
  

  

  

  

  

  فارس خليجها و تركان جوان در تحوالت  نقش عثماني
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  شناسي كارشناس پژوهشي بنياد ايران

  
  

  مقدمه

ة هاي سياسي نقش داشته و موضوع قدرت را به عنوان شالودگمان در فرايند عوامل جغرافيايي بي
گيري  كه در اشكال گوناگون تصميم فرايندهاي سياسي نيز. دهند علم سياست تحت تأثير قرار مي

از . دهند ة زمين را تغيير ميانداز محيط جغرافيايي كر آيند، به سهم خود چشم به نمايش در مي
هاي سياسي  ة عوامل جغرافيايي و پديده پيچيده و متعامل ميان مجموعةديدگاه نظري يك رابط

. دهد پوليتيك را تشكيل ميووجود دارد كه امروزه موضوع دانش جغرافياي سياسي و علم ژئ
در پردازد؛  نقش عوامل جغرافيايي در سياست ميبنابراين ژئوپوليتيك دانشي است كه به بررسي 

ة روابط قدرتها عين حال ژئوپوليتيك يا سياست جغرافيايي در ديدگاهي ديگر به معني علم مطالع
  . شود نيز مطرح مي

 خم هاي آن درآميخت و با  شد و با پيچ و بيستم زادهةهرچند ژئوپوليتيك ظاهراً با سد  
ان بزرگ رسد آشنايي برخي از سياستمدار اطع آن هويت يافت، اما به نظر ميترين مق پرتالطم

تر از قرن بيستم برگردد كه نمونه هايي عيني آن را در تفكرات هايي پيش جهاني با اين علم به سده
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و لرد ) روسي(سياسي اروپا يعني پطر كبير و اظهارات حداقل دو تن از معروف ترين چهره هاي 
  . سراغ داريم) انگليسي(كرزن 
ة  معروف سياسي جهان متوجه يك نقطةجالب اين است كه انگشت اشاره هر دو چهر  

  .جا، جايي نيست بجز ايران و آبهاي گرم جنوب ايرانحساس جغرافيايي جهان است و آن
اخص جغرافياي ايران و متخصص در هاي ش از چهرهبه اعتقاد دكتر مجتهدزاده كه   

 اصلي قةطفارس و درياي خزر، به عنوان دو من خليججغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك است، 
 نياز روز افزون انرژي جهان در قرن بيست و يكم، براي قدرتهاي جهاني از اهميت ةبرآورند

ه، به عنوان مناطق ورمياندر ميان مناطقي كه در بخش معروف به خا«. فراواني برخوردار است
ة  مدل منحصر به فردي از يك منطقفارس خليججداگانه و متمايز از ديگران وجود دارد، 

ي متفاوت هستند هايي را شامل است كه از نظر فرهنگ اين منطقه ملت. دهد ژئوپوليتيك را ارائه مي
اين منطقه . هاي سياسي و استراتژيك و اقتصادي هماهنگي وتجانس دارند ولي از نظر مشغله

 عربي، قطر و ةشامل كشورهاي ايران، عراق، عربستان سعودي، عمان، كويت، امارات متحد
  )123 كشورها و مرزها، ص فارس خليجمجتهد زاده، پيروز، (» .بحرين است
  حال از آنجا كه طي چند قرن گذشته حضور مستقيم و غير مستقيم عثمانيها در اين علي اي
اره پررنگ و نقش آفرين بوده، لذا در اين مقاله سعي شده تا اين مسئله  ژئوپوليتيكي، هموةمنطق

تري از قضايا را  توانيم در اين بررسي خود تصوير روشنكه بمورد بررسي قرار گرفته و براي آن
  :نمائيم ة مختصري به سوابق وقايع ميارائه نمائيم، اشار

بسياري پانزدهم به وقوع پيوست كه  تركان عثماني در قرن ةدنكن پيروزيهاي چشمگير و خيره  
  . درآمدها هاي اروپايي، آسيايي و افريقايي به تصرف آن از سرزمين
 اول اين قرن مناطق شمال بين النهرين، عراق و حجاز را نيز به تصرف خود ةدر نيمآنها   

اي ، درياي سرخ، درياي سياه، و دريفارس خليجدرآوردند و با تسلط بر بنادر و مناطق مجاور 
  .مديترانه، عمالً بر مسير ارتباطي و راههاي سنتي تجاري بين شرق و غرب تسلط يافتند

و تسلط اين قدرت بر راههاي سنتي تجاري بين ) امپراتوري عثماني(ظهور قدرت جديد   
نوردان اروپايي براي پيدا كردن راه جديدي به شرق از  و غرب باعث افزايش تالشهاي درياشرق
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د و سرانجام پرتغاليها موفق شدند در اواخر قرن پانزدهم راه جديد دريايي را طريق دريا گردي
  .كشف و نهايتاً اروپائيان توانستند مغرب را از طريق اين راه به مشرق متصل نمايند

  
  آغاز دوران انحطاط امپراتوري عثماني

ين سنگ ميالدي كه به شكست سخت و 1877 -1878پيامدهاي جنگ روسيه و عثماني در سال 
توان به  آور بود و در حقيقت آن را مي ها بسيار دردناك و خفت ها منجر شد براي عثماني عثماني

  .درستي آغاز دوران انحطاط امپراتوري عثماني محسوب نمود
 برلين براي تقسيم غنائم حاصله از ة ميالدي در كنگر1878قدرتهاي استعماري كه در سال   
امپراتوري (ند، نهايتاً تير خالص را بر سر اين بيمار محتضر  اين جنگ حضور يافته بودةنتيج
 اين ةشليك كردند و قسمتهاي اعظم متصرفات اروپايي امپراتوري عثماني را از بدن) عثماني

  .امپراتوري جدا ساختند
 برلين از هر جهت به اقتدار امپراتوري عثماني در مقام يكي از قدرتهاي مهم اروپايي ةمعاهد  

تالقي از كشورهاي كوچك به وجود آورد كه دشمني ميان آنها ة بالكان با و در حوزخاتمه داد
هايي كشاند كه به جنگ جهاني  منطقه را به انبار باروتي بدل كرد و قدرتهاي بزرگ را به روياروئي

  )336 -337ص امپراتوري عثماني و تركيه جديد، ، استانفوردجي، تاريخ وشا. (اول انجاميد
 كه دولت تركهاي جوان در عثماني روي كار آمده بود، 1912د يعني در سال چند سال بع  

گرفتار آمد و در عرض چند ماه تقريباً تمامي » جنگ بالكان «ةامپراتوري عثماني در مخمص
مستملكات اروپايي خود از جمله مقدونيه و مراكز مهمي چون سالونيك و اسكوپيه را از دست 

  .داد
نشين بالكان و تريپولي، هنوز  حتي پس از جدا شدن مناطق غير ترككه با توجه به اين نكته   

ند با شمار تركها به نصف جمعيت امپراتوري عثماني هم نمي رسيد، تركهاي جوان در نظر داشت
نشين شرق، عنصر ترك را در جمعيت امپراتوري در اكثريت قرار  ضميمه ساختن سرزمينهاي ترك
بنابراين حكومت تركهاي . تماعي مستحكمي در امپراتوري پيدا كنندداده و از اين طريق پايگاه اج
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داشتند، به تدريج به دنبال اجراي يك ) پان تركيسم(تمايالت شديد ناسيوناليستي تركي جوان كه 
  . افتادند1»ايره دنتيست«سياست 
م وي از سياست ايره دنتيسم تركي در بطن خود حامل يك سياست آنتي ايره دنتيسالبته پير  

نسبت به ساير ملل امپراتوري عثماني از قبيل عربها، يونانيها، بلغارها و ارمني ها هم بود كه 
 فارس خليجنشين   به جداشدن سرزمينهاي عربي حاشيهبخصوص برخورد انفعالي عثمانيها نسبت

  .شود مربوط ميبه بحث ما 
ني پيش آورد عثما فرصت مناسبي براي دولتمردان 1914 ةشروع جنگ جهاني اول در ژوئي  

  . هاي پان تركيستي وارد عمل شوند تا جهت اجراي برنامه
البته آلمانيها روياهاي . با شروع جنگ، آلمانها، تركها را تشويق به ورود جنگ مي نمودند  

يدات خود به تركهاي يمي دانستند، با اين حال با تأندور و دراز حكام تركيه را چندان هم عملي 
ري مي دادند، چه در نظر داشتند با كشاندن لشگريان ترك به جنگ، قواي جوان پروبال بيشت

ا، روابط .بايبورديان، و(روسيه را در قفقاز و قواي انگليس را در كنار كانال سوئز مشغول نگهدارند 
  ).377، ص )به زبان ارمني (1974، ايروان، 1900 -1914ايران و تركيه در سالهاي 

.  است كه فقط اغواي آلمان نبود كه تركيه را به جنگ جهاني كشاندبه هر حال الزم به تأكيد  
 عثماني در آن زمان زير نفوذ قدرتهاي خارجي بود، اما در عين حال ةگرچه امپراتوري فرسود

اي در  ة تازهطلبان را زير سلطه داشت و خياالت توسعهخود نيز چندين و چند سرزمين غير ترك 
با همين خياالت خرده استعماري هم . پروراند در سر مي) و غيره متصرفات روسيه ايران ،(شرق 

  .ار آلمان وارد جنگ گرديدندولت عثماني در ك
ري نيز در داخل  مهم ديگةحكومت تركهاي جوان ضمن وارد شدن به جنگ جهاني، برنام  

سركوب مليتهاي غير ترك كشور نخستين . سازي تركيه از عناصر غير ترك پاك: كشور داشتند
ها به گردن آنان  گناه شكست درجبهه. تبليغات زهرآگين عليه غير تركها شدت گرفت. دف بوده

 و براي كار اجباري به مناطق اكثر سربازان ارمني را از صفوف ارتش خارج كرده. افكنده شد
فرماندهان ترك واحدهاي متشكل از سربازان . دست منتقل و سپس گروه گروه اعدام نمودنددور

جهيزات كافي به خطوط اول جبهه  شرايط سخت زمستاني بدون لباس و تعرب را در
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به زبان  (1967ايروان، گيراگوسيان، جنگ جهاني اول و ارامنه ارمنستان غربي، (فرستادند  مي
  ).264 -273 ، ص)ارمني
 جنگ جهاني اول گسترش فراواني يافت و طرفهاي درگير هر يك در آرزوي رسيدن ةدامن  

جالب آنكه طي اين جنگ، كشور عثماني كه خود در .  سخت تالش مي كردندبه اهداف خود،
 و سواحل شرقي و جنوبي آن داراي اراضي و منافع زيادي بود، متحد آلماني فارس خليج ةمنطق

 پلي براي رسيدن به ةكوشيد با طرح دوستي با عثماني ها، از اين كشور به منزل شده بود كه مي
 و فارس خليجاين اتحاد بزرگترين خطري بود كه منافع انگلستان در .  استفاده كندفارس خليج

يه در منطقه را بسيار محدودتر  نفوذ روسةهندوستان را تهديد مي كرد و از طرف ديگر دامن
اما قبل از اينكه به پايان جنگ و نتايج حاصله از آن بپردازيم، وضعيت و موقعيت . ساخت مي

  :ف آن را مورد بررسي قرار مي دهيم اطرا و اراضيفارس خليجعثمانيها در 
  

  فارس خليج ةآفريني عثماني در منطق پيدايش و نقش

 خليج فارس شامل كشورهاي ايران، عراق، عربستان سعودي، عمان، ةقبالً اشاره كرديم كه منطق
ة بنابراين براي بررسي نقش عثمانيها در منطق.  عربي، قطر و بحرين استةكويت، امارات متحد

اي گذرا به حضور عثمانيها در هر يك از كشورهاي مذكور و  ج فارس، الزم است كه اشارهخلي
  : اثراتي كه اين حضور در پي داشت بنمائيم

 سومري و بابلي و اگرچه رژيم كنوني و قبلي عراق خود را وارث تمدنهاي كلداني و:  عراق -1
» عراق«قرن بيستم، كشوري به نام  دوم ةداند، حقيقت اين است كه پيش از ده خالفت عباسي مي
  .وجود نداشت

شود، به عنوان  سرزميني كه اكنون عراق خوانده مينوشته هاي تاريخي و جغرافيايي كهن از   
در » عراق عرب«كردند و در تقسيمات سياسي و اداري داخلي ايران كهن  ياد مي» النهرين بين«

  . ناميده مي شد» عراق عجم«برابر 
.  امپراتوري عثماني ساختةبغداد را فتح كرده و ضميم)  ميالدي1534(اول سلطان سليمان   

 ةولي بغداد، از نيم) دوران صفوي و افشاري(ايرانيان هرگاه توان يافتند بغداد را باز پس گرفتند 
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، ... ده، خليج فارس مجتهد زا. ( اول قرن بيستم، در دست عثمانيان ماندةدوم قرن هيجدهم تا نيم
  ).538 -539 ص
 كامالً عادي بوده و 1880روابط سياسي ايران با تركهاي عثماني مستقر در عراق تا سال   

 سياسي جالبي كه در اوضاع خليج فارس اثري داشته و قابل ذكر باشد به وقوع ةهيچگونه واقع
  .نپيوسته است

ن بين  منازعاتي بر سر آ2 شلحهةاندازيهاي والي بصره بر جزير  بر اثر دست1884در سال   
محرك واقعي دولت عثماني و والي ترك بصره در . شيخ خرمشهر و والي مزبور در مي گيرد

 ةت ترك بود كه هر دو ساحل مدخل شط العرب را تحت سلطيتمهيد اين مقدمات آرزوي وال
  .خود درآوردند

اي   اقدام به ساختن قلعه1885خر سال  جالبي عايد تركها نشد در اواةكار نتيج چون از اين  
ود تركها بود  نام دارد متعلق به خ3اين ناحيه كه فاو. نشين مدخل شط العرب كردند ة تركدر كران

 شلحه است و مي توان از آنجا مدخل شط العرب را به خوبي ةتر از جزير و محل آن كمي پائين
  .زير ديد قرار داد

 گسترده در هاي رغم عقب نشيني  علي1893 و 1891تركهاي عثماني در خالل سالهاي   
 الحساء و قطر، در مورد مسائل مربوط به شط العرب و خرمشهر دولت ايران را از خود مي ةمنطق

  . گردند رنجانند و باالخره هر طور كه هست به موفقتيهايي نيز در اين زمينه نايل مي
 خوبي گرفته بودند در ةاندازي خود به حقوق ايران در اين دوره نتيج تركها كه از دست  
 يا  ديگري در مورد تضييع حقوق سياسي ايران وة به اقدام جسوران1892 الي 1891 سالهاي ةاصلف

ورزند و يك نمايندگي كنسولي از طرف خود در  حداقل عدم رعايت مقررات الزم مبادرت مي
شوند و  سمي آن نمايندگي نميبندر لنگه تأسيس نموده ولي مقامات ايراني حاضر به شناسايي ر

علي، جناب، محمد(رود  ريزد و از بين مي ة مزبور پس از مدت زماني در هم مي مؤسسلذا بساط
  ).54 -59ص ، آشنايي با امارات آن، خليج فارس
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هاي نويني در  ت قرن هجدهم، شاهد پيدايش انديشه نخسةعربستان در نيم:  عربستان سعودي-2
) 1703 -1792( عبدالوهاب اين مردم پيرامون محمد بن. ميان عربهاي شمال شبه جزيره بود

  .بودند
سراسر شمال عربستان را به اتحادي واداشت كه تا پايان قرن ) وهابيان(جنبش اين مردم   

  .نوزدهم سرنوشت سياسي عربستان را دگرگون ساخت
 محمدعلي پاشا، خديو مصر، به نمايندگي سلطان عثماني نبردهاي خود را 1811در سال   

به هنگام رسيدن به خديوي مصر ( او ة اصلي كه بر عهدةوظيف. آغاز كردعليه وهابيان در عربستان 
محمد . هاي مقدس مكه و مدينه بود شد، تالش براي باز پس گرفتن شهرگذاشته) 1804در سال 

اين رويداد .  شهر هاي مكه و مدينه و جده را تصرف كرد1813 و 1812علي پاشا در سالهاي 
در اين بخش نيز وهابيان دچار .  جزيره محدود ساختجنبش وهابي را به بخش خاوري شبه

  . نيرومند بني رشيد شدندةرقابت قبيل
در سال .  بود1814بزرگترين ضربه بر پيكر جنبش، در اين هنگام، مرگ امير سعود در سال   
 اصلي خود آنان شكست داده و پايتخت آنان ة نيروهاي مصري، وهابيان را در منطق1817 -1818
  .خالد، حاكمان ديرين آن ديار سپردند ة بنيمصريان حسا را به قبيل.  ويران ساختندرا) درعيه(

 عرب، جنبش وهابي، به رهبري امير تركي، از سر ةپس از بازگشت مصريان از شبه جزير  
 دوباره فتح كردند، بلكه بر بخش مهمي از كرانه 1833گرفته شد و آنان نه تنها نجد را در سال 

  .يز دست يافتندهاي خليج فارس ن
آنان نبردهاي خود را از شهر . نيروهاي مصري يك بار ديگر مأمور سركوبي آنان شدند  

روي آوردن .  اردوگاههاي خود را در قطيف و عقير تمركز دادند1838مدينه آغاز كردند و تا سال 
عليه نيروهاي محمد علي پاشا به حسا كه آن هنگام زير كنترل انگليسيان بود، سبب شد تا بريتانيا 

 از كنترل مصريان 1840نتيجه اين بود كه سراسر نجد و حسا تا سال . مصري وارد ماجرا شود
 اين رويدادها به وهابيان ياري داد تا نفوذ خود را در آن بخش ها گسترش دهند. خارج شد

  ) .412 -416 ، ص... مجتهد زاده، خليج فارس (
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تدريج كشمكش قدرت در بين اعضاي ه د بطي سي سالي كه وضعيت به همين منوال بو  
اين امر موجب شد تا عثمانيها كه . خاندان آل سعود باعث تحليل رفتن قواي نظامي آنان شد

نتوانسته بودند تا آن ايام از گسترش قدرت وهابيها جلوگيري كنند، در صدد تجديد حاكميت 
ق مدحت پاشا بود كه در سال ترين حكمران عثماني در عرا سرشناس. حيه برآيندخود بر اين نا

وثوقي، . ( تصميم گرفت تا تسلط عثماني را در امتداد كرانه هاي خليج فارس توسعه بخشد1869
  ).459، ص1384محمدباقر، تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار، سمت، 

اختالفاتي كه پس از مرگ فيصل بن تركي از سران آل سعود در اين دوره بين جانشينانش   
 آمده بود موجب شد تا يكي از مدعيان قدرت جهت اخذ كمك به عثماني پناهنده شود به وجود

 در احساء پياده شد و قطيف را به اشغال خود 1871و به همين بهانه لشكر عثماني در سال 
اگرچه عثمانيها نتوانستند به عربستان شرقي . درآورد و از راه خشكي به طرف نجد حركت نمود

 احساء باقي ماندند و به عنوان نيروي جديد بر قدرتهاي حاضر در خليج برسند مع الوصف در
  .فارس افزوده شدند

 .(Britain and the Persian Gulf, pp.717 – 729) 
ة دوم قرن نوزدهم يكي ديگر از حوادث موثر در تحوالت خليج فارس طي نيم:  كويت-3

ليج فارس و در مجاورت عثماني و نشين جديدي به نام كويت و قطر در خ يري دو امارتگ شكل
  .بحرين بوده است

توانست ارتباط  ن يك لنگرگاه دريايي مناسب كه ميموقعيت ممتاز جغرافيايي كويت به عنوا  
خاندان آل صباح تا .  عراق و سوريه تسهيل سازد باعث رشد و ترقي آن گرديدةزميني را با منطق

در اين . كويت و نواحي مجاور آن ساكن بودند به صورت يك واحد قبيله اي در بندر 1870سال 
 اين ةنتيج. ايام مدحت پاشا، حاكم قدرتمند در بغداد، در صدد دخالت مستقيم در اين ناحيه برآمد

 مدحت پاشا به قطيف و ةدر جريان حمل. سياست، پذيرفتن تابعيت عثماني از طرف آل صباح بود
شيخ عبداهللا الصباح . ايق و غيره به او نمودنداحساء آل صباح كمكهاي شاياني از حيث قشون و ق

همچنين امارات نوظهور آل ثاني را در قطر تشويق كرد تا پرچم عثماني را ) 1866 -1892(دوم 
اين خدمت بزرگ شيخ عبداهللا پاداشي داشت از سوي امپراتور عثماني كه در حقيقت . بپذيرد
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ماني، توسط مدحت پاشا، والي بغداد مقام و سلطان عث. تر ساخت تابعيت كويت را به بصره پرتوان
پذيرفتن اين مقام از سوي شيخ عبداهللا، در . كويت را به شيخ عبداهللا بخشيد» قائم مقام«لقب 

  .حقيقت كويت را آشكارا به صورت بخشي از پاشا ليك بصره درآورد
 به 1871 تا سال 1818به اين ترتيب، تابعيت اسمي كويت نسبت به حكومت عثماني از   

به .  ادامه يافت1899اين تابعيت در سال ياد شده صورتي واقعي پيدا كرد كه تا سال . طول انجاميد
 28 ديگر، تابعيت رسمي كويت نسبت به پاشا ليك هاي عثماني در بغداد و بصره جمعاً از ةگفت

  ).585، ص ... مجتهد زاده، خليج فارس (سال تجاوز نكرد 
 جريان آن افتد كه در  در خاندان حكومتي كويت اتفاق ميخلي يك انقالب دا1896در سال   

وخيت كويت را به عهده داشت به قتل مي  رسد و برادرش كه شيخ شيخ مبارك به حكومت مي
  .رسد
 معاهده اي با شيخ مبارك منعقد ساخت و دو كشتي جنگي 1899دولت انگليس در سال   
 از بصره براي دستگيري شيخ مبارك وارد شدند، چون كشتيهاي عثماني.  آبهاي آن ناحيه كردةروان

پس . نشيني كردند گرديدند و در نتيجه عثمانيها عقببا تهديد جدي كشتيهاي انگليسي رو به رو 
 كويت به عنوان يكي از مسائل مورد كشمكش بين عثماني و انگليس در روابط ةاز اين واقعه مسئل

امارت كويت يك امارت مستقل و فرانسه مقرر شد كه آنان مطرح گرديد كه نهايتاً با پادر مياني 
 عثماني باشد ولي دولت مزبور حق دخالت در امور داخلي آن را نداشته باشد و ةالحماي تحت

وثوقي، محمدباقر، (ضمناً حدود جغرافيايي كويت نيز مشخص شد كه همان حدود فعلي است 
  .)461، ص ... خ خليج فارس تاري
 كويت و نظرات دولت امپراتوري عثماني نسبت به اين ةين دوربررسي اوضاع سياسي ا  

 بر اثر سوء ظن شديدي كه به انگليسيها پيدا 1898منطقه به ما نشان خواهد داد كه بابعالي تا سال 
كرد مي خواهند در كويت نيز مانند ساير امارات جنوبي خليج فارس نفوذ  كرده بود و تصور مي

، شتاب زيادي در بركناري )اي كامالً صحيح و واقعي بوده كه نظريه( خود را بر قرار سازند كامل
دادند و اتفاقاً انگليسي ها كه تا اين تاريخ كويت را رسماً جزو قلمرو  شيخ مبارك از خود نشان مي
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عثماني به شمار مي آوردند در نظرات خود نسبت به كويت تجديد نظر كرده و تصميم مي گيرند، 
  .هايي امضاء كنند ر قبال تعهد حمايت عهدنامهبارك نيز دبا شيخ م
 اقدامات تركها در تثبيت نفوذ بيشتر در كويت آن مي شود كه ةبا توجه به مراتب فوق نتيج  

كنند و قدرت و نفوذ انگليسيها  همكاري به سمت شيخ مبارك دراز ميانگليسيها سرانجام دست 
كند و  فارس تسري پيدا مي طقة غربي خليجپس از قرارداد با كويت با سرعت هرچه تمامتر به من

اين قدرت سياسي كه آن زمان تا حدود بحرين بيشتر گسترش نداشت يكباره از الحساء نيز 
  .شود فارس متمركز مي ة شمال غربي خليجگذشته در گوش

 قطر در قرن نوزدهم به مركزي از برخورد منافع سرزميني ميان ةهنگامي كه شبه جزير:  قطر-4
و بريتانيا تبديل شد، توجه ديگران، از جمله عمانيان، وهابيان و عثمانيان به اين شبه جزيره ايران 

 قدرت ة قطر اهميت استراتژيك ويژه اي در موازنةاز آغاز قرن بيستم بود كه شبه جزير. جلب شد
در . يد به درازا كش1913اين وضع تا سال . ميان بريتانيا، ايران، عثماني، وهابيان و بحرين يافت

يكي از اسناد .  آل ثاني، از نظر سياسي، وابسته به حكومت بحرين بودةسراسر قرن نوزدهم، خانواد
 ةدولتي ايران تأكيد دارد كه وابستگي آل ثاني به حكومت بحرين ناشي از تالش آنان بود در زمين

  .اف زبارهبه سرزمين قطر و اطر) آل خليفه(امان داشتن از حمالت پي در پي حاكمان بحرين 
 مشايخ بحرين به دليل اختالف داخلي به خود مشغول شدند و شيخ قاسم بن 1868در سال   

 مشايخ بحرين، اهالي قطر را با ةثاني كه شخصي محترم و صاحب نفوذ بود، براي خروج از سلط
شيخ . خود متحد ساخت و پس از جنگهايي كه بين طرفين روي داد به نفوذ آنان خاتمه بخشيد

 انگليس به او روي آورد و مدحت ةگري مدحت پاشا، از بيم مداخل  بن ثاني در زمان واليقاسم
ه حضور عثمانيها در قطر ب. پاشا نيز يك پادگان نظامي از سربازان عثماني در قطر مستقر ساخت

تدريج موجب بروز اختالفاتي شد و نهايتاً منجر به جنگ سختي گرديد كه در آن حدود سيصد 
  .اميان عثماني كشته شدندنفر از نظ
پژوهشهاي . ( در دوحه صورت گرفت1898اين كشتار به خاطر قيامي بود كه در سال   
، »فارس خليجبنادر و جزاير « احمد فرامرزي تحت عنوان ة مقاالت، مقالةشناسي، مجموع ايران
  . )600ص
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ن بود، عليه  آل بن علي در زباره كه هنوز عمالً تابع حكومت بحرية قبيل1895در سال   
. اين قيام را بايد نخستين جنبش سياسي اتباع آل خليفه بحرين دانست. حكام آل خليفه قيام كرد

عثمانيان و آل ثاني قطر به . جنبشي كه تا اين تاريخ هرچند گاه يك بار خود نمايي مي كند
 حمله به بحرين ةدپشتيباني از آل بن علي وارد شدند، ولي بريتانيا قايق هاي رزمي قطري را كه آما
  .بودند، در هم شكست و روابط آل بن علي را با حكومت بحرين ترميم كرد

 قراردادي با آل ثاني 1916 سياسي بريتانيا در خليج فارس در سال ةبه هر حال نهايتاً نمايند  
 با .امضاء كرد كه به موجب آن بريتانيا امنيت امارت قطر را در برابر ديگران در منطقه تضمين كرد

  .امضاي اين قرارداد ، قطر رسماً به جمع تحت الحمايگان بريتانيا در خليج فارس پيوست
هاي حساء از سوي نيروهاي مصري در  هاي همسايه در كرانه هنگام تسخير سرزمين:  بحرين -5
 سلطان عثماني معرفي ة سوم قرن نوزدهم، محمد علي پاشا خديو مصر كه خود را نمايندةده
 زير نفوذ او باقي ماند تا اينكه در اين 1840رين را نيز تصرف كرد و اين منطقه تا سال كرد، بح مي

  .سال وهابيان دوباره بر بحرين چيره شدند
 را ها تاخته و اين كرانه)  و قطيفحساء(اي  ، تركان عثماني به بحرين كرانه1871در سال   
رزمينهاي وابسته، از جمله  س نفوذ خود كردند و خواستار فرمانروايي برة منطقةضميم
اين دگرگوني ناخشنودي فراوان انگليسيان و .  قطر شدندةالجزاير بحرين و شبه جزير مجمع

هر دو دولت تهران و هند بريتانيا، دولت عثماني را به خاطر پيشروي . ايرانيان را برانگيخت
اعتنا به اين   بي. سخت مورد اعتراض قرار دادندنيروهايش در كرانه هاي جنوبي خليج فارس

ها، سران سياست خارجي عثماني چند بار خواستار بازسازي بندر زباره در قطر، رو به  اعتراض
هر بار كه عثمانيان اين خواسته را تكرار كردند، شيخ .  خود شدندةروي بحرين، براي استفاد
مت بحرين شد كه زباره يك بخش تاريخي از حكو  كرده و يادآور ميبحرين سخت بدان اعتراض

  .است
ايرانيان كه در اين هنگام، در چند بخش از سرزمينهاي خود، با تجاوز عثمانيان مواجه بودند،   

موقعيت خود را با موقعيت انگليسيان در خليج فارس مشابه يافتند و به اين نتيجه رسيدند كه 
  . خواهد بوداقدامات دولت نيرومند بريتانيا در برابر اميال عثمانيان به سود ايران نيز
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آميزي را در نيان هشدار داد كه هيچ اقدام قهردولت بريتانيا بي درنگ و پي در پي به عثما  
  ).490 -494ص ، ... مجتهد زاده، خليج فارس (د زباره تحمل نخواهد كر

كه تركهاي عثماني تظاهر به تملك   يعني در همان ادواري1893 الي 1892در زمستان سال   
و در شط العرب مشكالتي از براي كشتيراني بوجود آورده بودند، چنين خرمشهر مي كردند 

مقارن با همين .  قلمرو عثماني گرداندةاشتهار پيدا كرد كه بابعالي مصمم است بحرين را ضميم
كه دير يا زود مالكيت  قواي ترك بود، صراحتاً اعالم گرديد ةاحوال در قطيف كه پايگاه عمد

و ناحيه رسماً جزو گردد و اين د الحه به امپراتوري عثماني برميصچنين عمان متبحرين و هم
هاي  دهند كه در قطيف كلية كشتي چندي بعد هم تركها دستور مي. يندآ ملحقات ترك درمي

 ة همةاما در خاتم. بحريني را وادار كنند پرچم عثماني را برفراز كشتي هاي خود به اهتزاز درآورند
 ادعاي فوق را آورد و فع اوضاع را به حال اول درمين ماتيك دول ذياين جريانات اقدامات ديپلو

  .سپارد به باد فراموشي مي
 دولت بريتانيا را به خاطر دزدي دريايي برخي عربان خليج فارس به 1893عثمانيان در سال   

 ةالحماي مانيان هشدار دادند كه بحرين تحتانگليسيان به عث. بحرين مورد اعتراض قرار دادند
اي را مطرح  ري نگذشت كه عثمانيان ادعاي تازهدي. ريتانيا بوده و مسائلش ربطي به عثمانيان نداردب

كردند و همانطور كه قبالً اشاره گرديد اين ادعا داير بر اين بود كه عثماني حق دارد مردم بحرين 
 اين ادعا .ثماني به شمار آوردرا از اتباع خود شمرده و سرزمين آنان را بخشي از سرزمين ع

 ةاندكي پس از اين، عثمانيان جزير. درنگ از سوي مقيم سياسي بريتانيا در خليج فارس رد شد بي
 اعتراض شديد انگليسيان، آن جزيره را ترك ةزخنونيه، وابسته به بحرين را گرفتند ولي در نتيج

   ).494، ص ... مجتهد زاده، خليج فارس . (كردند
 اقدامات و آرزوهاي دولت عثماني به عنوان عكس العمل ةدولت بريتانيا پس از مشاهد  

فعاليتهاي اين دولت اعالم مي نمايد كه چون موقعيت بحرين طوريست كه تقريباً محاط در قلمرو 
عثماني مي باشد به منظور آنكه مطامع امپراتوري عثماني چشم زخمي به حاكميت اين سرزمين 

ام قوا خواهد كوشيد در گيرد و با تم  آن را بر عهده ميةوارد نسازد حمايت از بحرين و منافع سكن
اندازيهاي تركها نسبت به اين جزيره ايستادگي به عمل آورد و تضمينات كافي به اهالي  برابر دست



 

  

  فارس يخي و تاريخ محلي خليجمطالعات جغرافياي تار244

گذارد، درحاليكه بحرين به  اجرا مي ة به مرحل آن بدهد و به اين بهانه نفوذ خود را در بحرين رسماً
  .ديگري تعلق داشت

مند بود الاقل بعد از دولت ايران كه مالكيت حقيقي آن جزيره را داشت از  هستان كه عالقانگل  
شر ادعاهاي ديگران در امان باشد به فكر امضاء تعهدات دائمي و قراردادهاي متقابلي با شيوخ 
بحرين و ساير امارات خليج فارس مي افتد و سرانجام قراردادهايي بين حكومت بريتانياي كبير از 

جب گردد كه به مو ات متصالحه از طرف ديگر منعقد مييك طرف و شيوخ بحرين و ساير امار
هاي سياسي دول خارجي و برقراري روابط با آنها و واگذاري و  آن قراردادهاي تأسيس نمايندگي

  .گردد قت قبلي دولت انگليس ميفروش زمين به اتباع بيگانه موكول به مواف
دولت عثماني در امور بحرين و  اقدامات ةه در نتيجتوان مشاهده كرد ك پس مي  
هاي قطر و العديد و امارات متصالحه به عمل آورده و   كه آن امپراتوري در كرانهيهاي اندازي دست
راه انداخته است امپراتوري انگليس به فكر تثبيت بيشتر موقعيت ه كه بر ضد ابوظبي ب منازعاتي

آيد سرانجام قراردادهاي دائمي  هيداتي كه به عمل ميافتد و با تم فارس مي خود در خليج
  .انحصاري و متقابل با شيوخ به امضاء مي رسد

رغم تمامي اين اقدامات هنوز هم احتمال برخورد دو نيروي ترك و  در مورد بحرين علي  
  .انگليسي وجود داشت

 خود را از بحرين و دار اين اختالفات يكي از قبايل ناراضي بحرين در زباره باالخره درگير  
مناسب مي بينند و از طريق مقامات و مأموراني كه در الحساء   تركها موقع را كامالً. منتزع مي سازد
دريغ  شيوخ محلي قطر نيز بي. مي نمايندجوي اين قبيله  داكثر مساعدت را به افراد منازعهداشتند ح
 بزرگ از طريق زباره به ة يك حمل مقدمات كامل1895كنند و در نتيجه در سال  مك ميبه اينها ك

از آنجا كه تسلط بر بحرين از طريق زباره حداقل منفعتش براي تركها . بحرين فراهم مي شود
 به آبهاي بحرين ترتيبي استيالي بالمنازع بر قطر بود با فرستادن يك ناو جنگي به نام زوحاف

  .ن حدود بگذارندآورند تا به اصطالح سرپوشي بر اقدامات قبايل در آ فراهم مي
ا مأمور فارس ر ة قواي بحري خود در خليجبينند كلي يسيها كه اوضاع را بدين منوال ميانگل  

زنند و مهاجمين را تار و  نمايند و دست به عمليات قهري مي عمليات در آبهاي اطراف بحرين مي



 

  

245   فارس ها و تركان جوان در تحوالت خليج نقش عثماني

  

 120شكند و  ميز كشتيهاي كوچك مهاجمين در هم در اين منازعات تعداد زيادي ا. كنند مار مي
فرستند و اكثر اين قايقها نيز پس از  قايق ديگر نيز بدست انگليسيها مي افتد كه آنها را به بحرين مي

جويي سوزانده  شوند، به منظور انتقام ة خسارات ايجاد بلوا نميآنكه صاحبانشان حاضر به تأدي
آنها نيز از فرصت استفاده كند و   عمل انگليسيها شديداً اعتراض ميدولت عثماني به. شوند مي

ذ تركها در بحرين و قطر ابراز نموده و در منتهاي صراحت نظرات و مقاصد خود را در برابر نفو
  .)64 -67ص ، ...فارس  جناب، محمدعلي، خليج(دارند  مي
اي ميان بريتانيا و عثماني امضا شد كه به موجب  نامه  موافقت1913ة سال  ژوئي29در روز   

 1894 سالهاي ةپس گرفتند؛ هرچند در فاصلدعاهاي خود را در مورد بحرين باز اةا همآن، عثمانيه
در . اي به خود گرفته بود  كه لرد الژين به حكومت هند رسيد خليج فارس وضع تازه1899الي 
پيوندد زيرا بر اثر امضاي  به وقوع نمي قابل توجهي ة عمان متصالحه به طور كلي مسئلةمنطق

قابل بين شيوخ و همچنين بين دولت انگليس و حكام امارات مختلف و برتري قراردادهاي مت
 عمان متصالحه از دسترس عثمانيها ةآشكار بريتانيا بر ساير رقباي سياسي و باالخره دور بودن منطق
  .اين نواحي دور از تشنجات سياسي رو به پيش مي رود

هاي جنوبي و سواحل  كرانهي خليج فارس و مسائل سياسي بررسي روابط امارات جنوب  
يتانيا را در خليج فارس هويدا  به بعد نيز نفوذ كامل سياست بر1899غربي اين خليج از سال 

  .سازد مي
  

  فارس  ة خليججنگ جهاني اول و اثرات آن بر سياست عثمانيها در منطق

ن موادي  با گنجاندقبل از آغاز جنگ جهاني اول انگلستان طي سالها حضور خود در خليج فارس
توان به نظام  هاي مختلف با شيوخ عرب ضمن ايجاد يك نظام جديد كه از آن مي نامه در موافقت

شيوخ . كرد 4تحت الحمايگي ياد كرد، در واقع تداوم حضور مؤثر خود را با اين قراردادها تضمين
آن پس ت از نواحي مختلف خليج فارس و از آن جمله قطر، بحرين، ابوظبي، دبي، شارجه و كوي

 انگليس در اختيار سياستهاي كارگزاران انگليسي درآمدند و يك ةالحماي به عنوان نيروهاي تحت
ياسي و اقتصادي طرفين قرارداد  سياسي دو جانبه بين آنان موجب حفظ و تداول حضور سةرابط
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حاكميت آنان بر نواحي مختلف اين معاهدات تنها به ضرر ايران و عثماني و حفظ . گرديد مي
 حسن ةهاي سواحل متصالح، ترجم هاولي، دونالد، درياي پارس و سرزمين( .فارس بود خليج
  ).189-197ص، 1377ه، چاپ پاسدار اسالم، قم، زنگن
 كشورهاي مجاور خليج فارس، سرنوشت سه كشور كويت، عراق و عربستان ةدر بين كلي  

  .براي دولتمردان امپراتوري عثماني اهميت بيشتري داشت
موجب ه قبل از آغاز جنگ جهاني تقريباً از دست عثمانيها خارج شده بود زيرا بكويت   

قراردادي كه بين مبارك شيخ كويت و انگلستان منعقد شده بود، در موادي از اين قرارداد انگلستان 
امور خارجي كويت را پيدا مي كرد و از طرف ديگر شيخ كويت از انتقال  حق رسمي دخالت در

  . شد ميمالكيت بندر به دول غير، منع 
 با انگلستان 1913دولت عثماني پس از تالشهاي بسيار موفق شد در قراردادي كه در سال   

شد، اما  ييت بخشي از خاك عثماني قلمداد ماي را بگنجاند كه بر اساس آن كو منقعد نمود ماده
 ةدر اين ايام منطق.  شيخ كويت و انگلستان نيز مورد تأييد قرار گرفتةخود مختاري و موافقتنام

وان مي ناميدند به كويت مورد توجه آل سعود قرار گرفت و گروه جديد وهابيون كه خود را اخ
  .اندازي كردند اين منطقه دست

(The Persian Gulf Precis, Vol. V, PP. 37 – 44). 

ل ئاي را براي اين منطقه به وجود آورد و مسا ة وهابيها به كويت شرايط ويژهحمالت گسترد  
و معضالت بسياري را براي انگلستان ايجاد نمود و در همان حال عثمانيها يك بار ديگر بر حق 

 آتش جنگ ميان عثماني و 1914هنگامي كه در سال . مالكيت خود بر كويت پافشاري نمودند
 برافروخته شد، انگليسيها نيروي خود را در كويت پياده كردند و روز سوم نوامبر همان انگلستان

وثوقي، ( بريتانيا اعالم كرد ةنشين را دولت مستقل تحت الحماي لستان اين شيخسال دولت انگ
  ).524 -525ص ، ... مدباقر، تاريخ خليج فارس مح
براي آنكه با شرايط و اوضاع . تر بودو اما در مورد عراق و عربستان وضعيت كمي پيچيده   

سياسي حاكم بر اين دو كشور و سياستهاي كشورهاي متخاصم نسبت به اين مناطق بيشتر آشنا 
  .شويم الزم است كمي به عقب بازگرديم
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 آميز عثمانيها در جنگ سال حميد، به ويژه بعد از شكست فاجعهكمي بعد از جلوس عبدال  
 انگلستان در آخرين دور خود رو به وخامت -امپراتوري عثماني با روسيه، روابط 1878-1877
عبدالحميد طي جنگ با روسيه متقاعد شد كه شكست بريتانيا در حمايت از امپراتوري . ييدگرا

عثماني در جنگ با روسيه، و به عالوه تمايل آن كشور به پيوستن به ديگر قدرتهاي اروپايي به 
 برلين دليل آشكاري است بر اينكه بريتانيا سياست پيشين ةقصد نابودي قلمرو عثماني در كنگر

  .خود را در حفظ امپراتوري عثماني كنار گذاشته و در واقع هدف نهايي آن تقسيم امپراتوري است
هاي بندرگاهي در اياالت عربي خود و همچنين اوج  عبدالحميد، به ويژه در مورد طرح  

  . ها بدگمان بود نسبت به انگليسي» خالفت عربي«و   استقالل سياسي اعرابةگرفتن سريع انديش
(Buzpinar, tufan s.,"Opposition to the Ottoman Caliphate in the Early year of 

Abdulhamid II, 1878-1882", Die welt des Islams, No 1. 36(1996) pp. 59-89.) 
گليسيها از آن به خوبي طع اندر مورد اوج گرفتن استقالل سياسي اعراب كه در اين مق  
اي مرتبط با اتخاذ سياست ايره دنتيسم  شاراتي داشتيم و آن را تا اندازهكردند، قبالً ا داري ميبر بهره

سياستي كه اثرات مخربش هم در جوامع دروني . از سوي متفكران دولت تركان جوان دانستيم
تي شديد اعراب تحت حاكميت امپراتوري به راحتي مشاهده مي شد و هم تأثيرات آن در نارضاي

) تركان جوان(تئوريسين هاي پان تركيسم از زبان سردمداران آن . امپراتوري عثماني تبلور يافته بود
 دوگانگي و جداسازي عناصر ترك و ملل ةو افسران رده باالي ارتش در مجامع گوناگون بر انديش

اه قبل از ورود تركها به جنگ جهاني اول، زدند، مثالً يكي دو م ديگر اتباع امپراتوري مهر تأييد مي
 از تركها، عربها و ساير اعم(يكي از استادان دانشگاه نظامي در سخنراني خود براي افسران جوان 

  : گفت مي) ملل
مگر نه اينكه .  تركيه هستيدةشما و قوم شما زير سلط... بدانيد كه واقعيت از احساسات جداست «

عثماني بودن، كه شما از آن دم ... ير به تصرف درآورده اند؟ تركها سرزمين شما را با شمش
دين . بريم، نيست براي نيل به هدفهايمان به كار ميكه آن را    سياسي،ةزنيد، چيزي جز يك حيل مي

يش خواهيم رفت و دين ما به زودي به نام تركيه و بيرق ترك به پ. نيز با سياست هيچ ربطي ندارد
شما و قوم شما بايد خوب .  دوم است به كناري خواهيم نهادة درجاي شخصي و را كه مسئله
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استپانيان، هراچ، (» .نداردبدانيد كه ترك هستيد و چيزهايي مثل مليت عربي و وطن عربي وجود 
  ).64، ص 1384 آراكس، تهران، ةاي بر پان تركيسم، ماهنام مقدمه
ويش عثمانيها را در مورد شگماني سلطان عبدالحميد به طرحهاي بريتانيا كه تاما بد  
اول تحوالت . هاي خليج فارس، نجد و بصره افزايش داده بود متكي بر دو عامل بود ناآرامي

 خليج فارس در جهت بر هم زدن تعادل سياسي و نظامي به نفع ةسريعي كه در كشورهاي حوز
 كارگزاران انگلستان و به زيان عثماني به وقوع مي پيوست و دوم گزارشهاي متعددي كه از

حكومت عثماني در نقاط مختلف بدست عبدالحميد مي رسيد و نه تنها بر اين تحوالت و 
توري تصوير  منطقه و اصوالً كل امپراةگذاشت، كه از اوضاع و شرايط آيند تغييرات صحه مي

  .نمود اي ارائه مي بسيار تاريك و نااميدكننده
هايي در مناطق  ماني، تماماً مؤيد ناآراميكزي عث ادارات محلي و مرةهاي ارائه شد گزارش  

  . شروع شده بود1880عربي حكومت امپراتوري عثماني بود كه از اواخر سال 
 ة نوشته است و دربار1889 ةعلي پاشا، فاتح پيشين بصره، در ژانوياولين گزارش را محمد  

. كند  اظهار نگراني مي عمان و عربستاناقدامات بريتانيا در كل مناطق عربي از جمله بصره، عراق،
وي ضمن بر شمردن اقدامات انگليسيها در حمايت از قبايل سركش و مخالف با عثماني و يافتن 
جاي پايي در سرزمينهاي عربي براي مداخالت آتي و تصرف آن سرزمينها، بر اهميت 

  .كند استحكامات و سنگربندي فاو و موقعيت كويت تأكيد ويژه اي مي
 ( 14 1399, 126/1, 8 kanun-yildiz Esas Evraki [YEE]   Basbakanlik Osmanli Arsivi 
[8.BOA 1 sani 1304].  

 و به قلم يكي از بزرگان بصره به 1890هاي مشابهي نيز در گزارشي به تاريخ نوامبر هشدار  
 ةنگراني عمد. نام احمد پاشا ظهيري زاده، از اعضاي شوراي ايالت به عبدالحميد داده شده است

  نجد و نياز به برداشتن گامهاي عملي براي تقويت حاكميت عثماني ها درة منطقةمد پاشا درباراح
اش براي مقابله با  هاي پيشنهادي رده بود كه شكست در اجراي برنامهبيني ك او پيش. آن ناحيه بود

 حديث خليج فارس در.(كردانگليسيها، درهاي مناطق نجد و عراق را بر روي بريتانيا باز خواهد 
  ).127 -128ص ديگران، 
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 اين نيروها در منطقه و ة حضور نظامي انگلستان در دريا و خشكي و تراكم فزايندةمسئل  
اي از فرهنگ و روش زندگي انگليسي و توزيع پول  حت تأثير قرار گرفتن جوانان بصرههمچنين ت

 مفصلي است كه و اسلحه توسط انگليسيها در منطقه براي گسترش نفوذشان موضوع دو گزارش
 و چند ماه بعد از اين تاريخ، براي سلطان 1893نصرت پاشا، مفتش لشكر ششم در آوريل 

كند و  نكات بسيار مهم و حساسي اشاره مياو در گزارش دوم خود به . عبدالحميد ارسال مي دارد
 :دهد  منطقه هشدارهاي صريح و روشني مياز جمله در مورد سياست استعماري انگلستان در

سياست محلي بريتانيا اين بود كه هدفي كه براي تصرف مصر داشت، با تشكيل يك دولت عربي 
» دستگاه خالفت«در عربستان و دولت سوداني در آفريقا دنبال كند؛ يعني جدا كردن اين مناطق از 

دهد كه  به ويژه نصرت پاشا هشدار مي. تانو تحت فرمان كامل در آوردن آنان همانند هندوس
ارادگي  ياند كه ناشي از ب د از لحاظ معنوي بسيار نفوذ كردهندگان بريتانيا در بندر بوشهر و بغدانماي

   .و احمال دولت عثماني در منطقه است
(BOA, YEE, 14/ 2256/ 126/11, "Irak' a dair Musir Nusret Pasa nin mufassal bir 

Layihasi", no date [c.1308]). 

باره خليل خالد، قائم مقام كنسول سفارت عثماني در لندن، در  اينگزارش مشابهي نيز در   
ها سياست خودشان  كند كه انگليسي وي در گزارش خود تأكيد مي. است ارائه كرده 1897آوريل 

را در مقابل امپراتوري عثماني، كه حمايت كردن از تماميت ارضي آن كشور بود، تغيير داده و 
  .خواستار انقراض آن هستند

(BOA, YEE, 14/255/126/8, "Basra korfezi ve Hukumet-i Seniyye ile ingiltere nin 

munasebeti hakkinda bir layiha-i bendegane", dated 21 Subat 1313).  

روند ) 1896 -1902(بعد از رويارويي انگلستان و امپراتوري عثماني براي دستيابي به كويت   
زمان در درياي سرخ و خليج عدن، آشكارتر  طقه با نزاع هاي همنگلستان در من سياست اةخصمان

  .تري واداشت تفكر عميقشد و مقامات عثماني را به 
 سياست ة گزارش مفصلي دربار1903صالح منير پاشا، سفير عثماني در پاريس در اوت   

وي . فرستد مي) دربار امپراتوري عثماني(خارجي بريتانيا در قبال امپراتوري عثماني به باب عالي 
: كند گويي مي  پيش عربي را به درستيةدر اين گزارش اقدامات و تحركات بعدي بريتانيا در منطق
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توانند  ها مي قه، مشخص گرديد كه انگليسياي كوتاه در شرايط منط واضح است كه بعد از مطالعه
ت عثماني درآورند و هايي ماهرانه، عربستان و نجد و حجاز را به تدريج از مالكي با اجراي توطئه

مركز خالفت اسالمي را به شريف مكه، كه از دور تحت نفوذ بريتانيا خواهد بود، منتقل كنند و 
 خود درآورده و آنها را مانند عدن و نواحي ديگر ةسپس عربستان و نجد و عراق را تحت سلط

  .  خويش سازندةمستعمر
(Hayri mutlucag Tarihimizde salih münir Pasa Raporu: Ingilterenin ortadogu ve 

Turkiye Hakkinda Gizli Emelleri Belgelerle Türk Tarihi Dergisi", vol. 26 (kasim 

1960), pp. 51-5), the report dated 8 Cemaziyelevvel 1321-22, Temmuz 1319).  

ب بصره به  سيد طالب پاشا، پسر منفوذ نقيها حتي از سوي جالب اينجاست كه اين نگراني  
وي به نحوي . نخست وزير كامل پاشا، كه بسيار دوستدار انگلستان بود، انعكاس داده مي شد

آشكار به اثرات و نتايج پيروي از سياست ايره دنتيسم در داخل امپراتوري كه از مدتها پيش آغاز 
را نبسته و اگر دولت عثماني چشم هايش : داده است رره كرده و آن را مورد انتقاد قراشده اشا

انگلستان و ساير داد و اعراب به  ة آفريقا رخ نمياعراب را به حال خود رها نكرده بود، تجزي
  .هاي خارجي جايي براي نفوذ كردن نمي دادند دولت
نمايد و آن  يز به طور غير مستقيم اشاراتي ميوي حتي در انتقاد به نزديكي عثماني و آلمانها ن  

انگلستان از اهميت راه آهن بغداد به حجاز براي : يتانيا در منطقه مي داندرا يكي از علل اقدامات بر
  . امپراتوري عثماني آگاه است و مي داند كه تجار عثماني به اين راه آهن نياز فراواني دارند

(Tauber, E., "Sayyid Talib and the Young Turls in Basra", Middle Eastern Studies, 

vol. 25 (1989) pp.3-22).  

همزمان با اين مسائل كه همگي نگراني و سوء ظن سلطان عبدالحميد و دولتمردان عثماني   
 بين انگلستان و روسيه زنگ 1907 اوت ةنام يها افزايش مي داد، انعقاد پيمانرا از اقدامات انگليس

ره اي به نامه هيچ اشا گرچه در اين پيمان. خطري واقعي را براي دولت عثماني به صدا درآورد
خليج فارس نشده بود، ولي عبدالحميد به طور قطع از آن هراس داشت كه اين دو دولت قدرتمند 

  .اروپايي در مورد مناطق تحت نفوذ امپراتوري عثماني هم به تفاهم محرمانه اي رسيده باشند



 

  

251   فارس ها و تركان جوان در تحوالت خليج نقش عثماني

  

 ميالدي شرايط ويژه اي را هم در داخل 1908به قدرت رسيدن تركان جوان در سال   
وري عثماني و هم در منطقه به وجود آورد و باعث نزديكي هرچه بيشتر عثمانيها با آلمان امپرات
  .گرديد
، انگلستان و ساير 1908پس از كشف نخستين چاه نفت در مسجد سليمان در سال   

  خليج فارس و كشورهاي عربي واقف شده وةقدرتهاي اروپايي بيش از پيش بر اهميت منطق
اندازي و تصرف كشورهاي عربي منطقه نمودند و در اين  طوف بر چنگتمامي تالش خود را مع

ميان جلب حمايت انگليس و فرانسه براي حفظ تماميت ارضي خود كاري بسيار مشكل و دشوار 
ميانه نداشت و طلبي ارضي در خاور گاه عثمانيها، آلمان هيچگونه جاهاز طرف ديگر از ن. شده بود

هاي بيشتر روسيه در منطقه بود،  طلبي لزم محدود كردن توسعهين كشور مستمنافع استراتژيك ا
ضمن آنكه در ميان قدرتهاي بزرگ ظاهراً تنها آلمان خواستار اتحاد با عثماني از طريق انعقاد 

  . معاهده اي علني بود
، پس از آنكه جنگ در اروپا آغاز شد، ميان امپراتوري عثماني 1914 اوت سال 2بنابراين در   

لمان عمالً پيمان اتحاد امضاء شد و چندي بعد يعني در يازدهم نوامبر امپراتوري عثماني و كشور آ
  .نيز وارد جنگ شد

 مسلمين خواند و از اين مسئله براي اعالن ةسلطان عثماني در اين اعالن جنگ خود را خليف  
 ةمسود جست و از ه) انگلستان، فرانسه، روسيه(جنگي مقدس عليه كشورهاي اتفاق مثلث 

مسلمانان بويژه مسلمانان مستملكات بريتانيايي و روسي درخواست كرد كه در جنگ با كفار 
  .مشاركت كنند

باشد ولي در اينجا به چند موضوع مهمي كه  ة اين مقاله نميبررسي وقايع جنگ در حوصل  
  :در خالل جنگ اتفاق افتاد و به موضوع بحث مربوط مي شود اشاره خواهيم داشت

ين زمان عثمانيها در عراق، واكنشي كامالً تدافعي عليه تالشهاي بريتانيا بود؛ بريتانيا در ا اقدام -1
كوشيد از چاههاي نفت و پااليشگاههاي خود در جنوب ايران محافظت كند و نيز تالش كرد  مي
تر در اطراف موصل و كركوك و در ايران كشف شده ههاي جديدي را كه اندك زماني پيشچا
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ظارت گيرد و با فراخواني مسلمانان به جهاد كه از سوي كشور عثماني مطرح شده بود، تحت ن
  .بود، مبارزه كند

 در هنگامي كه آتش جنگ جهاني ميان عثماني و انگلستان برافروخته شد، 1914 در سال -2
ن انگليسيها نيروي خود را در كويت پياده كردند و روز سوم نوامبر همان سال دولت انگلستان اي

  .نشين را دولت مستقل تحت الحمايه بريتانيا اعالم كرد يخش
گرفت اما قرارداد  اميران آل سعود را چندان جدي نمي پيش از جنگ جهاني اول انگلستان -3

 رسمي براي تفاهم و نزديكي هرچه بيشتر دو كشور به ة بين انگلستان و آل سعود شالود1915
  .وجود آورد

گليسي اعالم نمودند كه بريتانيا در سرزمينهاي عربي خاورميانه به  كارگزاران ان1915 در سال -4
اعالم يك قيموميت خارجي بر سرزمينهاي ساحلي عربي از ) الف: دنبال دو هدف نهايي است
 جنوبي و بين النهرين كه ةاعالم يك قيموميت داخلي و خارجي در سوري) كويت تا حديده، ب 

  .دبا هماهنگي روسيه و فرانسه عملي شو
. دادند ي گسيل شده از هندوستان انجام مي عمليات جنگي بريتانيا در عراق را عمدتاً نيروها-5

 بود كه سالها در ميان (Sir Percy Cox) فردي به نام سرپرسي كاكس ةرهبري امور سياسي بر عهد
رس بريتانيا در فاو يعني محلي كه شط العرب به خليج فا. اعراب خليج فارس زندگي كرده بود

 نيرو پياده كرد و با كوبيدن مقاومت  چند هنگ عثماني بصره را در 1914 نوامبر 6مي ريزد در 
 آنان به ة نوامبر به تصرف خود درآورد؛ درحاليكه تنها موفقيت عثمانيها در اين نبرد حمل21تاريخ 

  .تأسيسات نفتي آبادان از طريق رودخانه بود
به نيروهاي روسيه در قفقاز و وارد شدن در سپس نيروهاي انگليسي به قصد پيوستن   

 شرق، به سمت باالي ةتالشي مشترك براي حمله به آناتولي و بازداشتن عثماني از جنگ در جبه
  .رودخانه و به سوي بغداد به حركت در آمدند

كه آنان كوت العماره در  در اين مرحله پيشروي آنها به كندي صورت مي گرفت به نحوي  
  . توانستند به تصرف خود درآوردند1915 سپتامبر 29ري شمال بصره را تنها در چهارصد كيلومت
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 قبايل عرب رغم آنكه طي اين درگيريها يكبار نيروهاي عثماني به همراهي برخي از علي  
 مارس 11را به نيروهاي بريتانيايي تحميل نمايند، اما باالخره در موفق شدند شكست سختي 

تند شهر بغداد را به تصرف خود درآورند؛ و سرانجام سرويليام مارشال ها توانس يي بريتانيا1917
 آورد ودرفرمانده نيروهاي بريتانيايي موفق شد ساير نواحي عراق بجز موصل را به تصرف خود 

بس مفدرس به تصرف  وهاي عثماني و بنابر قرارداد آتشنشيني نير شهر موصل نيز پس از عقب
  .قواي بريتانيا درآمد

 شريف حسين قيام عربي را اعالم كرد و با قطع خط راه آهن حجاز و حمله 1916 ژوئن 5ر  د-6
به پادگانهاي عثماني در مكه، جده، تمامي شهرهاي حجاز و يمن را به كلي از نظارت عثمانيها 
خارج ساخت و بخش ديگري از نيروهاي شورشي عرب تحت فرماندهي امير فيصل سازمان 

 حركت كند و سپاهيان بريتانيا را در حمله به سوريه از طريق مصر كمك يافت تا به سوي شمال
  .رساند
 در عراق اشغال نواحي شمالي به دست نيروهاي بريتانيا و با همراهي قواي آنان از جانب ايران، -7

 كركوك سقوط كرد و ساير مدافعان عثماني در چهل كيلومتري 1918در ششم ماه مه . ادامه يافت
  .تارومار شدند» آلتين كوپرو «هر درشمال اين ش

 مشهورترين و مهمترين قرارداد پنهاني دوران جنگ در خصوص خاورميانه، قراردادي بود كه -8
.  ميان بريتانيا و فرانسه منعقد شد كه به قرارداد سايكس ـ پيكو معروف گشت1916 مه 16در 

در حيفا و  تا خليج فارس و اضافه بر آن بنابنابر مفاد اين قرارداد، بريتانيا بر عراق جنوبي از بغداد
 خود واليت ساحلي سوريه، واليت آدنا و ةيافت و فرانسه نيز به نوب عكّا در فلسطين دست مي

المللي  قرار شد فلسطين به صورت مركز بين نواحي كيليكيه را تحت نظارت مي گرفت؛ ةهم
نفوذ دو كشور انگلستان و فرانسه  عربي نيز به قلمروهاي تحت ةدرآيد و قلمروهاي باقيماند

حمدباقر، ؛ وثوقي، م522 -552ص  ،  ... تاريخ امپراتوري عثماني شاد،. استانفورد جي. (تقسيم شود
  ).525 -529ص ، ... تاريخ خليج فارس 

جنگ جهاني اول نهايتاً با شكست آلمانها و عثمانيها به پايان رسيد و امپراتوري عثماني وادار   
 ، شكست و تسليم خود در جنگ را 1918 صلح با دول فاتح در نوامبر ةضاي معاهدشد تا با ام
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نشين   امپراتوري و حتي برخي نواحي تركدر پي شكست عثماني، بيشتر مستملكات اين. بپذيرد
 طرفدار انگليس كه ةيك كابين. درآمد) انگلستان، فرانسه، ايتاليا(آن به اشغال متحدين فاتح جنگ 

كه هر يك از دول  حالي با دول فاتح وارد مذاكرات صلح شد و در وي كار آمده بوددر استانبول ر
فاتح سعي داشتند غنيمت هرچه بيشتري از امپراتوري متالشي شده عثماني بدست آورند، با دادن 

  .را با آنها امضاء كرد» سور «ةامتيازات فراوان، عهدنام
 براي آرمان پان تركيسم در حكم سند مرگ آور و تاين عهدنامه براي امپراتوري عثماني خف  
  .بود
به امضاء برسد، مسائل مختلفي بين نيروهاي فاتح جنگ به » سور «ةنامقبل از اينكه عهد  

  .وقوع پيوست
 برنامه هاي مختلفي به 1919 ةهمزمان با شروع برگزاري كنفرانس صلح پاريس در ژانوي  

ي مطرح شد؛ علت به تعويق افتادن دستيابي به يك  امپراتوري عثمانة نواحي باقيماندةمنظور تجزي
توافق جمعي در اين كنفرانس، تنها تضاد منافع بين كشورهاي فاتح بود، نه در نظر داشتن حقوق 

  .ملي ملل مغلوب
بريتانيا در اين زمان بيشتر به تأكيد الرنس در پي آن بود كه به خواستهاي ملي اعراب پاسخ   

 به بهاي صرف نظر كردن از سوريه تمام مي شد كه در اصل به مثبت دهد و اين خود عمدتاً
شت تا از اين طريق موقعيت فرانسه واگذار شده بود و فرانسه بر سهم اراضي خود اصرار دا

  .حفظ شود) لوانت(اش در ساحل شرقي مديترانه  ديرينه
كامل حقوق  اين كنفرانس شركت و بر شناسايي  اصلي اعراب درةامير فيصل در مقام نمايند  

 از زماني كه وي پيش از ورود به كنفرانس. هاي زمان جنگ تأكيد كرد ملي اعراب و تحقق وعده
كرد، از مقاومت فرانسه آگاهي كسب كرد و به منظور برخورداري از  انگلستان و فرانسه بازديد مي
  .  قراردادي را به امضاء رساند1919 ة ژانوي3حمايت بريتانيا در تاريخ 

كه اين معاهده، امير فيصل از مهاجرت يهوديان به فلسطين و تأسيس ميهن ملي يهودي بنابر  
  .بيني شده بود، تنها در چارچوب يك كشور كامالً مستقل عربي استقبال كرد در اعالميه بالفور پيش
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 برگزار شد، در مورد بخشهاي عربي (San Remo)نهايتاً در پي كنفرانس كه در سن رمو   
 واگذاري قيموميت اين نواحي با در ةماني تصميم گيري شد؛ در اين كنفرانس دربارامپراتوري عث

سوريه همان .  تمايالت محلي اعراب، توافقهايي حاصل شدةنظر گرفتن مالحظات چندي دربار
گونه كه وعده داده شده بود به فرانسه واگذار شد، در حالي كه بريتانيا به قلمروهاي خود در 

 خشونت و اغتشاشاتي كه جهان عرب را پس از ةبدينسان زمين. ت يافتفلسطين و عراق دس
  .جنگ جهاني اول تا زمان كسب استقالل كامل فراگرفت، فراهم آمد

ان متفقين و  منعقد شده كه با كشور عثماني به دليل وجود اختالفات ميةو اما آخرين معاهد  
اين معاهده مĤالً در ماه اوت سال . يق افتادناپذير ميان گروههاي اقليت به تعو تضادهاي ظاهراً آشتي

  . به امضاء رسيد(Sevres) در سِور 1920
  

  وضعيت سرزمينهاي عربي عثماني بعد از جنگ جهاني اول

رود، چرا كه با   تاريخ نفوذ انگلستان به شمار مي عطفي درة نقطةپايان جنگ جهاني به منزل
و انگلستان با   سياسي حذف شدةز صحنفروپاشي قدرت عثماني يك رقيب قدرتمند منطقه ا

  .اعمال سياستهاي خود توانست به خوبي جاي خالي آن را پر نمايد
شد، براي  نها قدرت حاضر در منطقه محسوب ميپس از جنگ جهاني اول، انگلستان كه ت  

به سال » عقير«حل مشكل حمالت وهابيها به كويت وارد عمل شد و در نهايت در كنفرانس 
. اي بين طرفين به امضاء رسيد و مرزهاي بين عربستان و كويت مشخص شد قتنامه مواف1922

در اين عهدنامه همچنين . كويتي ها در اين مسئله بسياري از سرزمينهاي خود را از دست دادند
بيني شد كه بعدها اين منطقه نيز بين كويت و عربستان  طرف در اطراف كويت پيش يك مرز بي
  ).19، ص 1380 ، تهران، 3ل بون، شبه جزيره عربستان در عصر حاضر، ج آنفان، پ(تقسيم شد 
 به دنبال كشف منابع عظيم نفت در كويت دولت تازه تأسيس عراق ادعاهاي 1938در سال   

. عثماني را در مورد حاكميت بر كويت دنبال نمود و روابط اين دو كشور رو به تيرگي گذاشت
 اختالفات بين دو همسايه به نتايج ةبار ديگر موجب شد تا مسئلمداخالت بريتانيا در اين ايام يك

ت تشكيل نخستين مجلس قطعي منجر نشود و در همان سال به دنبال كشف نفت، حكومت كوي
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و به وجود آمدن شرايط رشد و ترقي كويت . گذاري و مشورتي را اعالم نمود شوراي قانون
اي به امضاء   كويت و انگلستان قرارداد تازه1968 موجب شد تا در سال  اي نهايتاً جديد منطقه
فارس،  هاي خليج زاده، شيخ نشينمجتهد( كويت رسماً استقالل يافت اساس آنبرسانند كه بر

  ).208 -210ص ، 1349تهران، 
الحمايه  تن امپراتوري عثماني، همچنين تحتاستعمار بريتانيا و عامالن آن پس از فروريخ  

نشين، همانطور كه در سطور باال ذكر گرديد، كشورهايي را با  ي عرب سرزمينهاكردن بسياري از
حد و مرزهاي نامشخص پديد آوردند كه از جمله مي توان به كويت، عربستان و عراق اشاره 

 عربستان، با از ميان برداشتن شريف حسين و با كمك وهابيان درسال ةآنها در شبه جزير. نمود
 به آل سعود شهرت يافت، به پادشاهي حجاز برگزيدند و اين نام  گمنامي را كه بعدهاة قبيل1932

بته نام جديد هرگز از تغيير دادند كه ال»  السعوديهةبي العرلمملكةا«تاريخي و فرهنگي و مذهبي را به 

 با امضاي پيمان جده، 1937در سال . شناسان و مورخان اسالمي پذيرفته نشد جانب اسالم
ه عربستان موظف شد روابط عودي را به رسميت شناخت و پادشاانگلستان حاكميت پادشاه س

نشينهاي خليج فارس كه با انگلستان روابط  زمينهاي كويت و بحرين و ديگر شيخاي با سر دوستانه
  .نامه داشتند برقرار كند ة مبتني بر تفاهمويژ
 اين منطقه، وابسته بهسياست استعماري بريتانيا به خوبي دريافته بود كه با تقويت شيوخ   
 ةتواند از يك سو نظارت بر خليج فارس را تأمين و تضمين كند و از سوي ديگر با رشد توسع مي

اين سياست به مرور، در پيوند . هاي سنتي و انقالبي اسالم را در منطقه نابود سازد وهابيت، ريشه
  .نظام حكومتي آل سعود با امپرياليسم آمريكا، شدت وحدت بيشتري يافت

ن آن  جنبش شيعيان و ايرانيا1920در سال ) ميان رودان(رزمين تاريخي بين النهرين در س  
 ةمتأسفانه، سلسل. هاي استعمار انگلستان، استقالل عراق را تضمين كرد گري منطقه عليه سلطه

شاهي در آن كشور جديد در شمال غربي خليج فارس به طور غير مستقيم، وابستگي به انگلستان 
قدرت را   رژيم سلطنتي از ميان رفت و نظام جمهوري،1958كه در سال شيد تا اينحاكميت بخرا 

  .در دست گرفت



 

  

257   فارس ها و تركان جوان در تحوالت خليج نقش عثماني

  

خارجي در به اين ترتيب بريتانيا پس از جنگ جهاني اول همچنان به عنوان قدرت اول   
كرد و اين موقعيت را در طول سالهاي قبل از جنگ جهاني دوم نيز  خاورميانه ايفاي نقش مي

فارس،  ويي و استعماري انگلستان در خليجج  از جنگ جهاني اول، سياست سلطهپس. حفظ نمود
ور به نام چارلز بلگريو ــزام يكي از چهره هاي مشهــان با اعــانگلست. ري يافتــشدت بيشت

(Sir Charles dalrymple Belgrave)هاي استعماري خود نظم جديدي   به بحرين، به برنامه
ل اقامت در خليج فارس، در تحكيم قدرت استعماري انگلستان  سا31بخشيد، او در مدت 

اقداماتي را انجام داد كه در نهايت، شرايطي پديد آمد تا پس از رفتن انگلستان از خليج فارس، 
تكميل . (مشكالت ناشي از استعمار عليه ساكنان منطقه به ويژه ايرانيان، همچنان باقي بماند

  ).55 -58ص ، 1380 پژوهشهاي فرهنگي، تهران، همايون، ناصر، خليج فارس، دفتر
ة در مورد سه كشور عربستان، عراق و كويت كه به نسبت ساير كشورهاي عربي حوز  
مانند ساير (هر سه كشور : فارس از قدرت و اهميت بيشتري برخوردارند بايد گفت خليج

ي منطقه بودند، در هاي اجتماعي و سياسي استعمار كه پديده) ة خليج فارسكشورهاي عربي حوز
 در عراق، منافع استعمار به شگفتي در اين است كه.  خود قرار گرفتندةخدمت قدرت موجب

شناسي تشكيل كشور و دولت  ترين اصول تاريخي و جامعه اي بود كه حتي رعايت ابتدايي شيوه
و مذاهب ها  كه شايد در جهان هيچ كشوري مانند عراق با ماهيت و قوميت انجام نگرفت به طوري

  .گوناگون وجود نداشته باشد
طرف، از عربستان سعودي جدا شد؛ به سبب داشتن منابع  ة سرزمينهاي بيكويت به وسيل  
اين كشور . ساخت ، استعمار مرزهاي آن را از عراق دور مي)به منزلة ثروتي براي بيگانگان(نفتي 

با . ژه كشور دوم بوده استويبه ) عربستان و عراق(همواره در معرض تصرف دو قدرت همجوار 
كشي عراق و قشون بعثي به كويت، و برپايي جنگ خليج فارس، بر همگان آشكار شد كه لشكر

  .نظام استعماري انگلستان تا چه اندازه در پديد آوردن معضالت خليج فارس تأثير داشته است
دي به وجود  جدياي و جهاني پس از جنگ دوم باعث شد تا شرايط البته رويدادهاي منطقه  

اي جديد  ه حضور خود در خليج فارس نبود و دورةاي كه انگلستان ديگر قادر به ادام آيد، به گونه
  .المللي آغاز شد در اين منطقه حساس بين
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ترديد، پس از جنگ دوم جهاني، با ورود امپرياليسم تازه نفس يعني آمريكا، مسير سلطه  بي  
  . كرددر خليج فارس دگرگوني هاي بسيار پيدا

  
  ها نوشت پي
1 .Irredentist و Irredentism از واژة ايتاليايي Irredenta) اشتقاق يافته و در مورد ) دهبه معني آزاد نش

 ملت خودي از نوع بيگانه و ملحق نمودن آن ةسازي سرزمينهاي آزاد نشدرود كه هدفشان آزاد هايي به كار مي نهضت
نشين خارج  به معني آزادسازي سرزمينهاي ترك» ايره دنتيسم«تركي وناليسم در مورد ناسي. به سرزمين آزاد وطن است

 .و وحدت آنها با تركيه مي باشد
2 .SHALHAHكوچكي است در انتهاي شط العرب كه در قسمت ايران واقع شدهة جزير . 
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