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چکیده

ب��ا اکتش��افات جغرافیایی اواخر ق��رن پانزده م /نهم ه .ق ،ش��رایط حاکم بر خلیجفارس دگرگون ش��د و
س��اختارهای پیش��ین که رونق تجارت و دریانوردی آزاد همراه با تس��لط و حاکمیت سیاسی و اقتصادی
ایران بر خلیجفارس بود ،از میان رفت .کمپانی هند ش��رقی انگلیس برای نظم دادن به مبادالت بازرگانی
اتباع انگلیسی در شرق ،با کسب مجوز تجاری از ملکه الیزابت در سال 1600م1010/ق ایجاد شد و پانزده
سال پس از آن در بمبئی و کلکته نمایندگی تأسیس کرد .این کمپانی نزدیک به دو دهه پس از تأسیس،
خلیجفارس را از جمله مناطق نفوذ خود در کار تجارت برشمرد و برای آن جایگاه ویژهای در نظر گرفت.
با شكست و اخراج پرتغال از هرمز (1622م1032/ق) ،موقعيت كمپاني هند شرقي انگليس در منطقه تثبيت
ش��د .در دورهی حكومت افغانها و عصر نادرش��اه (1160-1148ق) با وجود مش��كالت و نابسامانیها،
تكاپوي تجاری عناصر انگليسی در سرحدات جنوبي ايران ادامه يافت .با آغاز فعالیتهای سیاسی کمپانی
در خلیجفارس از س��ال 1763م1177/ق ،تالشهاي استعمار بريتانيا براي حاكميت بر خليجفارس و تقابل
و نقض حاكميت و منافع ملي ايران نمود بیش��تری یافت و در دورهی حكومت زنديه (1207-1175ق) و
به ویژه اوایل قاجاريه (1820م1235/ق) ،این تالشها بیشتر شد .یافتههای پژوهش حاکی از این است که
تالش برای انزوا ،ناتوانسازي و محدودکردن نقشآفريني ايران در حوزهی استراتژيك خليجفارس ،در
این مقطع سياست کمپانی هند شرقی انگلیس محسوب ميشد.
واژگان کلیدی :خلیجفارس،کمپانی هند شرقی انگلیس ،مرکانتیلیسم ،قرارداد صلح عمومی.

 .1مقدمه

ثروتهای افسانهای شرق و سیاستهای مرکانتیلیستی حاکم بر اروپا ،کمپانی هند شرقی انگلیس
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را که در اواخر دسامبر 1600م (1010ق) با مجوز ملکه الیزابت تأسیس شده بود ،به سوی سواحل
ش��رق کش��اند (ناظمیانفرد .)120-103 :1385 ،انگلس��تان نمايندگيه��اي بازرگاني خود را در
اصفهان ،جاس��ك و ش��يراز تأس��يس کرد و از این طریق بر تكاپوهاي عناصر خود در كرانههاي
خليجفارس نظارت کرد .بدین ترتیب این کش��ور که به انگیزهی تجارت وارد منطقهی آبهای
ش��رق شده بود ،با کوتاه کردن دس��ت رقبای اروپایی خود از صحنهی تجاری شرق ،بهتدریج به
عرصهی سیاسی گام نهاد و با گسترش دامنهی نفوذ خود ،امور خلیجفارس را به دست گرفت.
مسئلهی پژوهش در این مقاله ،بررسي و تحليل نقش استعماري کمپانی هند شرقی انگليس ،به
عنوان یک متغیر خارجی در تضعيف اقتدار و حاکميت سیاسی و اقتصادی دولت مرکزي ايران در
خليجفارس ،از آغاز فعالیتهای سیاسی کمپانی در این منطقه (1763م1177 /ق) تا قرارداد صلح
عمومی (1820م1235 /ق) است .شناخت این تأثیرات به همراه نقش آنان در شکلگیری تحوالت
از یک سو و بروز ساختارهای سیاسی و اقتصادی نوین در منطقه از سوی دیگر ،اهمیت دارند.
فرضيهی تحقيق این اس��ت که در مقطع زمانی مورد بحث ،مجموعه سیاس��تها و رفتارهای
تجاری ،مالی و نظامی کمپانی هند ش��رقی انگلیس تأثیرات پایدار و مهمی در جایگاه سیاس��ی و
اقتصادی ایران در خلیجفارس بر جای گذاشت و زمینههای انتقال جوامع پیرامونی خلیجفارس به
سوی استعمار انگلستان به وجود آمد.
اهمیت موضوع پژوهش به این دلیل است که نقش بریتانیا و کمپانی هند شرقی در آن برهه از
تاری��خ خلیجفارس به حدی تأثیرگذار بود که هماکنون ایران و خلیجفارس با برخی از پیامدهای
آن رو به رو هس��تند .جغرافیای سیاس��ی خلیجفارس تا اندازهی زیادی ناشی از نقش کمپانی هند
شرقی در آن زمان است.
در ایران با وجود تالشهاي ارزندهاي که در این باره شده است ،پژوهش مستقلی انجام نشده
اس��ت که به پرسش و فرضیهی موجود دربارهی این مسئلهی تاریخی پرداخته باشد .در تحقیقات
جدید و معاصر ایرانی ،گاهی به ش��کل کلی و گذرا اشاراتی به نقش ایک در ارتباط با تحوالت
سیاسی خلیجفارس شده که مهمترین آنها کتاب تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیجفارس در عصر
افشاریه و زندیه ،نوشتهی حمید اسدپور است که با وجود کوشش زیاد نویسنده ،به دلیل دسترسی
کمتر وي به اسناد و مدارك کمپانیهاي خارجی ،کمتر به نقش آن در تحوالت سیاسی و اقتصادی
خلیجفارس در این دورهی حساس توجه کرده است .در این زمینه در سالهاي اخیر کتابی با عنوان
کمپانی هند شرقی انگلیس و ایران دورهی زند توسط دکتر غالمعلی رجائی نوشته شده است که
نویس��نده با وجود تالش فراوان ،کمتر به نقش کمپانی در تحوالت سیاس��ی خلیجفارس در این
دورهی حساس توجه کرده است .از آنجا که این کتاب حاوی اشاراتی به تأثیر کمپانی هند شرقی
انگلیس در تحوالت جاری سواحل ایرانی خلیجفارس ،در فاصلهی سالهاي حاکمیت کریمخان
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زند اس��ت ،اهمیت خاصی دارد؛ اما نویسنده تمامیت دورهی کریمخان را مورد بررسی قرار داده
و به دورهی پس از کریمخان زند اش��ارهاي نکرده است؛ لذا جای خالی چنین نوشتاری احساس
میشود .در اين پژوهش با روش کتابخانهاي و استناد به منابع اصلي و مطالعات جديد میکوشیم
به این مسئله پاسخ دهیم.

 .2گ�ذری بر حاکمیت سیاس�ی و اقتص�ادی ایران در خلیجفارس از س�ال
1763-1502م1177-907( .ه .ق)

همزمان با اکتشافات جغرافیایی اواخر قرن پانزده م (نهم ه .ق) و بهرهگیری از راههای نو با انگیزهی
دادوس��تد که از اهداف دولتهای اروپایی در عصر جدید به ش��مار میرفت ،شرایط حاکم بر
خلیجفارس دگرگون ش��د و ساختارهای پیش��ین که باعث رونق تجارت و دریانوردی آزاد برای
هم��گان بود ،از میان رفت .این امر در نهایت به بروز و تداوم فرآیندی منجر ش��د که نتیجهی آن
کمرنگ ش��دن تسلط سیاس��ی و اقتصادی ایران بر خلیجفارس ،بر اساس شیوهی عمل استعماری
اروپاییان بود.
در دوران متقدم صفویه (1588-1502م996-907/ه .ق) حکومت صفویه به علل گوناگون ،از
جمله رقابت صفویه با عثمانیها ،از توجه جدی به امور سیاسی و اقتصادی خلیجفارس غافل ماند
و در مقابل ،پرتغالیها با تکیه بر نیروی نظامی ،ناوگان دریایی و ایدههای استعماری خود ،تجارت
دریای��ی در خلیجفارس را تحت انحص��ار خود درآوردند و از این طری��ق به اقتصاد و حاکمیت
سیاسی ایران در خلیجفارس ضربات جبرانناپذیری وارد کردند.
در عهد ش��اه عب��اس اول (1629-1588م1038-996 /ه .ق) ،حکومت صفوی با توجه جدی
به مسائل خلیجفارس ،نهتنها باعث اخراج پرتغالیها از جزیرهی هرمز شد (ترکمان-980 :1350،
 ،)982بلکه با توس��عهی تجارت و دریانوردی از طریق خلیجفارس ،باعث افزایش س��هم تجارت
ایران در تجارت خلیجفارس شد (منشي1623 :1377 ،؛ سیوری.)114 :1374 ،
در دوران متأخر صفوی (1722-1629م1135-1038 /ه .ق) شرایط سیاسی و تجاری ایران در
خلیجفارس دچار آس��یب شد .این امر به دلیل سیاستهای نادرست و عدم توجه جدی جانشینان
شا ه عباس به مسائل خلیجفارس بود؛ به طوری که در دوران شاه سلطا ن حسین (1135-1105ه .ق)،
نف��وذ و قدرت سیاس��ی و تجاری ایران در خلیجفارس بس��یار کاهش یافت و دچار نقصان ش��د
(مرعشی صفوی.)33 :1362 ،
عوامل مختلفی در تضعیف حاکمیت سیاسی اقتصادی ایران در خلیجفارس ،در سالهای مورد
بحث ،نقش داش��ته است که میتوان آنها را به دو دستهی داخلی و خارجی تقسیم کرد .حضور
گا ه و بیگاه عثمانی ،حمالت وهابیان ،ش��کلگیری طوایف و قبایل در سواحل و پسکرانههای
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خلیجفارس و مهمتر از همه ،نقش و قدرتطلبی کمپانی هند ش��رقی (ایک) 1در خلیجفارس ،از
جمله عوامل خارجی به شمار میروند.
گفتنی است ،اگرچه کمپانی هند شرقی انگلیس شرکت دولتی نبود ،از حمایت دولت بریتانیا
برخوردار بود 2.این کمپانی در س��ال 1616م (1026ه .ق) به راه دریایی خلیجفارس روی آورد
و آن را از جمله مناطق نفوذ خود در تجارت برش��مرد ( .)Lorimer, 1915: 13-14از اواس��ط
حکومت صفوي ،بهویژه بعد از اخ��راج پرتغاليها از خليجفارس (1622م1032 /ه .ق) ،زمين هی
مساعد براي حضور انگليس��يها فراهم شد (ویلسون)174 :1366 ،؛ اما هنوز شرايط و ابزار الزم
را براي س��لطه بر منطقهی خليجفارس نداشتند .با سقوط حکومت صفوي و به سبب خأل قدرت
سياس��ي دولت مرکزي ،س��واحل و بن��ادر خليجفارس در معرض تاخت و ت��از طوايف و قبايل
مختلف قرار گرفتند و به تدريج از قدرت ايران کاس��ته شد و نفوذ قدرتهاي خارجي ،به ویژه
کمپانی هند ش��رقی انگلیس در خليجف��ارس افزايش يافت .با ظهور نادرش��اه (1748-1736م/
1160-1148ه .ق) نفوذ و حاکمیت سیاس��ی و تجاری ایران در خليجفارس بار دیگر احیا ش��د
(لکهارت .)112 :1357 ،وی با تش��کیل ناوگان دریایی نهتنها به هدف سیاس��ی و نظامی رسید،
بلکه برنامههای تجاری خود در خليجفارس را محقق ساخت (اسدپور .)127-126 :1387 ،بدین
ترتیب کنترل سیاسی ،نظامی ،دریایی و تجاری در خليجفارس و کرانههای آن تحت اختیار ایران
قرار گرفت .ظهور نادرش��اه و اقدامات وی باعث ش��د ،انتقال خلیجفارس به دورهی استعماری
تحت نفوذ ایک به تأخیر افتد.
با ظهور کریمخان زند (1757-1779م 1171-1193 /ه .ق) و برقراری ثبات و امنیت نسبی در
ایران ،بار دیگر اروپاییان به تجارت با ایران در خلیجفارس عالقهمند شدند؛ ازاین رو در سال 1763م
(1177ه .ق) کمپانی هند شرقی انگلیس قرارداد مهمی با حاکم بوشهر و کریمخان زند منعقد کرد
(ویلس��ون)209 :1366 ،؛ زیرا با افول بندرعباس در نیمهی دوم قرن هجده میالدی (دوازده ه .ق)
بخش عمدهای از تجارت دریایی خلیج فارس که بیشتر توسط کمپانی هند شرقی انگلیس ،هلند
و تجار محلی ایرانی رونق داشت ،به نواحی دیگری از خلیجفارس منتقل شد .در این میان کمپانی
هند شرقی انگلیس اقداماتي را در بوشهر ،بندر ريگ ،خارگ و بصره آغاز کرد (برومند:1381 ،
 .)41-40در این ش��رایط بوش��هر بیش��ترین بهرهها را نصیب خود کرد و به تدریج کانون اصلی
تبادالت در بخش شمالی خلیجفارس و رقیب جدی بصره شد (وثوقی.)348 :1384 ،
در طی این دوره به دلیل مناسب بودن موقعیت منطقهای و جهانی ،کمپانی هند شرقی انگلیس
با ایجاد طرحهای جدید درصدد تثبیت موقعیت خود در خلیجفارس برآمد .در همین راس��تا ،در
 .2این شرکت توسط  24تاجر انگلیسی در اواخر دسامبر  1600میالدی در لندن تأسیس شد.

1. E.I.C
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ج سوم ،1نخستوزیر بریتانیا ،مجلس بریتانیا
اواسط نیمهی دوم قرن هجدهم میالدی ،با تالش جر 
الیح��های تصویب کرد (1773م1187 /ه .ق) که متضمن اختی��ارات دولت در امور کمپانی هند
ش��رقی بود؛ به این صورت که عملیات ،امالک و داراییهای کمپانی در شرق به طور غیرمستقیم
در اختیار مجلس و دربار انگلس��تان گذاشته ش��د و امور بازرگانی زیر نظر کمپانی باقی ماند .این
اقدام حائز اهمیت بود؛ زیرا حضور بریتانیا را به طور رسمی در حوزهی اقتدار کمپانی هند شرقی
ممکن س��اخت (گاردنر .)196 :1383 ،همچنین پارلمان حق انتخ��اب فرمانفرما با همراهی چهار
مستش��ار برای کمپانی در هندوس��تان را که از قدرت فائقه برخوردار بود ،به دس��ت آورد .بر این
اساس مرحلهی نوینی در ساختار کمپانی آغاز شد (امین.)165 :1370،
کمپانی هند ش��رقی انگلیس با اهدافی چون تجارت و گس��ترش آن ،خاصه در مشرقزمین،
نمونهی بارز عملکرد جهانی دولت متبوعهی خویش به ش��مار میرفت و هرگونه رقابت خارجی
با این ش��رکت ،رویارویی با سیاست و حکومت بریتانیا محسوب میش��د (ماله و ایزاک:1367 ،
 .)197برای اثبات این رویکرد میتوان به تقاضا و پذیرفتن نمایندهی کمپانی هند ش��رقی انگلیس
در بصره در س��ال 1763م (1177ه .ق) ،به عنوان کنس��ول بریتانیا اش��اره ک��رد؛ درحالیکه پیش
از آن عام��ل ش��رکت در منطقهی خلیجف��ارس ،عنوانی به جز کارگزار کمپانی نداش��ت (امین،
 .)125 :1370همچنین تقاضا ش��د بصره به عنوان بندری مشمول امتیازات مصونیت کنسولی شود
(.)Lorimer, 1915: 147
بدینترتیب جابهجایی کانون تجاری از بندرعباس به بوشهر و بصره و انعقاد قرارداد سعدون-
پرایس در س��ال 1763م (1177ه.ق) را میتوان نقطهی عطف و س��رآغاز سیاس��ی ش��دن حضور
انگلستان در خلیجفارس قلمداد کرد .بر این اساس ،شروع این پژوهش از سال 1763م (1177ه .ق)
است؛ زیرا این مهم بسیار بر ابعاد سیاسی اقتصادی خلیجفارس و موقعیت انگلیسیها در منطقه اثر
گذاشت؛ بهگونهای که از این دوره به بعد عملکرد کمپانی هند شرقی انگلیس در خلیجفارس بیشتر
ماهیتی سیاسی یافت .در همین برهه ،پیروزی انگلستان در جنگهای هفت ساله و موقعیت مستحکم
کمپانی در هندوستان ،بهویژه با اخراج هلندیها از جزیرهی خارک ،از جمله عوامل اساسی بودند
که باعث افزایش قدرت ایک در منطقه شدند (امین.)108-106 :1370،
این پژوهش از لحاظ زمانی ،تقریباً ش��امل سالهای استقرار کریمخان زند در شیراز تا نیمهی
دوم حکومت فتحعلیشاه قاجار میش��ود .با اینکه برخی از عوامل سیاسی و اقتصادی به موازات
هم قرار میگیرند ،تا حد امکان تالش میکنیم عملکرد کمپانی هند شرقی انگلیس را در تحول
جایگاه سیاسی و اقتصادی ایران در خلیجفارس (1820-1763م1235-1177/ه .ق) ،در دو بخش
اقتصادی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
1. George III
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 . 3نقش کمپانی هند شرقی در تضعیف جایگاه اقتصادی ایران در خلیجفارس

 .1-3رویکرد مرکانتیلیستی کمپانی هند شرقی در خلیجفارس
مرکانتیلیسم 1که اساس شروع و رشد ساختار مرکز-پیرامونی اقتصاد جهانی 2برگرفته از آن است
(سیفزاده ،)126-124 :1379 ،به سیاست آن دسته از کشورهای اروپایی گفته میشود که کسب
قدرت را از طریق افزایش ثروت ملی ،کنترل تجارت ،کشتیرانی و فعالیتهای صنعتی در قرون
هفده و هجده میالدی دنبال میکردند .)Dickenson, 1998: 262( 3ایدهی مرکانتیلیستی بر این اصل
استوار بود که ثروت ملی باید از طریق ایجاد تجارت نابرابر با کشورهای پیرامونی ،افزایش یابد .در
این راستا مواد خام مورد نیاز به قیمت پایین خریداری میشود و کاالهای ساختهشده با قیمت باال به
فروش میرود .چنین سیاستی تراز پرداختی به نفع کشورهای مرکز ایجاد میکرد که باید به صورت
طال و نقره به آن کشورها پرداخت میشد (شارل2 :1370 ،؛ تفضلی)52 :1372 ،؛ زیرا انتقال طال و نقره
در آن زمان قدرت اقتصادی به شمار میرفت و مبانی قدرتمند شدن این کشورها را فراهم میکرد.
مرکانتالیستها به برپایی ش��رکتهای تجاری در مستعمرهها معتقد بودند؛ بدینترتیب برای
حفظ و بسط نفوذ خود همواره طالب حمایت دولتها ،به ویژه به انحصار درآوردن بازار کاالهای
ساختهش��دهی خود بودند .هر چند حرکات مرکانتیلیستی و رقابت در این زمینه را میتوان به ملل
اروپایی ،چون اس��پانیا ،پرتغال ،هلند ،فرانسه و انگلستان نسبت داد (حاجیانپور،)42-23 :1388 ،
نباید فراموش کرد که در این میان س��وداگران انگلیسی بودند که با تأسیس کمپانی هند شرقی و
برخورداری از حمایت دولت ،توأم با اجرای دقیقی از سیاس��ت س��وداگری ،موفق به دفع رقبا و
4
حاکمیت بر ساختار مرکز -پیرامونی اقتصاد جهانی شدند.
خليجفارس در سياست خارجي انگليس به دلیل توسعهی صنايع آن دولت و نیاز به مواد خام
و ضرورت فروش بیش��تر تولیدات صنعتي ،اهمیت فراوانی یافت (اله��ي .)65 :1370 ،در آن ایام
حضور انگلستان در خلیجفارس رو به گسترش بود و سوداگرایی آن با ایران بسیار پیوند یافته بود.
تجارت هندوستان همواره ذخیرههای طال و نقرهی ایران را به سمت انگلستان که کنترل سیاسی و
اقتصادی منطقه را در دست داشت ،سوق میداد (شکل شمارهی  .)1این مسئله نقش بسیار مهمی
در فقر مالی ایران داشت.
1. Mercantilism

 .2ریش��ههای نظام مرکز -پیرامونی ( )Core-peripheryبه مرکانتیلیس��م یا سوداگری تجاری برمیگردد .در شکلگیری و تغییر ساختارهای
کشورهای پیرامونی توجه به نقش اقتصاد جهانی ،به عنوان نیروی بیرونی مؤثر را نباید نادیده گرفت.
 .3مرکانتیلیس��م یک رویکرد تئوریک اس��ت که به طور خاص ،به عنوان تالشهای دولت برای توسعهی صادرات و محدود کردن واردات
تعیین میش��ود که به وس��یلهی آن مازاد تجاری که موجد قدرت و ثروت است ،حاصل میشود ( .)Randy, 1992: 139مقطع مرکانتیلیستی
تاریخ با برآمدن دولت -ملتهای مدرن در اروپا از قرن پانزدهم تا قرن هجدهم میالدی پیوند میخورد.
 .4س��وداگران در کش��ورها و دورههای گوناگون رویکردهای متفاوتی را در پیش گرفتند؛ گروهی مانند پرتغال و اسپانیا معتقد بودند که با
گردآوری فلزات گرانبها از کش��ورهای جهان و جلوگیری از خروج آنها ،ثروت ملی افزایش مییابد و برخی مانند فرانس��ه در اندیش��هی
سیاس��تهایی بودند که ثروت اس��پانیا و کشورهای ثروتمند دیگر را جذب کنند و از این رو راهکار افزایش تولیدات صنعتی و صدور آنها
را به این کش��ورها عرضه کردند .برخی از کش��ورها مانند هلند و انگلستان ،بر این باور بودند که تجارت و واسطهگری ،ثروت فراوانی برای
کشورشان به دنبال خواهد آورد .شکلگیری کمپانی هند شرقی ،نمودی از همین اندیشه است.

0=5/71

0281م
جدول:8کاهشارزشپولایران(محمودی)دربرابرروپیهیبمبئیدرسالهای0281-0571م
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شکل  .1تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه در سالهای 1820-1763م ()Hambly, 1964: 77-78
هدرسالهای0281-0571م()Hambly, 1964: 77-78

شکل :0تجارتخارجیایرانباکشورهایهمسای

مدارک و اس��ناد موجود این کمبود را در دههی 1750م (1160ه .ق) نش��ان نمیدهند؛ اما در
اوایل دههی 1760م (1170ه .ق) مدارک و شواهد بسیاری به کمبود سکه اشاره دارند (امین:1370،
)206؛ برای مثال کریمخان پافشاری زیادی به الحاق این مورد به قرارداد طرفین داشت که کمپانی
نباید در مقابل فروش کلی خود ،پول نقد از کشور خارج کند (پری)366-365 :1365 ،؛ زیرا باور
داشت که این کار پادشاهی را ضعیف میکند و19به تجارت خسارت و زیان وارد خواهد کرد .او
حتی از این نیز جلوتر رفت و بازرگانان را از حمل سکه به خارج از ایران بازداشت و دستور داد که
فقط کاالی ایرانی ،در ازای بهای کاالی بیگانگان پرداخت شود .اگرچه پس از مدتی کریمخان
نسبت به این فرمان انعطاف نشان داد ،سیاست وی آشکارا نشاندهندهی کسری سکهی موجود در
ایران است و تالش مقامات ایرانی را برای چارهی این وضعیت آشکار میکند.
گفتنی اس��ت ،مش��كل عمدهاي ك��ه كمپانيها با آن مواج��ه بودند ،كمب��ود نقدينگي براي
سرمايهگذاري خارجي بود ( )Floor, 1993: 349و از آنجا كه حاضر به از دست دادن بازارهاي
مش��رقزمين نبودند ،باید براي اين مشكل راه چارهاي میيافتند .نمايندگان آنها نيز ميكوشيدند
تجارتش��ان را در آسيا ،متناس��ب با تقاضاي بازار اروپا و خواستههاي خود استوار کنند؛ از اين رو
كمپانيها بر آن ش��دند كه در تجارت محلي ادويهی شرق هند و منسوجات ،فلزات ،دارو و مواد
خوراكي این کشور سهيم شوند و به همین دلیل خط ارتباطي منظمي بين بنادر ايران و هندوستان
داير كردند و به رقابتي سخت با يکديگر پرداختند (فریر.)259 :1380،
در س��ال 1800م (1215ه .ق) ،هنگامیکه سرجان ملکم 1از طرف کمپانی هند شرقی انگلیس
در ایران به تکاپوهای اس��تعماری سرگرم بود ،یکی از دستیاران وی به نام کمپبل 2پیرامون اقتصاد
ای��ران و پیوند آن ب��ا برنامههای اقتصادی هند -انگلیس و اثری که اقتصاد کمپانی هند ش��رقی بر
اقتصاد ایران داش��ته مینویس��د« :مقدار زیادی از کاالها ،چه اروپایی و چه هندی ،با سودی صد
1. Sirjan Malcolm
2. Campbell
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در صد» به ایرانیان پیشفروش میشود .وی در ادامه مینویسد« :تراز تجارت ایران کام ً
ال به ضرر
این کش��ور میباشد؛ لذا ناچار اس��ت برای وارد کردن مالالتجاره ،همواره مقداری از وجوه نقد
و س��رمایهی خود را به خارج بفرس��تد .در نتیجه پول کمیاب و قیمت مواد و اش��یا خارجی گران
میگردد .یکی از س��ودهای بسیار مهمی که عاید تجار طرف معامله با ایران میشود همین انتقال
پول به هند اس��ت» (حائری .)232 :1380،چند ماه پس از آن گزارش ،س��رجان ملکم در آوریل
1801م (ذیقعده 1215ه .ق) پیرامون وضع نابس��امان اقتصاد ایران ،بهویژه در پیوند با هند انگلیس
مینویس��د« :مجموع صادرات هندوس��تان به ایران بالغ بر س��ه میلیون روپیه میشود»؛ درحالیکه
ص��ادرات ایران به هندوس��تان حتی «بیش از یک میلیون و نیم روپیه نمیش��ود که یک میلیون و
نیم بهای بقیهی ارزش صادرات هندوس��تان ،علیرغم پریش��انی وضع مالی مملکت ،مسکوک و
نقد فرس��تاده میشود؛ در مبادالت تجاری این ضرری است که تاجر ایرانی همواره ناچار متحمل
میش��ود» (حائری .)232 :1380،شکل شمارهی  2نش��ان میدهد ،همواره ارزش واردات به ایران
بیش از صادرات بود که به ناچار با پول جبران میش��د .ش��کل ش��مارهی  3نشاندهندهی برتری
صادرات سکههای طال و نقره نسبت به صادرات کاال است.

صادرات خلیجفارس به بمبئی
واردات به خلیجفارس از بمبئی

شکل:8ارزشکاالهایصادراتیووارداتیبینخلیجفارسوبمبئیبهروپیهدرسالهای0201-0210م()Sajadi, 1985: 186

شکل  .2ارزش کاالهای صادراتی و وارداتی بین خلیجفارس و بمبئی به روپیه در سالهای 1810-1801م ()Sajadi, 1985: 186

شکل:8ارزشکاالهایصادراتیووارداتیبینخلیجفارسوبمبئیبهروپیهدرسالهای0201-0210م()Sajadi, 1985: 186

مسکوکات
کاال

اسب

شکل  .3میزان صادرات از خلیجفارس به بمبئی (به درصد) در سالهای 1810-1801م ()Sajadi, 1985: 185
درسالهای0201-0210م((Sajadi, 1985: 185

شکل:1میزانصادراتازخلیجفارسبهبمبئی(بهدرصد)

منابع 
احمدی،فرجاهلل«.)0122(.تهدیداتفرانسهوطرحسرجانملکومبرایتصرر خرار (0572-0217م)» .پژوهش شژا

علوم تاريخي.س.0ش.0پاییز .0122
درسالهای0201-0210م((Sajadi, 1985: 185

شکل:1میزانصادراتازخلیجفارسبهبمبئی(بهدرصد)
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کاهش تدریجی ارزش «تومان» ایران در برابر «پوند» انگلس��تان و «روپیه» هندوس��تان از عصر
صفویه ،به ویژه پس از قتل نادرشاه تا اوایل قاجاریه ،میتواند یکی از مؤلفههای رکود اقتصادی ایران
باش��د .کاهش سیصد درصدی پول ایران طی حدود دو قرن (1820-1629م) بیانگر رکود اقتصاد
پررونق صفویه به اقتصاد راکد قاجاریه است ()Gasami, 1999: xxxvii ;Al Issawi, 1971: 389
(جدول ش��مارهی  .)1علت چنین رکودی را باید به سیاس��ت مرکانتیلیس��تی کمپانی هند شرقی
انگلیس نسبت داد.
جدول  :1کاهش ارزش پول ایران (تومان) در برابر پوند انگلیس
ارزش تومان ایران در برابر پوند انگلیس
پوند

تومان

سال

1 = 3

1629-1587

2 = 3

1678

2 = 3

1722-1694

1 = 1

1747-1736

1 = 1

1820

پول رایج برای معامالت در بنادر جنوبی روپیه بود 1که در زمان کریمخان به روپیهی ایرانی
و در عه��د آقامحمدخان به روپیهی رایج( 3معادل با پنج محمودی) معروف ش��د .روپیهی بمبئی
هم در برخی موارد در معامالت بنادر جنوبی استفاده میشد که افزایش ارزش این پول در مقابل
محمودی از سال  1750تا 1823م (از  5محمودی به  7/63محمودی) دلیل دیگری بر ادعای رکود
اقتصادی ایران است (( )Sajadi, 1985: 334; RRPGB :1823, 6 /10جدول شمارهی  .)2انتقال
تدریجی س��رمایههای کشور در مقطعی که شروع سرمایهداری کش��ور از اوایل حکومت زندیه
(1763م1177 /ه .ق) محس��وب میشد ،ضربهی جبرانناپذیری بر پیکر اقتصاد ایران و تغییر مسیر
آن وارد کرد.
گفتنی اس��ت ،از اواخر قرن هجدهم به بعد ،ورود و خروج کش��تیها به آبهای خلیجفارس
باید تحت نظارت کشتیهای کمپانی هند شرقی انگلیس صورت میگرفت؛ از این رو کشتیهای
حامل کاال باید هنگام خروج از این آبها تا مس��قط تحت حمایت کشتی شرکت بودند و برای
ورود هم از مس��قط به بنادر ایران با کش��تیهای شرکت اسکورت میشدند .با ایفای چنین نقشی
2

1. Rupee
2. Persian Rupee
3. Raige Rupee
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جدول  :2کاهش ارزش پول ایران (محمودی) در برابر روپیهی بمبئی در سالهای 1823-1750م.
روپیهی بمبئی در مقایسه با محمودی
سکهی نقرهی محمودی

روپیهی بمبئی

سال

1 = 5

1750م

1 = 6

1765م

1 = 6/5

1770م

1 = 7

1790م

1 = 7/63

1823م

برای شرکت ،فعالیتهای تجاری آن نیز بیشتر از پیش شد .تثبیت این نقش پس از دو قرن تالش،
از عمدهترین اهداف مرکانتیلیستی ایک به شمار میرود.
 .2-3عملکرد کمپانی هند شرقی در تضعیف جایگاه تجارت ایران در خلیجفارس
منطق��هی خلیجفارس و تجارت ای��ران در رأس برنامههای کریمخان زند قرار داش��ت .اقدامات
وی در راس��تای احیا و تقوی��ت تجارت ایران در خلیجفارس که ب��ا چالشها و تهدیدات فراوان
روبهرو بود ،در همین راستا قابل ارزیابی است .ظهور مراکز و کانونهای تجاری و دریایی رقیب و
کاهش سهم ایران در تجارت خلیجفارس ،از جمله مهمترین مشکالت کریمخان زند در منطقهی
خلیجفارس بود.
در این برهه ،کمپانی هند شرقی هلند از صحنهی سیاسی ،نظامی ،تجاری و دریایی خلیجفارس
خارج ش��د و به دنبال آن ایک آش��کارا به سوی تحقق اهداف اس��تعماری و درازمدت خود در
خلیجفارس پیش رفت و ابعاد جدیدی به برنامهها و اقدامات خود در منطقه بخش��ید .کمپانی هند
شرقی انگلیس پس از خارج شدن از بندرعباس ،بصره را مقر اصلی خود در خلیجفارس قرار داد
که این کار به زیان دولت ایران و به سود عثمانی بود؛ زیرا از رونق افتادن تجارت بنادر ایرانی در
حاشیهی خلیجفارس و رفتن تجار انگلیسی از بوشهر باعث فلج شدن تجارت خارجی ایران شد .از
آنجا که خان زند مایل به رواج تجارت در ایران بود و همواره از این مسئله رنج میبرد ،خواستار
بازگشت آن به بوشهر بود .برخی تحقیقات جدید با صحه گذاشتن بر رونق بصره مینویسند« :در
هیچیک از بنادر به اندازهی ش��هر بصره مؤسس��ات و تجارتخانههای خارجی تأسیس نشده بود»
(هدایتی .)177-174 :1334 ،از آنجا که علل حملهی کریمخان به بصره در این مبحث نمیگنجد،
به بیان این نکته بسنده میکنیم که حملهی وی به بصره پیش از هر امر دیگری به دلیل برونرفت
از فشار و رکود اقتصادی بنادر ایران در کرانههای خلیجفارس بود.
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با حملهی س��پاه ایران به بصره در س��ال 1775م (1188ه .ق) ناوگان کمپانی هند شرقي كه در
اين ش��هر نمايندگي داشت به طرفداری و دفاع از پاشای بصره پرداخت و با کشتیهای خود علیه
نیروهای ایران آتش گش��ود .میرزا صادق موس��وی نامی دربارهی این حادثه مینویسد« :از جانب
ساحل وکیل فرنگ انگلیس که از طرف پادشاه واالجاه فرنگ مأمور و در بصره متوقف و متوجه
دادوس��تد میباشند با چندین سفینه و زورق هر یک مش��حون به توپهای برقانداز و تفنگچیان
آتش��باز از ممر آب به مدافعه شتافتند( »...موس��وی نامی .)187 :1363 ،حال با توجه به این موارد
درمییابیم که جهتگیری کمپانی به س��ود منافع سیاس��ی و اقتصادی ایران در خلیجفارس نبود.
واکنش موذیانه و غیراخالقی کمپانی در بصره علیه نیروهای ایرانی نش��اندهندهی سیاس��تهای
دوگانهی این شرکت در منطقه و تغییر سیاستهای کالن آن بود.
نقش کمپانی ،به ویژه پس از مرگ کریمخان و بروز س��ریع نشانههاي افول سلسلهی زند ،در
تعامل و همکاري با شیوخ قبایل عرب پسکرانههاي جنوبی خلیجفارس آشکار شد ،تا جاییکه
در نتیجهی سیاس��تهاي حمایتی کمپانی هند ش��رقی ،این قبایل عرب توانس��تند با بهرهوري از
ظرفیتهاي تجاري منطقهی خلیجفارس که در دورهی نادري کام ً
ال به نفع بنادر عباس و بوش��هر
بود ،به قدرتهاي محلی مس��تقلی تبدیل ش��وند و از اطاعت حکومت زند س��رباز زنند .اعراب
پسکرانهه��اي جنوبی ،پس از ای��ن رویداد نقش مهمتري در تجارت منطقه بر عهده گرفتند و از
لحاظ گسترش و توسعهی ناوگانهاي دریایی ،برجستهتر از گذشته در صحنهی سیاسی و تجاری
خلیجفارس ظاهر ش��دند که درنهایت به تش��کیل خاندانهاي محلی ،مانند آلعتوب در بحرین و
کوی��ت و خروج بحری��ن از تابعیت حکومت مرکزي ایران انجامید (ویلس��ون .)215 :1366 ،در
حقیقت این نخس��تین بار بود که اعراب این مناطق توانایی خویش را به تجارت معطوف داش��تند
(امین.)215-214 : 1370،
همچنین قدرت گرفتن عمان در نیمهی دوم قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تأثیر عمدهای بر
روابط آن با مناطق همجوار برجای گذاشت و سلطان عمان و اتباعش یکی از بازیگران قدرتمند
صحنهی سیاست و تجارت خلیجفارس شدند (س��المي[ ،بیتا]179-178 :؛ سديدالسلطنه:1370،
 .)85مناس��بات ایران و عمان در این دوره فراز و نشیب بسیاری داشت که در اواخر دورهی زندیه
با اجارهی بندرعباس و مضافات آن توس��ط س��لطان عمان شکل تازهای به خود گرفت که بدون
پرداخت��ن به آن و تأثیر حمایت نقش کمپانی هند ش��رقی انگلیس از سلطاننش��ین عمان ،درک
درستی از تحوالت تاریخی خلیجفارس به دست نمیآید (.)Allen, 1978
الزم به یادآوری اس��ت که در میان عوامل مؤثر بر انحطاط تجارت ایران در اثر رویکردهاي
کمپان��ی هند ش��رقی انگلیس میتوان به اولویت بخش��یدن منافع ایک در هندوس��تان نس��بت به
خلیجفارس اش��اره کرد (رجائی .)477-476 :1390،هند با داش��تن جمعیت زیاد و منبع سرش��ار
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ث��روت ،از وضعیت مطلوبی در نزد ایک برخوردار بود .از س��وي دیگر ،منطقهی خلیجفارس به
دلیل سقوط حکومت مقتدر نادري دچار تحوالت شدیدی شده بود؛ از جمله عدم اطاعت اعراب
پسکرانههاي جنوبی بحرین و عمان از حکومت نوپاي زند و س��ربرآوردن میرمهنا ،شیخ سلمان
و نصیرخان الري در بنادر و مناطق ش��مالی که هریک با احس��اس فقدان یک حکومت مرکزي
قدرتمند میکوشیدند بر سواحل و بنادر جنوبی ایران حکومت کنند.
همانطور که در سطور پیشین گفتیم ،سال 1773م (1187ه .ق) در تاریخ کمپانی هند شرقی در
هندوس��تان و کشور متبوعش اهمیت ویژهای داشت؛ بر اساس دستورالعمل پارلمان ،هستینگز 1به
عنوان فرمانفرما انتخاب شد و اقدامات وی باعث آغاز مرحلهی نوینی در تاریخ بریتانیا در هندوستان
ش��د .اهمیت هستینگز به دلیل تأسیس ادارهی بریتانیا در هندوستان است (.)Hunter, 1909: 187
اصالحات اداری وی ،به ویژه در بنگال ،تأثیر ویژهای بر روابط بریتانیا در خلیجفارس گذاشت .به
هر حال ،هستینگز در ظرف چند سال موفق شد به وضعیت مالی آنجا رونق دهد و عایدات بنگال
را از طریق اصالحات اداری مختلف و قطع هزینههای شاهزادگان محلی ،افزایش دهد.
عالوه بر پیشرفت مادی در بنگال و توسعهی نوین در تجارت بریتانیا با چین ،وضعیت نامطلوب
تجارت در خلیجفارس در سالهای پس از سال 1773م (1187ه .ق) ،بالهایی نظیر جنگ ،دزدی
دریای��ی و بیم��اری طاع��ون ( )Parsons, 1808: 160از مهمترین دالیل رک��ود حیات اقتصادی
خلیجفارس در اواخر قرن 18م (12ه .ق) به شمار میآیند.

 .4نفوذ کمپانی هند ش�رقی و کاهش قدرت سیاس�ی ایران در خلیجفارس

 .1-4عملکرد دوگانهی کمپانی هند شرقی
همانط��ور که گفتیم ،در آس��تانهی حکومت کریمخانزند ،قدرت طواي��ف در جنوب ايران و
خليج فارس بيشتر شد و کنترل ايران بر بنادر و جزاير کرانهی جنوبي خليجفارس به خطر

سواحل
خ سلمان بنیکعب،
افتاد (اسدپور .)183-182 :1387 ،در این میان ،شورش میرمهنا و سرکشی شی 
دو شورش عمدهاي بودند که همواره ذهن کریم خان را متوجه خود داشتند؛ زیرا این شورشها بر
خالف ش��ورشهاي دیگر به طور مستقیم با ناامنسازي عبور کشتیها در خلیجفارس ،بر تجارت
ایران اثر منفی میگذاشتند؛ از این رو کریمخان زند برای برقراری امنیت و رونق تجارت از ناوگان
دریایی کمپانی هند شرقی انگلیس تقاضای همکاری کرد.
پاسخ منفی کمپانی هند شرقی انگلیس به تقاضاهاي مکرر کمک کریمخان در حوادث مرتبط
با میرمهنا از یک سو و حمایت و دفاع کمپانی از ترکها علیه کعبیها که خود را تابع دولت ایران
میدانستند ( )Lorimer, 1915: 148از سوی دیگر ،نشاندهندهی نقش منفی کمپانی در تحوالت
1. Hastings
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منطقهای علیه ایران است .کمپانی بر خالف روند عدم همکاري که با خان زند در قضیهی میرمهنا
در پیش گرفته بود ،براي س��رکوبی بنیکعب معاه��دهاي با ترکها منعقد کرد که به موجب آن
تعه��د کرد در حمالت ترکها علیه بنیکعب از آنها حمای��ت کند (کارملیتها.)116 :1381 ،
به این ترتیب ،در آن سالها در سه لشکرکشی فرماندار بصره علیه بنیکعب ،ایک با چند کشتی
جنگی از قایقها و نفرات ترکها حمایت میکرد.
 .2-4اشغال بنادر ،جزایر و کارشکنی کمپانی در خلیجفارس
قدرتهای استعماری جهان برای رسیدن به اهداف توسعهطلبانهی خویش توجه خاصی به دریاها،
بنادر و جزایر داشتند .کنترل خطوط مواصالت دریایی ،برای نظارت بر واردات و صادرات کاال به
کشورهای مختلف  -البته به نفع خویش -از جمله تحرکات استعمارگران قرون هفدهم ،هجدهم
و نوزدهم میالدی بود.
1
آلف��رد تایر ماه��ان (1914-1840م) در کت��اب تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ مینویس��د در
سالهای مورد بحث ،کنترل و نظارت بر دریاها ،اولین قدم در راه کسب قدرت برتر جهانی بوده
است .در دنیای تجارت و بازرگانی ،موقعیت دریایی مناسب ،مزایای اقتصادی سیاسی زیادی دارد
(س��یفزاده )151-150 :1379 ،و در نزاع بین قدرتها ،نیروی دریایی برتر از امکانات بیش��تری
برای در دس��ت گرفت��ن ابتکار عمل برخوردارن��د .بریتانیا نیز که قدرت خ��ود را در دریاها و بر
عرصهی کش��تیهای توپدار مستقر کرده بود ،به این مسئله توجه خاص داشت .انگلیسیها مدعی
بودند که دریا به دالیل نظری قابلیت تملک خصوصی دارد و به همین دلیل ،در مالکیت انگلستان
است .سیاست کلی بریتانیا در خلیجفارس نیز از همین اصل پیروی میکرد.
اندیشهی در اختیار داشتن یک جزیره در خلیجفارس برای انگلیسیها از اواسط قرن هجدهم
مطرح بود؛ جزیرهای که هم اهمیت تجاری و استراتژیک داشته باشد و هم پایگاهی دریایی برای
مبارزه با دزدان دریایی باشد .چنین اندیشهای نخستین بار به دلیل اهمیت استراتژیک آن ارائه شد،
اما بعدها به عنوان دکترین دفاع از هند ،از س��وی ملکم گسترش یافت (احمدی.)40-17 :1388 ،
وی ابتدا در نخستین سفرش به ایران در 1800-1799م ،قشم را به عنوان پایگاهی برای بریتانیا مورد
بحث قرار داد و از آن پس در سال 1808م ،تصرف جزیرهی خارک را بعد از سفر به ایران مطرح
کرد ( .)Yapp, 1987: 654ملکم چنین مینویسد:
 ...ب��ا ایجاد پایگاهی در خلیجفارس که میبایس��ت به زودی به مرک��ز تجاری ،مرکز مذاکرات
سیاسی و انبار نظامی ما تبدیل گردد ،قادر خواهیم بود که نفوذ منطقهای خود را ایجاد و تقویت

نماییم ،که نهتنها ملتهای دیگر اروپایی را از این منطقه حذف میکند ،بلکه ما را قادر میسازد
1. The Influence Of Power upon History
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ت��ا مذاک��رات و عملیات نظامی را با عزت و امنیت ،آنچنانکه مایل باش��یم ،به انجام رس��انیم؛

درحالیکه بدون آن (پایگاه) ما میبایست به لطف سیاست دائمی بیکفایت و غیرقابل اطمینان

دربارهای منطقه ،متکی باشیم .)Saldanha, 1986: 16( ...

در این راس��تا مقامات بریتانیا در بوشهر ،با انعقاد قرارداد صلح عمومی برای نظارت بر رعایت
مفاد آن درصدد برپایی پایگاه دریایی در خلیج فارس برآمدند .آنان پس از بررسی موقعیت جزایر
منطقه ،قش��م را به عنوان مرکز و توقفگاه کش��تیهای بریتانیایی در دهانهی خلیج فارس انتخاب
کردند (ویلس��ون .)247 :1366 ،پس از آن بود که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم سیاس��ت
تصرف جزیره یا بندری از سوی بریتانیا در خلیجفارس دنبال شد و دکترین برانگیختن شورش در
قلمروی عثمانی یا جنوب ایران یا تصرف جزیرهای که در طرح ملکم مطرح شد ،از هزینهی دولت
بریتانیا در برابر قدرتهای اروپایی میکاست و این مطلوب مقامات لندن بود.
گفتنی اس��ت ،کمپانی هند ش��رقی انگلیس ب��ا توجه به نیاز ایران به نی��روی دریایی و به ویژه
کش��تیهای بریتانیایی که برای حفظ مرزهای جنوبی و س��یادت این کش��ور در منطقه ضروری
بودن��د ،بهتدریج به اهمیت تجهیز و تحکیم پایگاههای دریایی و ناوگان تجاری خود در حوزهی
خلیجفارس واقف ش��د و بهمرور به ش��یوههای گوناگون ،از جمله در اختیار نگذاشتن کشتیها و
همیاری نکردن با حکام ایران در مواقع نیاز ،دولت ایران را برای انجام هرگونه تحرکات سیاس��ی
و نظام��ی در خلیجفارس به خویش وابس��ته کرد؛ زیرا تقویت نیروی دریایی ایران مانعی بر س��ر
راه کاهش موقعیت ایران بود .این امر از جمله عملکردهای کمپانی در راس��تای تضعیف جایگاه
حاکمیت سیاسی و اقتصادی ایران و تثبیت موقعیت خود در منطقه به شمار میرود (شعباني:1369 ،
463؛ برومند.)29 :1381،
 .3-4فعال شدن دستگاه دیپلماسی انگلستان در خلیجفارس
درگیری و مشکالت فتحعلیشاه با روسها در دو دورهی جنگ ،امکان توجه هرچه بهتر و بیشتر
ایران به مسائل خلیجفارس را به حداقل رساند ،اما آنچه در این مقطع تاریخی میتواند مورد توجه
قرار گیرد ،فعال ش��دن کامل دستگاه دیپلماسی انگلستان در خلیجفارس است که شاید بتوان آن
را یکی از مهمترین آثار کوتاهمدت تهدید موقعیت بریتانیا در هند از مسیر ایران و خلیج-فارس،
در سالهای پس از حملهی ناپلئون 1به مصر (1798م1213 /ه .ق) دانست .انگلستان در این شرایط
درصدد حفظ مناس��بات اقتصادی -سیاس��ی خود با ایران و جلوگیری از گسترش نفوذ فرانسه به
نواحی شمال هند بود (.)Saldanha, 1986: 357-361
1. Napoleon
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در ایندوره در مناطقی چون افغانستان و هند روزنههای امیدی برای نفوذ سیاست استعماری
ناپلئون به وجود آمد (هاش��مزاده محمدیه .)401-400 :1385 ،در افغانستان ،زمانخان به مناطقی
از هن��د انگلیس یورش میبرد و انگلیس را به زحمت میانداخت .امام مس��قط نیز روابط گرم و
صمیمانهای با فرانسویها برقرار کرد و پذیرای آنان در مسقط بود (العابد .)198 :1976 ،از طرف
دیگر ناپلئون توانس��ت با یکی از رهبران قیام علیه انگلس��تان در حیدرآباد هند ،به نام تیپوس��لطان
ارتباط برقرار کند ( .)Roberts, 1958: 244همچنین ،نزدیک ش��دن فرانسه به ایران در پی ضربه
زدن به بریتانیا انجام گرفت .این تهدیدات موجب اتخاذ سیاستهای حسابشدهی انگلستان برای
ایجاد روابط نزدیک با ایران و عمان شد (سدیدالسلطنه )379-378 :1371،تا جلوی نفوذ سیاسی،
نظامی و اقتصادی فرانسویها در شرق گرفته شود.
در این شرایط خلیجفارس از اهمیت بسیاری برخوردار شد .انگلستان درصدد به دست آوردن
موقعیت مستحکم خود در این منطقه به اعمال سیاستهای جدیدی روی آورد .در آن سالها دستگاه
سیاستگذاری در بمبئی یکی از فعالترین ادوار دیپلماتیک خود را تجربه کرد (.)Kelly, 1968: 62
اعزام هیئتهای نمایندگی متعدد به ایران در راس��تای حفظ موقعیت انگلس��تان در خلیجفارس و
منطقه صورت گرفت .از طرف دیگر انگلستان که با رشد و توسعهی نفوذ قبایل در نواحی جنوبی
خلیجف��ارس موقعیت خود را در خطر میدی��د ،درصدد ایجاد موقعیتی جدید برای تثبیت قدرت
خود برآمد و دستگاه دیپلماسی خود را به فعالیت واداشت (Al Qasimi, 1999؛ طاهری[ ،بیتا]:
 .)377-376هر چند بحران فرانسه در شرق با شکست ناپلئون به پایان رسید ،اما نتیجهی کوتاهمدت
چنین بحرانی ،باال رفتن اهمیت استراتژیک خلیجفارس برای انگلستان بود .همین امر موجب شد از
آن پس بریتانیا با برنامهریزی دقیقتری در جهت تحکیم مواضع خود گام بردارد.
 .4-4ايج�اد واحدهاي سياس�ي جديد تحتالحمايهی انگلس�تان در خليجفارس
مهمترين مسئلهی خليجفارس در دو دههی اول قرن نوزدهم میالدی ،افزايش نفوذ انگليس در بين
قبايل عرب منطقه و تشکيل اتحاديههاي کوچک با حمايت انگليس بود (.)110-Kelly, 1968: 100
حکومت هند انگلیسی در اين مقطع تاريخي براي جلوگيري از قدرت قبايل عربي در خليجفارس،
قرارداده��اي رس��مي با آنها منعقد کرد و ب��ه بهانهی مبارزه با دزدي درياي��ي و امنيت اقتصادي
منطقه ،آنها را تحت نفوذ خود قرار داد (القاسمی )9 :1383 ،و از حق حاکميت ايران در منطقه،
چشمپوشي کرد.
حکومت قاجاريه (1344-1210ه .ق) در اوايل قرن سيزدهم هجري دچار مشکالت داخلي و
خارجي بسياري شد و امکان مداخلهی مستقيم در امور خليجفارس را نداشت .حل مسئلهی قفقاز
توسط آقامحمدخان ،شورشهاي پس از مرگش و آغاز جنگهاي ايران و روس ،شرايط پيچيدهاي
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به وجود آورد و مس��ائل خليجفارس بس��یار تحت تأثير اين رويدادها قرار گرفت (روشنضمیر،
 .)11 :1356در این زمان قبايل س��اکن خليجفارس به دليل مش��غول شدن ايران به مسائل داخلي و
منطقهاي در ش��مال و شرق کشور ،توانستند روند افزايش قدرت خود را ادامه دهند؛ به طوريکه
قس��مت عمدهاي از بخشه��اي جنوبي خليجفارس و تج��ارت دريايي آن را به دس��ت گرفتند.
مهمترین و تأثیرگذارترین اقدام انگلس��تان برای تحقق نفوذ و سلطهی بیشتر را میتوان طرح
عقد «قرارداد صلح عمومی »1در سال 1820م (1235ه .ق) دانست .با غلبهی نیروی دریایی بریتانیا
بر اعراب قواسم ،مقدمات انعقاد قرارداد صلح عمومی در ژانویهی سال  1820بین بریتانیا و شیوخ
یازدهگانهی س��واحل جنوبی خلیجفارس فراهم شد ( .)Kelly, 1968: 166انگليسيها در سواحل
بحرين ،قطر ،ابوظبي ،شارجه و عمان پايگاه ثابت سياسي به وجود آوردند و همين تشکلها ،منشأ
اصلي تشکيل کش��ورهاي جديد در منطقهی خليجفارس شد .این کار مشکل تازهاي براي اقتدار
ايران به ش��مار ميآمد .بايد توجه داش��ت که عملکرد کارگزاران انگليسي در خليجفارس هرگز
در جهت منافع اقتصادي و سياس��ي اي��ران نبود .فرايند اين کار ،تثبيت نفوذ انگليس��يها از آغاز
قرن نوزدهم ميالدي در خلیجفارس بود (سديدالس��لطنه334 :1370 ،؛ سياوشپوري.)42 :1370 ،
در نتيجه ،محدودهی حاکميت ايران بر س��واحل خليجفارس و در نتیجه ،قدرت ايران بر سواحل
باقيماندهی ايراني به طور محسوسي کاهش يافت.
انگلستان با این اقدام ،نقش و حضور نمایندگی ایران را برای تعیین ،توافق و اجرای این قرارداد
نادیده گرفت .از این پس کار برقراری مناس��بات رس��می با این س��رزمینها ،به حیطهی وظایف
نمایندگی بریتانیا در خلیجفارس افزوده ش��د .همچنین انگلستان با توجه به ضعف نیروی دریایی
قاجار و عدم کارایی آن در تثبیت امنیت دریایی ،از ناتوانی این دولت در مقابله با اقدامات خود،
به خوبی آگاه بود؛ از این رو دنیس رایت نقش آتی نمایندگی بریتانیا در بوش��هر را پس از انعقاد
این قرارداد چنین توصیف میکند« :قرارداد 1820م نقش نمایندهی شرکت هند شرقی را دگرگون
ساخت [از این پس کارگزار انگلیس در خلیجفارس] میبایست وظیفهی اصلی مسئولیت اجرای
این قرارداد و قراردادهای بعدی را که با ش��یوخ عرب منعقد میگردید ،بر عهده گیرد .وی دیگر
تاجر نبود ،بلکه شخصیت سیاسی مهمی بود» (.)Wright, 1977: 65
آنچ��ه در عملکرد بریتانیا مهم به نظر میرس��د ،فرصتطلبی آن دولت اس��ت .انگلس��تان به
پاس��داری از مس��تعمرات خود در هند ،به خلیجفارس توجه ویژه داشت .البته نمیتوان تنها به این
گفته بسنده کرد که خلیجفارس دروازهی ورود به هند به شمار میرفت ،بلکه این منطقه به خودی
خود نیز اهمیت داش��ت؛ زیرا بخش بزرگی از منافع دولت بریتانیا در آن قرار داش��ت .این منافع
آنقدر ارزشمند بودند که این دولت به اقدامات نظامی در منطقه دست بزند.
1. General Treaty Of Peace
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با امض��ای قرارداد صلح عموم��ی پایگاههای نظام��ی و اقتصادی انگلس��تان در خلیجفارس
مشخص شدند .این دولت استعماری حضور مستقیم و قانونی خود را در یکی از نقاط حساس و
استراتژیک منطقه به وجود آورد و توانست با استفاده از این نوع قراردادها حضور خود را مشروع
جلوه دهد .بسياری از طوايف عرب منطقه که تابعيت ايران ،عثمانی يا عمان را داشتند و اختالف
بين آنها با این دول طبیعی و هميشگی بود ،پس از قرارداد صلح عمومی ،به پشتگرمی انگلستان
که قيّم آنها بود ،با قدرت بيش��تری در مقابل اين دولتها ابراز وجود کردند (قاس��میان:1387 ،
.)421-391
مهمترین پیامدهای بلندمدت قرارداد یادش��ده که تأثیر بس��یاری را در مناسبات منطقهای در
خلیجفارس بر جای گذاشتند ،عبارتاند از:
1 .1نطفهی اولیهی شکلگیری کشورهای حاشیهی جنوب خلیجفارس در این قرارداد بسته شد.
2 .2براي اولين بار در تاريخ س��واحل شمالي ش��بهجزيرهی عربستان ،طوايف عرب به عنوان
واحدهاي سياس��ي مستقل از حوزهی حاکميت ايران و عثماني توسط قدرتي خارجي به
رسميت شناخته شدند و این امر بعدها اساس ادعاهای مالکیت سرزمینی را به وجود آورد
(مجتهدزاده.)165 :1382 ،
3 .3برای نخس��تین بار واحدهای سیاس��ی جدیدی در خلیجفارس شکل گرفتند که ماهیت
سیاسی آنان توسط یک قدرت خارجی تأیید شد.
4 .4پرچم��ي که به ش��يوخ اعطا ش��د ،اولين نم��اد رس��مي موجوديت اين شيخنش��ينها و
نش��اندهندهی استقالل هرچند نسبي آنان بود ( )Amirahmadi, 1996: 38-39و بنیان و
اساس پرچم جدید کشور امارات متحدهی عربی شد.
5 .5بریتانیا توانس��ت برای حفظ منافع سیاس��ی و نظامی خود از این ق��رارداد در مواقع الزم
استفاده کند و حمایت منطقهای قبایل را برای خود تضمین کند .به این ترتیب ژنرال کاير،
کارگزار بریتانیایی منعقدکنندهی قرارداد صلح عمومی موفق شد بخشي از طرح سرجان
ملکم در تجزيهی سواحل و جزایر خلیجفارس را به انجام برساند.
گفتنی است ،انهدام کامل نيروی دريايي قواسم در خليجفارس ،به معنای پايان برتری تجارت
دريايي بومی بود .انگلس��تان توانس��ت از آن پس بدون رقيب در تجارت منطقهای شرکت کند.
اعمال چنين سياستی در موقعيتی صورت گرفت که نيروهای منطقهای ديگر ،مانند ايران و عثمانی
امکان مداخلهی مستقيم نداشتند .به این ترتیب انگلستان انحصار حمل و نقل دريایي ،کنترل نيروي
دريایي شیوخ و تحتالحمايه کردن رؤساي قبايل به قصد کنترل سياسي شبهجزيرهی عربستان و
سواحل خليجفارس را به دست گرفت (وثوقي.)406-404 : 1384 ،
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 .5نتیجهگیری

حضور اروپاییها در خلیجفارس و فعالیتهای سیاس��ی و اقتص��ادی آنان در این منطقه ،نقطهی
آغاز رویارویی مناسبات اقتصاد سنتی ایران و اقتصاد بورژوازی غرب با یکدیگر است .با تکوین
نظ��ام بورژوازی در اروپا ،بهویژه پس از جنگهای هفتس��اله در اروپا (1763-1756م-1170 /
1177ه .ق) ،انگلستان و کمپانی هند شرقی ،با تحمیل شکل جدیدی از مناسبات سیاسی و تجاری
بینالمللی به کشورهای دیگر شرق ،بهتدریج و بهگونهای بنیادین ساختار روابط تجاری و اقتصادی
آن دولتها را تغییر دادند.
کمپانی هند ش��رقی پس از س��قوط صفویه ،به ویژه پس از قتل نادرش��اه با برتری نظامی ،به
تدریج گسترهی تجارت دریایی در منطقهی خلیجفارس را در اختیار گرفت و به دنبال آن با انعقاد
قراردادهای سیاس��ی و برخوردهای نظامی موفق شد پایگاههای تجاری بومی منطقه را نیز به سود
خود نابود کند.
سیاس��ت نمایندگان کمپانی هند ش��رقی انگلیس در خلیجفارس ،از عملکرد دولت متبوعهی
خود در اروپا و هندوستان تأثیر میپذیرفت که مقصد نهایی آن سیادت و برتری سیاسی -اقتصادی
بریتانی��ا در جهان آن روزگار بود؛ بهگونهای که ویلیام پیت ،1نخس��توزیر و لرد اول خزانهداری
بریتانیا در اواخر قرن هجده و اوایل قرن نوزده میالدی ،همواره پیرو دو نظریه بود؛ «تقویت و تحکیم
بازرگانی امپراتوری مستعمراتی بریتانیا» و «برتری قدرت نظامی و دریایی آن در سطح جهان» .به
نظر پیت وقتی منافع تجاری به مخاطره افتد ،باید از آن دفاع کرد یا نابود ش��د .استراتژی عمدهی
او نیز تس��لط بر آبها و افزایش منافع بریتانیا بود که این کار در کنار س��وداگری و داشتن موضع
برتر در قبال دولتهای دیگر برای تثبیت رأی انگلس��تان ،سیاست جامع بریتانیا را تشکیل میداد.
به ای��ن ترتیب در این مقطع ،رویکرد و ش��یوهی فعالیت تجاری کمپانی بر س��اختار تجارت
س��نتی منطقهی خلیجفارس اثر گذاشت و مناسبات اقتصاد بومی حاکم را دگرگون کرد .اعمال،
سیاستها و رفتارهای سیاسی ،تجاری ،مالی و نظامی کمپانی هند شرقی به تأثیرات پایدار و مهمی
در تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در خلیجفارس انجامید.
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