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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392
صفحات 133 - 111

خلــی فــارس و حــوزه پیرامــون ن بــر ا ــر اایگــاه «ســوا ایجیشــی» ،پویــایی و
گستردگیاش،از مهمترین مناطق سیاسی و اقتصادی اهان بهشمار می ید .این منطقه در
دورههای گوناگون تاریخی ،ناحیهای راهبردی از دیـد اررافیـایی ژئواسـتراتژی ) ،در
بخشی از مهمترین مسیرهای دریایی سیا ،بلکه سراسر اهان بوده است .پـیش از اـاز
عصر استعمار ،خلی فارس بیشتر در زمینه بازرگانی مهم شمرده میشد؛ زیرا گذرگاهی
برای صادرات هند و کشورهای شرا دور به ایران ،بیناینهرین و شـههازیـره عربسـتان
بود و پیوند این دریا با دنیای خارج بیشتر در قایب روابط بازرگانی ترانزیتی) صـورت
میگرفت.
کمپانی هند شرقی انگلیس ،از پدیدههای مهم و تأ یرگذار در تحوالت و رویدادهای
حوزه خلی فارس در اوایل روزگار قااار بود؛ چنانکه میتوان ادعا کرد بدون تجزیه و
تحلیل سطح و میزان تأ یر عمـلکرد ن ،تـاریخ پیـدایی کشـورهای مسـلمان عربـی در
کرانههای انوبی منطقه خلی فارس ،به درستی و مطابق با واقعیت ،بررسیناپذیر است.
پرسشهای بنیادین این پژوهش چنینند:
هدفهای حضور انگلستان را در حوزه خلی فارس و در زمینه بستن قرارداد صـلح
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

عمومی ،چگونه میتوان تهیین کرد؟
دویت انگلیس در تضعیف ایران و استقاللطلهی قهائل محلی عرب از چـه ابزارهـای
بهره برد؟
قرارداد صلح عمومی چه پی مدهایی برای مناسهات منطقهای خلی فارس داشت؛
واکنش دویت مرکزی ایران در برابر مفاد این قرارداد چه بود؟
فرضیه تحقیق بر پایه این نکته استوار است که بریتانیا و کمپانی هند شـرقی پـس از
قرارداد صلح عمومی ،در پی انعقاد قراردادهای دوسویۀ دیگری با شیوخ قهائل سـواحل
انوبی خلی فارس بود .انگلستان بر پایه همین سیاست ،با هویتبخشی به قهائلی که به
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در سنت خود از توابع تحت ایحمایه) یا دوستان ایران بودند ،نها را سرانجام در برابـر
ایران قرار داد .این راهبرد اساسی انگلستان ،بر پایه هدف خنثـا کـردن سـلطه تـاریخی،
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مقدمه

نفوذ انگلیس در قهائل عرب منطقه ،تشکیل اتحادیههای کوچ

بـا حمایـت انگلسـتان

انجامید و از سوی دیگر ،از حاکمیت ایران بر سواحل خلی فارس کاست.
با تواه به اهمیت فراوان منطقه خلی فارس نزد قدرتهای منطقـهای و بـینایمللـی
بهویژه در دهههای اخیر ،بستن قرارداد صـلح عمـومی رویداد تأ یرگـذاری در اوضـا
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

سیاسی خلی فارس به شمار میرود .بـهراـم سـامان گـرفتن پـژوهشهـای داخلـی و
خارای فراوان درباره مسائل این منطقه مهم و استراتژی  ،افسوس که پژوهشگران بـه
این موضو کمتر پرداختهاند .این اُستار با روش کتابخانهای و با استناد به منابع اصلی،
مطایعات ادید و با استفاده از روش علمی و تحلیلی ،در پی پاسخگویی به پرسشهای
پیشگفته است:

ورود انگلستان به خلیج فارس
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117

هدفهای بزرگ دویتهای اروپایی عصر ادید به شمار میرفت .انگلستان کـه دویتـی
عالقهمند به تجارت بود ،پس از زمودن راههای تجاری روسیه و یوانت ،1با راهانـدازی
شرکت هند شرقی انگلیس  1600م) ،به راه دریـایی خلـی فـارس روی ورد واداال،
 .)67خلی فارس بهزودی اایگاه ویژهای نزد ایـن شـرکت در امـر تجـارت یافـت .از
اواسط حکومت صفوی بهویژه پـس از اخـراج پرتراییـان از خلـی فـارس  1032ا /
 1622م) ،زمینه برای حضور انگلیسیان در ناا فراهم مـد کـرزن ،)651 - 650 ،امـا
هنوز به ابزار الزم برای چیرگی بر منطقه خلی فارس دسترس نداشتند .پـس از سـقو
حکومت صفوی بهویژه پس از قتل نادرشاه ،به سهب خأل قدرت سیاسی دویت مرکزی،
کرانهها و بندرهای خلی فارس به زمین تاخت و تاز طایفهها و قهیلههای گوناگون بدل
گشت و رام رام قدرت ایران در این منطقـه فروکاسـت و نفـوذ قـدرتهـای خـارای
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بهرهگیری از راههای نو به انگیـزه داد و سـتد ،همزمـان بـا اکتشـافات اررافیـایی از

بهویژه انگلستان فزونی گرفت اسدپور .)292 - 299 ،ایران از هنگامه مـرگ کریمخـان
زند تا پایان انگهای ایران و روس  1243ا) ،بهرام اینکه رویدادهای بسیار مهمـی
1. Levant.
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سیاسی ،اررافیایی و اقتصادی ایران در خلی فارس استوار بود که از سویی به افـزایش

حاشیه ن تأ یر گذارد ،بهشایستگی به مسائل سیاسی ـ اقتصادی خلی فارس نپرداخت.
رویدادهای این دوره با هدف قدرت گرفتن قهائل ساکن انوب خلی فارس و استقرار
نها در اایگاهها نیروهای دستنشانده انگلسـتان دنهـال میشـد .عمـلکرد کـارگزاران
انگلیسی در خلی فارس ،رنگ و بوی سیاسی کاملی به خود گرفت .این کشور از اوایل
سده نوزدهم میالدی سیزدهم هجری) به دنهال تثهیت کامل قـدرت خـود در منطقـه و
خلی فارس ،به کارهایی دست زد که با منافع سیاسی ایران سازگار نهود .سیاستمداران
قااار به انگ با روسیه و رویدادهای بر مده از ن درگیر بودند و از اینرو ،بـر امـور
خلی فـارس نظـارت نمیکردنـد ،امـا دویـت انگلسـتان و رؤسـای قهائـل در ااـرای
سیاســتهای خــود ،زاد بودنــد .نــاپلنون بناپــارت 1در همــین دوره قــدرت گرفــت و
یورشهای او به سوی شرا گسترش یافت و اوضـا اهـانی دگرگـون شـد و خلـی
فارس دو چندان مهم مینمود .دگرگونیهای منطقهای همچون افزایش قدرت وهابیـت
در کرانههای خلی فارس ،اقتدار «قواسم» در صحنه مهادالت دریایی و رقابت مسقط بـا
قواسم و وهابیت نیز بر مهم نُمودن این منطقه میافزود.
این پژوهش ،از دید زمانی با اواسط سالهای حکومت فتحعلی شاه قااـار همزمـان
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

است .رویدادهای سیاسی سالهای نخستین سده نوزدهم و واکنش بریتانیا درباره نهـا،
سر ااز دورهای تازه از حیات سیاسی خلی فـارس و نـواحی پسکرانـهای ن بـود .از
اینرو ،بررسی رویدادهای این دوره برای شناخت درست عمـلکرد بریتانیـا در خلـی
فارس و نواحی همسایهاش بسیار مهم مینماید.
هجوم نظامی بریتانیا به ناوگان محلی در خلیج فارس

ایران و عثمانی در دو دهه نخست قرن نوزدهم از سویی با مسائل داخلی و خـارای
خود درگیر بودند و از سوی دیگر ،بریتانیا به دنهـال راهکـاری بـرای چیرگـی سیاسـی،
نظامی و اقتصادی بر خلی فارس بود .میانگین ساالنه صادرات بریتانیا به این منطقه ،بـا
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ی

ششم همه صادرات کمپانی به شـرا برابـری میکـرد .واردات انگلسـتان از خلـی
1. Napoleon Bonaparte.
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در این دوره در منطقه و اهان رخ نمود و در روند سیاسی خلی فـارس و کشـورهای

ارزان برای صنعت ابریشم فراهم می ورد ،از اهمیت ویژهای در انگلستان برخوردار بود
امین.)182 ،
برخی از شیوخ در همین دوره با تدارک ناوگان تجاری در کرانههای انـوبی خلـی
فارس به تجارت میپرداختند .شیخ رأس ایخیمه میان دیگر شیوخ ،اایگاه ویـژهای بـه
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

دست ورد و با عنوان رههر قواسم ،منطقـه وسـیعی را از کرانـههای انـوبی و شـمایی
خلی فارس ،به حوزۀ ناوگان دریـایی خـودش بـدل کـرد  .)Hawley, p 150از همـین
روی ،منافع اعراب قواسم با منافع سلطان مسقط و کمپانی هند شـرقی ناسـازگار افتـاد؛
بهویژه بدین سهب که از ااز سده نوزدهم قواسم بیشتر به وهابیت گرویدند و بـه امیـر
وهابی خدمت میرساندند .بنابراین ،از این زمان هجوم قواسم بدون تواه بـه باورهـای
نان ،بهخوبی تفسیرپذیر نخواهد بود.)Kelly ,p103; Saldanha, p 6 1
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119

عرضه کرده ،بلکه بیشتر منابع و مرااع تاریخی را درباره خلی فارس ،محققان انگلیسی
بهویژه مأموران سیاسی کمپانی هند شرقی انگلیس نوشتهاند .2با افزایش قـدرت ناوگـان
دریایی سلطان نشین عمان نیمه دوم قرن هجدهم مـیالدی دوازدهـم هجـری) ،سـید
سلطان ،امام مسقط درباره انحصار کشتیرانی در خلی فـارس و حاکمیـت بـر مسـندم
مدعی شد تا مسقط را به مرکز تجارت منطقه بدل کند ،اما قواسم نیز چنین درخواسـتی
داشت و این ادعا به درگیریهای وی با قواسم و مـرگ وی انجامیـد سـدید ایسـلطنه،
 .1قواسم در  1805میالدی  1220ا) به دو کشتی انگلیسی نزدی ازیره قشم حمله کردنـد و پـس از تصـرف
نها ،سرنشینان هندویِ کشتیها را کشتند و اروپاییان را زاد کردند .بـر پایـه اندیشـه وهابیـت پـس از انـگ،
اسیران مشرک بتپرست) میبایست کشته میشدند ،اما اهل کتاب را در برابر پرداخت فدیـه یـا بـدون فدیـه
میتوانستند زاد کنند .از اینرو ،کشتن کارگران هندویِ کشتیهای انگلیسیها بر پایه این حکم فقهی صـورت
میگرفت.
 .2بهرام اهمیت فراوان چنین سندها ،بایگانیها و مجموعههایی ،در استفاده از نها باید احتیا کرد .مهمترین نها
نوشتههای یوریمر  1915 Gazetteer of the Persian Gulf, oman and centeral Arabiaم در کلکته) ،اس .بـی
مـایلز  1966 TheCountries And Tribes Of The Persian Gulfم) ،سـایدانها 1986 The Persian Gulf Precis
م) و ای .بی .کلی « 1968 » Britain And The Persian Gulf 1795-1880م) است .شمار فراوانی از اینهـا ،در
قایب مجموعه اسناد کمپانی هند شرقی انگلیس چاپ شدهاند.

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

منابع بومی درباره برخوردهای دریایی قواسم با انگلیسیها اطالعـات بسـیار انـدکی
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فارس نیز مهم بـود؛ زیـرا واردات ابریشـم خـام از شـرا از ایـن روی کـه مـواد خـام

سید سعید 1804 - 1853 ،م) اانشین سید سلطان ،از ااز حکمرانیاش ،به مسندم
حمله و درگیریها را تا  1820مـیالدی  1235ا) دنهـال کـرد .اتحـاد سـید سـعید بـا
انگلستان مواب شد که قواسم گاهی به کشتیهای نظامی هر دو طرف حمله کننـد یـا
نها را به انیمت بگیرنـد .قواسـم تـا 1804مـیالدی  1219ا) قصـد نداشـتند بـه بـه
کشتیهای انگلیسی یورش بَرند و نسهت دادن درگیریهـای انـدکی بـه نـان نادرسـت
است یا انگلیسیها در این زمینه اازکننده بودهانـد پیـر مرادیـان ،)153- 152 /3 ،امـا
قواسم پس از پذیرش یین وهابیت 1804م  1219 /ا) ،به برتری انگلیسیها در دریـا
بیاعتنا بودند .)Kelly, P 103
پس از افزایش مزاحمتهای قواسم در خلی فارس ،حکومت بمهنی تصمیم گرفـت
که از طریق کاپیتان ستون 1مشکل را با قواسم حل و فصل کند .بنابراین ،مذاکراتی برای
حل صلح میز مشکل ،میان دو طرف در دو مرحله در مسقط و بندرعهاس اوایـل 1806
میالدی  1221ا) برگزار شد و به عقد معاهدهای میان دو طرف انجامید که شـش بنـد
داشت و بازگشت صلح را به منطقه خلـی فـارس تـأمین و از کشـتیها و داراییهـای
انگلستان در کرانههای قواسم پشتیهانی میکرد .)Atchinson, V XXII, p 265-266
پس از این معاهده ،قواسم از یورش به کشتیهای تجاری انگلیس خودداری کردنـد
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 1808 - 1806م 1223 - 1221 /ا) ،اما با حمایت بریتانیا از سـلطان عمـان در برابـر
قواسم  1808م 1223 /ا) ،قواسم به سه کشتی همراه سـراان مـایکوم حملـه بردنـد.
حملههای قواسم پس از نقض قرارداد فزونی گرفت؛ چنانکـه بـرای هجـوم بـه منـافع
انگلیسیها تا نزدی

ساحل هند در گجرات ،شـمال بمهنـی رفتنـد .)Low, V 1, p 319

حکومت هند پس از این یورشها دریافت که اگر بهزودی کاری نکند ،تجارت خود را
در خلی فارس از دست خواهد داد

P 225-6

 .)Bukingham,به هـر روی ،انگلیسـیها

هنگامی برای دخایت نظامی در خلی فارس تصمیم گرفتند که حکومت بمهنی ،دیـدگاه
کاپیتان ستون را دریافت کرد .ستون به پیشـنهاد مـایکوم بـه مسـقط رفتـه و در نامـهای
120
1. Captain Seton.
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.)395

در برابــر قواســم و تــأمین زادی کشــتیرانی در ایــن براه ،ســخن گفتــه بــود
.)Kelly, p 115
یرد مینتو فرمانروای هند ،درباره حمله به کرانههای انوبی خلی فارس فرمان داد و
نیرویی به فرماندهی وینرایت 1در  1809میالدی  1224ا) به این نواحی فرستاده شـد
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

 .)Lorimer, P 639-647این نیرو سـپتامهر  1224 1809ا) همـراه بـا سـید سـعید بـه
پایگاههای قواسم رفت .سید عسید میخواست دست قواسم را از کرانـهها و بنـدرهای
شمایی عمان کوتاه کند .نخستین هدف ،رأس ایخیمه ،مقر اصلی نان بـود .فرمانـدههای
نظامی ،به سرکوب قواسم و هم هنگی با دویت ایران توصیه کرده بودنـد ایعابـد232 ،؛
 .)Saldanha, p 46-47به گفته الخ ،2قشون فرستادۀ بمهنـی ،هـزار نفـر نظـامی ،شـماری
تشبار توپخانه و یدککش ،تعداد هشت فروند کشتی کمپانی ،چهار کشـتی حمـل و
نقل و دو کشتی متعلق به نیروی دریایی سـلطنتی ،بـود

p 33

 .)Belgrave,الو 3در ایـن

121

121

در برابر قواسم ،نخست رأس ایخیمه ـ بهرام مقاومتش ،به دسـت مهاامـان افتـاد ،امـا
یشکر مطلق مطیری فرمانده نیروهای وهابی ،از چیرگـی نیروهـای متحـدان بـر قواسـم
الوگیری کرد و ناوگـان انگلسـتان و نیروهـای زمینـی عمـان ،ناچـار عقـب نشسـتند
 .)Lorimer, v 2, P 282-284; Miles, P 379از ایـنرو ،نخسـتین نشـانه تصـمیم قـاطع
انگلستان در فتح کرانههای انوبی خلی فارس و دستنشانده کردن شیوخ ایـن منطقـه
در  1809میالدی  1224ا) نمایان شد یوتسکی.)58 ،
پس از سیب دیدن قواسم از نیروهای انگلیس  1809م  1224 /ا) ،تا زمانی کارها
و یورشهای نان در خلی فارس و بهای اقیانوس هنـد متوقـف شـد ،امـا در اـاز
 1812میالدی  1227ا) کارشان را از سر گرفتنـد .عملیـات هجـومی قواسـم بـهرام

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

زمینه بیشتر توضیح داده است  .)Low, V 1, p 33در یشکرکشی انگلستان و امـام عمـان

حضور کشتیهای انگلیسیها ،فزونی میگرفت؛ چنانکه از حمله به کشتیهای تجـاری
1. Vynragt.
2. Losch.
3. Low.
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رسمی درباره ناگزیریِ دخایت انگلیس در خلی فارس برای کم

به حکومت مسـقط

حکومت هند انگلیس در  1818میالدی 1234ا) با تواه بـه فـراهم نهـودن زمینـه،
درباره سرکوب قواسم تصمیم گرفت؛ زیرا از سویی وهابیان پشتوانه اصلی قواسـم) در
حمالت محمدعلی پاشا به نجد سرکوب شده بودند و از سوی دیگر ،ناپلنون در 1815
میالدی 1230ا) سقو کرده بود پایمر .)541 /1 ،انگلیسیها ن هنگام میتوانستند از
گرفتاری قواسم رها شوند و برای حفظ اایگاه خود در خلی فـارس ،زمینـهای فـراهم
ورَند .افزون بر اینکه ،سیب تهدیدکنندۀ انگلیسـیها در ایـن برهـه ،چیرگـی محتمَـل
محمدعلی پاشا بر کرانههای و بندرهای خلی فارس بود.
بر پایه پیشنهاد یرد هاستینگ 1فرمانده ادید هند ،تحقیقاتی درباره حجـم و کیفیـت
نیروی الزم برای پایان دادن به تحرکـات قواسـم صـورت گرفـت .)Kelly, p 134-135
کاپیتان رابرت تیلور ،2معاون وکیل سیاسـی انگلسـتان در برـداد بـه درخواسـت حـاکم
بمهنی ،تابستان 1818میالدی 1223ا) درباره اایگاه و کارهای قواسم ،محل اسـتقرار،
استحکامات و وابستگان سیاسی نان گزارشی فـراهم کـرد .)S. R. B. G. no, XXIV, p 3-4
بر پایه این گزارش ،بندرهای مهم و مقرهای نان؛ یعنی رأس ایخیمه ،ازیـره ایحمـرا ،
امایقوین ،عجمان ،شاراه ،دوبی ،زوباره ،خورحسن ،قطیـف ،عقیـر و ابـو هی ،از ایـن
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

تحرکات تأ یر میپذیرفتند .بندرهای ینگه و خـارک در کرانـههای دریـای ایـران نیـز از
مراکز تجمع این اعراب به شمار فت .همزمان بروس 3با فرمانفرما وایی فـارس ،دیـدار
کرد وریل همان سال) و قراردادی را به امضا رساند که بر پایه ن تا هنگامی که دویت
ایران ابزار تأمین امنیت خلی فارس را در دست ندارد ،انگلستان مسنوییت این کار را بر
عهده گیرد مهدوی.)208 ،
نتای این بررسیها 1819میالدی  1235ا) نزد حاکم کل هندوسـتان فرسـتاده شـد
 .)F.R.P.P.G, V 32, SEC Cons, No 5, 2th jan 1819فرمانروای هند از سویی با تواـه
به اهمیت این مسنله و از سوی دیگر بر ا ر مشکالت شورش دکن ،سرکوب قواسـم را

122

1. Lord Marquis Hasting.
2. Robert Taylor.
3. Bruce.
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بریتانیا در ساحل اربی هند هراس نداشتند ایعابد266 ،؛ .)Kelly, p 129

نیاز داشت .کارگزاران کمپانی هند شرقی مصمم بودند که کشتیهای انگلیسی زادانه به
بندرها و ازیرههای خلی بیایند و کشـتیهای ایـن نـواحی تفتـیش و کشـتی مخایفـان
توقیـف شـود  .)F. R. P. P. G, No 17, 14th ,Apr 1819افـزون بـر ایـن ،نامـهای بـه
شیراز فرستاده شد تا به حاکم فارس اطال دهد ایـن کـار بـه تقویـت حاکمیـت او بـر
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

نواحی شرقی خلی فـارس میانجامـد کـه ن زمـان در دسـت حاکمیـت قواسـم بـود
.)Saldanha, p 95

پس از ارسال گزارش مأموران ،سریشکر ویلیام کـایر 1از فرمانـدهان نیـروی دریـایی
بریتانیا در هندوستان ،مادگی خود را برای رویارویی با اعراب قواسـم و متحـدان نـان
اعالم کرد و فرمان مأموریت وی در خلی فارس؛ یعنی دستور حرکت بـه سـوی رأس
ایخیمه ،تسخیر شهر و نابودی کشتیهای قواسم ابالغ شد .بر پایـه ایـن فرمـان ،نیـروی
دریایی بریتانیا مو ف بود مقر قواسم را در شاراه ،ازیـره ایحمـرا  ،عجمـان و دیگـر

123

123

امـام مسـقط مـذاکراتی بـا وی صـورت گرفـت

No 41, 9th oct 1819

.)F.R.P.P.G.,

شارژدافر بریتانیا نیز در تهران مو ف شـد بـا فتحعلـی شـاه گفـتوگو و بـرای حملـه
نیروهای بریتانیا به مراکز تجمع اعراب در بندرهای خارک و ینگه واقـع در سـاحلهای
ایران ،قانعش کند .)Kelly, p 149
پــس از ایــن ،کــایر بــا نیــروی فــراوان و اســتفاده از ناوگــان ســلطنتی انگلســتان
که تا ن زمان حضورش در خلی فارس بیسابقه بود ،روانه منطقه شد ویلسون207 ،؛
 .)F. R. P. P. G, No 61, 9th Oct 1819سید سعید نیز پن هزار نفر را از مسیر خشکی به
پشت مواضع قواسم فرستاد .قواسم در برابر مهاامان بسیار ایستادگی کردند ،اما پس از
شش روز محاصره رأس ایخیمه ،ناگزیر شهر را به دشمن واگذاردنـد .انگلیسـیها همـه

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

بندرهای یاد شده در گزارش تیلور ،نابود کند .همچنین برای مطمنن شـدن از پشـتیهانی

ساز و برگ نان را تش زدند و قال و استحکامات نان را نابود کردند سدیدایسلطنه،
635؛ رنوید ویلسون242 ،؛ .)Belgrave, p 142
1. William Keir.
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به سال بعد واگذارد؛ زیرا برای سامان دادن به این کار ،به نیرویـی قدرتمنـد و فـراوان

شاراه ،دوبی و نواحی انوبی همچون بحرین حمله بردند و استحکامات و کشتیهای
مهم تجاری این نـواحی را نیـز از میـان بردنـد .پـارهای از نیروهـا در همـین زمـان بـه
ساحلهای شمایی همچون بندر ینگه ،عسلویه و کنگان فرستاده شدند که نان نیز به این
مناطق سیب رساندند .وایی فارس در نامه خود به کایر از وی خواست« :نیروهای خود
را از منطقه خارج کند )kelly, p 161؛ زیرا قواسم ساکن در این نواحی که اتهـا ایـران
هستند [بودند] ،اقدام به دزدی دریایی نکردهاند»  ،)kelly, p 161-162اما ضعف نیـروی
دریایی ایران مواب بیاعتنایی کایر به تهدیدات حاکم فارس شد.

سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

مناطق تجمع قواسم در خلیج فارس

پس از چیرگی نیروی دریایی بریتانیا بر اعراب قواسم ،زمینـه بـرای انعقـاد «قـرارداد
صلح عمومی با قهائل عرب »1در یازده ماده ،میان گرانت کایر از سویی و شیوخ شاراه
و رأس ایخیمه از سـوی دیگـر فـراهم مـد ژانویـه  / 1820ربیـعاالول  )1235کـه بـا
تالشهای مقامات انگلیسی تا اواخر مارس  1820امـادیاالویی  )1235شـیوخ دبـی،

124
1. General Treaty of peace with the Arab Tribes.
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نیرو های بریتانیا به دیگر نقا در دسـت قواسـم ماننـد رمـس ،امایقـوین ،عجمـان،

پس از دوره پر تنش تهلیراتی قدرت بریتانیا در خلی فـارس ،بـا نـام «دزدی دریـایی»2
بسته شد؛ تهلیراتی که با بررسی بیشتر نها میتـوان در درستیشـان شـ

کـرد .بـاری،

انگلستان توانست با شعار مهارزه با دزدی دریایی ،قرارداد صلح را به قهایل عرب منطقه
تحمیل کند.
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

با تواه به رفتار انگلستان در برخورد با اعراب قواسـم بـه چنـین نتیجـهای میتـوان
رسید که رشد سرمایهداری در نیمه دوم سده هجدهم میالدی دوازدهم قمری) رمـون
بار ،)95 ،به پیدایی اندیشه و انگیزه تجارت زاد و صدور کاال به بازارهای سرزمینهای
شرقی ،اذب سرمایه و روت و دفا از منافع تجاری در هند انجامیـد و منطقـه خلـی
فارس نزد بریتانیا مهم شد .سیاست نمایندگان کمپـانی هنـد شـرقی انگلـیس در خلـی
فارس از عملکرد دویت متهوعش در اروپا و هندوستان تأ یر میپذیرفت کـه مقصـدش
برتری سیاسی ـ اقتصادی بریتانیا بر اهان ن روزگار بود برومند)36 ،؛ چنانکه ویلیـام

125

125

 .1قدیب بناحمد ،شیخ ازیره ایحمرا پس از گذشت اندک زمانی خود را به انگلیسیها تسلیم کـرد .از ایـنرو،
حسن بنرحمه نیز خود را تسلیم کرد .پس از ن اعراب به شـهر بازگشـتند و کمـی پـس از ن شـیخ سـلطان
بنصقر بیقید و شر خود را تسلیم کردند و محمد بنحازه ،امیر نُه سـایه دبـی نیـز در یـین تسـلیم سـلطان
بنصقر حاضر بود .)Hawley,1970,p.114
 .2انگلیسیها ،اعراب قواسم ناحیه و کرانههای انوب خلی فارس را «دزدان دریایی» مینامیدنـد .ترکیـب دزدان
دریایی در منابع ایرانی ،عربی و اروپایی به تعهیرهای گوناگونی تفسیر شده است .کاربرد این ترکیـب در منـابع
ایرانی ،بهانهای برای مشروعیت بخشیدن به حضور گسترده انگلیس در خلی فارس به دستش داد .برای نمونه،
دکتر و وقی مینویسد« :به کارگیری این واژه بدون ش  ،با مقاصد سیاسی و امنیتی صورت پذیرفتـه و اطـالا
ن به عموم دریانوردان زحمتکش این ناحیه ایر واقعی و ایر منصفانه است» و وقی ،ص .)395منابع عربی،
استفاده دویت استعماری انگلستان را از این عهارت ،ایر واقعی و بهانگیزه گسـترش نفـوذ ن دانسـتهاند .شـیخ
سلطان بنمحمد ایقاسمی در دزدان دریایی در خلی فارس مینویسد « :نچه در این مورد باید به خـاطر سـپرد
این است که به کارگیری واژه دزدی دریایی و دزدان دریایی و مهارزه با ن در اسناد و مدارک انگلیسی ،بیشـتر
بیانگر تمایالت توسعهطلهانه و تهلیراتی استعماری است و چندان با واقعیتهـای مواـود در ن زمـان منطهـق
نیست ایقاسمی)124 ،
3. William Pitt.
ویلیام پیت  1759ـ 1806م ) معروف به پیت اوان ،پسر دوم ویلیام پیت پدر ،یرد چاتهـام ،اـوانترین و بـه
باور بسیاری از صاحبنظران ،از بهترین نخستوزیران انگلستان در سالهای  1784ـ  1804 ،1800ـ )1806
بود .کوشش برای تصویب اساسنامه تازهای برای کمپانی هند شرقی  1784م) در پاریمان ،از نخستین کارهای


قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

پیت 3نخست وزیر و یرد اول خزانهداری بریتانیا اواخر قرن هجدهم میالدی  /دوازدهم
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بحرین ،ابو هی ،عجمان و امایقوین ن را امضا کردند .)Saldanha, p 126 1این قـرارداد

« .1تقویت و تحکیم بازرگانی امپراطوری مستعمراتی بریتانیا؛
 .2برتری قدرت نظامی و دریایی ن در سطح اهان».
از دیده او «وقتی منافع تجاری به مخاطره افتد ،باید از ن دفا کـرد یـا نـابود شـد»
هاروید ویلسون .)11 ،چیرگی بر بها ،افـزایش منـافع بریتانیـا ،سـوداگری و داشـتن
اایگاه برتر در برابر دیگر دویتها برای تثهیت رأی انگلسـتان ،در چـارچوب سیاسـت
اامع بریتانیا اای داشت یهر مایه .)198 ،بنابراین ،بریتانیا تسـلط قواسـم را بـر براه
خلی فارس از طریق تنگه هرمز ،برنمیتافت.
نابودی کامل نیروی دریایی قواسم در خلی فارس ،به معنای پایان برتـری بازرگـانی
دریایی بومی بود .انگلستان پس از این توانست بدون رقیب در تجارت منطقهای شرکت
کند .چنین سیاستی هنگامی محقق شد که دیگر نیروهای منطقهای مانند ایران و عثمـانی
نمیتوانستند مستقیم در این زمینه شرکت کنند .بنابراین ،انگلستان انحصار حمل و نقـل
دریایی و مهار نیروی دریایی شیوخ را به دست گرفت و رؤسای قهایل را بهانگیزه مهـار
کردن شهه ازیره عربستان و کرانههای خلی فارس از دید سیاسی ،به دستنشانده خود
در این منطقه بدل کرد و وقی.)406 - 404 ،
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

رویکرد انگلستان به قرارداد صلح عمومی

کارگزاران انگلیسی با استفاده از اهرمهـای فشـار نظـامی و سیاسـی ،دیگـر رؤسـای
قهایل را به امضای درونمایه ایـن قـرارداد واداشـتند و رام رام ن را در سـطح منطقـه
گسترش دادند .از اینرو ،منافع سیاسی و اقتصادی دویت انگلستان تأمین شد و کایر بـا
عقد قرارداد صلح عمومی در سـاماندهی بخشـی از طـرس سـراان مـایکوم در تجزیـه
کرانهها و ازایر خلی فارس توفیق یافت .مهمترین بندها از یـازده بنـد قـرارداد صـلح
عمومی ،چنینند:
 .1طوایف همه دستبردها و دزدیها را متوقف کنند ماده )1؛

126
او بود ستاندیش ،ص.)178
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قمری) همواره دو هدف را دنهال میکرد:

بخواهد ،با او برخورد خواهد شد ماده )2؛
 .3کشتیهای متعلق به شیوخ متعهد در این قرارداد ،باید از پرچم سـفید بـا دایـرهای
سرخ رنگ میان ن استفاده کنند 1ماده )3؛
 .4کشتیهای عرب از این پس باید پروانهای با امضای رئیس داشـتند باشـند و اگـر
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ناخدای کشتی انگلیسی از نها پروانه بخواهد ،باید ن را به او عرضه کنند ماده )5؛
 .5رؤسای عرب باید پروانه را به امضـای نماینـده مقـیم انگلـیس در خلـی فـارس
برسانند ماده )6؛

 .6کسانی که از واگذاری سالس خود خودداری کننـد ،ایـن کارشـان همچـون دزدی
دریایی خواهد بود و اگر طایفـهای چنـین کنـد ،دیگـر طوایـف بایـد انگلیسـیها را در
سرکوبی ن کم

کنند ماده )8؛

 .7بریتانیا باید شیوخ متعهد را در برابر هر حمله خـارای پشـتیهانی کنـد مـاده)10

127

127

این قرارداد را شـیوخ عـرب زیـر رام رام امضـا کردنـد و دستنشـاندگی سیاسـی
انگلستان را پذیرفتند:
شیوخ اعراب متعهد به معاهده 1820م 1235 /ق
نام رئیس قبیله
شیخ زاید بنسیف علی بنمحمد
شیخ حسن بنعلی
شیخ محمد بنحسن
شیخ شخهو
سلطان بن صقر
سلیمان بناحمد لخلیفه
سید عهدایجلیل بنسید
عهداهلل بنراشد
راشد بنحمید

مکان

تاریخ امضای قرارداد

دبی
دبی
دبی
ابو هی
شاراه
بحرین
بحرین
ام ایقوین
عجمان

12ربیع االول  1325ا
 22ربیع االول  1325ا
 20ربیع االول 1325ا
 25ربیع االول  1325ا
 19ربیع االول 1325ا
 9امادی االول  1325ا
 9امادی االول  1325ا
 29امادی االول  1325ا
 29امادی االول  1325ا

 ،WhiteRed pierced .1رنگ سفید پرچم نُنمایندۀ صلح و دایره سرخ میـان ن ،نشـان عربـان قواسـم بـود .بـرای
گاهی بیشتر در اینباره ،ر.ک.Lorimer, p 139 :

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

.)Lorimer, V 3, p 139
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 .2نهرد و انگ رسمی میان دو طرف اعراب) نهاشد و اگر یکی از دو طـرف چنـین

خلی فارس تأ یرگذار بودند ،در عمل با امضای قراردادی به دستنشاندۀ خود بدل کرد
و پس از این میتوانست نظارتش را بر هر تحرکی در خلی فارس کامل کند .انگلستان
با این کار ،تأ یر و حضور نمایندگی ایران را برای تعیین ،توافق و ااـرای ایـن قـرارداد
نادیده انگاشت و در پی کاستن از نفوذ و حاکمیت ایران بـر کرانـههای انـوبی خلـی
فارس بر مد؛ چنانکه از این پس ،کار برقراری مناسهات رسـمی بـا ایـن سـرزمینها ،از
و ایف نمایندگی بریتانیا در خلی فارس به شمار میرفت .افزون بـر ایـن ،بـه ضـعف
نیروی دریایی قااار و ناکار مدی ن در تثهیت امنیت دریـایی نـاتوانی ایـن دویـت در
مقابله با کارهای خودش) ،بـهخوبی گـاه بـود .از ایـنرو ،کـه دنـیس رایـت کارهـای
نمایندگی بریتانیا را در بوشهر پس از انعقاد این قرارداد چنین توصیف میکند:
قرارداد 1820میالدی نقش نماینده شرکت هند شرقی را دگرگـون سـاخت.
[از این پس کارگزار انگلـیس در خلـی فـارس] میبایسـت و یفـه اصـلی
مسؤییت اارای این قرارداد و قراردادهای بعدی را که با شیوخ عرب منعقد
میگردید ،بر عهده گیرد .وی دیگر تاار نهود ،بلکه شخصیت سیاسی مهمی
بود» .)Wright, p 65
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

انگلستان در عقد این قرارداد ،هدفهای زیر را دنهال میکرد:
 .1دستنشانده کردن رؤسای قهایل به قصد مهار سیاسی کامل خلی فارس؛
 .2مهار کامل نیروهای دریایی قهایل و طوایف عرب حاشیه خلی فارس؛
 .3فراهم وردن زمینه شایسته برای برخورداری از انحصار حمل و نقـل دریـایی در
خلی فارس؛
 .4تأمین امنیت کامل گشت و گذار کشتیهای انگلیسی؛
 .5نظارت کامل بر اریان حمل و نقل کاال از طریق اارای طرس بازرسی قایقهـا در
خلی فارس؛

128

 .6به کارگیری سیاسی رؤسای قهایل در قایب وزنههای مقابله با ایـران و عثمـانی در
منطقه؛
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انگلستان در این برهه ،شماری را از قهایل عرب که در مراودات اقتصـادی و نظـامی

سیاستهای توسعهطلهانهاش؛
 .8مشرو نُنمودن حق نظارت نظامی خود در خلی فارس.
فرصتطلهی دویت انگلستان در این زمینه ،مهمتـرین کـار ن بـود .انگلسـتان بـرای
پاسداریِ مستعمرات خود در هند ،به خلی فارس بسـیار تواـه میکـرد .ایهتـه خلـی
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

فارس نه تنها دروازۀ ورود به هند به شمار میرفت ،بلکه این منطقه خـودش نیـز مهـم
مینمود؛ زیرا بخش بزرگی از منافع دویت بریتانیا در ن اـای داشـت .ایـن منـافع بـه
اندازهای ارزشمند بودند که این دویت برای حفظ نها به کارهای نظامی در این منطقـه
دست زد.

قرارداد انگلستان با شیوخ ،دست ورد مناسهی برای انگلستان در برداشـت .ایـن قـرار
داد در دید نخست ،به سود اعراب مینمود؛ زیرا بـه اهر دشـمنیها را پایـان داد و بـه
گفته یرد کرزن ،به نها استقالل بخشید  ،)Lorimer, p 679-682اما پس از ایـن قـرارداد

129

129

شمار دزدیهای دریایی پیش از قرارداد ،بیشتر شد .این مسنله از سویی از این حکایـت
میکند که دزدی دریایی متعلق به ناحیهای خاص نهود ،اما در ن برهه ،بر پایه سـندهای
بریتانیــا ،قواســم دزدان دریــایی شــناخته میشــدند .از ســوی دیگــر ،انگلســتان نیــز در
گستراندن امنیت تجاری کمال در خلی فارس توانـا نهـود .بـرای نمونـه ،رویدادهـای
سالهای  1835 - 1823میالدی 1250 - 1239ا) بـر ایـن دعـوی گـواهی میدهنـد
ستاندیش.)200 - 199 ،
دست وردهای این قرارداد را برای رؤسا و شیوخ اعراب چنین میتوان برشمرد:
 .1نخستین بار مواودیت سیاسی ن طوایف نزد قدرتی بزرگ رسمیت یافت؛
 .2نخستین بار این طوایف میتوانستند ی

پرچم را نشان رسـمی مواودیـت خـود

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

شمار درگیریهای قهیلهای فزونی گرفت و حتی شـمار دزدیهـای دریـایی خُردتـر ،از

بیافرازند؛
 .3شیوخ و رؤسای این طوایف میتوانستند هنگام یزوم بـهویژه هنگـام برخـورد بـا
قدرتهای منطقه مانند ایران و عثمانی ،از حمایت بریتانیـا برخـوردار شـوند و از ایـن
پس ،بر پایه حمایت سیاسی و نظامی انگلستان ،منافعشان با منافع انگلستان ی سان شد
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 .7استفاده از نیروهای پراکنده قهایل در خلـی فـارس بـرای تحقـق نفـوذ و ااـرای

با امضای قرارداد صلح عمومی ،پایگاههای نظـامی و اقتصـادی انگلسـتان در خلـی
فارس معیّن شد .این دویت استعماری زمینه را برای حضور مستقیم و قـانونی خـود در
نقطهای از نقـا حسـاس و راهبـردی اسـتراتژی ) منطقـه پدیـد ورد و توانسـت بـا
بهرهگیری از چنین قراردادهای حضور خود را مشرو نُماید .بسیاری از طوایف عـرب
منطقه تابع ایران یا عثمانی یا عمان بودند و اختالف میان دویتها ،طهیعـی و همیشـگی
بود ،اما پس از قرارداد صلح عمومی ،به پشتوانۀ انگلستان قیّم نها ،با قدرت بیشتری در
برابر ن دویت ها اهر شدند.
طراس اصـلی قـرارداد صـلح عمـومی  1820م) ،کسـی شـنا بـه اررافیـای منطقـه
و فرهنگ عرب به نام سروان پرونت تامپسـون 1بـود سـتاندیش .)198 ،او بـا درایتـی
ویژه توانست انگلستان را خیرخواه اعراب بنُمایـد و درونمایـه قـرارداد را بـه گونـهای
تنظــیم کــرد کــه انگلســتان را نــابرخوردار از منــافع ایــن قــرارداد و انگیــزهاش را در
انعقاد ن ،تنها ایجاد صـلح و امنیـت در خلـی فـارس نشـان دهـد .مهمتـرین پی مـد
بلند مدت این قـرارداد کـه در مناسـهات منطقـهای خلـی فـارس بسـیار تـأ یر گـذارد،
چنینند:
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .1زمینه پیدایی کشورهای حاشیه انوب خلی فارس ،با این قرارداد فراهم شد؛
 .2نخستین بار در تاریخ کرانههای شمایی شـهه ازیـره عربسـتان ،بهواسـطه قـدرتی
خارای ،طوایف عرب به واحدهای سیاسی مستقل از حوزۀ حاکمیت ایـران و عثمـانی
بدل شدند که ادعاهای بعدی مایکیـت سـرزمینی بـر پایـه همـین پدیـده ،اسـتوار شـد
مجتهدزاده)165 ،؛
 .3برای نخستین بار واحدهای سیاسی تازهای در خلی فارس پیدا شدند که ماهیـت
سیاسی نان را قدرتی خارای تأیید کرد؛
 .4پرچمی که به شیوخ اعطا شد ،نخستین نماد رسمی مواودیت این شیخنشینها و
نشان استقالل کمابیش نسهی نان بود

P 38-39

 .)Amirahmadi,ایـن پـرچم بعـدها بـه
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1. Prunt Thompson.
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شیخ نوری.)55 ،

 .5بریتانیا برای حفظ منافع سیاسی و نظامی خود ،هنگام یزوم توانست از این قرارداد
بهره بهرد و حمایت منطقهای قهایل را برای خودش تضمین کند.
امارتهای عرب پس از قرارداد صلح عمومی همچنان به کشمکش بـر سـر مسـائل
سیاسی و اقتصادی دچار بودند .انگلستان در  1835میالدی  1251ا) نها را به امضای
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

قرارداد ترک مخاصمه ادیدی واداشت؛ چنانکه قرارداد صلحی میان اعراب متصایح به
امضا رسید  1843م  1259 /ا) که بر پایه ن تا ده سال میبایست کشمکشها را کنار
میگذارند و پس از ن دوباره قرارداد را تمدید میکردند  .)Saldanha, p 192-195پـس
از این ،انگلستان برای تثهیت بیشتر سلطه خود بر منطقه ،به انعقاد قرارداد صلح ااویدان
یا پایـدار 1بـا شـیوخ عـرب دسـت زد  1853م  1269 /ا) رنویـد ویلسـون.)244 ،
انگلستان پس از قـرارداد صـلح ااویـدان ،کرانـههای دزدان دریـایی را شیخنشـینهای
«سواحل متصایحه »2خواند و از  1853تا  1952میالدی  1350 - 1269ش)؛ یعنـی 99

131

131

مواب شد که شیوخ عرب در برابر حمایتهای بریتانیـا از نـان ،دربـاره حفـظ صـلح
متعهد شوند و همین موضو بعدها به ابزار ایـن کشـور بـرای نظـارتش بـر تخصـی
امتیازات نفتیِ شیخنشینهای ساحلی خلی فارس بدل شد هاییس.)15 ،
واکنش دولت ایران در برابر رفتار انگلستان در خلیج فاارس و قارارداد صالح
عمومی ( 1820م  1235 /ق)

مقامات بریتانیا در بوشهر ،با انعقاد قرارداد صلح عمـومی بـرای نظـارت بـر ااـرای
درونمایه ن ،به دنهال برپایی پایگاه دریایی در خلی فارس بـود .نـان پـس از بررسـی
اایگاه ازیرههای منطقه ،قشم را مرکز و موقف کشتیهای بریتانیایی در دهانـه خلـی
فارس برگزیدند رنوید ویلسون .)247 ،انتخاب ازیره قشم  ،4مخایفت دویت ایران را

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

سال ،بر همه امور شیوخ متصایح نظارت میکرد .سیاست «سیستم مهتنـی بـر معاهـده»3

1. Lasting Peace.
2. Trucial Coast.
3. Treaty Based System.
 .4بریتانیا قشم را پارهای از قلمرو امام مسقط خواند.
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پرچم ادید کشور امارات متحده عربی بدل گشت؛

اندیشه داشتن ازیرهای در خلی فـارس ،از میانـه سـده هیجـدهم مـیالدی در ذهـن
انگلیسیها پیدا شد؛ ازیرهای که اهمیت بازرگـانی و راهبـردی اسـتراتژی ) بسـیاری
داشت و پایگاهی دریایی بـرای مهـارزه بـا اعـراب قواسـم بـه شـمار میرفـت .چنـین
اندیشهای نخستین بار به دییل اهمیت راهبردیاش عرضه شد ،امـا بعـدها بـه «دکتـرین»
دفا از هند ،در گفتار مایکوم بسط یافت .او نخست در اویین سفرش به ایران  1800م
 1215 /ا) ،قشم را پایگاهی برای بریتانیا در نظر ورد

p 654

Yapp,؛ محمود )138 ،و

پس از ن سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میالدی) بریتانیـا ایـن راهبـرد را در خلـی
فارس دنهال کرد.
کارهای خودسرانه نیروی دریایی بریتانیا در خلی فارس و دخایتش در امور سـاکنان
مقــیم ازایــر ایــران ،اعتــرای دویــت ایــران را در پــی داشــت؛ چنانکــه دربــار ایــران
به فراخوانی و عزل ویلیام بروس نماینـده مقـیم بوشـهر و نـا ر اصـلی فعاییـت ایـن
نیروها در خلی فارس) به سـفارت انگلسـتان در تهـران و حکومـت بمهنـی پرداخـت
 .)Wright, p 65-66مهمترین دالیل مقامات ایران بر درخواست عزل بروس ،چنین بود:
 .1دخایت در مناسهات حاکم فارس و بحرین؛
 .2مصادره و تصرف کشتیهای مردم بندر ینگه؛
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

 .3سوزاندن کشتیهای برخـی از مردمـان ازیـره خـارک بـه بهانـه مجـازات نـان
.)Kelly, p 161
بروس ،نماینده سیاسی انگلستان در خلـی فـارس ،پـس از یـافتن مـدارکی دربـاره
حضور دزدان دریایی در نواحی یاد شده در اعترای ایران ،از رفتار و حملـه نیروهـای
انگلیسی به این نواحی پوزش خواست .پـس از مـذاکراتی میـان او و زکیخـان ،نائـب
ایایت فارس ،قراردادی میان دو طرف در شیراز بسته شد هشـتم گوسـت  / 1822دوم
ذیایعقعده  )1237که «معاهده شیراز» یا «قرارداد بروس ـ زکیخان» نام گرفت.
امضای این قرارداد ،توفیق بزرگی در دیپلماسی ایران به شمار میرفت؛ زیرا بـر پایـه

132

درونمای ـۀ ن ،انگلســتان حــق حاکمیــت ایــران را بــر بحــرین ،رســمی میدانســت و
سیبدیدگی کشتیها و بندرهای ایرانی را اهران میکرد ر.ک :مؤمنی و دیگران- 89 ،
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با دخایت انگلستان در امور داخلیاش در پی داشت.

مقـامش برکنـار کـرد

No 1491,1st Nov1822; Saldanha, p 144-145

)S.G.B,؛ زیـرا

سیاست انگلستان در ن برهه بر کانون حمایت از استقالل شیوخ خلی فارس بـر پایـه
قرارداد  1820میالدی  1235ا) میگشت .ایهته این موضو به ناخرسندی دربار ایـران
انجامید .فتحعلی شاه در این زمان میکوشید تا بریتانیا را در مسنله قفقاز و ذربایجان با
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

خود همرا کند و از اینرو ،دویت ایران واکنش مناسهی در ایـن زمینـه نشـان نـداد ،امـا
انگلستان چندان به ایران تواه نمیکرد ر.ک :کمهـل50 - 20 ،؛ ذوقـی16 ،؛ مجموعـه
اسناد روابط خارای ایران و بریتانیا.)75 - 47 ،
با تواه به روند این رویدادها میتوان دریافت که مسنله قـرارداد صـلح عمـومی و
دستنشاندگی بحرین نزد بریتانیا ،تا پایان دوره قااار ،حتـی تـا عصـر پهلـوی دوم ،از
مسائل اختالفی ایران و انگلستان به شمار میرفـت و ابـزار مهمـی بـرای فشـار وردن
بر ایران به کار گرفته میشـد .حکومـت قااـار ابزارهـای درخـوری بـرای رویـارویی

133

133

ایرانی بر بحرین ،نا شنایی دویتمردان ایـران بـا وضـع ااتمـاعی بحـرین و مشـکالت
فراوان در روابط خارای ،از ناتوانیهای ایران در این زمینه بود .به هر روی ،دیپلماسـی
انگلستان در ایـن دوره وضـع پیچیـدهای بـرای حکومـت قااـار پدیـد ورد؛ چنانکـه
ایران نتوانست در این دیپلماسی مؤ ر باشد ،اما دویت قااار بـهرام همـه ایـن فشـارها
و تهدیدات ،هیچگاه حق حاکمیت خود را بر بحرین نادیده نگرفت و از همه ابزارهـای
خود برای دستیابی به حقوا ایران بهـره بـرد ر.ک :نفیسـی) .بنـابراین ،حـل مسـنله
ناتمام و مشکل بحـرین ،تـا نیمـه قـرن چهـاردهم شمسـی بـه سـرانجام نرسـید ر.ک.
مجتهدزاده.)158 ،
نتیجه

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

با فشارهای انگلیس در دست نداشت .نداشتن ناوگان دریایی ،تثهیـت نشـدن حاکمیـت

حکومت قاااریه 1344 - 1210ا) در ااز سـده سـیزدهم هجـری بـه مشـکالت
داخلی و خارای بسیاری دچار و از اینرو ،در دخایت مستقیم در امـور خلـی فـارس
ناتوان شد .حل مسنله قفقاز به همت قا محمدخان ،شورشهای پس از مرگ وی ،ااز

133
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 ،)104اما حکومت هندِ انگلیس ،اارای این قرارداد را الزم ندانست و حتی بروس را از

رویدادها بسیار تأ یر پذیرفت .قهایل ساکن خلی فارس در این برهه بر ا ر سرگرم شدن
ایران به مسائل داخلی و منطقهای در شـمال و شـرا کشـور ،توانسـتند رونـد افـزایش
قدرتشان را پی بگیرند؛ چنانکه بخشهای گستردهای را از مناطق انوبی خلی فارس و
تجارت دریایی ن به دست گرفتند.
مهمترین سیاستهای بریتانیا در خلی فـارس در سـده نـوزدهم ،بـر کـانون هنـد و
تجارت با ن میگشت و حفظ ن و دفا از مرزهایش ،نزد دویت یندن بر دیگر کارهـا
اویویت داشت .با تواه به این انگیزه ،هر رویدادی زمینه را برای دست بـردن بریتانیـا
در خلی فارس فراهم میکرد .بزرگنمایی ماارای دزدی دریایی در همین برهه ،بـرای
تقویت هدفهای خاص انگلستان صـورت پـذیرفت کـه پی مـدهای ویـژهای داشـت؛
چنانکه ارتهاطش با منافع سیاسـی و تجـاری ن در خلـی فـارس ،انکارناپـذیر اسـت.
انگلستان با انعقاد قرارداد صلح عمومی و توسل به نیروی دریایی کار مد خود ،در عمل
زمینههای انتقال اوامع پیرامونی خلی فارس را بـه قلمـرو اسـتعمار انگلسـتان فـراهم
ورد؛ زیرا قرارداد  1820میالدی  1235ا) سر ااز چیرگی ارب بر منطقه ،منابع ن و
پیدایی شیخنشینهای خلی فارس و بعدها کشورهای کرانـه انـوبی خلـی فـارس در
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

134

قایب واحدهای سیاسی مستقل بود.
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انگهای ایران و روس ،اوضا پیچیدهای را پدید ورد و مسائل خلی فـارس از ایـن

 .1اسدپور ،حمید  ،)1387تاریخ اقتصاای
فارس یر عصر افشاریه

یاایاخ یجاا

زندیه ،تهـران ،انتشـارات مؤسسـه

تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

 .2امین ،عهـداالمیر  ،)1370منافع بریتاناا یر یجا

فاارس،

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

ترامه علی راهییزدی ،تهران ،امیرکهیر ،چاپ اول.

 .3برومند ،صفورا  ،)1381یرکنسولگر

بریتاناا یر بوشارر

(1332 - 1177ق 1914 - 1763 /م) ،تهــران ،مرکــز چــاپ و
انتشارات وزارت خاراه.
 .4پایمر ،روزول  ،)1357تاریخ جران نو ،ترامه ابوایقاسم طاهری ،تهران،
امیرکهیر.

135

135

( 1925 - 1900م) ،تهران ،انتشارات ژنگ.
 .6رمون بـار  ،)1357اقتصای یاایا  ،ترامـه منـوچهر فرهنـگ ،تهـران،
انتشارات سروش.

 .7ستاندیش ،اـان  ،)1383ایران

یجا

فاارس ،ترامـه عهدایرضـا

ساالر بهزادی ،تهران ،نشر نی.

 .8سدید ایسلطنه ،محمدعلیخان  ،)1370تاریخ مسقط

عمان ،بحرین

و قطر ،بیاا ،بینا.

 .9ــــــــ ،)1368 ،بندرعباس

یجا فارس ،تصحیح احمد اقتداری،

تهران ،دنیای کتاب.

 .10ایعابــد ،صــایح محمــد 1976م) ،ی ر القوایااف فااخ ال جااا

قراداد صلح عمومی؛ هدفها و پی مدها  1820م 1235 /ا)

 .5ذوقی ،ایـرج  ،)1368تااریخ ایاران

قادر ها

بارر

العربخ ،مطهعه ایعانی ،برداد.

 .11ایقاسمی ،شیخ سلطان بنمحمد  ،)1383یزیان یریایخ یر یجاا
فارس ،ترامه محمدباقر و وقی ،تهران ،نشر همسایه.
اران ،ترامــه وحیــد
ااه ایا
قها
اران
 .12کـرزن ،اــرج  ،)1350ایا

135
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کتابنامه

 .13کمهل ،سـراان  ،)1384یاییاشتها

ر زانه یرجان کمبل،

نماینده انگلیس در ایران ،تحقیق و تعلیق و توضیح ابراهیم تیموری ،تهران ،دانشگاه
تهران.
 .14یوتسکی ،والدیمیـر  ،)1369تاریخ عرب یر قر ن جدید ،ترامـه
پرویز بابایی ،انتشارات بوعلی ،تهران.

 .15مایه ،یهر؛ ایـزاک ،ژول  ،)1367تاریخ قرن هجادهف
امورا ااور

کبااار فرانسااه

انقا ب

نااا ج ون ،ترامــه

رشیدیاسمی ،تهران ،دنیای کتاب و نشر علم.

 .16مجتهدزاده ،پیـروز  ،)1380امناات
یجا

مساا ل یارزمانخ یر

فارس ،ترامه امیر مسعود ااتهادی ،تهران ،دفتـر مطایعـات سیاسـی و

بینایمللی.

 .17ـــــــــــ ،)1382 ،کشاااورها
ژ و جتاک یجا

مرزهاااا یر من قاااه

فارس ،ترامه و تنظـیم حمیدرضـا ملـ

محمـودی

نوری ،دفتر مطایعات سیاسی و بینایملل.
 .18مجموعه اسناد روابط خارای ایـران و بریتانیـا  ،)1379 1224-1257بـه کوشـش
سال سوم ،شماره نهم ،بهار 1392

حسین احمدی ،مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ،تهران.

 .19محمود ،محمود  ،)1344تاریخ ر اباط یاایاخ ایاران
انگجاس یر قرن نوزیهف ،تهران ،اقهال.

 .20نفیسی ،سـعید  ،)1333بحرین حقوق هرار

هفتصد یااله

ایران ،تهران ،کتابفروشی طهوری.

 .21واداال  ،)1367یجا

فارس یر عصر ایاتعمار ،ترامـه شـفیع

اوادی ،تهران ،سحاب.

 .22و وقی ،محمـدباقر  ،)1384تااریخ یجاا
136

فاارس

ممالاک

همجوار ،تهران ،سمت.

 .23ویلسون ،رنوید  ،)1374یجا

فارس ،ترامه محمـد سـعیدی ،چـاپ دوم،
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مازندرانی ،تهران ،بنگاه نشر و ترامه کتاب.

 .24ویلسون ،هارویـد  ،)1366ن ست

زیران انگجااس ،ترامـه اـالل

رضاییراد ،تهران ،نشر گفتار.

 .25هــاییس ،روزمــاری  ،)1372امنااات یجااا
مؤیسه م العا

فااارس (گاارار

یفاعخ لندن) ،ترامه حاکم قاسـمی ،تهـران،

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

9

سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389
سال اول ،شماره یکم ،پاییز 1389

دانشگاه امام حسین.

 .26هوشنگ مهدوی ،عهدایرضـا  ،)1355ر ابط یاارجخ ایاران از
ابتدا جنگ جرانخ ا ل ،تهران ،انتشارات امیر کهیر.
مقالهها
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همایش بانالمججخ یجا
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