
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

 دیپلماسی انگلیس در جدایی پیوندھای بحرین و ایران

  محسن مؤمنی و سارا زمان

 مقدمه

در سال ھای پایانی حکومت زندیه مورد تھاجم اعراب جزیره بحرین که از دوره ھای گذشته بخشی از قلمرو ایران بود، 

به دلیل درگیری . آنھا موفق شدند بحرین را تصرف کنند. بادیه نشینی از شبه جزیره عربستان به نام آل عتوب واقع شد

ایران،  با روی کار آمدن قاجارھا در. حکومت زندیه نتوانست آل عتوب را از بحرین بیرون کند  ھای زندیه بر سرجانشینی،

خاندان آل عتوب که به آل خلیفه نیز معروف بودند، نسبت به دولت ایران اظھار اطاعت و تبعیت کردند؛ و خود را عامل و 

از این زمان . و بحرین از نظر اداری به عنوان یکی از مناطق تحت تابعیت والی فارس درآمد کارگزار دولت ایران دانستند؛ 

  .د و پیوندھای چندین ھزارساله آن دچار زوال و نابودی گردیدبه بعد تاریخ بحرین تغییر کر

  اقتصادی انگلیس و تأثیر آن بر مھاجرت آل عتوب به بحرین -نقش تجاری

منطقه خلیج فارس و سواحل و جزایر آن از مدت ھا قبل از حضور عتوبی ھا مورد توجه و عالیق سیاسی انگلیس و 

انگلیس تا پیش از قتل نادرشاه افشار، تنھا ) ١(دوره پادشاھان صوفی می رسید دیگر دول اروپایی بود و سابقه آن به 

م با توجه به برنامه ھای توسعه طلبانه ١٧۵۶ - ١٣٧٣اما در محدوده سال ھای . برنامه ھای تجاری را پیگیری می نمود

رس از طریق تحریک شیوخ ھلندی ھا برای دست یابی به بحرین، برنامه ھای سیاسی خود را متوجه نفوذ در خلیج فا

  )٢. (و دست اندازی بر بحرین نمود) آل عتوب(

را از بندرعباس به ) ٣(انگلیس برای دست یابی به این خواسته، در وھله اول مقر و دفتر نمایندگی شرکت ھند شرقی 

عمال ) ۴. (ار آوردبصره انتقال داد که این نقل و انتقال را بایستی آغاز استعمار خلیج فارس توسط انگلستان به شم

آغاز نمودند تا از این ) ۵(انگلیس از ابتدای نیمه دوم قرن ھجده میالدی، روابطی را با شیخ نصرخان حاکم بوشھر 

  )۶. (رھگذر بتوانند مواضع خود را ھم در بوشھر و ھم در بحرین تقویت نمایند

نماینده کمپانی  نصر خان و ویلیام پرایس،  ق میان شیخ سعدون، برادر شیخ.ھـ١١٧٧/م١٧۶٣نخستین قرارداد، در سال 

در بوشھر منعقد گردید که با فعالیت ھای پشت پرده شیخ سعدون برای جلب نظر انگلیسی ھا ) E.I.C(ھند شرقی 

در ایجاد ارتباط تجاری بین ) ٧. (نظمی فراھم نمود - اقتصادی به سیاسی -زمینه را برای تغییر اھداف انگلیس از تجاری 

شیخ بوشھر، تحوالت سریع بندر ریگ بخصوص پس از قتل میرناصر زعابی به دست پسرش میرمھنا که در  انگلیس و

شیخ نصرخان و جانشینانش ھم چون شیخ نصر دوم و ) ٨. (رقابت تنگاتنگ با یکدیگر بودند، نقش اساسی را ایفا نمود

و امنیتی به دنبال جلب نظر مقامات شیخ عبدالرسول خان بنابر انگیزه ھای تجاری و سپس انگیزه ھای سیاسی 

  .انگلیسی و ایجاد ارتباط با آنان بودند

م توسط کریم خان زند بود که رکود  ١٧٧۶/ ھـ ق ١١٩٠نقطه عطف در تاریخ اقتصادی آل عتوب، فتح بصره به سال 

. ا به ھمراه آوردر) که ھمچنان مقر و پایگاه اعراب عتوبی محسوب می گردید(اقتصادی بصره و رونق اقتصادی کویت 

با فروپاشی قدرت زندیه و عدم توجه قاجارھا به امور خلیج فارس، کمپانی ھند شرقی و انگلستان فرصت ) ٩(

مناسبی برای پر کردن خأل ناشی از فروپاشی زندیه در خلیج فارس و کرانه ھای آن پیدا کردند و به تدریج انگلستان در 

ھـ  ١١٩٩/ م١٧٩٣انگلیس در سال ) ١٠. (شده و به تحکیم موقعیت خود پرداختاین شرایط به قدرت برتر منطقه تبدیل 
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و این قرارداد را باید آغاز پیوند عتوبی ھا با ) ١١. (ق قرارداد ھمکاری با شیوخ بنی عتوب در کویت را به امضا رسانید

  .انگلیس مبنی بر تحریک آل خلیفه برای دست اندازی به بحرین به شمار آورد

  نظامی انگلیس برای مداخله در منطقه - سینقش سیا

  انگلیس و نیروی دریایی ایران در دوره قاجاریه: الف

یکی از مقوله ھایی که در بررسی ضعف پیوندھای سیاسی بین بحرین و دولت مرکزی ایران و نقش مؤثر انگلیس در 

از آن جا که حفظ آبراه خلیج فارس و جزایر و  .آن، نیاز به بررسی دارد، فقدان نیروی دریایی کارآمد در دوره قاجاریه است

بنادر آن در گرو وجود ناوگان دریایی قدرتمند و کارا بود، انگلیس تمام ابزارھای خود را برای جلوگیری از ایجاد آن توسط 

میرزا  در اواخر سلطنت محمدشاه قاجار، فریدون. ایران، از جمله با مخالفت با خرید کشتی و جھازات جنگی اعالم نمود

) ١٢. (در نامه ای به صدراعظم حاج میرزا آغاسی، ایجاد ناوگان دریایی و خرید کشتی جنگی و غیرجنگی را مطرح نمود

  .اما این طرح به مرحله ی عمل نرسید

  تالش قاجارھا برای دستیابی به نیروی دریایی و کارشکنی انگلیسی ھا

رای ایجاد نیروی دریایی، جھت امنیت سواحل خلیج فارس صورت می انگلیس با ھر اقدام یا پیشنھادی که دولت ایران ب

مسئله بحرین و حقوق مسلمی که دولت ایران ھمواره در آن ناحیه . داد، با شدت ھرچه تمام تر مخالفت می نمود

دریایی داشته، یکی از مھم ترین عوامل اختالف انگلیسی ھا با دولت ایران در خلیج فارس و مخالفت با ایجاد ناوگان 

بنابراین زمانی که امیرکبیر برای تحکیم اقتدار حکومت قاجار در سواحل خلیج فارس درصدد خریداری ) ١٣. (بوده است

کشتی از انگلیس برآمد و به این منظور با سفیر مختار انگلیس در تھران به مذاکره پرداخت، پس از اطالع وزیر خارجه 

به شما دستور می دھم به اطالع امیر «: لمرستون در پاسخ کوتاھی نوشتانگلیس از موضوع توسط شیل در ایران، پا

) ١۴(، »نظام برسانید که دولت انگلستان نمی تواند با پیشنھاد وی راجع به تحصیل کشتی ھای مزبور موافقت نماید

ه باشد؟ کرزن در مخالفت انگلیس منجر به انجام عملیاتی در جھت بازیابی قدرت ایران در بحرین بود، می تواند داشت

ھـ ق پادشاه ایران به این خیال افتاد که یک دسته کشتی جنگی در خلیج ١٢٧٧/م١٨۶۵در سال «: این باره می نویسد

سه کشتی بخار و کارگران عرب و ھندی و به ریاست یک افسر دریایی -فارس داشته باشد، که عبارت باشد از دو

زیرا می دانست مقصود اصلی از این کار دست اندازی به  اری نمود؛ ولی دولت انگلیس از قبول آن خودد  انگلیسی،

ما شاه ایران را به این امر تشویق «: ویلسون می گوید) ١۵(» .جزایر و صیدگاھھای مروارید بحرین در خلیج فارس است

دارد که ما با آنھا  زیرا می دانستیم نقشه ھای جاه طلبانه برای جزایر بحرین و سایر والیات مستقل عربستان نکردیم، 

ھم عھد نامه ھای دوستی بسته بودیم و پیش بینی می کردیم که وجود قوه قھریه ایران در دریایی که تا آن زمان 

ناصرالدین ) ١۶(» ...کشتی ھای چندین دولت رقیب یکدیگر، در آن آمد و شد دارند بیشتر باعث زحمت است تا انتظام

د ایجاد ناوگان دریایی را به انگلستان کرد، ولی ھمان طور که ذکر شد ھـ ق پیشنھا١٢٧٧/م١٨۶۵شاه در سال 

ھـ  ١٢٨۴تا این که در سال . انگلیس از این امر ممانعت می نمود و پادشاه ھوس باز قاجار نیز آن را به فراموشی سپرد

حسام . ک نمودم شیخ محمد بن خلیفه با اھالی قطر درگیر و از والی فارس حسام السلطنه درخواست کم١٨٩٨/ق

ناصرالدین (السلطنه نیز پس از اعزام نیروھایی از بندر لنگه به بحرین و شکست نیروھایش، نامه ای به دربار مرکزی 

بالجمله، نداشتن کشتی و اسباب و استعداد بحریه دولتی در خلیج فارس اثرش ... «: به این مضمون نگاشت) شاه

اھره شاھنشاھی روحی و روح العالمین فداء این قسم تحکمات می این است که به رعیت و اھالی بندر دولت ق

  )١٧(» ...نمایند
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... «: م با مضمون ایجاد آرامش در بندرعباس و جزایرش١٩٨٩/ھـ ق ١٢٨۵نامه ای دیگر از حسام السلطنه به سال 

مرا در ھمان جھاز غرق  اولیای دولت ھر چه بتوانند دو جھاز بخرند آن وقت من جواب بحریه امام مسقط را اگر ندادم

از مضمون این نامه ھا به چند ) ١٨(» ...بفرمایید، اگر دولت انگلیس جھاز نمی فروشد دول دیگر دارند و می فروشند

. یکی نیاز به نیروی دریایی برای ایجاد آرامش در کرانه ھایی که تحت تابعیت ایران بودند: نکته مھم پی برده می شود

انگلیس به ھر دلیلی مخالف ایجاد نیروی دریایی در کشور است و بارھا این موضع توسط رجال نکته دوم این که دولت 

کارآمدی ھم چون امیرکبیر و بعدھا والیان فارس چون حسام السلطنه مطرح گردید؛ نکته سوم ھمان موضوعی است 

روشد دیگر کشورھا راضی که در نامه نیز به آن اشاره شده است که اگر کشور انگلستان به ایران کشتی نمی ف

به دلیل ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی قاجار در استفاده از رقابت دول استعمارگر، . ھستند به ایران کشتی بفروشند

ایران نتوانست واسطه دسیسه ھا و ھوسبازی ھای رجال و شاھان قاجار، نیز توسط تحریکات انگلیسی ھا در منطقه 

ھت ایجاد نیروی دریایی، موضوع را یا به فراموشی می سپرد یا پس از مدتی، و جلوگیری از ھر اقدام جدی در ج

پیگیری الزم صورت نمی گرفت و انگلیس خود نامه ھایی مبنی بر اینکه اگر به وضعیت کرانه ھا و جزایر بحرین 

  ).١پیوست شماره . (رسیدگی نمی نمایید خوب آن را به ما بسپارید، به دریا می فرستاد

م علی رغم مخالفت ھای انگلیس دو فروند کشتی به نام ١٨٨١/ق.ھـ١٣٠١ایت دولت ایران توانست در سال اما در نھ

ھای شوش و پرسپولیس از آلمان خریداری کند که تا مدتھا توسط افسران آلمان ھدایت می شد؛ در اینجا نیز انگلیس 

در این قضیه دخالت نموده و خاتمه خدمت ملوانان  مخالفت خود را نشان داد؛ تامسون وزیر مختار انگلیس در تھران علنًا

این موضوع نشان می دھد آنان از قدرت ) ١٩. (آلمانی و لغو سفارش خرید کشتی ھای جدید از آلمان را خواستار شد

احساس خطر می نمودند و می دانستند در صورت برکناری   گیری ناوگان دریایی ایران بویژه با تسلط آلمانی ھا بر آن،

  .لوانان آلمانی و قرار گرفتن آن در دست ایرانیان، ناوگان دریایی مزبور عمًال کارآمد نخواھد بودم

  انعقاد قراردادھای تحت الحمایگی با شیوخ محلی بحرین: ب

یکی از بارزترین روش ھای استعماری انگلیس برای ایجاد نفوذ و تسلط بر بحرین، انعقاد قراردادھایی با شیوخ حاکم بر 

  .رین، بدون اعتنا به دولت مرکزی ایران بودبح

  قرارداد اساسی یا صلح عمومی

در این سال یکی ) ٢٠(ھـ ق دانست؛ ١٢٣۵/ م١٨٢٠آغاز دخالت رسمی نمایندگان انگلیس در امور بحرین را باید سال 

این قرارداد منافی با مفاد . قراردادھای مابین شیوخ محلی کرانه ھای خلیج فارس و انگلیس منعقد گردیداز مھم ترین 

زیرا به موجب معاھده . ھـ ق میان دولت انگلیس و ایران بود که ھمان معاھده مفصل می باشد١٢٢٩/ م١٨١۴قرارداد 

خلیج فارس و فراریان سیاسی مشخص شده بود مفصل، کلیه روابط سیاسی ایران و انگلیس در موضوع افغانستان و 

ماه دوم . و از دخالت ھای نامشروع انگلیسی ھا و روابط خصوصی آنان با عشایر و حکام محلی، جلوگیری می نمود

در صورتی که بین امرا و سرکردگان و یا طوایف ایرانی و حکام سرحدی نزاعی درگیرد دولت : این معاھده چنین بود

ه ندارد و ھرگاه این حکام حاضر باشند در قبال مساعدتی بخشی از خاک ایران را به انگلیس بدھند انگلیس حق مداخل

این معاھده نشان می دھد ) ٢١. (»دولت انگلیس چنین تقاضایی را قبول نکرده و در امور داخلی ایران دخالت ننماید

این عھدنامه را حفظ حدود سیاسی اش می  دربار ایران از وضعیت نواحی جنوبی خود ناراضی بوده و ھدف از امضای

نکته اساسی . داند و در واقع با امضای این قرارداد، در پی ایجاد حربه ای در مقابل مداخالت انگلیسی ھا بوده است

ھـ ق، ھمان امضای قرارداد با شیخ بحرین بدون اجازه از دربار ایران بود؛ زیرا بحرین جزیی از ایالت ١٢٣۵/م١٨٢٠قرار داد 
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بنابراین نخستین . فارس به شمار می رفته و ھرگونه اقدامی در آن جز با تأیید حاکم فارس صورت نمی گرفته است

نخستین نشانه ھای . گام برای زوال پیوندھای سیاسی بحرین با ایران در این زمان توسط انگلیس برداشته شد

در جریان چالش با دولتمردان ایرانی  ار انگلیس، وزیر مخت) ٢٢(چشمداشت انگلیس به بحرین در سخنان ھنری ویالک، 

ھنگامی که وی از موافقت دولت ایران با واگذاری پایگاه ھای انگلیسی در . ھـ ق آشکار شد١٢٣۵/م١٨٢٠در مارس 

  )٢٣. (کرانه ھای خلیج فارس ناامید شد، تھدید کرد انگلیس، بحرین را اشغال خواھد کرد

مدت ھا پیش از حمله به جواسم و انعقاد قرار داد مشخص کرده بود و فقط به دنبال بنابراین انگلیس ھدف خود را از 

قرارداد «: م در نقش نماینده بریتانیا می نویسد١٨٢٠دنیس رایت پس از قرار داد . فرصتی برای تحمیل و اجرای آن بود

یفه اصلی مسئولیت می بایست وظ - از این پس وی -م نقش نماینده شرکت ھند شرقی را دگرگون ساخت ١٨٢٠

او دیگر تاجر نبود بلکه . برعھده گیرد  اجرای این قرارداد و قراردادھای بعدی را که با شیوخ عرب منعقد می گردید،

شخصیت سیاسی مھمی بود که با کمک نیروی دریایی که حال به صورت دائمی در خلیج استقرار داشتند، قدرتی را 

این موضوع به خوبی نشان می دھد در پی برنامه ھای از پیش تعیین شده  )٢۴(»که نماینده آن بود اعمال نماید

  .انگلیس اھداف دیگری خودنمایی می کند

  قرار داد منع تجارت برده

از دیگر سیاست ھای انگلیس در منطقه مبارزه با تجارت برده بود و کسی از مبارزه با آن سخن می گفت که در آن 

ھای امپریالیستی و استعماری بود و ھزاران نفر را به عنوان برده در جای جای زمان، خود غرق در اجرای سیاست 

انگلیسی ھا به بھانه ی مبارزه با برده داری به دنبال آن بودند که حق بازرسی و ) ٢۵. (جھان به خدمت خود گرفته بود

آنان در سال . مل داشته باشندتفتیش کشتیھای تجاری را بدست آورند و بر جریان تجارت و حمل و نقل کاال نظارت کا

آخر سلطنت محمدشاه، وی را تحت فشار گذاشتند که به قرارداد منع برده فروشی که بین پنج کشور اروپایی امضاء 

  )٢۶. (با مرگ محمدشاه این مسئله به تعویق افتاد. شده بود بپیوندد

چه لزومی داشت که کشوری در خاورمیانه و  سئوال اینجاست که با توجه به امضای قراردادی بین پنج کشور در اروپا

: آن ھم خلیج فارش ششمین امضاء کننده آن باشد؟ واداال، نایب کنسول فرانسه در خلیج فارس، در این رابطه نوشت

به طور خالصه تمام کسانی که در کرانه ھای خلیج فارس، سکنی گزیده اند، مجبورند در برابر نیروی انگلستان کمر 

  )٢٧. (»ا انگلیسی ھا ھمه چیز را کنترل می کنند و ھیچ گونه مداخله یا اعتراضی را نمی پذیرندخم کنند، زیر

امیرکبیر می دانست در صورت امضای قرارداد منع تجارت برده با بریتانیا، اختیار ایران در خلیج فارس از گذشته ھم کمتر 

گردد و این به معنای پایان یافتن دریانوردی ایرانیان در می شود و در مقابل، بریتانیا اختیار دار کامل خلیج فارس می 

اما با . خلیج فارس و از دست رفتن بخش زیادی از درآمد ایران که از طریق تجارت دریایی به دست می آمد، می شد

مضا رسید که م قراردادی بین ایران و بریتانیا به ا١٨۵١/م١٢۶٩مرگ وی ھمه چیز به نفع بریتانیا تغییر کرد؛ زیرا در سال 

به موجب آن انگلیسی ھا حق داشتند به بازرسی کشتیھایی که مظنون به حمل برده بودند بپردازند و در صورت 

مشاھده برده در آن، برده ھا را خارج کرده و کشتی و کارکنان و اموال آنان را آزاد سازند، اما در آن حرفی از توقیف و 

ھمین قرارداد، پس از صلح بین ایران و انگلیس پس از عملیات نظامی ھرات و  )٢٨. (ضبط کشتی و اموال آن نیامده بود

  )٢٩.(م به دت ده سال دیگر تجدید و تمدید شد١٨۵۶انعقاد معاھده پاریس، مجددًا در سال 

قرارداد دیگری که به صورت رسمی و قانونی بحرین را تحت الحمایه انگلیس می نمود، در دوران حکومت شیخ عیسی 

ی آل خلیفه منعقد گردید؛ به موجب قرارداد اخیر، اقامت یک نماینده دائمی انگلیسی در بحرین به منظور بن عل

این نماینده حق مداخله در امور . رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی و مشاوره با شیخ در امور حکمرانی پذیرفته شد
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تا . نماند و ھمه امور تحت اختیار انگلیس قرار گرفت با این قرارداد، دیگر حقی برای ایران باقی. گمرکی را نیز داشت

پیش از این، نماینده سیاسی انگلیس که از او به عنوان نماینده مقیم نیز یاد می شود در بوشھر اقامت داشت و در 

ین و اما نماینده مقیم در بحرین معنایی جز انکار حق قانونی ایران در بحر صورت نیاز خود را به بحرین می رسانید؛ 

این گونه بود . تالشی جدید در جھت نابودی پیوندھای میان دو سرزمین، چه معنای دیگری می توانست داشته باشد

که شیوخ ساکن بحرین در دوره انحطاط قاجاریه، از ضعف دولت مرکزی ایران سوء استفاده کردند و به موجب 

لت انگلستان منعقد کردند، به تدریج بر نفوذ خود در م با دو١٨٩٢و  ١٨٨٠، ١٨۶١، ١٨٢٠قراردادھایی که در سال ھای 

  .م دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل شناخته است١٨٢٠آن سرزمین افزود و بعدھا مدعی شدند از زمان قرارداد 

  انگلیس و ایجاد کشمکش بین شیوخ آل خلیفه: ج

رین، ایجاد اختالف و دشمنی در میان سران و یکی دیگر از ابزارھای کارآمد انگلیس برای نفوذ و دخالت در امور بح

بزرگان آل خلیفه بود؛ از آنجا که انگلیسی ھا از ارتباط میان شیوخ محلی بحرین و والیان فارس اطالع یافته بودند، برای 

استفاده می » سیاست تفرقه بیندازد و حکومت کن«تغییر در وضعیت حکومت و انصاب شخص دست نشانده خود، از 

مثًال شیخ عبداهللا که شخص مقتدری بود و حدود بیست و دو سال حکومت کرد، از مداخله انگلیس ھا در امور . کردند

از این رو انگلیسی ھا نیز مخالفان شیخ را تحریک کرده و با چند فروند کشتی به بحرین حمله . بحرین ممانعت می کرد

  )٣٠. (کردند که در نتیجه شیخ عبداهللا فرار کرد

حکمفرمایی شیخ محمد بن خلیفه و نامه نگاری میان وی و دربار ایران و اظھار اطاعت وی نسبت به دولت در دوران 

اسداهللا میرزا حاکم بوشھر، در . ایران، انگلیس احساس خطر نموده، درصدد برآمد تا اوضاع را به نفع خود تغییر دھد

از ھنگامی که «: رین پرداخت و به نقل از وی نوشتنامه ای به وزارت امور خارجه به تشریح سخنان فرستاده شیخ بح

بیرق ایران را ما برده ایم بحرین و خود را بسته و رعیت دولت علیه ایران دانسته ایم، از آن سال تا به حال سفرای 

ی ما از آن ھا آسوده نیستیم و م. دولت انگلیس بنای بدسلوکی و بدرفتاری را گذارده ما را اذیت و آزار می نمایند

  )٣١(» .خواھیم در ظل حمایت دولت ایران از اذیت ایشان ایمن باشیم

انگلیسی ھا برای تغییر وضعیت موجود، برادر شیخ محمد به نام علی را تحریک نمودند تا بر ضد شیخ محمد خلیفه 

  .یدو این کار را تا جایی پیش بردند که منجر به نزاع بین آن دو و زخمی شدن علی گرد) ٣٢. (عمل نماید

به  ١٢٧۶شوال  ١٨میرزا مھدی خان، منشی مھام خارجه فارس، پیش از سرنگونی حاکم بحرین، در نامه ای به تاریخ 

وزارت امور خارجه درباره فعالیت ھای انگلیسی ھا در بحرین ھشدار داده و آماده باش قوای ایران را برای رھسپار 

  )٣٣. (شدن به بحرین درخواست کرده بود

  :سدکرزن می نوی

/ م١٨۶١در . ھمیشه در پی دسیسه بازی و فساد بود  ،]نسبت به انگلستان[شیخ محمد با وجود اظھار اطاعت 

نامه ھایی که شیخ محمد به تھران نوشته و استمداد و استغاثه می کرده (ق برای جلوگیری از نیرنگ ھای او ١٢٧٧

ا انگلستان بسته ولی ھیچ عھدنامه و امضایی نمی عھدنامه دیگری در تأمین صلح و مودت ب )است را نیرنگ دانسته

منظور کرزن از (ق دوباره به دزدی دریایی مشغول شد ١٢٨۴/ م١٨۶٧توانست این روباه پیر را مانع شود و در سال 

  )٣۴). (دزدی دریایی، حمله بحرین به قطر برای به اطاعت ایران درآوردن شیخ آن جا بود

جایی پیش رفت که شیوخ بحرین از شیخ عیسی به بعد در ھمان آغاز حکمرانی،  روند دست نشاندگی حکام بحرین تا

برای نمونه شیخ حمد پسر شیخ عیسی به سال . خود و تبار خود را تابع انگلیس و فرمانبرداری آن اعالم می داشتند

را به دوش می بنا به فرمایش دولت علیه بریتانیا من امروز مسئولیت حکومت این کشور «: م نوشت١٩٢١/ق١٣٣٩



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

  )٣۵. (»گیرم

از این زمان به بعد، پیوند آل خلیفه و انگلستان چنان مستحکم شد که دلوت ایران، دیگر نتوانست حاکمیت ملی خود را 

  بر قطعه ای از خاک ایران، یعنی مجمع الجزایر بحرین، اعمال نماید؛

ــق  ــابع تحـ   : قیمنـ

ــریآدم .1 یت، ف ، ام(١٣٢٣)دون  یر و ایرکــبی ورق(ران  ــار ی یا یاسیخ سیاز ت ــران)ران ــاه آذر، ج: ، تھ ١بنگـــ .  

یاسـدپور، حـم   .2 (١٣٧٨ د  ــار ،( ــادیت ــار یخل یاسیو س یخ اقتصـــ ــر افش ــارس در عص ــرانیه و زنــدیج ف  :ه، تھ

ــق    .چاپ اول ،یقــات و توســعه علــوم انســان   یمؤسســه تح

ــاس،  .3 ــال عبـ (١٣٢٨ اقبـ ــات ،( ــر  یمطالع ــاب بح ــران یر و سواحل خلین و جزایدر ب ــارس، تھ  چاپخانـــه :ج ف

  .مجلس    

ــداالمیام .4 ن، عبـ (١٣٧٠ ی ــر ،( ــافع بـ ــانیمنـ یا در خلیت عل: ج فــارس، ترجمــه ــران ،یرجب ی ام: تھ   .ریر کــبی

(١٣۶٨ جان  ،یپــر .5 ــر ،( یک عل: م خان زنـد، ترجمـه   ــران ،یمحمد ساک  ی ــو : تھ ــر ن نش .  

(١٣۶٣ دلـــدم، اســـکندر  .6 یخل ،( ــران  ــارس، تھ مؤسســه انتشـــارات نـــو : ج ف   .نی

یعن، اسما یرائ .7 ، در(١٣۵٠)ل ــوردی یرانیا یان ــران ٢ج: ان، تھ   .چاپخانـــه ســـکه ،

یت، دنیرا .8 ــل(١٣۵٩)س  ، انگـ ــسیھا در ا یسی ــتران   ین صــدریران، ترجمه غالمح ــران، اخ ــار، تھ   .افش

ــل. تومــاس  ،کــسیر .9 ام ک ب ،یج ،ی (١٣٨٠ ی  ــه   یایاعـراب و تجـارت بــرده در در  ،( ــن زنگن ــه حس ــارس، ترجم  ،پ

ــو ،رازیش ــارات نـ   .راز، چاپ اولید شیانتشـ

ن قلــم، عــلیزر .10 (١٣٣٧ ی ــریسرزم     ،(   .چاپ ھــنربخش ،ن از دوران باســتان تــا امــروز، تھــران   ین بح

ــلطنه میسد   .11 ــینــاید الســ محمدعل ،ی (١٣٧٠ ی  ــار ،( ــریخ مســقط و عمــان، بحــریت ــح ،ن و قط ــه تصـ  ح ویبـ

ــران، دن  ،یه احمــد اقتــداریتحــش ــه تھ   .کتــــاب یایب

، نـــبرد (١٣۶۶)محمود  ،یطلــوع .12 ــران، پ یقدرت ھا در خل  ــارس، تھ   .ک ترجمه و نشــر، چــاپ اولیج ف

یم ،یر نژاد ارشــادیظه .13 (١٣٨۵ نــا  ــز ،( یده اسناد خــلیگ ــارس، ج ، چ اول، تھـــران، دفـــتر مطالعـــات۵ج ف  

  .ین الملـــلیو ب یاسیس

ــل .14 یلین، ویفرانکـــ (١٣۵٨ ام  ران در سال ھایمشــاھدات ســفر از بنگــال بــه ا    ،( ١٧٨٧ی   ترجمــه،1786-

ــن ین جاومحس ــران، ب ــرکز ایاد فرھنـگ و ھــنر ا یدان، تھ ــق یرانیران، م ــار یتح ــات ت   .یخیق

ــد .15 عل ،فرھمن (١٣۶٨ ی  ــار  ،( ــلنامه تــ ، عنــوان مقالــه ٣١سال ھشــتم، شــماره  ،یخ روابط خــارجیفصــ  

ــل یکـــارگردن » ین از ایه بحــریس در تجــزیانگـ ١٨۵، صــص »ران -145.  

یو ،فلـــور .16 (١٣۶٨ لـم   ــران ،یابوالقاســـم ســـر  حکومــت نادرشــاه، ترجمــه  ،(   .تــوس ،تھ

ــام .17 ــائم مقـ یجھانگ      ،یقـ (١٣۵٠ ر  ــر ،(  نوبـــت یب ،یج فـــارس، تھـــران، کتابخانـــه طھـــوریل خلین و مسا  یبح

  .چاپ

، ا(١٣٧٣)کرزن، جــرج .18 ــضی  و یج دوم، تھــران علــم ،ید مازنــدرانیوح یران، ترجمــه غالمعــلیه ایران و ق

  .یفرھنــگ

(١٣۵٣ محمود ،محمود .19 ــار ،( ــلیا یاسیخ روابــط سیت  س در قــرن نــوزدھم، تھــران، شــرکت یران و انگـ

ــرکاء  ینســب ــال و شـ ،اقبـ ٢و١ج  .  

ــر یمقــدس .20 ،یجعف (١٣۶٨ محمود  ــا پیج فـارس مھـد پـارس   یخل ،(  موجز از محمد جواد یوست   یان، ب
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ــال، چــاپ اول ،مشــکور، تھــران    .اقب

ــان  .21 ــور گرگـ ،یمنشـ (١٣٢۵ ع .م ــل یس ،(  جا، چاپخانــه ین، بیر بحــریج فارس و جــزایس در خلیاســت انگ

  .یمظاھر

موحد، محمد عل .22 (١٣٨٠ ی  ــناد بــر (مبالغــــه مســــتعار  ( اس ــانی ــب ویوخ بر جــزایش یا و ادعایت  ر تنـ

  .تھـــران، کارنامـــه ،(یابومـــوس

(١٣۵٠ نشــات، صــادق   .23 ــار ،( ــارسیخل یاسیخ سیت ــب   ،ج ف ــرکت نس ــران، ش   .کـــانون کتــــاب  یتھ

محم ،یوثــوق .24 ــاقر (١٣٨۴ دبــ ــواریخل ،(   .تھران، ســمت ،ج فارس و ممالک ھمج
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