اصانفات
در ایران شدند ،تجارت ایران را نیی وابسته به ود کردند و جمیو مساعی ایران را درجهت امنیات
راهها و رشد و تجارت ود بهکار گرفتند و همچنان به اهدا

استعماری ود ادامه دادند.
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مشکل اصلی سیاست دا لی ایران ،بستگی به نظم و ترتیب به وضعیت مالی داشت .فال مشاکل
مالی رفو تمام مشکنت کشور بود (گرگه .)50 :1377 ،چرخ امور مالی دولات همچناان ازطریاق
قرضگرفتن اداره میشد و کل سا تار مالی ایران بر پایۀ کم های انگلستان استوار باود (گریاوز،
 .)196 :1380در این راستا امور مالی ایالت فارس در دسات دولات بریتانیاا و کلیاه وجاوهی کاه
توسط وکیل یانهداری کال در شایراز پردا ات مایشاد ،باا نظاارت کلای و مشاورت کنساول
اعلیفضرتی انجام مایگرفات (بشایری  .)1914/8 :1369از ساال 1911م1329 /هاا.ق باه بعاد،
فکومت محلی فارس برای ادارۀ امور ارجی ود بیشتر متکی باه کما هییناۀ ساالیانۀ دولات
بریتانیا شد و کنساول انگلایس کاارپرداز افتخااری فاارس شادهباود (رایات.)121–122 :1358 ،
انگلیسیها برای انجام اصنفات اداری و فکومتی به دولت ایران وام میدادند و از از این طریاق
از تشکینت ژاندارمری پشتیبانی میکردند (اوکانر.)75 :1376 ،
اگرچه براساس قرارداد 1907م1324 /ها.ق انگلیس–روس ،فاارس جایء منطقاه تحاتنفاوذ
انگلیس و روس نبود و این امر عمنً استخدام مشاوران انگلیسی یا روسی را غیرممکن میسا ت؛
اما سروان مریل ( )Merrillتبعۀ آمریکا و شاغل در ژاندارمری ،با موافقت انگلیس بهعنوان مشااور
فکمران کل فارس تعیین شد و بدینترتیب تشکینت اداری فارس تکمیال شاد .یا
مشاور آمریکایی ،فکمران کل ایالت ،ی
ژاندارمری شدند (همان .)87 :ی

ایرانای باا

بلژیکی رئیس کل امور مالی و افسران ساوئدی مسائول

آمریکایی همراه با ی

فرانسوی ،با کم

«دریابیگی» قشاون را

سروسامان میدادند .هیینۀ موردنیاز همۀ این تشکینت را دولت بریتانیا تأمین و ازطریاق کنساول
پردا ت میکرد .کنسول وریفه داشت که نظاارت کلای بار مصار

درسات وجاوه پردا تای را

داشتهباشد (همان.)70 :
در ژانویۀ 1912م /محرم 1331ها.ق وضعیت مالی از هر نظر مأیوسکننده بود؛ باهنحاوی کاه
یانهداری ورشکسته و عایدات نیی اندک شد و ضمانت اجرایی بر تحصیل مالیات وجود نداشت.
ماهها بود که فقوق ماهیانۀ اک ر مقامات رسمی ،سربازان و مأموران نظمیه پردا ت نشادهباود .در
این مرفله پادشاه انگلستان موافقت کرد وامی به مبلغ سیهیار لیاره ،باه صاوص بارای اساتفادۀ
فکومت فارس در ا تیار دولت ایران بگذارد و این وجه به فساب بان

شاهنشاهی شعبۀ شایراز

واریی شد و کنسول انگلیس فق نظارت بر این امر را داشت و مجاز به د الت در نحاوۀ مصار
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وام بود .کنسول میبایست مقدار موردنیاز را به نمایندۀ مالیه پردا ت کند (همان .)77-79 :دولات
انگلیس سال بعد مبلغ پنجاههیار لیره به دولات ایاران وام داد .ایان مبلاغ نیای باه هماان نحاو باه
فکومت فارس ا تصاص دادهشد .این دو کم

مالی ،به اضافۀ مبلغی که جداگانه باه ژانادارمری

فارس ا تصاص یافتهبود ،یانهداری ایالت فارس را از ورشکستگی نجات و دستگاه فکاومتی را
مجدداً ساامان داد (هماان .)78 :در دساامبر 1912م /ذیالحجاه 1330ه.ق ساروالتر تااونلی ( Sir

 )wilter Townlelوزیر مختار انگلیس ،به اطنع وزیر ارجۀ ایران میرساند که بناا باه دساتور،
دولت بریتانیا مورف شدهاست که مبلغ  15000لیرۀ دیگر برای افتیاجات مالی فاارس باه دولات
ایران مساعدت دادهشود ،وجه در یانۀ کل قرار گرفته و فساابی جداگاناه در بانا

شاهنشااهی

مفتوح شدهاست .این پول باید به مصارفی برسد که ایالت فارس و کنسول انگلیس و وکیال مالیاۀ
یانهداری دربارۀ چگونگی مصر

آن تصمیمگیری کنند (بشیری .)2029/8 :1369 ،اروپاییاان در

شیراز رئیس ادارات بودند؛ استاز ( )M. Stasرئیس مالیه ،اوگن ( )Ugglaرئیس ژانادارم و مریال
آمریکایی فضول نظام با مشورت اوکونر کنسول انگلیس و بدون رجوع به والی فارس امار و نهای
میکردند و کنسول ،رئیس اجیای اروپایی شدهبود .دریابیگی نیی بهعنوان فرماندۀ نظاامی باه امیاد
فکومت بنادر ،مطیو کنسول بود و تلگرا

انهها نیی با نظارت کنسول هر روز وقاایو را گایارش

میدادند (مخبرالسلطنه .)318–324 :1363 ،هدایت در این صوص مینویسد« :قنسول میگویاد:
مخارج ژاندارم را انگلیس میدهد ،استاز فقوق از دولت ایران میگیرد و نوکر اجنبی است ،مالیاه
گوش است بارای اطاعات قنساول ،اولیاای دولات باین مان و ماأمورین ارجاه مگاس نقالاه!»
(مخبرالسلطنه.)259 :1389 ،
بستنشینی
-2–6کنسولگریو 
سفارتخانهها و کنسولگریهای دولتهای بیگانه ،ی

پناهگاه مصون از تعرض محسوب مایشاد

که هیچ قدرتی فق ایجاد میافمت برای پناهنادگان را نداشات .در ایان راساتا در ایالات فاارس
کنسولها برای ایجاد تفرقۀ بین سران اینت و عشایر و دودستهگاری باین اقشاار مختلاف ماردم
شیراز به ایل انها یا انوادههای ذینفوذ ازجمله اندان قوامیها که ود را مدیون انگلیسایهاا
میدانستند ،فمایت کنسولی و تحاتالحماایگی و اجاازه باه بساتنشاینی در کنساولگری یاا در
تلگرا

انه را میدادند (میکوش.)127 :1375 ،
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کاردار سفارت انگلیس

در ژوئن سال 1906م /جمادیاالول 1324ها.ق ،سرایولین گرانت دا

در تهران گیارش داد که سیصد نفر در کنسولگری شیراز بسات نشساتهاناد و عانوهبار آن ،پسار
قوامالمل

رئیس نیرومند قبایل مسه در دفتر تلگرا

هند و اروپا در آبااده بسات نشساتهاسات

(رایت .)363 :1364 ،در  10دسامبر  16 /1908ذیالقعدۀ 1326ها.ق ،تعدادی از بیرگان شیراز که
از اقدامات سردار فیروز ،کفیل امور ایالت فارس به ستوه آمدهبودند ،به کنسولخانۀ شایراز پناهناده
شدند و به ژنرال سرپرسی کاکس ،در واست روج ود را ازطریق بوشهر به ارج ارائه کردناد
(بشیری .)286 /1 :1362 ،در اوایل ماه مه 1909م /ربیوال انی1327هاا.ق ،صاد نفار از ساربازهای
فوج چهارمحال بهواسطۀ عدمپردا ت فقوقشاان باه کنساولخانۀ شایراز پناهناده شادند (هماان:
.)604/3
سفارت انگلیس و کنسولگریها آماده بودند تا هر کسی را که بهنوعی مورد عنقاۀ آنهاسات،
تحتالحمایه قرار دهند .این موضوع در شایراز نسابتباه اانوادۀ قاوامیهاا کاه ماورد فمایات
انگلیسیها بودند کامنً رعایت میشد؛ چنانچه فبیباله ان قوامالملا

کاه در جریاان فساینیۀ

قوام مدتها شیراز و فارس را دچار بحران کردهبود ،تحتالحمایۀ کنسولگری انگلیس قرار گرفت
(همان.)1043 /5 :
از آنجا که وراث شهدای فسینیۀ قوام ،از فکومت و نظامالسلطنه فرمانروای فارس ،واساتار
قصاص فبیباله اان قاوامالملا

و بارادرش نصارالدوله شادند ،مساتر نااکس ( )knoxکفیال

کنسولگری شیراز ،مصراً از نظامالسلطنه واست که قوامیها را روانۀ اروپا کند .در  6ماه 1911م/
 7جمادیاالول 1329ها.ق ،قوامالمل

و برادرش نصارالدولاه کاه باه سافارش کنساول انگلایس

تحتالحفم عازم تبعید به اروپا بودند ،مورد فملۀ اینت قشقایی قرار گرفتند ،نصراله الدوله کشته
شد و قوامالمل

فرار کرد و با تبدیل لباس به نیمتنۀ اروپاایی در بار و کانهفرنگای بار سار ،باه

کنسولخانۀ شیراز پناهنده شاد (هماان .)1113-1114 /5 :باهدنباال ایان ر اداد ،ایال مساه باه
طرفداری از قوام بر است و تعداد سه هیار نفر جنگجو به شیراز اعیام داشت و قشقاییها نیی در
مقابل ،همین شیوه را در پیش گرفتند که درنتیجه شهر شیراز بهمدت  5مااه بساتنشاینی قاوام در
کنسولگری ،کامنً به صحنهای از شورش ،قتل ،جنگ و چپاول مبدل شد؛ بهگونهای که فدود 500
نفر جان با تند .سرپرسی کاکس تمام تنش ود را باهکاار بسات تاا نظاامالسالطنه را از چناین
تحریکاتی بازدارد ،ولی اقدامات موفقیتآمیی نبود (گریوز.)92–93 :1380 ،

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

26

سر ادوارد گری ،وزیر امور ارجۀ انگلستان ،به سر جرج باارکلی ،سافیر انگلایس ،در ماورد
پناهدادن قوامالمل

در کنسولگری شیراز دستور تلگرافی داده که در ضمن آن آمدهاسات« :دولات

ایران و فرمانروای فارس هر دو را باید ا طار نمود که هرگاه اقدامی بایرویاه و هتکای بار ضاد
کنسولخانۀ دولت فخیمه بشود ،نتایج و یمه واهد داشت .ما نمیتوانیم بر ن
ایران از بست موقتی ،قوامالمل

عادت مقرره در

را که تقریباً از کشتهشدن جان بهدر برده مضایقه کنیم و از طار

دیگر هم آرزوی آن را نداریم که او از مجازات عادالنۀ هر یانت و تقصیری که مرتکب آن باشد،
او را پناه دهیم؛ اما در صورتی میتوانیم مشارٌالیه را تسلیم نماییم که تأمین کامل فاصل کنایم کاه
عادالنه و بیغرضانه استنطاق و یا از مملکت ا راج شود و آن هم موکول اسات بار اینکاه در آن
ضمن جانش محفوظ باشد» (بشیری ،همان.)1061 /5 :
در واکنش به این مسائل و شروطی که قوامالمل
راجوبه تضمین امنیت او از طر

گفتهبود ،صمصام السالطنه ،رئایسالاوزراء،

نایبالسلطنه و کنسولگری بریتانیا و ففم امنک وی در فاارس

و واگذاری فکومت کرمان به او و انتصاب فرزندش به ریاست ایال مساه قاول مسااعدت داد
(همان .)1467 /6 :بدینترتیب قوامالمل

به اقامت پنج ماهۀ ود در کنسولگری شایراز پایاان داد

(همان 1475-1478 /6 :و .)1339
اقلیتهایمذهبی

-2–7کنسولگریو
طمشی فمایت از اقلیتهای مذهبی از سیاسات جهاانی بریتانیاا «نگهباناان وجادان در جهاان»
نشأت میگرفت که بدون توجه به مدا له در امور دا لی کشورها باه فمایات از اقلیات ماذهبی
میپردا تند (برومند.)291 :1361 ،
یهودیان :در  30اکتبر 1910م 26 /شوال 1322ها.ق ،عدهای از اهالی شیراز به دارالحکوماه هجاوم
میآورند و جسد د تری را که مدعی بودند یهودیها آن را کشتهاند ،به قوامالمل

ارائه میدهناد

و سپس به ادارۀ عدلیاه ریختاه و آنجاا را تخریاب و اساناد و اثاثیاۀ آنجاا را غاارت مایکنناد و
قوامالمل

را نیی تهدید به قتل میکنند و سپس اهاالی شایراز و عادهای از قشاقاییهاا باه مناازل

یهودیان یورش میبرند که در این یورش تمام انههای آنها غاارت و  11نفار مقتاول و  15نفار
یهودی مجروح میشود .مستر اسمارت ،کفیل کنسولگری شیراز ،بنفاصله از محل یهودیان بازدید
و ضمن گیارش موضوع به مقامات انگلیسی ،کنسول اقدام به دفتر اعانهای بارای کما

فاوری و
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استخنص یهودیان از وضو موجود میشود (بشیری .)960-961 /4 :1362 ،کنسولهای انگلیسای
مقیم شیراز در راستای در واست کمیتۀ اتحاد اسرائیلی مقایم لنادن از سافارت انگلایس فمایات
همهجانبهای از یهودیهای مقیم شیراز میکردهاند (همان.)949 /4 :
زرتشتیان :با فمایت دولت بریتانیا در سال 1882م1299 /ها.ق ،مالیااات (جییاه) زرتشاتیان لغاو
شد ( الصی .)103 :1366 ،بنا باه گیارشاات «کتااب آبای» ،روناد فمایات سافارت انگلایس و
کنسولگری شیراز تا اوایل سدۀ  20ادامه داشتهاست .نامۀ مستر مارلینگ ،وزیر مختاار انگلایس ،باه
سر ادوارد گری ،وزیر ارجه ،در  26فوریه 1908م 23 /محرم 1326ها.ق ،مبیّن این مطلب اسات
که یکی از معتمدان زرتشتی با مراجعه به سفارت میگوید« :برادرم ،پرویی ،را در ساال گذشاته در
شیراز به قتل رسانیدهاند .فریدون زرتشتی را هم در تهران مقتاول نمودهاند .یکی دیگر از بیرگاان
زرتشتی مقیم شیراز را کتباً تهدید به قتل نمودهاند و بدین طریق زرتشاتیان در سرتاسار ایاران باه
وفشت افتادهاند و در واست کم

از دولت انگلستان نمودهاند ».بر مبنای ایان ارهاارات ،سافیر

انگلیس از وزیر ارجۀ ایران و نماایندگان مجلس شاورای ملای و همچناین از شااه در واسات
بررسی موضوع و فمایت از زرتشتیاان را میکند و طی یادداشتی به مشیارالدوله مینویسد که بناا
به گیارشات کنسولگریهای شیراز و یید ،وضو زرتشتیان در این دو شاهر بسایار نااگوار اسات و
چون زرتشتیاان تحت فمایت دولت فخیم انگلستاان هستند ،موضاوع باهساادگی قابال گذشات
نیست و تقاضای آساایش و امنیت آنها را به هر طریق ممکن مینماید و اضافه نماودهاسات اگار
تمهیدات جدی در صوص امنیت آنها انجام نگیرد ،با توجه به اینکه پارسیان همگی تجارتپیشه
هستند ،ضرر جبارانناپذیری بر مملکات وارد واهاد گردیاد .پیشنهاااد مایکانم مااثرترین راه
رضایت زرتشتیاان ،مجازات اشخاصی است کاه در قتال و اذیات و آزار آنهاا اقادام نماودهاناد
(بشیاری.)162-163 /1 ،
پیرو در واست سفارت انگلیس از مقاماات ایاران در فمایات از زرتشاتیان ،مساتر گراهاام،
کنسول شیراز ،گیارش داد که مسئوالن و معتمدان شیراز تصمیم گرفتند باا زرتشاتیان باا مادارا و
دوستی رفتار شود و گراهام تاجر زرتشتی را که مورد تهدید قرار گرفتهبود ،مورد فمایت کنسولی
قرار داد (همان) .در  21فوریۀ 1909م 29 /محرم 1329ها.ق ،یکی از مأموران فکومت فاارس دو
نفر از زرتشتیان را مورد اذیت و آزار قرار میدهد .جان هوگو هپبورن بیلِ کنساول ( John hogo

 ،)Hepburn Billمنشی کنسولگری را به دارالحکومه فرستاده و نسبتبه این واقعاه کاه آساایش
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زرتشتیان به طر افتادهاست ،اعتراض میکناد و باا اعانم مجاازات مجارم ،فمایات اود را از
زرتشتیان اعنم میکند (همان.)472 /2 :
پیرامون سایر کارکردهای کنسولگری شیراز ،هفتهنامۀ فارس بهعنوان ارگان رسمی کنسولگری،
گیارشهای مهمی را درج کردهاست -1 :سانسور تمام مکاتبات ،پستکاارتهاا و تلگارا هاای
شیراز به کلیۀ نقاط دا لی و ارجی (هفتهنامۀ فارس1917 ،م1336 /ها.ق ،ش)10 :21؛  -2اجازۀ
صدور مواد و اجنااس مهام تجااری (هماان1918 :م1337 /هاا.ق ،ش)11–12 :22؛  -3فمایات
کنسولی از ورود و روج زوار عتبات و عالیات و قرنطینۀ آنان (همان :ش 4–5 :20؛ ش )12 :26؛
 –4اجاازۀ ورود و روج مساافران از لیج فارس به بصره و قرنطیناۀ آناان (هماان :ش )8 :38؛
 -5صدور اعننیۀ منو تجارت امانات پستی پارچه ،اجناس رازی و از این قبیال کاالهاا (هماان:
ش )22 :42؛  -6ا طاریه و فکم نظامی منو تیویج هندیها با زنان ایرانی و سکنۀ شیراز (هماان:
ش)11 :23؛  -7دعوتنامه برای اعانۀ عجیه و متقااعدین نظااامی انگلایس (همااان :ش )6 :25؛
 -8نشر دعوتنامۀ اعانۀ صلیب افمر بریتانیا و امتنان و فقشناسی نسبتبه اشخاصای کاه کما
نمودند (همان :ش )6 :48؛  -9صدور اناواع ا طاریاههاای دولات انگلساتان در رابطاه باا مناافو
ودشان (همان :ش3 :21؛ ش 12 :23؛ ش 8 :25؛ ش 12 :26؛ ش.)12 :32
-3نتیجه
کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در فعالیتهای تجاری و سیاسای ،در راساتای
رقابتهای استعماری سدۀ 19م شکل گرفت .ایالت فارس مرکای بازرگاانی مهمای بارای تجاارت
بریتانیا و کمپانی هند شرقی بود؛ بهطوری که سخنگوی کمپاانی هناد شارقی در درباار فکومات
فارس ساکن بود .صادرات فارس به بمبئی و دیگر بنادر هندوستان عمدتاً پنبه ،اسب و تریاک بود.
کنسولگری شیراز از منابو مالی ،نظامی و اداری کمپانی هناد شارقی بهاره مایبارد و تحات ادارۀ
سیاسی هندوستان بود.
ایالت فارس بهعلت موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن در تجارت جهانی ماورد توجاه رقباای
اروپایی قرار گرفت و به عرصۀ رقابتهای استعماری کشیدهشد .انگلیسیها اتباع زیادی در شایراز
داشتند .آنها با تأسیس کنسولگری و تجارتخانه و شرکتهای تجاری در شیراز ،ریاد و فاروش
کاالهای مختلفی را در ا تیار گرفتند و به توسعۀ نفوذ در این منطقه پردا تند .کنسولگری بریتانیاا
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بهدلیل ضعف فکومت مرکیی و بیدرایتی فاکمان محلی و رقابتهای ایلی و طایفاهای و فقادان
سازمانهای اداری مناسب ،کارکردهای گستردهای داشت .کنسولها نظارت کلی بر تلگارا
بان

اناه،

شاهنشاهی ،دفاتر مالیه ،نماینادگی شارکتهاای تجااری و اماور نظاامی و انتظاامی اعماال

میکردند و ابنو ا طاریههای دولت بریتانیا را در رابطه با منافعشان بر عهاده داشاتند .کنساولهاا
همچنین اقدام به ایجاد درمانگاهها ،جموآوری کتب طی و عتیقهجات ،نقشاهبارداری جغرافیاای
سیاسی و اقتصادی و آشنایی با امور فرهنگی-اجتماعی ،تمدنی و کسب اطنعات از ذ ایر نظاامی
و مالی میکردند .کنسولها از ی

طر

با فمایت کنسولی ،از بستنشینی و اقلیتهای مذهبی و

با ارائۀ دمات پیشکی به عامۀ مردم تحبیب قلوب میکردند و از سوی دیگر ،باا سیاسات ایجااد
تفرقه ،سران اینت و عشایر را به جان هم میاندا تند .کنسولها بهعنوان سلطان بیتاج و تخت و
با اقدامات و رفتارهای غیردیپلماتی

ود ،نهتنها عامل عیل و نصب فکمراناان بودناد؛ بلکاه در

همۀ امور کلی و جیئی ایالت فارس د الت و امر و نهی میکردناد .ماهیات اقادامات بریتانیاا در
فارس بیشتر مبنای اقتصادی و بازرگانی داشت و هد

از فعالیت اجتماعی -فرهنگای و ادماتی

آنان کسب محبوبیت و اعتبار و نفوذ بودهاست.
فایدۀ این تحقیق نارر بر جنبههای عملکردی دارد که میتوان در مجامو علمای و دانشاگاهی،
وزارت امور ارجه ،کمیسیون امنیت ملای و مراکای راهباردی و امنیتای و اقتصاادی و درنهایات،
بهمنظور تنویر افکار عمومی مورد استفادۀ مخاطبان قرار گیرد.
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