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 چکیده
های قرن نـوزدهم مـیالدی ) دوازدهـم ه.ش( تـا پایـان برای دولت انگلستان، از آغازین دهه   

تـرین گسترش نفوذ و سلطه بـر ایـران و در رأس آن خلـیج فـارس، از مهم جنگ جهانی دوم،
ترین سرزمین مستعمرۀ انگلسـتان عنوان مهم محافظت از هندوستان، به .آمدشمار می اهداف به

های انگلستان بـرای تلزم تسلط بر آبراه تجاری و بازرگانی خلیج فارس بود. تالشدر شرق، مس
عنـوان  تسلط بر این منطقۀ استراتژیک در دوران صفویه تقریباً ناموفق بود؛ اما تسلط بر هند بـه

های دیگـر های این دولت را در جهت حفظ آن در برابر قـدرتنبض اقتصادی انگلستان تالش
شـاه و آغـازین فتحعلی های پایانی حکومتبیشتر کرد؛ که نمود بارز آن، در سالاروپا بیشتر و 

شود. مبارزه با تجارت برده در خلیج فارس در آن زمـان، های حکومت محمدشاه دیده میسال
 دستاویز  دولت انگلستان برای تسلط بیشتر بر آن منطقه بود. 

دولت انگلستان در راستای مبـارزه های دغدغهسوال بنیادی این پژوهش این است که مهمترین 
با برده داری چه بود و اینکه آیا در پس این اقـدامات، گرایشـات انسـان دوسـتانه ایـن دولـت 

 اولویت داشت یا تالش در جهت تسلط سیاسی بر این منطقه استراتژیک؟

نفوذ بیشتر بـر فرضیه اساسی در این پژوهش، اقدام انگلستان را صرفاً اقدامی سیاسی در جهت  
 کند.خلیج فارس و در نتیجه محافظت از هندوستان قلمداد می

 فروشی، خلیج فارس، حکومت قاجاریه: انگلستان، بردهواژگان کلیدی
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 مقدمه

توان با شروع اقـدامات های آغازین دولت انگلستان را برای تسلط و نفوذ در ایران، میتالش   
زمان استعماری این دولت و سایر دول اروپایی در قرن هجدهم میالدی ) دوازدهم شمسی( هم

دانست. روابط ایران با این قدرت بزرگ، از زمان صفویه، و به ویـژه از زمـان شـاه عبـاس، بـه 
های سمی خود آغاز شد و سفیران سیاسی و بازرگانی از جانب دو طرف راهی سرزمینشکل ر

زمـان بـا های ایـران و نیـز همطرف مقابل شدند؛ اما با پایان یافتن حکومت صفوی و آشـفتگی
شد. در ایران بسـته بـه اینکـه های افشاریه و زندیه، این ارتباطات گاه و بیگاه دنبال میحکومت

رسیدند، روابط با این دولـت نیـز با چه موضعی نسبت به انگلستان به قدرت میچه خاندانی و 
توان شاهد نفوذ زمان با این مرحله از تاریخ ایران، میشد. همهای زیادی میدچار فراز و نشیب

هرچه بیشتر انگلستان در شرق دور، و به خصوص هندوستان، بود؛ به نحوی که با پایان یـافتن 
های اسـتعماری کار آمدن سلسله قاجـار، پایـه اریه و زندیه در ایران، و رویدورۀ حکومت افش

یابی بـه نمود. از طرف دیگر، انگلستان در مسـیر دسـتانگلستان در هند استوارتر از گذشته می
هیچ عنوان بـدون رقیـب نبـود. چـه زمـانی کـه در اهداف استعماری خود در ممالک شرقی، به

سلطۀ بیشتر بر خلیج فارس در دوران صفوی، ناچـار از درگیـری  جنوب ایران بر سر تصرف و
هـای جدیـد در ایـن با پرتغال و هلند و اسپانیا بود، و چه در دوران متأخر که بـا ظهـور دولت

هـای ها، تالشبایست برای نفوذ مـؤثرتر در ایـن سـرزمینعرصه از جمله روسیه و فرانسه، می
های آزاد، و نیز فرانسـه در یابی به آبروس برای دستبیشتری از خود نشان دهد؛ زیرا دولت 

توجـه توانستند به هند و تجـارت بـا ایـن سـرزمین زرخیـز بیپی کسب متصرفات بیشتر، نمی
های ایـن دولـت باشند. این عوامل به عالوۀ نبود قدرتی در ایران کـه بتوانـد در برابـر سیاسـت

ستان را در عزم خود مبنی بر تسلط بـر ایـن تری از خود به نمایش بگذارد، انگلواکنش مناسب
تر تـر و مصـممها و محافظت از هندوستان با امـن نگـه داشـتن خلـیج فـارس راسـخسرزمین

شـاه، بـرای ها با درخواست انگلستان از پادشاه وقـت ایـران، فتحعلینمود. شروع این تالشمی
وسـیه بـود. پـس از مـرگ گرفتن امتیازات بیشـتر در ایـران ماننـد همتـای اسـتعماری خـود، ر

شاه و به حکومت رسیدن محمد شاه، و به تبع آن صدارت حاج میـرزا آقاسـی، تـالش فتحعلی
خصوص خلیج فارس، به شکل دیگری انگلستان برای نفوذ بیشتر در مناطق جنوبی ایران، و به 

ت، سـاخانجام شد. آنچه که مسـیر انگلسـتان را بـرای نفـوذ بیشـتر در ایـن منطقـه همـوار می
قراردادها و معاهداتی بود که در اوایل قرن نوزدهم با شیوخ عـرب در ناحیـۀ خلـیج فـارس و 
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پادشاهی عمان به ام ا رساند. این امر بعدها موجـب شـد انگلسـتان بتوانـد رضـایت و اجـازۀ 
 محمد شاه را در جهت جلوگیری از تجارت برده در خلیج فارس به دست آورد. 

واکاوی اهداف مهم انگلستان در جهت مبـارزه بـا بـرده داری در مسأله ی اساسی این پژوهش 
خلیج فارس است. بر این اساس میتوان پرسید که آیا همان گونه که در مدعیات این دولـت بـه 

انسان دوستانه نقـش اصـلی را در تالشـهای انگلسـتان های شد دغدغهمی صورت ظاهری بیان
تحوالت جهانی و اوضـاع داخلـی ایـران در ابتـدای  داشت یا سیرمی برای مبارزه در این راه وا

 قرن نوزدهم اهمیت منطقه ی خلیج فارس را برای این دولت نمایان ساخته بود؟ 
هدف این پژوهش یافتن پاسخهایی برای این پرسشهاست. بدین جهت ابتدا با نگـاهی تـاریخی 

ه ی سـلطنت محمـد شـاه سیر تالشهای دولت انگلستان قبل از آغاز قرن نوزدهم تا ابتدای دور
شود تا بر اساس استنادات و شواهد تاریخی روند تسلط ایـن شود و سپس تالش میمی بررسی

دولت بر خلیج فارس در اواسط دوره قاجار و تـالش آنهـا در جهـت مبـارزه بـا بـرده داری و 
 اهداف مهمی که این دولت در پی دستیابی به آن بود تحلیل شود.

نشینان خلـی  فـارس در ابتـدای طق جنوبی ایران و روابط آن با شیخنفوذ انگلستان در منا
 قرن نوزدهم

 
های در ابتدای قرن نوزدهم، با توجه به گسترش نفوذ انگلستان در هند، نیاز بـه تحکـیم پایـه   

قدرت انگلستان در خلیج فارس به منظور محافظت از مستعمراتش، بیش از هر زمان دیگری به 
م. کمپانی هند شرقی، دفتر اصلی خود را از بصـره بـه 1778ق./1192سال  در»خورد. چشم می

بوشهر منتقل کرد و خلیج فارس و سواحل ایران اهمیت تجاری بیشتری برای انگلـیس یافـت. 
گسترش حوزۀ کمپانی هند شرقی، مراودات انگلیس و ایران را از جهت تجاری خـود بـا آغـاز 

شاه، رونـد قبل از به حکومت رسیدن محمد شاه، در زمان فتحعلی 3«روابط دیپلماسی تغییر داد.
بود. قراردادهایی که در این زمان رو به گسترش نفوذ انگلستان در مناطق جنوبی ایران آغاز شده

های انگلستان را برای تسلط از طرف نمایندگان انگلستان با دربار ایران منعقد شد، شروع تالش
بـه سـال »د؛ امری که بعدها در زمان محمد شاه به اوج خـود رسـید. دهبر این مناطق نشان می

شاه مذاکره نمود و برای بازرگانـان انگلسـتانی و ه.ش( سر جان ملکم با فتحعلی1179م. )1800
هندی، قراردادهای بازرگانی بست و برای آنان امتیازات و انحصاراتی کسب نمود. بـه ویـژه بـا 
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عـالوه بـر ایـن،  4«شـد.ای داده ها امتیازات ویژهه انگلستانیه.ش(ب1220م. )1841عقد قرارداد 
ها بعد، زمانی که ایران به شدت سرگرم جنگ با روسـیه بـود، قـرارداد دیگـری از جانـب سال

یکـی از قراردادهـای جنجـالی ایـران و انگلسـتان در دورۀ »انگلستان با دربار ایران منعقد شد. 
ه بین ویلیام بروس، نمایندۀ مقـیم انگلسـتان در بوشـهر، و ای است کشاه قاجار، معاهدهفتحعلی

ام اوت هجـری برابـر بـا سـی 1237حجۀ سال خان نوری، وزیر ایالت فارس، در ذیمیرزا زکی
توان نتیجۀ واکنش حکومت ایران به حملـۀ گسـتردۀ میالدی بسته شد. این قرارداد را می 1822

شاه قاجار کـه بـه مـدت عمومی دانست. فتحعلیانگلستان در خلیج فارس و عقد قرارداد صلح 
توانست موقعیت حساس و در حـال ده سال در جنگی تمام عیار با روسیه به سر برده بود، نمی

البتـه  5«تغییر خلیج فارس را به خوبی درک کنـد و در مقابـل آن واکـنش خـوبی نشـان دهـد.
در نتیجۀ رقابت با همتای روس خـود موفقیت انگلستان را در انعقاد قرارداد پاریس با ایران، که 

توان از عوامل مهم بسـط نفـوذ سیاسـی ایـن کشـور در ایـران دانسـت. صورت گرفته بود، می
انگلستان پس از موفقیت بزرگی که در عقد معاهدۀ پـاریس بـه دسـت آورد، در صـدد حفـظ »

 6«برآمـد. منافع حاصله از آن موفقیت و تحکیم نفوذ و بسط سیاست استعماری خـود در ایـران
دولت انگلستان در همین زمینه از اواخر قرن هجدهم، اقدام به گسترش روابط خود با حکـام و 

اش در هنـد بسـیار بااهمیـت های خلیج فارس کرد؛ زیرا این امر برای اهداف اسـتعماریدولت
م. قـراردادی را موسـوم بـه 1820ه.ق/ هشـتم ژانویـه  1199صفر سـال 18ها در انگلیسی»بود. 
ای از معاهـدات ، با شیوخ عرب خلیج فارس ام ا نمودند. این قـرارداد نمونـه«رارداد اساسیق»

گویـد بـه فرمانـدهان این قرارداد می 5شد. مادۀ ها با حاکمان این منطقه محسوب میاین دولت
شـود تـا تـردد کلیـۀ سـفاین دریـایی را، از جملـه های جنگی انگلسـتان اجـازه داده میکشتی
ایـن  6تعلق به اعراب، در خلیج فارس تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد. مـادۀ های مکشتی

سازد تا نماینـدگان خـود های حاشیۀ خلیج فارس را مکلف میقرارداد، حکام و شیوخ سرزمین
های سیاسی در مسائل عمدۀ داخلـی نـزد نماینـدۀ سیاسـی انگلسـتان را برای اخذ دستورالعمل
، سـواحل مزبـور در ادبیـات عـرب بـه سـواحل دزدان «رارداد اساسیق»بفرستند. پس از انعقاد 

م. انگلسـتان 1785ق./  1199دریایی مشهور گشت. با پیوستن بحرین به این قـرارداد در سـال 
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برای دولت انگلستان در این زمان روابـط، نـه  7استقرار و قیمومیت خود را بر منطقه آغاز نمود.
هـای مسـتقر در خلـیج فـارس از اهمیـت بـاالیی ان و دولـتتنها با ایران، بلکه با تمام حاکمـ

اسـتدالل دولـت انگلسـتان در »زد. برخوردار بود. انگلستان در این راه به هر اقدامی دست مـی
اسـاس کـه استعمار مردم جزایر و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس با رواج این نظریۀ سیاسـی بی

هند حاکم است، آغاز شـد. بـر اسـاس ایـن ست که بر حاکمیت خلیج فارس متعلق به دولتی ا
نشـین مسـقط ه.ش توجه خود را به سلطان 1125م./ 1798ه.ق/ 1213نظریه، انگلستان در سال 

فارس با سـلطان  معطوف نمود و سپس قراردادی مبنی بر قبول برتری ناوگان انگلیس در خلیج
جزیرۀ عربسـتان نگلیس در شبهعمان ام ا کرد که بر اساس آن، مسقط به اولین پایگاه استعمار ا

تبدیل شد. دولت انگلیس با داشتن این پایگاه، اقدام به تقویت ناوگـان دریـایی خـود در مسـیر 
دریایی هند نمود و سپس ناوگان نیرومندی در خلیج فارس مستقر کرد. انگلیس به بهانۀ مبارزه 

تان نمود و تعـداد زیـادی از جزیرۀ عربسهای ساحلی شبهبا دزدان دریایی اقدام به تصرف کرانه
های خود به خاک و خون کشید و سـرزمین آنـان را بـا قبایل عرب را به جرم دفاع از سرزمین

خاک یکسان نمود. دولت انگلیس مدعی مبـارزه بـا دزدان دریـایی و تجـارت بـرده و قاچـاق 
 8«اسلحه در خلیج فارس بود.

ها، بـر اعمـال کارگزاران انگلستانی و وهابیرسد در این دوره، نزدیک شدن رابطۀ به نظر می   
انحصارات تجاری گسترده در خلیج فارس توسط کمپانی هنـد شـرقی  تـأثیر زیـادی گذاشـته 

  9باشد.
 

 داری و شیوع آن در خلی  فارس:برده
نشینان عرب حاشیۀ خلـیج فـارس شود، تأثیر شگرف همراهی شیخگونه که مشاهده میهمان   

ها غیرقابل انکـار اسـت. عماری انگلستان، در اجرای هر چه بهتر این سیاستهای استبا سیاست
های دیگـر، بـه های استعماری میان انگلستان و قدرتدر ادامۀ این روند، و نیز گسترش رقابت

خصوص روسیه، انگلستان برای جلوگیری از نفوذ این کشور در این مناطق، اقدامات جدیـدی 
توان به همین موضوع خریـدوفروش بـرده در اد که از جملۀ آن میرادر دستور کار خود قرار د
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 ای طوالنی در تاریخ این ناحیه داشت.خلیج فارس اشاره کرد؛ امری که سابقه
در خالل سدۀ هجدهم میالدی )یازدهم شمسی( تجارت برده در خلیج فارس، نسبتاً نـاچیز »   

قای شرقی، اتیوپی، سومالی و بلـوك در آن های مختلف آفریبود. با وجود این، بردگانی از ملیت
شـدند. بازارهـای عمـدۀ فـروش بـرده در خلـیج فـارس عبـارت بودنـد از خرید و فروش می

کشـی الخیمه، بندرعباس، بندر لنگه، بوشهر و بم. از کار بردگان نیز به طرق گونـاگون بهرهرأس
عنوان بـه -2النهـرین. بین به عنوان سرباز در جنوب ایران و جزیرۀ خارک، قشـم و -1شد: می

به عنوان نوکر خانگی یا غـالم در شـهرهای  -3ملوان و کارگر در بندرهای عمدۀ خلیج فارس. 
عنوان صیاد مروارید در جزایر بحرین، بنـدر به -4بندری خلیج فارس و شهرهای جنوب ایران. 

تا ششصد نفر بوده است. لنگه و بندرعباس. میانگین ساالنۀ تعداد بردگان، به تخمین بین پانصد 
کردند، اغلب عرب و یا هندی بودند. این روند در سدۀ هایی که آنها را وارد میناخدایان کشتی

نوزدهم دچار دگرگونی شد؛ هم از لحاظ تعداد و هم از نظر مشکالتی که در راه حمـل و نقـل 
ی از اروپائیـان سـدۀ ها پدید آمد. عامل اصلی این تحول را باید در دگرگونی اندیشـۀ برخـبرده

در همین ارتباط، توماس ریکس در کتاب اعراب و تجارت بـرده  10«وجو نمود.هجدهم جست
داری در مستعمرات خود، این امـر را در خلـیج انگلستان در ادامۀ سیاست لغو برده»نویسد: می

اق، هند و آوردند و از آنجا به ایران، عرفارس و به خصوص مسقط نیز که بردگان را به آنجامی
دیگر نقاطی که به نحوی با خلیج فارس در ارتباط بودند، به اجـرا درآورد. بـه گـزارش منـابع، 

پوست در حجاز و یمن هم وجود داشته است؛ چرا که در مقایسه بـا دیگـران، تقاضا برای سیاه
و مقصد  11«قیمت و برای کارهای سخت و دشوار، نامناسب بودند.های حبشی عموماً گرانبرده

توان به طور قطـع معـین نمـود. کاپیتـان خط سیر غالمان را بعد از خروج آنان از وطنشان نمی
رد پا و اثر این بیچارگان را از موقعی که در حوالی بحیرات آفریقا اسیر شـده »گوید: کلمب می

فروشـی بردهکنند تا موقعی که به بازار عمومی و در امتداد سواحل آفریقا و عربستان حرکت می
رسند میتوان دنبال نمود؛ لیکن از آنجا دیگر از نظر ناپدید شـده و هـیچ گونـه الحد میدر رأس

بینیم کـه ماند. عاقبت بعد از فروخته شدن در بازار آنها را میاثری از رد خط سیر آنها باقی نمی
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به نوکری و بنـدگی اند ویا پردازند یا غالم مشایخ عرب شدههای عمان به غواصی مییا در آب
 12«اند.تجار ایران درآمده

با توجه به اوضاع خلیج فارس در این زمان و نیاز انگلستان به تثبیت جایگاه و پایگـاه خـود    
 در این مطقه، این دولت باز هم دست به انعقاد قراردادهایی با حکام خلیج فارس زد.

م. حکام منطقه را در کنفرانسـی 1825 ق./ 1269انگلستان در راه تثبیت سلطۀ خود در سال »   
ام ا کردند که طبق آن مقامـات « صلح جاویدان»جمع کرد. آنها قرارداد دیگری را تحت عنوان 

انگلیسی اجازه یافتند بر خالف گذشته، نه تنها با دزدان دریایی مبارزه کنند بلکه به بهانۀ حفـظ 
ارس به وقوع بپیوندد مداخلـه کننـد. ای که در سواحل خلیج فامنیت خلیج فارس در هر حادثه

بدین ترتیب رسماً مبادرت به شناسایی حمایت بریتانیا از خود کردنـد. از ایـن تـاریخ بـه ایـن 
  13«اند.گفته« متصالحه»های سواحل نشینشیخ
 
 های استعماری:فرمان لغو خریدوفروش برده از جانب دولت 
ه در اواسط قـرن نـوزدهم مبـادرت بـه لغـو انگلستان، متعاقب کشورهای استعماری دیگر ک   
داری در مستعمرات خود نمودند، اقدام به اجرای این سیاست نمـود. ایـن عمـل از طریـق برده

مجلس انگلستان در واقع در حکم مجوزی برای سربازان و سـردمداران ایـن کشـور در ناحیـۀ 
 خلیج فارس بود تا اقدامات خود را آغاز کنند.

م. مجلس ملی فرانسه، خریدوفروش غالم و کنیز را در تمام مستعمرات خـود 1794در سال »   
ها و کنیزها را در آنجا آزاد کرد. البته این اقدام فرانسه نیـز مـؤثر افتـاد. قدغن نمود و تمام غالم

 دولت انگلستان نیز الیحـۀ آزادی غـالم و کنیـز را در مسـتعمرات ایـن 1799بنابراین در سال 
دولت به پارلمان پیشنهاد نمود؛ ولی تصویب نگردید. چون که ملت انگلیس بیش از هـر ملتـی 

م. در تمام مسـتعمرات دولـت انگلـیس 1808در این تجارت دست داشت، این تجارت تا سال 
م. دولت انگلیس به موجب یـک 1834باقی مانده بود؛ اما در این تاریخ جلوگیری شد. در سال 

رفتـه ایـن م و کنیزهایی که متعلق به دولـت انگلـیس بـود را آزاد کـرد و رفتهاعالمیه، تمام غال
های مسأله رنگ سیاسی گرفت و به این وسیله دریاها و سواحل ممالک شرقی جوالنگاه کشـتی
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های استعماری بر خلـیج رسد که در راه تسلط بیشتر دولتبه نظر می 14«جنگی انگلیس گردید.
انب آنها با آگاهی عمیقی صورت گرفته باشد. انگلستان نیز در این فارس، انتخاب شعارها از ج
داری بـا نیتـی کرد. شعار انتخابی آنها، یعنی تالش برای مبارزه بـا بـردهمسیر اعمال سیاست می

ظاهراً خیرخواهانه و بشردوستانه در این زمان از این دست اقدامات بوده است. درواقع آشـکار 
ش از هر امـر دیگـر، در جهـت تحکـیم سـیادت خـود بـر دریاهـا و بود که تالش انگلستان بی

  15ها.جوی مجوز قانونی بود، تا به دست آوردن حق بازرسی کشتیوجست
شود. بدیهی است که جلـب رضـایت از این زمان به بعد توجه انگلستان به ایران معطوف می   

رابطـه، هـم انگلسـتان را بـه  ای از منطقه خلیج فارس در اینایران به عنوان مالک بخش عمده
عنوان  ساخت و هم نفوذ بیشتر در ایران را بهاش که تسلط بر این منطقه بود نزدیک میخواسته
آورد. رسـیدن بـه های انگلیس برای این کشور به ارمغان میالعاده مهم در سیاستای فوقمنطقه

ای اسـتعمارگر پـیش هـچنین هدفی انگلسـتان را یـک گـام دیگـر در رقابـت بـا سـایر دولت
 انداخت.می
های آغـازین حکومـت او، قتـل این شرایط در ایران با روی کار آمـدن محمـد شـاه و سـال   
زمان بود. اوضاع ایران در زمـانی مقام فراهانی، و به صدارت رسیدن حاجی میرزا آقاسی همقائم

جدایی هرات از ایران کـه  فرستاد تقریبا آشفته بود.که انگلستان درخواست خود را به دربار می
با دسایس انگلستان به وقوع پیوسته بود، ذهنیت مقامات ایران، و به خصـوص محمـد شـاه را، 
دربارۀ انگلستان کامالً منفی نموده بود؛ اما هم در این زمان بود که لرد پالمرسـتون، وزیـر امـور 

ور در ایـران، مطـرح نیل، وزیر مختار این کشـخارجۀ انگلستان، درخواست خود را توسط مک
اش م. لرد پالمرستون وزیر خارجه انگلستان، به نمایندۀ سیاسـی1842ق./ 1257در سال »نمود. 

در تهران، یعنی مک نیل، دستور داد از محمد شاه و دولت ایران بخواهد فرمـانی صـادر کنـد و 
دولت ایران او را بـه  فروشی را در ایران ممنوع اعالم نماید. ظاهراً مک نیل، کهداری و بردهبرده

است که از نظر محمد شاه و  نگریست، در این باب اقدامی نکرد. او همان کسیدیدۀ انزجار می
های ایران و انگلستان را سـر مسـألۀ هـرات تیـره هایش میانۀ دولتحاج میرزا آقاسی، با توطئه
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شـاه در حملـه بـه نموده و با درخواست کمک از نیروی دریایی بریتانیا، موجب عدم موفقیـت 
  16«هرات شده بود. در این تاریخ روابط ایران و انگلیس به هیچ وجه دوستانه نبود.

 

 مکاتبات وزیرمختار انگلیس با دربار ایران
نیل در اخذ مجوز از مقامات ایران، لـرد پالمرسـتون توسـط وزیـر پس از ناکامی ابتدایی مک   

مختار جدید، سرهنگ جستین شیل، در ایران ق یه را دنبال نمود و از او خواسـت درخواسـتی 
در این رابطه به پادشاه و مقامات ایران ارسال کند. سرهنگ شیل پس از گفتگوهـای فـراوان بـا 

ای مکتوب به حـاج میـرزا آقاسـی، یران در این مورد و سودمند نبودن اقدام او، در نامهمقامات ا
صدراعظم محمد شاه، در ابتدا پس از درخواست از مقامات ایران، خواهـان مخالفـت ایـران بـا 
تجارت برده در خلیج فارس شده و پس از اینکه موضع مثبـت حـاکم مسـقط را در نامـه بیـان 

ظهور این مرحله و این رفتار که هم از جانب دولـت ایـران و هـم دولـت » نویسد:دارد، میمی
ثمر نخواهد بود و دولت انگلیس شکی ندارد که در ایـن انگلیس به اتفاق واقع شود محاسبه بی

کار، ارادۀ خیر، نیت پاک و حسن انصاف سرکار علیه پادشاهی مایل شود از برای امـداد کـردن 
اند، از از آن جانب مشفق معظم از خرید و فروخت انسان نموده در این عمل نیک و مذمتی که

انـد تعریف و توصیفی که در جد و جهد منسوخ و متروک کـرن خریـد و فروخـت آن فرموده
ست واضح که خود آن جناب نیز امـداد نمـوده و در ام ـای ایـن فقـره دریـه نخواهـد دلیلی
 17«فرمود.
میرزا آقاسی و مقامات ایران، به منظور جلب رضایت مکاتبات اولیۀ سر جستین شیل با حاج    

ماند؛ زیرا به همان نحوی که قبالً گفته شد روابـط بـین جواب باقی میو کسب مجوز ایران، بی
های انگلستان که به جدایی هرات انجامید، به هیچ وجـه دو کشور در این زمان، به دلیل دخالت

ای دیگر دربارۀ درخواسـت دامه داشت. شیل در نامهدوستانه نبود؛ اما اصرارهای شیل همچنان ا
مـآب لـرد پالمرسـتون، وزیـر امـور جنـاب جاللت»نویسد: لرد پالمرستون، به مقامات ایران می

خارجۀ دولت انگلستان، دوستدار را مأمور نموده است که به اولیای دولت ایران اظهار نماید که 
منسوخ نمـودن خریـدوفروش سـیاهان منظـور  تا چه قدر دولت انگلیس و اهالی این کشور در

دارند و هم هیچ چیز که دوستی و اطمینان اهالی انگلیس را که بتواند زیـاده و طـوالنی بنمایـد 
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مثل اینکه در این منظور آنها که از قلب خواهشمند هستند کـه سـرکار اعلـی ح ـرت پادشـاه 
یابـد و مکاتبـات چنـان ادامـه میهای جستین شیل همتالش 18«ایران اتفاق نمایند، نخواهد بود.

رسد. شیل در چنـدین نامـه بـه حـاجی بسیاری با مقامات ایران درباره این موضوع به انجام می
اند، خواسـتار جواب ماندهمیرزا آقاسی، که با وجود اصرارهای فراوان مقامات انگلستان هنوز بی

شود و خطاب خـود بـه دربـار پاسخ دادن مقامات ایران و اعالم موضع صریح در این رابطه می
فروشـی از راه دریـا در خلـیج فـارس، مـدتی اسـت در باب منع تجارت برده»نویسد: ایران می
اید که منع ورود غالم و کنیز را به خلیج فارس حکم میرزا آقاسی( وعده دادهعالی)حاجیجناب

اونـد ایـن کـار در شـرف اید که انشاءاهلل به لطف خدطور صریح فرمودهخواهید داد و اخیراً به
دانسـت یقینـاً انجام است. هرگاه دولت علیه ایران تقاضای این جانب رادر ایـن مـورد قـدر می

حکم منع آن تا به حال تصویب شده بود. چون تا به حـال ترتیـب اثـر داده نشـده اسـت، لـذا 
 باشم خواهش خود را تجدید کنم و در ضمن تمنی نمایم که یـک جـواب روشـن ومجبور می

صریح در این باب داده شود که ایا دولت علیۀ ایران یک چنین فرمانی دایر بر منع ورود غالم و 
کنیز از راه دریا صادر خواهد نمود یا نه. ضمناً دولت متبوع بنده با تأخیر بـیش از حـد در ایـن 

پس  در پی مکتوبات متعدد شیل به دربار ایران، از آنجا که محمد شاه 19«دهد.باب رضایت نمی
از واقعۀ هرات نسبت به انگلستان بدبین بود، مخالفت علما و روحانیون را با منع تجارت بـرده 

خالف »در خلیج فارس، از اشکاالت شرعی این فرمان خواند و به وزیر مختار انگلیس نوشت: 
مذهب من است. خالف دین من است. و من لم یحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الفاسـقون. آیـۀ 

خورند که چرا این سـه فقـره قرآن است. یک شوخی است که دولت انگلیس تأسف می صریح
اما پاسخ محمد شاه بـه هـیچ عنـوان وزیـر مختـار و مقامـات  20«کنم.در قرآن را من قبول نمی

گونه اسـتدالل ای دیگر، در جواب موضع شرعی محمد شاه اینانگلستان را قانع نکره و در نامه
ها خالف شـرع اسـت از اینکـه امـام ش رفته است که ممانعت معاملۀ سیاهاینکه نگار»نمودند: 

نمایـد مسقط به زیور زهد و تقوی و کفایت آراسته است مشکل است که تملک بـه چیـزی می
که خالف شرع باشد. عالوه بر این از اشخاص که معرفت در مسائل دینیه دارنـد مسـموع شـد 

نه اینکه اگر خریدوفروش ننمایند، حرام اسـت و  که خریدوفروش آنها موافق شرع جایز است؛
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خالف شرع. بنابراین ظاهراً صاحب اختیار مملکت، بنا بر امـور دایـرۀ مملکتـی و خیـر دولـت 
طـور احکـام را عالی استح ار کامل دارنـد کـه اینخود اختیار دارد که ممانعت کند و ح رت

داری ممکـن نیسـت. مـثالً از بـرای دارند و اگر ندارنـد دولـتدولت اسالم هر روز جاری می
رسد آوردن سیاهان به ایران، به این سیاهان بدبخت چقدر قتل و غارت و خونریزی و اذیت می

بود کـه چقـدر اذیـت و شک هرگاه خاطر مرحمت اثر اقدس شهریاری را استح اری میو بی
، قطعـاً شـودعصـمتی در ایـن معاملـه میقتل و غارت و کشمکش و درگیری و مصـیبت و بی

شدند. ممالک اروپا و آفریقا جمیعاً از برای منسوخ نمودن ایـن گونه معامالت نمیراضی به این
اند. پس چرا دولـت ایـران عبـرت نگیرنـد و از بـرای چنـین چیـز حمیـده و معامله متفق شده

و پسندیده با آنها اتفاق ننمایند؟ خالصه سرکار اعلیح رت پادشاه ایران که ایـن همـه در قیـد 
دزدی فروشـی و آدمعبرت طوایف ترکمـان هسـتند کـه اجتنـاب فرمودنـد و حکـم تـرک آدم

  21«فرمودند.می
نامۀ شیل و استدالل محکم او در جواب فرمان محمد شاه، نمـودی از سیاسـت اقنـاعی دولـت 

رود. در این نامه، وزیر مختار انگلیس انگلستان در جهت جلب رضایت دربار ایران به شمار می
کوشد تا به هـر آگاهی نسبی خود از احکام حکومتی و نیز ذکر مورد امام مسقط، در واقع میبا 

طریقی با ارائۀ استدالالت محکم و دقیق، پادشاه ایران را وادار به پذیرش درخواست خود کنـد. 
گیرد که بدانیم بنا به گفتۀ فریدون آدمیت، شـیل در تری به خود میاین امر هنگامی نمود روشن

ی آن بود که از کاردار انگلستان در بغداد بخواهد تـا از مراجـع نجـف فتـوایی در ایـن زمینـه پ
بگیرد؛ که البته جواب مراجع نجف منفی بود وآنها اگر چه به کراهت این کار اذعان کردنـد، آن 

توان نیات اسعماری انگلستان را بـرای تسـلط بـر ایـران و اینجاست که می 22را حرام ندانستند.
 طق جنوبی آن به روشنی دید.منا
های دولت انگلیس در این زمینه با موضع پادشاه ایران مبنی ها و پافشاریپس از اینکه تالش   

رو شد، حاج میرزا آقاسی که در دورۀ صدرات خود از عاملین بر ایرادات شرعی این ق یه روبه
بیشـتری انجـام داد؛ ولـی های انگلیس در ایران بـود، در ایـن زمینـه پافشـاری اجرای سیاست

توانم به مردم خود بگـویم حـالل من نمی»اصرارهای او با این جواب محمد شاه همراه بود که 
های انگلیس مانع آوردن اسیر باشـند، کنم. معلوم است وقتی کشتیشرع را من بر شما حرام می
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خـرد. مثـل واهـد میخرد. اما اگر هر وقت بیاورند هر کسی بخآورند. ایرانی هم نمیدیگر نمی
خرند. اما کاغذ دولتـی و عهـد بسـتن قـوۀ مـن نیسـت ها حاال نمی آورند مردم هم نمیگرجی

  23«خالف شرع است.
نتیجـه مانـدن ها و نیـز بیهای انگلیسـیبا مواضع محمد شاه و عدم توافق آن با درخواسـت   

خواهـد ادشـاه ایـران میای از پاصرارهای حاج میرزا آقاسی، جستین شـیل بـار دیگـر در نامـه
موافقت کند که ورود برده به ایران تنها از طریق خشکی انجام گیرد و از راه دریا ممنوع باشـد. 

توان فهمید کـه با توجه به درخواست انگلستان مبنی بر ممانعت از تجارت برده از راه دریا، می
پادشـاه ایـران، صـرفاً  در اصل هدف انگلستان از این همه تالش مداوم برای گـرفتن مجـوز از

شـد، اگـر ایـن فرمـان از جانـب شـاه صـادر می»جهت ممنوعیت این کار در دریا بوده است. 
آورد. چون ایران وسیلۀ اجرای آن فرمان را عمالً نداشت، انگلستان موفقیت بزرگی به دست می

گیری از خواهـد بـه بهانـۀ جلـوهای انگلستان مجوز یافتند هر شناوری را که دلشـان میکشتی
های مکـرر انگلسـتان و سرانجام درخواسـت 24«قاچاق برده مورد بازرسی و توقیف قرار دهند.

مکتوبات فراوان جستین شیل وزیر مختار انگلیس در ایران نتیجـه داد؛ البتـه پـس از ایـن  کـه 
ۀ دولت انگلستان ویرا از ایران فراخواند و به جای او کاردار جدید خود، سرهنگ فرانت را روان

ق. موقتـاً بـه لنـدن رفـت. سـرهنگ فرانـت 1263شیل کامیابی نیافت. او در سـال »ایران کرد. 
دسـت آورد. فرانـت در  فروشـی را از شـاه بـهبالفاصله کار او را دنبال کرد و فرمان الغای برده

فروشی از راه دریا در خلـیج در باب منع تجارت برده»نویسد: ای به حاجی میرزا آقاسی مینامه
اید که منع ورد غالم و کنیز را به خلیج فارس حکـم عالی وعده دادهست که جنابفارس، مدتی

اید که انشاءاهلل به لطف خداونـد ایـن کـار در شـرف طور صریح فرمودهخواهید داد و اخیراً به
انجام است و در عرض چند روز به انجام خواهد رسید. ولی معلوم است کـه تـا حـال خاتمـه 

سرهنگ فرانت که بر خالف کارداران سابق دولت انگلستان، با خوشـحالی  25«ه است.پیدا نکرد
ق. 1264از جانب دربار ایران پذیرفته شده بود، موفق به کسب فرمانی شد کـه در دهـم رجـب 

م. در جواب درخواست فرانت از جانب محمد شاه به حاج میرزا آقاسی نوشـته 1848ژوئن12/
جناب حاجی! نگذارید دیگر از راه دریا »سی اینگونه بود: شده بود. متن فرمان محمد شاه به آقا
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غالم و کنیز وارد شود. بگذارید از راه خشـکی بیاورنـد. ایـن مرحمـت فقـط در حـق فرانـت 
ام. در این باب به حکام باشم و به این مطلب رضایت دادهشود. من از او خشنود میصاحب می

دهم و اال بین مـا و برای حسن رفتار فرانت میفارس و عربستان بنویس. من این اجازه را فقط 
بنا بـه گفتـۀ دهقـان نیـری، دربـارۀ  26«دولت انگلستان هنوز هم خیلی اختالفات موجود است.

ها و آزاری که دولت بریتانیـا نسـبت بـه بازیبینیم که شاه هنوز از نیرنگمی»صدور این فرمان 
گر اینکه شاه در صدور فرمـان بـه هـیچ تنگ است. دیایران و شخص محمد شاه روا داشته، دل

دوستانه را از سـوی خـودش و از سـوی های خیرخواهانه و انسانوجه مسائل معنوی و اندیشه
ای دانسـتند انگلسـتان در پـی چـه اجـازهآورد. در واقع، شاه و حاجی میانگلستان به میان نمی

دهد نـه بـه ه را به فرانت میاست. ضمناً شاه در فرمانش به صراحت گفته است که او این اجاز
هایی به منظور برقراری ارتباط با کشورهای اروپـائی البته صدور چنین فرمان 27«دولت انگستان.

در زمان محمـد شـاه سـابقه داشـته اسـت؛ امـا جنبـۀ اسـتعماری ایـن قـرارداد بـیش از سـایر 
های تجـاری قاد پیمانانع»اروپائی منعقد نمود.  هایست که محمد شاه با سایر دولتهائیپیمان

های  بلژیک و اسپانیا و گسترش روابط ایران با کشورهای اروپـائی از دیگـر تحـوالت با دولت
   28«ایران در دوران صدارت حاج میرزا  آقاسی است.

توان مورد توجه قرار داد. اول اینکه شـناخت کامـل در مورد  این فرمان، نکاتی چند را می     
یران، و به خصوص روحیات سردمداران آن، کمـک شـایانی در پافشـاری انگلستان از شرایط ا

مقامات این دولت استعماری بر مواضع خود کرد. انگلستان بارها از جانب پادشاه ایران و وزیر 
توجهی بیشتر یک دلگیری بود تا شناخت مواضـع و توجهی مواجه شد؛ اما دلیل این بیاو با بی
مقامات ایران. از طرف دیگر، تسلط حاج میرزا آقاسی بر محمد های انگلستان از جانب سیاست

شاه و اصرار او به منظور کسب مجوز از محمد شاه، مواضع دوسـتانۀ ایـن شـخص را در قبـال 
دهد. به هر حال، پس از اینکه حاج میرزا آقاسی موفـق های انگلستان در ایران نشان میسیاست

فروشـی و تجـارت آن لستان به منظور مبارزه با بردهبه کسب رضایت شاه در دادن مجوز به انگ
ای که متن آن به وضوح نشان دهندۀ دوسـتی و عالقـۀ حـاج در خلیج فارس شد، خود در نامه

مکتـوب شـما »نویسـد: گونـه میمیرزا آقاسی نسبت به انگلستان بود، به شارژ دافر فرانـت این
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الع حاصل شد. نظر به تقاضـای شـما از راجع به برده و غالم واصل گردید و از م مون آن اط
باشید، فقط برای همـین دوسـتی و یگـانگی و آنجایی که شما، دوست محترم و با وفای من می

دانم که در انجام خواهش شـما تـأخیر احساسات پاک که به شما دارم، من خارج از انصاف می
تین معظمتین انگلستان و ام دوستی و یگانگی که بین دولشود. و من همیشه سعی خود را نموده

ایران موجود است، حفظ نمایم و به همین مالحظه درخواست شما را به پیشـگاه اعلیح ـرت 
ام و فرمان ق ـا جریـان کـه الطـاف و مـراحم شـاهانه را ـ تقدیم نمودهارواحنا فداهشهریاری ـ

ف ذات باشـید، از طـرنسبت به شما شامل است، برای افتخار شما که دوسـت محتـرم مـن می
مقدس ملوکانه صادر شده است و این مراحم شاهانه همیشه دربـارۀ شـما در ازدیـاد اسـت. در 

باشـد و احکـام الزم هـم بـه این فرمان شاهانه فقط ورود برده و غـالم از راه دریـا ممنـوع می
شود کـه از شود و اکیداً قدغن میفرمانفرمای فارس و حکومت اصفهان و عربستان فرستاده می

شود؛ ولی از راه خشکی آزاد خواهد بـود. و خروج برده و غالم از راه دریا جلوگیری می ورود
کنم که این خواهش شما انجام شد. انجام آن فقط در سـایۀ دوست محترم من، خدا را شکر می
ـ که شامل حال شماست، صادر شده اسـت و ارواحنا فداهالطاف و مرام اعلیح رت شهریاری ـ

ام. البته وزراء دولت ایران به مالحظۀ دوستی وشش در انجام آن فروگذار نکردهنیز از سعی و ک
و یگانگی که در بین است، انتظار دارند خواهش آنها به همـین تناسـب از طـرف وزراء دولـت 

متن کامل حاج میرزا به سرهنگ فرانت، بـه روشـنی گویـای موضـع  29«انگلستان پذیرفته شود.
ن و عدم درایت و کـاردانی کـافی او در بـه کـارگیری یـک سیاسـت دوستانۀ آقاسی به انگلستا
های استعماری انگلستان است. پس از ارسال این نامه، به همـان ترتیبـی مناسب در قبال اندیشه

که در متن نامه نیز گنجانده شده بود، دستوری از جانب شاه به حاکمان اصـفهان، خوزسـتان و 
ها به اجـرای هـر چـه رداد بین دو طرف، حکام این ایالتوالی فارس فرستاده شد و بر طبق قرا

هـای بهتر این درخواست انگلستان فرا خوانده شـدند و از آنهـا درخواسـت شـد کـه در ایالت
شد، تجارت برده ممنـوع باشـد. مـتن مزبور، که در واقع تمام گسترۀ جنوبی کشور را شامل می

سـت کـه یـک مـدت زمانی»شـود: آغـاز میگونـه نامۀ محمد شاه به حاکمان این ایـاالت، این
خواهش برای منع ورود برده و غالم از راه دریا از طرف وزراء دولت انگلستان از وزراء دولت 
ایران شده است، ولی در این مدت به این خواهش جوابی از طرف ما داده نشـده اسـت. لـیکن 

ت شـارژ دافـر دولـت در نتیجۀ لطف و مرحمتی که دربار خیرخواه این مملکت سـرهنگ فرانـ
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انگلستان داریم، و او هم در این مدت اخالق و رفتار پسندیده از خود نشـان داده اسـت، لهـذا 
دهیم بـا خـواهش او موافقـت شـود. در ایـن فقط به توجهی که دربارۀ او داریم، رضـایت مـی

و صورت شما به تمام تجار و کسانی که در تجارت برده و غـالم هسـتند اطـالع دهیـد، ورود 
خروج برده و غالم از این به بعد از راه دریا قـدغن و ممنـوع اسـت. فقـط از راه خشـکی آزاد 

. البتـه لحـن نامـۀ پادشـاه بـه 1264باشـید. رجـب دار اجرای این فرمـان میهستند. شما عهده
حکمران خوزستان شدیدتر و تندتر است و در آن تهدید  به تنبیـه سـخت از جانـب حکومـت 

  30«مرکزی شده است.
سرانجام دولت استعمارگر انگلستان به هدف خود، که کسـب مجـوز از دربـار ایـران بـود،     

رسید. این قرارداد یک گام دیگر دولت انگلستان را به مقاصد استعماری خود در جنوب ایـران 
های جنگی خود را بـرای مبـارزه بـا تر ساخت و نسبت به قبل، با راحتی بیشتری کشتینزدیک

آورد؛ امری که از همان آغاز شروع مکاتبات، بـه ه در خلیج فارس به حرکت در میتجارت برد
دوستی انگلستان در این زمینـه، صـرفاً در حـد یـک ادعـای روشنی مشخص بود و شعار انسان

شـاه اتفـاق افتـاد و های نظـامی ایـران در زمـان فتحعلیاگرچه شکست»اساس بود. در واقع بی
چای از ایـران جـدا شـد؛ امـا های گلستان و ترکمندنبال انعقاد پیمان بسیاری از اراضی آباد به

  31«انحطاط حقیقی و تسلط کامل خارجیان بر ایران از زمان محمد شاه شروع شد.
 

 تداوم مذاکرات میان ایران و انگلستان، پس از مرگ محمد شاه در دوران صدرات امیرکبیر
ماه بعد(، وفـات یافـت. از آنجـا کـه معاهـدات و  4محمد شاه مدتی پس از صدور فرمان )    

های دیگر تا زمان وفات همان شـاه بـه رسـمیت شـناخته قراردادهای منعقد میان ایران و دولت
شد، لذا با مرگ او و روی کار آمدن ناصرالدین شاه، و به تبـع آن صـدارت امیرکبیـر، رونـد می

ای که بایـد بـه آن جانب انگلستان به همان سبک و سیاق ادامه یافت. در اینجا نکته مذاکرات از
توجه نمود، موضع و برخـورد امیرکبیـر و درایـت و هوشـیاری او در برخـورد بـا ایـن نیـات 

توانسـت جایگـاه سـت. وی تـا حـدودی کشورهای استعماری در مقایسه با حاج میـرزا آقاسی
المللی کسب کند. شارژ دافر فرانت بالفاصله پس از مرگ شاه و ینبهتری برای ایران در سطح ب

روی کار آمدن شاه جدید، درخواستی را در همین رابطه به دربار ایران، و در رأس آن امیرکبیر، 
خواهـان ارسال نمود. فرانت در متن نامۀ خود با اشاره به انعقاد قرارداد او در زمان محمد شـاه، 
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ق. از امیر خواست تـا نظـرش 1265فرانت در محرم »شود: بک جدید میاعالم موضع شاه و اتا
باره ابراز کند. وی پرسید که اگر رعیت ایران تمرد کند و باز سیاهان را در دریا حمل  را در این

نماید تکلیف چیست؟ آیا مأموران ایرانی باید او را تنبیه کنند و یا مـأموران انگیسـی؟ امیـر کـه 
ای داد که چیـزی ق. از قول شاه به گونه1265کرد پاسخ او را در صفر فتار میبسیار با احتیاط ر

جز تأیید همان فرمان قبلی نبود و با صراحت گفت: فرمان شاه مرحوم محترم است و مـا آن را 
ای با دولت انگلستان نخواهیم گذارد. تنبیه تبعۀ ایران هـم بـر دانیم و هیچ قرار داد تازهکافی می

موضع امیرکبیر و سیاستی که با وجود تداوم اصرارهای انگلسـتان اتخـاذ کـرد،  32«عهدۀ ماست.
نتوانست از انعقاد معاهده جلوگیری به عمل آورد؛ اما در عمـل نیـات اسـتعماری انگلسـتان را 
مبنی بر کسب امتیازاتی بیشتر از قبل، تا حد امکان محدود کرد. بنا به گفتۀ فریدون آدمیـت، در 

گیری ایران در منطقه بـود و در همـین زمینـه بـه جسـتین ر کبیر در اندیشۀ قدرتاین زمان، امی
ای نوشـت و از او درخواسـت خریـد چنـد فرونـد شیل که دوباره به تهران بازگشته بود، نامـه

کشتی نمود. این امر با مخالفت لرد پالمرستون وزیر امور خارجۀ انگلستان مواجه شـد. امیـر از 
ها را به دولت ایـران بفروشـد؟ و ا دولت انگلستان حاضر است این کشتیآی»شیل پرسیده بود: 

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دولت انگلستان به مهندسان و ملوانان خود اجازه خواهـد داد 
که نیروهای ایرانی را آموزش دهند؟ در همین زمان پالمرستون در جوابی تند به شیل گفت: بـه 

تواند بـا پیشـنهاد وی الع امیر نظام برسانید که دولت انگلستان نمیدهم که به اطشما دستور می
  33«های مزبور موافقت نماید.راجع به تحصیل کشتی

تر های انگلستان، خلیج فارس و نواحی جنوبی ایران بـه صـورت گسـتردهدر نتیجۀ تمام تالش   
امل بر منطقـه اسـتراتژیک )در سالهای بعد( تحت سلطه و نفوذ کامل انگلستان درآمد. این تسلط ک

خلیج فارس، بعدها در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در گفتار سردمداران اسـتعمار کهـن 
انگلیس به صورت آشکاری بیان شد و هدف از آن به روشنی حمایت از مستعمرات ایـن کشـور 

السـلطنۀ نایب لـرد کـرزن»در شرق عنوان شد؛ امری که از نظر آنـان حـق مسـلم انگلسـتان بـود. 
نویسد: ح ور هر نیروی دیگری به جز های آخر قرن نوزدهم در این زمینه میهندوستان در سال

انگلستان در خلیج فارس، توازن حساسی را که با آن همـه زحمـت بـه وجـود آمـده، را بـه هـم 
و بـه  رسـد نـابود خواهـد کـرد،ها لیره استرلینگ میخواهد زد، تجارت را که حجم آن به میلیون

                                                           
 .521همان، ص   32.
 .533همان، ص   33.



  65   سیاسی نفوذ بسط جهت در تالش یا انسانی هایدغدغه

 

  34«آتش شوروشوق جنگجویان محلی برای کسب استقالل دامن خواهد زد.
اکنون هیچ یک از شـما »گوید: لرد کرزن در جای دیگری در سخنرانی میان شیوخ عرب می    

گیری را گونـه تصـمیمبا هیچ دولتی به جز انگلستان رابطه ندارد و با بودن مـا، شـما حـق هیچ
، های دیگر جهان نشدهد که وارد هیچ نوع قرارداد  و یا مکاتبه با دولتایندارید. شما تعهد داده

باشد کارگزاران هیچ دولتی را به خاک خود راه ندهید. این تعهدات بر گردن فرد فرد شماها می
زمینه بـود کـه در اواسـط قـرن نـوزدهم، با این پیش 35 «باشید.و همگی ملزم به رعایت آنها می

رای سلطه بر خلیج فارس و مناطق شرقی ایران نتیجـه داد و ایـن رونـد تـا اقدامات انگلستان ب
 پایان جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد.

 
 گیرینتیجه

گسترش نفوذ استعمار انگلستان در شرق، و به خصوص هندوستان، شرایط جدیدی را بـرای    
المللی رقم زد. تسلط و نفوذ بر خلیج فارس به عنوان این دولت استعماری در سطح روابط بین

یابی بــه مســتعمرات در شــرق و بــه خصــوص در هنــد، مســتلزم انعقــاد تــرین راه دســتمهم
طرفـه بـودن و گسـترش و دیگر کشورهای حوزۀ خلیج فارس بود که یک قراردادهائی با ایران

ها به هر های آن بود. البته انگلستان برای انجام این سیاستترین ویژگینیات استعماری، از مهم
شد. تالش برای انعقاد قراردادها با ایران و دیگر کشورهای ایـن ناحیـه را بـه اقدامی متوسل می
رت برده در اواسط قرن نوزدهم، باید در ادامۀ همـین رونـد بررسـی کـرد؛ منظور مبارزه با تجا

دوسـتانه بـودن آن، صـرفاً اقـدامی رغم ادعاهای دولت انگلستان مبنـی بـر انسانعملی که علی
سیاسی و اقتصادی بود که در جهت گسترش تسلط و تداوم هژمونی دولت انگلستان بر خلـیج 

محافظت از هندوستان را، تـا پـس از جنـگ جهـانی دوم، گرفت. این امر خود فارس انجام می
برای انگلستان ت مین نمود. البته شرایط حاکم بر دربار ایران و وجود پادشاه و صـدر اعظمـی 

 ضعیف، تا حد باالیی انگستان را در رسیدن به اهداف خود کمک کرد.
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