
  

  

  

  

  

  ابوظبي - شارجهةنقش نفت در ايجاد اتحاديياس و   بني-منازعات قواسم
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  سلمان قاسميان

  فارس كارشناس ارشد مطالعات خليج

  
  

 هرمز محل استقرار دو ة مسندم در تنگةر تا شبه جزير قطةاز شبه جزير، ق13/م18در آغاز قرن 
)  راس الخيمهام القوين و ، فجيره، عجمان، شارجه( و قواسم) دبي، امارت ابوظبي (ياس ة بنيقبيل
خورفكان و ديبا ، هاي كلبا ه نام كه همراه با سه ناحيه متعلق به آن بنشين فجيره به غير از شيخ. بود

فارس قرار  خليجها در سواحل جنوب شرقي  ة امارتع شده است بقي درياي عمان واقةدر كنار
 ميان خورالعديد ةمنطق .گردد نه به يكي دو قرن پيش بازميگا هاي هفت نشين  تاريخ اين شيخ.رنددا

 بود كه به 18يل قرن  از اوا. به ساحل عمان معروف بوده است18تا راس المسندم از اوايل قرن 
مهمترين اين  يكي از .ردنددر داخل نجد قبايل به سواحل مهاجرت كهاي موجود  دليل ناامني

ديگر .  ابوظبي مهاجرت كردندة به جزير1762 تا 1759سالهاي ياس بودند كه در حدود  بنيقبايل 
 اين قبيله اطالع زيادي در دست ة مهم اين منطقه قواسم بودند كه راجع به اصل و ريشةقبيل
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ان را از اهالي نجد مي دانند اما از ظاهر امر پيداست كه آنان يكي چه بيشتر مورخان آن اگر.نيست
نشيني آشنايي چنداني  كار تجارت بوده و با فرهنگ باديههايي هستند كه از قديم االيام در  از گروه
 قرون چهارم تا دهم ةروست كه برخي آنان را ايراني و از مهاجرين ايراني ميان  از اين.اند نداشته

. توان به اثبات رساند نفوذ زبان فارسي در ميان آنان مياين نكته را با توجه به . نندهجري مي دا
 قديم را انتخاب 1داد و قواسم راس الخيمه يا السر ياس ابوظبي را مركز فعاليت خود قرار بني

 2.نمودند
اي به عنوان روستاه18 مورخان عرب همچون ابن مجيد اين نواحي تا قبل از قرن ةبنا به گفت  

گرديد و در برخي  كوچك بودند كه تنها درآمد ساكنان آن از راه صيد مرواريد و ماهي تأمين مي
 3.اوقات محل اتراق كاروانهايي كه از عمان به الحسا ميرفتند بود

ي از راس الخيمه و بندر راس الخيمه خود تابع ئ كنوني ابوظبي جزةاز لحاظ سياسي منطق  
با اين وجود بروز اختالفات سياسي و مذهبي در عمان بر  . بودندحكام عمان و در نهايت ايران

 غافري هر كدام از اين دو - هناويةبا پايان عصر يعاربه و بروز منازع. اين سواحل نيز تاثير داشت
ها   نهايت به رهبري آل بوسعيد غافريهناوي ها در. قبيله از يكي از اين جناح ها حمايت نمودند

در نتيجه قواسم خود را از عمان جدا . ن تبعيت مي نمودند را شكست دادندرا كه قواسم از آنا
محمد  .دانسته و اين مسئله خود باعث جدايي تاريخ سواحل امارات متحده كنوني از عمان شد

چرا ، 4مرسي عبداهللا يكي از مورخان كنوني امارات متحده اين دودستگي را صرفاً سياسي مي داند
آل بوسعيد با سياست سركوبي غافريان جدايي سواحل  . يمني بودندةكه هر دو گروه از شاخ

ة عربي ابتدا بايد پيش از هرگونه بحث راجع به امارات متحد .غربي عمان را امري حتمي نمودند
ن عواملي كه در بروز اختالف و  قواسم و بني ياس و همچنيةگيري دو اتحادي هاي شكل به زمينه

اين عوامل را . منجر گرديد بپردازيمابوظبي  به مركزيت راس الخيمه و دستگي ميان اين دو قبيلهدو
  :دبه طور كلي مي توان در سه دسته خالصه نمو

نشيني ايران به سواحل و ضعف روز افزون حكومت مركزي ايران در اعمال قدرت بر  عقب -1
 ؛فارس خليج
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بي به مركزيت ي سواحل شمال غر غافري در عمان و جداي-هناويبروز اختالفات  -2
 ؛الخيمه از سرزمين اصلي عمان راس

يابي قواسم از يك طرف و انگلستان از طرف ديگر و بروز درگيري ميان اين دو كه به  قدرت -3
  .منجر گرديد 1820 قرارداد
نشيني ايران به سواحل و ضعف حكومت مركزي ايران در اعمال قدرت بر  عقب  
 و تحوالتي كه منجر به ضعف هرمز ةكم بر تنگ در بررسي اوضاع و شرايط حافارس خليج

 حائز ةنكت،  شدهرمز ةهاي محلي جديد در تنگ همچنين ظهور قدرت موقعيت تجاري ايران و
ق آغاز عصري جديد در معادالت 1023 /م1623 درسال هرمز ة جزيراهميت اينجاست كه فتح

اي تغيير  نيز اوضاع را به گونهر همين سال  ايجاد بندرعباس د5. بودفارس خليجاقتصادي و سياسي 
 را به هرمز ة به سواحل امكان نظارت بر تنگهرمز به اين معنا كه انتقال مركز تجاري ايران از 6.داد
  7.اقل رساند و زمينه براي رشد و تقويت نيروهاي مركز گريز فراهم گرديدحد

ر بخش جنوبي  تداوم حاكميت ايران بة به بندرعباس شرايط بالقوهرمزنشيني از  عقب  
 با 8. قدرت خود عقب نشستةاقل رساند و ايران يك گام از محدود و عمان را به حدفارس خليج

نظارت بر اين ناحيه با قدرت كمتري ادامه ، مرگ شاه عباس صفوي و ضعف حكومت مركزي
-1763هاي  اين شهر طي سال 9.نظمي مواجه شد جه امور گمركي بندر با فساد و بييافت و در نتي

هاي قومي و  گرفتار آشوب و ناامني ناشي از درگيري،  سال16يعني طي ، ق1178-1161 /م1747
 1763رعباس كه تا  مصادف بود با دوران ركود كامل در تجارت بند1760آغاز سال. قبيله اي شد
،  اين تحوالت كه با بروز آشوب ناشي از تغيير سلسله ها در ايران بروز نمودةنتيجدر. ادامه يافت

  10. فراهم گشتفارس خليجگيري و تقويت بنادر كوچك در سواحل جنوبي  زمينه براي شكل

همزمان با بروز منازعات   غافري در عمان و جدايي راس الخيمه-هناويبروز اختالفات   

دستگي در سواحل عمان ن به وقوع پيوست كه موجب بروز دوتحوالتي در عما، داخلي ايران

يكي عمان ساحلي و ،  مجزا تشكيل شده استة جغرافيايي از دو منطقعمان از لحاظ .متصالح شد

وت دارند و ااين دو منطقه از لحاظ سياسي و اقتصادي نيز با يكديگر تف .ديگري عمان داخلي

همين موضوع در طول تاريخ عامل تغييرات زيادي در تقسيم قدرت و رونق و ركود تجاري 
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اما در اوضاع ،  بن مرشد يعاربه را به قدرت رساندق كه ناصر ۸۰۹ در سال .عمان داشته است

ها معروف است حكام عمان ساحلي  ه به عصر نبهانيك ١٧  تا١٥ از قرن 11.تغييري ايجاد نشد

 و معتقدند 12دانند اباضيون اين دوره را دوره جور مي.  با اباضيون عمان داخلي درگير بودنددائماً

در اين دوره .  را واداشت تا عليه نبهانيان شورش كنند اين وضع در نهايت رستاقي هاةكه ادام

سواحل عمان متصالح در اين دوره جزئي از . عمان ساحلي و داخلي از يكديگر جدا بوده است

عمان ساحلي بود و در نتيجه از لحاظ سياسي تابع اهل سنت و ضد اباضيون عمان داخلي به 

 آن هم تجارت دريايي وني بيشتر به تجارت و كنةرو سواحل امارات متحد  از اين.رفت شمار مي

داري  نشيني و گله بيشتر به زندگي باديهاباضيون كه در مذهب تعصب زيادي داشتند و  .متكي بود

 اختالفات مذهبي 13.انديشي آشنايي چنداني نداشتندطلبي و آزاد محا با زندگي تسمشغول بودند

يعاربه نيز . مه از عمان ساحلي به شمار مي آمدخود عاملي در جدايي دو عمان يا تبعيت راس الخي

يكي از گروه هاي اهل سنت عمان و مخالف اباضيون هستند كه عليه عمان ساحلي شورش 

راشد بن مرشد به تشتت  14.آنان راشد بن مرشد را امام ناميدند و عصر يعاربه آغاز شد. نمودند

، او با ايجاد اتحاد ميان قبايل. پايان داد، دو مركز فكري عمان، سياسي موجود ميان رستاق و نزوي

و  16سلطنت و امامت را در يكديگر ادغام نمود ،15قدرت يعاربه را به سواحل آفريقا كشاند

 از آنان ،بود) ها پرتغالي ( سالمي دست نصارية كه به گفت، السر يا راس الخيمه را�����

هاي  ز گفتها 17.آوردت نظارت خود در، تحبنا نموده بودند آن كه آنان بر گردرا گرفت و دژي 

در همين دوره  18.مورخان عصر معلوم مي شود كه راس الخيمه در اين دوره شاهد شكوفايي بوده

 و در تمامي مناطق  كنوني در دست حاكم راس الخيمه قرار داشتةتمامي سواحل امارات متحد

 ���حال راشد پس از فتح دژ نابه هر  19.عمان متصالح از لحاظ سياسي و اقتصادي يكپارچه بود

قدرت ناوگان  20.را به فتوحات خود افزود) ابوظبيهمراه با منطقه كنوني  راس الخيمه( السر

م ۱۶۷۹ /ق۱۰۹۰در سال  . بمبئي را غارت كردند۱۶۵۵دريايي يعاربه به جايي رسيد كه در سال 

 فتوحات و كسب مال سيف آنقدر به.سپس سيف جانشين او شد. بلعرب بن سلطان روي كار آمد

 با مرگ سلطان بن سيف دوم كه درعهد 21.و زمين حريص بود كه به قيداألرض معروف شد
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دستگي و اقتدار يعربي ها پايان يافت و دوسلطان حسين صفوي حكومت مي زيست عصر 

  22.آشوب عمان را فرا گرفت
 : غافري است هناوي وةگويد كه اصل تمامي قبايل عمان از دو قبيل سديدالسلطنه مي  

گروه قواسم طرفدار غافري ها و بني ياس از  .»هناويان از بطون ازدند و غافريان از بطون نزار«
پس از مدتي  23.گيري در سواحل متصالح نيز دور از انتظار نبود بروز دربنابراينو  ها بودند هناوي

محمد بن ناصر ،  ها بودبلعرب بن ناصر كه از بني هناوي،  هناوي و غافريةدرگيري ميان دو قبيل
ها و  ي غافري اصلةجا منازعدر اين. نمود  تهديد به مرگ راغافري را كه براي بيعت آمده بود

24.ها كه به حاكميت اباضيون و جدايي قواسم از عمان منجر گرديد آغاز شد هناوي
 

هاي  يدر نتيجه اقدامات آنان با پيروزها شهرهاي مهم عمان را در دست داشتند و  هناوي  
 به پيروزي نهايتاً .ش مهمي در قدرت غافري ها داشتندقواسم در اين ميان نق 25.بيشتري همراه بود

ياس همچنان تابع عمان باقي ماندند اما راس   بني. ها به رهبري خاندان بوسعيدي منجر شدهناوي
رتباط بين  مانعي جدي در ا به دليل واقع شدن در ميان ابوظبي و مسقط در طول تاريخالخيمه

مسير به طور ناخواسته در با استقالل قواسم نتيجه بني ياس نيز در. و امام اباضي عمان بودابوظبي 
جزئي از مناطق نفوذ قواسم  1820 را تاابوظبي  مورخان اين دوره .جدايي از عمان قرار گرفتند

 ةن متصالح از بدنها در عمان به جدايي سواحل غربي عما هناوييابي   به هرحال قدرت.دانند مي
  27.و قواسم راه خود را جدا نموده و مسير استقالل را پيمودند 26اصلي عمان منجر شد

حاكم بر عمان زمينه را  داخلي ايران و تغيير در سلسله هاي طدر اين دوره همزمان انحطا  
در  ،يداحمد بن سع، اولين حاكم بوسعيدي عمان. يابي قواسم راس الخيمه فراهم نمود براي قدرت

 همزمان بود با اتحاد محمد بن اين واقعه 28.مرگ نادر روي كار آمد  همزمان با1749-1162سال 
 بني ياس با ةايجاد اتحادي، ظهور ناوگان دريايي قواسم، محمدبن سعود در نجد عبدالوهاب و

 در اينجابه هر حال  .فارس خليجيابي انگلستان در هند و  و همچنين قدرتابوظبي محوريت 
 خود راه جديدي را به مركزيت تاريخ سواحل كنوني امارات متحده از عمان جدا شد و

  .الخيمه در پيش گرفت راس
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پس از كوتاه شدن دست هلند  1820 بروز درگيري با انگلستان و قرارداد، يابي قواسم قدرت  
وبي ايران به  استعماري انگلستان در آبهاي جنة فرصت مناسبي براي توسعفارس خليجو فرانسه از 
 -1905 (،السلطنة هند  نائب،سرجان ملكم و لرد كرزن هدف اصلي انگلستان طرح 29.دست آمد

اما اين طرح همواره با موانعي  30. بوداي كامالً انگليسي درياچهاين دريا به يعني تبديل  )1899
اعث شد تا برخي ضعف ناوگان دريايي ايران ب، در واقع همانگونه كه پيشتر ذكر شد 31.همراه بود

از شيوخ به خصوص شيخ راس الخيمه با تدارك ناوگاني تجاري به رقابت با انگلستان و ديگر 
، 32بصره، فارس يعني بوشهر قدرت هاي محلي بپردازند و در كنار ديگر مراكز مهم تجاري خليج

ز به روز در نتيجه رو 33. بخشي از تجارت دريايي را در دست بگيرند مسقطبحرين و، بندرعباس
قرار تضاد انگلستان در  منافع آنان با منافعبه همين خاطر شد و  بر قدرت رقابتي آنان افزوده 

  34.گرفت
 1778ة اولين گزارش مربوط به درگيري نيروهاي قواسم و انگلستان مربوط به ژانوي  

ي شش كشتي اهال. ارسال نمودندطبق گزارشي كه كارگزاران انگليسي به هند  35.باشد مي
به . الخيمه يك كشتي تجاري كمپاني هند شرقي را گرفته و با خود به راس الخيمه بردند راس

هاي  كشتي ،36ساكسسهاي  كشتي، ق1220/م1805طي سال هاي منتهي به همين ترتيب 
 اين مهمترين.  قواسم قرار گرفتندة مورد حمل41تريمر  و40شانون، 39 فالي،38 و باسين37اسيستنس

  43. بود42پر به كشتي وايمربوط وقايع 
از سوي فرمانرواي هند مأموريت يافت تا  44»استون«ق فردي به نام1221 /م1806در سال   

 . حركت كردهرمز ةاما همراه با استون به سمت تنگ .همراه با امام عمان به مقابله با قواسم بپردازد
قواسم اي   اين معاهده شش مادهدر 45.اما ناتواني در دفع قواسم به انعقاد قرارداد صلح منجر شد

 و راس الخيمه نيز به كشتي هاي انگلستان تضمين  را باز پس بفرستند46پذيرفتند كه كشتي تريمر
اما از . ها كنار رفت ق درگيري1223 /م1808ق و 1222 /م1807طي دوسال بعد  47.امنيتي داد

 اين اقدامات فرمانرواي هند ةظ با مالحلرد مينتو 48.اعتبار شد ق بي1221 /م1806 ة معاهد1808
 دستور اين بود كه هر نوع كشتي و زورقي كه در سواحل 49.صادر نموددستور حمله به قواسم را 

راس الخيمه يافتند را نابود نموده و پس از تخريب تمامي استحكامات و تجهيزات بندر قراردادي 
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 50.جارت انگلستان در آينده باشد امنيت تةكنند  تضمينبا شيوخ راس الخيمه به امضاء برسد كه
كه مركز قواسم با يك مقاومت سخت به دست مهاجمين افتاد خبر رسيد كه نيرويي  آنپس از

خاطر  به همين .عظيم از نجد به راس الخيمه ارسال گرديده و اين نيرو در نزديكي شهر است
سم يعني شد مركز اصلي قوا باعث ق1224 /م1809ة حمل. نشيني صادر شد دستور عقب

الخيمه منهدم شود و آنان تا چندين سال در موضع ضعف قرار بگيرند و بخشي از ناوگان  سرا
 ق روابط دو طرف ظاهرا1226ً /م1811ق و 1225 /م1810طي سالهاي  .دريايي آنان از بين رفت

ق گزارشهايي از درگيري هاي دو طرف به بمبئي 1227 /م1812 در آغاز سال51.آرام گزارش شد
سال . اند نموده كسب  و نشان داد كه قواسم قدرت تجاري و رقابتي خود را دوباره52.ال شدارس

. ق حمالت قواسم وسعت بيشتري پيدا كرد و بار ديگر به درياي سرخ كشيده شد1231 /م1816
اين خطر به درجه اي رسيده است كه آنان را به « :حاكم بمبئي در نامه اي به حاكم كل هند نوشت

  53»تجارت انگلستان خطر بزرگي است تبديل نموده امري كه براي فارس خليجتر قدرت بر
هاي صورت  رغم تمامي تالش در نامه اي به مركيز نوشت كه علي ، حاكم كل هند،نيپن  

كشي بزرگ ن قواسم عاجز مانده ايم و هيچ راهي جز يك لشكرگرفته ما در نابودي قدرت ناوگا
ق قدرت ناوگان دريايي قواسم به حدي رسيده بود 1234 /م1819 در سال 54.بر ضد آنان نداريم

ست با كنترل كامل رفت و آمد توان كه در صورت عدم اقدام به موقع انگلستان اين نيرو مي
 از  بروس طي نامه هايي مكررا55ً. تجارت انگلستان را به نابودي بكشاندةهاي سيطر پايه، ها كشتي

بودن شرايط حمله همه جانبه به كانون هاي تجاري قواسم به هند خواست تا با توجه به مناسب 
صلي انگلستان را براي خطري مهمتر از خطر دشمنان ا«: او ادامه داد كه 56.اين امر اقدام شود

  57.»ي به وجود آورده اندنيروي درياي
 شد و سرلشكر سرويليام گرانت ق تصميم نهايي اتخاذ1234 /م1819به هر حال در سال   

او طي دو دستورالعمل مأموريت يافت كه تمام . ول عمليات انتخاب شدئبه عنوان مس 58ركاي
الخيمه و ديگر نواحي مشخص شده در نقشه را   تجاري قواسم در رأس ها و ساز و برگ كشتي

هاي ديگر فرستاده  نيروي او تنها متوجه نابودي ناوگان دريايي آنان باشد و به مأموريت، منهدم كند
بعالوه او بايد پس از بركناري شيخ رحمه از رياست قواسم صقر يا فردي ديگر را كه  59.نشود
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 عمليات فتح 60.پايبند به عقايد وهابيت نباشد و مردم نيز او بپذيرند را به رياست قواسم برگزيند
و  گرانت با استقرار نيرةبه گفت .راس الخيمه چند روز به طول انجاميد و به فتح اين بندر منجر شد

و  61كاير ناوگان دريايي قواسم را به آتش كشيد.در شهر دستور غارت و سوزاندن منازل صادر شد
 تا از اين طريق 62نشين مستقل به رسميت شناخت ديگر بني ياس را به عنوان يك شيخاز طرف 

 از طرف.  آنان فراهم گرددةيابي بني ياس در مقابل قواسم و درگيري هاي آيند زمينه براي قدرت
 انگلستان به ةحملنسبت به شاه را   رضايت فتحعلي كردندسعي در تهران مقامات انگليسيديگر 

 63.قرار نگرفتاما اين موضوع مورد پذيرش دربار ايران ،  كسب كنندفارس خليجسواحل شمالي 
 سپس .رساندبا شيوخ راس الخيمه و ابوظبي به امضا را 64 اي نهايت قراردادهاي جداگانهكاير در

 و شيوخ را به  ماده تدوين نموده11 در جمعيه يك قرارداد دست 1235االول   ربيع2ر تاريخ د
در نگاه اول اين . ورد ممكن بود بهترين دستااين قرارداد از ديدگاه انگلستان. وادار نمود آن امضاي

  آنها به«:زن قول لرد كرقرارداد به نفع بوميان تمام شد چرا كه ظاهرا به خصومت ها پايان داد و به 
اما در اصل عاملي در ايجاد تفرقه در سواحل جنوب شرقي و زوال قدرت » بخشيداستقالل 

  65.دريايي قواسم بود

  
  دستگي ميان شيوخ عمان متصالحآغاز دو

 هاي مختلف زمينه را براي ضعف هرچه بيشتر نشين انگلستان با ايجاد شيخ 1820پس از قرارداد 
 بني ياس كه تا اين زمان هيچ درگيري با انگلستان تان در همين راستاانگلس. قواسم فراهم نمود

و به همين دليل هرگز امكان   تعادل مقابل قواسم تقويت نمودةننداشتند را به عنوان يك وز
را   ابوظبي66 مك لود1823همين عامل باعث شد تا در سال . تقويت تجاري آنان وجود نداشت
 شيخ  شارجه گزارش داد كه قاسمي شيخةبار او در67. بداندنانيك شيخ نشين مجزا و قابل اطمي

اعمال قدرت بر همسايگان تقويت موقعيت تجاري و طلب است كه توان  فردي آشوبگر و جاهآن 
ابوظبي اهميت  در اين مقطع، همانگونه كه ذكر شد . و بايد تحت كنترل قرار گيردخود را دارد

 و بنابراين بر كشاورزي و صيد مرواريد بود آن  درآمدهاي اصلبراي انگلستان از اين رو است كه
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به  .در تضاد قرار نگرفت» سياستش تابعي از تجارت آن است«منافع شيخ با منافع انگلستان كه 
 : تجارت عمان متصالح بر چهار عنصر متمركز شده بود،طي اين دوره طور كلي

  .ساخت كشتي -4 ،تجارت -3 ،مرواريد صيد -2 ،كشاورزي -1
همانگونه كه پيشتر ذكر شد .بني ياس بر دو مورد اول و قواسم بر دو مورد دوم تكيه نمودند  

، اصل درآمدهاي قواسم برتجارت استوار بود و همين عامل موجب درگيري آنان با انگلستان
ابوظبي .  نفوذ آن و در نتيجه ضعف سياسي و اقتصادي ناشي از اين تقسيمات شدةتقسيم حوز
 هزار 33در ليوا  . ليوا و صيد مرواريد بودة خود را مديون وجود نخلستانهاي منطقدرآمدهاي

 هزار 25 هزار و فلج االعلي با 25سير بونصر با ،  هزار60بوريمي با. درخت نخل وجود داشت
مهمترين مناطق صيد  .درخت نخل نيز از ديگر نواحي بود كه تحت مالكيت ابوظبي قرارداشت

 مهم اقتصادي براي ابوظبي نيز ةتنها منطق.  قطر و ابوظبي قرار داشتة ميانماهي و مرواريد در
 وجود ليوا و دلما اين ،در نتيجه.  بود،فارس خليجيكي از مراكز مهم صيد مرواريد در ،  دلماةجزير

امكان را به ابوظبي داد تا با استفاده از درآمدهاي ناشي از صيد مرواريد و پرورش نخل موجوديت 
اما اين مناطق از لحاظ اقتصادي اهميت چنداني براي كسب .  در مقابل قواسم حفظ كندخود را

ها خود يكي از عوامل تابعيت از سياست  بستگي زياد ابوظبي به اين صيدگاهوا. ثروت نداشت
 مناسبي براي ة وسيل1820چرا كه شعار امنيت دريا كه انگلستان پس از قرارداد . انگلستان بود
هاي مرواريد خود بود و باعث شد كه در طول قرن نوزدهم ابوظبي از  منيت صيدگاهابوظبي در ا

 به عالوه اينكه در دهه هاي 68.پيشگامان انعقاد قراردادهاي امنيتي طوالني مدت با انگلستان باشد
نخستين قرن بيستم با ابداع روش هاي جديد توليد مرواريد مصنوعي در ژاپن اين منبع حياتي نيز 

  . به همين دليل است كه ابوظبي را بايد محصول نفت دانست.ت ابوظبي خارج شداز دس
در اين دوره صقر كه با حمايت انگلستان روي كار آمده بود به عنوان شيخ ارشد اين   

ود يك فرد زير دست او به شمار شيخ رحمه كه در راس الخيمه مستقر ب .سواحل شناخته مي شد
  69.آمد مي

دو سياست را دنبال نمودند كه ، آنانطرح انگلستان براي كاهش قدرت  ةظقواسم با مالح  
 و جانشينان او در شيخ سلطان بن صقر .خاتمه يافتهر دو به ضرر آنان  قرن بيستم ةدر نيم نهايتاً
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ياس كه  دستگي در ميان بنييكي طرح ايجاد دو .ند مجري اين طرح ها بودشارجه و راس الخيمه
 از مجموعه خاندان بني ياس جدا شد 1833دبي در  آن ة در نتيجهمراه بود ونيز با موفقيت  ظاهراً

 اما همين جدايي دبي و ابوظبي از نمودابوظبي  ةش به محدودبسياري از قبايل را وادار به يورو 
يكديگر آنگونه كه بعد ها معلوم شد خود عاملي در ايجاد دودستگي بيشتر در ميان قواسم و 

ديگري طرح نفوذ در .  و اقتصادي دبي و ابوظبي در اين سواحل شدتقويت موقعيت سياسي
 كه اين طرح خود  بودسازي سواحل قواسم ة بيشتر در اين منطقه و يكپارچهسواحل باطنه و توسع

هاي  در همين زمان تنش .شدضعف توان نظامي قواسم عامل بروز بسياري از درگيري ها و 
زايش يافت و به جنگ هاي تمام عيار تبديل  افظبي شارجه و ابونشين دو شيخ  ميانسياسي

 رقابت هاي دست بازتري  اينكه از حمايت مسقط و انگلستان برخوردار بود درابوظبي .شد
   .داشت
كه از سوي شارجه صورت مي گرفت ابوظبي  دبي و تحريك قبايل در حمله به ةمسئل  

رفت   اما آنگونه كه انتظار مي70. را با آشوب و جنگ همراه ساخت1853 تا 1833سالهاي مياني 
 طي اين دوره .اين عدم موفقيت عوامل متعددي داشت. نداشتشارجه در اين سياست موفقيتي

 ةتاريخ قواسم پر است از درگيري هاي محلي و محدود ميان اتباع قواسم با ديگر شيوخ كه به گفت
71.آور است ين وقايع بسيار گيج كننده وخستگيلوريمر ذكر ا

 

 اين دوره قدرت شارجه چه با دخالت انگلستان و چه به صورت خود به خود كاهش در  
اگر چه نتوانست برتري خود را نسبت به ديگر شيوخ رسميت ابوظبي يافت و برعكس شيخ 

 كه ناشي از وجود شيوخ اما به مرور زمان از ضعف بنيه هاي نظامي و اقتصادي قواسم، ببخشد
  .ه نفع خود بهره گرفت ب آنان بودةمتعدد در محدود

هاي تلخي  نيز با توجه به تجربه، هاي كوچك قواسم نشين حتي شيخ،  ديگر شيوخدر نهايت  
شيوخ . ميان شارجه كنار كشيدند حاةكم كم خود را از دايرطلبي شيخ شارجه داشتند  كه از قدرت

ديدند و  ود ميي خا شده از سوي انگلستان را پيش روسو استقالل اعط القوين و عجمان از يك ام
ا موجب نابودي اين  قواسم رة محدودسازي هاز سوي ديگر تالشهاي مكرر شارجه براي يكپارچ

شد قواسم براي اتحاد  طبيعي است كه تالش شيوخ اربا اين شرايط. امتياز بزرگ تلقي مي كردند
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يان قواسم  بيشتر در مةورده و به مرور زمان باعث ايجاد تفرقطلبي به حساب آ را نوعي جنگ
ورد را براي اين  وضع موجود انگلستان بهترين دستااين مالحظه مي شود كه حفظ بنابر.شوند

لقوين و عجمان همواره آرزوي بني ياس به همراه داشت تا جايي كه شيوخ ام اهمچنين كشور و 
ين شد  تالشهاي شارجه اةنتيج .شادمان بودندابوظبي ني شارجه را داشتند و نسبت به تقويت ويرا

 در 72. ادامه داشت1853كه اتحادي ميان بني ياس وشيوخ جزء قواسم ايجاد شد كه تا قرارداد 
با اعمال  گاه چرا كه،  سياست هاي غلط شارجه در قبال ديگر شيوخ بودةواقع اين اتحاد در نتيج

خود را از  زدر همين زمان برخي قبايل ني 73.شت تا خود را تابع شارجه بداننددا  آنان را واميزور
 نعيم بود كه مدتهاي ة قبيلهايكي از آن . بني ياس را پذيرفتندابعيتنظارت شارجه خارج نموده و ت

 عدم تمايل ة اما در اين مقطع با مشاهد.مد نيروهاي اصلي شارجه به حساب مي آمديد جزئي از
ياس تبديل  بنيرگردانده و به يكي از متحدين  به حمايت از اتباع خود از سلطان روي بقواسم
 سرزميني زيادي را شاهد ةتوسع) 1908-1855( زايد بن خليفه ةدر دورچه ابوظبي اگر 74.گرديد

 مهم سياسي ة به عنوان يك وزنفارس خليج ةبود اما هنوز قدرت آن را نداشت كه خود را در منطق
  75.و اقتصادي مطرح كند

  
   عربيةگيري امارات متحد كشف نفت و شكل

فات اكتشا. به نفت نرسيد1969 سال ت اكتشاف نفت از امارت دبي آغاز شد اما تانخستين عمليا
 اما بسيار ديرتر از ابوظبي به نفت دست ة قرن آغاز شدچه از نيمنفتي در ديگر امارات نيز اگر

يافتند و به عالوه نفت كشف شده در اين امارت ها بسيار ناچيز بود و به همين دليل براي تامين 
شين اصلي قواسم يعني شارجه و ن  دو شيخ.اخلي شيوخ كوچك نيز كافي نبودنيازهاي د

وردند تا حداقل خود را از تابعيت ابوظبي خارج آالخيمه در اين راه تالشهاي زيادي به عمل  راس
 و راس الخيمه در 1968شارجه در  . نفت دست يابندينمايند اما نتوانستند به مقادير قابل توجه

نخستين  .اما در اين ميان ابوظبي شانس بيشتري داشت. ناچيز نفت دست يافتند به مقادير 1983
كه با بروز جنگ جهاني كنار  باز مي گردد 1939ة ابوظبي به امتياز اكتشاف نفت در محدود

پس از اتمام جنگ كمپاني هاي نفتي كار اكتشافات بري و بحري را دنبال كردند و در  .گذاشته شد
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اين  . به نفت تجاري رسيد1958نشين در روزهاي آغازين سال   اين شيخفتنتيجه نخستين چاه ن
خيز براي افزايش بهاي نفت و به همين دليل ابوظبي به   همزمان بود با تالش كشورهاي نفتسال

شيخ شخبوط .محض ورود به اوپك توانست درآمدهاي نفتي خود را روز به روز افزايش دهد
 سلف خود سعي داشت تا با استفاده از كاهش روزافزون حاكم ابوظبي در اين دوره همچون

قدرت سياسي و اقتصادي قواسم كه با رشد اقتصادي دبي و همچنين ركود در بازار مرواريد 
 به ديگر فارس خليج جنوب ة تعادلي در منطقةخود را به عنوان وزن، سرعت بيشتري گرفته بود

 نهادهاي سياسي و اقتصادي ةتوسع. مراه بوداين سياست با حمايت انگلستان ه .شيوخ نشان دهد
در سطح نظام بين الملل كه تأثيرات خود را بر سواحل نيز بر جاي گذاشت شيوخ مختلف 

در اين دوره به . هرچه بهتر حكومت واداشتة را به اتخاذ تصميمات جدي در ادارفارس خليج
ها وارد  نشين مناطق به شيخيگر بمبئي و بغداد و د، استانبول، خصوص روزنامه هايي كه از قاهره

، به خصوص شيوخ راس الخيمه.شد در نگرش شيوخ نسبت به دنياي خارج تأثير داشت مي
انگلستان نيز  .نشين ها منجمله كويت را مي شنيدند بي كه دائما اخبار ترقي ديگر شيخشارجه و د

پا را در شهر هاي در همين زمان شيوخ مختلف را واداشت تا سيستم هاي آموزشي به سبك ارو
ايجاد .راس الخيمه در اين راه پيشقدم شد و ديگر شيوخ آن را دنبال كردند.خود ايجاد كنند
و تاسيسات زيربنايي نيازمند وجود منابع ، جاده، بازارهاي تجاري، تاسيس مدارس، نهادهاي جديد

ه آنان را به سوي همين مسئله توج .مالي هنگفتي بود كه شيوخ قواسم آن را در اختيار نداشتند
ابوظبي نيز كه به دنبال فرصتي مناسب براي تقويت موقعيت خود در سواحل  .ابوظبي جلب نمود
 كه 1966و به خصوص از  70ة از آغاز ده.از پيشنهادات آنان استقبال نمود .جنوب شرقي بود

حل قواسم سيل كمكهاي مالي ابوظبي به سوا،  به عنوان حاكم ابوظبي روي كار آمد76شيخ زايد
سرازير شد و آنان با استفاده از اين منابع بسياري از زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را 

 سيستم هاي آموزشي و تأسيس دفاتر تجاري به خصوص در شارجه و ةتوسع .بازسازي كردند
اع در اين دوره ابوظبي نه تنها شيوخ بلكه اتب.راس الخيمه تنها با حمايت ابوظبي صورت گرفت

 آن تمايل بيشتر قبايل قاسمي به تبعيت از سياستهاي ةد كه نتيجمند نمو را از اين كمكها بهرهآنان 
 ابوظبي ة ساكن در محدودقبايل مختلفرؤساي كمك هاي مالي ابوظبي به همين  .ابوظبي بود
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ته باعث شده است تا آنان نسبت به انحصار منابع نفت در دست خاندان آل نهيان اعتراضي نداش
 قواسم موجب وابستگي روزافزون ةگان ترتيب كمك هاي مختلف به شيوخ پنجبه اين  77.باشند

 فارس خليج به هنگام خروج رسمي انگلستان از 1971آنان به ابوظبي شد و در نهايت در سال 
اگر چه برخي شيوخ . جمعي ابوظبي را به رهبري فدراسيون خود بپذيرند هآنان به طور دست

اما در نهايت خود را مجبور به ، راس الخيمه تمايل چنداني به اين امر نداشتهمچون شيخ 
 ابوظبي با ةكشف نفت باعث تقويت مناسبات دوستان  همچنين78.همراهي با ديگر شيوخ ديد

گيري امارات متحده نسبت   يعني در هنگام شكل1970در  .نگلستان و به تبع آن آمريكا شدا
 كه قدرت اقتصادي بني ياس نسبت به قواسم را 79 بود1 به 200ارجه شدرآمدهاي نفتي ابوظبي به 

گيري امارات  با نگاهي به اختالفاتي كه اين شيخ نشين ها در پيش و پس از شكل .نشان مي دهد
  .گيري امارات متحده پي برد متحده داشتند مي توان به اهميت توان اقتصادي ابوظبي در شكل

 نيز خود يكي از مسائل پيش روي شيوخ بود كه در تصميم فارس خليجخروج انگلستان از   
 شيوخ يك اصل حياتي تلقي مي شد كه تنها با وجود 80در اين مقطع امنيت .شيوخ نقش داشت

ت خأل ايجاد شده را پر منابع مالي گسترده كه ضامن تشكيل يك نيروي نظامي باشد مي توانس
 خود بودند احساس كردند كه از لحاظ مالي قادر ةاين شيوخ قواسم كه نگران امنيت آيندكند بنابر

 ةبا بررسي نحو. به تأمين هزينه هاي دفاعي خود نيستند و به همين دليل با ابوظبي همراه شدند
 عربي و مشكالت پيش روي امارت هاي مختلف مي توان به اهميت منابع ةتشكيل امارات متحد

 ةگان  كه در ارتباط با شيوخ هفت مهمترين مسائلي.مالي ابوظبي در ايجاد تفاهم ميان شيوخ پي برد
اين قانون برحسب  81. اول مربوط به قانون اساسي استةامارات متحده مطرح است در درج

اگر چه مقرر شد كه .  تدوين گرديدفارس خليجضرورت و به دليل خروج سريع انگلستان از 
ما طي اين مدت طوالني تنها به دليل ا، قانون اساسي پس از پنج سال مورد تجديد نظر قرار گيرد

قدرت مالي ابوظبي و وابستگي شيوخ به منابع مالي ابوظبي هيچ تغييري در آن صورت نگرفت و 
در اين قانون هر امارت بر منابع انرژي خود .  بعدي تمديد شدةدر پايان دوره هاي پنج سال

 ابوظبي است در مالكيت ةدر محدود يعني منابع نفت امارات متحده كه اكثراً. حاكميت مطلق دارد
شوراي عالي فدرال نيز در اختيار شيخ ابوظبي است و بر همين  .شيخ ابوظبي قرار خواهد گرفت
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اساس شيخ ابوظبي مي تواند فرماندهي كل نيروها و ديگر پست هاي مهم را به اختيار خاندان 
وده است كه البته خود ناشي از اگر چه دبي بارها نسبت به اين امر اعتراض نم 82.خود قرار دهد

اما عدم همراهي ديگر اعضا موجب ، توان اقتصادي باالي آن و عدم وابستگي به ابوظبي است
 انحصار تصميمات مهم حكومتي و پست هاي كليدي در دست خاندان حاكم بر ابوظبي ةادام

 اصالحاتي در آن  ديگر مربوط به انتخابات است كه اگر چه در سال هاي اخيرة مسئل83.شده است
،  جانشيني شيخ زايدةمسئل .ها نيست نشين ة منافع ديگر شيخكنند رفته اما هرگز تأمينصورت گ

بي و و بسياري ديگر از مسائل حياتي ديگر تنها به دليل توان مالي باالي ابوظ 84نيروهاي مسلح
هاي مختلف  يننش عالوه بر اين شيخ 85.كنون حل نگرديده استوابستگي ديگر شيوخ به آن تا

 . پيدا كرد1820 آن را بايد در سياست انگلستان پس از ةاختالفات مرزي متعددي دارند كه ريش
 عربي در طول يكصد و پنجاه سال كه ة امارات متحدةگان انگونه كه پيشتر ذكر شد شيوخ هفتهم

گ با  بر سر مسائل مختلف به جناز تقسيم سرزمينه اي تحت نظارت قواسم مي گذرد دائماً
اما سياست حفظ وضع موجود كه از سوي انگلستان اتخاذ گرديد باعث شد  .يكديگر پرداخته اند

در عصر كنوني به  . خود دست يابندةجمعي راجع به آيند هكه آنان هرگز نتوانند به يك توافق دست
 و ) سرزميني ابوظبي به تنهايي هشت برابر مجموع شش امارت ديگر استةمحدود (جز ابوظبي

عجمان ، شارجه از پنج قسمت .اند  واحد جداگانه تشكيل شدهنشينها از چند ام القوين ديگر شيخ
جوليان والگر  86.از سه قسمت و سه شيخ نشين ديگر هر يك شامل دو قسمت جداگانه هستند

نشين ها را برعهده  ئوليت تعيين مرزهاي خشكي اين شيخ مس1961 تا 1955انگليسي كه از 
نتايجي كه از تعيين مرزهاي . تالش نمود تا موجب كدورت شيخ ابوظبي نشودداشت همواره 

بر همين اساس مرزهاي دريايي ابوظبي و دبي  87.خشكي شيوخ به دست آمد بسيار جالب است
 در حالي كه تعيين مرزهاي دريايي شيوخ قواسم 88. تعيين شد1963 -68نيز طي سال هاي 

 به كمك ابوظبي آمد و زايد به خوبي توانست مسائل اما اهميت نفت، ضرورت بيشتري داشت
مرزي خود با ديگر شيوخ و حتي مسائل مرزي خود با عربستان و قطر را طي سال هاي بعد با 

با وجود تعيين مرزهاي دريايي و خشكي شيوخ باز هم اختالفات ميان  .حمايت انگلستان حل كند
 -ام القوين و شارجه -شارجه،  دبي-به شارجهمهمترين اين اختالفات مربوط  .آنان ادامه يافت
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هاي متعددي در سواحل امارات شده  خود در دهه هاي اخير موجب درگيريفجيره است كه 
 ة ابوظبي بر سر مسائل مرزي و حكومتي نيز خود يكي از مسائل حل نشد-اختالفات دبي 89.است

ود نفت در اين سواحل آن هم در شود كه بدون وج بنابراين مالحظه مي .امارات متحده بوده است
 دوم قرن نوزده ايجاد شد و ة سياسي شيخ حاكم بر آن از نيمةابوظبي كه زمينه هاي كسب وجه

گانه را به ناديده  ل مهم ديگري نمي توانست شيوخ هفتهيچ عام، به مرور زمان تقويت گرديد
دبي پناهنده   دوره اي كه در مورخان شيخ زايد درةبه گفت 90.گرفتن اختالفات ديرين خود وادارد

ن شرقي و غربي فرا گرفت و آن  اصول حكومتداري را در پناه حكام دبي و تجار و مسافرا91بود
سياست مدارا با ديگر شيوخ كه ابوظبي از اين پس با  .را به نزديكان و جانشينان خود آموخت

ابوظبي در ش برتري را براي پذير شرايط از لحاظ روحي برخالف سياست شارجه بود توانست
 با همين سياست همراه با كمك هاي مالي به ديگر شيوخ زمينه براي . فراهم نمايدعصر نفت

نفوذ نمود و آنان  مين سياست بر نواحي داخلي  بريمي با هشيخ زايد. رهبري ابوظبي فراهم شد
تعادل شان داد و در نهايت ارزش نفت خود را ن 92. نفوذ قواسم خارج شوندةرا واداشت تا از داير
رقابت  تااشت را واد دو شيخ راس الخيمه و شارجه داده و تغيير بني ياس را و قدرت ميان قواسم

  93.باشندابوظبي اين پس به دنبال كسب دوستي شيخ  از را كنار بگزارند وابوظبي با  سنتي خود
  
  جهنتي

ده و از طرف ديگر قدرت  از يك  طرف قبايل محلي تقويت نموفارس خليجكاهش نفوذ ايران در 
انگلستان در رقابت با ديگر . اشت آزاد گذفارس خليجهاي اروپايي را در اعمال نفوذ بيشتر در 

 غافري در هناوي ةاز طرف ديگر منازع. دول اروپايي تجارت شرق را در انحصار خود در آورد
به دنبال جدايي از قواسم  . مسندم از عمان همراه بودةعمان با جدايي سواحل غربي شبه جزير
ة ضعف ايران و عثماني و در نتيجه انگلستان با مالحظ .عمان قدرت تجاري خود را توسعه دادند

اين طرح از آغاز قرن .  را دنبال نمودفارس خليجيابي شيوخ محلي طرح تسلط بر سواحل  قدرت
 /م1819ق و 1224/ م1809ن كشور طي دو جنگ مهم نوزده صورت عملي به خود گرفت و اي

 ة و تنگفارس خليجق راس الخيمه را فتح و مهمترين بندر تجاري سواحل جنوب شرقي 1234
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.  مجزا تبديل شدة قواسم به چندين منطقة محدود1820با انعقاد قرارداد .  را به نابودي كشاندهرمز
 اين اما.  را تغيير دادفارس خليج سرنوشت سواحل 1820بنابراين جنگهاي راس الخيمه و قرارداد 

مسائل متعدد ميان  .خود آغاز عصري از منازعات سياسي در ميان شيوخ بني ياس و قواسم بود
اما اينكه چگونه . و در عصر حاضر نيز ادامه داردهيچگاه به طور كامل حل و فصل نشد شيوخ 

 نفت و ةجمعي دست يابند را بايد در مسئل ه توانستند به يك توافق دست1971اين شيوخ در سال 
كشف نفت در ابوظبي بر .  حياتي در اقتصاد و معيشت اين شيوخ جستجو نمودةقش اين مادن

ت اصل اقتصاد شيوخ  قواسم كه تا پيش از عصر نفاما .حمايت انگلستان از بني ياس افزود
 همواره  آن بر تجارت دريايي بود و دشمن انگلستان در اين سواحل به حساب مي آمدندةگان پنج

تا پيش از اين  . وضع تغيير كرداما در دوران نفت .سياسي و اقتصادي مواجه بودندبا كاهش توان 
وجود اختالفات داخلي عامل نفوذ بيشتر انگلستان در اين سواحل بود اما با كشف نفت در 

 اين اختالفات ابوظبي كه با تغييرات زيادي در نظام بين المللي بعد از جنگ دوم جهاني همراه بود
 ةانگلستان به دنبال بروز جنگ جهاني دوم و كشف نفت در محدود. پايان يافتخود به خود 

امارات متحده كه با تغييرات مهمي در روابط بين الملل همراه بود سعي نمود تا اين شيوخ متعدد 
ها به هاي مختلف موجب تمايل برخي از آنرا گرد يك مركزيت واحد جمع نمايد تا وجود گرايش

با كشف نفت و قراردادهاي .  پهلوي نشودةفرانسه و يا ايران دور، آلمان، وسيهدول ديگر منجمله ر
نفتي شيوخ با ديگر دول غربي كه گاهي بدون توجه به منافع استعماري انگلستان صورت 

كشف مقادير . گرفت توجه انگلستان بيش از پيش به ايجاد تغيرات در اين سواحل جلب شد مي
 ديگر موجب افزايش توان مالي ابوظبي نسبت به ديگر شيوخ شد زيادي نفت در ابوظبي از طرف

و در نتيجه ابوظبي با هدف نفوذ بيشتر در سواحل عمان متصالح روز به روز بر كمك هاي خود 
يج قدرت اقتصادي و سياسي اين شيوخ شارجه و راس الخيمه نيز به تدر. به شيوخ قواسم افزود

. گيري امارات متحده عربي فراهم نمود زمينه را براي شكلنشين را محترم شمرده و اين امر  شيخ
 كنوني را ةكشور امارات متحد،  عمان متصالحةگان شيوخ هفت، ش1350/ م1971تا اينكه در سال 

  .ايجاد نمودند
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  ها نوشت پي
ان بر عمان  السر در طول تاريخ پايگاه نيروي دريايي ايران يكي از مناطقي بوده است كه از طريق آن ايرةمنطق .1

  .اين منطقه به دنبال استقرار نيروهاي نادرشاه در عمان به راس الخيمه شهرت يافت .اعمال نفوذ مي نموده است
2. J. G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and central Arabia,Vol:1,part IA 
Historical, Calcutta, 1908-1915, Republished by grey International West Mead, England, 1970, 
PP.623-642. 
3. D;Ibn Majid. Le Polite; des mers de l Inde dela chine et de I lndonesie ;Gabriel Ferrand 
;Paris 1921, PP;137-1400. 
4. Morsy Abdullah, Mohammad Morcy Abdollah, The United Arab Emirates, London, Croom 
Helm, 1987, P.109.  

جمال  عقاد صالح، : به دست شاه عباس صفوي و عواقب اين اقدام نكهرمزراجع به داليل و چگونگي فتح . 5
 -194، ص1346 تهران، ،4ج ،زندگاني شاه عباس اهللا، نصرفلسفي،. 36-32ص، 1959 القاهره، زنگبار، زكريا قاسم،

مجلس  تهران، ،فارس  و سواحل خليجتي در باب بحرين و جزايرمطالعا عباس، اقبال، ،225 -223-210،224، 180
   .89-76 ص ،1328 شوراي اسالمي،

- Steensgaard, Niels; The Asia Trade Revolution of Seventeenth century, Chicago, U. S. A., 
1975, PP. 251-254, 332-7, Wilson, the Persian Gulf, London, 1923, PP. 13-117.  

قد است كه اين قبيله در فسايي معت. 2-521ص، 1335 ،ستاد ارتش طهران، ،اريخ نظامي ايرانت خانبابا، ،بياني: نك. 6
اند اما ولستد معتقد است كه عربهاي بوشهر از ابوظبي فعلي به اين  شهر به بوشهر آمده  از ريم1738/ ق1150سال 

 :اند بندر مهاجرت كرده
-  Welstead, J. B., Travels to the City of The Caliphs along the Shores of the Persian Gulf, P. 
138-139.  

  :همچنين نك
- Balgrave, Sir Charls, The Pirate Coast, London, 1966, PP. 10-12. Sikes, Sir Percy, History of 
Persia, London, 1715, p. 193.  

م پرتغال به اسپانيا موقعيت ناوگان دريايي اين كشور  ايبري و ادغاةدر اين دوره به دليل ايجاد منازعه در شبه جزير. 7
بر ضد پرتغال زمينه را براي قرارداد ايران و انگلستان   بسيار متزلزل گرديد وفارس خليجدر اقيانوس هند و 

  با1622داد انگلستان طبق قرار.  فراهم آوردفارس خليجنمايي بيشتر انگلستان و نفوذ هرچه بيشتر اين كشور در  قدرت
 .I. O:براي بررسي اين قرارداد نك.  دانستفارس خليجايران براي اولين بار خود را شريك ايران در برقراري امنيت 

R. G/4/E/6, Letter from Isfahan, dated 29 Januery 1622 . در اين فارس خليجراجع به نفوذ اين كشور در 
 :همچنين.  به بعد273ص ، 1384 سمت، تهران، ،مجوارهفارس و ممالك  تاريخ خليج محمد باقر، ،وثوقي: دوره نك

عقيل . 335-331ص ،1967 الطبعه االولي، دارالرائد العربي، القاهره، ،1ج  ،تاريخ الصفويون و حضارتهمبديع جمعه، 
 خانبابا بياني،. 83-81ص، 1994 الطبعه الثانيه،الدوحه، ،1763-1622التنافس الدولي في خليج الفارسيمصطفي، 

 . 510-528 ص ن،پيشي
- Lorimer, Op.cit, PP. 33-45. Wilson, Op.cit, PP. 147-150, Steensgaard, Op.cit, p. 345-9.  

رغم آگاهي از  بك ها شاه عباس را واداشت تا عليدرگيري ايران در جبهه هاي مختلف منجمله در مقابل عثماني و از
حتي سنگ مه چيز را ويران كنند به طوري كه  ههرمزه در  دستور دهد كفارس خليج در تجارت هرمز ةاهميت جزير

غرب و  در واقع همانگونه كه گفته شد دليل اصلي اتخاذ اين سياست درگيري ايران در شمال،.  سنگ باقي نماندروي
 با موانع جدي مواجه مي نمود چرا كه به دليل موقعيت ويژه اين هرمز ةشرق بود كه شاه عباس را در حفظ جزير

.  سوي اين كشور وجود داشتگيري اين جزيره از ي اسپانيا هر لحظه احتمال بازپسه در حفظ موقعيت استعمارجزير
 به بعد، 415، ص1344 تهران،  اسماعيل دولتشاهي،ةترجم ، صفويهةانقراض سلسل الرنس، الكهارت، :باره نك در اين
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راجع به ميزان  ،74صجا،  بي تا، ، بيفارس تاريخ سياسي خليج صادق نشأت،. 530-526ص  پيشين، خانبابا بياني،
 :ويراني اين جزيره به دست نيروهاي ايراني نك

- Herbert, Sir Thomas, Travel in Persia, 1627-29, London, 1928, PP. 63-66.  
ه در نتايج فتح هنگامي ك« : مي گويدفارس  دولت ها در خليجةمنازعجالب اينجاست كه مصطفي عقيل در كتاب 

 ايران بوده است چرا كه بخش مهمي از سرزمين هايي كه هرمز نگاه مي كنيم مي بينيم كه تنها پيروز فتح هرمز
 براي ايران انتقال مركز هرمزبزرگترين حاصل فتح . . . استعمارگران پرتغالي از آن گرفته بودند را باز پس گرفت

در نتيجه، خأل قدرت سياسي و نظامي، شرايطي را . 86ص پيشين، قيل،مصطفي ع » ...تجاري جزيره به گمبرون بود
در واقع .  ناوگاني كوچك سهمي از تجارت دريايي اين منطقه را در دست بگيرندةفراهم نمود تا شيوخ محلي با تهي

يره قواسم وغ آل عتوب، بني نعيم، آل كعب،: م شرايط براي ظهور قبايلي كه تحت عناوين17 دوم قرن ةطي نيم
رقابت ميان انگلستان و هلند از طرف ديگر بوميان را از تجارت جهاني محروم ساخت و . شهرت يافتند فراهم شد

 اين امر باعث شد تا انگلستان مبارزين بومي را دزدان دريايي بنامد. شيوخ ناراضي را به مبارزه با استعمارگران واداشت
و ) .1986 مطبعه االلعاني، بغداد، ،1820 -1747، سم في خليج الفارسيدور القوا ،صالح محمد العابد :براي مثال نك(

اعراب وتجارت برده در  كلي،ِ جان بارت، :براي بررسي اين موضوع نك(  برده زدندتيا به آنان اتهام تجار
ن ها گوي سبقت را از انگلستا  در آغاز هلندي).1380 حسن زنگنه، انتشارات نويد، شيراز، ة ترجم،فارس خليج

 فعاليتهاي خود و حذف نابودي ةربودند، اما در پايان كار اين انگليسي ها بودند كه با تقويت ناوگان تجاري و توسع
 ةهمزمان با فروپاشي حكومت چند سال.  را به نام خود ثبت كردندفارس خليج 19 و 18مقاومت هاي بوميان، قرن 
قدرتهاي ؛ فارس خليجهاي شمالي و جنوبي   در كرانه،يدتوان آن را يك دولت مستقر نام افشاري كه به زحمت مي
  :ظاهر شدند محلي زير در صحنة قدرت

 ؛مال علي شاه  در بندر عباس و جزيرة هرمز،-1
 ؛ قبيلة بني معين به رهبري عبداهللا بني معيني،در جزيرة قشم -2
  ؛ قبيلة آل مذكور به رهبري شيخ ناصر اول،در بندر بوشهر -3
  ؛ قبيلة بني كعب به رهبري شيخ سلمان،و شادگاندر خوزستان  -4
  ؛در كنگان و بندر لنگه، طاهري، اعراب هوله -5
  ؛ در رأس الخيمه، جواسم-6
  ؛در الرستان نصيرخان الري -7
  ؛اي ابوسعيد گناوه در گناوه و ديلم، -8
   ؛)وغابي( ميرناصر زعابي ،در بندر ريگ -9

  ؛در عمان آل بوسعيد -10
   ؛هاطر و بحرين آل عتوب و مخالفان آن قدر كويت، -11
  . در ابوظبي و نواحي اطراف بني ياس -12

براي بررسي اين سفرنامه ها كه .  به اين موضوع اشاره نموده اندفارس خليجمسافرين اروپايي نيز در توصيف سواحل 
جارت و سياست در اين  به توصيف تفارس خليجابي انگلستان در ي زعات سياسي دول اروپايي تا قدرتدر عصر منا

  :مناطق پرداخته اند براي نمونه نك
- Jean The Thevennot, Suite Du Voyage Du Levant, paris, 1674.  
- Pedro Texiera, ed. & Trans, Wiliam F. Sinclair, no. 9, 1902.  
- B. J. Salot, The Arabs of The Persian Gulf, 1602-1784, Leidschchendam, 1993.  
- Abraham Parsons, Travels in Asia and Africa, London, Longman, Hurts, Rest and Orme 
1808.  
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- Edvard Ives, A voyage from England to India In the year MDCCLIV, London, 1773. 
ستعمار انگلستان تا راجع به موقعيت كمپاني هند شرقي انگليس از آغاز عصر ا. 275-276 ص پيشين، وثوقي،. 8

. 88-87ص  پيشين، مصطفي عقيل،: نكهرمزو راجع به موقعيت اين شركت پس از فتح : نك؟هرمزپيش از فتح 
، تصميم دكتر منصور رستگار،  ناصريةفارسنامحسيني، ميرزا حسن، : راجع به اوضاع سواحل ايران در اين دوره نك

   .93-89ص  پيشين، ال،عباس اقب. 8 -31ص ،1367، تهران، 2 ج ،اميركبير
9. Al Qasimi, Sultan Mohammad, Power Struggle and Trade in the Persian Gulf 1620-1820, 
Forest Row,1975, PP. 18-22. 

  .27،ص1974مصريه، -مكتبه آنجلو هره،قا ،التيارات السياسي في الخليج الفارسي صالح عقاد،: همچنين نك
شاه  ده سال پس از مرگ نادرفتر نمايندگي كمپاني هند شرقي انگليس در بندر عباس،الكساندر دوگالس رئيس د. 10
 :دهد  چنين گزارش مي1761ة  فوري28در 

رود حكام محلي هيچ توجهي به اتباع خود ندارند آنها  رسد كه اين پادشاهي بسيار سريع رو به ويراني مي به نظر مي«
رضايت سپاهيان و يا هرنيروي ديگري كه باعث دستيابي سريع تر آنها به تنها به فكر چگونگي حفظ سپاهيان و تأمين 

 IOR, G/29/14, Report dated 28 Febuery» . نتيجه چنين اوضاعي ويراني تجارت است. اهدافشان شود هستند

1761   
 انجام مي  مايلي شرق بندرعباس50بيشتر امور تجاري ازطريق ميناب در. ديگر هيچ كشتي به بندرعباس نمي آيد«

دوگالس در نامه » . شود وكاروانهاي حامل كاالهاي مختلف از آنجا عازم كرمان و ساير مناطق داخلي ايران مي شوند
 شهر به ةتعداد سكن اي ديگر مي نويسد كه بندر عباس نسبت به سه سال پيش تغيرات زيادي را به خود ديده است،

 ,IOR, G/29/13 ,Reports dated2. مانده نيز از آن فرار كرده اندحد زيادي كاهش يافته و بسياري از تجار باقي 

30 october, 11 August 1762.   
 ةاو طي نامه اي ديگر پس از بررسي هاي طوالني بوشهر را تنها محل مناسب براي استقرار دفتر نمايندگي در ميان

  :گويد او در توصيف بوشهر مي. بصره دانستبندرعباس و 
آنان در اين راه با آزادي . جا مي آيندر خريد و فروش كاالهاي خود به آناز تجاري است كه به منظوبندر بوشهر پر«

 G/29/13, Reports dated 18 ». يك تجارت واقعي در بوشهر درجريان است. كامل به كار تجارت مي پردازند

january, 15, 18, 20, 21 febuery, 31 march 1761.  
پس از مدتي مذاكره قرار شد كه تجار انگليسي در تجارت .  به نزد شيخ بوشهر رفت1762 دوگالس در اواسط سال 

   .Lorimer, Op.cit, part. IA, part IA, PP. 144-145. شهر آزاد و از پرداخت ماليات معاف شوند
نات كمپاني ك و امكاآوري امال وهاي كمپاني هند شرقي با هدف جمع صد تن از نير،1762 ة فوري26وقتي در تاريخ 
با وجود تصميم براي ترك .  بندرعباس نمايان شدةعباس حركت كردند تصميم انگلستان براي تخليبه سمت بندر

بندرعباس هنوز هم راجع به محل مناسب براي تأسيس دفتر تجاري كمپاني نظر قطعي وجود نداشت چراكه اوضاع 
براي بررسي بيشتر اوضاع ايران در اين دوره . تماد نبودداخلي ايران با وجود پيروزي هاي كريم خان چندان قابل اع

: ويلم، فلور. 1362 تهران ،، به اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، زرينگلشن مراد: غفاري كاشاني، ابوالحسن: نك
نامي اصفهاني، ميرزا . 1371 ابوالقاسم سري، توس، تهران ة، ترجم خارك در عصر كريم خان زندةهلنديان در جزير

 پري، .1368 تهران ، انتشارات اقبال، چاپ چهارم، سعيد نفيسية مقدم، با دو ذيل آنگشا تاريخ گيتي: حمد صادقم
منافع بريتانيا در : امين، عبداالمير. 1368 تهران ، نشر توس،كريم خان زند، ترجمة علي محمد ساكي، چاپ دوم: جان

چالش براي ثروت و : گرمون، استفان راي. 1370 تهران  اميركبير،، علي رجبي يزدي، چاپ اولة، ترجمفارس خليج
 كريم خان، ناصرخان را به 1765در سال . 1378 حسن زنگنه، نشر همسايه، قم ة، ترجمقدرت در جنوب ايران

حكومت الر و بندرعباس گماشت، قواسم اين اوضاع را زنگ خطري جدي براي خود دانسته و سعي كردند كه در 
اين امر به نفع آنان نبود چرا كه كريم خان . شتيبان جدي آن يعني خان الر پيشدستي كنند جنگ با بني معين و پ
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 را داد و به منظور خاتمه دادن به آشوب هاي موجود در هر دو سوي فارس خليجدستور آرام كردن اوضاع سواحل 
با تقويت يكي از طرفين درگير  كه به تجارت ايران ضربات سختي را وارد نموده بود، سعي كرد تا هرمز ةسواحل تنگ

در اين ميان شيوخ بني معين كه به سواحل ايران نزديك تر و در نتيجه . امنيت را بار ديگر بر مناطق مذكور بازگرداند
 موجب درگيري ميان فرزندان او شد و 1766مرگ شيخ عبداهللا در سال . كنترل پذيرتر بودند را مورد حمايت قرارداد

هاولي .  ادامه يافت1777 را مورد تهاجم قرارداده و جنگ بر سر كسب حاكميت بر قشم تا سالقواسم نواحي مذكور
تا اينكه هر . 137 ص،1377 ،شناسي بوشهر:بوشهر  حسن زنگنه،ةترجم هاي متصالح،  درياي پارس و سرزميندونالد،

شيخ عبداهللا ازدواج كرد و شيخ صقر بن راشد با دختر . حل اختالفات نمودند دو طرف از طريق ازدواج سعي در
 تهران، علمي فرهنگي،  محمد سعيدي،ةترجم ،فارس خليج آرنولد، ويلسون،.  به فراموشي سپرده شد قشم موقتاًةمسئل

 .201 ، ص1366
  . 193ص پيشين، استانلي،. 11
  . 276ص همان،. 12
همترين عوامل تغييرات بر عمان داخلي و تسامح حاكم بر عمان ساحلي يكي از ماكم در واقع تعصب ح. 13

  .حكومتي در طول تاريخ عمان بوده است
 البيان للصحافه و الجماعه و ةسسمو ،1862-1856 ،تقسيم المپراطوريه العمانيه القاسمي، دكتور سلطان بن محمد،. 14

 . 28-25ص ،1989 دبي، النشر،
  . 159ص ،1965 يروت،ب ،2جلد ،اسعاف االعيان في أنساب اهل عمان سالم بن حمود، السيابي،. 15
-40 ص ق،1350 القاهره،  الثانيه،ةطبع ،2جلد ، االعيان بسيره اهل عمانةتحف اهللا بن حميد، نورالدين عبدلسالمي،ا. 16
10.   
 .10ص، 2ج پيشين، سالمي،ال. 17
 . 68ص تا، بي بيروت، لقدس،اراالسيار د ،شرق افريقا دولت اليعاربه في عمان و سلطان بن محمد، القاسمي،. 18

19. Milse, Countries and Tribes of the Persian Gulf, London, frankcass and Co. ITD. Second 
edition, 1966, P.221.  

  .43-42ص پيشين، سديدالسلطنه،. 20
  .7ص ،4ج پيشين، سيابي،. 21

22. J.B.Kelly, Eastern Arabia Frontiers, London, 1946, PP.36, 45-48,96-99. 
 محمداالسيوطي، دارا لسويدان، ة، ترجممالحظات حول البدءو الوهابيونبوكهارت، جان لويس،  :باره نك ر ايند. 23
 . 1995 االولي، بيروت،طبعة
  . 35ص، 4 جپيشين، السيابي،. 24
  .132ص همان،. 25

26. Lorimer,Op.cit,part. B. II, P.1407.  
آستان قدس،   ابوالحسن سرومقدم،ةترجم پل بون آنفان، زير نظر ،انعم تداوم در سير تغيير و جان، مينورسكي،. 27
  .55، ص 3، ج 1379چ 
 . 43،ص1كتابهاي سيمرغ،چ تهران، ياسمي،  مجيدةترجم ، نادرشاهةتاريخچ مينورسكي،. 28
 : ك. عصر ناپلئون رةراجع به رقابت هاي انگلستان وفرانسه درآستان. 29

Wiliam Franklin Observation Made on a Tour from Bengal to Persia, in the years 1786-
1787,london,1790,PP. 58-62.  

تشارات سمت، تهران، چاپ  ان،فارس و ممالك همجوار تاريخ خليج محمدباقر، ،وثوقي: و راجع به عصر ناپلئون نك
 .  فصل مربوط به عصر فتحعلي شاه1384 اول،
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 حسن زنگنه، تهران، به ديد، ة، ترجمفارس و ايران اكس در حوزة خليجمأموريت سرپرسي كگريوز، فيليپ، . 30
  . 7، ص1380چاپ اول، 

  :همچنين نك. 185، ص1374، تهران، انتشارات پروين، ميرمهنا بندر ريگيياحسيني، قاسم، : باره نك در اين. 31
Alghasemi ,Op.cit,,PP. 25-60 . 

هلند  ةنمايند.  موقعيت تجاري خود را تقويت نمود1623آغاز سال  تاسيس بندر عباس از همان ةبصره در نتيج. 32
بندر بصره به مركزي مهم در تجارت منطقه تبديل شده  :اي به آمستردام نوشت  طي نامه1825در حلب در سال 

در دست خاندان افراسياب قرار داشت و با حفظ 1668اين شهر تا سال ) 102ص پيشين، صالح العقاد،. (است
اما در اين تاريخ خاندان افراسياب . نسبي خود از بغداد خود را تحت تابعيت امپراطور عثماني قرار داده بوداستقالل 

شاه عباس با درك موقعيت جديد . به دست پاشاي بغداد بر كنار و بصره تحت نظارت مستقيم بغداد قرار گرفت
ءالنهر ارت خشكي بندر عباس با هند و ماورابصره و تهديد موقعيت تجاري بندرعباس پس از فتح قندهار كه در تج

 به منظور فتح بغداد و بصره به اين نواحي حركت نمود و موفق به 1623اي برخوردار بود، در نوامبر  از موقعيت ويژه
 .Factory Records in Persia G29/2/Barker at Esfahan to E. T. C. O, 30/51629, c. R . (فتح عراق شد

O, London, 1959 (نابساماني اوضاع اقتصادي در سواحل ايران از ةمسقط در نتيج -راجع به برقراري مسير بصره 
  :همچنين. 100-99ص  پيشين، مصطفي عقيل، : نك؛ به بعد1623

Steensgaard,Op.cit,p.356,Longrigg-Steghen, H., Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 
University Press, 1955, PP. 97-102.  

ص ق، 1387 كويت، ،1ج ،تاريخ الكويت احمد، حكيمه، مصطفي ابو: نك1763 تا 1735راجع به اوضاع بصره از 
  .235-221،عقيل مصطفي،پيشين،7-68

33. Saldanha J. a: Precise of The Persian Gulf, Vol:VIII, 1986, precise of corrspondence ,P.67. 
Lorimer,OP,cit,P. 638. ,Belgrave,Op.cit,P.35.  

. » شوم اقدام نمايدةنمود كه به رفع چنين پديد وجدان انگليسي و اخالق انساني ايجاب مي«: به قول دونالد هاولي. 34
 به اين نكته مقامات انگليسي تا اين زمان تنها منافع اقتصادي را اصل مي دانستند و همواره. 261، صپيشينهاولي، 

فارس را در  باشد برايمان اهميت ندارد كه كدام قدرت زمام امور خليج برقرار ي كه تجارت ماتا زمان« كيد داشتند كهتا
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طي اين دوره تعداد . باشد  مي1683گليسي مربوط به سال  اعراب به كشتي هاي انة بلگريو اولين حملةبنا به گفت. 35

هاولي، . م تنها چند مورد دريازني گزارش شده است1806 تا 1778 طي سالهاي به طوري كه. وقايع بسيار اندك بود
  . 139پيشين، ص
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39. Felly 
40. Shanon 
41. Terrimer 
42. viper 

 ةبررسي حوادث اين دوره متوجه مي شويم كه هدف اصلي شيخ راس الخيمه ممانعت از برقراري يك رابطبا . 43
 دوستانه ةدر همين زمان ميان بوشهر و قواسم نوعي رابط. مستقيم تجاري ميان مسقط، بمبئي و بوشهر بوده است

حكام مسقط با درك . مسقط بودند ايجاد موانع در تجارت ةبرقرار بود و شيوخ راس الخيمه و بوشهر در انديش
 سعي داشتند با فتح بحرين كاالهاي خود را بدون پهلوگيري در فارس خليجموقيت قواسم و شيوخ سواحل مياني 

 . بنادر دشمن به بصره يا بندر عباس بفرستد



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط22

44. Stone 
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46. Trimmer 
  :همچنين ن ك. 267-265، ص1مال زكريا قاسم، پيشين، جج: ك.اي اطالع از مفاد اين قرارداد؛ ربر. 47
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Neiboring Countries,(Calcuta,1909),Vol. ,XXII ,PP. 265-266.  
S. R. D. G. no XXIV,304.  
48. Kelly,Great Britain and the Persian Gulf,1795-1880,oxford university press.1968, P. 114.  

  :اين نيرو شامل ناوگان زير بود. 49
كشتي هاي كمپاني هند .  توپ الكيفن36 توپ وكارولين مجهز به 36 با H. M. SLachiffone)(كشتي الشيفن

 14 مجهز به Ternateپ، تنيت  تو16 مجهز به Taigenmausشرقي انگلستان كه شامل كشتي هاي تايگنماوس 
 توپ، 19 مجهز به Fury توپ، فوري10 مجهز به Ariel توپ، آريل10 مجهز به Vitsalتوپ، ويستال 

 كه وينرايت و كاپيتان الشيفن walse Prince ofتوپ، پرنس آف ويلز 14 مجهز به Merkuryمركوري
Lachighonجامائيكاةنائب السلطن - كلنل لئونيل اسميت65 نيروي نظامي ارسالي نيز از هنگ.  بر آن سوار بودند - 

 توپ و كشتي 14مجهز به .  سلطنتي بود و گروههاي ديگري از فرماندهان بود65 و 47كه متشكل از هنگ هاي 
و تعداد نيروهاي .  تن مي رسيد58تعداد فرماندهان به .  كه فرماندهان نظامي را همراه داشتStrombeoliاسترمبلي 

 كشتي سوار 7 تن مي رسيد كه نيمي از آنان اروپايي بودند اين نيرو نيز بر 1304داران مذكور به  جهر از درنظامي به غي
  .269، ص1جمال زكريا قاسم، پيشين، ج. بودند كه بزرگترين آنها مينروا بود

 Saldanha,Op.cit, Precise correspoundens,P. 4 . صالح : ك. راس الخيمه ر1809راجع به جنگ
  Lorimer,Op.cit ,PP. 639-649. 229-228العابد، پيشين، صدمحم

50. Buekingham,Vol. 2,Op.cit ,PP. 234-235. Lorimer,Op.cit,PP. 645-646 
  : يكي از مهاجمينةطبق گفت

مقاومت سختي كه از سمت سواحل صورت گرفت و آتشبار پيوسته و دقيق قواسم نشان داد كه ما با دشمني مواجه «
هرگز از توان واقعي آن آگاه نبوده ايم، به عالوه ما در اين زمان دريافتيم كه كشتي هاي ما قادر به نزديك هستيم كه 

  » ما بودةفقدان كشتي غرق شده خود شاهدي بر رنج و غص.  ..شدن به دشمن نيستند
 Low,Charls,History of Indian Navy,1613-1862,London,1890,Vol. 1, P. 327. 

  :گويد نرايت ميكاپيتان وي
 ما، باز هم توپ هاي آنان را كه در جلو شهر قرار داشتند آنچنان با دقت به ةرغم بمباران ممتد و شديد سه ساعت علي«

  »سوي ما آتش مي ريختند كه خسارت هاي سنگيني را بر ما وارد ساخت
 Low,Vol. 1,Op.cit,P. 327. 

 . انگليسي دستور داد كه شهر را پس از غارت به آتش بكشند بوكينگهام، با فتح شهر فرمانده نيروهايةبه گفت
Buekingha,,Op.cit,PP. 236-237 ابن بشر مي گويد:  

، 1 ابن بشر، ج »نيروهاي انگليسي به شهر وارد شده و آن چه در شهر وجود داشت را مباح دانسته و غارت نموند«
  .»دند غارت كردناز پول و غيره هر چه را ديد «:ب مي گويدولمع الشها. 141ص
   .low,Vol. 1,337 .276، ص1جمال زكريا قاسم، پيشين، ج. 51

52. Kelly,Op.cit,PP. 129-131. Lorimer,Op.cit,PP.:652-654 
53. India Office [ I. O]F. R. P. P,Op.cit, from The Bombay Gov.to the Court of directors,22

nd
 

may 1816.  
 حمله Persiaمريكايي پرشياآكشتي   وMacculey، ماكياوليMinerovaشتي هاي سينترا قواسم در همين زمان به ك

  .كشتي موريس فرا نسوي را نيز پس از غارت كاالهاي آن غرق كردند. نمودند
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54. F. R. P. P. G,Op.cit ,no:12,14

th
 mar 1818.  

 كشتي كوچك و تعداد نيروهاي 61 كشتي بزرگ، 87 زمان شامل نيروي قواسم در اين. 152ص  پيشين، هاولي،. 55
  .  سرباز مسلح و تعداد زيادي دريانورد بود10300آنان به 

56. Factory Records , Persia and The Persian Gulf (F. R. P. P. G. ),Vol. 32,SEC Cons,no:5,2th 
jan 1819.  

 صفوي تا ةاي دوردتاريخ روابط خارجي ايران از ابت عبدالرضا، در اين باره نك هوشنگ مهدوي،. 281همان، ص. 57
  . 208ص ، 2، چ1355 تهران، اميركبير، 1، ج، جنگ جهاني دوم

58. Major General wiliam Grant keir. 
59. F. R. P. P. G,Op.cit,no:45,27

th
 Oct 1819. Ibid,no:46,1

st
 nov 1819. Saldanha,Op.cit ,PP. 94-

95.  
60. Ibid,no:52,8 nov 1819.  
61. Low,Vol. 1,Op.cit,P. 362.  
62. F. R. P. P. G,Op.cit,no4,26

th
 jan 1820 .  

 حميدرضا ملك محمودي :، ترجمه و تنظيمفارس  ژئوپلوتيك خليجةورها و مرزها در منطقكش مجتهدزاده، پيروز، -
  .165، ص1382الملل،  نوري، دفتر مطالعات سياسي و بين

، به اهتمام غالمحسين ميرزا اسناد رسمي در روابط سياسي ايران و انگليس و روس و عثمانيهنري ويالك، : رك. 63
  : و نيز رك144-147، ص 1365، تهران، 1، نشر تاريخ ايران، چ 1صالح، ج 

Kelly,Op.cit ,Pp. 148-150.  
كاير . نشينان نابود شد علق به ساحلتتي م كش202 كاير به بمبئي آمده است كه با فتح راس الخيمه تعداد ةدر نام. 64

 تن از نيروهاي خود را همراه با تعدادي توپ وكشتي به تامپسون سپرد و به او دستور داد 1160پس از اتمام عمليات 
در ديدار با دو .  پادگاني را در يك محل مناسب بنا نمايد و منتظر دستورات بمبئي باشد،تا پس از نابودي كامل قلعه

او . د درج نمود تا آنان نيز از جمله شيوخ مستقل به حساب آيند وعجمان نام اندو را نيز در قراردام القوينشيخ ا
. »فكر كردم كه اگر نام آنها را در اين قرارداد درج نمايم به ثمرا تي دست خواهيم يافت. . «: بعدها به هند نوشت كه

يابي به موقعيت  و تامپسون در اين قرارداد خود عامل دستحكومت هند بعدها به اين نتيجه رسيد كه نرمش كاير 
چرا كه اعطاي استقالل و آزادي عمل به اعراب و تأمين امنيت آنان باعث شد كه آنان موقعيت برتر . كنوني است

 تن از نيروهاي خود را همراه با 1160كاير پس از اتمام عمليات . رسميت بشناسندبه فارس را  انگلستان در خليج
 پادگاني را در يك محل ،عدادي توپ وكشتي به تامپسون سپرد و به او دستور داد تا پس از نابودي كامل قلعهت

، فارس خليجويلسون، آرنولد، : براي اطالع از متن اصلي قرارداد نك. مناسب بنا نمايد و منتظر دستورات بمبئي باشد
  :ين و همچن4-243 ، ص1366مد سعيدي، علمي و فرهنگ،  محةترجم

Atchinson,Op.cit ,PP. 171-173.  
Low,Op.cit,Vol.1,P. 366 

در اين . فارس به عنوان واحدهاي سياسي مستقل است هاي خليج نشين گيري شيخ ة اولية شكلاين قرارداد نطف. 65
 قبايل مادة سوم اين معاهده، بهدر .  ايجاد شدقدرتهاي منطقهمعاهده براي نخستين بار واحدهاي سياسي مستقل از 

حق حمل پرچمي قرمز رنگ، چه در دريا و چه در خشكي داده شد كه در واقع اولين پرچم يا نماد رسمي اين 
  . شيوخ بود

Amirahmadi, Hoddshang, Small Island, Big Policis, The Tohnb’s and Abumusa in the 
persiangulf’st. Martins Press. New York,1996,PP. 38-39. 

 ةالحماي پس قراردادهاي ديگري به عنوان مكمل قراردادهاي قبلي به امضا رسيد و بيش از پيش شيوخ را تحتاز اين 
، 1264 م و مطابق با سالهاي 1902، 1892، 1879، 1864، 1856، 1853، 1848انگلستان طي سالهاي . انگلستان نمود

حلي امضاء نمود كه بر طبق آن قاچاق برده و ق، معاهداتي را با حكام سا1319، 1309، 1296، 1281، 1272، 1270



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط24

 دوم قرن نوزدهم و ةطي نيم. ها دانستانگلستان از اين پس خود را مسئول نظارت بر آن قرارداد. اسلحه منع گرديد
آغاز قرن بيستم انگلستان با درايت كامل از اين قرارداد و متمم هاي آن جهت ممانعت از حضور رقباي خود در اين 

دولت انگلستان خود «:  افزود و به قول لردكرزنفارس خليج نفوذ خود در ةفاده نمود و روز به روز بر دامنمنطقه است
ايران  لرد،  كرزن،.»فارس است  منظور عمدة اين دولت تأمين صلح و صفا در خليج…صلح و آرامش را صيانت كند

لرد كرزن در سال .553، ص1350و نشر كتاب،بنگاه ترجمه ، غالمرضا وحيد مازندراني،تهرانةترجم ، ايرانةو قضي
گويد كه با حمايت انگلستان جان و مال  فارس مي هاي انگلستان در خليج ق، پس از بازديد از پايگاه1319/ م1903

فارس مصون از خطر است و هرگاه اين حمايت سلب شود اين دريا   خليجةصدها هزار نفر از افراد در منطق
نوزدهم بر حدود يك چهارم با اين سياست بود كه انگلستان در پايان قرن .خواهد گرديدپايان  دستخوش آشفتگي بي

فارس و جزاير  سياست انگليس در خليج منشور، .گرگاني، م.  زمين و ساكنان آن سلطه يافتةهاي كر كل خشكي
، ي وحكومت قانون ترقةانديش، فريدون آدميت. 165ص، 1325 مظاهري، ة، تهران، چاپخان)نفت و مرواريد(بحرين 

 .337-336ص ، 1351ارزمي، تشارات خوتهران، ان، عصر سپهساالر
66. Mc loud  

  .307، ص2جمال زكريا قاسم،پيشين،ج. 67
  :در اين باره نك. 68

- Lorimer,Op.cit,Part II, Op.cit,pp.566-67,572-76-641-43-756-58. 
 به بعد ديگر نتوانست نقش مهمي را در سياست هاي 1820تر ذكر شد راس الخيمه از سال همانگونه كه پيش. 69

شيخ حسين بن رحمه كه اصالتا از .داخلي عمان متصالح ايفا نمايد وجاي خود را به ديگر شيخ نشين هاي قاسمي داد
حامي او شيخ  اش چندان مورد توجه قواسم قرار نگرفت و تنها در اين دوره به دليل عقايد وهابيرمس بود نيز 

بنابر اين نه تنها انگلستان  . الحمراء بود كه در مقابل قدرت شارجه توان چنداني نداشتةاحمد شيخ جزيرقضيب بن 
 .بلكه وقايع داخلي نيز زمينه را براي زوال سياسي و اقتصادي قواسم فراهم نمود

70. J.B.Kelly,PP.688-689. 
71. Lorimer,Op.cit,P.698. 

 به حساب مي آيد كه در آن شيوخ 1820وان يكي از متمم هاي قرارداد  م به عن1844قرارداد صلح عمومي . 72
ها ايجاد امنيت براي  كه هدف انگلستان از اين قراردادواضح است .يا نمودرمتصالح خود را ملزم به حفظ صلح در د

  .سيستم تجاري خود بود
شيخ شارجه را مدعيان جانشيني حتي شيخ دبي كه وجود خود را مديون شارجه است نيز با درك شرايط موجود . 73

را بي ثمر و حتي با نتايج در مقابل شارجه كه تالشهاي خود در تحت الحمايگي دبي . داد مورد حمايت قرار مي
توزي  ينه دبي در اين وقايع از روي كة شورش فرزند خود و اثبات مداخلةديد، براي مثال در مورد واقع عكس مي

در نتيجه دبي سريعا نسبت به ابوظبي ابراز تمايل نمود و همين امر زمينه را  .شتقصد نابودي خاندان مكتوم را دا
  .براي قدرت بيشتر ابوظبي فراهم ساخت

- Lorimer,Op.cit,part II, Op.cit,PP.736-5,771. Mils, Op.cit,P. 275-276.  
و مخفيانه مكاتباتي ميان دو . 63 معلوم شد كه فرانسه با شيخ ابوظبي ارتباط دارد جناب،پيشين،ص1896در سال. 74

ابوظبي طي نامه اي به كنسول فرانسه در مسقط، اعالم كرده بود كه خواهان تأسيس مركز . طرف صورت گرفته است
شيخ زايد، كه پس از افول قدرت رقباء خود در . تجاري فرانسه در مسقط و ايجاد روابط سياسي با اين كشور است

در . باتي داشت با مقامات ايراني نيز مكات1900در سال . ين سواحل تبديل شده بودسواحل متصالح به قدرت برتر ا
از اين پس انگلستان سعي كرد تا  قواسم را در .  در سياست انگلستان نسبت به ابوظبي تغيير كردنتيجه به طور موقت
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 انگلستان شد و شيوخ يها راشية شيخ ابوظبي مانع از اشكال تبا اين وجود سياست دوستان .مقابل ابوظبي تقويت كند
  . منطقه حسن نيت بني ياس را مورد قبول قرار دادند

Morcy Abdollah,Op.cit,PP.96-99. Saldanha,Op.cit, Precise of Affairs of Persian Gulf and 
Iran,PP.57-58. 
75. R.Wingate,hot in the linelight.1959,PP.88-92. 

شخبوط بر عكس . دنبال خلع شيخ شخبوط كه فردي محافظه كار بود روي كار آمد به1966شيخ زايد در سال . 76
او بخش زيادي از زندگي .زايد كه در فرهنگ سواحلي رشد كرده است آشنايي چنداني با فرهنگ تجارت نداشت

 دليل انگلستان به همين .نشيني در او تأثير زيادي گذاشته بود ذراند و در نتيجه فرهنگ خشن باديهخود را در بريمي گ
 هاليدي، . او را بركنار و شيخ زايد را جايگزين او نمودئةكه او را مانع اهداف سياسي و اقتصادي خود مي ديد با توط

 پيشين، زاده، مجتهد،275ص ،1360 چاپ سپهر، چاپ دوم، تهران،  بهرام افراسيابي،ةترجم ،سالطين عربستان بي فرد،
  .184-183ص 

77. Mann,C,Abu dhabi, birth of an oil sheikhdom, beirut,London,1962,P.64. 
 با سياست انگلستان موافق نبود و  به همين دليل شيوخ ابوظبي و دبي را تابع 20 دوم قرن ةراس الخيمه در نيم. 78

در اين اچار  به ن1972به همين دليل با ايجاد امارات متحده به رهبري ابوظبي موافق نبود،اما در  استعمار مي دانست،
 و همچنين مقر نمايندگي فارس خليج پايگاه نيروي هوايي انگلستان در 1950 ةاواخر دهشارجه تا .اتحاديه عضو شد
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