دغدغههای انسانی یا تالش در جهت بسط نفوذ سیاسی:
نگرشی بر تالشهای انگلستان در جهت مبارزه با بردهداری در خلیج فارس
٭ حمید صادقی
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چکیده
برای دولت انگلستان ،از آغازین دهههای قرن نـوزدهم مـیالدی ( دوازدهـم ه.ش) تـا پایـان
جنگ جهانی دوم ،گسترش نفوذ و سلطه بـر ایـران و در رأس آن خلـیج فـارس ،از مهمتـرین
اهداف به شمار میآمد .محافظت از هندوستان ،به عنوان مهمترین سرزمین مستعمرۀ انگلسـتان
در شرق ،مستلزم تسلط بر آبراه تجاری و بازرگانی خلیج فارس بود .تالشهای انگلستان بـرای
تسلط بر این منطقۀ استراتژیک در دوران صفویه تقریباً ناموفق بود؛ اما تسلط بر هند بـه عنـوان
نبض اقتصادی انگلستان تالشهای این دولت را در جهت حفظ آن در برابر قـدرتهای دیگـر
اروپا بیشتر و بیشتر کرد؛ که نمود بارز آن ،در سالهای پایانی حکومت فتحعلیشـاه و آغـازین
سالهای حکومت محمدشاه دیده میشود .مبارزه با تجارت برده در خلیج فارس در آن زمـان،
دستاویز دولت انگلستان برای تسلط بیشتر بر آن منطقه بود.
سوال بنیادی این پژوهش این است که مهمترین دغدغههای دولت انگلستان در راستای مبـارزه
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؟
فرضیه اساسی در این پژوهش ،اقدام انگلستان را صرفاً اقدامی سیاسی در جهت نفوذ بیشتر بـر
خلیج فارس و در نتیجه محافظت از هندوستان قلمداد میکند.
واژگان کلیدی :انگلستان ،بردهفروشی ،خلیج فارس ،حکومت قاجاریه
 1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان.
 2ـ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
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مقدمه
تالشهای آغازین دولت انگلستان را برای تسلط و نفوذ در ایران ،میتوان با شروع اقـدامات
استعماری این دولت و سایر دول اروپایی در قرن هجدهم میالدی ( دوازدهم شمسی) همزمان
دانست .روابط ایران با این قدرت بزرگ ،از زمان صفویه ،و به ویـژه از زمـان شـاه عبـاس ،بـه
شکل رسمی خود آغاز شد و سفیران سیاسی و بازرگانی از جانب دو طرف راهی سرزمینهای
طرف مقابل شدند؛ اما با پایان یافتن حکومت صفوی و آشـفتگیهای ایـران و نیـز همزمـان بـا
حکومتهای افشاریه و زندیه ،این ارتباطات گاه و بیگاه دنبال میشد .در ایران بسـته بـه اینکـه
چه خاندانی و با چه موضعی نسبت به انگلستان به قدرت میرسیدند ،روابط با این دولـت نیـز
دچار فراز و نشیبهای زیادی میشد .همزمان با این مرحله از تاریخ ایران ،میتوان شاهد نفوذ
هرچه بیشتر انگلستان در شرق دور ،و به خصوص هندوستان ،بود؛ به نحوی که با پایان یـافتن
دورۀ حکومت افشاریه و زندیه در ایران ،و روی کار آمدن سلسله قاجـار ،پایـههای اسـتعماری
انگلستان در هند استوارتر از گذشته مینمود .از طرف دیگر ،انگلستان در مسـیر دسـتیابی بـه
اهداف استعماری خود در ممالک شرقی ،بههیچ عنوان بـدون رقیـب نبـود .چـه زمـانی کـه در
جنوب ایران بر سر تصرف و سلطۀ بیشتر بر خلیج فارس در دوران صفوی ،ناچـار از درگیـری
با پرتغال و هلند و اسپانیا بود ،و چه در دوران متأخر که بـا ظهـور دولتهـای جدیـد در ایـن
عرصه از جمله روسیه و فرانسه ،میبایست برای نفوذ مـؤثرتر در ایـن سـرزمینها ،تالشهـای
بیشتری از خود نشان دهد؛ زیرا دولت روس برای دستیابی به آبهای آزاد ،و نیز فرانسـه در
پی کسب متصرفات بیشتر ،نمیتوانستند به هند و تجـارت بـا ایـن سـرزمین زرخیـز بیتوجـه
باشند .این عوامل به عالوۀ نبود قدرتی در ایران کـه بتوانـد در برابـر سیاسـتهای ایـن دولـت
واکنش مناسبتری از خود به نمایش بگذارد ،انگلستان را در عزم خود مبنی بر تسلط بـر ایـن
سرزمینها و محافظت از هندوستان با امـن نگـه داشـتن خلـیج فـارس راسـختـر و مصـممتر
مینمود .شروع این تالشها با درخواست انگلستان از پادشاه وقـت ایـران ،فتحعلیشـاه ،بـرای
گرفتن امتیازات بیشـتر در ایـران ماننـد همتـای اسـتعماری خـود ،روسـیه بـود .پـس از مـرگ
فتحعلیشاه و به حکومت رسیدن محمد شاه ،و به تبع آن صدارت حاج میـرزا آقاسـی ،تـالش
انگلستان برای نفوذ بیشتر در مناطق جنوبی ایران ،و به خصوص خلیج فارس ،به شکل دیگری
انجام شد .آنچه که مسـیر انگلسـتان را بـرای نفـوذ بیشـتر در ایـن منطقـه همـوار میسـاخت،
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.
مسأله ی اساسی این پژوهش واکاوی اهداف مهم انگلستان در جهت مبـارزه بـا بـرده داری در
خلیج فارس است .بر این اساس میتوان پرسید که آیا همان گونه که در مدعیات این دولـت بـه
صورت ظاهری بیان میشد دغدغههای انسان دوستانه نقـش اصـلی را در تالشـهای انگلسـتان
برای مبارزه در این راه وا میداشت یا سیر تحوالت جهانی و اوضـاع داخلـی ایـران در ابتـدای
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
سیر تالشهای دولت انگلستان قبل از آغاز قرن نوزدهم تا ابتدای دوره ی سـلطنت محمـد شـاه
بررسی میشود و سپس تالش میشود تا بر اساس استنادات و شواهد تاریخی روند تسلط ایـن
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.
نفوذ انگلستان در مناطق جنوبی ایران و روابط آن با شیخنشینان خلـی فـارس در ابتـدای
قرن نوزدهم
در ابتدای قرن نوزدهم ،با توجه به گسترش نفوذ انگلستان در هند ،نیاز بـه تحکـیم پایـههای
قدرت انگلستان در خلیج فارس به منظور محافظت از مستعمراتش ،بیش از هر زمان دیگری به
چشم میخورد« .در سال 1192ق1778/.م .کمپانی هند شرقی ،دفتر اصلی خود را از بصـره بـه
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
روابط دیپلماسی تغییر داد 3».قبل از به حکومت رسیدن محمد شاه ،در زمان فتحعلیشاه ،رونـد
رو به گسترش نفوذ انگلستان در مناطق جنوبی ایران آغاز شدهبود .قراردادهایی که در این زمان
از طرف نمایندگان انگلستان با دربار ایران منعقد شد ،شروع تالشهای انگلستان را برای تسلط
بر این مناطق نشان میده د؛ امری که بعدها در زمان محمد شاه به اوج خـود رسـید« .بـه سـال
1800م1179( .ه.ش) سر جان ملکم با فتحعلیشاه مذاکره نمود و برای بازرگانـان انگلسـتانی و
هندی ،قراردادهای بازرگانی بست و برای آنان امتیازات و انحصاراتی کسب نمود .بـه ویـژه بـا
 .3غالمرضا ورهرام ،تاریخ سیاسی و سازمانهای اجتماعی در ایران ،تهران :انتشارات معین ،1369،ص 166
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عقد قرارداد 1841م1220( .ه.ش)به انگلستانیها امتیازات ویژهای داده شـد 4».عـالوه بـر ایـن،
سال ها بعد ،زمانی که ایران به شدت سرگرم جنگ با روسـیه بـود ،قـرارداد دیگـری از جانـب
انگلستان با دربار ایران منعقد شد« .یکـی از قراردادهـای جنجـالی ایـران و انگلسـتان در دورۀ
فتحعلیشاه قاجار ،معاهدهای است که بین ویلیام بروس ،نمایندۀ مقـیم انگلسـتان در بوشـهر ،و
میرزا زکیخان نوری ،وزیر ایالت فارس ،در ذیحجۀ سال  1237هجـری برابـر بـا سـیام اوت
 1822میالدی بسته شد .این قرارداد را میتوان نتیجۀ واکنش حکومت ایران به حملـۀ گسـتردۀ
انگلستان در خلیج فارس و عقد قرارداد صلح عمومی دانست .فتحعلیشاه قاجار کـه بـه مـدت
ده سال در جنگی تمام عیار با روسیه به سر برده بود ،نمیتوانست موقعیت حساس و در حـال
تغییر خلیج فارس را به خوبی درک کنـد و در مقابـل آن واکـنش خـوبی نشـان دهـد 5».البتـه
موفقیت انگلستان را در انعقاد قرارداد پاریس با ایران ،که در نتیجۀ رقابت با همتای روس خـود
صورت گرفته بود ،میتوان از عوامل مهم بسـط نفـوذ سیاسـی ایـن کشـور در ایـران دانسـت.
«انگلستان پس از موفقیت بزرگی که در عقد معاهدۀ پـاریس بـه دسـت آورد ،در صـدد حفـظ
6
منافع حاصله از آن موفقیت و تحکیم نفوذ و بسط سیاست استعماری خـود در ایـران برآمـد».
دولت انگلستان در همین زمینه از اواخر قرن هجدهم ،اقدام به گسترش روابط خود با حکـام و
دولتهای خلیج فارس کرد؛ زیرا این امر برای اهداف اسـتعماریاش در هنـد بسـیار بااهمیـت
بود« .انگلیسیها در 18صفر سـال  1199ه.ق /هشـتم ژانویـه 1820م .قـراردادی را موسـوم بـه
«قرارداد اساسی» ،با شیوخ عرب خلیج فارس ام ا نمودند .این قـرارداد نمونـهای از معاهـدات
این دولتها با حاکمان این منطقه محسوب میشد .مادۀ  5این قرارداد میگویـد بـه فرمانـدهان
کشتیهای جنگی انگلسـتان اجـازه داده میشـود تـا تـردد کلیـۀ سـفاین دریـایی را ،از جملـه
کشتیهای م تعلق به اعراب ،در خلیج فارس تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد .مـادۀ  6ایـن
قرارداد ،حکام و شیوخ سرزمینهای حاشیۀ خلیج فارس را مکلف میسازد تا نماینـدگان خـود
را برای اخذ دستورالعملهای سیاسی در مسائل عمدۀ داخلـی نـزد نماینـدۀ سیاسـی انگلسـتان
بفرستند .پس از انعقاد «قرارداد اساسی» ،سـواحل مزبـور در ادبیـات عـرب بـه سـواحل دزدان
دریایی مشهور گشت .با پیوستن بحرین به این قـرارداد در سـال  1199ق1785 /.م .انگلسـتان
 . 4ر.واداال ،خلیج فارس در عصر استعمار ،ترجمۀ شفیع جوادی ،تهران :انتشارات سحاب ،بی تا ،ص .69
 .5محمدباقر وثوقی ،تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار ،تهران :انتشارات سمت ،1384،ص .408
علی اصغر شمیم ،ایران در دوران سلطنت قاجار ،تهران :انتشارات زریاب ،1379 ،ص .6 .241
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استقرار و قیمومیت خود را بر منطقه آغاز نمود 7.برای دولت انگلستان در این زمان روابـط ،نـه
تنها با ایران ،بلکه با تمام حاکمـان و دولـتهـای مسـتقر در خلـیج فـارس از اهمیـت بـاالیی
برخوردار بود .انگلستان در این راه به هر اقدامی دست مـیزد« .اسـتدالل دولـت انگلسـتان در
استعمار مردم جزایر و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس با رواج این نظریۀ سیاسـی بیاسـاس کـه
حاکمیت خلیج فارس متعلق به دولتی است که بر هند حاکم است ،آغاز شـد .بـر اسـاس ایـن
نظریه ،انگلستان در سال 1213ه.ق1798 /م 1125 /.ه.ش توجه خود را به سلطاننشـین مسـقط
معطوف نمود و سپس قراردادی مبنی بر قبول برتری ناوگان انگلیس در خلیج فارس با سـلطان
عمان ام ا کرد که بر اساس آن ،مسقط به اولین پایگاه استعمار انگلیس در شبهجزیرۀ عربسـتان
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
با دزدان دریایی اقدام به تصرف کرانههای ساحلی شبهجزیرۀ عربستان نمود و تعـداد زیـادی از
قبایل عرب را به جرم دفاع از سرزمینهای خود به خاک و خون کشید و سـرزمین آنـان را بـا
خاک یکسان نمود .دولت انگلیس مدعی مبـارزه بـا دزدان دریـایی و تجـارت بـرده و قاچـاق
8
اسلحه در خلیج فارس بود».
به نظر میرسد در این دوره ،نزدیک شدن رابطۀ کارگزاران انگلستانی و وهابیها ،بـر اعمـال
انحصارات تجاری گسترده در خلیج فارس توسط کمپانی هنـد شـرقی تـأثیر زیـادی گذاشـته
9
باشد.
بردهداری و شیوع آن در خلی فارس:
همانگونه که مشاهده میشود ،تأثیر شگرف همراهی شیخنشینان عرب حاشیۀ خلـیج فـارس
با سیاستهای استعماری انگلستان ،در اجرای هر چه بهتر این سیاستها غیرقابل انکـار اسـت.
در ادامۀ این روند ،و نیز گسترش رقابتهای استعماری میان انگلستان و قدرتهای دیگـر ،بـه
خصوص روسیه ،انگلستان برای جلوگیری از نفوذ این کشور در این مناطق ،اقدامات جدیـدی
رادر دستور کار خود قرار داد که از جملۀ آن میتوان به همین موضوع خریـدوفروش بـرده در
 .7همایون الهی ،خلیج فارس و مسائل آن ،تهران :نشرقومس،1373 ،صص .69-68
 .8ایرج کیا ،سیر استعمار انگلیس در ایران ،تهران :نشرآبی ،1385،ص .19
 .9وثوقی ،همان ،ص .402
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خلیج فارس اشاره کرد؛ امری که سابقهای طوالنی در تاریخ این ناحیه داشت.
« در خالل سدۀ هجدهم میالدی (یازدهم شمسی) تجارت برده در خلیج فارس ،نسبتاً نـاچیز
بود .با وجود این ،بردگانی از ملیتهای مختلف آفریقای شرقی ،اتیوپی ،سومالی و بلـوك در آن
خرید و فروش میشـدند .بازارهـای عمـدۀ فـروش بـرده در خلـیج فـارس عبـارت بودنـد از
رأسالخیمه ،بندرعباس ،بندر لنگه ،بوشهر و بم .از کار بردگان نیز به طرق گونـاگون بهرهکشـی
میشد -1 :به عنوان سرباز در جنوب ایران و جزیرۀ خارک ،قشـم و بینالنهـرین -2 .بـهعنوان
ملوان و کارگر در بندرهای عمدۀ خلیج فارس -3 .به عنوان نوکر خانگی یا غـالم در شـهرهای
بندری خلیج فارس و شهرهای جنوب ایران -4 .بهعنوان صیاد مروارید در جزایر بحرین ،بنـدر
لنگه و بندرعباس .میانگین ساالنۀ تعداد بردگان ،به تخمین بین پانصد تا ششصد نفر بوده است.
ناخدایان کشتیهایی که آنها را وارد میکردند ،اغلب عرب و یا هندی بودند .این روند در سدۀ
نوزدهم دچار دگرگونی شد؛ هم از لحاظ تعداد و هم از نظر مشکالتی که در راه حمـل و نقـل
بردهها پدید آمد .عامل اصلی این تحول را باید در دگرگونی اندیشـۀ برخـی از اروپائیـان سـدۀ
هجدهم جستوجو نمود 10».در همین ارتباط ،توماس ریکس در کتاب اعراب و تجارت بـرده
مینویسد« :انگلستان در ادامۀ سیاست لغو بردهداری در مستعمرات خود ،این امـر را در خلـیج
فارس و به خصوص مسقط نیز که بردگان را به آنجامیآوردند و از آنجا به ایران ،عراق ،هند و
دیگر نقاطی که به نحوی با خلیج فارس در ارتباط بودند ،به اجـرا درآورد .بـه گـزارش منـابع،
تقاضا برای سیاه پوست در حجاز و یمن هم وجود داشته است؛ چرا که در مقایسه بـا دیگـران،
بردههای حبشی عموماً گرانقیمت و برای کارهای سخت و دشوار ،نامناسب بودند 11».مقصد و
خط سیر غالمان را بعد از خروج آنان از وطنشان نمیتوان به طور قطـع معـین نمـود .کاپیتـان
کلمب میگوید « :رد پا و اثر این بیچارگان را از موقعی که در حوالی بحیرات آفریقا اسیر شـده
و در امتداد سواحل آفریقا و عربستان حرکت میکنند تا موقعی که به بازار عمومی بردهفروشـی
در رأسالحد میرسند میتوان دنبال نمود؛ لیکن از آنجا دیگر از نظر ناپدید شـده و هـیچ گونـه
اثری از رد خط سیر آنها باقی نمیماند .عاقبت بعد از فروخته شدن در بازار آنها را میبینیم کـه
 .10دهقان نیری ،خلیج فارس در گسترۀ تاریخ ،به اهتمام منتظرالقائم ،اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان،
 ،1384صص .217-216
 .11توماس ام ریکس و جی بی کلی ،اعراب و تجارت برده در دریای پارس ،ترجمۀ حسن زنگنه ،شیراز:
انتشارت نوید ،1380 ،ص .41
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یا در آبهای عمان به غواصی میپردازند یا غالم مشایخ عرب شدهاند ویا به نوکری و بنـدگی
12
تجار ایران درآمدهاند».
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.
«انگلستان در راه تثبیت سلطۀ خود در سال  1269ق1825 /.م .حکام منطقه را در کنفرانسـی
جمع کرد .آنها قرارداد دیگری را تحت عنوان «صلح جاویدان» ام ا کردند که طبق آن مقامـات
انگلیسی اجازه یافتند بر خالف گذشته ،نه تنها با دزدان دریایی مبارزه کنند بلکه به بهانۀ حفـظ
امنیت خلیج فارس در هر حادثهای که در سواحل خلیج فارس به وقوع بپیوندد مداخلـه کننـد.
بدین ترتیب رسماً مبادرت به شناسایی حمایت بریتانیا از خود کردنـد .از ایـن تـاریخ بـه ایـن
13
شیخنشینهای سواحل «متصالحه» گفتهاند».
فرمان لغو خریدوفروش برده از جانب دولتهای استعماری:
انگلستان ،متعاقب کشورهای استعماری دیگر که در اواسط قـرن نـوزدهم مبـادرت بـه لغـو
برده داری در مستعمرات خود نمودند ،اقدام به اجرای این سیاست نمـود .ایـن عمـل از طریـق
مجلس انگلستان در واقع در حکم مجوزی برای سربازان و سـردمداران ایـن کشـور در ناحیـۀ
خلیج فارس بود تا اقدامات خود را آغاز کنند.
«در سال 1794م .مجلس ملی فرانسه ،خریدوفروش غالم و کنیز را در تمام مستعمرات خـود
قدغن نمود و تمام غالمها و کنیزها را در آنجا آزاد کرد .البته این اقدام فرانسه نیـز مـؤثر افتـاد.
بنابراین در سال  1799دولت انگلستان نیز الیحـۀ آزادی غـالم و کنیـز را در مسـتعمرات ایـن
دولت به پارلمان پیشنهاد نمود؛ ولی تصویب نگردید .چون که ملت انگلیس بیش از هـر ملتـی
در این تجارت دست داشت ،این تجارت تا سال 1808م .در تمام مسـتعمرات دولـت انگلـیس
باقی مانده بود؛ اما در این تاریخ جلوگیری شد .در سال 1834م .دولت انگلیس به موجب یـک
اعالمیه ،تمام غالم و کنیزهایی که متعلق به دولـت انگلـیس بـود را آزاد کـرد و رفتهرفتـه ایـن
مسأله رنگ سیاسی گرفت و به این وسیله دریاها و سواحل ممالک شرقی جوالنگاه کشـتیهای
.12آرنولد ویلسن،خلیج فارس ،ترجمۀ محمد سعیدی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1366 ،
ص.251
 .13الهی ،همان ،ص .70
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جنگی انگلیس گردید 14».به نظر میرسد که در راه تسلط بیشتر دولتهای استعماری بر خلـیج
فارس ،انتخاب شعارها از جانب آنها با آگاهی عمیقی صورت گرفته باشد .انگلستان نیز در این
مسیر اعمال سیاست میکرد .شعار انتخابی آنها ،یعنی تالش برای مبارزه بـا بـردهداری بـا نیتـی
ظاهراً خیرخواهانه و بشردوستانه در این زمان از این دست اقدامات بوده است .درواقع آشـکار
بود که تالش انگلستان بیش از هر امـر دیگـر ،در جهـت تحکـیم سـیادت خـود بـر دریاهـا و
15
جستوجوی مجوز قانونی بود ،تا به دست آوردن حق بازرسی کشتیها.
از این زمان به بعد توجه انگلستان به ایران معطوف میشود .بدیهی است که جلـب رضـایت
ایران به عنوان مالک بخش عمدهای از منطقه خلیج فارس در این رابطـه ،هـم انگلسـتان را بـه
خواستهاش که تسلط بر این منطقه بود نزدیک میساخت و هم نفوذ بیشتر در ایران را به عنوان
منطقهای فوقالعاده مهم در سیاستهای انگلیس برای این کشور به ارمغان میآورد .رسـیدن بـه
چنین هدفی انگلسـتان را یـک گـام دیگـر در رقابـت بـا سـایر دولتهـای اسـتعمارگر پـیش
میانداخت.
این شرایط در ایران با روی کار آمـدن محمـد شـاه و سـالهای آغـازین حکومـت او ،قتـل
قائممقام فراهانی ،و به صدارت رسیدن حاجی میرزا آقاسی همزمان بود .اوضاع ایران در زمـانی
که انگلستان درخواست خود را به دربار میفرستاد تقریبا آشفته بود .جدایی هرات از ایران کـه
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
خارجۀ انگلستان ،درخواست خود را توسط مکنیل ،وزیر مختار این کشـور در ایـران ،مطـرح
نمود« .در سال 1257ق1842 /.م .لرد پالمرستون وزیر خارجه انگلستان ،به نمایندۀ سیاسـیاش
در تهران ،یعنی مک نیل ،دستور داد از محمد شاه و دولت ایران بخواهد فرمـانی صـادر کنـد و
بردهداری و بردهفروشی را در ایران ممنوع اعالم نماید .ظاهراً مک نیل ،که دولت ایران او را بـه
دیدۀ انزجار مینگریست ،در این باب اقدامی نکرد .او همان کسی است که از نظر محمد شاه و
حاج میرزا آقاسی ،با توطئههایش میانۀ دولتهای ایران و انگلستان را سـر مسـألۀ هـرات تیـره
 .14محمود محمود ،تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی ،تهران :انتشارات شرکت نسبی اقبال
و شرکا،1344،ج  ،2صص .532-531
 .15سید جمال الدین مدنی،تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،بی تا ،ج
 ،1ص .313
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نموده و با درخواست کمک از نیروی دریایی بریتانیا ،موجب عدم موفقیـت شـاه در حملـه بـه
16
هرات شده بود .در این تاریخ روابط ایران و انگلیس به هیچ وجه دوستانه نبود».
مکاتبات وزیرمختار انگلیس با دربار ایران
پس از ناکامی ابتدایی مکنیل در اخذ مجوز از مقامات ایران ،لـرد پالمرسـتون توسـط وزیـر
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
مقامات ایران در این مورد و سودمند نبودن اقدام او ،در نامهای مکتوب به حـاج میـرزا آقاسـی،
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
میدارد ،مینویسد« :ظهور این مرحله و این رفتار که هم از جانب دولـت ایـران و هـم دولـت
انگلیس به اتفاق واقع شود محاسبه بیثمر نخواهد بود و دولت انگلیس شکی ندارد که در ایـن
کار ،ارادۀ خیر ،نیت پاک و حسن انصاف سرکار علیه پادشاهی مایل شود از برای امـداد کـردن
در این عمل نیک و مذمتی که از آن جانب مشفق معظم از خرید و فروخت انسان نمودهاند ،از
تعریف و توصیفی که در جد و جهد منسوخ و متروک کـرن خریـد و فروخـت آن فرمودهانـد
دلیلیست واضح که خود آن جناب نیز امـداد نمـوده و در ام ـای ایـن فقـره دریـه نخواهـد
17
فرمود».
مکاتبات اولیۀ سر جستین شیل با حاج میرزا آقاسی و مقامات ایران ،به منظور جلب رضایت
و کسب مجوز ایران ،بیجواب باقی میماند؛ زیرا به همان نحوی که قبالً گفته شد روابـط بـین
دو کشور در این زمان ،به دلیل دخالتهای انگلستان که به جدایی هرات انجامید ،به هیچ وجـه
دوستانه نبود؛ اما اصرارهای شیل همچنان ادامه داشت .شیل در نامهای دیگر دربارۀ درخواسـت
لرد پالمرستون ،به مقامات ایران مینویسد« :جنـاب جاللتمـآب لـرد پالمرسـتون ،وزیـر امـور
خارجۀ دولت انگلستان ،دوستدار را مأمور نموده است که به اولیای دولت ایران اظهار نماید که
تا چه قدر دولت انگلیس و اهالی این کشور در منسوخ نمـودن خریـدوفروش سـیاهان منظـور
دارند و هم هیچ چیز که دوستی و اطمینان اهالی انگلیس را که بتواند زیـاده و طـوالنی بنمایـد
 .16نیری ،همان ،ص .222
 .17مینا ظهیرنژاد ارشادی ،اسنادی از روابط ایران ،تهران :نشرآبی ،1385 ،صص .210-209
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مثل اینکه در این منظور آنها که از قلب خواهشمند هستند کـه سـرکار اعلـی ح ـرت پادشـاه
ایران اتفاق نمایند ،نخواهد بود 18».تالشهای جستین شیل همچنـان ادامـه مییابـد و مکاتبـات
بسیاری با مقامات ایران درباره این موضوع به انجام میرسد .شیل در چنـدین نامـه بـه حـاجی
میرزا آقاسی ،که با وجود اصرارهای فراوان مقامات انگلستان هنوز بیجواب ماندهاند ،خواسـتار
پاسخ دادن مقامات ایران و اعالم موضع صریح در این رابطه میشود و خطاب خـود بـه دربـار
ایران مینویسد« :در باب منع تجارت بردهفروشـی از راه دریـا در خلـیج فـارس ،مـدتی اسـت
جنابعالی(حاجیمیرزا آقاسی) وعده دادهاید که منع ورود غالم و کنیز را به خلیج فارس حکم
خواهید داد و اخیراً بهطور صریح فرمودهاید که انشاءاهلل به لطف خداونـد ایـن کـار در شـرف
انجام است .هرگاه دولت علیه ایران تقاضای این جانب رادر ایـن مـورد قـدر میدانسـت یقینـاً
حکم منع آن تا به حال تصویب شده بود .چون تا به حـال ترتیـب اثـر داده نشـده اسـت ،لـذا
مجبور می باشم خواهش خود را تجدید کنم و در ضمن تمنی نمایم که یـک جـواب روشـن و
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
باب رضایت نمیدهد 19».در پی مکتوبات متعدد شیل به دربار ایران ،از آنجا که محمد شاه پس
از واقعۀ هرات نسبت به انگلستان بدبین بود ،مخالفت علما و روحانیون را با منع تجارت بـرده
در خلیج فارس ،از اشکاالت شرعی این فرمان خواند و به وزیر مختار انگلیس نوشت« :خالف
مذهب من است .خالف دین من است .و من لم یحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الفاسـقون .آیـۀ
صریح قرآن است .یک شوخی است که دولت انگلیس تأسف میخورند که چرا این سـه فقـره
در قرآن را من قبول نمیکنم 20».اما پاسخ محمد شاه بـه هـیچ عنـوان وزیـر مختـار و مقامـات
انگلستان را قانع نکره و در نامهای دیگر ،در جواب موضع شرعی محمد شاه اینگونه اسـتدالل
نمودند« :اینکه نگارش رفته است که ممانعت معاملۀ سیاهها خالف شـرع اسـت از اینکـه امـام
مسقط به زیور زهد و تقوی و کفایت آراسته است مشکل است که تملک بـه چیـزی مینمایـد
که خالف شرع باشد .عالوه بر این از اشخاص که معرفت در مسائل دینیه دارنـد مسـموع شـد
که خریدوفروش آنها موافق شرع جایز است؛ نه اینکه اگر خریدوفروش ننمایند ،حرام اسـت و
 . 18همان ،ص .212
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خالف شرع .بنابراین ظاهراً صاحب اختیار مملکت ،بنا بر امـور دایـرۀ مملکتـی و خیـر دولـت
خود اختیار دارد که ممانعت کند و ح رتعالی استح ار کامل دارنـد کـه اینطـور احکـام را
دولت اسالم هر روز جاری میدارند و اگر ندارنـد دولـتداری ممکـن نیسـت .مـثالً از بـرای
آوردن سیاهان به ایران ،به این سیاهان بدبخت چقدر قتل و غارت و خونریزی و اذیت میرسد
و بیشک هرگاه خاطر مرحمت اثر اقدس شهریاری را استح اری میبود کـه چقـدر اذیـت و
قتل و غارت و کشمکش و درگیری و مصـیبت و بیعصـمتی در ایـن معاملـه میشـود ،قطعـاً
راضی به اینگونه معامالت نمیشدند .ممالک اروپا و آفریقا جمیعاً از برای منسوخ نمودن ایـن
معامله متفق شده اند .پس چرا دولـت ایـران عبـرت نگیرنـد و از بـرای چنـین چیـز حمیـده و
پسندیده با آنها اتفاق ننمایند؟ خالصه سرکار اعلیح رت پادشاه ایران که ایـن همـه در قیـد و
عبرت طوایف ترکمـان هسـتند کـه اجتنـاب فرمودنـد و حکـم تـرک آدمفروشـی و آدمدزدی
21
میفرمودند».
نامۀ شیل و استدالل محکم او در جواب فرمان محمد شاه ،نمـودی از سیاسـت اقنـاعی دولـت
انگلستان در جهت جلب رضایت دربار ایران به شمار میرود .در این نامه ،وزیر مختار انگلیس
با آگاهی نسبی خود از احکام حکومتی و نیز ذکر مورد امام مسقط ،در واقع میکوشد تا به هـر
طریقی با ارائۀ استدالالت محکم و دقیق ،پادشاه ایران را وادار به پذیرش درخواست خود کنـد.
این امر هنگامی نمود روشنتری به خود میگیرد که بدانیم بنا به گفتۀ فریدون آدمیت ،شـیل در
پ ی آن بود که از کاردار انگلستان در بغداد بخواهد تـا از مراجـع نجـف فتـوایی در ایـن زمینـه
بگیرد؛ که البته جواب مراجع نجف منفی بود وآنها اگر چه به کراهت این کار اذعان کردنـد ،آن
را حرام ندانستند 22.اینجاست که میتوان نیات اسعماری انگلستان را بـرای تسـلط بـر ایـران و
مناطق جنوبی آن به روشنی دید.
پس از اینکه تالشها و پافشاریهای دولت انگلیس در این زمینه با موضع پادشاه ایران مبنی
بر ایرادات شرعی این ق یه روبهرو شد ،حاج میرزا آقاسی که در دورۀ صدرات خود از عاملین
اجرای سیاستهای انگلیس در ایران بـود ،در ایـن زمینـه پافشـاری بیشـتری انجـام داد؛ ولـی
اصرارهای او با این جواب محمد شاه همراه بود که «من نمیتوانم به مردم خود بگـویم حـالل
شرع را من بر شما حرام میکنم .معلوم است وقتی کشتیهای انگلیس مانع آوردن اسیر باشـند،
 .21همان ،صص .212-211
 .22فریدون آدمیت،امیرکبیر ایران ،تهران :شرکت سهامی انتشارات خواندمی.1362 ،
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دیگر نمیآورند .ایرانی هم نمیخرد .اما اگر هر وقت بیاورند هر کسی بخواهـد میخـرد .مثـل
گرجیها حاال نمی آورند مردم هم نمیخرند .اما کاغذ دولتـی و عهـد بسـتن قـوۀ مـن نیسـت
23
خالف شرع است».
با مواضع محمد شاه و عدم توافق آن با درخواسـتهای انگلیسـیها و نیـز بینتیجـه مانـدن
اصرارهای حاج میرزا آقاسی ،جستین شـیل بـار دیگـر در نامـهای از پادشـاه ایـران میخواهـد
موافقت کند که ورود برده به ایران تنها از طریق خشکی انجام گیرد و از راه دریا ممنوع باشـد.
با توجه به درخواست انگلستان مبنی بر ممانعت از تجارت برده از راه دریا ،میتوان فهمید کـه
در اصل هدف انگلستان از این همه تالش مداوم برای گـرفتن مجـوز از پادشـاه ایـران ،صـرفاً
جهت ممنوعیت این کار در دریا بوده است« .اگـر ایـن فرمـان از جانـب شـاه صـادر میشـد،
انگلستان موفقیت بزرگی به دست می آورد .چون ایران وسیلۀ اجرای آن فرمان را عمالً نداشت،
کشتیهای انگلستان مجوز یافتند هر شناوری را که دلشـان میخواهـد بـه بهانـۀ جلـوگیری از
قاچاق برده مورد بازرسی و توقیف قرار دهند 24».سرانجام درخواسـتهای مکـرر انگلسـتان و
مکتوبات فراوان جستین شیل وزیر مختار انگلیس در ایران نتیجـه داد؛ البتـه پـس از ایـن کـه
دولت انگلستان ویرا از ایران فراخواند و به جای او کاردار جدید خود ،سرهنگ فرانت را روانۀ
ایران کرد« .شیل کامیابی نیافت .او در سـال 1263ق .موقتـاً بـه لنـدن رفـت .سـرهنگ فرانـت
بالفاصله کار او را دنبال کرد و فرمان الغای بردهفروشـی را از شـاه بـه دسـت آورد .فرانـت در
نامهای به حاجی میرزا آقاسی مینویسد« :در باب منع تجارت بردهفروشی از راه دریا در خلـیج
فارس ،مدتیست که جنابعالی وعده دادهاید که منع ورد غالم و کنیز را به خلیج فارس حکـم
خواهید داد و اخیراً بهطور صریح فرمودهاید که انشاءاهلل به لطف خداونـد ایـن کـار در شـرف
انجام است و در عرض چند روز به انجام خواهد رسید .ولی معلوم است کـه تـا حـال خاتمـه
پیدا نکرده است 25».سرهنگ فرانت که بر خالف کارداران سابق دولت انگلستان ،با خوشـحالی
از جانب دربار ایران پذیرفته شده بود ،موفق به کسب فرمانی شد کـه در دهـم رجـب 1264ق.
12/ژوئن1848م .در جواب درخواست فرانت از جانب محمد شاه به حاج میرزا آقاسی نوشـته
شده بود .متن فرمان محمد شاه به آقاسی اینگونه بود« :جناب حاجی! نگذارید دیگر از راه دریا
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غالم و کنیز وارد شود .بگذارید از راه خشـکی بیاورنـد .ایـن مرحمـت فقـط در حـق فرانـت
صاحب میشود .من از او خشنود میباشم و به این مطلب رضایت دادهام .در این باب به حکام
فارس و عربستان بنویس .من این اجازه را فقط برای حسن رفتار فرانت میدهم و اال بین مـا و
دولت انگلستان هنوز هم خیلی اختالفات موجود است 26».بنا بـه گفتـۀ دهقـان نیـری ،دربـارۀ
صدور این فرمان «میبینیم که شاه هنوز از نیرنگبازیها و آزاری که دولت بریتانیـا نسـبت بـه
ایران و شخص محمد شاه روا داشته ،دلتنگ است .دیگر اینکه شاه در صدور فرمـان بـه هـیچ
وجه مسائل معنوی و اندیشههای خیرخواهانه و انساندوستانه را از سـوی خـودش و از سـوی
انگلستان به میان نمیآورد .در واقع ،شاه و حاجی میدانسـتند انگلسـتان در پـی چـه اجـازهای
است .ضمناً شاه در فرمانش به صراحت گفته است که او این اجازه را به فرانت میدهد نـه بـه
دولت انگستان 27».البته صدور چنین فرمانهایی به منظور برقراری ارتباط با کشورهای اروپـائی
در زمان محمـد شـاه سـابقه داشـته اسـت؛ امـا جنبـۀ اسـتعماری ایـن قـرارداد بـیش از سـایر
پیمانهائیست که محمد شاه با سایر دولتهای اروپائی منعقد نمود« .انعقاد پیمانهای تجـاری
با دولت های بلژیک و اسپانیا و گسترش روابط ایران با کشورهای اروپـائی از دیگـر تحـوالت
28
ایران در دوران صدارت حاج میرزا آقاسی است».
در مورد این فرمان ،نکاتی چند را میتوان مورد توجه قرار داد .اول اینکه شـناخت کامـل
انگلستان از شرایط ایران ،و به خصوص روحیات سردمداران آن ،کمـک شـایانی در پافشـاری
مقامات این دولت استعماری بر مواضع خود کرد .انگلستان بارها از جانب پادشاه ایران و وزیر
او با بیتوجهی مواجه شد؛ اما دلیل این بیتوجهی بیشتر یک دلگیری بود تا شناخت مواضـع و
سیاستهای انگلستان از جانب مقامات ایران .از طرف دیگر ،تسلط حاج میرزا آقاسی بر محمد
شاه و اصرار او به منظور کسب مجوز از محمد شاه ،مواضع دوسـتانۀ ایـن شـخص را در قبـال
سیاستهای انگلستان در ایران نشان میدهد .به هر حال ،پس از اینکه حاج میرزا آقاسی موفـق
به کسب رضایت شاه در دادن مجوز به انگلستان به منظور مبارزه با بردهفروشـی و تجـارت آن
در خلیج فارس شد ،خود در نامهای که متن آن به وضوح نشان دهندۀ دوسـتی و عالقـۀ حـاج
میرزا آقاسی نسبت به انگلستان بود ،به شارژ دافر فرانـت اینگونـه مینویسـد« :مکتـوب شـما
 .26محمود ،همان ،ص .533
 .27نیری ،همان ،ص .223
.28پرویز افشاری ،صدر اعظمهای سلسلۀ قاجار ،تهران :نشرقومس ،1373،ص.127

 62فصلنامه علمیـتخصصی پژوهش در تاریخ

راجع به برده و غالم واصل گردید و از م مون آن اطالع حاصل شد .نظر به تقاضـای شـما از
آنجایی که شما ،دوست محترم و با وفای من میباشید ،فقط برای همـین دوسـتی و یگـانگی و
احساسات پاک که به شما دارم ،من خارج از انصاف میدانم که در انجام خواهش شـما تـأخیر
شود .و من همیشه سعی خود را نمودهام دوستی و یگانگی که بین دولتین معظمتین انگلستان و
ایران موجود است ،حفظ نمایم و به همین مالحظه درخواست شما را به پیشـگاه اعلیح ـرت
شهریاری ـارواحنا فداهـ تقدیم نمودهام و فرمان ق ـا جریـان کـه الطـاف و مـراحم شـاهانه را
نسبت به شما شامل است ،برای افتخار شما که دوسـت محتـرم مـن میباشـید ،از طـرف ذات
مقدس ملوکانه صادر شده است و این مراحم شاهانه همیشه دربـارۀ شـما در ازدیـاد اسـت .در
این فرمان شاهانه فقط ورود برده و غـالم از راه دریـا ممنـوع میباشـد و احکـام الزم هـم بـه
فرمانفرمای فارس و حکومت اصفهان و عربستان فرستاده میشود و اکیداً قدغن میشود کـه از
ورود و خروج برده و غالم از راه دریا جلوگیری میشود؛ ولی از راه خشکی آزاد خواهد بـود.
دوست محترم من ،خدا را شکر میکنم که این خواهش شما انجام شد .انجام آن فقط در سـایۀ
الطاف و مرام اعلیح رت شهریاری ـارواحنا فداهـ که شامل حال شماست ،صادر شده اسـت و
نیز از سعی و کوشش در انجام آن فروگذار نکردهام .البته وزراء دولت ایران به مالحظۀ دوستی
و یگانگی که در بین است ،انتظار دارند خواهش آنها به همـین تناسـب از طـرف وزراء دولـت
انگلستان پذیرفته شود 29».متن کامل حاج میرزا به سرهنگ فرانت ،بـه روشـنی گویـای موضـع
دوستانۀ آقاسی به انگلستان و عدم درایت و کـاردانی کـافی او در بـه کـارگیری یـک سیاسـت
مناسب در قبال اندیشههای استعماری انگلستان است .پس از ارسال این نامه ،به همـان ترتیبـی
که در متن نامه نیز گنجانده شده بود ،دستوری از جانب شاه به حاکمان اصـفهان ،خوزسـتان و
والی فارس فرستاده شد و بر طبق قرارداد بین دو طرف ،حکام این ایالتها به اجـرای هـر چـه
بهتر این درخواست انگلستان فرا خوانده شـدند و از آنهـا درخواسـت شـد کـه در ایالتهـای
مزبور ،که در واقع تمام گسترۀ جنوبی کشور را شامل میشد ،تجارت برده ممنـوع باشـد .مـتن
نامۀ محمد شاه به حاکمان این ایـاالت ،اینگونـه آغـاز میشـود« :مـدت زمانیسـت کـه یـک
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
در نتیجۀ لطف و مرحمتی که دربار خیرخواه این مملکت سـرهنگ فرانـت شـارژ دافـر دولـت
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انگلستان داریم ،و او هم در این مدت اخالق و رفتار پسندیده از خود نشـان داده اسـت ،لهـذا
فقط به توجهی که دربارۀ او داریم ،رضـایت مـیدهیم بـا خـواهش او موافقـت شـود .در ایـن
صورت شما به تمام تجار و کسانی که در تجارت برده و غـالم هسـتند اطـالع دهیـد ،ورود و
خروج برده و غالم از این به بعد از راه دریا قـدغن و ممنـوع اسـت .فقـط از راه خشـکی آزاد
هستند .شما عهدهدار اجرای این فرمـان میباشـید .رجـب  .1264البتـه لحـن نامـۀ پادشـاه بـه
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
نزدیکتر ساخت و نسبت به قبل ،با راحتی بیشتری کشتیهای جنگی خود را بـرای مبـارزه بـا
تجارت برده در خلیج فارس به حرکت در میآورد؛ امری که از همان آغاز شروع مکاتبات ،بـه
روشنی مشخص بود و شعار انساندوستی انگلستان در این زمینـه ،صـرفاً در حـد یـک ادعـای
بیاساس بود .در واقع «اگرچه شکستهای نظـامی ایـران در زمـان فتحعلیشـاه اتفـاق افتـاد و
بسیاری از اراضی آباد به دنبال انعقاد پیمانهای گلستان و ترکمنچای از ایـران جـدا شـد؛ امـا
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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
محمد شاه مدتی پس از صدور فرمان ( 4ماه بعد) ،وفـات یافـت .از آنجـا کـه معاهـدات و
قراردادهای منعقد میان ایران و دولتهای دیگر تا زمان وفات همان شـاه بـه رسـمیت شـناخته
می شد ،لذا با مرگ او و روی کار آمدن ناصرالدین شاه ،و به تبـع آن صـدارت امیرکبیـر ،رونـد
مذاکرات از جانب انگلستان به همان سبک و سیاق ادامه یافت .در اینجا نکتهای که بایـد بـه آن
توجه نمود ،موضع و برخـورد امیرکبیـر و درایـت و هوشـیاری او در برخـورد بـا ایـن نیـات
کشورهای استعماری در مقایسه با حاج میـرزا آقاسیسـت .وی تـا حـدودی توانسـت جایگـاه
بهتری برای ایران در سطح بینالمللی کسب کند .شارژ دافر فرانت بالفاصله پس از مرگ شاه و
روی کار آمدن شاه جدید ،درخواستی را در همین رابطه به دربار ایران ،و در رأس آن امیرکبیر،
ارسال نمود .فرانت در متن نامۀ خود با اشاره به انعقاد قرارداد او در زمان محمد شـاه ،خواهـان
.30آدمیت ،همان ،ص.530
.31افشاری ،همان ،ص.129
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اعالم موضع شاه و اتابک جدید میشود« :فرانت در محرم 1265ق .از امیر خواست تـا نظـرش
را در این باره ابراز کند .وی پرسید که اگر رعیت ایران تمرد کند و باز سیاهان را در دریا حمل
نماید تکلیف چیست؟ آیا مأموران ایرانی باید او را تنبیه کنند و یا مـأموران انگیسـی؟ امیـر کـه
بسیار با احتیاط رفتار میکرد پاسخ او را در صفر 1265ق .از قول شاه به گونهای داد که چیـزی
جز تأیید همان فرمان قبلی نبود و با صراحت گفت :فرمان شاه مرحوم محترم است و مـا آن را
کافی میدانیم و هیچ قرار داد تازهای با دولت انگلستان نخواهیم گذارد .تنبیه تبعۀ ایران هـم بـر
عهدۀ ماست 32».موضع امیرکبیر و سیاستی که با وجود تداوم اصرارهای انگلسـتان اتخـاذ کـرد،
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
این زمان ،امیر کبیر در اندیشۀ قدرتگیری ایران در منطقه بـود و در همـین زمینـه بـه جسـتین
شیل که دوباره به تهران بازگشته بود ،نامـهای نوشـت و از او درخواسـت خریـد چنـد فرونـد
کشتی نمود .این امر با مخالفت لرد پالمرستون وزیر امور خارجۀ انگلستان مواجه شـد .امیـر از
شیل پرسیده بود« :آیا دولت انگلستان حاضر است این کشتیها را به دولت ایـران بفروشـد؟ و
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
شما دستور میدهم که به اطالع امیر نظام برسانید که دولت انگلستان نمیتواند بـا پیشـنهاد وی
33
راجع به تحصیل کشتیهای مزبور موافقت نماید».
در نتیجۀ تمام تالشهای انگلستان ،خلیج فارس و نواحی جنوبی ایران بـه صـورت گسـتردهتر
(در سالهای بعد) تحت سلطه و نفوذ کامل انگلستان درآمد .این تسلط کامل بر منطقـه اسـتراتژیک
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
در شرق عنوان شد؛ امری که از نظر آنـان حـق مسـلم انگلسـتان بـود« .لـرد کـرزن نایبالسـلطنۀ
هندوستان در سالهای آخر قرن نوزدهم در این زمینه مینویسد :ح ور هر نیروی دیگری به جز
انگلستان در خلیج فارس ،توازن حساسی را که با آن همـه زحمـت بـه وجـود آمـده ،را بـه هـم
خواهد زد ،تجارت را که حجم آن به میلیونها لیره استرلینگ میرسـد نـابود خواهـد کـرد ،و بـه
 .32همان ،ص .521
 .33همان ،ص .533
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آتش شوروشوق جنگجویان محلی برای کسب استقالل دامن خواهد زد».
لرد کرزن در جای دیگری در سخنرانی میان شیوخ عرب میگوید« :اکنون هیچ یک از شـما
با هیچ دولتی به جز انگلستان رابطه ندارد و با بودن مـا ،شـما حـق هیچگونـه تصـمیمگیری را
ندارید .شما تعهد دادهاید که وارد هیچ نوع قرارداد و یا مکاتبه با دولتهای دیگر جهان نشده،
کارگزاران هیچ دولتی را به خاک خود راه ندهید .این تعهدات بر گردن فرد فرد شماها میباشد
و همگی ملزم به رعایت آنها میباشید 35 ».با این پیشزمینه بـود کـه در اواسـط قـرن نـوزدهم،
اقدامات انگلستان برای سلطه بر خلیج فارس و مناطق شرقی ایران نتیجـه داد و ایـن رونـد تـا
پایان جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد.
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سیاسی و اقتصادی بود که در جهت گسترش تسلط و تداوم هژمونی دولت انگلستان بر خلـیج
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ضعیف ،تا حد باالیی انگستان را در رسیدن به اهداف خود کمک کرد.
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