
۶۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

هدف: هدف ازاین پژوهش بررسی نقش امتیازبهره برداری از معادن 

خاك رسخ هرمـوز در روابـط دوكشور ایران وانگلستان در دورۀ مظفری 

(قاجار) می باشد.

روش/رویکرد پژوهش: پژوهـش حارض به روش تحقیق تاریخـی و با 

استفاده از اطالعـات الزم در منابع كتابخـانه ای و آرشیوی و بر اساس 

نظم و توالی منطقـی تاریخی نوشته شده است.

یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد ساختار اداری بیمـار ایران عرص 

قاجار، از جمله فراوانی ارتشا، ناتوانی دولت مركزی درح�یت از اتباع 

غیر مسل�ن و اشتباه اجارۀ بخشی از كشور سبب وقوع حوادثی چون 

اجارۀ امتیاز استخراج معـادن خـاك هر مـوز، در دورۀ مظفـری شد به 

نحوی که كشمكش میان معین التجار بوشهری وارشام وتكران حكم، 

از ارامنۀ جنوب، مدتها ادامه یافت كه نتیجۀ آن پیروزی معین التجار 

و ناكامـی ارامنـۀ تحت الحمـایه انگلستـان در دستیـابی به اجـارۀ این 

امتیـاز بود.
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۶۱
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

  ژ

محمدباقر وثوقی۱ |  زهرا حاتمی۲

« امتیاز بهره برداری از  معادن خاک رسخ هرموز» 
در روابط ایران و انگلستان در دورۀ مظفری

 طرح مسئله
حكمرانى قاجارها در ايران نزديك به يك قرن و نيم تداوم يافت. دوره اى كه در آن روابط 
گستردة سياسى و اقتصادى با كشورهاى مختلف اروپايى، به خصوص روسيه و انگلستان، 
برقرار بود. روابط ايران و انگلستان، در دورة قاجار، با فراز و نشيب ها و خصوصيات گوناگونى 
در دورة زمامدارى هر يك از پادشاهان قاجارى ادامه يافت و يكى از مهم ترين زمينه هاى ارتباط، 
مسئلة خليج فارس و جزاير و بنادر ايرانى اين منطقه بود. جزيرة هرموز، كه عالوه بر موقعيت 
استراتژيك خود، به علت صادرات خاك سرخ از جنبة اقتصادى هم اهميت بسيار بااليى 
داشت، يكى از نقاط تالقى سياست خارجى ايران و انگلستان در اين دوره بود. اين مقاله، بر آن 
است تا نقش «امتياز بهره بردارى ازمعادن خاك سرخ هرموز» را در روابط دو كشور، در دورة 

مظفرى، مورد بررسى قرار دهد. 

پرسش اصلی
امتياز بهره بردارى از معادن خاك سرخ هرموز توسط معين التجار بوشهرى در روابط ايران و 

انگلستان دردورة مظفرى چه جايگاهى داشت و چه عواملى سبب ساز اين مسئله بود؟

پرسش های فرعی
1. معين التجار بوشهرى كه بود؟

۱.  استاد تاریخ ایران دانشگاه تهران

vosoughi@ut.ac.ir.

 

۲. دانشجوی دکرتی تاریخ

 ایران دورۀ اسالمی دانشگاه تهران

Zahra.hatami1363@gmail.com 



۶۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

2. منازعة معين التجار – ملكم ها چه مراحلى را از سر گذراند؟
3. ساختار ادارى قاجار و شيوة حكومت آنان چه تأثيرى در ايجاد اين مسئله در روابط 

ايران و انگلستان داشت؟

مدعای اصلی
در اين دوره، مسئلة امتياز بهره بردارى و صادرات معادن خاك سرخ هرموز به موضوع 
كشمكشى ميان ايران و انگلستان بدل گرديد و انگلستان، به حمايت از ارامنة تحت حمايت 
خود كه مدعى اجارة امتياز بهره بردارى از معادن خاك سرخ اين جزيره بودند، با دولت ايران 
وارد مذاكراتى شد. انحرافات شغلى اين دوره، از جمله رسم پيشكش دادن، ناتوانى دولت 
در حمايت از اتباع غير مسلمان، و ضعف ساختار ادارى در اجارة بخشى از كشور به فردى 

خاص در بروز اين مسئله تأثيرگذار بود.

فعالیت های سیاسی – اقتصادی معین التجار بوشهری
حاج آقا محمد، پسر حاج محمد رحيم دهدشتى، ملقب به معين التجار بوشهرى، كسى است 
كه در طول حيات خود در دورة قاجار تا اوايل سلطنت پهلوى به نمادى از قدرت اقتصادى 
و ثروت افسانه اى بدل گرديد و نامش در قصه هاى عاميانة مردم ايران در دورة قاجار و پهلوى 
هم وارد گرديد (ساتن 1374، صص 303-308و338)،  ثروت خود را نه از طريق پدر بلكه 
از طريق عمه اش به ارث برد. پدر او، حاج محمد رحيم دهدشتى، پس از ورشكستگى، به 
عتبات رفت و در همانجا اقامت گزيد. عمة او ،كه همسر حاج عبدالمحمد ملك التجار بوشهر 
بود، پس از فوت همسرش و به ارث بردن اموال بسيار، اختيار اين اموال را كه در نبود همسر 
به برادر شوهرش، محمد على خان ملك التجار محول شده بود، به برادر زادة خود اعطا كرد. تا 
زمان حيات محمد على ملك التجار، نفوذ و اقتدار او مانعى بر سر راه احقاق حق اين خانواده 
بود؛ اما پس از درگذشت او، معين التجار به بوشهر آمد و با حاج محمد مهدى ملك التجار بر 
سر چهارصد هزار روپيه به توافق رسيد و پس از آن، با شراكت و همراهى او و با سرماية در 
دسترس، سفرهاى تجارى بسيار به اروپا، مكه، و عتبات كرد كه حاصل آن عايدات بيشتر در 

سال هاى آتى بود (سديد السلطنه، 1362، ص 21 ؛ دشتى، 1380، ص 175).
اينكه سيد محمد كمـره اى، او را اعجوبـه اى در كار اقتصـادى دانستـه است (1384، 
ج1، ص411) و فريـدون آدميت، او را يكى از نماينـدگان ترقـى خواه و راديكال مجلـس 
دورة اول شوراى ملى ايران و هم رديف بزرگانى چون احتشام السلطنه، شيخ ابراهيم زنجانى، و 
صنيع الدوله ( ج1، 1387، ص363) قرار مى دهد؛ نشان مى دهدكه معين التجار بوشهرى تنها يك 
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ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

تاجر سرشناس نبود و علقه هاى بسيارى، او را با رويدادهاى سياسى – اقتصادى ايران، در دورة 
قاجار، مرتبط مى ساخت. 

در اين دوره، بندر خمير، جزيرة قشم، هرموز، و تمامى بنادر و جزايرى كه داراى گل 
سرخ، گوگرد، اكسيد آهن، و نمك بودند در انحصار تجارى معين التجار به حساب مى آمدند ( 
سديد السلطنه، 1342، صص 3، 4، 6، 7، 17، 25 و 212؛ ليتن، 1367، ص 194).  سديد السلطنه، 
عايدات معين التجار از گل سرخ جزيرة هرموز را بعد از وضع مصارف و ماليات، تقريباً شصت 
هزار تومان دانسته است (1371، ص 179). همچنين، محمود محمود از مالكيت بالمنازع او 
بر بلوك ممسنى ياد كرده كه در پيامد يك رويداد تجارى بين المللى رخ داد. به  گفته او، كشتى 
تجارتى انگليسى، كه حامل مقدار زيادى اسلحه و مهمات متعلق به چند كمپانى انگليسى و نيز 
حاج محمد معين التجار و حاجى سيد اسماعيل شبانكاره و حاجى ناصر بهبهانى بود، در خليج 
فارس توسط كشتى جنگى انگليسى متوقف و محمولة آن به عنوان اسلحة قاچاق ضبط گرديد. 
شكايت تجار انگليسى به مقامات قضايى دولت متبوع خود راه به جايى نبرد، اما سه تاجر ايرانى 
با صرف مبلغى پول از دولت قاجار، بلوك ممسنى را -كه تا آن تاريخ خالصه بود- در عوض 
مال التجاره خود گرفتند. مِلكى كه پس از اندك زمانى با كوتاه شدن دست دو تاجر ديگر به 
انحصار معين التجار درآمد (ج6، صص194-195). معين التجار، تا سال 1316 يا 1317 ش. كه 
اين زمين ها همچنان  در اختيارش بود (محمود، 1367، ج6، ص195) آنها را به افراد گوناگون 
از جمله صولت الدوله قشقايى اجاره مى داد كه درآمد  قابل توجهى را براى او به ارمغان مى آورد 

( سفيرى، 1364، ص134). 
ناصرالدين شاه، در 1304 ق.، حق كشتيرانى در قسمت علياى رود كارون، يعنى از اهواز 
به باال را، به معين التجار واگذار كرد و از همان زمان، قسمت شمالى شهر اهواز- كه رونق 
تجارى بيش از پيشى يافت- به «ناصرى» معروف شد. دولت ايران، تصميم خود را در 24 
صفر اين سال/30 اكتبر 1888، به نمايندگان خارجى نيز اطالع داد و گوشزد نمود كه اتباع ديگر 
كشورهاى دوست تنها اجازه دارند در قسمت سفالى كارون يعنى در حد فاصل دهانة رود تا 
اهواز كشتيرانى كنند ( ليتن، 1367، صص48-49). دولت انگلستان كشتيرانى در رود كارون را 
وسيله اى مهم در جهت تسهيل ورود كاالهاى انگليسى به خاك ايران مى دانست و از يك سال 
پس از واگذارى اين امتياز، كوشش آشكار و پنهانى خود را براى كسب آن آغاز كرد1.كوششى 
كه سرانجام در سال 1910 ثمر داد و شركت نفت ايران و انگليس، حق كشتيرانى در كارون 
عليا را -كه براى كشتيرانى خارجى مجاز نبود -به دست آورد؛ كه بر اساس آن، يك كشتى 
بخارى جهت حمل و نقل وسايل الزم تأسيسات و انتقال نفت به حركت درآمد، اما شركت از 
اين حق در موارد فراوانى استفاده كرد و باركشى در آنجا داير كرد. با وجود اعتراضات شركت 

۱.  بنا بر اسناد کارگزاری خوزستان در سال 

۱۳۲۳ ق. « شک نیست از اوقاتی که لرد 

کرزن به فرمانفرمایی هندوستان معین و 

روس به جنگ ژاپن مشغول و اقدامات 

دولت ابد مدت در خصوص[...] مسموع شد، 

توجه انگلیس به این حوالی و حصول مقاصد 

دیرینه بیشرت مرصوف و معطوف گردید... 

از جمله این ایام از شیخ اینجا و حاج محمد 

علی چاره جویی کرده اند چه نوع می توانند 

به مقاصدی که در امتیازات حاج معین التجار 

دارند، دست یابند. حاج محمد علی گفته 

اگر آنها را از خود حاج معین بخواهیم، بلکه 

ک�کان به مشکالت تصادف ×ائیم. بهرت این 

است این نزدیکی ها که معین به اینجا می 

آید، شاید دوستانه اسبابی فراهم کنند که 

حاج معین آنچه در عربستان دارد به هر 

مبلغ است، به او بفروشد و همینکه حاج 

معین قطع عالقه کرد و با خودشان شد هرچه 

بخواهند بی مانع و کار در دست خودشان 

خواهد بود » ( سیاست بریتانیا در خلیج 

فارس، ۱۳۷۹، صص ۱۱۲ – ۱۱۱).
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۶۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

ناصرى معين التجار، اين امتياز در سال بعد (1911) به مدت يك سال ديگر هم تمديد شد (ليتن، 
1367، ص 59).

امتيـاز  به معين التجـار واگذار كرد،  امتيـازات ديگـرى كه دولت قاجـار  از جملـه 
انحصارى راه شوسة تمام ايران بود كه در سال 1323 ق. به واسطة حاجى حسين آقا پسر 
محمدحسن خان امين الضرب از مظفرالدين شاه قاجار گرفته شد، كه البته امتيازى مشترك ميان 
هفت نفر از جمله خود حاجى حسين آقا، عين الدوله، مشيرالدوله، ناصرالسلطنه، ارفع الدوله، حاج 

فرج آقا تاجر آذربايجانى، و معين التجار بوشهرى بود (مغيث السلطنه، 1363، ص96).  
معين التجار، تنها شخصيتى اقتصادى نبود و حضور پر رنگ او در برخى رويدادهاى 
تأثير گذار سياسى دورة قاجار در متون اين دوره ثبت شده است. فريدون آدميت، از معين التجار 
در كنار نام برخى تاجران اين دوره، مانند ملك التجار اصفهانى، به عنوان افرادى شاخص در 
مبارزه عليه تأسيسات استعمار غربى ياد كرده است ( 2536، ص370). صفت استعمار ستيزى 

احتماالً به چند دليل عمده به اين تاجر نامدار داده شده است. 
نخست، مخالفت او با سلطة بلژيكى ها در امور مالى و گمرك ايران، به  خصوص مسيو 
نوز بلژيكى (مغيث السلطنه، 1363، صص49-50؛ حميدى،1380،ص170)؛ و دوم حمايت 
آشكار و پر قدرت او به عنوان نمايندة صنف بازرگان در دورة اول مجلس شوراى ملى، از 
تأسيس بانك ملى در ايران، براى جلوگيرى از استقراض خارجى (افشار، 1368، ص27؛ 
مغيث السلطنه، 1363، ص130؛ ترابى فارسانى، 1384، ص151). معين التجار، پس از ارسال 
نامه صدراعظم، در 22 رمضان 1325، به مخبرالسلطنه، مبنى بر اينكه «...دولت بيست كرور 
تومان فعالً قرض داخلى دارد كه در اداى آن ناگزير است با دولت روس و انگليس مذاكره كند» 
برخاست و گفت «...با اين عجله قرض كردن ولو يكصد هزار تومان هم باشد، براى دولت و 
ملت عاقبت نيكو ندارد. ملت نمى تواند خانه و النه خود را به روس و انگليس بدهد كه چه 
خبر است اميربهادر جنگ و فالن وزير و فالن دبير و فالن امير پول مى خواهد» (يغمايى، 
2535، صص240-251؛ آدميت، 1387، صص434-435). وكالى ديگر هم بر اين باور بودند 
كه «...مملكت و سلطنت امروز جانى است بى روح. هر چه داشته ايد، از كف داده ايد. گمرك 
شما در مقابل قرض دولت روس است. تلگرافخانه در مقابل قرض از بانك استقراضى. 
پستخانه در مقابل قرض از بانك شاهنشاهى. شيالت، معادن و غيره هر چه داشته ايد از دست 

داده ايد» (مغيث السلطنه، 1363، صص137-136).
و سومين دليل، استعمار ستيزى او  و مخالفت جدى و آشكارش با قرارداد 1919 است. 
به گفتة يحيى دولت آبادى «...در ميان رجال دولت، چهار تن يكى از مراكز ضد قرارداد را تشكيل 
مى دادند كه عبارت بودند از صادق مستشارالدوله تبريزى، ميرزا حسن خان محتشم السلطنه، 
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ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

مختارالملك تبريزى ،و معين التجار بوشهرى» (1361، ج4، صص 134-135؛ آورى، 1361، 
ص251). مخالفت مؤثر او و ديگران باعث برگزارى جلساتى با شركت آنان نزد وثوق الدوله 
گرديد. جلساتى كه در آن، وثوق الدوله سعى در اثبات حسن نيت خود در انعقاد قرارداد 1919 و 
آنان سعى در متقاعد كردن او به الغاى قرارداد داشتند. بنابر اسناد وزارت خارجة بريتانيا، توضيحات 
وثوق الدوله كسانى چون عين الدوله و مشيرالدوله را راضى مى كرد؛ اما معين التجار و امام جمعة 
خويى كماكان بر ضد قرارداد فعاليت مى كردند (شيخ االسالمى، 1368، ج1، صص77-78؛ 
كمره اى، 1384، ج2، ص1084). وثوق الدوله، حتى براى منصرف كردن مخالفان جدى خود از 
مخالفت با قرارداد، به آنها پيشنهاد رشوه داده بود1. اما اين رشوه ها ثمربخش نبود و وثوق الدوله، 
ناگزير، معين التجار را به همراه عده اى ديگر، به كاشان تبعيد كرد (شيخ االسالمى، 1368،ج2، 

ص265؛ ج1، ص265-266؛ راضى، 1381، ص253؛ عاقلى، 1379، صص132-131).
در دورة قاجار، حضور مؤثر معين التجار را در رويدادهاى ديگرى نيز مى توان سراغ 
گرفت. از واسطه گرى او و ديگر تجار ميان شاه و درباريان و بست نشينان مشروطه خواه 
سفارت انگليس، كه منجر به طرح درخواست هاى جدى  شد، مانند تأسيس مجلس، انفصال 
عين الدوله از صدارت، و بازگشت علما از قم و ديگر تبعيدشدگان از جمله سعدالدوله به 
تهران (پهلوان، 1364، صص235-236)؛ تا وساطت او ميان مّليون و سيد مرتضى اهرمى 
در بوشهر با محمد على شاه ( دشتى، 1380، ص 139) و واسطه بودن در روابط رئيس على 

دلوارى و مجلس و دولتيان(دشتى، 1380، ص139).
معين التجار، تاجر پرشور و آزادى خواه، در اواخر دورة قاجار و در دوره اى كه آرام آرام 
زمزمة انتقال قدرت و انقراض قاجار شنيده مى شد، باكمال احتياط وقايع را زير نظر داشت 
و شايد از همين روست كه عشقى در جمهورى نامه خود از او ياد كرده است (مكى، 

1374،ج2، ص592).
معين التجار، در گذر از دورة قاجار به پهلوى هم اعتبار ديرينة خود را حفظ كرد. اعتبارى 
كه بخشى از آن- چه در دورة پيشين و چه در زمانة جديد- به واسطة نزديكى سياسى به 
خاندان حاكم و دولت هاى وقت بود و از همين روست كه او به مناسبت رياست وزرايى 
رضاخان سردار سپه- كه سرآغاز قدرت گيرى چند سال آينده او و ارتقاى مرتبه اش به پادشاهى 
ايران بود- در خانة خود جشنى ترتيب داد. مراسمى كه باحضور شخص رئيس الوزرا اهميت 
فوق العاده اى يافت و در آن خطابه هايى ايراد و اشعارى در وصف رضاخان خوانده شد 
(ميلسپو، 2536، ص 175). با اين همه، به نظر مى رسد برگزارى اين مراسم بيش از آنكه حاصل 
فرصت طلبى و موقعيت شناسى معين التجار باشد، حاصل روح زمانة اوست كه به ديدة مثبتى به 
رضاخان مى نگريست و او را به چشم مصلحى مى ديد كه در زمانه اى كه تصور مى شد ايران 

۱. « حاج معین التجار را در خصوص چندین 

هزار تفنگ که به توسط برادر سید حسن 

بوشهری در سنه ۱۳۲۱ وارد ایران و دولت 

آن را به عنوان قاچاق برده بود، دولت برای 

اسکات او این سوخته طلب را برای او نقد 

×ود. به او قرار پرداخت را داد. حاج امام 

جمعه خویی را هم یکصد و پنجاه هزار 

تومان خسارت از روس و عث�نی که صورت 

داده بود، در جنگ بین املللی به امالک 

آذربایجان او وارد شده مشغول که از فال 

بگذرد» (کمره ای، ۱۳۸۴، ج۲، صص ۱۳۵۰، 

 .(۱۵۶۲ ،۱۵۶۳ ،۱۳۸۵
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۶۶
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

بيش از هر چيز به مشت آهنين نيازمند است، شخصيت كارآمدى به حساب مى آمد.

دور اول درگیری های معین التجار – ملکم ها
براى بررسى مسئلة هرموز در روابط ايران و انگلستان در دورة مظفرى، ابتدا، بايد به اين موضوع 
توجه داشت كه دربارة درگيرى ميان تكران ملكم ارمنى و معين التجار بوشهرى بر سر اجارة 
هرموز، جـداى از اسنـاد آرشيـوى موجـود در وزارت خارجـه ايران، دو روايت مفصـل موجود 

است. 
روايت نخست، توضيحات خود معين التجار در رساله تذكره للمتقين است كه در رمضان 
1339 در مطبعه فاروس به چاپ رسيده؛ و ديگر، توضيحات مفصل احتشام السلطنه  است، كه 
در آن زمان معاونت وزارت خارجه ايران را بر عهده داشت. بين اين دو روايت، تفاوت هايى 
مشاهده مى شود كه وقتى با متن اسناد آرشيوى موجود مقايسه شود، درمى يابيم كه توضيحات 

معين التجار به واقعيت نزديك تر است. 
احتشام السلطنه بر اين باور است كه سيد اصغر نامى، امتياز بهره بردارى از معادن خاك 
سرخ جزاير هرموز، خارك، و بستانك را  به معين التجار فروخته بود (احتشام السلطنه، 1366، 
ص285). در حالى كه، معين التجار نوشته است كه استخراج خاك سرخ در ابتدا از سال 1300 
ق. از طرف ملك التجار بوشهرى به حاجى ناخدا على واگذار گرديد، كه در ادارة جهازات 
ملك التجار مستخدم بود؛ و بايد سالى صد الى دويست تومان از منابع اين كار به حاجى ناخدا 
على مى رسيد. اين فرد، تا 1307 ق. هرموز را به سالى يكصد و پنج تومان متصدى بود و 
مقدارى هم از اين خاك را به خارج صادر مى كرد. در 1307 ق.، كه سعدالملك حاكم بنادر 
گرديد، از طرف دولت، امتياز بهره بردارى از معادن خاك سرخ جزيرة هرموز به حاجى ناخدا 
على پنج ساله اجاره داده شد و فرمان آن به اين صورت صادر گرديد كه در عوض آن سالى 
چهارصد تومان به دولت بپردازد. بعد از اتمام مدت اجارة او، حاج جعفر علوى، طالب اجاره 
گرديد و تعهد كرد كه دو هزار تومان نقد و ده ساله، سالى هزار تومان به كارگزاران دولتى 
بپردازد. بنابراين، امتياز بهره بردارى از خاك سرخ جزيرة هرموز در قراردادى ده ساله به او 
اجاره داده شد. اما با وفات زودهنگام او و رسيدن اين وظيفه به پسرش، حاجى محمد شريف، 
جمعاً اين خانواده به مدت يك سال و نيم در معدن خاك سرخ كار كردند و چون به جاى 
كسب سود، ضرر مى كردند اجارة خود را با اصرار و تمايل شخصى به معين التجار بوشهرى 
واگذار نمودند. به اين ترتيب، و با جمع سنوات پيش گفته، در 1314 ق. همزمان با قدرت گيرى 
مظفر الدين شاه، معين التجار متصدى بهره بردارى از امتياز معادن خاك سرخ هرموز و توابع آن 
گرديد و همانگونه كه خود نيز به آن اذعان نموده است، اين انتقال را به تأييد دولت نيز رسانيد 
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۶۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

(معين التجار، 1329 ق.، صص 2-4). به گفتة او «...پس از آنكه زحمات زياد و تحمل مخارج 
فراوان ترتيبات الزمه براى استكشاف و استخراج معادن آنجا و تسهيالت مقتضيه به جهت 
حمل و نقل آن از هر حيث فراهم شده و معدن خاك سرخ داير گرديده بود، تكران ملكم تبعة 
دولت فخيمه انگلستان متعهد شد كه هفتصد تومان بر يك هزار تومان مال االجاره بيفزايد به 
اين شرط كه هفتصد تومان در حق جناب نظام الملك و دويست تومان درباره خودش مواجب 
برقرار شود كه در واقع همان يكهزار تومان به دولت عايد شود و همينطور فرمان صادر كرده و 
فرمان مزبور را به امضاى سفارت انگليس رساند. حكم صادر شد كه جزيره به تصرف مشاراليه 

داده شود» ( معين التجار،1329ق.، ص 4) .
اين فرد ،يعنى تكران،همراه برادرش ارشام، از ارامنة بوشهر و جزء تجار درجة اول اين 
بندر به حساب مى آمدند. اجداد آنها از اصفهان به اين شهر آمده و عالوه بر حضور پر رنگ 
تجارى خود، رياست تلگرافخانة برازجان را هم در اختيار داشتند. امرى كه با ارتباط گستردة 
آنها با انگليسى ها- به نظر حاج عبدالغفار خان نجم الدوله -سبب مى شد آنها تمامى اخبار مهم 
دولتى را  كه با تلگراف منتقل مى گرديد، به انگليسى ها اطالع دهند (نجم الدوله ، 1368، ص 

123 ؛ ارجمند، 1388، صص 16 – 17). 
درگيرى معين التجار و ملكم ها بر سر اجارة هرموز در دورة مظفرى، دو دورة متفاوت 
را گذراند. در دورة اول و پس از بيان ادعاى آنان مبنى بر اجارة اين جزيره، قرار بر اين شد 
كه در مجلسى با حضور امين الدوله صدراعظم ايران، ميرزا محسن خان مشيرالدوله وزير 
خارجه، ناصرالملك وزير ماليه ( معين التجار، 1329 ق.، ص 5)، هاردينگ وزير مختار 
انگلستان، كلنل پيكو نايب سفارت انگلستان، مستر تايلور ( در منابع اين دوره نام اين فرد، 
طيلر آمده است)، جنرال قنسول آمريكا به عنوان وكيل ملكم ها ،و مشارالسلطنه به وكالت 
معين التجار و احتشام السلطنه -كه در آن زمان معاون وزارت خارجه بود- دربارة اين موضوع 
تصميم گيرى شود (احتشام السلطنه، 1366، صص 290 – 291). به گفته احتشام السلطنه، 
امين الدوله، كه شش هزار تومان براى موافقت با اجارة جزاير به ملكم ها پيشكش دريافت 
كرده بود (احتشام السلطنه، 1366، ص 285)؛  در تمام جلسه هم نظر مساعدى به حقانيت 
ملكم ها داشت (احتشام السلطنه، 1366، ص 292). استدالل ملكم ها و سفير انگلستان بر اين 
موضوع قرار داشت كه احكام دولتى كه به نام ملكم ها صادر شده است، ناسخ احكام سابق و 
الجرم ناسخ حق اجاره دارى معين التجار بر هرموز است. در حالى كه، به اعتقاد احتشام السلطنه 
«شاه و صدراعظم حق نداشتند كه ناسخ احكام و فرامين سابق خود را بدهند و ملكى را 
قبًال به شخصى داد اند پس گرفته و به ديگرى بدهند» (احتشام السلطنه، 1366، ص 293). با 
اذعان  تايلور به حقانيت شاه و صدراعظم در اين باره، احتشام السلطنه دست باال را در استدالل 
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۶۸
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

به دست آورد و گفت:« حاال كه شما احكام مؤخر را معتبر مى دانيد، همين الساعه راپورتى 
به حضور شاه عرض كرده و با توضيح ما وقع درخواست مى نمايم كه فرمان جديدى براى 
معين التجار صادر و مالكيت او را مجددا تنفيذ فرمايند و البته با اشاره به سابقه امر و اينكه 
جزاير ملك حقيقى و ابتياعى معين التجار بوده ....استدعا مى كنم در فرمان جديد قيد فرمايند 
اكنون كه سبق مالكيت معين التجار محرز و مسلم گرديده، احكام و فرامين سابق نسخ و 
مالكيت قديمى معين التجار و اسناد و احكامى كه در دست دارد، نافذ و معتبر شناخته مى شود» 

(احتشام السلطنه، 1366، ص 294). 
با اين شرايط مقرر گرديد براساس رأى صدراعظم،  جزيرة هرموز را به معين التجار 
باز گردانند و « از بابت وجهى كه ملكم ها مدعى هستند در اول براى گرفتن جزيرة هرموز به 
بعضى اشخاص داده اند قرار داده شد .... مجلس و رسيدگى شده... و هرچه را كه مدلل و معين 
شد در معادن مزبوره خرج كرده اند بعد از وضع محصولى كه از آنجا فروخته و خارج كرده اند، 

.(GH 1318– K22 – P2 – 7 :استادوخ) «حكم شود معين التجار از عهده برآيد
وزير مختار انگلستان در 26 محرم 1316، مبلغ پيشكشـى ملكـم ها به معـاون الدوله و 
 (GH1318 – K22- P2 -8 :استادوخ)اقبال الملك را معادل نه هـزار و هشتصد تومـان دانست
و از تعويق به عمل آمده در برگزارى مجلسـى براى بررسى ميزان مخارج ملكم ها در معادن 
جزيرة هرموز انتقاد كرد(استادوخ: H1318 – K 22- P2-8 and 19). انتقادى كه پاسخى از طرف 
دولتمردان ايرانى نيافت و وزير مختار انگلستان را در پايان اين سال بر آن داشت كه هشدار 
دهد چنانچه تا پايان موعد مقرر ( 22 ذيحجه 1316) مخارج ملكم ها به آنها داده نشود، 
موضوع را به وزير امور خـارجه انگلستـان، لرد ساليسبـورى، اطالع خواهد داد (استادوخ:) 

        GH1318 - K22– P2 –19

 دولت ايران ضمن تحت فشار گذاردن اقبال الملك، براى باز پس دادن  مبلغ نه هزار 
و هشتصد تومان تنخواه جزيرة هرموز(استادوخ: GH1318 – K22- P2 – 4 and 14)، از وزير 
مختار انگلستان درخواست كرد كه اصل فرمانى كه ثابت مى كند دولت ايران امتياز بهره بردارى 
از معادن خاك سرخ هرموز را به ملكم ها داده است، به دولت ايران تحويل دهد تا در مقابل، 
مبلـغ مـورد ادعـا به ملكـم ها مستـرد گـردد(استـادوخ:  ).با 
اين حـال، اعتـراض و مقـاومـت اقبـال المـلك، حـاكم واليـات ثـالث در 25 صفـر 1317 
(استـادوخ:GH1318-K22- P2-18)، وزارت خارجه را بر آن داشت تا در 29 ربيع االول همان 
سال به او اطالع دهد كه مى بايست حتماً مبلغ 2200 تومان را كه عايد او گرديده، باز پس 
دهد(استادوخ:GH1318-K22-P2-16 ).اما، بنا بر اظهارات معين التجار، به نظر مى رسد در نهايت، 
و با عدم قبول اقبال الملك، اين شخص معين التجار بود كه ناگزير شد براى جلوگيرى از 
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۶۹
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

تهديد سفارت انگلستان مبنى بر بازپس گيرى معادن هرموز در صورت عدم تأديه نه هزار و 
هشتصد تومان، اين مبلغ را به سفارت انگلستان داده و در مقابل بطالن فرمان واگذارى هرموز 

به ملكم ها را دريافت دارد ( معين التجار، 1329 ق.، ص 6).

دور دوم درگیری های معین التجار – ملکم ها
دور دوم درگيرى معين التجار و ملكم ها، بر سر معادن خاك سرخ هرموز، پنج شش سال بعد 
آغاز شد. زمانى كه به گفته معين التجار« در زمان صدارت حضرت اشرف واال شاهزاده عين الدوله 
كمپانى استريك كه با ملكم شراكت داشت از خارج و داخل در طهران بعضى وسائل برانگيخت 

كه شايد مجدداً جزاير را به آنها برگذار نمايند»( معين التجار، 1329ق.، ص 7).
 همزمان با تالش دوبارة ملكم ها براى در اختيار گرفتن امتياز بهره بردارى از معادن خاك 
سرخ هرموز،شايعاتى مبنى بر تابعيت اين دو برادر به دولت انگلستان به وجود آمد. دولت 
ايران، طى نامه اى به تاريخ 27 جمادى االول 1319، از آنان خواست كه به تابعيت ايرانى خود 
اعتراف كنند و چون آنان عين اين درخواست را به كنسول انگلستان ارائه دادند در جواب 
آن، در 13 جمادى الثانى 1319 ،نامه اى براى وزارت خارجه ايران ارسال گرديد كه در آن 
تكران ملكـم به عنوان فردى « تحت حمـايت دولت بهيه قيصـريه انگليـس » معرفـى گرديده 

بود(استادوخ: 1319-2-1-7-009) .
محمد على خان، كفيل كارگزارى بوشهر، در جواب اين نامه ،در 15 جمادى الثانى پاسخ 
داد كه « آنكه مرقوم فرموده بودند كه تكران ملكم در تحت حمايت دولت بهيه قيصريه 
انگلستان است مايه تعجب دوستدار شده زيرا كه از قرار تركمانچاى فقط حق حمايت آن 
هم به اندازه محدود از رعايا دولت عليه ايران آن هم در ايران در صورتى دارند كه آن رعيت 
در خود خاك مقدمه ايران مستخدم دولت بهيه قيصريه بوده باشد چون عاليجاه مستر تكران 
ملكم به هيچگونه سمت استخدام به آن دولت بهيه ندارند به كدام وسيله در تحت حمايت آن 

باليوزگرى محترمه درآمده است؟»( استادوخ:1319-2-1-7-008).
از سوى ديگر، محمد على خان يادآورى كرد كه چون در نامه باليوزگرى انگلستان تنها به 
نام تكران اشاره شده است؛ بنابراين، اين نشانى است از اينكه حتى در صورت صدق ادعاى 
حمايت دولت انگلستان از اين تبعه ايرانى، اين ادعا دربارة ارشام برادر او قابل صدق نيست 
( پيشين). باليوز انگلستان، در تعاقب نامه كفيل كارگزارى ايران در بوشهر، در نامه اى به تاريخ 
23 جمادى الثانى 1319 بر ادعاى خود دربارة حمايت دولت انگلستان نه تنها از تكران بلكه 

از ارشام برادر او هم تأكيد كرد(استادوخ:1319-2-1-7-009).  
محمد على خان، دو روز بعد در 25 جمادى الثانى 1319، ادعاى باليوزگرى انگلستان 
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۷۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

را به استحضـار مقامات وزارت خارجه ايران رسانيد و از آنجا كه در نامة باليوز انگلستان بر 
روى آگاهى مقامـات ايرانـى از اين موضـوع تأكيـد شده بود، درخـواست كرد كه چنانچـه 
« در اين خصـوص در وزارت خـارجه هسـت مستدعيـم تلگـرافاً خـانـزاد را مسبـوق 

فرمـايند»(استـادوخ:1319-2-1-7-012).
در پاسخ به اين تلگراف، وزير امور خارجه، به خط خود در زير تلگراف نوشت كه: « 
بنويسند اينها رعيت ايران هستند و وزارت خارجه نمى تواند حمايت دولت انگليس را درباره 

آنها تصديق نمايد» (استادوخ:1319-2-1-7-012).
محمد على خان، در نامه اى به تاريخ 28 جمادى االخرى 1319 ادعاى حمايت انگلستان 
از دو ارمنى نامبرده در باال را بر اساس فصل دوازدهم عهدنامة پاريس، منعقده در سال 1273 

ق. ،باطل دانست(استادوخ:1319-2-1-7-011)  .
كارگـزارى بوشـهر در اين زمـان، نه تنهـا مذاكـرات مداومـى با باليـوزگرى انگلستان 
داشـت؛ بلكـه به صـورت دائمــى وزارت خـارجـه ايـران را  از مفـاد مذاكـرات باخبـرمى نمــود 

(استـادوخ: 1319-2-1-7-024).
وزارت خارجـه نيـز در تمـامـى نامـه هاى خـود رو بـه كارگـزاران ايـرانى بنــادر 
بـه صراحـت بـر تابعيـت ايـرانى ارشــام و تكـران ملكـم تأكيـد مى نمود (استـادوخ:

025-7-1-2-1319؛2-1-7-024- 1319).
در نهايت، با نظر مساعد عين الدوله صدراعظم و نصراهللا مشيرالدوله وزير خارجه ايران، 
معين التجار پذيرفت كه به شرط برقرارى دو هزار تومان مواجب در حق فرزندانش و نيز 
صدور فرمان دائمى واگذارى معادن خاك سرخ به نام او، ميزان دوازده هزار تومان بر مبلغ 

اجارة اوليه خود بيفزايد ( معين التجار، 1329ق.، ص 8). 
تحليل رويدادهاى مرتبط با اجارة امتياز بهره بردارى از معادن خاك سرخ هرموز و رقابت 
معين التجار و ملكم ها بر سر آن، چند نكته مهم در ساختار ادارى ايران دورة قاجار را روشن 

مى كند:
نخست، رسم ناميمون اجارة بهره بردارى از معادن بنادر و جزاير كشور به اتباع ايرانى، 
عملى كه حاصل غفلت و عدم آگاهى حكوت قاجار (نوربخش، 1369، ص 179) ، عدم 
تمركز دولت مقتدر و بى توجهى دولتمردان پايتخت نشين به حوادثى بود كه فرسنگ ها 
دورتر از آنان در كرانه هاى خليج فارس -كه مورد توجه بيگانگان بود- رخ   مى داد. از سوى 
ديگر، وقايع توصيف شده، به روشنى، گستردگى رشوه خوارى در ميان دولتمردان قاجارى را 
نشان مى دهد. مفهومى كه جامعه شناسان در بحث از فساد از آن ياد مى كنند و آن را مى توان به 
دو گونة فعال و غير فعال تقسيم كرد. فساد فعال وقتى است كه مثالً پول براى اخذ امتياز معينى 
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ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

از يك مقام ادارى – سياسى مورد استفاده قرار مى گيرد. ناظم االسالم كرمانى از پرداخت پول 
از سوى معين التجار به آقا ميرزا محمد صادق براى انتخاب شدن در شمار نمايندگان مجلس 
اول اشاره كرده (1362،ج3، صص 510 و 534) و يوسف مغيث السلطنه از پرداخت رشوه از 
سوى او براى جلوگيرى از انتصاب سعيد السلطنه به حكومت بنادر پرده برداشته است (1363، 
ص 140 ؛ خليفه زاده، 1382، ص 266) .اين در حالى است كه او گاه از بيم جان ناگزير 
دست به سالح كارآمد پول برده تا از مهلكة كودتاى محمد على شاهى جان سالم به در ببرد 
(مامانتوف، ص 216). رسمى كه به سان عادتى شوم و ناميمون بر اثر مقتضيات جامعة قاجارى 
نسل به نسل از پدران به فرزندان نيز به ارث مى رسيد؛ به گونه اى كه فرزندان معين التجار هم 
پس از فوت او و براى كسب موقعيت اقتصادى – سياسى پيشين پدر حتى درصدد برآمدند 
تا با رضاشاه هم همان معامله اى را كنند كه با پادشاهان قاجارى مى كردند ( ميرزاصالح، 1372، 

صص 351 – 349). 
 در مقابل، فساد غير فعال حالتى است كه براى رشوه گيرنده مطرح مى شود؛ چرا كه او 
قبول مى كند در مقابل دريافت پول، امتيازات مورد نظر پرداخت كنندة رشوه را براى او فراهم 
نمايد ( محسنى، 1386، صص 143 – 144).از جمله مصداق هاى فساد غير فعال هم مى توان 
به تمامى دولتمردانى اشاره كرد كه نامشان در صفحات پيشين آمده و اسناد آرشيوى وزارت 

خارجه گواه صادق آن است. 
 به اين ترتيب، به نظر مى رسد علت العلل بروز رويدادهايى چون مسئلة هرموز در روابط 
خارجى ايران از ساختار بيمار ادارى ايران عصر قاجار ناشى مى شود كه اتباع ايرانى را، فقط 
به دليل تفاوت مذهبى، به وابستگى به دولتى بيگانه ترغيب مى كرد و راه نفوذ بيگانگان در 

مقدرات سياسى  و اقتصادى كشور ايران را هموار كرد.

نتیجه گیری
يكى از رويدادهاى سازنده روابط خارجى ايران و انگلستان در دورة قاجار به موضوع مجادله 
بر سر اجارة امتياز استخراج معادن خاك سرخ هرموز و مناطق وابسته به آن اختصاص دارد 
كه ميان معين التجار بوشهرى و دو تن ارمنى تحت الحماية دولت انگلستان به نام هاى ارشام و 
تكران ملكم روى داده است. درگيرى ميان اين دو گروه از اتباع ايرانى در دو دورة متفاوت 
و مجزا از يكديگر، يعنى در سال هاى 1314 ق. و سپس 1319 ق. ،روى داد كه نتيجة نهايى 
هر دو دوره، پيروزى معين التجار و ناكامى ارامنة تحت الحمايه انگلستان در دستيابى به امتياز 
استخراج معادن خاك سرخ هرموز و توابع بود. امرى كه مى توانست نقطة اتكاى ديگرى، 
براى انگليسى ها، در خليج فارس، فراهم كند. در بررسى اين رويداد، بيش از هر چيز مى توان 
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۷۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

ضعف حكومت مركزى ايران در ادارة نواحى مختلف كشور، ناآگاهى حكمرانان قاجارى از 
پيامدهاى دخالت بيگانگان در امور كشور، و نفوذ گستردة آنان در ميان اتباع غير مسلمان ايران 

را مشاهده كرد كه همة آنها خطراتى جدى براى حاكميت ملى ايران به حساب مى آمدند.
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