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  خلیج فارسس در یانگل يریگ بر روند قدرت یلیتحل
  م)1847-1620ق/ 1264ـ  1030(از اواسط صفویه تا پایان نیمه اول قاجاریه 

  *محمد شورمیج
  دهكيچ

، است انه بودهیخاورم يو تجار یشیالج سوق، ار حساسیهمواره از مناطق بسخلیج فارس 
ـ ه است. شد یخ منشأ تحوالت متنوعیدر طول تار، رو از این ار مهـم و قابـل   یاز مسائل بس

ـ یبه خصوص انگل، سلطه استعمارگران یچگونگ یبررس، خلیج فارسبحث در  هـا بـر    یس
، ن پـژوهش یدر ا. باشد یران میت ایمکتحت حا يها رانهو به ویژه ک آن یساحل يها رانهک

خلـیج   يهـا  رانهکران در یا یاسیف قدرت سیس و تضعیانگل يریگ روند قدرتچگونگی 
ق) 1264ــ   1030ن شـاه ( یومـت ناصـرالد  کتا آغاز ح يومت صفوکاز اواسط حفارس 

ل یقبا یابی قدرت یچگونگ یبررس، پژوهش یهدف اصلمسئله و . شود یمتحلیل و بررسی 
ت آنها و سلطه بر منطقه یس در تقویاست انگلیو س خلیج فارسدر منطقه  یو اعراب محل

  است.
ـ قباو  رانیت ایمکحا، یت محلیمکحا، سیانگل، : خلیج فارسد واژهیلک خلـیج  ل عـرب  ی

  فارس.
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  مقدمه
ـ باً نصف دریتقر، مربعلومتر کی 850/232با وسعت حدود خلیج فارس  از . خـزر اسـت   يای
ت یـ موقعه سـبب  بخلیج فارس ت یاهم. م عمق جهان استک ياهایجزو در، نظر عمق آب

بـزرگ   يها همواره مورد توجه قدرت، رو از این، آن است يو تجار یکتیژئوپل، یکاستراتژ
  ه است.بود ياستعمار
گاه یو با گرفتن پام 1616ق/995 از سالخلیج فارس س در یخچه آغاز دخالت انگلیتار

شـتر  یت آنهـا ب یـ فعال يالدیجـدهم مـ  یشروع شد و تا اواخر قرن ه کدر بندر جاس يتجار
س یاسـت انگلـ  یدر س یر محسوسـ ییـ تغ، م1862حدودـ  1798از حدود سال  1.بود يتجار

. آورد يروخلـیج فـارس   در  یاسیمنافع س يبه سو ياقتصاد يها صورت گرفت و از جنبه
 يومـت هنـد و امپراتـور   کح یدفـاع  يها يازمندین نیتماماً در اطراف تأم، دین منافع جدیا

ت هند کس و شریج دولت انگلیبتدر، . و بر همین اساسزد یدور مخلیج فارس س در یانگل
  2.اعراب دخالت نمودند یاسیدر امور س یشرق

 يهـا  رانـه کران بـر  یـ ت ایـ مکه چگونه حاکاست مسئله  نیت موضوع پژوهش در ایاهم
ف یرونـد تضـع  ، بر این اساس، افتیامل بر آن کس سلطه یرنگ شد و انگل مخلیج فارس ک

  .شود یمبررسی س بر آن یسلطه انگل یو چگونگخلیج فارس رانه کران بر یت ایمکحا
هاي  ها و مقاله خلیج فارس کتابدر مورد که  د گفتیور باکپژوهش مذۀ نیشینه پیدر زم
هـاي   سـرزمین و  تاریخ خلیج فـارس در  یباقر وثوقمدمح. به نگارش درآمده استبسیاري 
. دهد یها م یسیو ورود انگلخلیج فارس  یخیتارۀ نیشینه پیدر زم یاطالعات خوب، همجوار

، دهـد  یمـ  یار خوبیاطالعات بسخلیج فارس  يها نیخ نشیز در مورد شیروز مجتهدزاده نیپ
خلـیج فـارس   ران در یـ ف ایس و تضعیانگلگیري  قدرت یچگونگ یبه بررس یکچ یه یول
خلـیج  ها در  یسینه انگلیدر زم یاطالعات، ونیل همایمکو ناصر تاالهی  ونیهما. دنپرداز ینم

ـ پرداز ینمـ خلیج فارس س در یانگلگیري  روند قدرت یابی شهیبه ر یول، دهند یمفارس  . دن
از اواسـط  خلیج فـارس  ران در یا يزکف قدرت مریشود علل تضع یم ین پژوهش سعیدر ا

  .شود یابی شهیر یلیل تحلکه به شیمه اول قاجاریتا ن يصفو

  لهئطرح مس
خلـیج فـارس   س در یانگل يزیانگ و فتنه يل نقش استعماریو تحل یبه بررسحاضر پژوهش 

، قیـ هدف عمده تحق. پردازد یمنطقه ماین ران بر یت و قدرت مشروع ایمکف حایتضع يبرا



  ۸۹ گيري انگليس در خليج فارس تحليلي بر روند قدرت

خلـیج فـارس    يها رانهکران بر یا يزکمرت دولت یمکف اقتدار وحایتضع یچگونگ یبررس
  .باشد ین راستا میس در ایمه اول دولت قاجار و نقش انگلیتا ن ياز اواسط دوره صفو

در خلـیج فـارس    يهـا  رانـه کران بـر  یه قدرت اکن امر استوار است یق بر ایه تحقیفرض
ن یـ ات ال و اثبـ یـ تحل يبرا. افته بودیاهش کس یانگل ينقش استعماربه سبب ور کدوره مذ

  :ند ازا ن آنها عبارتیتر ه عمدهکم یهسترو  روبه یاساسهاي  سؤالبا مسائل و  هیفرض
س یدولت انگل. 2چگونه بود؟ خلیج فارس در  یل اعراب محلیقباگیري  روند قدرت. 1

قدرت . 3رد؟ کاستفاده  يعرب از چه ابزارها یل محلیقبا یطلب ران و استقاللیف ایدر تضع
چگونـه  . 4ور چگونـه بـود ؟   کدر دوره مـذ خلـیج فـارس    يها رانهکران بر یا يزکدولت مر

  مسلط شد؟خلیج فارس ه بر سواحل یس در دوره قاجاریانگل
د و بـا  یـ مطالعـات جد ، یو با استناد به منـابع اصـل   يا ین پژوهش با روش کتابخانهدر ا

  .شود ین مسائل پاسخ داده میبه ا یلیو تحل یاستفاده از روش علم

  ها يسيانگلگيري  و آغاز قدرتخليج فارس ها از  ياخراج پرتغال الف)
 هرمـز پادشـاه و اشـراف   پـس از اینکـه   ، هرمزره یها به جز یبا ورود پرتغال يدر دوره صفو

. حـذف شـدند   یاسـ یو س يج از صحنه اقتصادیتدره ب، قرار گرفتندها  یپرتغالۀ تحت سلط
 يهـا  خانـدان ۀ چند صدسـال  يوندهایستن پگس، هرمزها بر  یاست پرتغالیجه سین نتیتر مهم

 يها بر امور اقتصـاد  یامل پرتغالکتسلط . بود یاسیبا امور س هرمزره یجز يقدرتمند اقتصاد
ه کرا  ییها ج خاندانیتدره ره شد و بین جزیا یب اجتماعکیاف در ترکجاد شیباعث اهرمز 

را نسـبت   یمحلـ داران  هیسرما از صحنه خارج کرد و حتی، داشتندقدرت  یبه صورت سنت
  3.تفاوت ساخت یبه سرنوشت خود ب

ن یسـنگ  يها اتیو اخذ مال ین پرتغالافشار مأمور، ها يریگ ل سختیگر به دلید ياز سو
نداشتند و  هرمزر یبه انتخاب مس یو صاحبان آن چندان رغبت يتجار يها یشتک، قاعده یو ب

خلـیج  هـا در   یسـ یهـا و انگل  يهلندحضور ، نای عالوه بر. شد هرمزن یگزیجا کبندر جاس
رون یـ باعـث ب ، م)1622ق/1031ران در زمان شاه عباس اول (یافتن دولت ایو قدرت فارس 

ـ  یاسـپان  یجیبا خارج شدن تدر 4.شدخلیج فارس ها از  یراندن پرتغال ۀ ا و پرتغـال از گردون
هـا در   یسیانگلها و به ویژه  هلنديحضور  يمساعد براۀ نیزم، ایدر در ياستعمار يها رقابت

م یج آن سـه یرده و در نتاکت کشر هرمزه در نبرد کها  یسیانگلزیرا ، فراهم آمدخلیج فارس 
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و ران یـ خـان فرمانـده سـپاه ا    یامام قلـ که بین م)1622/ق 1031ناب (یم طبق قرارداد، شدند
ردند با ناوگـان خـود از   کها موافقت  یسیانگل، ی منعقد شدهندشرق یمپانک یسیافسران انگل

 یازاتیاز امت يروزیو درصورت پکرده حمله  هرمزها در قشم و  یگاه پرتقالیا به پایق دریطر
ره هرمـز توسـط ناوگـان    یـ امات جزکاسـتح  )1بند. (1:عبارتند ازمند شوند که اهم آنها  بهره

م شـود و  ین تقسین طرفیب يبه تساو ی) درآمد گمرگ2بند(. 2. س تصرف شودیران و انگلیا
ان یم يبه تساو یم جنگی) غنا5(بند . 3. معاف خواهد بود کیاز حقوق گمر یسیانگل ياالک

س درسـت  یانگل ییایدر يروین، هرمزه در جنگ فتح کنیجالب ا 5.شد م خواهدین تقسیطرف
  .رده بودکدا ینان پیان اطمیرانیا يروزیه از پکران شد یارزار به نفع اکوارد صحنه  یزمان
ت کـ آغـاز حر  يبـه معنـا  ، در زمـان شـاه عبـاس اول    هرمزه فتح کن است یته مهم اکن

براي به دست آوردن حاکمیت مطلق اقتصـادي بـود. عـالوه    ، ها در خلیج فارس گسترده انگلیسی
در دراز  ،بـه عنـوان بنـدر مرکـزي در خلـیج فـارس      » هرمز«بجاي » بندر عباس«جایگزینی، برآن

ط بـالقوه تـداوم   یشـرا ، یجـه در نت 6.به طـرف سـاحل بـود    هرمزاز  ینینش عقب یمدت نوع
  .رساند یو سواحل عمان به حداقل مخلیج فارس  یجنوب يها بخش بررا ران یت ایمکحا

ه تـا  ياز سقوط صـفو خليج فارس ران در يف ايو تضع يل محليقباگيري  روند قدرت ب)
  هيار آمدن قاجارك يرو

خلـیج  سـواحل و بنـادر   ، قدرتمنـد  يزکـ ل خأل دولـت مر یبه دل، هیومت صفوکبا سقوط ح
در  یطلبـ  و بساط قدرتگرفت قرار  یل مختلفیف و قبایدر معرض تاخت و تاز طوافارس 

شروع  يه از زمان صفوک» فیسبن  سلطان«، تجاوزات امام مسقطخلیج فارس گسترده شد. 
سـقوط   7گرفـت.  در بـر مـی  ن را یشد و از بندرعباس تـا بحـر   شترین زمان بیدر ا، شده بود

ـ ا ییایـ ر اقتصاد دریکبر پ کیمهلۀ ق ضرب1135سال  اصفهان در را از یـ ز، ران وارد سـاخت ی
خلیج فارس در  یف محلیل و طوایقدرت قباۀ رشد و توسع يرا برا یمناسبۀ نیزم، سو یک

خلـیج  ران در یـ ع و نابهنگـام افـول قـدرت ا   یباعث تداوم سر، گرید يفراهم آورد و از سو
ژه انگلسـتان  یبه و، ياستعمار يها قدرت يرا برا یانداز خوب چشم، یتن وضعیا. شدفارس 

  .نندکت یتثبخلیج فارس ت خود را در یوجود آورد تا موقعه ب
ت چنـد  یـ س اهمیانگل یاست خارجیدر سخلیج فارس ، در انگلستان یبا انقالب صنعت

فـروش   يس بـرا یع انگلیتوسعه صناهمچنان که اهمیت خلیج فارس به سبب ، افتی جانبه
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ارتبـاط بـا   براي خصوص ه ب، ی آنت ارتباطیاهم. همین طور شتر شدیب اش یعتصن ياالهاک
را بـه   یو پسـت  يتجـار  يهـا  یشـت کمدت مسافرت ، شرفتهیپ يها یشتکرا یز، اد شدیهند ز

، تجـارت و حفـظ هنـد   از نظـر  خصـوص  ه ب، خلیج فارست یاهم 8.اهش دادندکشش ماه 
بـزرگ   يهـا  ن قـدرت یب يارکگرفتن هم لکجدهم از شیها در قرن ه یسیه انگلکباعث شد 

، ردنکـ متشـنج   يهـا  از راه یکی 9.نندکو اوضاع منطقه را متشنج  يریجلوگخلیج فارس در 
ل بـا  یـ ن قبایاز اتحاد ا يریجلوگنیز و خلیج فارس ن کل ساین قبایجاد تفرقه و اختالف بیا

  .بزرگ منطقه بود يها قدرت
فارس قدرت گرفته و رقیـب اصـلی تجـاري    در همین دوران امامان مسقط در سواحل خلیج 

ایران در خلیج فارس شدند. توسعه قدرت عمان به طرف سواحل شـمالی خلـیج فـارس و قشـم     
موجب رسوخ و نفوذ تدریجی رؤساي طوایف محلی به سواحل ایران شـد و مهـاجرت گسـترده    

لی از سـواحل  عبیـد  آل، نصـور  آل، مـذکور  آل، کعـب  بنی، از جمله قواسم، طوایف و قبایل مختلف
  10عربستان و افریقاي شرقی را به سمت سواحل ایران در خلیج فارس فراهم کرد.، عمان
هـا و   یشتکخود را به  يف شد و جایج ضعیتدره ران بیا ییاین دوران ناوگان دریا یط

از ، بصـره و شـارجه داد  ، نین بحـر کف سـا یطوا يامام عمان و رؤسا ياالکحمل  يها قیقا
ت ناوگـان  یـ متوجه اهم، ت قدرتیها و تثب ست دادن افغانکافشار بعد از شنادرشاه ، رو این
. نادر شدخلیج فارس ران در یا ییایدر یگاه اصلیپا، ین دورهبندر بوشهر در ا 11.شد ییایدر

 و حتـی  12.برآمدخلیج فارس ران در یت قدرت ایو تثب ییایل ناوگان درکیصدد تشافشار در
ت یـ عمـان تثب  يهـا  ران بـر بخـش  ینترل اکگر یبار د کیموفق به فتح مسقط و عمان شد و 

 ینکارشـ کران موافق نبودند و یا ییایل ناوگان درکیها با تش يها و هلند یسیانگلالبته  13.شد
ازجملـه   14، ردکـ سـب ن ک یت چندانیموفق، آنها ینکارشکجه نادر افشار با یدر نت. ردندک یم
و  ییایـ گـاه در یت پایتقو يها برایاز هلندران یا ییایدر يرویفرمانده ن، ی خانه محمدتقکنیا

ـ ، ی مخالفان کمک خواستوبکسر ) و ق1123ــ 1122م1743( ردنـد ک يآنهـا خـوددار   یول
 یسـ یانگل یمپـان که عمال کنیا ای 15.ده شودیران از هم پاشیا ییایدر يرویردند تا نکن کیمک

در  یسـ ینان انگلکارکو  یشتکبا قراردادن ، ران به بصرهیاساالر ایدر، خان فیهنگام حمله لط
ت کشربه طور کلی  16.ران به جنگ برخاستندیا ينوپا ییایها بر ضد قدرت در كخدمت تر

منطقـه   يرا سود تجاریز، کرد یران مخالفت میا ییایدر يرویس نیس با تأسیانگل یشرق هند
  17افزود. میسلطه خود بر گرفت و  یتحت انحصار خود م، يایدر يرویرا با نبود ن
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قـدرت طوایـف در جنـوب    ، دورة آشوب و ناامنی پس از مرگ نادرشـاه در ایـران  همزمان با 
ایران و سواحل خلیج فارس بیشتر شد و کنترل ایران بر بندر و جزایر کرانه جنوبی خلـیج فـارس   

گیـري   در این زمان تحول مهمی در خلیج فارس صورت گرفـت و آن قـدرت   18.به مخاطره افتاد
د و ید در مسقط به قـدرت رسـ  یبوسع د از آلیسعبن  احمد 19.ددر مسقط عمان بو» بوسعید آل«

و فقط در ظـاهر   20بندرعباس را تحت سلطه خود داشتحتی  هکاد شد یقدرتش آن چنان ز
هـاي داخلـی    بر اثر درگیـري ، کرد. وي در ایام حکومت زندیه اظهار اطاعت از حکومت ایران می

بهـار و بنـدرعباس را در دسـت داشـت.      چـا چـون  ، اداره بنادر سواحل جنوبی ایـران ، ایران
فرسـتاد و   هر ساله مقداري هدیه به دربار ایـران مـی  ، سعید در زمان کریم خان زند بن احمد

از  يو، ردکـ خان زند به بصـره حملـه    میرکه ک یا زمانام 21، خواند شاه ایران می خطبه به نام
  .استقالل را برافراشتعلم  یبه نوعو  22ردکت یخان حما میرکف یتضع يبصره برا یوال

از بزرگان شیوخ قواسم بود کـه  ، قضیببن  در این زمان اداره بندرلنگه و قشم در دست سعید
کعـب   قبیلـه بنـی  ، هاي خلیج فارس خان براي سلطه بیشتر بر کرانه کریم 23.تابع خوانین بستک بود

ادارة ایـن منـاطق   اي بـراي   البتـه او سیاسـت مشـخص و بـا برنامـه      24.و میر مهنا را سرکوب کرد
  .هاي خلیج فارس شد مدت کوتاه حکومتش مانع سلطه ایران بر کرانه، نداشت و عالوه بر آن

 یهنـد شـرق   یمپـان کو کردند گاه خود را به بوشهر منتقل یپا، هیها در زمان زند یسیانگل
د در یبوسـع  آل، اسـت ین سیهمـ  يدر راسـتا . نـد کعمان رابطه برقـرار   يها رد با امامک یسع
د در یبوسـع  س به خانـدان آل یانگل يها کمک 25.شدندمند  بهرهها  یسیت انگلیقط از حمامس

مانند پخـش اسـلحه   ، یی مشهود بودایت دریو حما یم به صورت نظام1802مسقط از سال 
آنهـا و   یـار در اخت یسـ یافسـران انگل  یبـا فرمانـده   یو جنگ يتجار يها یشتکو قراردادن 

ان مسـقط و  یـ فرمانروا. را در دسـت گرفتنـد  خلیج فـارس  منطقه  ییایانتظامات درگونه  این
  26.ردندک یومت مکران حیا یاز سواحل جنوب يها بر بخش ییها نامه عمان با موافقت

در  یامنل گرفـت و نـا  کش قـدرت شـ  کشـم کاز  يدیـ جدة دور، خان زند میرکبا مرگ 
گیـري   قدرت، يروندن یجه چنینتگسترش پیدا کرد. ران یجنوب ا یاز نواح يا عمده بخش

ــاره ح ــود يزکــو ضــعف دولــت مر یام محلــکــدوب ــواح، رو از ایــن. در اداره امــور ب  ین
و در طول سـاحل  ، ندداداز دست  یلک خود را به يت اقتصادیامنخلیج فارس  يها رانهک پس

نداشـتن  ، بـر ایـن  عـالوه  . دین حد رسـ یتر نییبه پااینست  كگ و خاریربندرعباس تا بندر
ل یـ قبا يرؤسـا ، یطن شـرا یدر ا. ردکشتر یرا در منطقه ب یاسیخأل قدرت س، ییایناوگان در
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، و بزرگ کوچک يها هیدر قالب اتحاد، حد فاصل بندرعباس تا بصره، رانیا یسواحل جنوب
به جمـع   يات داوودین حیخوان، ه دشتستانیدر ناح، ي مثالبرا. ل دادندکقدرت خود را ش

ه در کـ نیا ایـ  27.ردندک یت مکمنطقه شر يا یلهقب يها و در جنگشده افزوده  یام شورشکح
ی دورق در جنـوب  عـب در نـواح  ک یخ غضبان و اعـراب بنـ  یش، وتاه جعفرخان زندکدوره 

  28.وب شدندکخان زند سر اما توسط محمد و عبداهللا، شورش کردند

  هيومت قاجاركل حيدر اواخليج فارس  يل محليقباگيري  روند قدرت ج)
 ياریبسـ  یو خـارج  یالت داخلکدچار مش يزدهم هجریل قرن سیه در اوایومت قاجارکح

قفقـاز توسـط آقـا    مسئله  حل. را نداشتخلیج فارس م در امور یمستقۀ ان مداخلکشد و ام
 يا یـده چیط پیشـرا ، ران و روسیا يها پس از مرگش و آغاز جنگ يها شورش، محمدخان

. دادها قـرار گرفـت  یـ ن رویـ ر ایبـه شـدت تحـت تـأث    خلیج فارس مسائل و وجود آورد ه ب
، یـن دوره ا یطـ . ادامـه دادنـد  خلیج فـارس  ن و رؤسا مانند گذشته سلطه خود را در یخوان

و  يدر رونـد اقتصـاد   ییر بسـزا یه تـأث کـ داد  يدر منطقه و جهـان رو  یار مهمیحوادث بس
ن دوره بـه سـمت قـدرت    یـ ا يدادهایروگیري  جهت. گذاشت يبرجاخلیج فارس  یاسیس

ه یـ الحما تحـت  يروهـا یو استقرار آنها بـه عنـوان ن  خلیج فارس نوب ن جکل سایگرفتن قبا
، سـلطان بـن   دید) سـع ی(سـ  دیصـ  ياعراب مسقط به رهبر، لین قباین ایتر مهم. س بودیانگل

بـه فرقـه   ، ه همجـوار امـارت مسـقط بـود    کقواسم . سعود در نجد بودند اعراب قواسم و آل
باعث وحشت امام مسـقط و  مسئله  نیا و افتندیش یگرا، سعود بود ه مروج آن آلکت یوهاب

ها در ترویج وهابیـت و اخـتالف افکنـی بـین      در این بین از نقش انگلیسی 29.ن آنها شدیجنگ ب
قبایل نباید غافل شد. باید توجه داشت که عملکرد کـارگزاران انگلیسـی در خلـیج فـارس کـامالً      

صادي و سیاسی ایران نبـود.  رنگ و بوي سیاسی به خود گرفت و به هیچ وجه در جهت منافع اقت
  30ها از آغاز قرن نوزدهم میالدي در مسقط و عمان بود. تثبیت نفوذ انگلیسی، فرایند این کار

از ، از آن بودنـد  یه و حـوادث ناشـ  یر جنگ با روسیقاجار به شدت درگمداران  استیس
عمـل   يآزاداین مسـئله  ، آن نبودند يها رانهکو خلیج فارس امل بر کقادر به نظارت ، رو این

دولت انگلیس بـا همکـاري رؤسـاي قبایـل فـراهم کـرد.        يها استیاعمال س يبرای را افک
بـه همـراه    31، ش بـا امـام مسـقط   یکحمالتش به شـرق و رابطـه نـزد   ، ناپلئونگیري  قدرت

 32فه قواسـم یو اقتدار طاخلیج فارس  يها رانهکدر » سعود آل« روز افزون قدرتگیري  لکش
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. شدخلیج فارس در  یل محلیش قدرت قبایو افزا یطلب باعث استقالل، ییایدر در مبادالت
ت یـ هـا افـزود و گسـترش فعال    یسـ ینـزد انگل خلیج فارس ت یت موقعین امر بر حساسیهم

  33.آمد یران به شمار میاقتدار ا يبرا يا چالش تازه، ها یسیانگل

ـ ومـت قاجار كح آغاز ازخليج فارس ها بر  يسينفوذ و سلطه انگل يچگونگ د) ه تـا دوره  ي
  ق)۱۲۶۴-۱۲۱۰(ي ناصر
البتـه   34.ننـد کبه عنوان گذرگاه اسـتفاده  خلیج فارس ردند از ک یتالش م ها در ابتدا یسیانگل

تـا عـالوه    حفظ هند بود، هیل دوره قاجاریدر اواخلیج فارس س به یتوجه انگل یعلت اصل
ر سـلطه  یز، بود ییاین راه دریتر ه مطمئنکرا خلیج فارس ر یمس، هند ياقتصاد يمند بر بهره

روابط دوستانه با امام مسـقط و   يبرقرار يتالش ناپلئون براعلت ن یبه همو  خود درآورند
ران یـ ها بـه ا  یسیانگل، رو از این 35، ه شدیل دوره قاجاریانگلستان در اوا یباعث نگران، رانیا

گـام  خلیج فـارس  خود در م مواضع کیتح يق برایدق يزیر ه و از آن پس با برنامهردکتوجه 
در  یهندشـرق  یمپـان کنـده  یخان بهادر جنگ را به عنـوان نما  یعل يمهد. انتصاب برداشتند
  36توان در راستاي همین اهداف انگلستان دانست. میبوشهر 

ومت بنـدرعباس را تحـت   کح، خان امام مسقطیدد) سعی(س دیص، شاه یدر زمان فتحعل
نبهان اداره بن  فیخ سیش 37.داد یش و مال االجاره مکشیران پیار خود داشت و به شاه ایاخت

طلـب بـود و بـه منـاطق      جـاه  ياو فرد. داشتبه عهده ابت از امام مسقط یبندرعباس را به ن
ـ یـ ن دلیبه همـ ، زد یدستبرد م، یگرد و  38ران اخـتالف شـد  یـ ف و دولـت ا یخ سـ ین شـ یل ب

  .ردندک ین اوضاع میت استفاده را از ایها هم نها یسیانگل
 يرؤسـا  یعنی، خلیج فارسسواحل  یر بومیدو قدرت غ، يالدیل قرن نوزدهم میاوادر 

ن یاز ا. را رقم زدندخلیج فارس خ منطقه یتار، سیانگلي سعود در نجد و دولت استعمار آل
 يهـا  اسـت یس يبـه مجـر  ، يت بزرگ تجـار کبه عنوان شر یهند شرق یمپانک، دوره به بعد

منـد   بهـره شـتر دولـت انگلسـتان    یت بیـ به روز از حما ل شد و روزیانگلستان در منطقه تبد
رو یـ روش نظارت و حفظ تـوازن ن ، م)1862مه دوم قرن نوزدهم (یها از ن یسیانگل 39.دیگرد

ـ ، ن راستایدر هم 40.ر دادندییتغخلیج فارس را به سلطه بر امور خلیج فارس در منطقه  ن یاول
» اتحـاد « منعقـد شـد و بـه قـرارداد    م 1798در سـال  خلیج فارس ت اس با اماریقرارداد انگل

از طـرف   ینـدگ یانگلستان و سلطان مسقط به نما یهند شرق یمپانکن یه بکد یمعروف گرد
  41.تمام عمان امضا شده بود
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 تـوان  یم، ياز آغاز تا دوره ناصر یعنی، یهومت قاجارکاز ح یخین مقطع تاریآنچه در ا
خلـیج فـارس   انگلستان در  ياقتصاد و یپلماسیامل دستگاه دکفعال شدن ، به آن توجه کرد

 يهـا  از جنـگ  یوتاه مـدت ناشـ  آثار کن یتر از مهم یکی، نیقیب به یه به احتمال قرکاست 
حفـظ   يدر راسـتا ، رانیمتعدد به ا یندگینما يها تیئاعزام ه، یامن ایدر ا. ران و روس بودیا

انگلسـتان بـا   ، یگـر از طـرف د . گرفت یصورت مخلیج فارس ت انگلستان در منطقه یموقع
. دیـ د یت خود را در خطر میموقع، خلیج فارس یجنوب یل در نواحیرشد و توسعه نفوذ قبا

  بود.ت قدرت خود یتثب يبرارو درصدد ایجاد موقعیت جدیدي  از این
ـ   1218 يهـا  ن سـال یبـ خلـیج فـارس   ت قدرتش دریتثب يس براین اهداف انگلیتر مهم

  :ند ازا ق عبارت 1243
  خلیج فارس؛ف عرب در یل و طوایقبا يبا رؤسا یرسم يقراردادهاعقد . 1
د یـ جد یاسـ یس يجـاد واحـدها  یف و ایـ ل و طوایـ قبا يت درآوردن رؤسـا یتحت حما. 2

  خلیج فارس؛ه انگلستان در یالحما تحت
  ؛ل عرب منطقهیف و قبایان طوایدر م یران و عثمانیاز نفوذ ا يریجلوگ. 3
از آنان به عنـوان   يو استفاده ابزارخلیج فارس در منطقه  سعود آل م ازیرمستقیت غیحما. 4

  ی و امام مسقط؛عثمان، رانیه ایتعادل قدرت علۀ وزن
ر یـ ا جزایـ ق اقامت در بنـادر  یاز طرخلیج فارس دار در یگاه ثابت و پایدست آوردن پا. به 5

آنهـا و گـرفتن    يت از رؤسـا یـ حما، لیـ ق عقـد قـرارداد بـا قبا   یاز طرها  یسیانگل 42.آن
  .افتندیدست تقریباً به تمامی این پنج هدف ، ییایازات دریامت
انجام طـرح   توان ین اهداف را میتحقق ا ين اقدامات انگلستان برایرگذارترین و تأثیمهم تر

 »ییایـ در يمبارزه با دزد« یغاتین قرارداد با عنوان تبلیا. دانست» یصلح عموم« عقد قرارداد
ه یـ ن حربیها سـفا  یسیانگل«: سدینو ین باره میدالسلطنه در ایسدشد. ل یل عرب تحمیبه قبا

ا بودنـد بـه جلفـار    یـ ه در آن زمـان دزدان در کفه قواسم یصال طایر و استیتدم يخود را برا
د... د معاونـت خواسـتن  ید سـع یها از س یسیمه است و انگلیالخ م رأسینام قدکه... فرستادند 

مهـم در تجـارت    یبـ یه رقکـ اعـراب قواسـم   ، یجهدر نت 43.»...ست فاحش دادهکقواسم را ش
 یموثق مبنـ  ياما سند. ست خوردندکش ییایدر يبا نام دزد، ها بودند یسیانگل يبرا ییایدر

 خواسـتند  یله مـ ین وسـ یها به ا یسیاحتماالً انگل، ستیقواسم در دسترس ن ییایدر يبر دزد
ناوگـان   یبـه راحتـ   یشـرق  هند یمپانکه کن بود یآن ا یبیج تخریاز نتا. ن ببرندیآنها را از ب
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 یدگیاد خـود درآورد و باعـث از هـم پاشـ    یـ تجارت را تحت انق، ردکرا نابود  یمحل يرقبا
  شد. یمنطقه و توسعه فقر عموم يستم اقتصادیس

توانستند ناوگان  44، شدهن کلنگه و شارجه سادر منطقه بندر قواسم فهیطا، ین دورها یط
را  يا منطقـه  ياالکـ از مبـادالت   يا نند و بخش عمـده ک يانداز راهی حمل و نقل قابل توجه

بـزرگ و متجـاوز از هشتصـد     یشـت کفرونـد   63آنها حدود ، لسنیت ویبه روا. انجام دهند
، شـارجه ، لنگـه بندر، قواسـم ة محدود 45.ار داشتندیرو در اختیو نوزده هزار ن کوچک یشتک

  شدند. شناخته مینگلستان ا يبرا يب جدیمه و رأس مسندم بود و رقیرأس الخ
تمـام   يبـرا  یاز صدور مجوز بازرگانیآن بودند تا امتخلیج فارس در پی ها در  یسیانگل

اجـازه  ، اهیآنها به بهانـه مقابلـه بـا حمـل غالمـان سـ      . ها را به انحصار خود در آورند یشتک
در وزارت «: سـد ینو ین بـاره مـ  یالسلطنه در ا دیسد 46.را گرفتند يتجار يها یشتکتفحص 

د را ید سـع یاز سـ  یشـرق  يقـا یز و غـالم در افر یـ نکلرد پالمسـتون اجـازه ابطـال تجـارت     
از حمل و نقل  يا ه بخش عمدهک یانوردان بومیبه درآنان به  47.»...ردندکها حاصل  یسیانگل

فـه  یطارو  و از همـین  ردندک یب خود نگاه میبه چشم دشمن و رق، االها را برعهده داشتندک
 يهـا  یشـت که یـ ه علکـ  یاتیـ ن عملیتر کوچ. کردندک یخود قلمداد م یدشمن اصل قواسم را

را الزم ۀ نـ یزم، گونه و این شد یقلمداد م ییایدر يبا عنوان دزد، گرفت یصورت م یسیانگل
ق   يبـرا  یسـ ین انگلامأمور. دست آوردنده بخلیج فارس  ییایانحصار تجارت در يبرا حـم

دادها را بـا  یـ رو، یجعلـ  يهـا  با اقدام به ارسال گزارش ،یات نظامینشان دادن خود در عمل
 ییایـ ات دریـ عمل، یسیانگل» لسنیو« هک يهمان طور 48،ردندک یثبت م ییایدر يعنوان دزد

  49.ندک یف میتوص ییایدر يان را دزدیبوم
، د اویـ جد یش مـذهب یها و گرایفه قواسم به سعودیس طایرئ، راشدبن  خ صقریش لیتما

 يا ژهیـ ت ویموقع، هیها از آن ناح یو دفع وهاب 50نیم مسقط در بحرکدسلطان حایمداخله س
، ییایـ در يو با نام مبـارزه بـا دزد   کیریها با ز یسیانگل 51.وجود آورده بخلیج فارس را در 

ـ  یـ ه طوایـ ز سعود را علیوعبدالعز یعثمان، نظر امام مسقط بـه  ، دسـت آوردنـد  ه ف قواسـم ب
  :سدینو یدالسلطنه میه سدک يطور

ست داده کا شیو در کیفه قواسم را در خشیطا، د خانیامام مسقط سع کمکها به  یسیانگل
ـ فـرار   یشته و مـابق کو ده هزار نفر از آنها و متحدانش از نجد عربستان را  ـ لکرده و ک ه ی

  52.آنها را سوزاندند يها یشتکها و  خانه
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ار کـ ن یا. شدندخلیج فارس موفق قواسم در  ییایدر يروین یت به سرنگونیآنها در نها
  .بودخلیج فارس در  یبوم ییایافتن تفوق تجارت دریان یپا ايبه معن

ه بـ  يدیـ ت جدیـ موقع، امیـ ن ایـ سعود در ا و آل یسیارگزاران انگلۀ کشدن رابط یکنزد
. دسـت آورد ه بـ خلیج فارس در را بتواند انحصار تجارت  یشرق هند یمپانکوجود آورد تا 

 یزمـان ، خلیج فـارس س در یانگل يامل تجارکقواسم و انحصار  ییایدر يرویامل نکانهدام 
خلـیج فـارس   دررا م یان مداخلـه مسـتق  کـ ام یران و عثمـان یـ شور اکه دو کصورت گرفت 
  .خود بودند یل داخلکر مشینداشتند و درگ

 يو خـارج شـدن آنهـا از چرخـه تجـار     خلـیج فـارس   در یبوم ییایست ناوگان درکش
ت آنهـا در منطقـه   یـ ت موقعیوجود آورد و به تثبه نگلستان با يبرا یت مناسبیموقع، منطقه

سـت دچـار   کبـا ش ، هـا  یژه قواسم و عتـوب یبه و، یفطوا يرؤسا، یگرد ياز سو. منجر شد
قـرارداد   53.شـدند  یسـ یارگزاران انگلکـ  يشـنهادها یه پیلکرش یبحران شدند و حاضر به پذ

وخ امارت ین شیم ب1820/ق1236ش 1199در سال» یصلح عموم«با عنوان قرارداد  یلیتحم
نـد  ا ن قرارداد عبـارت ین مواد ایتر مهم 55.ن با انگلستان منعقد شدیبه همراه بحر 54،متصالحه

نبرد و  )2(ماده . 2. ف متوقف گرددیها از طرف طوا يه دستبردها و دزدیلک )1(ماده  -1: از
طرفی خواست تعرض کند با او برخـورد خواهـد   اگر جنگ رسمی بین طرفین (اعراب) نباشد و 

هاي عرب از این به بعد باید پروانه داشـته باشـند کـه بـه امضـاي ریـیس        ) کشتی5. (ماده 3شد. 
باید ارائه دهـد.  ، اگر به کشتی انگلیسی برخورد کرد و ناخدا مطالبه پروانه کند، رسیده باشد

ماینده مقیم انگلیس در خلیج فـارس برسـاند.   ) رؤساي عرب باید پروانه را به امضاي ن6(ماده  .4
به منزلـه اقـدام بـه دزدي دریـایی اسـت.      ، ) کسانی که از تحویل اسلحه خودداري کنند8. (ماده 5

  56ها در سرکوبی آن کمک کنند. دیگر طوایف باید به انگلیسی، اي این کار را کرد طایفهاگر 
 يایـ جغراف یتوسعه و دگرگون، سینقطه آغاز تسلط انگل یقرارداد صلح عموم، جهیدر نت

تحـت سـلطه   ، نیگانه و بحـر  ل هفتیقبا، ن قراردادیطبق ا. بودخلیج فارس منطقه  یاسیس
 یاسـ یس يواحـدها ، یـل قبا 57، ششـم و دهـم قـرارداد   ، س درآمدند و طبق ماده سـوم یانگل

» ریاکـ گرانـت  «بـا حضـور ژنـرال     یقرارداد صلح عمـوم  58.شدند یجداگانه و مستقل معرف
  59.ن منعقد شدیخ بحریل عرب و شیقبا يوخ مستقل و رؤسایازده نفر از شیو  یسیانگل

بـا  » یصلح دائمـ « م معاهده1853ق/1270در سال ، گریها بعد از چند دهه بار د یسیانگل
ـ ، ی بـود ه همانند مواد قرارداد قبلـ کردند کمنعقد خلیج فارس اعراب سواحل  مفـاد آن   یول
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هـا بـا عنـوان     یسـ یل انگلکن شـ یبه ا 60.آن نظارت داشت ياجرابر س یو دولت انگل یدائم
خلیج فارس  کوچکپرداختند و امارت خلیج فارس ت نفوذ خود در یبه تثب، صلح و آرامش

ن یـ س در ایاسـت انگلـ  یجه سینت 62.شدندمند  بهره 61از حقوق محدود و موقت، ا متصالحهی
ش یاز اتحـاد و افـزا   بـود تـا  خلیج فـارس  در  کوچکمتعدد و  يها نیخ نشیجاد شیا، دوره

  63.شود يریقدرت آنها در مقابل انگلستان جلوگ
در پـی اهـدافی بودنـد کـه     ، خلـیج فـارس  ف عـرب  یـ ها از عقد قرارداد با طوا یسیانگل
  اند از: عبارت

  خلیج فارس؛در  ییایحمل و نقل در یط مناسب انحصار و بازرسیدست آوردن شراه ب. 1
  خلیج فارس؛ه یف عرب حاشیطوا ل ویقبا ییایدر يرویامل نکنترل . ک2
  خلیج فارس؛ یاسیامل سکنترل کف به قصد یل و طوایقبا يردن رؤساکه یالحما تحت. 3
 یران و عثمـان یـ مقابله با ا يها ف به عنوان وزنهیل و طوایقبا يرؤسا یاسیس يریارگکبه . 4

  64خلیج فارس.در منطقه 
ف یه باعـث تضـع  خلیج فارس کـ  ف عربیها با طوا یسیقرارداد انگل يدستاوردهاهمچنین 
  :ندازا عبارت، ران در منطقه شدیا یاسیقدرت س

ت یقدرت بزرگ بـه رسـم   یکتوسط  بار نینخست يف عرب برایطوا یاسیت سیموجود. 1
  ؛شناخته شد

  65؛ردندکاستفاده  یپرچم به عنوان نشان رسم یکامارت متصالحه از . 2
  ؛شدخلیج فارس ه جنوب یحاش يشورهاکل کیه تشیاولۀ نطف. 3
  آغاز شد؛ها در منطقه  ید حضور خارجیدوره جد . یک4
ف عرب به عنوان یو طوا، سو یکو عمان از  یعثمان، رانین ایب يا اختالفات منطقهۀ نیزم. 5

 رانیـ ف ایتضـع بـراي  س یو انگلـ آمـد  وجود ه ب، یگرد يشورها از سوکن یشهروندان ا
  نهایت استفاده را از آن برد.

بـا توجـه بـه ضـعف     هـاي خلـیج فـارس     رانـه کس در ینفوذ و سلطه انگل، کلن شیبه ا
خود را نـزد   یگاه واقعیران جاید و ایت رسیبه مرحله تثب 66، رانیا ییایدر يرویسات نیتأس
ن رونـد در  یـ متأسفانه ا. از دست دادیاد شده در دوران خلیج فارس ف منطقه یل و طوایقبا

  یافت.ز ادامه یه نیقاجار يدوران بعد
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  گيري جهينت
خلـیج  هـا از   ییایهـا و اسـپان   یبه خصوص بعد از اخراج پرتغـال ، يومت صفوکاز اواسط ح

ط یا هنوز شـرا ام، ها فراهم شد یسیحضور انگل يمساعد براۀ نیزم، م)1622ق/1032(فارس 
و بـه  ، يومت صـفو کبا سقوط ح. نداشتندخلیج فارس سلطه بر منطقه  يبرارا و ابزار الزم 

در معـرض تاخـت و   خلیج فارس سواحل و بنادر ، يزکدولت مر یاسیخأل قدرت سسبب 
 يهـا  استه و نفوذ قـدرت کران یج قدرت ایتدره گرفت و ب ل مختلف قراریف و قبایتاز طوا
امامان مسـقط  ، ین دوراناز هم. افتیش یافزاخلیج فارس س در یبه خصوص انگل، یخارج

ت قدرت نادرشـاه  یبا تثب. ران شدندیا يب تجاریو رقگرفته قدرت خلیج فارس در سواحل 
دوبـاره  ، هیـ ارآمـدن قاجار ک يبا مرگش تا رو یول، ی اعراب گرفته شدشکسر يجلو، افشار

هـا   یسـ یانگل. ران قدرتمند شدندیف عرب جنوب ایوجود آمد و طواه ب یاسیخأل قدرت س
بر اعـراب   يگذار هیتوانستند با سرما رانیا يزکن فرصت با استفاده از ضعف دولت مریدر ا

  .نندکمنطقه نفوذ  یخاندان محل يها قدرت در ساختار، خلیج فارس
 یل داخلئران به مسایل مشغول شدن ایبه دلخلیج فارس ن کل سایقبا، هیقاجارة در دور

بـه  ، ش قدرت خود را ادامـه دهنـد  یتوانستند روند افزا، شورکدر شمال و شرق  يا و منطقه
و تجـارت  خلـیج فـارس    یجنـوب  يهـا  از بخـش  يا قسمت عمده، ن دورهیا یه طک يطور

خلـیج  و قواسم در تحوالت  سعود آل، امام مسقطي رویسه ن. دست گرفتنده آن را ب ییایدر
  داشتند. یرات مهمیتأثفارس 

ش یافـزا ، يه تـا دوره ناصـر  یـ ومت قاجارکمه اول حیدر نمسئله خلیج فارس  نیتر مهم
س یت انگلـ یـ بـا حما  کوچک يها هیل اتحادکیل عرب منطقه و تشین قبایس در بینفوذ انگل

س بـا  یتوافـق انگلـ  ، ین آنتـر  شـد کـه مهـم   منعقد  يمتعدد يقراردادها ن راستایدر هم. بود
و تشکیل امارت متحده بود. انگلیس در این مقطع تاریخی بـراي جلـوگیري از   » شیوخ متصالحه«

کـرد و بـه بهانـه مبـارزه بـا       قراردادهاي رسمی با آنها منعقـد ، قدرت قبایل عربی در خلیج فارس
آنها را تحت نفوذ خود قرار داد و علنـاً از حـق حاکمیـت    ، دزدي دریایی و امنیت اقتصادي منطقه

، شـارجه و عمـان  ، ابـوظبی ، قطر، ها در سواحل بحرین کرد. انگلیسی پوشی چشم، ایران در منطقه
د یـ جد يشـورها کل کیتشـ  منشأ اصـلی ، ها پایگاه ثابت سیاسی به وجود آوردند و همین تشکل

خلیج فـارس  ران بر سواحل یت ایمکحاة عمالً محدود، جهیدر نت. شدخلیج فارس در منطقه 
  .افتیاهش ک یز به طور محسوسین یرانیمانده ا یران بر سواحل باقیاسته و قدرت اک
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