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ایران در قرن نوزدهم این بود که فرایند انباشت آغازین  ب اقتصادیترین مصایکی از مهم

 1.اقی ماندی بدارسرمایهسرمایه در آن اتفاق نیفتاد و به همین دلیل، اقتصاد ایران پیشا

 یو انباشت سرمایه ییکارگر آزاد از سویعنی پدیدارشدن  ،انباشت آغازین سرمایه

اقتصاد ی را برسالارسرمایهتحول بیشتر خویش، مناسبات  پولی از سوی دیگر که در

 ایران دخیل بودند. انباشت آغازین سرمایه درعدم عوامل متعددی در 2.کندمی حاکم

کل شاقتصاد ناچیز بود و این مازاد ناچیز به  به دلایل مختلف، مازاد تولید در -

 گرفت. تکنولوژی تولید بدوی بود و درمی ی غیر مولد مورد استفاده قرارهاو شیوه

به همین خاطر، ظرفیت تولیدی و توان  3.نایافته باقی ماندطول قرن بدوی و تکامل

 4.توجه نبودتولیدمازاد قابل

در  روستا تجارت داخلی، یعنی تجارت مناطق مختلف و تجارت بین شهر و -

ناچیزی توان تولید و مازاد تولید  آمدپی که خود ونقلحملکانات محدود ام ینتیجه

احدهای تولیدی در کنار عوامل بود. در نتیجه، و بود با تنگناهای جدی روبرو

خودکامگی و ناامنی جان و مال، کوچک باقی ماندند  برای نمونه، اقتصادی مخرب،غیر

عوامل گوناگون  نشدند. علاوه بر ندمبهرهی ناشی ازمقیاس هاجوییصرفهو از منافع 

                                                      

تاب ک ،بنگرید به احمدسییف  توسیعه و عقب ماندگی ما، در کتاب  بحران در اسیتبدادسالاری ایران 1 

 1331آمه، تهران 

 

 - داری درایرانسیرمایه موانع رشیید»، 1333نشییرچشیمه، « اقتصیاد ایران در قرن نوزدهم»بنگرید به  2

تجارت »و  1331 یییه، ژو3، شیییماره 34مطالعات خاورمیانه، جلد  ی، نشیییریهایران در قرن نوزدهم

، آوریل 2، شماره 31مطالعات خاورمیانه، جلد  ینشریه« الملل و انتقاد مازاد ازایران در قرن نوزدهمبین

1331. 

 .1313و جامعه ایران در قرن نوزدهم، نشر نی، احمدسیف  قرن گم شده، اقتصاد  بنگرید به 3 

 1311سیف  استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، تهران، داحم 4 

https://pecritique.com/2020/07/29/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2020/07/29/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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تثبیت  و ساختاری، رقابت نابرابر محصولات وارداتی نیز در تداوم داخلی، عوامل برون

 کردند.  این وضعیت نقش موثری ایفا

فقدان امکانات اشتغال در شهرهای ایران باعث شد که احتمالاً کمبود، و  -

شدند که به بیرون  ناچارعملاً ان دارزمینجان آمده از ظلم و ستم حکام و دهقانان به

گریزی به ایالات جنوبی روسیه و ترکیه پرتاب شوند. این وطن درعملاز اقتصاد ایران، 

ی از نیروی کار و مندبهرهاین دلالت داشت که اقتصاد ایران از  ضمن بر گسترده در

وار نهنمو ایران قرن نوزدهم به صورت شهر مازاد تولیدشان محروم ماند. شهر در

 ارتباط سازنده با روستا باقی ماند. مولد و بی، غیرییآسیا

نوشته شد که کنسول  1111مهاجرت از ایران در ی درباره هایکی از اولین گزارش

توجهی از دهقانان سلماس و دیگر قابل شمار»بوت از آذربایجان گزارش کرد که ا

و  «دکننمی تفلیس مهاجرتمناطق آذربایجان برحسب عادت برای کار به ایروان و 

مرزی ایران و  ]رود ای از دهقانان از ارسالعادهخارق [ شمار1111امسال ]» افزود، 

عبور  جواز 3111ماه کنسول روسیه بیش از  اند. به حدی که در طول دوروسیه[ گذشته

بیش  1181تا  1111چند سال بعد ایستویک مدعی شد که در طول  1.«صادرکرده است

 رسد که درمی به نظر 2.رصد از پارسیان ایران به هندوستان مهاجرت کردندد 12از 

 یی پایانی قرن، این موج مهاجرت از ایران بسیار افزایش یافته باشد. برای ارایههادهه

 1311در  سایکس ییک تصویر کلی از میزان مهاجرت، بد نیست اشاره کنم که به گفته

 ی عثمانی و درهندوستان زندگیامپراتور و در روسیه حدود دو میلیون ایرانی در»

                                                      

 .211جلد  81، اسناد وزارت امورخارجه، سری 1111مارچ  31ابوت به تامسون، گزارش 1 

) این اسییناد  11جلد  1182انی، سییال ومدارک پارلم ایران، در اسییناد» ایسییتویک  گزارش کنسییولی 2 

 شماره صفحه ندارد(.
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لیون یک می قرن بیستم، حدود یهای اولیهسال نیا و ناهید، درسییادعای ربه 1.«کنندمی

 ییبگویم و بگذرم که با توجه به برآوردها 2.اندکردهمی ایرانی تنها در روسیه زندگی

 آیند ولیمی آمیزبه نظر مبالغه که از میزان جمعیت ایران در آن دوره داریم، این ارقام

از  ، تردیدی نیست.بود توجهنسبت جمعیت قابلدر این که میزان مهاجرت از ایران به

، تنها در قفقاز و ترکستان، 1311دانیم که در می زادهسلطان هایهسوی دیگر، از نوشت

خوانیم می بیکابراهیم  یدر سفرنامه 3.اندکار مشغول بودههزار کارگر ایرانی به 311

 قانونی به آن دیار درهزار ایرانی به خاطر ورود غیر 11تا  41باطوم بین  یکه در منطقه

 یگمان من آمارهای رسمی دولت روسیهتر بهاین شواهد مهم یاز همه 4.زندان بودند

 هاییدولت روسیه برای ایرانی1313تا  1311طول  تزاری است. براساس این آمارها، در

جواز ورود صادر کرده بود.  1ر383ر334 طور قانونی به روسیه رفته بودند،هکه ب

صدور  هرساله تقاضایاحتمالاً تردیدی نیست که شماری از متقاضیان کسانی بودند که 

کردند و در نتیجه از نظر تعداد متقاضیان با زیادشماری روبرو هستیم. می جواز ورود

 1ر211ر111 که در طول این دوره، برای ایرانیاندانیم می در عین حال از همین آمارها

 شده است. به این ترتیب، هر چه که جواز خروج از روسیه یا بازگشت به ایران صادر

تن از کسانی که از ایران  هزار 113واقعی متقاضیان بوده باشد، روشن است که  شمار

ی هاجا به سرزمین روسیه ماندند و یا از آن رفته بودند به ایران بازنگشتند و یا در

البته بازگشت مخفیانه به ایران یک احتمال نظری است ولی در عین  1.دیگری رفتند

                                                      

 13-14، جلد اول صص 1311پی ام سایکس  تاریخ ایران، لندن  1 

 31ص  1311ناهید  دو مبارز جنبش مشروطه، تهران  - س نیاییر 2 

 33، ص 1314الف سلطانزاده  کارهای منتخب، نشر مزدک، فلورانس، 3 

 21، ص 1313رنامه ابراهیم بیگ، تهران، ای  سفالعابدین مراغهزین4 

 81ص  1381فلوریدا،  1111-1114ام ال اننتر  مناسبات بازرگانی ایران و روسیه، 1 
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حال، باید امکان مهاجرت غیرقانونی و بدون اطلاع مقامات را هم در نظر داشته باشیم. 

میلیون نفر در نظر بگیریم، که به نظر برآورد  1-3ها آن سال اگر کل جمعیت ایران را در

 8تند، نگشز ورود به روسیه که به ایران بازمتقاضیان جوا آید، شمارمی ایع بینانهواق

توجهی است. لازم است در نظر داشته باشیم شود که رقم قابلمی درصد کل جمعیت

در وجه عمده از مردان احتمالاً غالب، این متقاضیان از جمعیت بالغ ایران و  که به ظنّ

 شود. می یترتوجهز جمعیت بالغ یا مردان ایران رقم قابلعنوان درصدی ابودند که به

ادعاهای  یایران با همه حقوقی مسلط بر یمورد بررسی، فلسفه یدوره در -

ظاهری فاقد یک چارچوب مشخص و معلوم در حمایت از مالکیت خصوصی عوامل 

ی ی اجتماعهالایه یکامگی جاری در همهبود. خود و از حق و حقوق فردی تولید

 امنیت اجتماعی درناامنی و عدماز پذیر عمیق و توجیه یموجب پیدایش و تداوم حس

 امنیت اجتماعی ملی و سراسری شده،میان ایرانیان شده بود. این ناامنی و عدم

 های خوفناک اقتصادی داشت. معضل اقتصاد ایران برخلاف باوری که گاه مطرحآمدپی

صلی زمین نبود. مشکل ا« مالکیت خصوصی»ابر در بر« مالکیت دولتی»شود تقابل می

طور کلی حق و حقوق فردی تقدسی نداشت و هاین بود که مالکیت خصوصی و ب

 و در هر دفاع از آن وجود نداشت و هیچ قانون و نهادی در شدنمی محترم شمرده

چه گرفت. آنمی آمد مورد تعرض خودکامگان ریز و درشت قرارمی فرصتی که پیش

شد ممکن بود یک ده شش دانگ بسیار پرارزش باشد، یا مقدار ناچیزی گندم می ضبط

 ته بود.کاری بافزحمتکش و یک لاقبا بود. یا شالی که صنعت یو جو که مایملک دهقان

شده و گسترده مخدوش شدن فرایند تولید و از امنیت سراسریبدیهی این عدم آمدپی

در  کهبود  اینبسیار مهم  ویژهی بهنکته ن بود.پریشانی روان اقتصادی ایرانیا ترآن مهم

همان مازاد ناچیز برای افزودن بر خویش به  ،شدهسراسری امنیتعدماین  ینتیجه
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 قابلیت کتمان ثروت در 1.شدنمی یگذارسرمایهآمد و در تولید نمیصورت سرمایه در

ه سازی اگرچفینهایران قرن نوزدهم به صورت یک هنر درآمده بود و اشکال گوناگون د

اد را که تر اقتصداد ولی مشکل اساسیمی را اندکی تخفیف امنیتعدمب ناشی از یمصا

 کرد.نمی کمی تولید و تولید مازاد در آن بود، حل

روسی و  ی خارجی، عمدتاًهای شرکتهافعالیت رقابت خارجیان و -

ا ی از بازار داخلی رکرد و هرروزه مقدار بیشترمی معضل اقتصاد را تشدید هاییاروپا

ان و تر شدن امکش کمآمدپی داد کهمی به ضرر تجار بومی دراختیارتجار فرنگی قرار

توان یم پولی بود. حتی براساس شواهد موجود، یتوان تجار محلی در انباشت سرمایه

تجارت ایران با دیگر  - نقش تجار ایرانی درتجارت داخلی یتر شدن فزایندهاز کم

عنوان نمونه، توزیع ارزش واردات اروپا به سخن گفت. به - ه جای خودکشورها ب

 دهم تا این نکته روشن شود.می به دست یکجدول  تبریز را در

  

                                                      

جا، ابزارها و امکانات دیگر برای حفظ و افزودن بر توان تولیدی در این« سرمایه»منظورم از  مشخصا1ً 

 در اقتصاد است.
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 13311-1141اروپا به لیره  زارزش واردات تبریز ا -جدول یک 

 از کل % تجارخارجی % تجارایرانی تجارت کل سال

1133 883213 188318 11 111281 11 

1134 333183 811313 14 121113 18 

1131 1432181 1233181 18 133111 14 

1138 1343143 1418111 13 218143 13 

1133 113111 111838 21 441314 33 

1131 841128 313313 43 338312 13 

1133 322111 131812 81 128343 33 

1141 211313 148113 12 134831 41 

1141 111122 112134 31 313341 31 

ی این جدول هم شاهد کاهش کل تجارت خارجی هستیم و هم هابراساس داده

این  ردتوجهی کاهش یافته است. قابل رطواین که نقش تجار ایرانی در این مبادلات به

تر بررسی اوضاع در مشخص طوربهی خارجی و ها، هدفم وارسیدن نقش شرکتمقاله

 این دوره بود. برای سادگی ایران در ترین مراکز تجارتیتبریز است که یکی از عمده

کنم. برای این می در تبریز اتفاق افتاد محدود 1184چه که در ام را به آنکار، بررسی

ی متعددی به قلم کنسول کیث ابوت در آرشیو وزارت امور خارجه هامنظور گزارش

 اند.ارزیابیاین  یبریتانیا موجود است که مآخذ من در تهیه

اند با این همه دارانهسویه و جانبفهم یکابوت به دلایل قابل هایاگرچه گزارش

نباشت ا انع موجود برسرکه یکی از چند مبرنهاده ]تز[ این  ی است برتأییدبه گمان من 

 رمایهفرایند انباشت آغازین س ازیعنی بخشی  - تجار ایرانی یوسیلههب پولی یسرمایه

                                                      

 .1331، دانشگاه شیکاگو، 1111-1314تصادی ایران، به نقل از چارلز عیسوی  تاریخ اق1 
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در تبریز گذشت، نه یک  1184ویم اما آنچه که در بود. باید بگ هافعالیت این شرکت -

 1.بود هاعملکرد این شرکت یشیوه یدهندهبلکه نشان ییاستثنا ینمونه

 که ابوت به وزارت امورخارجه فرستاد 1184برای  درگزارش کنسولی تبریز

ای از سال بخش عمده در خوانیم که اوضاع تجارت این ایالت بسیارمتغیر ومی

 2.بود. در توضیح این وضعیت هم دودلیل ارایه شد« دهمیدکننون»

از ترکیه وجود  هاییبخش ه که درچایجاد یک واحد پول قلابی، همانند آن -

 دارد.

 «.ییعلیه تجارت اروپامحلی بر توافق و تبانی تجار»  -

 ]که در حمایت بریتانیاست[ به کار و ادامه داد که یک شرکت یونانی ساکن تبریز

ب موج هان آوردن قیمتییناگهان و به مقدار زیاد با پاای دست زد و بههغیر هوشمندان

ی هافعالیت 1184ماه در  چهارشهر شد. برای این ضرر و زیان بسیار به مجموعه تجار 

اعتماد به تجار خارجی اطمینان و عدمتجارتی به حال نیمه تعطیل درآمد و احساس عدم

مبادلات بین این دو گروه وجود داشت. اگرچه  جایگزین اعتمادی شد که در گذشته در

یر هایش گریبانگآمدپی تنها یک شرکت خارجی به این کار ناشایست دست زد ولی

نیز  ی تجاریهابسیار بالا بود و فعالیت هاخارجی در تبریز شد. قیمت مجموعه تجار

 دسو ،ناگهان و به مقدار زیادی با عمل این شرکتسودآوری مطلوبی داشت ولی به

                                                      

 و پسران و تجار محلی که بین شرکت هدز بودیماصفهان  وضعیت مشابهی درشاهد چند سیال بعد 1 

لی کردند به دلایمی درگیری پیش آمد. علل درگیری متفاوت بود. دو ایرانی که برای شیییرکت هدز کار

مذهبی مداخله نکرده بودند احتمال جدی شدن درگیری  رهبران که روشین نشید درگذشته بودند. اگر

روهای نظامی نی یمداخله»بران مذهبی هم برای جلوگیری از شییود که رهمی بسیییار زیاد بود. البته گفته

، بهار 1انگلیس[ مداخله کرده بودند. برای اطلاع بیشتر بنگرید به تاریخ معاصرایران، شماره « ] خارجی

 .181-131صص  1333
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 ی پیشین خریده بودند، عمدتاًهاالتجاره را به قیمتکسانی که مال یکاهش یافت و همه

 زیان و تجارت دست بکشند و یا ضررکلی از  طوربهتجار بومی، ناچار شدند یا 

ند. برای چندین ماه تجارت شهر به حالت رکود درآمد. در کنتوجهی را تحمل قابل

رفته سال، شرایط رفته یش تقاضا شد و برای بقیهنهایت، کاهش قیمت باعث افزای

وشند. تری بفری مناسبهاشان را با نرخالتجارهتوانستند مالمی یافت و تجار بهبود

که ابوت به وزارت امور خارجه فرستاد، وقایع تبریز با اطلاعات بیشتری  هاییدرگزارش

مختصری از اوضاع ثبت شده است که به آن خواهم رسید. پیش از آن، بد نیست 

چه در چارچوب مباحث روشن شود. اگر ها به دست بدهم تاآذربایجان در آن سال

 ییمقایسه با دیگر ایالات ایران، آذربایجان بسیار مهم و معتبر بود ولی با معیارهای اروپا

های خودکامگی آمدپی ناچیز بود. علاوه بر ها، تولید و تجارتش محدود ودرهمان سال

نوشت  1113 ش دراگزارش توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد. ابوت دریم سیاسی،

شور این ک ترین تنگناهای تجارت و گسترش تولیدات کشاورزی درکه یکی از عمده

ارزانی نیروی  زمین و با توجه به مسطح بودن»علاوه هب« رو استهای ارابهفقدان راه»

مهم  ید نخواهد بود، با این همه این مسئلهساختمان این راهها نیز زیا یکار، هزینه

ی هاعامل دیگری که به صورت مانعی جلوی رشد فعالیت 1.«شودمی نادیده گرفته

غیرایرانی از پرداخت آن  که تجار بود« راهداری» عوارض گرفتمی را ایرانیان تجاری

 که از آن هاییمحموله» از« هر شهر کوچک درایران»ابوت،  یگفتهبه  .معاف بودند

ی های مشهد، شالهافرش»در نتیجه، وقتی «. گیردمی گذرد عوارض راهداریمی

ها شده قیمت آنرسد، عوارض راهداری اخذمی کرمان، تنباکوی شیراز به بازار تبریز

ا ماند تا این اقلام رمی کمی باقی یدهد که برای تجار انگیزهمی را تا به آنجا افزایش
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همین وضعیت برای اقلامی که  1.«های خارجی خریداری نمایندبرای صدور به بازار

جار که ت باید یادآوری کنمشد نیز وجود داشت. می از تبریز به داخل ایران فرستاده

شد. با می ذپرداختند و راهداری تنها از تجار ایران اخنمی عوارض راهداری یغیرایران

 ین وجود داشت تا اواخر دههارموانعی که برای گسترش تجارت در ای یوجود همه

ونانی شرکت ی پنجسی، و یی، در تبریز یک شرکت فرانسوی، یک شرکت سو1111

این  فعالیت ییک شرکت یونانی در حمایت انگلستان بود[ فعالیت داشتند. عمده]

اگرچه در  .واردات منسوجات از منچستر و صدور ابریشم خام از ایران بود هاشرکت

اشت اروپا وجود د ای که دربحران پنبه یتانیا با ایران در نتیجهتجارت بری 83-1182

غیر عادی مقدار زیادی منسوجات  طوربه» 1111-81خورده بود ولی در طول  صدمه

بسیاری از ایالات،  وضع تجارت در 1181در  2.«ای به مناطق شمالی ایران وارد شدپنبه

. دایش قحطی بسیار نامطلوب بودشیوع وبا و پی ینتیجهآذربایجان در خصوص درهب

های آن را آمدپی مازندران نیز گرفتار قحطی بودند و نبودن راه مناسب هم تهران و

 توجهیتعجبی ندارد که تجارت ایران با اروپا به مقدار قابل 3.بسیار تشدید کرده بود

رایران ای دی پنبههاکاهش یافت. وقتی بحران پنبه در اروپا آغاز شد، بر قیمت پارچه

پیشین، مازاد عرضه وجود  یرویهواردات بی» ینتیجهدر چندانی نداشت چون تأثیر

شد. از  آغاز 1183ای وارداتی در تبریز از مه ی پنبههاافزایش قیمت پارچه .«داشت

از سوی دیگر، تقلیل مازاد عرضه موجب بالارفتن  اروپا و تشدید بحران در ییسو

درصد  38تا  11متوسط  طوربه هاقیمت 1183اواسط  ، درابوت یگفتهشد. به هاقیمت
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او، با فروش محصولات وارداتی  یبه عقیده 1.بیشتر بود 1182در بهار  هااز قیمت

رای بیشتر باشد. ب هاپیشین و کاهش واردات منسوجات احتمال داشت افزایش قیمت

  یم کهبد نیست به اشاره بگو 1184ی تبریز در هاروشن شدن علل درگیری

یرانی انسبت تجار غیرتری از تجارت داخلی داشتند بهتجار ایرانی که سهم کم -

گفتیم  رتگونه که پیشناچیز، همان یتری بودند. گذشته از سرمایهموقعیت ضعیف در

شان ایرانیاری هم بود در حالی که رقبای غیرایرانی مشمول عوارض راهد مبادلات تجار

 اف بودند.از پرداخت آن عوارض مع

 ی قیمت منسوجاتالمللبینبازارهای  درنتیجه تعمیق و تداوم بحران پنبه در -

 شدت افزایش یافت.وارداتی به تبریز به

چنین وضعیتی شرکت بالی که در بازار تبریز موقعیت نزدیک به انحصاری  در

زار مت باتر از قینییای به قیمتی پامحصولات پنبه یو عرضه شکنیقیمتداشت به 

 و شرکت منجر شد.  هاد که به تقابل بین محلیکرمبادرت 

تاجر مقیم تبریز که در حمایت بریتانیا آقای پیر بالی ) 1184پایانی سال های ماه در

چه اتفاق افتاد خاطر رویدادهای آن سال از دولت ایران ادعای خسارت کرد. آنهبود( ب

عدل  111س شرکت بالی درتبریز ییر، آقای میشگلو، 1184آوریل  11این بود که در 

عنوان تر از قیمت بازار عرضه کرد. بهای انگلیسی را به قیمتی بسیار کمپنبه یپارچه

ه زد کار، میشگلو مدعی شد که شماری از تجار ایرانی به این کار دستدفاع از این 

جار تبودند. به عبارت دیگر، این حرکت را حرکتی دفاعی دانست و متذکر شد که به 

برندارند او ناچار خواهد شد که  شکنیقیمتایرانی اخطار داده است که اگر دست از 

خوانیم که اخطار میشگلو از ها میتری به رقابت بپردازد. درگزارشی کمهابا قیمت

نظر خبریم ولی ادعای میشگلو بهات بیییسوی ایرانیان نادیده گرفته شد. اگرچه از جز
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 منسوجات کمی داشتند و معمولاً یانیم که تجار ایرانی سرمایهدمی آید.می نادرست

فروختند و پس از فروش، می نسیه خریده در بازار طوربهوارداتی را از شرکت بالی 

ها آشکار است که کردند. از اطلاعات آمده در این گزارشمی دیهأبدهی شرکت را ت

رو بحران نقدینگی جدی روب شرکت بالی با شکنیقیمت آمدپی این تجار مقروض، در

کردند، که قادر به فروش و درنتیجه نمی مثلبهشده بودند. اگر با شرکت مقابله

شان اندک یپرداختند که با سرمایهمی بازپرداخت بدهی خود نبودند و اگر به رقابت

بایست آن چه را که با قیمتی بیشتر خریده و به همین خاطر می رسد،می بعید به نظر

رای ب تر نقد کنند. در این صورت نیز، طبیعتاًکم ییون و مقروض بودند، به بهامدی

شدند. اگر در تبریز در آن روزگار بانک یا می بازپرداخت بدهی خود با کمبود روبرو

ند توانستمی شاید تجار ایرانی - که نداشت - دهنده وجود داشتسسات مشابه وامؤم

وفان را از سر بگذرانند ولی چنین امکانی وجود ت، هاآن مدت ازستانی کوتاهبا وام

 لوگرسد که عوامل مشخص دیگری هم وجود داشت. اگرچه میشمی نداشت. به نظر

 ی دیگر روشنهاد ولی در گزارشکنمی معرفی شکنیقیمت یایرانیان را آغازکننده

این »ریتانیا بکنسول  یگفتهبود. به شکنیقیمتواقع، شرکت بالی آغازگر شود که بهمی

انده فروش رسهمسئله که آقای میشگلو ممکن است کالاهای خویش را به قیمت ارزان ب

اغلب کشورها،  در»و ادامه داد که « او مربوط است ای است که تنها بهباشد مسئله

ظاهر امر،  در«. گیردمی آفرین بشود انجامای ازاین نوع، بدون این که مسئلهمعامله

خاطر ثروت و هب»خوانیم که می آید ولی در گزارشمی نظر معقولهادعای کنسول ب

، این شرکت بخش اعظم تجارت را به انحصار خویش درآورده و العادهفوقمنابع 

ع ده بلکه برای پیشبرد منافکرتجار محلی را نه فقط به خود وابسته  یقسمت عمده

لی درتبریز وضع همین خاطر، وضع شرکت باهخویش در اختیار گرفته است. ب

ایران قرن نوزدهم بدوی و  کنیم که اگرچه بازار درمی مشاهده«. خصوصی استهب
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مناسبات بین شرکت بالی و ایرانیان، عوامل  قدرت در ینایافته بود ولی مقولهتکامل

 احتمالی دیگری را نیز پیش کشیده است.

با یک شرکت  ها حرف بزنیم،آن سال در« ساختار بازار»اگر بتوانیم از  -

شرکت بالی( و تعدادی رقبای مجازی ) گذار و با موقعیت نزدیک به انحصارسیاست

 تجار ایرانی( روبرو هستیم.ای )کوچک و دنبالچه

 رهبر( و رقبای مجازی در) گذارعوامل گوناگون اقتصادی، شرکت سیاست -

انیم که دمی نسولک های. از گزارشاندکردهمی گیریتصمیم یشرایط نابرابری اطلاعات

ن آ شرکت بالی( اطلاعاتی در اختیار داشته که رقبای ایرانی از) گذارشرکت سیاست

های اخبار رسیده حاکی از پایان یافتن جنگ»خوانیم که می اند. در گزارشخبر بودهبی

ای در همنسوجات پنبقیمت آن، سقوط  آمدپی داخلی امریکا ]علت بحران پنبه[ و در

 یک اقدام دریافت این اطلاعات، در با گذارسیاستدر نتیجه، شرکت «. بازار است

یمتی محصول به ق یعرضه کوشد که زیان خویش را به حداقل رسانیده و بامی ضربتی

زودی بازار تبریز ولی به احتمال زیاد، بیشتر از قیمتی که به از قیمت موجود در ترکم

ر دانیم که دمی خویش را نقد کند. البته یهبازارها حاکم خواهد شد، واردات گذشت بر

خبر از پایان بی ییایرانی[ از سو تجارین شرکت خارجی، رقبای مجازی آن ]کنار ا

ناچیز و بدهکار به همان شرکت  یهای داخلی امریکا با سرمایهیافتن جنگ

شش شوند. اگرچه کومی ناگهان با سقوط قیمت در بازار تبریز روبرو، بهگذارسیاست

سیاست »کنسول بریتانیا ممکن است  یگفتهاز سوی شرکت بالی به شکنیقیمتبرای 

 آن بازار از دیدگاه منافع برای شرکت بوده باشد، ولی با وضعیت موجود در« مشروعی

 ینبود. تردیدی نیست که نتیجه« سیاست معقولی»مدت و درازمدت همان شرکت میان

توانستند مین تجار ورشکسته نیز درنتیجه، ود و، ورشکستگی تجار محلی بشکنیقیمت

زی رقبای مجا یجا که خبر داریم، خرید نسیهبدهی خود را به شرکت بپردازند. تا آن

گونه تضمین و گروگذاری اموال غیر منقول همراه نبوده محلی از شرکت بالی با هیچ



 های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهمشرکت 04 

 زیاد پرداختاحتمال است. در نتیجه، با ورشکستگی تجار محلی، آن دیون نیز به

 تأییدکنسول، ارزیابی ما را از شرایط تبریز  هایگزارش شد. شواهد دیگر درنمی

« حلیتاجر ثروتمند م»ولی هیچ « توجه استبسیار قابل»ریز کند. اگرچه تجارت تبمی

ی هاقادر به رقابت با شرکت»کدام از تجار محلی علاوه، هیچهدر آن مشارکت ندارند و ب

 ینتیجه»العمل ایرانیان نتیجه برخلاف ادعای کنسول، عکس. در«خارجی نیستند

نشان داده است، « هاییحسادت که درنهایت خود را به صورت خشونت رفتار آسیا

یت ملی بوده است به این واقعالعرسد که رفتار ایرانیان عکسمی عکس به نظرنبود. به

 «اهد تجار محلی را نابود کندآن که بخو دارد که هر شرکت ] بالی[ این قدرت را»که 

 تبریز است.  ادعای کنسول بریتانیا در البته و این هم

کردن مسایل اقتصادی همیشه سر از منطق آموز این که سیاسیجالب و عبرت

کلی مستثنی نبود. موقعیت کلی  یی کنسول از این قاعدههاآورد و گزارشمیوارونه در

ها به وزارت امور خارجه بسیار متناقض و رشکنسول ابوت درتهیه و ارسال این گزا

بریتانیا، باید از منافع  یدولت فخیمه یعنوان نمایندهبه ییخوان است. از سوناهم

ی هابرخورد به واقعیت ایران دفاع کند و از سوی دیگر، در استعماری بریتانیا درنیمه

س یینویسد که رمی زند. یعنیمی موجود، به انتقاد شدید از عملکرد میشگلو دست

 باید چون« ای مبادرت کرده استهوشمندانهغیر العادهفوقبه کار » - میشگلو – شرکت

کاهش شدید قیمت به صورتی که به آن مبادرت ورزیده است باعث »دانست که با می

. «فقط برای تجار وابسته به خویش بلکه برای دیگران خواهد شدضرر و زیان زیاد نه

کشوری عجیب  عنوانبه»نویسد، می گوی دولت فخیمهعنوان سخندرعین حال، به

بانه و ادعادات بی ان دارند، عقاید وییاروپا سری ساکنانش، نفرتی که ازخاطر خیرههب

 وحشیانه نشان آمیز وشان اغلب خود را به صورت عملیات خشونتمتمدنانهغیر

 یخوانیم که در نتیجهمی گزارش دیگری از همین کنسول در در عین حال 1.«دهدمی
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ی هااطمینانی نسبت به انگیزهاعتماد و بیاحساس عدم»کاری که شرکت بالی کرد، 

هردوی این  1«.جای اعتمادی که در گذشته وجود داشت، نشسته استتجار خارجی به

توانند جدی گرفته شوند. یعنی اعتمادی که در گذشته وجود داشت، با نمی مواضع

ها همین گزارش آید. درنمی در ادبانه جورو خشونت و عادات بی سریادعای خیره

 خویش به اخبار مربوط به شکنیقیمتس شرکت بالی در توجیه ییآمده است که ر

ای و احتمال پایان جنگ داخلی ی پنبههاالوقوع مقادیر زیادی پارچهواردات قریب

وسل جسته است. به شد، تمی امریکا، دو عاملی که موجب کاهش قیمت در بازار

ی نیز المللبین، یک وجه 1184کنیم که حوادث تبریز در می عبارت دیگر، مشاهده

 ظاهر به کاری که شرکت کرده است،هب»کند که می همه ابوت ادعاداشته است. بااین

ا ای ری پنبههاحقیقت دارد که همین شرکت پارچه»درعین حال، « ایرادی وارد نیست

 شکنییمتقدر نتیجه، پس از «. مراتب بالاتر فروخته استقیمتی به به تجار محلی به

 را حتی به قیمتی که از شرکت بالی هاتوانستند پارچهنمی شرکت بالی، تجار محلی

 آمدیپ کش. تردیدی نیست کهسودآوری دیگر پیش خریده بودند، بفروشند. سود و

 همه در گزارش دیگریاین موقعیت برای تجار محلی بسیار جدی بود. با این 

بومی اثبات نشده، و اتهام وارده تنها براساس  ضرروزیان به تجار»خوانیم که می

ار معامله بین شرکت بالی و تج یشیوه با توجه به وضع بازار و«. ادعاهای ایرانیان است

محلی به صورتی که خود ابوت توصیف کرده است، تردیدی نیست که تجار محلی با 

یگرش ی دهاورشکستگی روبرو بودند و این نکته نیز در گزارش یلقوهخطر جدی و با

آقای میشگلو یا هر تاجر »دهد که بدون شک، می گیرد. ابوت ادامهمی قرار تأییدمورد 

پسندد به فروش برساند و هیچ می دیگری آزاد است که اموال خود را به هرشکلی که

اهر، ظبه«. ت قانونی مانع کار او بشودی او به صورهاتواند دراجرای فعالیتنمی کس

                                                      

1 K.E. Abbott: CR “Tabriz”, in PAP 1865, vol. 64 
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آید ولی مسئله برسر قانونی بودن یا نبودن کار شرکت می حرف ابوت درست به نظر

 شکنیقیمتچه برای تجار محلی اهمیت داشت، این بود که قیمت بازار پس از نبود. آن

سیه ن هرا به تجار محلی ب هاتر از قیمتی بود که همان شرکت همان پارچهشرکت، کم

 ات قرارومدار مالی بین شرکت بالی و تجار محلی بی خبریم ولیییفروخته بود. از جز

درواقع خود ابوت به آن اشاره کرده بود که شرکت بالی موقعیتی نزدیک به  و دانیممی

 فروخت و آنها پسمی انحصار داشت و محصولات وارداتی را به نسیه به تجار محلی

 چه که اتفاق افتاد این بودکردند. آنمی شرکت را کارسازیاز فروش، بدهی خویش به 

که درنتیجه عمل شرکت یعنی شرکت انحصاری، تجار محلی فرصت فروش و درنتیجه 

العمل تجار بازپرداخت بدهی خود را از دست داده بودند. اگرچه به ادعای ابوت عکس

 باشد هبالی بود ی شرکتهابه موفقیت« احساس تلخ ناشی از حسادت» بومی نشانه 

تبریز انتقاد کرده و افزود که  شرکت در یولی درعین حال، خود او از عملکرد نماینده

 توبیان دیپلماتیک اب یاز شیوه دانست. اگرمی اعمالش را آمدپی بایستمی او

توان گفت این است که کار می چه کهحداقل آن»پوشی کنیم، او اعتقاد داشت چشم

دانست می بایدمی هوشمندانه بود. اوبسیار غیر هاکاستن ناگهانی قیمتآقای میشگلو در 

ه شود که به او وابسته بودند بلکمی که چنین کاری نه فقط موجب ضرروزیان کسانی

یز ی بازرگانی او مخالفت ورزند نهابه دیگرانی که منتظر فرصت بودند تا با فعالیت

اگرچه با  ب خواهد کرد. اوضاع درتبریزها را در این کار ترغیو آن« زندمی لطمه

به صورت حرکتی  شکن و تجار بومی شروع شد ولیاختلاف بین شرکت قیمت

ی ی تجارهافعالیت یبازارها بسته شد و همه»تراض اع عنوانبهانگلیسی درآمد. ضد

ها نشد که در آ جلسات متعددی با شرکت تجار بومی در مساجد برگزار«. تعطیل شد

عدالتی تجار خارجی و خواستار اقدام برعلیه آن چیزی شد که او بی مجتهد محل

و  دشکایت کردن تجار بومی خواند. به حاکم ایالت رسماً لطمات و صدمات وارده بر

ف به شرکت بدهکاربودند، متوق هافشار تجار بومی پرداخت پول کلانی که بازاری»با 
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شده دستور داد تا کالاهای خریداری التجار به بعضی از تجار محلیدر ضمن نظام«. شد

ضی بع»دی اعتراضات ابعاد جدیدی گرفت. زوهاز شرکت را به شرکت پس بدهند. ب

شده از سوی شرکت بدون ازکالاهای وارداتی از اروپا و مقداری ابریشم خریداری

 «.خانه توقیف شدندکتوضیح و علت در گمر

گرفت. وقتی آقای میشگلو برگسترش یافت و نیروهای دیگر را دراعتراضات 

توجهی ابریشم به اروپا بفرستد، تجار محلی نگذاشتند تا صاحبان کوشید مقدار قابل

به کنسول موقت  ند. آقای میشگلوکنشرکت خارجی همکاری  قاطرهای بارکش با

مایت طلبید ح تر کیث ابوت[ متوسل شد وبرادرکوچکبریتانیا درتبریز، ویلیام ابوت ]

[ لوزارهانائب] الوزاره خواست به این موضوع رسیدگی کند. سرداربئاز ناو او به نوبه 

شایستگی مداخله کرد و به تجار دستور داد بازارها را باز کنند. با ابوت، به یبه گفته

ولی زودگذر و ناپایدار  شد سردار، صلح و آرامش به مقدار زیادی برقرار یمداخله

مقدار  گلوآقای میش»ریتانیا، تنها یک هفته بعد، بود. برخلاف ادعای پیشین کنسول ب

اع طولی نکشید که اوض«. ن به بازار عرضه کردییی پاهارا با همان قیمت مشابهی کالا

ود. فهم باوضاع و ناآرامی تجار بومی قابل یبارهد و متشج شدن دودوباره متشنج ش

 و با، گزارش کرد و اکنسول موقت جریان را به مافوق خویش، سفیر بریتانیا درتهران

ایران در میان گذاشت. سفیر بریتانیا به کنسول تبریز خبر داد که اوضاع  یوزیر خارجه

وزیر امور خارجه نیز  «.دست بررسی است خارجه رسیده و در امور اطلاع وزیربه

رسی کنند. له را برئداد تا با کنسول موقت مذاکره کرده مس الوزاره دستورنوبه به نائببه

و پیشنهاد کرد که تجار بومی  زد الوزاره از اجرای دستور سربازجالب است که نائب

ه الوزاره اطلاع داد کنیز باید در این مذاکرات مشارکت نمایند. کنسول موقت به نائب

طرف مدعی شدند که مواضع اتخاذشده  دو او با تجار بومی مذاکره نخواهد کرد. هر

 . اندکردهاتخاذ  را به دستورمقامات مافوق خویش
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ادعای خسارت آقای ی دربارهالوزاره اواخر ماه مه، کنسول موقت با نائب در

 یراحتمیشگلو سخن گفت و تهدید کرد که خسارت وارده به آقای میشگلو را به

 یگفتهپاسخ به اعتراض برآمد که به الوزاره درالوزاره طلب کرد. نائبتوان از نائبمی

ها شده و گناهکار اصلی هم آقای نصیب آن هاخسارت یهمه»تجار بومی 

این که شکایات خود را به مقامات مسئول  اندکرده چه که تجارآن یهمه«. میشگلوست

 الوزاره فراتراند. نائبخود گزارش کرده خواستار جبران خسارت وارده به خود شده

سند  یهارای ار باید باادعای میشگلو مبنی بر طلب داشتن از تج»رفته و مدعی شد که 

ن صورت، اگر تقاضای آدر «. ثابت شود ییو یا پذیرش آن از سوی بدهکاران ادعا

د. آمده کوشیتوان برای حل مشکل پیشمی عمل آید،رسمی از سوی کنسول موقت به

ای آق از توان پرداخت خسارت وارده رامی سهم خویش دست به تهدید زد کهاو نیز به

داشتن تجار بومی ژوئن سردار وعده داد که برای آرام نگاه 24 . درمیشگلو طلب کرد

ه کنسول موقت به تهران از رفتار ییژو 11کار بگیرد. در هامکانات خود را ب یهمه

به دستورات رسیده از سوی »ها یران شکایت کرده افزود که آننامطلوب مقامات ا

ول موقت گزارش کرد که به بعد کنس«. اندکردهدولت مرکزی توجه کافی مبذول ن

اع بومی اطل هم مضمون فرمان را به تجار الوزاره ازتهران فرمانی رسیده است و اونائب

اوت  11 عادلانه به اغتشاشات خاتمه دهند. در طوربهداده است که هرچه زودتر 

الوزاره به کنسول موقت اطلاع داد که اختلافات رفع شده و تجار و آقای میشگلو نائب

دانیم که آیا سیاست رسمی دولت بریتانیا نمی .اندکردهاختلاف امضا  یارداد خاتمهقر

 یتبریز که خواهان تداوم اختلاف بوده و با خاتمه بود یا سیاست کنسول موقت در

 آمیز اختلافات موافق نبودند.صلح

من در تمام این مدت به آقای میشگلو »نوشت، گزارش خویش  درکنسول موقت 

کردم از پذیرش شرایطی که برای تجار انگلیسی نامطلوب است خودداری نماید توصیه 

 اوت کنسول موقت پنجمدر «. کلی بدون اطلاع من با هیچ قرار موافقت نکند طوربهو 
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ای نندهکجملات امیدوار» - تهران سفیر انگلیس در - به میشگلو خبرداد که آقای الیسون

این مدت، ارتباطات بین سفیر و دولت  یر همهد«. این مسائل نوشته استی درباره

اوت آقای الیسون به دولت ایران اطلاع داد که  11جریان بود. در  تهران در ایران در

دوم سپتامبر، الیسون به کنسول موقت  زودی ارایه خواهد شد. درادعای خسارت به

ار ایرانی و تج واختلاف بین آقای میشگل یدستور داد از ثبت و پذیرش قرارداد متارکه

یک سند رسمی خودداری کند. از الیسون خواسته شد که برای رفع اختلاف  عنوانبه

او به شرطی حاضر به »مشروط قول همکاری داد. البته  طوربههمکاری کند و او 

کامل  طوربهاختلافات[  ی]امضای قرارداد متارکه همکاری است که تحولات اخیر

 1.«نادیده گرفته شود

رود و جالب است می فراتر بسیار 1184قرارداد متارکه از حوادث تبریز در متن 

شرکت، ضمن موافقت با مفاد آن، آن را پذیرفته است ولی مقامات  یکه اگرچه نماینده

 ایران به دلایلی که چندان روشن نیست خواهان تداوم اختلافات بودند. در انگلیسی در

قای میشگلوو باید فقط به ابریشمی که در رشت آ»رارداد آمده بود که برای نمونه ق

 شده وواردات محصولات ساخته»علاوه، تنها به هو ب« دکننماید، قناعت می خریداری

 به عبارت دیگر، توزیع محصولات وارداتی باید عمدتاً «. دیگر محصولات بپردازد

، ردادخلاف ادعای مقامات انگلیسی، قراتجار محلی صورت بگیرد. بر یوسیلههب

ظ کوششی بود از سوی تجار بومی برای حف یستیزانه نبود بلکه نشانهقراردادی خارجی

دست آوردن سهم بیشتری از بازار محلی و از تجارت داخلی ایران. منافع خویش و به

ه شود کتأیید میی دیگر آن آمده است، هاچه که در بخشاین تعبیر از قرارداد با آن

ای برای زمینه»قعی که تا مو«. شده فراتر برودد از میزان تعیینتواننمی»شرکت خارجی 

محلی  رسد که تجارمی به سخن دیگر، به نظر«. فعالیت تجارتی تجار ایرانی فراهم آید

                                                      

1 Dispatch dated 20 Feb 1865 in FO 60-292 
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 هاجینفسه مخالف فعالیت خارموضعی در ضدیت با انحصار گرفته بودند نه این که فی

برای تنظیم مقدار حداکثر و »خوانیم که یم چنین در قراردادایران بوده باشند. هم در

تمام  واردات شرکت خارجی در سه سال آینده، شرکت خارجی در حداقلی خرید و

از آن گذشته، این امکان دارد که به «. تجار ایرانی اقدام خواهد کرد ییوارد با راهنمام

ارد تواند جنس ومی عدل 1111شرکت خارجی پیشنهاد شود که در هر مورد تا سقف 

پرده  2111سقف  تاتواند دربازار تبریز می ی ابریشمی،هاخرید پردهی دربارهنماید. 

پرده هم میزان خرید از رشت خواهد بود. اگر سهم بازار  2111خریداری نماید و 

 تبریز را نتوان در تبریز خرید، شرکت خارجی اجازه خواهد داشت میزان بیشتری در

 رشت خریداری نماید. 

 ی خارجی برهاشرکت ینیست که هدف تجار بومی کاستن از سلطهتردیدی 

گمرک و یا  یعلاوه، براین نکته هم اشاره کردند که یا آمارهای ادارههبازارها بود. ب

ا آن مبنا باید از شرکت بخواهند ت گرفته و بر دفاتر خود شرکت باید مبنای کار قرار

یش، تجار خود را کاهش بدهد. براساس ارقام سال پ یشدهواردات کالاهای ساخته

شد، ازحالا به بعد دو عدل می ازای هر سه عدل که واردبه»بومی خواستار شدند تا 

ید ن کاهش باو اگر مبنای کار، واردات شرکت در سه سال پیش باشد، میزا«. وارد شود

 «.سه عدل وارد نمایدعدل وارداتی پیشین، تنها  پنجبه ازای هر »درصد باشد یعنی  41

با توجه به بحران نقدینگی که تجار بومی با آن روبرو بودند از شرکت تقاضا شد 

از  علاوههب .«ی خود را بپردازندهابه تجار بومی مساعدت شود تا بتوانند بدهی»تا 

 فته بود، از شرکتکاهش یا در بازار هااقدامات شرکت، قیمت یکه در نتیجه ییجاآن

داران و یا بنکداران یا دیگر تجار مقداری از کالاهای از حجره»د تا خواسته ش

رای ب«. شده را به همان قیمتی که خودش به آنها فروخته بود، خریداری نمایدفروخته

روزه گذاشته شد که پس از انقصای آن مدت، شرکت هیچ  11تجار بومی یک مهلت 

بازار تحت  رای این که اوضاع درها نخواهد داشت. بتعهدی به خرید محصولات از آن
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تا سه ماه شرکت از »مابین فی ینامهشد که از زمان امضای توافق کنترل درآید قرار

علاوه شرکت برای مساعدت به تجار هو ب «.فروش محصولات در بازار خودداری نماید

چه آن هر«. بازار خودداری نماید تا ده عدل در فروش دو، سه و»فروشی بومی از خرده

تا بنکداران نیز بتوانند تر باشد عدل نباید کم 11فروشد از می که شرکت در بازار

کرد که این  تأییدخویش  هایابوت در گزارش 1.«شان را بفروش برسانندکالاهای

سوی تجار بومی امضا شده است با این همه  از نامه بدون اعمال فشار و زورتوافق

 اینها، تقصیر به گردن یدر همه»دهد که می گزارشبدون هیچ توضیحی به مافوق خود 

ود تا او ب ینه فقط وظیفه»گمان ابوت، به«. الوزاره است و رفتار او ناصواب بودنائب

خود ادامه بدهند بلکه حالا که حل موضوعی  یعادلانهی غیرهانگذارد تجار به فعالیت

باید  ودشمربوط میانگلیس  که به منافع خارجیان تحت حمایت عهده گرفته استهبرا 

 آمد،نمیچنین کاری بر یکرد. درصورتی که از عهدهتأکید میبه حل منصفانه آن 

 کندمی ایران[ تنظیم] که مناسبات ما را با دولت و مردم کشور هابراساس مواد عهدنامه

 یکسی که تحت حمایت دولت بریتانیا بود بدون همکار ینامهتوافق تأییدبایست از می

 «.کردمی کنسول بریتانیا خودداری

تر دیدیم، کنسول بریتانیا حاضر به این همکاری نبود. ابوت طور که پیشولی همان

الوزاره انجام داد سرزنش کرد. چه که نائبفراتر رفته، دولت ایران را به خاطر آن

ای آق» بود چون« قراردادی رسوا و ننگین»ابوت،  یگفتهامضا شده، به ینامهتوافق

و دیدگاه ابوت بسیار جالب است. ا«. دلخواه و داوطلبانه آن را پذیرفته بودمیشگلو به

ارزش نمودن سرتاسر این ماجرا به ضعف و کم رفتار آقای میشگلو در»دهد می ادامه

شود. این حمایت که هرگز از می بود مشخص حمایتی که شرکتش از آن برخوردار

بایست می خاطر قراردادهای موجودهال قرار نگرفته، بؤسوی مقامات ایرانی مورد س

                                                      

1 Dispatch dated 11 August 1864. 
 .امضا کرده بودند 1184اگوست  11 تاجر محلی و آقای میشگلو در 8این سند را  
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ورت ص و یا حتی در عدالتی کافی باشدو بی ییبرابر زورگو برای حمایت از او در

توجهی برای او در پایان کار اخذ نماید. ولی توفیق درحمایت از او، خسارت قابلعدم

 یی میشگلو همهکرد آقامی در حالی که به کمک خواستن از کنسول موقت تظاهر

زش ارگرفت با شرکت در این قرارومدار بیمی رسمی انجام طوربهکه را  ییهاکوشش

 یبا مقامات محلی خنثی کرد. شرکت او در این مذاکرات، از دید مقامات بومی نشانه

مایت کسی که در ح عنوانبهجای این که برحقوق خویش هضعف و استیصال او بود و ب

 یشوهر پرداخت حقوق خویش گذشت و به یاز همه پافشاری کند، دولت بریتانیاست

چه که انتظار داشت به الوزاره و دیگران متوسل شد. از این کار، اما آنکلان به نائب

فت. به گردن گر سنگینی این درگیری را شخصاً یدست نیامد و به این ترتیب، همه

 وه بیشتر اجازه داد ضدیت تجاررشوه را گرفت و برای دست یابی به رش الوزارهنائب

 .«بومی ادامه یابد که نتیجه اش به دست آوردن یک پیروزی سهل برشرکت یونانی بود

مشترک به  یشود که آخرین جلسهمی ابوت روشن هایاین نکته نیز از گزارش

، او از ییکنسول درآن جلسه با امضا یگفتهتقاضای آقای میشگلو تشکیل شد که به

اساس این  ی که تحت قراردادهای موجود داشت گذشت. با این همه، برحقوق یهمه

اساس تصمیم خود در این مذاکرات شرکت کرده بود با این که  ، میشگلو برهاگزارش

ران دستور ته تر کنسول موقت به او اطلاع داده بود که سفیر بریتانیا دریک روز پیش

ه شده بود ک تأکید، مخصوصا به او هعلاوبهگیری منافع او را صادر کرده است و پی

امضا نکند. یک روز قبل از آخرین  بدون اطلاع کنسول گری هیچ قراردادی را با تجار

توان نمی» ابوت، یگفتهات قرارداد پیشنهادی به اطلاع میشگلو رسید و بهییجلسه، جز

 یمهز ها ییبینی با امضاقابل پیشغیر ییک لحظه شده و در گفت که او غافلگیر

اد قرارداد برای او قرائت ستی از مففهرآخر،  یدر جلسه«. حقوق خویش گذشته است

با تمام این  .«دکرآن مفاد موافقت  یرسد که او بلافاصله با همهمی به نظر»شد و 
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طول مذاکرات  در»تر از سوی ابوت مطرح شد، که پیش ییاوصاف و با تمام ادعاها

 «. کار گرفته نشدهلیه او بگونه تهدید یا خشونتی برعهیچ

ین ا داند که درمی کهابوت را ستود ولی با وجودی ییگوصداقت ییاز سو باید

پرسم اگر در چنین شرایطی نتواند به می از میشگلو»دهد می ماجرا حق با او نبود ادامه

ه ب کردحمایتی که از دولت بریتانیا کس یپشتیبانی دولت بریتانیا اعتماد کند، فایده

ع بریتانیا حمایت از مناف غیر ازگری درتبریز بهدلیل داشتن کنسول علاوهبهبود، چه بود؟ 

تن کامل گرفاو با نادیده«. رسد که آقای میشگلو ارزیابی دیگری داردمی چیست؟ به نظر

کرد ولی  جوییصرفهاین درگیری از نظر زمان  ظاهر دراین جوانب، اگرچه به یهمه

 متوقف شد.  اش کاملاًی تجارتیهانیم فعالیتبرای سه ماه و 

موضوع درگیری تبریز به تهران رسید و درمیان مقامات بالای حکومتی مورد بحث 

ر فعالیت تجا ینتیجه داد که اگر آقای بالی در قرار گرفت. سفیر بریتانیا به کنسول خبر

رکت ش یکه نماینده نشان دهد تواندمی دولت ایرانبه »ایرانی ضرر و زیان دیده است، 

قط فزیان نه و کرد که ضرر تأییدابوت «. و زیان تجار ایرانی شده است موجب ضرر

اند. دهزیان دی و تجار خارجی مقیم تبریز نیز ضرر یبه تجار محلی وارد آمده بلکه همه

 تجاری یکاستن از قیمت بازار با حراج ماه آوریل آقای میشگلو موجب شد که همه

ویش خ یتوجهی ببینند. تجار محلی به شیوهداشتند ضرر و زیان قابل ییکه کالا

طرف زیان دیدند. با این همه، متناقض با  جویانه اقدام کردند و درنتیجه هر دوتلافی

بدون تردید حق »دهد که می آنچه که در صفحات پیشین خواندیم ابوت ادامه یهمه

انون از سوی تجار ایرانی انجام با آقای میشگلو بود و خشونت و اعمال خلاف ق

ماه  چهاربرای » فراتر رفته حتی به انتقاد از دولت ایران برآمد که اجازه داد«. گرفت

و قواعد همگانی عدالت و انصاف و  هاوضعیتی ادامه یابد که با گوهر مفاد عهدنامه

ز اش اای هم اضافه شد که اهمیتعد تازهبُ علاوهبه«. حقوق بازرگانی درتناقض بود

ضرر و زیان تجارتی نیز به گمان ابوت بیشتر بود. جان کلام ابوت این بود که تجار 
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کنسول،  یهگفتی انگلیسی را به چالش طلبیده بودند. بههامحلی موقعیت برتر شرکت

 الوزارهنائبای که به زعامت نامهدولت بریتانیاست تا تکلیف موافقت» یعهدهاین به

حقوق و امتیازات تاجری درحمایت پرچم بریتانیا را نادیده  یهمه تدوین شده و در آن

 «. گرفته، روشن نماید

 د. مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت نشانکررا به دو دوره تقسیم  هادرگیریاو 

ت اس هاییصاحب شرکت[ مستحق دریافت خسارت برای زیاندهد که آقای بالی ]می

او  یزمانی است که نماینده مده بود. این دوره تاآ تبریز وارد که به تجارت او در

دوم، خساراتی  یرا با مخالفانش امضا کرد. دوره« شخصی» ینامه]میشگلو[ موافقت

 با این وصف، کنسول نامه به شرکت وارد آمده است.است که پس از امضای آن توافق

نامه یفای موافقتادعای طلب خسارت که پس از ای دربارهتوانم نمی من»ادامه داد، 

 شرکت داوطلبانه و برخلاف یای که نمایندهنامهآمده نظر قاطعی ابراز کنم. موافقت وارد

گذشت. خسارت را تنها به  هاحمایت یاز همهعملاً پذیرفت و  هاییراهنما یهمه

 1.«تواند ادعا کردمی زعامت انگلیس،، بههاداشتن این حمایت

 ات پایان یافتن این درگیری در تبریز اطلاعات بیشتریییجزی دربارهما نتوانستیم 

ایران[ و یا تجار محلی به پرداخت خسارت به دانیم که آیا دولت ]نمی کسب کنیم و

 آید به این صورتمیکه از منابع موجود بررا چه شرکت مجبورشدند یا خیر؟ آن

 توان خلاصه کرد.می

 و را برکنار کردند.مدیریت شرکت درتبریز تغییر کرد و میشگل -

به جای میشگلو آقای ولاستو به مدیریت شرکت منصوب شد و همانند کنسول 

 را به رسمیت نشناخت. نامهبریتانیا، موافقت

جار ت در تبریز بود. یک سال بعد، هااین تغییرات از سرگرفتن درگیری ینتیجه

ی محل تجار که ابوت، شکایت شده است یگفتهکار شدند. بهبهمحلی باز دست

                                                      

1 Dispatch dated 28 Feb 1865, in FO 60-292 
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ه به ک هم هست ایهییی شرکت آقای بالی را مختل نمایند و شکواهاکوشیدند فعالیت

دند شکایت بر الوزارهنائبشود. به می ضرر و زیان شرکت برای امضا دست به دست

ی شرکت را متوقف هافعالیت هم بلافاصله دستو داد که تجار محلی مداخله در و او

ت به نظر باره نوشته اساین رچه که خود او دبوت با توجه به آنا نمایند. تعبیر و تفسیر

 مادام که شرکت»ه آمده این بود که ییچه در این شکوااو، آن یآید. به گفتهمی عجیب

گیرد، تجار محلی با شرکت می شده از سوی مدیر قبلی را نادیدهامضا ینامهموافقت

ای امضا شده نامهقعیت این بود که موافقتوا«. ای انجام نخواهند دادگونه معاملههیچ

نامه را نادیده گرفته بود و طرف دیگر نیز در اعتراض بود ولی اکنون یک طرف، موافقت

ن اظهارات پیشی یگرفتن قرار قبلی، حاضر به همکاری نبود. برخلاف همهبه نادیده

دعا جدید ا مدیر یوسیلههنامه بخود، ابوت اکنون در دفاع از زیر پا گذاشتن موافقت

نامه با اعمال فشار و خشونت از سوی کند که موافقتتأکید میمدیر جدید »کرد که 

و به همین دلیل، اعتبار ندارد. و این تهمتی « دست آمدهمحلی و مقامات محلی به تجار

را  ییعاقبلی چنین اد هایو گزارش پیشین ابوت، راست نبود یبود که براساس نوشته

 به کار فعلی تجار»خود او افزوده است که  علاوهبهکرد و می رد با قاطعیت

متعهد شد که جلوی  الوزارهنائبجالب است که «. توان ایراد گرفتنمی همکاری[]عدم

ه را بگیرد و اگر تجار محلی ببینند که از سوی مقامات خویش مورد حمایت ییشکوا

ز سوی تجار محلی برعلیه شرکت ابوت، مشکلات جدی ا یگیرند، به عقیدهنمی قرار

 وجود نخواهد آمد. محتمل است که شرکت خارجی به روش معمول و حاکم برهب

ایران در این دوره متوسل شده باشد، یعنی با رشوه موافقت مقامات محلی را با 

چه که از سوی ابوت گزارش شد، ما با آن سی خویش خریده بودند. حدهابرنامه

ای چون وضعیتی که در بالا به آن اشاره کردم به شیوه»ابوت،  یتهگفشود. بهتأیید می

دست آمده، آقای ولاستو مایل نیست تا این اطلاعات به شخصی و خصوصی به کاملاً

هم  الوزارهنائب علاوهبه«. باشد مورد استفاده قرار بگیرد الوزارهنائبزیان ای که بهشیوه



 های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهمشرکت 26 

ه شرکت علیپارسال که او همراه تجار محلی بر»که خصوصی به ولاستو اطلاع داد  طوربه

روشن نیست  1.«کردمی موضع گرفته بود، درواقع براساس رهنمود دولت ]ایران[ عمل

 کارساز شده بود. الوزارهنائبکرد یا رشوه به  آیا ارزیابی دولت تغییر

چی جا تهرانبخشی از تجار محلی که این»اما ادامه یافت. چند ماه بعد،  درگیری

کوشند تا شرکت می برعلیه شرکت بالی متحد شده و هاشوند تازگیمی نامیده

ن ای»و ابوت اضافه کرد که  «ی ایشان انجام بدهدهایش را مطابق خواستههافعالیت

درچند مدت گذشته، دو واحد پولی «. منفور آقای میشگلو است ینامهموافقت ینتیجه

ل رسمی و دیگر هم یک واحد پول قلابی، و جا وجود داشته، یکی واحد پودر این

یجاد ا جا در اقلیت هستندتجاری که در این یوسیلهادعای ابوت، واحد پول قلابی بهبه

پیدایش واحد پول قلابی نقشی نداشت و حتی از تهران دستور رسید که  شد. دولت در

 ه مقامات رسمیها که طالب تداوم آن بودند، بچه زوتر برچینند. ولی آنش را هربساط

اجر دست یک ت پایتخت رشوه داده و تداومش را تضمین کردند. این پول قلابی در در

توانند ها میبگیرد. دلال استفاده قرارتواند مورد سوءمی ای نیست ولیمحترم مفید فایده

با استفاده از پول قلابی جنس خریده، آن را به پول اصلی و به قیمت بالاتر بفروشند. 

واند انجام تمی و یا کسانی که با اوضاع آشنا نیستند هااین معامله تنها با غریبه البته

ول پ»ی هااش راست باشد جالب است که شاهد اولین جوانهاین هم اگر روایت «.بگیرد

 ولی درایران قرن نوزدهم هستیم.« ییشو

دامه بدهد ا شرکت بالی مصمم بود که تنها با استفاده از پول واقعی به معاملات خود

بودند،  اش دل بستهکه پول قلابی ایجاد کرده و به استفاده ییهاو این تصمیم برای آن

 فقط با هم در بایکوت شرکت بالی توافق کرده بودند بلکهآمد. آنها نهمی ناگوار

 دارند. و چند روزی پس فعالیت با شرکت باز یکوشیدند تا دیگران را نیز از ادامهمی

گروهی از تجار بومی  کرد، از رکت مقداری کالا را با پول واقعی وارد بازارش»ازآن که 
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مجتهد رفتند تا از شرکت  یجمعی به طرف خانههشکوه و شکایت بلند شد و دست

، را سرزنش کرد چون به گمان کنسول الوزارهنائبشکایت کنند. کنسول بریتانیا ولی 

 دهی به مقامات محلی وتوجه به رشوهاو با این واقعه با جدیت برخورد نکرد. با 

وضعیت پریشان حکومت مرکزی درتهران، تعجبی ندارد که کنسول از شرکت خواست 

امتیازاتی که به تجار محلی  یمن درمقابل همه» تا قاطعانه ایستادگی نماید. او نوشت

داده شد به شرکت توصیه کردم که هیچ امتیازی ندهد چون عقیده دارم با پشتکار و 

ته رفع رفمشکلاتی که برای شرکت پیش آمده رفته یسرسختی و اندکی صبر همه

ی جناب کنسول گوش هاییرسد که شرکت نیز به راهنمامی به نظر 1.«خواهد شد

فراداده و سخت ایستادگی کرد. و اما تجارمحلی، اگرچه از سوی مقامات محلی و 

ی هانامه 1181ماه مه  دادند. درشدند ولی به اعتراضات خود ادامه نمی مرکزی حمایت

ه ها از ضدیت و خشونتی کمتعددی به نمایندگان بریتانیا در تهران ارسال شد که در آن

تبریز با آن روبرو بودند  ی تجاری خود درهادر انجام فعالیت ینمایندگان آقای بال

در حال اوضاع رسد می ، اشاره شد که به نظرهایکی از این نامه سخن رفته بود. در

ست. فایده اشان بیشوند که مخالفتمی تجار محلی دارند متقاعد»شدن است، دگرگون

پیامی دریافت کردم که کسانی که در پیوند با پول واقعی با  الوزارهنائبتازگی از به

ت اند تا با شرایط پیشنهادی شرکشرکت مخالف بودند دست از مخالفت برداشته آماده

ر بگیرند. او امیدوار است که من به نمایندگان بالی توصیه خواهم شان را از سفعالیت

 2.«شان را با این تجار از سر بگیرندکرد که فعالیت

ماه مه حوادث دیگری رخ داد که اوضاع را بحرانی کرد. آقای ولاستو را در  در

، تنسول و حاکم تبریز، ابوت نوشژوئن در ملاقاتی بین ک تبریز کتک زدند و در بازار
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تغییر محسوسی  هاییدربرخورد مردم به اروپا نشان ساختم که اخیراًبه او خاطر»

در اکتبر، دولت ایران که از مجازات سیدی که آقای ولاستو را کتک  1.«شودمی مشاهده

 2.زده بود، امتناع داشت، دستور داد تا متهم به تهران اعزام شود

قران  1118111بریتانیا، شرکت نظرهای ضد و نقیض کنسول اظهار یبا وجود همه

 یبرای پیشبرد ادعای خسارت، مسئله لیره بود. 33413ادعای خسارت کرد که معادل 

آیا »متذکر شد که باید روشن شود که  بار دیگرشد. ابوت یکمی فصلومهمی باید حل

گرفت یا آزادانه دست به عمل زده  تحت فشارهای غیرقابل تحمل قرار آقای میشگلو

تر وارسیدیم، ابوت متذکرشده بود که متعدد که شماری را پیش هایدرگزارش «.بود

 در رکار گرفته نشده بود ولی اکنون در موقعیتی دیگهب گونه فشاری برعلیه میشگلوهیچ

بریتانیا، به دنبال اهداف دیگری  یکنسول دولت فخیمه عنوانبهگزارش رسمی یک 

که دولت ایران با انگلیس  هاییانند دیگر عهدنامههم 3بود. این حقیقت دارد که عهدنامه

ی خارجی امتیازات و منافع هاچنین با روسیه امضا کرده بود به تجار و شرکتو هم

که براساس حمایتی که دولت بریتانیا از این  اگر روشن شود»داد ولی می توجهیقابل
                                                      

1 Abbott to Alison, 1 July. 1865, in FO 60-292 see also his dispatch of 5 May 

1865. 
2 Abbott to Alison, 5 Oct. 1865, in FO 60-292 

شیید نظر بین انگلیس و ایران امضییا  1113 سمار ای که دربخش از عهدنامه جا به ایناین ابوت در3 

و بعد « الوداد باشییدکامله ها براسییاس شییرطعرصییه یهمه برخورد به عوامل تجارتی باید در»دارد که 

ی تزاری بین ایران و روسییییه 1121فوریه  11ترکمانچای که در  یپردازد بیه این ماده در عهدنامهمی

های مذهبی و یا عرفی محل ارایه شود ولی دادگاه اختلاف بین تجار ایرانی و روسی باید در»امضا شد 

«. ودگیری شی از سیوی کنسیول روسیه تصمیمامترجم یا نماینده درهیچ شیرایطی نباید بدون حضیور

شیییده بین انگلیس و ایران که با صیییدور فرمانی از سیییوی ی امضیییادیگری از عهدنامه یهم مادهاین

ها اختلافات بین تجار تحت حمایت دولت بریتانیا و ایرانی»شیید که  تائید 1144 محمدشییاه قاجار در

 ای از سوی سفارت وگیری نمایندهه هنگام تصمیمولی ضروری است ک خانه ارجاع شیودباید به دیوان

  «  یا کنسولگری بریتانیا حضور داشته باشد.
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را امضا کرده است،  میشگلو( به دلخواه و بدون فشار آن قرارنامه) کند اومی شرکت

کنار گذاشتن دلخواه  عنوانبهآن صورت ادعای طلب خسارت برای عملی که باید  در

به این ترتیب، اگر براساس دیگر  1.«تلقی شود، قابل دفاع نیست حقوق و امتیازات او

 و براساس منطق بحث ابوت جریان را دنبال کنیم، ادعای خسارت ،هاگزارش

انگار با « حق» 2111های همانند سال 1181ی دههاواسط  درشد. ولی می بایستنمی

منطقی و به تعبیری حقوقی  یدارد. اگرچه ادعای خسارت پایه« قدرت»کسی است که 

گیرد. می خدمت این ادعا قرار بریتانیا در یامکانات دولت فخیمه یندارد ولی همه

ه که نامیش از امضای توافقپ یشود. دورهمی قسمت تقسیم مورد مجادله به دو یدوره

 قران 44311مبلغ خسارت معادل  یبیش از دو ماه طول کشید که برای آن دوره، بهره

ه اش بنامهماه طول کشید، و میشگلو براساس موافقت پنجدوم که  یشود. دورهمی

شود. کل می قران 112214دیرکرد خسارت این دوره هم  یبدهکاران مهلت داد. بهره

قران  2241131ماهه براساس اصل بدهی که هفت یرخواستی برای بهرهخسارت د

 شود. می قران 113111یک درصد در ماه معادل  یبود با نرخ بهره

 یتانیا درگری برپیوست با بخش اول خسارت، براساس مکاتباتی که در کنسول در

افت ی دریگری براازآن کنسول ییگونه تقاضاتبریز وجود دارد، آقای میشگلو هیچ

بازپرداخت  . معمول بود که وقتی خریداران بومی دردبازار نکرده بو یش درهاطلب

کاران هم حاضر به تمدید مدت پرداخت نبودند، خیر داشتند، و طلبأبدهی ت

کردند. می گذاشتند و تقاضای کمکمی بروات را نزد کنسول ودیعه ییکاران اروپاطلب

ه این بار بکرد. ابوت بیش از یکمی ت ایرانی مراجعهآن اساس، کنسول هم به مقاما بر

گونه درخواست کمکی در کنسولگری موجود میشگلو هیچ کند که ازمی نکته اشاره

ای به که تازه در آن اشاره 1184ماه مه  23کوتاه به تاریخ  یغیر از یک نامهنیست، به
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 آقای ابوت، ویلیام ابوت[تر برادرجواننیست. با این همه، کنسول موقت ] خواهیکمک

ی ماند ولمی جواباول و دوم بی یکند. نامهمی مکاتبه الوزارهنائبدر این خصوص با 

تا اینجا آقای میشگلو برای »دهد که می پاسخ الوزارهنائبسوم ابوت،  یبه نامه

سمی ر طوربهیش هیچ اقدام مقتضی به عمل نیاورده است. او باید هابازپرداخت طلب

کرد و اگر حق با او باشد، ترتیبات لازم برای پرداخت داده می کنسول تقاضای کمک از

عمل نیامده است. دراین صورت، آقای میشگلو هگونه اقدامی بخواهد شد ولی هیچ

 «.حق ادعای خسارت ندارد

نسولگری ک اقدام میشگلو در ولی حتی بعد از این مکاتبه هم، ابوت سندی مبنی بر

ایران  شد مسئولیتی متوجه دولتمی قاعده انجامکارها به با این ترتیب، اگرنیافته است. 

 د.کنبدهکاران خود تقاضای خسارت  آقای میشگلو بود تا از یو این برعهده نبود

 دانیم که میشگلو چنین نکرد.می

 بود. چون مقامات محلی جلوی اقدامات تجار تر از میشگلونگرانولی دل کنسول

که  ییادعا - این مبنا، ادعای خسارت آقای میشگلو فته بودند، پس، برمحلی را نگر

 حقانیت - کردمی داشت در این راستا اقداممی خودش به آن اعتقاد نداشت، چون اگر

ی خسارتی ایران به دفاع از ادعا تر بریتانیا درکند. کنسول برای دفاع از منافع کلیمی پیدا

 توجه به عملکرد میشگلو وجود نداشت. خودش و با یگفتهپرداخت که به

 هایگزارش یقران، ابوت برخلاف همه 112214بخش دوم خسارت، ی درباره

، پس، میشگلو تحمیل شد نامه بردیگرش کوشید این نکته را پیش بکشد که توافق

تر خود او گزارش کرده بود که حالی که پیش شرکت باید ادعای خسارت نماید. در

و تحمیلی برعلیه شرکت و میشگلو درکار نبود و میشگلو داوطلبانه  گونه فشارهیچ

 یهخاننامه را امضا کرده بود. در این خصوص به ابریشم شرکت که در گمرکتوافق

رفت یشنهاد نمود. با این همه، ابوت، تبریز توقیف شد اشاره کرد و چندین راه برون

که ادعای خسارت با هیچ گونه  کنممی من بدون هیچ تردیدی اعلام»نتیجه گرفت، 
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ه، به با این هم«. حمایت نیستسند و مدرکی مبنی بر خطای اولیای دولتی ایران قابل

 د.کرقران خسارت  384813ادعای  رسماً نمایندگی از سوی شرکت

من به » استی، ابوت درگزارش دیگری نوشت،بخش اول خسارت درخوی درباره

 رد هایعنی سقوط قیمت - دفاع از آن شده دریهشدم که دلیل ارا مدیر شرکت یادآور

بول قابل پذیرش و مق اصلاً - بازارهای ایران شد در هاانگلستان که باعث سقوط قیمت

ریز تب انگلستان کاهش یافته بود ولی در در هاقیمت 1184ز ییپا نیست. چون اگرچه در

افت فزایش یا هاآوریل، قیمت فروشی آقای میشگلو درچنین نبود و حتی پس از ارزان

 این ادعای خسارت استوار اساس آن ای که برسال، کاهش نیافت. زمینه یو برای بقیه

 «. دفاع نیستاست، به اعتقاد من قابل

 شد، شرکتنمی ی شرکت مختلهاابوت ولی در ضمن ادعا کرد که اگر فعالیت

 در هاگیری از سقوط قیمتی انبار را فروخته با بهرهموجود یتوانست، همهمی

شد. می اماش تمی ارزان وارد نماید که به نفعهابا قیمت انگلستان در سپتامبر و اکتبر

 شود. و این در حالی بود کهمی دفاعابوت قابل یگفتهاین مبنا، ادعای خسارت به بر

 نداشت. ییو ادعا شرکت بالی آقای میشگلو چنین اعتقاد ینماینده

ماهی  چهارد. بخش اول، شومی بخش دوم خسارت، خودش به دو دوره تقسیم

قای آ ،نامهدوم، سه ماهی که براساس توافق یکه شرکت قادر به فعالیت نبود و دوره

که دست به فروش خرده فروشی جنس در بازار تبریز نزند.  ه بودمیشگلو موافقت کرد

لیره نیز خسارت  1118اول و  یلیره خسارت دوره 3411ابوت،  یبا این همه به گفته

 1.دوم بود یدوره
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تبریز سرانجام به کجا رسید خبر نداریم.  از این که کار این تناقض و درگیری در

ه ناموفق سفانأدست بدهد، متکوشش ما برای یافتن اسنادی که از پایان آن اطلاعاتی به

 هم پیوسته سخن گفت به یتوان ازچند نکتهمی ماند. با این همه، به حدس و گمان

ی یک شرکت خارجی آغاز هار فعالیتخاطاین درست است که درگیری به -

 «.شد کلی طوربه ییاروپا ش نصیب تجارآمدپی» گونه که ابوت نوشتشد ولی همان

 1184اواسط  دانیم درمی این درگیری بود یا عوامل دیگر ولی یدانیم آیا در نتیجهنمی

دند، کریم تبریز[ تجارتجا ]این از سه شرکت یونانی که در حمایت دولت بریتانیا در»

 1.«تنها یک شرکت باقی مانده است

ی هاکسانی که جنس را به قیمت یشرکت، همه شکنیقیمتخاطر هب ثانیاً -

جارتی فعالیت ت خود را در موقعیتی یافتند که یا برای مدتی از» بالاتر خریده بودند

گونه ثروتمند، این اگر برای تجار 2.«شد ها وارددست کشیدند یا خسارات زیادی به آن

یه، شبیه ماها باشد، برای تجار کمی آنهابخشی از ریسک فعالیت هان رفتنییپا الا وب

ی هاپایان فعالیت یممکن است نشانه« ی زیادهازیان»این دوره،  تجار تبریز در

ی هاتفعالی تأثیر خصوصبهشان باشد. اگرچه بررسی نقش تجار خارجی و تجارتی

 د ولیتری داری بسیارگستردههاه پژوهشب سرنوشت تجار بومی نیاز ها برتجاری آن

تجارت خارجی  تجار خارجی بر یچند عامل دیگر، سلطه کنار توان گفت که درمی

 یتجارت داخلی، عامل اضافی دیگری بود که امکان بالقوه ایران و موقعیت برترشان در

طول  ط درفقداد. این نکته نهمی تجار بومی کاهش یوسیلههپولی را ب یانباشت سرمایه

اره ناظران قرن نوزدهم نیز به آن اشتکرار عنوان شد بلکه دیگر به درگیری در تبریزاین 

 . اندکرده
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