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  چکیده

اسـت. اي قـرار داشـتهاي و فرامنطقهفارس در طول تاریخ، مورد توجه کشورهاي منطقهخلیج

ورهاي هاي اقیانوس هند است، در قرن نوزدهم مورد توجه کشآب يجا که ادامهاین منطقه از آن

  ویژه بنادر و جزایر آن شد. وجب افزایش اهمیت این آبراه و بهاستعمارگر اروپایی قرار گرفت و م

ها بـراي نفـوذ در ایـران و بـه دسـت آوردن جایگـاه سیاسـی و در اواخر قرن نوزدهم، آلمان

فارس، جها در خلیهاي نفوذ آلمانهایی را آغاز کردند. یکی از روشفارس تلاشاقتصادي در خلیج

هاي تجاري ها سعی کردند با فرستادن هیأتتوجه بیشتر به روابط بازرگانی و اقتصادي بود. آلمان

فارس تسلط یابند ولی در سایه اقتـدار انگلسـتان نتوانسـتند جایگـاه و بازرگانی، بر بازرگانی خلیج

  فارس ایجاد کنند.مناسبی براي خود در خلیج

با نفوذ و مداخله نمایندگان روس و انگلیس در امـور داخلـی  بلهشاه قاجار براي مقاناصرالدین

کشور و ایجاد تعادل در سیاست خارجی و حفظ استقلال، درصدد برآمد یک دولت دیگر اروپایی را 

هــ.ق/ 1290شاه قاجار از آلمان در سـال نفع کند. به دنبال دیدار ناصرالدیندر سیاست ایران ذي
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پترزبورگ منعقد و به دنبـال آن روابـط بین ایران و آلمان در سن م. عهدنامه مودت تجارت1873

  اقتصادي ایران و آلمان آغاز شد.

 اي و اسناد تهیه شـدهتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه –این مقاله که به روش توصیفی 

د. بـا باشـفارس در بیسـتم مـیهاي اقتصادي خلیجاست در صدد بررسی جایگاه آلمان در فعالیت

فـارس مدت ولی پربار توانستند تجارت خلـیجها در یک دوره کوتاهتوجه به نتایج این مقاله، آلمان

  هاي انقلاب مشروطه تا جنگ اول جهانی به دست گیرند.را در بین سال

   هاي کلیديواژه

  .ایران ،آلمان، قاجار، بنادر خلیج فارس، نیروي سوم، تجارت

  

  مقدمه

هاي روزافـزون هاي اروپایی که مدت زیادي درگیر رقابتمیلادي، قدرت در آغاز قرن نوزدهم

هـاي اسـتعماري در آسـیا متمرکـز مشی امپراتوريرحمانه، در جهت خطها را بیبودند این رقابت

قاجار ناگهان خود را در میان دو غول بزرگ، یعنی روسـیه (در شـمال) و  يهکردند. ایران در دور

هـاي خـود بـود و بـر قـدرت شان گسترش امپراتـوريدر خطر دید که هدفبریتانیا (در جنوب)، 

  کردند. انقلاب صنعتی در غرب تکیه می يهفزایند

صورت یک امر روزانـه در طول قرن نوزدهم، مداخلات روس و بریتانیا در امور داخلی ایران به

در کنترل بریتانیا بودند و  در تمام سطوح درآمده بود. تعداد آن دسته از سیاستمداران ایرانی که نه

ترین صـدراعظم آن دوران شخصـی بـود نه آلت دست روسیه، بسیار اندك بودند، در نتیجه موفق

که توازن عوامل روس و بریتانیا، در هیأت دولت را حفظ کند. پادشاهان ایران نیز براي جلوگیري 

ر داشتند آن بود که بازي خطرنـاك اي را که در اختیاها، تنها وسیلهاندازي توأم این قدرتاز دست

برانگیختن یک قدرت بزرگ بر ضد قدرت بزرگ دیگر روي آورند، یا سعی کنند که با یک قدرت 

  ثالث دیگر روابط نزدیک برقرار کنند.

م.)کـه روابـط 1896هــ.ق/1313م. ـ1831هـ.ق/1247شاه قاجار(در دوره پادشاهی ناصرالدین

ت، او به همراه رجال سیاسی به منظور حفظ تخت و تاج مسـتقل خارجی ایران با اروپا افزایش یاف

بین روسیه و بریتانیا  »ایجاد و تشدید تضاد سیاسی«تبرد روسیه و بریتانیا با سیاست خویش از دس
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و استفاده از این تضاد به نفع مصالح ملی ایران استفاده کـرد؛ ولـی وقتـی رجـال سیاسـی ایـران 

هاي فزاینده حریف نیست، ایـن نهایی، کافی براي دفع زورگوییاحساس کردند که این حربه به ت

اتـریش، ( طرف آن روزگارهاي مقتدر اما بیفکر در ذهنشان قوت گرفت که با کشیدن پاي قدرت

به حوزه سیاست و اقتصـاد ایـران، جلـوي نفـوذ روسـیه و انگلسـتان را بگیرنـد.  آمریکا و آلمان)

 زافزون و محرمانه را براي کشاندن پـاي آلمـان نوبنیـاد بـهسیاستمداران ایرانی تلاش وسیع و رو

کردنـد از هاي گوناگون تلاش میبه ایران آغاز نمودند، و به صورت »طرف سومعنوان قدرت بی«

  رقابت و تضاد آلمان با روس و انگلیس در عرصه سیاست جهانی بهره جویند.

(اتـریش، انگلـیس، پـروس و  ناز قشون متفقـی م.)1769ـ1821(1با شکست ناپلئون بناپارت

آلمان قوت یافـت و  هاي ناسیونالیستی در میان مردمم. انگیزه1815هـ ق/ 1230در سال روسیه)

هاي آلمانی به نام پروس درصدد تحقق وحدت آلمان برآمـد. در سـال یکی از قدرتمندترین دولت

بــــه نــــام  يهزادم.)اشــــراف1871ـــــ 1888(2»اول ویلهلــــم«م.1861هـــــ.ق/1277

را به صدراعظمی انتخاب کرد. بیسمارك فـردي صـریح، سرسـخت،  م.)1815ـ1895(3یسماركب

میسـر  »خـون و آهـن« العاده سیاس و هوشمند بود و اجراي کارهاي مهم را فقط بـامقاوم، فوق

دانست. سرانجام با حسـن تـدبیر و تلـاش جـدي و مـداوم خـویش و پـس از شکسـت دادن می

وحدت سیاسی آلمان زیر لواي سلطنت ویلهلم اول تحقـق بخشـید. به  اتریش و فرانسه دانمارك،

اي به بسط و گسترش نفوذ خـود در گاه علاقهآلمان متحد و قدرتمند زمان صدارت بیسمارك هیچ

ــی ــان نم ــه نش ــارهخاورمیان ــس از کن ــی پ ــمارك درداد، ول ــري بیس ــب26گی ـــ.ق/ 1307رج ه

  فارس نمود. خاورمیانه و خلیج م. آلمان به یکباره سیاست خود را متوجه1890مارس18

هاي مستعمراتی و مقابلـه بـا انگلسـتان در آلمان که با صنعتی شدن به دنبال ایجاد سرزمین

ویلهلم « فارس برآمد. بازدید قیصرآسیا بود، درصدد ایجاد روابط با ایران و به تبع آن نفوذ در خلیج

-م. نشانه1898هـ .ق/ 1315ی در سالم.) از مستملکات عثمان1888-1918امپراتورآلمان( 4»دوم

اي از تغییر سیاست آن دولت بود و بعد از آن امپراتور آلمان همیشه کوشش کـرد تـا جـاي پـا و 

  فارس جستجو کند. نقطه اتکایی براي خود در حوزه خلیج

                                              
1- Napoleon Bonaparte 
2- Wilhelm I 
3- Bismarck 
4- Wilhelm II 
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 20و  19فارس در قرن خلیج يهتاکنون درباره موضوع روابط اقتصادي ایران و آلمان در حوز

هـاي در ایـن مـورد وجـود دارد بیشـتر تی صورت نگرفته است؛ و اگر هم مقالات و کتـابمطالعا

صورت مطالب پراکنده و بسیار محدود و در لابه لاي مطالعات دیگري است که به بررسی کلیت به

-فارس و بنادر کرانهپردازد و صرفاً به موضوع اقتصادي در خلیجروابط اقتصادي ایران و آلمان می

اند؛ و بیشتر به روابط سیاسی ایران و آلمان بخصوص در جنـگ جهـانی الی آن نپرداختههاي شم

حکومـت قاجـار  يهپردازند. پژوهشگرانی که به بررسـی روابـط اقتصـادي ایـران در دوراول می

اند. صورت کلی و گذرا و محدود توجه کردهاند؛ ناگزیر به روابط اقتصادي ایران و آلمان بهپرداخته

اسـتیلی، فقـط بـه بررسـی  »فارس، ماجراي شرکت ونکهاوس تجارت و سیاست در خلیج« مقاله

فـارس پرداختـه اسـت. وثـوقی در هاي آن در خلیجچگونگی تشکیل شرکت ونکهاوس و فعالیت

فارس و رقابـت اروپائیـان فارس و ممالک همجوار در مورد مسائل عمومی خلیجکتاب تاریخ خلیج

دهد کـه بیشـتر سـطحی و گـذرا اسـت. در ن منطقه اطلاعاتی به دست میها در ایاز جمله آلمان

فارس در آستانه قرن بیستم، از یـاپ و کوپربـوش فقـط بـه ورود نیـروي جدیـدي در کتاب خلیج

فارس به نام آلمان پرداخته که این امر باعث رقابت شدید آلمان و انگلستان معادلات سیاسی خلیج

زاده در کتاب گنج شایگان نیز به اهمیت ي نپرداخته است. جمالگردید است و به موضوع اقتصاد

روابط اقتصادي ایران با آلمان در مقابله با دو رقیب دیگر روسـیه و انگلسـتان پرداختـه و میـزان 

فـارس در طور کلی بررسی نموده است. وادالـا در کتـاب خلـیجتجارت خارجی ایران و آلمان را به

فارس در یک سال آخر منتهی به جنـگ جهـانی اول ارت در خلیجعصر استعمار فقط به حجم تج

  اند.توسط آلمان، انگلستان و روسیه پرداخته است و دیگرانی که به این موضوع پرداخته

و  کرده است تلاش براي شرح و توصیف اما آنچه این مقاله را نسبت به کارهاي فوق متفاوت

حجـم صـادرات و  يهابط اقتصادي با ایران بر پایها براي ایجاد روسپس تحلیل تکاپوهاي آلمان

فارس است. این مقاله بر آن اسـت تـا بـا مقایسـه روابـط هاي شمالی خلیجواردات در بنادر کرانه

اقتصادي آلمان با ایران در رقابت با رقباي دیگر اروپـایی چـون انگلسـتان، روسـیه و فرانسـه در 

الاتی ؤهـا بیابـد؛ سـتا جاي ممکن پاسخی براي آنفارس به طرح برخی سئوالات پرداخته و خلیج

ها بـا ایـران داشـته اسـت؟ چـه فارس چه نقشی در روابط اقتصادي آلمانهمچون: اهمیت خلیج

هـاي موجـب شـد ناصـرالدین شـاه قاجـار درصـدد روابـط اقتصـادي بـا آلمـان برآیـد؟ ضرورت

در روابط اقتصادي ایـران و  خانه ونکهاوس چه نقشیخصوص تجارتههاي آلمانی و بخانهتجارت

اش انگلسـتان فارس در مقایسه با رقیب اصلیآلمان داشتند؟ حجم تجارت خارجی آلمان در خلیج
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  چگونه بود؟

  فارس در قرن بیستماهمیت خلیج

عنوان آبـراه بـین شـرق و غـرب داراي فارس در طول تاریخ از دوران باستان تاکنون بهخلیج

است. این اهمیت در طـول زمـان متفـاوت اي بودهالمللی و منطقهناي در سیاست بیاهمیت ویژه

هـایی کـه موجـب تـرین ویژگـیسیاسی و نظامی خارج نشده است. مهـم يهبوده ولی ازمحدود

عنوان حلقه ارتبـاطی فارس بهاست، عبارتند از: موقعیت مهم سیاسی خلیجفارس شدهاهمیت خلیج

و جزایر مهم آن؛ داشتن بنادر متعـدد؛ اهمیـت تـاریخی  تنگه استراتژیک هرمزغرب؛  بین شرق و

 چون تمدن ایرانی و اسلامی اسـت)ها هم(که مهد بسیاري از تمدن هاي شمالی و جنوبی آنکرانه

  ).16: 1378زیرزمینی. (الهی،  و دارا بودن منابع

ردیـد. چنین اقتصـادي گمیلادي داراي اهمیت سیاسی و هم 20و  19فارس در قرون امّا خلیج

فارس بود که در این زمان، حفـظ هنـد، ویژه بریتانیا در خلیجدلیل آن حضور و رقابت اروپائیان به

فـارس اهمیـت براي آن دولت نقش اساسی داشت. در قرن  بیستم با کشف نفت در حوزه خلـیج

تـوان فـارس را مـیهاي بزرگ در خلیجمضاعف شد. از این رو حضور قدرتاقتصادي این منطقه 

  فارس و کشورهاي اطراف آن دانست.علول عوامل سیاسی، اقتصادي و نظامی خلیجم

م. به دولـت 1900پرداز آمریکایی در نظریه تفوق دریایی خود در سال نظریه 1»آلفرد ماهان«

هـاي اسـتراتژیک، مردان آمریکایی توصیه کرد که براي به دست گـرفتن دریاهـاي آزاد و تنگـه

ویـت کننـد. ولـی اولـین شـرط بـراي کسـب قـدرت جهـانی را کنتـرل نیروي دریایی خود را تق

ترین عوامل براي تبـدیل هاي استراتژیک عنوان کرد. از نظر وي مهمهاي دریایی و تنگهگذرگاه

  شدن به قدرت برتر عبارت است از:

 موقعیت جغرافیایی مناسب براي کنترل مسیرهاي دریایی.. 1

 بندرگاه و پناهگاه. وضع خطوط ساحلی مناسب جهت ایجاد. 2

 ).45: 1365(الهی، طول سواحل و وسعت زمین و درجه سهولت دفاع از آن. 3

هاي اروپا، آسـیا م. ارائه نمود، قاره1904خود، که در سال  3نظریه هارتلند رد 2مکیندرهالفورد 

                                              
1- Alfred Mahan  
2- Halford  Mackinder 
3- Heartland 
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یـا  شناخت که کلید این جزیره جهانی در ناحیـه محـورمی» جزیره جهانی«و آفریقا را به عنوان 

دانست که از غرب به رودخانه ولگـا، از شـرق بـه هارتلند است. وي هارتلند را منطقه وسیعی می

شمالی و از جنـوب بـه ارتقاعـات هیمالیـا، مغولسـتان، سیبري غربی، از شمال به اقیانوس منجمد

حاکم شد. براساس این نظریه هر دولتی که بر قلب زمین یا هارتلند افغانستان و ایران محدود می

نوان یک راه دریـایی عفارس را بهتواند بر جهان مسلط شود. مکیندر در این نظریه خلیجباشد، می

: 1380(جعفـري ولـدانی، . دانسـتهم براي تهدید و هم دفاع براي از هارتلند می قابل دسترسی،

46.(  

محسوب  الجیشیعنوان مرز آبی کشور ایران، همواره یکی از مناطق مهم سوقفارس بهخلیج

طوري که در طول زمان، ساختار سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایران به نـوعی تحـت شود، بهمی

تـرین است. این منطقه که در یکی از مهمهاي استراتژیکی و اقتصادي آن قرار گرفتهتأثیر ویژگی

سـدود م. به دنبال اوج گیري عثمـانی و م16است از اوایل قرن مسیرهاي دریایی جهان واقع شده

هاي اروپایی قرار گرفـت و پـس از انـدك هاي تجاري بین آسیا و اروپا مورد توجه دولتشدن راه

هایی چـون پرتغـال، هلنـد، فرانسـه، هاي تجاري دولتعنوان محلی براي رقابت شرکتزمانی به

  ).210: 1381آلمان، روسیه و انگلستان درآمد. (برومند،

فارس اولین عامل توجه و تجاوز استعمارگران شی خلیجالجیدر اوایل قرن بیستم اهمیت سوق

عنـوان کمربنـد امنیتـی و راه ارتبـاطی رفت. انگلستان از این منطقه بهبه این منطقه به شمار می

فارس تنها از اهمیت نظـامی و اسـتراتژیک در سریع به هندوستان بهره گرفت. در این زمان خلیج

شـد. بلکه بازاري براي رونق اقتصـاد اروپـا محسـوب مـیفتح جنوب و شرق آسیا برخوردار نبود 

آمد، در عرشه خود نمایندگان اقتصادي را نیز بـه همـراه صورتی که هر ناوگانی که از غرب میبه

اي بـود کـه سـرآرنولد فارس به گونـه). اهمیت استراتژیک خلیج46: 1370پوري،داشت. (سیاوش

الارض فارس توجه علماي معرفتکه بیش از خلیجهیچ دریاي دیگر نیست «ویلسون معتقد است: 

نویسان و تجار و سیاستمداران و جنگجویان را مشترکاً به خود شناسان و مورخین و جغرافیباستان

  ) 147: 1366(ویلسون،» باشد. معطوف ساخته

فارس(ایران) سرنوشت اقتصاد جهانی را رقم زد. این موضوع باعث کشف نفت در منطقه خلیج

بیشتر اروپائیان به این منطقه شد. در بین اروپائیان، بریتانیا پیش از جنـگ اول جهـانی بـه  توجه

قدر براي بریتانیا اهمیت داشت که مسـائل سیاسـی برد. این ذخائر آناهمیت استراتژیک نفت پی

  مورد توجه قرار داد. فارس راداخلی کشورهاي حوزه خلیج
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هـا را از محرکـه کشـتی يهینده تصمیم گرفت که قـوبریتانیا پس از درك موقعیت نفت در آ

هاي نفت در مقایسه طوري که جنگ اول جهانی، جنگ قابلیتسنگ به نفت تبدیل کند، بهذغال

م. از نفـت 1917هـ .ق/ 1335نخست وزیر فرانسه در سال 1شد. کلمانسوبا ذغال سنگ تعبیر می

  ).  83-84: 1378کند. (الهی،اد میی» خون جبهه جنگ، براي رسیدن به پیروزي«عنوان به

). رشـد و 64: 1384گردد.(اسـدي،مـیم. بـر19فارس بـه اواخـر قـرن ها به خلیجتوجه آلمان

یابی به منابع جدید قدرت اقتصادي آلمان در اروپا، تمایل این قدرت بزرگ را براي دست يهتوسع

  ).  468: 1384کرد. (وثوقی، بیشتر می دسترسی به آناقتصادي و مسیرهاي 

  سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و آغاز روابط ایران و آلمان

ها شد، تـا از شاه قاجار، براي ایجاد نیروي سوم متوجه آلمانایران در زمان سلطنت ناصرالدین

). توجه ایران بـه 598: 1369فشارهاي شدید دو قدرت روسیه و انگلستان در ایران بکاهد. (نوایی،

ي و غربی و آمریکاي شمالی براي کشاندن نیروي سوم به ایران، بر ایـن هاي اروپاي مرکزدولت

هایی برگزیده شوند که فاقد پیشینه اسـتعماري، لااقـل در مـورد ایـران، باشـند. مبنا بود که دولت

هـایی ماننـد اتـریش، سـوئد، بلژیـک، امریکـا و آلمـان بـر ایـن اسـاس بـود. رویکرد به دولـت

  ).250: 1374(شمیم،

ه در کتاب گنج شایگان در مورد اهمیت روابط خارجی با قدرت سوم (آلمـان) معتقـد زادجمال

  است: 

صـورت بسـیار منظمـی هـر سـاله کسـب روز ترقی نموده و بهتجارت ایران با آلمان روز به«

هشت برابر شده است. هویدا اسـت کـه  ، تقریباًکه در عرض ده سال اخیرنماید، چناناهمیت می

 ، پایـهالتجاره را آسـان و ارزان نمایـدمملکت راهی پیدا شودکه حمل و نقل مال اگر میان این دو

کشید و منافعش براي ایران و استقلال ایران به چه اندازه تجارت آلمان در ایران به کجاها خواهید

نیازي اولـین قـدم در نیاز خواهد نمود و بیالتجاره آلمان ما را از روس و انگلیس بیاست. چه مال

هر مملکت است. افسوس که جنگ اول جهانی مانع از پیشـرفت خـط آهـن بغـداد و  اه استقلالر

  ).10: 1367زاده، (جمال» شد.خانقین شد والا این راه، راه نجات حقیقی ایران می

 25م. رخ داد. در 1857هــ .ق/ 1273نخستین تماس دیپلماتیک میان ایران و آلمان در سال 

                                              
1- Clemenceau 
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-رگـــانی و مـــودت در پـــاریس توســـط فـــرخ خـــان امـــینژوئـــن ایـــن ســـال پیمـــان باز

کـارل فـرانس فـن «سـفیر ایـران و کنـت  م.)1871هــ.ق/1288م. ـ 1813هـ.ق/1229الملک(

بــه نماینـدگی از پـروس و اتحادیــه گمرکـی آلمـان بــه امضـاء رســید.  2»هاتسـفلد ویلـدنبورگ

م. و 1873ق/ هــ .1290هـاي شاه طی سـفرهاي اول و دوم خـود بـه اروپـا در سـالناصرالدین

، »بیسـمارك«و » ویلهلـم اول«م. از کشورآلمان دیدار کرد و مـذاکراتی بـا 1878هـ . ق/ 1295

صدراعظم آلمان، انجام داد و ضمن این مذاکرات علاقه خود را نسبت به گسترش و تقویت روابط 

   ).29: 1368(برادفورد، دو کشور ابراز داشت.

مودت «پترزبورگ، عهدنامه وپا و در زمان اقامت در سنشاه قاجار به اردر سفر اول ناصرالدین

پترزبورگ و خان سعیدالملک، نماینده سیاسی دربار ایران در سنتوسط میرزا عبدالرحیم» و تجارت

ژوئن 11هـ . ق/  1290الثانی ربیع14، سفیر آلمان در روسیه بین ایران و آلمان در3شاهزاده رویس

  موضوع این معاهده، ماده هجدهم آن بود که:  ترینم. به امضا رسید. مهم1873

در صورت بروز جنگ میـان یکـی از طـرفین معظـم، ایـن پیمـان بـا یـک قـدرت ثالـث، «

چه ایـران بـا قـدرت ماند و چنانتفاهم و دوستی خالصانه میان طرفین معظم برقرار خواهد حسن

است که مساعی خـود را  دیگري درگیر مخاصمه شود، در صورت تقاضاي شاه، دولت آلمان آماده

  ).251: 1،ج1363(هدایت،» بر حل مخاصمه به کار برد.

شـاه عـازم بـرلین خان مخبرالدوله از طرف ناصـرالدینم. علیقلی1883هـ .ق/  1300در سال

ایـن د آلمان و بیسمارك بود. موضـوع هایی از طرف شاه ایران براي ولیعهگردید. وي حامل نامه

هـا در خانـهشـاه بـه تأسـیس سـفارتیت آلمان، درخواست ناصرالدینها جلب دوستی و حمانامه

و هـاي آلمـانی آهن شمال ایران توسط کمپـانیهاي دو کشور؛ اظهار تمایل به ساخت راهپایتخت

در سـال  )اخان(مؤیدالسـلطنهاستخراج معادن ایران تحت نظر مهندسـین آلمـانی بـود. میـرزا رض

 عنـوان اولـین سـفیر ایـران عـازم بـرلین شـدشاه بـهینم. از طرف ناصرالد1885هـ .ق / 1302

عنوان اولین ایلچی مخصوص نیز به 1»گراف فن برانشویک«). هم چنین 48-51: 1361(هدایت،

(کـرزن،  خانه آلمان را در تهران تأسیس کردو وزیر ممتاز امپراتوري آلمان به ایران آمد و سفارت

  ).  475-476: 2، ج1363

                                              
Karl Franz Von Hatzfeld Wildenbarg  -2  

Reuss -3  

Graf Von Brounsh Waik -1 



 

  85 تاریخ روابط اقتصادي ایران و آلمان در دوره قاجار

  

مان سلطنت خود تصمیم گرفت براي تجارت دریایی ایران در بندر بوشهر، شاه در زناصرالدین

فارس و جلوگیري از دست درازي شیوخ عـرب بـه جزایـر ایرانـی، از آلمـان اقتدار ایران در خلیج

الدوله را مـأمور خان صنیعقلیم. مرتضی1883هـ . ق / 1300کشتی خریداري نماید. وي در سال 

  ).26: 1، ج1376یرنژاد ارشادي، (ظه انجام این خدمت کرد.

م. از بنـدر 1884هــ .ق/ 1301او کشتی تجاري پرسپولیس را خرید. کشـتی مزبـور در سـال 

فـارس حرکـت کـرد. هـاي آلمـانی بـه سـوي خلـیجهمراه با ناوبـان 2»برفرهاون«کشتی سازي

فـت فـارس هم. ایـران در خلـیج1911هــ .ق/ 1329). از آن پس تا سال 476: 2،ج1363(کرزن،

  ).647: 1363بندرعباسی، کبابی( سدیدالسلطنه3کشتی بخار داشت که زیر نظر گمرکات بودند.

متـري و مقـداري فشـنگ و میلی  70پرسپولیس که مجهز به سه دستگاه توپ سرپُر کشتی 

). مخارج هر سـاله ایـن کشـتی 71: 1377مأموریت مهمی انجام نداد. (افشارسیستانی، باروت بود،

). فرمانـدهی 600: 1369(نـوایی،  شـد.ران سه هزار و پانصد لیره انگلیسی تمام میبراي دولت ای

فـارس بـود. کشتی پرسپولیس در ابتدا به عهده احمدخان دریابیگی، حکمران جزایر و بنادر خلـیج

السلطنه فرماندهی آن را به عهده داشـت. چهـار ناوبـان آلمـانی و خان متینمدتی نیز عبدالحمید

کردند. ناخدا عباس دریانورد و ناخدا ابراهیم از ناخـدایان یرانی و عرب در آن کار میچهل کارگر ا

: 2:ج1350(رائـین، مشهور بوشهري نیز به ترتیب ناخداي کشتی پرسپولیس را به عهـده داشـتند.

736  .(  

جـا کـردن مسـافران، هاي خریداري شده افـزون بـر جـا بـهکشتی پرسپولیس و سایر کشتی

کردند. ایرانیان بـا ات جنوب و کارگزاران ایرانی، از قاچاق اسلحه نیز جلوگیري میکارمندان گمرک

جا کردن نیرو و مهمات با کشتی پرسپولیس، توانستند لنگه را فتح کنند و شـیوخ جواسـم را جا به

  ).  606-609: 1371کبابی بندرعباسی، شکست دهند. (سدیدالسلطنه

تر نقش مسافربري دارد تا نظامی و دربـاره وظـایف لرد کرزن معتقد است که این کشتی بیش

  نویسد: کشتی پرسپولیس می

                                              
2- Berpherhown 

ر هاي پرسپولیس و شوش در زمان ناصرالدین شاه قاجار از آلمان خریداري شد. کشتی پرسپولیس تحت نظکشتی. 3

حاکم فارس و کشتی شوش به حاکم خوزستان داده شد. در دوره مظفرالدین شاه قاجار کشتی مظفري نیز در سال 

هاي آذربایجان، م. به نام1924هـ.ق/1342م. خریداري شد. چهار کشتی دیگر نیز در سال 1901هـ.ق/1319

   ).144: 1387ه خریداري شد.(وثوقی،ي پادشاهی احمدشاگیلان، مازندران و خراسان از دولت انگلستان در دوره
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ها را براي زیارت مکـه آن محول گشته، از این قرار است: اولاً حاجی يهوظایفی که به عهد«

؛ مصرف کرده و شـب و روز شـلیک نمایـدها باروت زیادي و نقل کند؛ ثانیاً در عید و جشن حمل

هـاي ولت شاهنشاهی را از این بندر به آن بندر انتقـال دهـد. پرسـپولیس سـالنثالثاً فرمانداران د

» زیباي مجللی دارد و بیشتر از هر چیز به یک کشتی زیباي مسافربر تا یک رزم ناو شـبیه اسـت.

  ).  456: 2،ج1363(کرزن،

چنین توانست قدرت خـود را در بنـادري چـون لنگـه، ها همدولت ایران به کمک این کشتی

و بـر اوضـاع  نقاط مرزي خود در جنوب سرکشی کند يباس و بوشهر پایدار سازد و به همهرعبند

 political diaries of the Persian(  بنـادر و حکومـت نـواحی جنـوب مسـلط شـود.

Gulf,p.22  (  

 فارس به مخالفت برخاستند.در همین زمان روسیه و انگلستان به شدت با نفوذ آلمان در خلیج

هـاي ایرانـی بـا توانست شاهد باشـد کشـتی). دولت انگلستان به هیچ وجه نمی25: 1367(لیتن،

وآمد کنند. از این رو رونالد تامسون، وزیر مختـار انگلسـتان در  فارس رفتملوانان آلمانی در خلیج

هاي و لغو سفارش و خرید کشتیرد و خاتمه خدمت ملوانان آلمانی تهران، در این قضیه مداخله ک

آهن در شمال ایران ها هم که از شنیدن خبر تأسیس راهرا خواستار شد. از سوي دیگر روسدیگر 

ها شدیداً ناراحت شده بودند، رسماً به وسیله سفیر خود در تهران، به این کار دولت به وسیله آلمان

  ).177: 1372(نائبیان،. ایران اعتراض نمودند و لغو این عملیات را خواستار شدند

گیر بنـادر هاي پس از مشروطه گریبانسیاسی و اقتصادي ایران و ضعف مالی دولتمشکلات 

-بودند؛ کم جار و مظفرالدین شاه قاجار خریدههایی را که ناصرالدین شاه قاجنوب شده بود. کشتی

ها را بپردازند، هرگز مـورد اسـتفاده هاي تعمیر آنتوانستند هزینهکم فرسوده شدند و ایرانیان نمی

: 5،ج1375ظهیرنـژاد ارشـادي،. (فـارس قـرار نگرفـتایران براي اعمال حاکمیت در خلـیج دولت

هاي گـزاف جهـت نگهـداري از جا که پس از یک سال شاه که از صرف هزینه). تا آن548-547

هـدایت، ( گیـري کنـد.آن تصـمیم يهبـاربود از امین السلطان خواست تا درکشتی به ستوه آمده 

  ، به روزنامه مظفري گلایه کرد: ا ابراهیم، ناخداي کشتی پرسپولیسناخد نچنی). هم299: 1361

پرسپولیس است که سود ندارد. ... از بوشـهر بـه طهـران  چهل پنجاه هزار روپیه خرج تعمیر«

اند و بهتـر ها در نظر نگیرد، زیرا فرسودهاي براي تعمیر این کشتیتلگراف شده که مجلس بودجه

  )3-4 : 4، شماره1328(روزنامه مظفري،» ود و کشتی نو بخرند.ها فروخته شاست این
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  فارسها در خلیجاوج فعالیت آلمان

گـردد. هاي قبل از جنگ اول جهانی برمـیبراي نفوذ در ایران به سالهاي آلمان اوج فعالیت

ي هاي تجـارها در اواخر قرن نوزدهم درصدد ایجاد پایگاهموجب شد، که آلمان اهمیت خاورمیانه

ها بـدون رقیـب بودنـد، بـراي خـود اي که انگلیسیفارس برآیند، تا در منطقهو بازرگانی در خلیج

  کردند: فارس، چند هدف عمده را دنبال میها از سلطه بر خلیجپایگاهی به دست آورند. آلمان

  الف) کنترل و نظارت بر خلیج فارس. 

  گ.خلیج فارس از طریق بندر هامبور ب) اتصال آلمان به

: 1367زاده، ج) از بین بردن نفوذ بریتانیا و برقرار نمودن نفوذ آلمان در خلـیج فـارس. (جمـال

192  .(  

گـردد، زمـانی کـه ویلهلـم اول و نوزدهم بازمی يهفارس به اواخر سدها به خلیجتوجه آلمان

 در جهـان بودنـد. (مهـدوي،» پـان ژرمـن« يهصدر اعظم مقتدر وي بیسمارك، در صدد اندیشـ

ها بود، اما آلمان نیز، نظیـر ). در آن زمان دولت انگلستان داراي سیادت دریایی در آب301: 1375

توانست رقیب خطرنـاکی در برابـر انگلستان داراي یک ناوگان نظامی دریایی قدرتمند بود که می

-هـم کـرد.هاي دیگر را تحمل نمیناوگان نظامی انگلستان باشد؛ بنابراین حضور و رقابت قدرت

دسترسـی  يهچنین موقعیت جغرافیایی جزیره بریتانیا در مقایسه با موقعیت زمینی آلمان در زمینـ

هـا که نفوذ آلمان به قلمرو عثمـانیتر اینتري قرار داشت. مهمفارس در وضعیت مناسبتبه خلیج

نبودنـد. هاي اروپایی قادر بـه رقابـت بـا آلمـان در آن سـرزمین (اروپـا) به نحوي که سایر قدرت

  ). 65: 1381(اسدي،

-داران و صاحبان صنایع بزرگ آلمانی بـهوجود امپراتوري عثمانی بهترین محل براي سرمایه

بـود هاي بزرگ تقسیم شدهرفت، چه در این زمان بیشتر کشورهاي آفریقایی میان قدرتشمار می

کمی باقی مانده بود و امپراتوري بازارهاي  ین قاره کوتاه مانده بود و عملاًو دست آلمان تقریباً از ا

ترین جولانگـاه توانست بزرگها بود و روي این اصل امپراتوري عثمانی میترین آنعثمانی عظیم

فـارس از یعنی سلطه بر ایران و خلیج عثمانی هم به رویاهاي دیرین خود آلمان باشد، تا از طریق

  ).25: 1346رامرزي،فارس دست یابد. (فآهن برلین ـ بغداد، خلیجطریق راه

هاي دوردست بود. به شدت متمایل به گسترش مستعمرات و دستیابی به سرزمین ویلهلم دوم

فـارس باره، دست یافتن به راهی بـود کـه آلمـان را بـه خلـیجاین یکی از آرزوهاي اصلی وي در

سـلطنتش  متصل کند. ویلهلم دوم به درستی اهمیت این ارتبـاط را دریافتـه بـود، لـذا از ابتـداي
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مصمم شده بود که به این مقصود نایل شود و نفوذ بریتانیا را در این منطقه از بـین ببـرد و نفـوذ 

). ویلهلم درصدد بود که امپراطوري خـود 663: 2،ج1367آلمان را به جاي آن برقرار کند(سایکس،

 ر کنـد.تـنفـوذ روسـیه و انگلسـتان را تنـگ يهفارس گسـترش دهـد و دامنـرا از بسفر تا خلیج

دانست که در این منطقـه کـه از نقـاط اساسـی ) آلمان به خوبی می445-446: 1363(سایکس، 

جا را فتح کند لذا ابتدا فعـالیتش را از اقـدامات تواند به راحتی با نیروي دریایی آنبریتانیاست، نمی

ال حضـور هاي اقتصادي و تجـاري آغـاز کـرد. اشـکخطر نظیر فعالیتبه ظاهر کاملاً عادي و بی

  ایجاد تجارت خانه، ایجاد خطوط کشتیرانی. فارس عبارت بود از:ها در خلیجاقتصادي آلمان

  خانهایجاد تجارت

فارس از طریق روابط تجاري و اقتصادي انجام شد. تا آغـاز آغاز روابط آلمان با ایران در خلیج

یــانگر بــود. ایــن در ایــران نما هــاخانــهجنــگ اول جهــانی روح تجــاري آلمــان توســط تجــارت

-شـرکت -3هـا داروخانه -2شرکت هاي صنعتی -1شد: ها به چهار دسته تقسیم میخانهتجارت

  هاي وارداتی. شرکت -4 هاي صادراتی

دار و هاي صنعتی که همزمان با صـنعت سـروکار داشـتند و تـا حـدودي کارخانـهخانهتجارت

ایـران «نوع در ایران شرکت سهامی فـرش فروشنده بودند. تا آن زمان تنها شرکت آلمان از این 

بود. مقر این شرکت در برلین بود. شعبات آن در قسطنطنیه، تبریز، سلطان آباد، همـدان،  1»پتاگ

م. تأسیس شد و در آغـاز 1912هـ .ق/ 1330کرمان، مشهد و شیراز دایر شده بود. شرکت در سال

مارك شـروع بـه کـار کـرد. (لیـتن،  10000000مارك و بعدها  3000000با سرمایه اي برابر با 

1367 :155.(  

هاي صادراتی بود. مشخص است که هـر شـرکت ها در ایران، شرکتخانهسومین نوع تجارت

-الامکان به صـدور فـرآوردهکرد، که به دلیل حذف ارزش معادل قیمت، حتیوارداتی کوشش می

ویلهلـم « شـود. شـرکتکـر مـیهاي ایرانی مبادرت ورزد. در این ارتباط نام دو شرکت آلمـانی ذ

مارك  50000م. با سرمایه 1910هـ .ق/ 1328در شیراز که صادرات آن کتیرا بود و در سال2»روو

بـا شـعباتی در بوشـهر، 3»روبرت ونکهاوس، هـامبورگ« تأسیس شد. شرکت دیگر آلمانی به نام

                                              
1- Iran Petag 
2- Wilhelm Roewer  
3- Robert Woenkhaus & Hamburg 
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م. 1898هـ .ق/ 1315(خرمشهر)، اهواز و بندرعباس در سال بحرین، بغداد، موصل، بصره، محمره

  ).158: 1367تأسیس شد. صادرات آن عبارت مروارید، غلات، صدف بود. (لیتن،

موفق شد که امتیاز معروف احـداث راه  4»دویچه«م. بانک آلمانی1903هـ .ق/ 1321در سال

هـاي اصـلی بغداد را از دولت عثمانی تحصیل نماید. این خط آهن یکـی از شـریان –آهن برلین 

بایسـت بـا توسـعه آن بـه شـهر فارس بودکه میالنهرین و خلیجی آلمان در بینحیات نفوذ سیاس

  یافت.فارس اتصال میبصره در ساحل خلیج

ها و مؤسسـات صـادراتی و وارداتـی آلمـانی در آهن با تأسیس و ایجاد شرکتاحداث این راه

کمپـانی ونکهـاوس،  ها عبارت بودند: ازترین این شرکتفارس و ایران همراه بود، که بزرگخلیج

  ).193: 1354(امیري،6 و کمپانی برمن 5آمریکا، کمپانی داچ–کمپانی هامبورگ

فـارس ها با بازرگانان فرانسوي بر سر تجارت قند آلمان در خلیجنخستین رقابت تجاري آلمان

م. شروع شد، اما شکست خورد. زیرا ایرانیان احساس کردند که 1884هـ .ق/ 1301در حدود سال 

شد، طعم مطبوعی در دهانشان ندارد و از خریـد تصفیه می 7هاي تولید آلمان که در هولشتینقند

ها ناامید نشده و نه تنها قند بلکه سایر محصولات خود را نیز به آن چندان استقبال نکردند. اما آن

  ) 56: 1364(وادالا،  قیمت ارزان به فروش رسانیدند.

سـنگ، شـتی بخـار آلمـانی بـا مقـدار فراوانـی ذغـالم. اولین ک1895هـ .ق/ 1312در سال 

فـارس گردیـد و یکـی از بازرگانـان هاي مختلـف، ملافـه و غیـره وارد خلـیجهایی از پارچهنمونه

هامبورگ در بوشهر اقامت نمود. در همین سال یک کشتی جنگی آلمانی به بوشهر رسـید تـا بـا 

: 1364باشـد. (وادالـا،بازرگانان آلمانی می مند و حامیآمدن خود نشان دهد که دولت آلمان علاقه

56.(  

شهر بِرمن در بوشهر یک مرکز بازرگـانی بـراي  8»جوهان ورث«خانه تجارت در همین سال

سنگ، اسلحه، مبلمان، شمع، آهـن، چـوب، صـابون، لامـپ، خرید گندم، جو، پوست، فروش ذغال

متعلق به این کمپانی این کالاهـا  آلات کشاورزي، عطریات، شیشه، پیانو، سه کشتی بخاريماشین

                                              
4- Deutsche 
5-Dutch   
6- Bremen 
7- Holstein  
8- Johan Werth & co 
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را به بوشهر آوردند و در مقابل غلات، پشم، خرما، پوست بز و هم چنین اکسید آهن جزیره هرمـز 

م. 1896هــ .ق/ 1313در سـال  خانـهتجارت ) این57: 1364(وادالا، بردند.را حمل و به آلمان می

شـرکت «و 1»فـارسو خلـیجکمپـانی هـامبورگ « هـايورشکست شد و دو شرکت دیگر به نـام

ظاهر شد، ولی دیري نپاید که بـر اثـر کمبـود ظرفیـت کـار و نداشـتن  2»بازرگانی آلمان و ایران

  ).127: 1376دو نیز تعطیل شدند (جعفري ولدانی،  ي کافی آنهسرمای

ها در ایران، روابط فرهنگی ایـن دو کشـور بـا ایجـاد در کنار روابط اقتصادي و سیاسی آلمان

هـاي نفـوذ سیاسـی هاي فرهنگی را به مثابه اولین قدمتوان فعالیتآلمانی آغاز شد. می يهمدرس

  ).91: 1387میراحمدي،. (دولت آلمان در ایران دانست

آلمـانی در  يهم. امتیاز مدرسـ1878هـ.ق/1296شاه به فرنگ در سال در سفر دوم ناصرالدین

کردند که زیاد شدن نفـوذ مـالی و معنـوي ور میها داده شد. دولتمردان ایرانی تصتهران به آلمان

 آلمان در ایران براي سیاست مملکت در مقابل رقابـت روسـیه و انگلـیس سـودمند خواهـد بـود.

م. در زمـان سـلطنت 1905ــ.ق/1323). این مدرسـه در سـال 414: 1،ج1370محبوبی اردکانی،(

هشت معلم ایرانـی و هشـت  م.) با1907هـ.ق/1325م.ـ 1852هـ.ق/1268( مظفرالدین شاه قاجار

هاي معلم آلمانی با کمک مالی دو کشور آغاز به کار کرد. در این مدرسه زبان آلمانی در کنار زبان

  ).  186: 1373زاده،(کحال شد.فرانسوي، انگلیسی و عربی تدریس می

کم بود  در زمینه اعزام دانشجو به آلمان، تعداد محصلان ایرانی در آلمان در اوایل نسبتاً خیلی

رفتند. بـراي که اکثر دانشجویان ایرانی به فرانسه می و دلیل آن غلبه زبان فرانسوي در ایران بود

اولین بار خانواده مخبرالسلطنه باب مراوده و تحصیل در آلمان را بـاز کـرد. مخبرالسـلطنه اولـین 

  ).105: 1368حمدي،(میرا دانستایرانی بود که در آلمان دیپلم گرفت و زبان آلمانی را خوب می

  شرکت ونکهاوس اوج رقابت و دشمنی انگلستان با آلمان

شـرکتی را در  3»رابـرت ونکهـاوس«م. یک تاجر آلمانی به نـام 1896هـ .ق/ 1314در سال 

). 8: 1345(مسـعودي، بندرلنگه براي تجارت صدف مروارید و صدور آن به هـامبورگ دایـر کـرد

م.)، 1904هـــ .ق/1322م.)، بوشـهر(1899هــ ق/1316کـم توانسـت در بحـرین(ونکهـاوس کـم

هایی دایر و موفق شد براي آلمـان م.) نمایندگی1906هـ .ق/1324( خرمشهر، بصره و بندر عباس

                                              
1- Hamburg & Persian Gulf Company 
2- Deutsche Persische Handels Geselschaft 
3- Rabert Wonckhaus 
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م. دولـت آلمـان در بوشـهر یـک نایـب 1897هــ .ق / 1324اعتبار و احترام کسب کند. در سال 

  ).  156: 1349ناب،(ج کنسولگري دایر کرد که خیلی زود به کنسولگري تبدیل شد.

م. جوانی فعال به نام رابرت ونکهاوس براي شـرکتی هـامبورگی 1890هـ.ق/ 1307يهدر ده

طـور مرتـب فروشان بـههاي بومی بردهکرد. کشتیدر زنگبار واقع در ساحل شرقی آفریقا کار می

د مرواریـد بـه عنوان صیافارس در رفت و آمد بودند و گروهایی از بردگان را بهبین زنگبار و خلیج

آوردند از جمله یـک بـار بـا بردند و در بازگشت کالاهایی از این ناحیه را با خود میاین منطقه می

هـا توسـط شـرکت مقداري صدف مروارید، در واقع براي حفظ تعادل کشتی بازگشتند. این صدف

هـاوس آگـاه رفتنـد. ونکهامبورگی خریداري و به اروپا حمل شدند و با سود زیادي به فروش مـی

شـوند و فارس به دور انداختـه مـیارزش در خلیجعنوان اشیاء بیهاي بهشده بود که چنین صدف

تواند انجـام دهـد. ایـن ها چه کاري میجا برود و ببیند که با آنبنابراین تصمیم گرفت که به آن

. ر شــدم. اتفــاق افتــاد و کمــی بعــد او در بنــدر لنگــه مســتق1897هـــ.ق/ 1314واقعــه در ســال 

  )50: 1380(استیلی،

کم بـر اثـر کمـک صـاحبان هاي تجاري ونکهاوس در ابتدا بسیار محدود بود ولی کمفعالیت

بوشـهر،  هـایی درها و بانکداران هامبورگ کار وي رونق گرفت. این شرکت بعداً نمایندگیکشتی

د و بـا کمـک ). بغـداد، موصـل، اهـواز تأسـیس کـر57: 1364وادالا،( ، بصرهبندرعباس، خرمشهر

ها و بانکداران هامبورگ و خرید صدف و مروارید و صدور آن به هـامبورگ رونـق صاحبان کشتی

  ).155: 1363(سدید السلطنه کبابی بندرعباسی، . یافت

شرکت ونکهاوس تلاش نمود تا امتیازي براي صدور مروارید در مجـاورت بحـرین بـه دسـت 

متیاز صـید مرواریـد و در قسطنطنیه براي گرفتن اآورد، شرکت ونکهاوس بی درنگ مذاکراتی را 

بود. دولت انگلستان ضمن مخالفت بـا ایـن قطر)، مرکزي براي آن صنعت آغاز کردهاجاره حلول (

عنـوان اقدام ونکهاوس، به مداخله پرداخت؛ زیرا بیم داشت که این جزیره ممکن است سرانجام به

  ). 58: 1380ستفاده قرار بگیرد. (استیلی،سنگ براي راه آهن مورد اایستگاه تأمین ذغال

ها در کویت، بحرین، ابوموسی موجـب ناامیـدي آنـان نشـد، زیـرا کمپـانی عدم توفیق آلمان

هـاي رودخانـه کـارون آغـاز نمـود. شـرکت سیاسی خود را در کرانه –ونکهاوس فعالیت بازرگانی

ن دایر کـرد و در رقابـت بـا ونکهاوس یک سرویس کشتیرانی از خرمشهر تا اهواز زیر پرچم آلما
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کرد. ولی ایـن جا می، بار و مسافر را با کرایه کمتر جا به1شرکت کشتیرانی انگلیسی برادران لینچ

آلمانی امتیـاز آبیـاري دشـت  2سرویس نیز تا آغاز جنگ اول جهانی بیشتر دوام نیافت. وان روگن

بسته به انگلسـتان بـود، مقـابلش کارون را از ایران گرفت، اما شیخ خرمشهر (شیخ خزعل) که وا

  )58-60: 1364ایستادگی کرد و نقشه او را نقش بر آب نمود. (وادالا، 

حادثه مهمی دیگري که باعث مخالفت دولت انگلستان با اقدامات شرکت ونکهاوس گردیـد، 

ر بر سر جزیره ابوموسی رخ داد. جزیره ابوموسی جزء قلمرو کشور ایران بود و دولت ایران چند نفـ

جـا را بود، ولی شـیخ شـارجه کـه ادعـاي مالکیـت آنمأمور گمرك را در این جزیره مستقر کرده

  ). 226: 1368برادفورد، . (داشت، این مأموران ایرانی را از این جزیره رانده بود

شود. حدود یکصد سال پـیش از ایـن، جزیره ابوموسی با معادن اکسید سرخ آهن شناخته می

راج این معادن به یکی از مردمان بندرلنگه رسیده و از سـوي شـیخ قاسـمی نخستین امتیاز استخ

عنوان حق امتیـاز از آن لیره استرلینگ به 250بندرلنگه تائید گردید. شیخ قاسمی لنگه نیز سالانه 

هـا در کرد. امتیاز استخراج اکسید آهن ابوموسی بعد از انحلال حکومت قاسمیشخص دریافت می

التجـار بوشـهري داده شـد. گفتـه م. از سوي شاه قاجـار بـه حـاج معـین1887هـ .ق/ 1304سال

 شودکه شاه قاجار این امتیاز را در قبال دریافت مبلغ درخور توجهی به حاج معین بوشهري داد.می

  ).41: 1379مجتهدزاده ،(

م. قرارداد مزبور فسخ شد و معادن مجدداً در اختیار حکومت قـرار 1910هـ .ق/ 1328در سال

م. قراردادي بسته شد کـه حکومـت ایـران 1910نوامبر  19هـ .ق/ 1328القعده ذي16رفت. در گ

 3»اف. سی. استریک«استخراج معادن اکسید آهن جزیره هرمز را به یک شرکت انگلیسی به نام 

). 194: 1367مــارك) واگـذار کــرد. (لیــتن، 120000تومـان (در حــدود30000و شـرکا بــه مبلــغ 

جو پرداخت و معدن مشابهی در جزیره مجاور ابوموسی پیدا کردکه کاملاً به ونکهاوس به جست و 

). لوریمر، شمار ایرانیانی 58: 1380استیلی، ( ولی ارزش استخراج را داشت. همان اندازه خوب نبود

کصد تن و مقدار سالانه اکسید کردند، یرا که در آن روزگار براي استخراج معادن ابوموسی کار می

 ,Lorimer, 1915)کند. اج شده از این معادن را حدود چهل هزار کیسه ذکر میاستخر آهن

p.1276)  

                                              
1- Linch Brothers 
2- Van Roggen 
3- F. C. Strick 
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  نویسد:وادالا، نایب کنسول فرانسه می

هـا توجـه خـود را بـه جزیـره ها در برابر انگلسـتان، آنهاي سیاسی آلمانبه دنبال شکست«

اشـت. بـه علـاوه در آن ابوموسی معطوف داشتند. ذخائر بزرگ مروارید در سواحل جزیره وجـود د

جزیره معدن اکسید قرمز وجود داشت که از طرف شیخ جزیره به سه نفر عرب واگذار شـده بـود. 

ها حق خود را به ونکهاوس واگذار کردند. شیخ شارجه به این عمل اعتراض کرد و از دو تن از آن

آل تی ایـدهصورت یک بـار کشـست. محصول اکسید قرمز ابوموسی بهدولت انگلستان کمک خوا

ها پر از مصالح ساختمانی به منظـور آمریکا بود. این کشتی  هاي بخار خط هامبورگبراي کشتی

شدند، اما در برگشـت کالـایی نداشـتند. فارس وارد میآهن بغداد به خلیجتکمیل بخش پایانی راه

توسـط شـرکت  بـرداري معـادنها مصمم بودند مانع بهرهاین یکی از دلایلی بودکه چرا انگلیسی

  ). 59: 1364(وادالا، »ونکهاوس شوند.

عنوان یک پایگاه دریایی مطمئناً باعث عملیات ضد هم چنین موقعیت استراتژیک ابوموسی به

  ).226: 1368آن شرکت آلمانی شده است. (برادفورد، 

که ابوموسی تحـت حفاظـت دولـت هندوسـتان (هنـد کنسول انگلیس در بصره به بهانه این

، مانع انجام کار شد. علاوه بـر امتیاز آن را به بیگانگان ندارد ن) است و شیخ حق واگذاريانگلستا

آن اعضاي خانواده شیخ که سهم خود را به شرکت آلمانی واگذار کرده بودنـد، قبلـاً از ایـن حـق 

هاي آلمـان و انگلـیس بـه نظر کردند. به این ترتیب فروش از درجه اعتبار ساقط شد. دولتصرف

). 193: 1367این منظور وارد مذاکره شدند، اما جریان مذاکره بدون نتیجه به پایان رسـید. (لیـتن،

که تعدادي قایق با  1»لاپ وینگ«م.کشتی جنگی بریتانیا به نام 1907هـ .ق/ اکتبر 1325درسال 

ظـاهر شـد. ایـن جنگجویـان نفر از مردان مسلح شیخ لنگه را به دنبال داشت، در ابوموسی  300

پیاده شدند و کارگران استخدام شده توسط ونکهاوس را گرفتند و به لنگه بردند. آقاي ونکهـاوس 

از طریق دولت آلمان اعتراض کرد و دولت آلمان اعتراض او را به سفارت خود در لندن به دولـت 

م. 1914هــ .ق/ 1332سـال نهایتـاً در هاي دولت آلمانبریتانیا منتقل ساخت. سرانجام با پیگري

چند ماه قبل از بروز جنگ اول جهانی دولت بریتانیا اساساً موافقت کـرد کـه شـرکت ونکهـاوس 

گـاه جنـگ پـیش مستحق دریافت غرامت است. تعیین میزان غرامت بار دیگر به تعویق افتاد. آن

  ).59 :1380طور کلی هیچ غرامتی دریافت نکرد. (استیلی،آمد و سرانجام ونکهاوس به

                                              
1- Lapwing 
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کـه فارس حضور داشتند، در مورد اینها که در خلیجها و روسها، فرانسويبه عقیده انگلیسی

آقاي ونکهاوس از سوي دولت آلمان با کمک مالی به آنجا فرستاده شده است، دقیقاً به این نکته 

  گوید: کند که شرایط ورودش به این منطقه تقریباً اتفاقی بوده است. وي میتأکید می

من به هیچ وجه اهداف سیاسی نداشتم و با دولت آلمان یا هر دولت دیگر در ارتباط نبـودم. «

هیچ کس در برلین اطلاعی درباره من نداشت و هیچ کس در آلمان چیزي درباره تأسیس شـرکت 

هاي خود دانست. شرکت مزبور کاملاً یک شرکت خصوصی بازرگانی بود و البته من نقشهمن نمی

کـنم مـأموران کردم. بعدها با پیشرفت کارم و مشهور شدن من در منطقـه فکـر مـینمیرا اعلام 

فـارس مشـغول آمیزي در خلـیجطور موفقیتزرگان آلمانی اطلاع یافتند که بهآلمانی درباره یک با

فعالیت است. ولی من هرگز با وزارت امور خارجه در تماس نبودم و جـز در یـک مـورد تقاضـاي 

ر از آن کمکی دریافت نداشتم. در آن زمان از کنسول آلمان درخواسـت کمـک کمک نکردم و غی

(اسـتیلی، » اي که مورد تأیید مـن بـود داده نشـد.کردم و به هر حال، آن کمک به شیوه و اندازه

1380 :50 (  

در افریقـاي  2ها درگیر جنگ با بوئرهـاها هنگامی به عمل آمد که انگلیسیاین فعالیت آلمان

تان موفق توانستند از خود واکنشی نشان بدهند. اما هنگامی که انگلسند؛ در نتیجه نمیجنوبی بود

: 1375(هوشنگ مهدوي،  فارس پرداختند.به مسئله نفوذ آلمان در خلیج به سرکوبی بوئرها شدند،

316.(  

فارس یکی از مسیرهاي منتهی به هند بود که موجبات ضـروري براي دولت انگلستان، خلیج

جـا پایگـاهی داشـته باشـد. ز امپراتوري مستلزم این بود که هیچ دولت دیگـر نبایـد در آندفاع ا

هایی را در امتداد سواحل آن در قرن هفدهم تأسیس کرده بودند و از آن بازرگانان انگلیسی پست

منـد شـده بودنـد. ناوگـان بریتانیـا جویان بریتانیـایی در نظـارت بـر آن علاقـهزمان به بعد سلطه

هـاي دریـایی در هـاي دریـایی و چـراغفارس را از دست دزدان دریایی پاك کـرد. فـانوسخلیج

  هاي آن مستقر ساخت. آب

کـه ناوگـان جنگـی السلطنه هنـد در حـالینایب 3م. لرد کرزن1903هـ .ق/ 1321در زمستان

نمـایی فارس مسافرت نمود. این مسافرت که توأم با قدرتکرد، به خلیجعظیمی او را همراهی می

                                              
2- Boer 
3- Curzon  



 

  95 تاریخ روابط اقتصادي ایران و آلمان در دوره قاجار

  

 4فارس نمود. همچنین لرد لانسدونبود تأثیر فراوانی در تحکیم موقعیت سیاسی انگلیس در خلیج

  وزیر امور خارجه انگلیس در مجلس لردها اعلام کرد: 

فارس به وسـیله از سـوي ما باید استقرار پایگاه دریایی یا بندر داراي استحکامات را در خلیج«

طـور پراتوري در نظر بگیریم و بایـد بـهید شدید بر ضد منافع امعنوان یک تهدهر قدرت دیگر به

  ).51: 1380(استیلی،» قاطع با همه ابزارهایی که در اختیار داریم با آن مقابله کنیم.

ها یک هیأت بازرگانی به ایالات هاي روزافزون آلماندولت انگلستان براي جلوگیري از فعالیت

هـاي ن نواحی را تقویت نماید. همچنین به تأسیس کنسولگريجنوبی ایران فرستاد تا تجارت با آ

: 1375هوشـنگ مهـدوي، ( فـارس پرداخـتجدید و فرستادن ناوگان جنگی خود به بنـادر خلـیج

316.(  

هـا خانـهفارس در آن زمان از نماینده سیاسی مقیم تـا کارمنـدان تجـارتها در خلیجانگلیسی

رقیب تجاري نیست بلکه نماینده مسـتقیم سـلطه  عقیده داشتند که شرکت ونکهاوس صرفاً یک

جویی سیاسی آلمان است. این که توسعه و ترقی سریع این کمپانی به واسطه کمک مالی بـرلین 

ها را اي که عقیده انگلیسیشد، مورد اطلاع همگان بود. ولی آقاي ونکهاوس علت عمدهتوجیه می

هـاي کرد، موفقیت او در بعضی زمینـهید میدر مورد دریافت کمک مالی از سوي دولت آلمان تأی

ها سودي به دسـت بیاورنـد. واقعیـت توانستند از آنهاي انگلیسی نمیتجاري بود که خود شرکت

هـاي مـالی دولـت فارس کمـکامر این بود که دلیل موفقیت شرکت ونکهاوس در تجارت خلیج

  آلمان به او نبود، بلکه به گفته ونکهاوس:

پنداشـتند ها را گرفتن کمک مالی و مقـرري مـیها آنت من که انگلیسیعلل واقعی موفقی«

کردیم. اغلب اوقات در شرکت سخت مشـغول ها کار میکاملاً ساده بود. من و افرادم بیشتر از آن

کردنـد. گـاهی عـادت داشـتیم هـا در بیـرون تنـیس بـازي مـیکه انگلیسیکار بودیم و حال آن

روز بعـد دریافـت کنـیم. ها را در بعـد از ظهـر بفرستیم تا جواب ها را در ساعت سه صبحتلگراف

هـاي دیگـر بـود. از بازارهاي اروپا تقریباً همیشه یک روز جلوتر از اطلاعات شـرکت اطلاعات من

 –خواسـتم کـه گنـدم و جـوارتباط نزدیکی با مردم بومی برقرار ساختم و از خریداران محلی مـی

ترین بازارهاي داخلی گردآوري قط در امتدادسواحل بلکه از ارزانرا نه ف – یعنی صادرات عمده ما

کـه گـروه بازرگـانی کنند. بالاخره این که من ریاست شرکت خودم را به عهده داشتم و حـال آن

                                              
4- Lansdowne 
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هـا در هایی بودند کـه مراکـز آنشد که در استخدام شرکتها بیشتر شامل کارکنانی میانگلیسی

م تصمیمات مهمی را در محل اتخاذ کنم، خودم را با اوضاع جدید توانستلندن قرار داشت. من می

  ). 54: 1380(استیلی، » ها مجبور بودند با لندن مشورت کنند.که آنتطبیق بدهم، در حالی

فـارس سدید السلطنه کبابی بندرعباسی نیز در مورد علت موفقیت ونکهاوس در تجارت خلیج

  گوید: می

ها بـه نماینـدگی شـرکت یک جوان زیرك و چابک از آلمانم. 1897هـ .ق /1314در سال «

اي ایجاد کرد. او با توضع و فروتنی به جلب قلوب اهالی خانهرابرت ونکهاوس در بندرلنگه تجارت

فرسـتاد و بـه بندرلنگه پرداخت و صاحب اطلاعات زیادي شد. صدف و مروارید به هـامبورگ مـی

  ).  655: 1363(سدید السلطنه کبابی بندرعباسی، » تدریج کار خود را رونق و پیشرفت داد.

ها در نفوذ آلمان در خاورمیانه به هراس افتاده بودند اقداماتی براي تحکیم موقعیت خود روس

هاي در ایالات شمالی ایران نمودند و به بهانه کافی نبودن قواي داخلی ایران براي حفظ نمایندگی

اق روسی به ایـران آورده، گـارد مسـلح تشـکیل دادنـد. اي قزسیاسی و کنسولی و اتباع خود عده

  )  316: 1375(هوشنگ مهدوي، 

-طور اجتنـابهاي این شرکت بهبا گسترش فعالیت شرکت ونکهاوس و رونق کار آن فعالیت

ها صـورت گرفـت. در ناپذیري اهمیت سیاسی پیدا کرد. نخستین تأیید این واقعیت از سوي روس

-فـارس مـیچه را کـه در بنـادر خلـیج. روسیه تصمیم گرفت آنم1889هـ .ق/ 1306حدود سال

هـاي جنگـی بـه آن گذشت، مورد توجه بیشتري قرار دهد ابتدا این کشور جهـانگردان و کشـتی

-هاي تجاري و خط دریاي میان بندر اُدسـا و خلـیجها و قرارگاهمنطقه فرستاد، سپس کنسولگري

فارس به دسـت از این امور سودي تجاري در خلیجفارس افتتاح کرد. دولت روسیه تلاش کرد که 

فـارس شکسـت خوردنـد. ونکهـاوس در مـورد ها در فعالیت تجاري خود در خلـیجآورد. اما روس

  گوید:ها میها و اقدامات بعدي آنشکست تجاري روس

را به منظور رونق بخشیدن بـه   1ها یک افسر داوطلب ناوگان روسیه به نام گورسکیروس«

هـا بـا آمیـز دولتـی روسفارس فرستادند ولی این اقدام تجـاري مخـاطرهوسیه به خلیجتجارت ر

جـا براي آن هیچ بازاري در آنکردند که ها شکر را با کشتی وارد میرو شد؛ زیرا آنشکست رو به

شد. در چنین اوضاع و احوالی دادند به ضرر منتهی میوجود نداشت و بیشتر فعالیتی که انجام می

                                              
1- Corski 
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که با من روابـط بسـیار خـوبی داشـت نـزدم آمـد. او از مـن  2سول روس، نیکولاس پاسکسرکن

هـا را فارس را بر عهده بگیرم و تجـارت روسها در خلیجدرخواست کرد حفظ منافع تجاري روس

رونق ببخشم. من را متوجه ساختند که این عمل حقـوق خـوبی خواهـد داشـت و عملـاً دریافـت 

خواسـتم بـه امـور خواهد بود. من این پیشنهاد را نپـذیرفتم زیـرا مـی مقرري در مقابل کار کمی

که مجبور باشم به کسی گزارش بدهم و اگرچه مـن هرگـز یـک تجاري خودم بپردازم بدون این

دانستم و در واقع مجـذوب میهن پرست افراطی نبودم اما، روي هم رفته، خودم را یک آلمانی می

  ).53: 1380(استیلی، » شدم.ها نمیملی روس هايطلبیفکر کار کردن براي جاه

هاي تجاري و اقتصادي ونکهـاوس و سیاستمداران انگلستان به فعالتاگر چه منابع انگلیسی 

  معتقد است:  کردند ولی، خود ونکهاوسبا بدبینی نگاه می

 رسید اما حقیقت این است کهها مشکوك به نظر میهاي من اگرچه در نظر انگلیسیفعالیت«

هاي مزبور از ماهیت کاملاً تجاري برخوردار بودند. دولت آلمان نه تنها حمایتی از من نکرد فعالیت

یا کمک مالی نداد بلکه حتی همراهی و حمایت قانونی که امکان داشت من انتظار داشـته باشـم 

همیشه از من دریغ کرد این موضوع که در مراکز دیپلماسـی سـن پطرزبـورگ، لنـدن و پـاریس 

اندیشـانه را در شد دولـت آلمـان سیاسـتی مـالگرفت و گفته میکت من مورد بحث قرار میشر

گیرد، تقصیر من نبود. من براي تکذیب این شایعات اقدامی نکردم، اما تکذیب فارس پی میخلیج

داد و به هر صورت این اعتقاد که شرکت من از سوي دولت من هم عقیده هیچ کس را تغییر نمی

  )56: 1380(استیلی،» داد.شود، اعتبار و اهمیت مرا در بعضی مراکز افزایش مییت میآلمان حما

و تمایل دولت مردان آلمانی را بـه پیـدا کـردن جـاي پـا در  هااگرچه ونکهاوس علایق آلمان

  کند: هاي تجاري هم کتمان نمیفارس از طریق انگیزهسیاست ایران و خلیج

م. احساس کردم که آلمان از نظر سیاسی بـه 1906.ق/  هـ1324نخستین بار در حدود سال«

است و احساسم این بود که این قدرت در جستجوي بـه دسـت آوردن مند شده فارس علاقهخلیج

آهـن بغـداد ابزاري است تا با آن بتواند با روسیه و انگلستان در قبال امتیازات مشابه در قضـیه راه

  ).  134: 1388(یاپ وکوپربوش، » تعادل ایجاد کند.

شرکت ونکهاوس با شروع جنگ اول جهانی تعطیل شـد و وکالـت خـود را در بنـادر ایرانـی 

نامی واگذار کرد که ایـن مـاجرا در روزنامـه مظفـري آمـده » حسنحاجی محمد«فارس به خلیج

                                              
2-  Nicholas Pasek  
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خانه محترم (رابرت ونکهاوس) آلمانی که چندین سـال در بوشـهر و شـعباتش در تجارت«است. 

(روزنامـه  »شده است، چندي قبل وکالت خود را به حاجی محمـد حسـن نـام سـپردند. بنادر دایر

  ).12: 28، شماره1328مظفري،

  فارس: کوتاه مدت ولی پرسودتجارت ایران و آلمان در خلیج

حضور امپراتوري قدرتمند انگلستان در خاورمیانه سبب شد تا بسیاري از جمله آلمـان درصـدد 

ها به ایـن منظـور ابتـدا فارس برآیند. آلماناین منطقه و مرکز آن خلیج یافتن راهی براي ورود به

هاي آلمانی در ایران به علل زیر درصدد اقدامات تجاري و بازرگانی برآمدند. امکانات براي شرکت

  محدود بود:

  هاي بیگانه.ـ کسب کلیه حقوق تجاري و بازرگانی از جانب اتباع سایر قدرت1

م. و 1911یـان انگلـیس و روسـیه و قـرارداد آلمـان و روسـیه در سـال م. م1907ـ قرارداد 2

  محدویت روابط تجاري و بازرگانی آلمان.

  ).267: 1367اوضاع نابسامان اقتصادي و سیاسی در ایران (لیتن، ـ 3

شود و باید با موافقت انگلـیس که گرفتن امتیازات در ایران منتفی شده محسوب مینتبجه آن

م. آلمان و ایران در اغلب موارد شامل امکانات 1873هـ .ق/ 1290که قراردادبا اینیا روسیه باشد. 

زیادي از تبصره حق دول کامله الوداد است. با این وصف براي ایران غیـر ممکـن اسـت کـه در 

و روسیه حقـوقی قایـل شـود و زمان کوتاهی براي اتباع یک قدرت خارجی دیگر غیر از انگلیس 

  ).267: 1367کامله الوداد اعتبار بخشد. (لیتن، بتواند به حقآلمان 

هاي ورودي و خروجی ایـران مرکـزي و جنـوبی، بـین فارس در دوره قاجار دروازهبنادر خلیج

هاي بخـاري و بادبـانی در ایـن بنـادر آزاد و النهرین و عربستان بودند.چون حمل و نقل با کشتی

اروپایی و مناطق دیگر جهان براي همه منافع پررونق بود، در نتیجه تجارت براي تمام کشورهاي 

  سرشار داشت.

هـاي دریـایی، زمینـی و فـارس بـه امنیـت راهعوامل مؤثر در رونق تجارت و بازرگانی خلـیج

فـارس و رشـد اقتصـادي اروپـا و هندوسـتان ایران و نواحی همسـایه خلـیج اي در کشوررودخانه

  ).86: 1364تگی دارد. (وادالا،بس

هاي بخاري کـه بـه بنـادر جنـوبی م. تعداد کشتی1910-1911هـ .ق/1328-1329در سال 

عدد بوده است. نکته قابل اهمیت این است که در ایـن سـال تعـداد  1056ایران وارد شده است، 
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-1332عدد بوده، ولـی در سـال  58فارس وارد شده، هاي بخاري آلمانی که به بنادر خلیجکشتی

کشتی بـوده یعنـی در ظـرف دو سـال دو برابـر و نـیم  147م. تعداد 1913-1914هـ .ق/ 1331

فارس در سال هاي تجاري آلمانی در خلیجگردیده است. در کتاب گنج شایگان رفت و آمد کشتی

  م. را این چنین ذکر کرده است. 1910-1911هـ ق/1329-1328

-1329ايهـفارس در بین سالهاي آلمانی در بنادر خلیج: ورود و خروج کشتی1جدول شماره

  م.1910-1911هـ .ق/1328

بیرق 

  کشتی

نوع 

  کشتی
  کشتی هاي خارج شده  کشتی هاي وارده

  تجاري  آلمان
  عدد

مجموع 

  بارگیري

عده ملاح و 

  مستخدم
  عدد

مجموع 

  بارگیري

عده ملاح 

  و مستخدم

58  148297  3069  58  148297  3069  

  )64: 1376زاده، (جمال

درصـد از  40هـا کنتـرل حاکی از این بودکه آلمـانها م. گزارش1910هـ .ق/ 1328در سال 

 60فارس، را در دست دارنـد. یـک سـال بعـد بـیش از هاي خلیجکالاهاي صادراتی اروپا به کناره

هـا قـرار گرفـت. (یـاپ در دسـت آن –یعنـی شـکر–فارس درصد از کالاي کلیدي و عمده خلیج

  ).160: 1388وکوپربوش،

حجم تجارت آلمان با ایران چهل برابر شـد،  م.1903تا  1912هـ .ق / 1321تا 1330از سال 

اما با وجود این تا هنگام شروع جنگ اول جهانی، صادرات آلمـان بـه ایـران دوازده بـار کمتـر از 

  ).12-17:  1357(میرشینکف،  روسیه و شش بار کمتر از انگلستان بود.

سال پـیش از شـروع  م. که آخرین1913 -1914هـ .ق / 1331-1332تجارت ایران در سال 

سـت. از ایـن مبلـغ معـادل قِـران بـوده ا 1103005000انی بـود، کمـی بـیش از جنگ اول جه

قِران از بابت صادرات است. چـه در صـادرات و  45584000قِران از بابت واردات و  647165000

بـا ن چه در واردات آلمان پس از روسیه، انگلستان و هند مقام چهارم را دارد. حجـم تجـارت ایـرا

قِـران و  3373000قِران رسید، که سهم واردات ایران از آلمان  33326000آلمان در این سال به 

  )190: 1376زاده،جمالباشد. (قِران می 2953000سهم صادرات ایران به آلمان به 

م. که اولین سال جنگ اول جهانی است، تجـارت 1914-1915هـ .ق /1332-1333در سال 

درصد تخمین زده شده است. مجمـوع تجـارت ایـران در ایـن 19این تنزل به ایران تنزل نمود و 
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مـارك و سـهم واردات  140174600مـارك رسـید، کـه سـهم صـادرات  140174600سال به 

چنـین تجـارت آلمـان بـا ایـران در ایـن سـال تنـزل نمـوده و بـه مارك بود. هم 176712400

    )189: 1376اده،زجمال( مارك رسید. 4996800قِران معادل  13741200

قِران بـود  841200000م. کل تجارت ایران 1915-1916هـ .ق / 1333-1334در بین سال 

 قِـران از بابـت واردات بـود. 464100000قِران از بابت صـادرات و  377100000که از این مبلغ 

ندرعباس بندرلنگه، بترین بنادر جنوبی ایران یعنی ) میزان تجارت در مهم190: 1376زاده، (جمال

هـ .ق/ 1331-1332هايبراساس آمار وادالا (کنسول فرانسه در بوشهر) در بین سال و بندر بوشهر

م. یک سال قبل از شروع جنگ اول جهانی نشـان از اهمیـت تجـاري و بازرگـانی 1913 -1914

  فارس براي اروپاییان و سایر کشورها دارد.خلیج

-1332هايبر اساس حجم تجارت در بین سال: واردات بندر بوشهر به ترتیب 2جدول شماره

  م.   1913 -1914هـ .ق/ 1331

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  32626  ترکیه ( عثمانی)  6  265436  هندوستان انگلستان  1

  11527  بلژیک  7  252351  بریتانیاي کبیر  2

  10790  هندوستان هلند  8  48937  آلمان  3

  8340  روسیه  9  45336  نسهفرا  4

        32938  اتریش هنگري  5

  )91: 1364وادالا، ( 

بوشهر از آلمان عبارت است از: کبریت، فشنگ، نوشـابه، آبجـو، شـمع، شـکلات،  واردات بندر

اي، منسوجات نخی و پشمی، مفتول قند و شکر، دارو، پوشاك، آهن، فولاد، اشیاء طلایی و نقرهکله

  ).91-92: 1364(وادالا، چه، مبل، لوازم التحریر، چینی، شیشه، اشیاء چرمی.زر و سیم، اقسام پار

ــین 3جــدول شــماره ــر اســاس حجــم تجــارت در ب ــب ب ــه ترتی ــدر بوشــهر ب : صــادرات بن

  م. 1913 -1914هـ .ق/ 1331-1332يهاسال

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  21056  چین  6  248885  هندوستان هلند  1
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  18670  آلمان  7  99464  هندوستان انگلیس  2

  16358  آمریکا  8  96969  بریتانیاي کبیر  3

  8157  فرانسه  9  30192  عثمانی)ترکیه(  4

  2488  هنگري-اتریش  10  24108  مصر  5

  )92: 1364وادالا،( 

ام، حبوبـات، د ترین کالاهاي که از بندربوشهر به آلمان صادر شده است عبارت اسـت از:مهم

  ).92 -93هاي حیوانات. (همان: پسته، کتیرا، فرآورده

-1332يهـا: واردات بندر عباس به ترتیب بر اسـاس حجـم تجـارت در بـین سـال4جدول 

  م.1913 -1914هـ .ق/ 1331

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  26336  اتریش هنگري  5  260468  هندوستان انگلستان  1

  883  بلژیک  6  100340  بریتانیاي کبیر  2

  268  روسیه  7  32220  آلمان  3

  171  ترکیه ( عثمانی)  8  31880  فرانسه  4

  )88: 1364وادالا،(

نظـر که وادالا از واردات آلمان به ایران در بندرعباس گزارشی ارائـه نکـرده بـهبا توجه به این

وارداتی از آلمان در دیگر بنادر ایـران در رسد که واردات بندرعباس از آلمان همان محصولات می

  خلیج فارس بوده است.

ــماره  ــدول ش ــین 5ج ــارت در ب ــم تج ــاس حج ــر اس ــب ب ــه ترتی ــدرعباس ب ــادرات بن : ص

  م.1913 -1914هـ .ق/ 1331-1332يهاسال

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  5473  روسیه  5  73022  هندوستان انگلیس  1

  2020  آلمان  6  31069  بریتانیاي کبیر  2

  851  فرانسه  7  86819  آمریکا  3
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      8  84322  ترکیه( عثمانی)  4

  )89: 1364وادالا،(

  ).89: 1364(وادالا،. ترین کالاي صادراتی ایران به آلمان از بندرعباس بوده استفرش مهم

-1332يهـاین سـال: واردات بندرلنگه به ترتیب بر اساس حجم تجارت در بـ6جدول شماره

  م.1913 -1914هـ .ق/ 1331

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  432  روسیه  5  133792  هندوستان انگلستان  1

  342  فرانسه  6  18144  آلمان  2

  152  بریتانیاي کبیر  7  778  ترکیه ( عثمانی )  3

  39  بلژیک  8  568  آمریکا  4

  )90: 1364وادالا،(

ترین محصولات وارداتی آلمـان بـه ایـران از طریـق بندرلنگـه عبـارت اسـت از: شـمع، ممه

نخی، مفتول طلایی، آبجو، لیکور( مشروبات الکی شیرین شده)، کبریت، ظروف چینـی، منسوجات

  )90: 1364کنسرو، قند و شکر.(وادالا،

-1332يهـال: صادرات بندرلنگه به ترتیب بر اساس حجم تجارت در بین سـا7جدول شماره

  م.1913 -1914هـ .ق/ 1331

  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف  ارزش به لیره  نام کشورها  ردیف

  647  آلمان  4  44278  هندوستان  1

  84  بلژیک  5  6511  ترکیه( عثمانی)  2

      6  844  انگلستان  3

  )90ـ91: 1364وادالا،( 

سه بندر خرمشهر، آبـادان و  است.وادالا از صادرات بندرلنگه به آلمان هم گزارشی ارائه نکرده 

در ساحل اروند رود بودند. وضـع اقتصـادي ایـن سـه  اي ایران در خوزستاناز بنادر رودخانه اهواز

م. در جدول زیـر  1913 -1914هـ .ق/ 1331-1332هايبندر از آمارهاي گمرکات متعلق به سال

  آمده است.
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-1332هايسال هايان در بین سال: ارزش واردات و صادرات در بنادر خوزست8جدول شماره

  م. 1913 -1914هـ .ق/ 1331

  ارزش صادرات( به قِران)  ارزش واردات ( به قِران)  نام بندر

  5009910  31361092  خرمشهر

  114669644  12228958  اهواز

  17764627  0  آبادان

  34241501  43590050  جمع

  )94: 1364(وادالا، 

وزستان از آلمان عبارت بود از: قنـد، فلـزات، منسـوجات ترین محصولات وارداتی بنادر خمهم

شـامل گنـدم، جـو و صـمغ بـوده  نخی و صادرات ایـران از طریـق بنـادر خوزسـتان بـه آلمـان

  ).94همان: است.(

ترین مرکـز صـادرات و واردات کالـا در بنـادر کرانـه شـمالی بر طبق جداول ارائه شده بزرگ

م. بـه ترتیـب بنـدر بوشـهر، 1913-1914ـ .ق/هـ1331-1332هـاي فـارس در بـین سـالخلیج

اسـت. بندرعباس و بندرلنگه و پس از آن بنادر خوزستان یعنی بندر خرمشهر، اهواز و آبادان بـوده

سـتان بـود، ترین شرکاي تجاري ایران بـه ترتیـب هندوسـتان کـه مسـتعمره انگلچنین مهمهم

کـم روابـط تجـاري و  يهوجـه بـه سـابقاسـت. بـا ت، فرانسه و روسیه بودهبریتانیاي کبیر، آلمان

قاجار، وجود رقیبانی چون انگلسـتان و روسـیه کـه در عرصـه  يهاقتصادي آلمان با ایران در دور

 يهفارس را جزیـرهاي اقتصادي در ایران فعال بودند و از سوي انگلستان خلیجامتیازات و فعالیت

جنـگ اول جهـانی تجـارت فعـالی را در ها توانستند تـا قبـل شـروع دانستند؛ آلمانانگلیسی می

  فارس داشته باشند.خلیج

  ایجاد خطوط کشتیرانی

، نورد 1آمریکا –فارس، خط کشتیرانی هامبورگ ها در خلیجترین خطوط کشتیرانی آلمانمهم

هاي انگلیسی بود بود. البته پیامد این امر کساد شدن کاسبی کشتی 3و دویچه لوانت لاینز 2دویچه

                                              
Amerika-Hamburg -1 

Norddeutsche -2  
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یافت تا بـه خطـوط کشـتیرانی تحـت نفـوذ خـود از هـر جهـت دولت آلمان امکان میو بالاخره 

  )181: 1368مساعدت نمایند. (برادفورد،

 4هاي اولیه آلبرت بـالیفارس، استقبال از نقشهاقدام بعدي تجاري و اقتصادي آلمان در خلیج

مـل و نقـل بـا آمریکا و دوست قیصر، براي برقراري یک خط ح –خط کشتیرانی هامبورگ  مدیر

فـارس نشـان هـا را در منطقـه خلـیجفارس توجه مصمم آلمانهاي تجاري به مقصد خلیجکشتی

 ) 55: 1380استیلی، دهد. (می

م. تا حدي به تشویق آقاي ونکهاوس، خط کشـتیرانی هـامبورگ  1906هـ .ق/ 1324در سال

ونکهاوس کارگزار شرکت فارس دایر کرد. کمپانی آمریکا سرویس منظمی به مقصد بنادر خلیج –

 1906ش/  1285ها در سال ) آلمان56: 1380کردند. ( استیلی،هاي شد که با بخار کار میکشتی

و » کاپیتـان پـول وبـر«فارس بـا همکـاري م. براي افزایش نفوذ سیاسی و تجاري خود در خلیج

 –بنام هامبورگ  فارسنخستین خط کشتیرانی مستقیم بین آلمان و بنادر خلیج» کاپیتان شوستر«

آمریکـا لـاین و شـرکت وانکهـاوس در  -هاي شرکت هامبورگ آمریکا لاین تأسیس کرد. کشتی

فارس و اقیانوس هند در رفت و آمـد بودنـد و در اغلـب مسیر دریاي مدیترانه، دریاي سرخ، خلیج

  ).  68: 1384کردند. (اسدي، بندرهاي بین راه توقف می

هامبورگ و بنادر بندرعباس، لنگه، بوشـهر و محمـره بین هاي کشتیرانی این شرکتسرویس

(خرمشهر) برقرار بود. در کلیه این بنادر رفت و آمد مرتباً جریان داشت، به استثناي بنـدر لنگـه و 

گرفت. نماینده شرکت در بوشهر، بندرعباس، ها به طور منظم انجام میبندرعباس که برگشت آن

  )  160: 1367کاء بود. (لیتن، لنگه و محمره شرکت ونکهاوس و شر

هــ .ق/ 1324در سال 1آمریکا لاین بنام کانادیا –نخستین کشتی شرکت کشتیرانی هامبورگ 

کله قند به همراه داشت یک  1168م. وارد بندر بوشهر شد. این کشتی که با خود محموله  1906

هـاي بـاري بـین کشتی ). با رسیدن این کشتی جنگ58: 1364(وادالا، ماه بعد به آلمان بازگشت.

آمریکا و لینچ انگلیسی آغاز شد. هر دو کشور در حمل و نقل حاجیان  –خط کشتیرانی هامبورگ 

-ها تقلیل یابد و حمل و نقل حجـاج در سـالکرند و باعث شد که کرایهایرانی به مکه رقابت می

  ).  293: 1368(برادفورد،  م. افزایش یابد.1906-1909هـ .ق/ 1324-1327هاي

                                                                                                          
3- Deutsche Lwvante Lines 
4- Albert Ballin  
1- Canadia 
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این خط کشتیرانی خیلی زود به موقعیت چشمگیري دست یافت؛ زیرا کرایه حمل کالا را کـه 

پوند را جا انداخته بودند، با حمل کالا از قـرار تنـی  6/17خطوط کشتیرانی انگلیسی بر حسب تنی 

چنین با ایجاد سرویس منظم رفت و آمد به بنادري پوند شکست و بازار را به دست گرفت. هم 10

هاي انگلیسی از آن غافل بودند و بهره گرفتن از خدمات بانکی بانک خـاوري آلمـان از ناورکه ش

). این 132-134: 1388(یاپ و کوپربوش،  فارس بود.عوامل موفقیت این خط کشتیرانی در خلیج

رساند این ابتکار نیز بـین طور رایگان به جده میخط کشتیرانی حتی گاهی چند زائر مسلمان را به

کـه ایـن شـرکت در برگشـت محصـولات لمانان انعکاس خوبی داشت. هم چنین به دلیل اینمس

خریدنـد، خریـداري و بـه ها میتر از آنچه انگلیسیفارس را خیلی گرانبومیان کناره شمالی خلیج

  ).  58: 1364وادالا، ( کرد موجب موفقیت و پیشرفت این شرکت کشتیرانی شدآلمان حمل می

آمریکا بـه سـبب  -شود که خط کشتیرانی هامبورگطور یقین اظهار میسی بهدر منابع انگلی

کـرد. ولـی آقـاي فارس خود یک مقرري قابل توجه از دولـت آلمـان دریافـت مـیسرویس خلیج

من در همه مـذاکرات شـرکت داشـتم و «گوید: کند و میونکهاوس این مسئله را قاطعانه رد می

» ی یـک پنـی کمـک مـالی دولتـی هـم مطـرح نبـود.دانـم کـه موضـوع حتـطور یقین مـیبه

هـ .ق/ مـی 1374از اعضاي هیأت رئیسه شرکت در  2) هم چنین آقاي کریش56: 1380(استیلی،

گونـه کمـک مـالی در هـیچ زمـانی از فارس هـیچسرویس خلیج« اي گفت:م. در مصاحبه1955

  )293: 1368(برادفورد، »امپراتور آلمان دریافت نکرده است.

فارس، سفارت آلمان در ایران ل تأسیس نخستین خط کشتیرانی بین هامبورگ و خلیجبه دنبا

اند نشان شـیر اي داشتهدرخواست کرد تا به دو کاپیتان آلمانی که در تأسیس این خط نقش عمده

م. دو نشـان شـیر و خورشـید از 1906هـ .ق/ 1324و خورشید اعطا کند. دولت ایران نیز در سال 

  )178: 1387(صادقی، ه دو کاپیتان آلمانی اعطا کرد.نوع درجه سوم ب

فارس با مشکلات بسیاري رو به رو شـدند؛ از ها با وجود فعالیت گسترده تجاري در خلیجآلمان

فـارس یک سو انگلستان بر شیوخ عرب نفوذ داشت و از سوي دیگر حضور ایـن کشـور در خلـیج

شـدند امـا در فـارس مـیپر از کالا وارد خلیج هاي بخار آلمانبسیار پر رنگ بود. چنان که کشتی

گذاشـتند کالاهـاي مناسـب و ها نمـیبازگشت به آلمان کالایی براي حمل نداشتند؛ زیرا انگلیسی

  مورد نیاز خود را بارگیري کنند.

                                              
2- Kriesche 
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فـارس علاقـه و ویژه قیصر به این خـط و منطقـه خلـیجبا وجود این مقامات سیاسی آلمان به

هاي تجاري این خط و طرح راه آهـن هـامبورگ زیرا نه تنها فعالیت شرکتتوجه خاصی داشتند؛ 

پـان  يهایـد يهفارس بود، بلکه نشان دهندبغداد در جهت گسترش منافع ملی آلمان در خلیج –

هـاي وارده بـه شـرکت ها بود. با توجه به این هدف، دولـت آلمـان ضـرر و زیـانژرمنیسم آلمان

). در مقابـل، 68: 1384اسدي، ( کرد.لاین و ونکهاوس را جبران میآمریکا  –کشتیرانی هامبورگ 

مردان انگلستان همچـون کـاکس و رزیـدنت خواهـان اعطـاي کمـک دولـت بـه خطـوط دولت

باید اذعان کنم اگـر «کشتیرانی انگلستان در خلیج فارس شدند. کاکس در این مورد چنین گفت: 

ارس را حفظ کنـیم، ضـروري اسـت کـه سیاسـتی فخواهیم منافع و موقعیت برترمان در خلیجمی

یـاپ و کوپربـوش، » (هم در مـورد سیاسـت اتخـاذ کنـیم.قاطع و سازنده هم در مورد تجارت و 

1388 :160.(  

هـاي داد. گزارشتر نشان میهایی که رزیدنت فرستاد، اوضاع را ناامید کنندهچنین گزارشهم

آمریکـا  –خط کشتیرانی هامبورگ «ت که: م. حکایت از آن داش1913هـ .ق/ 1331وي در سال 

النهرین سودمند باشد سیاستی قاطع در راسـتاي حمـل و نقـل آهن در بینبراي این که منافع راه

کند. بنابراین، نخست شـکر و سـپس کالاهـاي تجـارتی فارس دنبال میدریایی بین اروپا و خلیج

تیرانی انگلسـتان انجـام نشـد و منچستر دچار آسیب شد. با وجود این هیچ کمکی به خطوط کشـ

سرانجام براي این مسئله ساده و آسان پیدا شد. با شـروع جنـگ اول جهـانی تجـارت آلمـان در 

م. در آمارهـاي بازرگـانی هـیچ 1924هــ .ق/ 1343چه که تا سـال فارس از بین رفت چنانخلیج

سـت. (یـاپ و فـارس نیامـده اهـاي آلمـانی بـه بنـادر و سـواحل خلـیجگزارشی از ورود کشـتی

  )162: 1388کوپربوش،

  نتیجه گیري

عنـوان یکـی از منـاطق مهـم و فارس در طول تاریخ پرفراز و نشیب خـود همـواره بـهخلیج

استراتژیک مورد توجه کشورهاي مختلف در زمینه هاي بازرگانی، تجارت و راه ارتباطی شرق بـه 

ي اروپـایی بـراي سـلطه بـر غرب بوده است. در قرن نوزدهم و بیستم به علت رقابـت کشـورها

  فارس مرکز توجه این استعمارگران قرار گرفت. هندوستان، منطقه خلیج

هـا ها در جهان، یکی از مناطق مورد نظر آنهاي اقتصادي و استعماري آلمانبا شروع فعالیت

این  م. اندك بود، ولی از1899هـ .ق/ 1316ایران بود. سهم آلمان در واردات کالا به ایران تا سال
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اي واردات آلمان به ایران افزایش یافت. البته این طور کم سابقهزمان تا آغاز جنگ اول جهانی به

مقدار در مقایسه با سهم انگلستان و روسیه در همین محدوده زمانی اهمیتی نداشت، ولی توسـعه 

  اي برخوردار بود.آن از اهمیت ویژه

هاي عمده رقابت بـین آلمـان و ی از صحنهصورت یکفارس بهقبل از جنگ اول جهانی خلیج

دهنـده هـا نشـانبریتانیا درآمده بود. تمام مراکز تجاري و بنادر در مسیر خطوط کشتیرانی آلمـان

گسترش فعالیت تجاري آلمان در مسیرهاي یاد شده بود. نخست پنج مرکز تجاري براي جابجایی 

  افزایش یافت.کالا در نظر گرفته شد و سپس این مراکز به هفت مرکز 

فـارس هرگـز در اقـدامات خـود هاي تجاري آلمان در خلیجشرکت ونکهاوس و سایر شرکت

هـا بـه ها بـا کارهـاي متقابـل انگلیسـیهاي اقتصادي آلمانموفق نشدند، زیرا اقدامات و فعالیت

هاي سیاسـی و اقتصـادي شکست انجامید. نفوذ و برتري انگلستان بر شیوخ عرب همیشه با طرح

ها در کنار نفوذ اقتصـادي درصـدد اعتبـار سیاسـی نیـز بودنـد و کرد. آلمانمان برخورد پیدا میآل

فارس جانشین انگلسـتان مصمم بودند با توجه به نفرت مردم ایران از استعمار انگلستان، در خلیج

  شوند.

تیجـه ها که فاقد قدرت سیاسی و اقتصادي براي مقابلـه بـا انگلسـتان بودنـد، در نولی آلمان

چـه تـا دسـت دادنـد. چنـانفـارس از شروع جنگ اول جهـانی نفـوذ تجـاري خـود را در خلـیج

هـاي آلمـانی بـه م. در آمارهاي بازرگانی هـیچ گزارشـی از ورود کشـتی1926هـ .ق/ 1345سال

  فارس نیامده است. خلیج
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  منابع و مأخذ

، »شـرکت ونکهـاوس فارس، ماجرايتجارت و سیاست در خلیج). «1380. استیلی، یوجین (1

  ).49تا ص  62، (از ص 17، شماره فصلنامه تاریخ معاصر ایرانمترجم معصومه ارباب، 

  ، تهران، انتشارات سمت. فارس و مسائل آنخلیج). 1381. اسدي، بیژن (2

  ، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.فارسخارجیان در خلیج). 1384. ـــــــــــــ (3

جزیره هندورابی و دریاي پارس و نگاهی به جزیره فـارور و ). 1377ی، ایرج (افشار سیستان .4
  ،تهران، انتشارات روزبه.قارورگان

، تهـران: مرکـز نشـر اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم). 1365. الهی، همایون(5

  دانشگاهی.

  ، تهران، نشر قومس.فارس و مسائل آنخلیج). 1378. ـــــــــــــ (6

مجلـه م، 1948-1918هـاي بـزرگ در ایـران هاي قـدرترقابت). «1354امیري، شهرام( .7
  ).192ص-196(ص  ،179، شماره وحید

، ، ترجمه پیمان آزاد و علـی امیـدتاریخ روابط ایران و آلمان). 1368برادفورد، جی، مارتین ( .8

  تهران، مؤسسه پیک ترجمه و نشر.

، تهــران، ) م.1763 -1914بریتانیــا در بوشــهر(  سرکنســولگري). 1381برومنــد، صــفورا (. 9

  انتشارات وزارت امور خارجه. 

، تهـران، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنـب و ابوموسـی). 1376جعفري ولدانی، اصغر( .10

  انتشارات وزارت امورخارجه.

ه مجموعـ، »فارس در نظام جدید جهـانیجایگاه خلیج« .)1380ـــــــــــــــــــــ (. 11
ز مطالعات سیاسـی و بـین المللـی، (از ، مرک1379فارس دي ماه مقالات یازدهمین همایش خلیج

  ).45تا ص  55ص 

  ، تهران، انتشارات کتاب تهران.گنج شایگان ).1367زاده، محمد علی (. جمال12

 – 1900فارس، نفـوذ بیگانگـان و رویـدادهاي سیاسـی خلیج). 1349( جناب، محمدعلی .13
  ران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.ته ،م1875

  ). دریانوردي ایرانیان، تهران، انتشارات جاویدان، جلد دوم.1350اسماعیل( رائین، .14

، سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس یا ده هزار مایـل در ایـران). 1363سایکس، سرپرسی( .15

  ، انتشارات لوحه.ترجمه حسین سعادت نوري، تهران

، ترجمه محمد تقی فخر داعـی گیلـانی، تهـران، تاریخ ایران). 1367( سایکس، سرپرسی .16
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