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  : مقدمه

اي كه در زمان  او پيدا كرده بـود كاسـته شـد و     بعد از نادر شاه روابط خارجي ايران از توسعه

محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثماني و نمايندگيهاي تجارتي دول اروپـايي در خلـيج   

  . فارس گرديد

صــلح و  مــردم از يــك دورة ) 1779-1757(د ســال حكمرانــي كــريم خــان زنــ 22در مــدت 

آرامش برخوردار شدند و توانستند خرابيهايي كه در اثر جنگهاي داخلي به وجود آمـده بـود   

و در اين دوران دوباره پاي اروپائيها به ايران باز شد زيرا قبل از آن بر . تا حدودي ترميم كنند

  . تجاري اروپايي در ايران تعطيل شده بودهاي  اثر حمله افغانها و اغتشاشات داخلي نمايندگي

  : خوريم به طور كلي در مناسبات سياسي خارجي كريم خان زند به دو دسته از كشورها بر مي

  كشورهاي همسايه مانند عثماني و روسيه و تا حدودي هندوستان  -1

  كشورهاي اروپايي  -2

ران به دليل سوابقشان از زمـان  دستة اول كشورهايي هستند كه ارتباط آنها با دولت مركزي اي

صفويه بيشتر جنبة سياسـي داشـت تـا تجـاري و بازرگـاني و در دسـته دوم كشـورهاي هلنـد،         

انگليس و فرانسه قرار دارند كه انگيزة اصلي ارتبـاط آنهـا بـا ايـران كسـب سـود و منفعـت از        



  ٣

وري سـودآور  طريق ايجاد دفاتر بازرگاني در بنادر خليج فارس بـود، چـه آنهـا ايـران را كشـ     

  1.دانستند مي

خواستند در روابـط خـود بـا ايـران بـا امپراطـوري وسـيع و         اين كشورها با توجه به اين كه مي

گسترده عثماني رقابت نمايند و به نوعي موازنة قوا دست يابند تا براي گسترش روابط خود با 

  . جب شوندايران عمالً باعث تضعيف و يا محدوديت قدرت رو به گسترش عثماني را مو

سياست خارجي كريم خان زند در ارتباط با دسته اول گاهي به مصالحه و گاهي بـه جنـگ و   

در رابطه با كشورهاي اروپايي وكيل ابتدا سعي كـرد بـا   . انجاميد –بجز هندوستان  –درگيري 

توجه به ضعف مفرط نيروي دريايي خود كمك و پشتيباني آنها را در سركوبي مير مهنـا كـه   

و بنادر جنوبي ايران و راههاي آبي خليج فارس را ناامن كرده بود به دست بيـاورد تـا   سواحل 

جايي كه حتي در رابطه با مزاحمتهاي اعراب بين كعب به رهبـري شـيخ سـليمان تعهـد كـرد      

خسارت وارده به كشتيهاي انگليسي كمپاني هند شرقي را جبران كند ولـي وقتـي دورويـي و    

طرحهاي خود مشاهده كرد، دست به اقدامات ديگري زد كه به آن  ضعف پشتيباني آنها را از

  . شود پرداخته مي
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در عهد كريم خان هر چند روابط تجاري ايراني بيشتر با انگلستان بود اما چون بـا هوشـمندي   

ديد چگونه انگلستان بر تار و پود اقتصادي هندوستان مسلط شده است سعي كـرد   خاصي مي

  .تهاي اقتصادي و بازرگاني انگليس نسازدهرگز خود را اسير سياس

  روابط ايران و عثماني 

سياسي داشت اگـر چـه ارتبـاط بازرگـاني را       در عصر زند مناسبات ايران و عثماني بيشتر جنبة

مرزهاي طوالني مشترك بين دو كشور، اختالفات سياسي بـر سـر   . توان ناديده گرفت نيز نمي

و گـاه جانبـداري از برخـي     -گرفت تقابالً صورت ميكه اغلب م –اشغال برخي مناطق مرزي 

اعراب مرزنشين از جانب يكي از دو كشور، وجود اماكن مقدسه شيعيان در خاك عثمـاني و  

عالقة شيعيان ايران به زيارت ايران اماكن و باالخره راه تجاري ايران به بازار تجـارت جهـاني   

لت ايـران و دولـت عثمـاني را تشـكيل     از طريق عثماني به طور كلي موضوع اصلي ارتباط دو

زماني به دليل برخي از اين موارد و گاه به علت تشديد يكـي از آنهـا روابـط ايـران و     . داد مي

  . گرفت  عثماني شكل ديگر به خود مي

البته راه زميني و تاريخي تجارت ايران به مركز مهم بازار وقت يعني حلب از خـاك عثمـاني   

هـا   با اين همه تجار ايراني هفته ها و ماه. تر بود ها كوتاه به ساير راهگذشت و اين راه نسبت  مي

بردند تا بتوانند كاالهاي خود را در مراكز تجاري وقت در نواحي  در كشور عثماني به سر مي

بايسـتي   غرب عثماني عرضه كننـد، البتـه غيـر از مخـارج راه و هزينـه حمـل و نقـل، گـاه مـي         
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. همچنين زوار ايراني نيز گاه از پرداخت عوارض معاف نبودنـد  عوارض سنگيني نيز بپردازند

گرفتند كـه گـاه تلفـاتي نيـز بـه همـراه        آن ايرانيان مسافر مورد آزار عثمانيان قرار مي افزون بر

  1.گذارد داشت همچنين عوامل ديگري نيز بر مناسبات ايران و عثماني تأثير مي

ل راسـت ارونـد رود سـاكن بودنـد و از     در زمان كريم خان اعـراب بنـي كعـب كـه در سـاح     

تعديات والي بغداد به ستوه آمده بودند به سرداري شـيخ سـليمان از ارونـد رود گذشـته و در     

هنگاميكه كريم خان مشغول انتظام امور غرب ايران بود . ناحيه فالحيه خوزستان ساكن شدند

فارس بـر روي مسـافران   شيخ سليمان چند زورق فراهم آورد و مدخل اروند رود را در خليج 

و كشتيهاي تجاري بست و به ويژه براي ابزار مخالفت با والي بغداد و حاكم بصـره كشـتيهاي   

  2.عثماني را در دهنه رود توقيف كرد

زمانيكه كريم خان در سيالخور بود سفيري به نام محمد آقا سالم آغاسي از طرف عمرپاشـا،  

كه اگر كريم خان بخواهد قبيلة بني كعب را كـه   والي بغداد به خدمت او رسيد و پيغام آورد

براي والي بغداد مزاحمت هايي ايجاد كرد كه است سركوب كند دولت عثماني با در اختيـار  

وكيل با اين پيشنهاد موافقت كرد، اگر  چـه  . گذاشتن كشتي و آذوقه او را ياري خواهد كرد

آنچنان كه از جانب عمرپاشا قول كريم خان در رفع مزاحمتهاي اعراب بي كعب كوشيد، اما 

                                           
  .١٩١-١٩٢معين، صص : ورهرام، غالمرضا، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زنديه ، تهران -  ١
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اي براي عدم اطمينـان بعـدي    داده شده بود، كمكي از عثماني دريافت نكرد و همين امر زمينه

  1.به دولت عثماني را به وجود آورد و تأثير در تيرگي روابط ايران و عثماني گذاشت

از خرم آبـاد   جريان آن به اين شرح بود كه كريم خان پس از قبول درخواست دولت عثماني

وارد شوشتر شد و بعد از انتظام امـور داخلـي    1178و دزفول گذشت و در اوايل رمضان سال 

لرستان و خوزستان به سركوبي اعراب بني كعب پرداخت، شيخ سليمان چـون تـاب مقاومـت    

سپس تالش كرد كه با ايرانيـان از در  . نداشت از دسترس سپاه ايران دور شد و به دريا پناه بود

شتي درآيد، به همين منظور پيكي بـه نـزد كـريم خـان فرسـتاد و اعـالم داشـت، چنانچـه بـا          آ

اش در خاك ايران به راحتي زندگي كند حاضر است مطيـع خانـدان زنـد باشـد و حتـي       قبيله

خان زند چون تركهـا بـه تعهـدات    . پسر خود را به عنوان گروگان به دربار كريم خان بفرستد

گذاشتن كشتي و آذوقه عمل نكردند از تقاضاي شيخ سليمان استقبال  خود مبني بر در اختيار

امـا مـاجراي بنـي    . كرد و زكي خان و سپاه او را كه مأمور جنگ با بني كعـب بـود فراخوانـد   

  . كعب خاتمه نيافت

هاي كريم خان با او دوباره داستان بني كعب را پيش آورد، پـس   هاي مير مهنا و درگيري فتنه

ها درگيـر شـد    م خان از نواحي غرب به شيراز شيخ سليمان دوباره با انگليسياز بازگشت كري

كننـد وي   ها را براي سركوبي ميرمهنا با او همكاري مي دو فروند از كشتي 1179و در تابستان 

                                           
  .١٩٥معين، ص : تهران. اعي ايران در عصر زنديه ورهرام، غالمرضا، تاريخ سياسي و اجتم -  ١
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خواهند داد و بيست هزار تن از سپاهيان خود را از  نيز آنان را در جنگ با شيخ سليمان ياد مي

1.خواهد فرستاد راه خشكي به كمك
   

ظاهراً عالقة كريم خان به سركوبي مير مهنا كه مشكالت فراوانـي توليـد كـرده بـود موجـب      

شده بود  تا وكيل الرعايا عليرغم عفو و بخشيدن اعراب بنـي كعـب، انديشـة محـدود كـرد ن      

قدرت آنان را در سر بپرورانـد، از همـين رو وقتـي آوازة قـدرت نمـايي ميرمهنـا در سـواحل        

يج فارس پيچيده محمد صادق خان اعتضاد الدوله ، برادر كريم خان كه در غياب او امـور  خل

فارس را بر عهده داشت ، سپاهي مجهز  به سركوبي ميرمهنا فرستاد، اما اين سپاه با مقاومـت و  

ها در هم شكست و به جانب شيراز عقب نشست، كريم خان سپاه ديگري را بـه   تهاجم زعابي

ميرمهنـا كـه در خـود يـاراي     . گونه خان افشار عليه ميرمهنا تجهيز و اعزام كرد فرماندهي امير

عقـب  ) نزديـك خـارك  (ديد ابتـدا بـه جزيـرة خـارگو      مقابله با سپاه جديد كريم خان را نمي

نشت و سپس به علت بي آبي و نامناسب بودن آب و هوا متوجه جزيرة خارك شد و آنجا را 

از اين پـس تاخـت و تازهـاي ميرمهنـا در خلـيج      . ا خارج كرده با قهر و غلبه از چنگ هلندي

فارس به شهرت افزايش يافت و متمردين را به علت دستبرد و شلتاق او نه عبور از سمت دريا 

                                           
  .٧٩،ص ١٣٧٥نشر ندا، : پناهي سمناني، كريم خان زند، تهران -  ١
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امكان داشت و نه احدي از تجار  و مسافرين از انديشه راهزني او قـدم بـه سـاحل بحـر عمـان      

  1. توانست گماشت

سات انگليسيها را در بند ريگ ويران ساخت و با حمـالت دريـاي   تأسي 1169ميرمهنا در سال 

. خود تجارت را در خليج فارس و زيانهاي بسياري به بازرگانان انگليسي در بوشهر وارد كـرد 

بنابراين براي سركوبي ميرمهنا عالوه در ايران، دولت عثمـاني هـم كـه از ناحيـه بصـره دچـار       

ليسـيها كـه تجـارت خـود را در خلـيج فـارس مختـل        زيانهايي زيادي شده بود و همچنين انگ

  2. كردند ديدند اظهار عالقه مي مي

عالوه بر اينها، بازرگانان و مسافرين نيز  كه در امان نبودند، دست به دامان كريم خـان شـدند   

و دفع و ي را خواستار گرديدند، كريم خان نيز ابتدا دو سال به ميرمهنا فرصت داد تا مگـر  او  

ود دست بردارد و چون او بر شرارت خود افزود، زكي خان را مأمور سـركوبي او  از روش خ

كرد و به شيخ سليمان رئيس طايفه بنـي كعـب و شـهبنداران كنـگ و بنـدرعباس و بوشـهر و       

كنگان فرمانهايي فرستاد تا زكي خان را در دفع ميرمهنا ياري دهنـد، ميرمهنـا از شـش جهـت     

موجب شد تا بسـياري از هواخواهـان و يـاورانش توطئـه      در خطر قرار گرفت و هم اين وضع

  3.قتل او را چيدند

                                           
  .٢٧٦زرين، ص : غفاري كاشاني، ابوالحسن، گلشن مراد، به اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، تهران  -  ١
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در اين زمان زكي خان نيز كه براي سركوبي وي به نيروي دريـايي نيـاز داشـت بـه انگليسـيها      

امتيازات داد تا آنان وسايل بحري و نيـروي الزم را در  اختيـار زكـي خـان قـرار دهنـد، ولـي        

ر اختيار او قرار دادنـد  كـه باعـث رنجـش كـريم خـان و       عمالً فقط يك كشتي كوچك را د

بدبيني وي نسبت به سياستهاي انگليس گرديد، زكي خان راه رسيدن آذوقـه بـه ميرمهنـا را از    

هر سو بست و به حاكم بنادر جنوب و روساء عشير سواحل خليج فارس دستور داد كشتيها را 

رمهنا از ترس اينكـه بـه كلـي نـابود شـوند      آماده كنند، در چنين اوضاعي ، متحدان و ياران مي

  1. تصميم گرفتند رئيس خويش را دستگير و تحويل دهند

از زعماي طايفه زعابي، روزي كه ميرمهنا بي خبر از همه جا به  از همين رو حسن سلطان نامي

سير و گشت در بازار مشهد مشغول بـود بـا جمـاعتي از يـاران خـود بـه او هجـوم بردنـد، امـا          

سـرانجام  . با زحمت از چنگ آنان جان به در برد و با چند تن از ياران خود به دريا زد ميرمهنا

ميرمهنا با شجاعت خود را به دريا رساند ولي كشتي ميرمهنا و غالمان او در دريا اسير طوفـان  

شدند و چون شب بود و تاريكي راه تشخيص آنها را بسته بود از اين رو سحر گاه خود را در 

ه ديدند و چون دريا هم طوفاني بود، سپس راه بازگشت  هم نداشـتند خاصـه كـه    ساحل بصر

آذوقه آنها هم تمام شده بود، ميرمهنا كه از نفرت مردم بصـره نسـبت بـه خـود آگـاه بـود در       

صدد برآمد به صورت ناشناس براي تهيه آذوقه داخل شهر شود و سـپس مجـدداً بـه دريـات     
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ديرينـه از او در دل داشـتند و در     كه ضررهاي كلي و كينـة  بازگردد اما جمعي از اهالي بصره

كنار  دريا كشتي او را ديدند و وي را شناختند وي را دستگير و نزد حاكم بصـره بردنـد و بـه    

  . دستور عمر پاشا به قتل رسانيدند

  : فرار ميرمهنا به بصره و قتل  او معتقد است  اصفهاني دربارة نامي

رفتن به بصره را نداشت طوفان او را به بصره و مردم بصره كه از دسـت   با آنكه ميرمهنا خيال«

او هزاران صدمه و رنـج ديـده بودنـد بـر سـر او تاختنـد وي را اسـير و محبـوس كردنـد و بـه           

عمرپاشا والي بغداد گزارش دادند، عمر پاشا هم دستور قتل او را صادر كرد و به طور مخفـي  

  1».وي را به قتل رسانيد

ميرمهنـا مجبـور شـد بگريـزد و حـاكم      «لكم نيز در كتاب خود در اين رابطه نوشـته؛  سرجام م

بصره، علي الفوراً او را گرفته به قتل رسانيد و جسـد او را بـه صـحرا انداختـه طعمـة سـگان و       

  2».عبرت كسان آن بعد ساخت

كشندگان  به هر حال ميرمهنا به قتل رسيد اما ماجراي او پايان نيافت، اينك كريم خان مدعي

او شده بود، وكيل با عنوان اينكه ميرمهنا يك ايراني بوده و دولت عثماني موظف بـه تحويـل   

  . او به دولت ايران بوده و حق قتل او را نداشته به سختي اعتراض كرد

                                           
  ٦٢نامي اصفهاني، ميرزا محمد صادق موسوي، همان كتاب، ص  -  ١
  .٢٨٣، ص ٢/ جمه ميرزا حيرت، جمالكم، سرجان، تاريخ ايران، تر -  ٢



  ١١

از همين رو فرمود فرماني عقاب آميز به سليمان پاشاي مسلم بصره نوشتند كه اي مرد خام بي 

و اي جاهل برگشته بخت سيه روزگار و اي مغرور تنگ مغز از خود بيگانه و تجربه ناهوشيار 

چـاكر يـاغي و   . . .  اي كوردل بدتر از ديوانه پا از دايرة حيا و ادب و انصـاف بيـرون نهـادي    

در حقيقـت ميرمهنـا صـاحب سـيف و قلـم و بـه       . . .  روگردان ما را از تو چر ا بـردار كـردي   

استه بود و از كشور روم، خونبهـايش بـيش اسـت، سـپس بـر مـا       كماالت صدريه و معنويه آر

واجب و الزم است كه خونبهاي چاكر رشيد نادر خود را از تـو بگيـريم، خالصـه آنكـه ، يـا      

عادله خاتون خواهر پاشاي بغداد را از بر اي ما بفرستيد يا بصره را بـه تصـرف كـارگزاران مـا     

  1. جنگ باشيد بدهيد يا آمادة

داليل اختالف ايران و عثماني كه سبب لشكركشي ايران به بصره شد به شرح  به طور خالصه

  :باشد ذيل مي

برخي از مورخان يكـي از داليـل ايـن لشكركشـي بـه بصـره را در عهـد شـكني، دولـت           - 1

داننـد كـه دولـت عثمـاني بـرخالف       عثماني در جريان مبارزه كريم خان با قبيلة بني كعب مي

  . نظامي الزم را به كريمخان نكرد تعهدي كه سپرده بود كمك
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همچنين در ماجراي مربوط  لشكر كشي به عمان وقتي زكي خان عازم بنـدر عبـاس شـد     – 2

كريم خان از والي بغداد براي سپاهيان ايران از خشكي اجـازه عبـور خواسـت، در ايـن زمـان      

  . ها برخواستند عمانيعثمانيها نه تنها اين اجازه را ندادند بلكه با فرستادن آذوقه به ياري 

اعدام ميرمهنا به وسيلة والي بغداد كه كريم خان آنـرا بـه منزلـة دخالـت در امـور داخلـي        -3

ايران تلقي كرده، و اعتراضاتي عليه ايـن عمـل والـي بغـداد عنـوان نمـود ولـي هـيچ پاسـخي          

  . دريافت نكرد

ا از بوشـهر بـه بصـره    تجارتخانـة خـود ر   1188برخي معتقدند كه چون انگليسيها در سـال   -4

انتقال دادند، اين امـر موجـب اعتبـار و رونـق اقتصـادي بصـره و در مقابـل وارد آمـدن زيـان          

كريم خان كه از انگليسـيها بـه شـدت    . بسياري به تجارت خارجي ايران و بنادر ايراني گرديد

بصـره   از آنان بگيرد و هم خواست زهر چشمي آزرده خاطر شده بود، با حمله به بصره هم مي

  . را از رونق بيندازد تا دوباره تجارت بنادر ايران رونق يابد

پس ندادن اموال زوار ايراني و ايرانيان مقيم عراق كه طاعون آنها را به كام مرگ كشـيده   -5

بود از سوي والي عراق، و از زماني كه كريم خان استرداد اموال را از عمـر پاشـا در خواسـت    

  . هي والي مواجه شدتوج كرد اين مسأله با بي



  ١٣

بايستي   اخذ عوارض از ايرانياني كه قصد زيارت مكه و ديگر اماكن مقدس را داشته و مي -6

گذشتند در حالي كه در گذشته هيچگاه ، هيچ حكومتي چنـين بـاجي از    از خاك عثماني مي

  . حجاج نگرفته بود، به همين علت اين امر مورد اعتراض كريم خان زند قرار گرفت

برخي منابع نيز علت اختالف ايران و عثماني را در اواخر عهد كريم خان بـر سـر حمـايتي     -7

  . دانند كه كريم خان از واله كردستان معزول ساخت مي

ماجرا از اين قرار بود كه محمد پاشا برادر سليمان پاشا حاكم كردستان عراق بـود كـه بعـد از    

يله عمر پاشا خلع شده بود و كريم خان در مرگ برادر به حكومت آن ديار رسيده ولي به وس

. خواست برقراري مجدد او را داشت اما عمر پاشـا بـه ايـن درخواسـت  نيـز وقعـي نگذاشـت        

كريم خان سپاهي به سرداري علي مراد خان زند همراه محمد پاشا كـرد و آنهـا را بـه جنـگ     

مستي به دست تركان  اما در گرماگرم جنگ، جناب علي مراد خان در حال. عمر پاشا فرستاد

افتاد و به همين سبب ناگهان خود را در ميان سـنگر دشـمن يافـت و لشـكريان بـي سـردارش       

كـريم خـان   . منهزم شدند، عمر پاشـا از تـرس كـريم خـان عليمرادخـان را روانـه ايـران كـرد        

  1.خواست او را بكشد ولي به باالخره به شفاعت صادق خان او را بخشود مي

را براي حمله به بصره و تسخير آن آمـاده سـاخت بنـابراين طـي نبردهـاي      حوادث فوق زمينه 

ابتدا به سرداري علي محمد خان زند و سپس صادق خان زند بصره محاصره شد، البته قبـل از  
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عبـداهللا بيـك كلهـر را بـه      1774اينكه جنگ ايران و عثماني شروع شود، كريم خان در سـال  

ران از سلطان عبدالحميد اول تقاضا كرد سـر عمـر پاشـا را    سفير اي. سفارت به استانبول فرستاد

  . براي كريم خان بفرستد  و گرنه سپاه ايران به بصره حمله ور خواهد شد

سلطان عبدالحميد كه در اين هنگام سخت گفتار جنگ با روسها بود دستپاچه شد و بالفاصله 

اي بـه   تاد و در ايـن نامـه اشـاره   اي به سفارت نزد كريم خان فرس محمود وهبي افندي را با نامه

روابط دوستي بـين ايـران و عثمـاني و جلـوس سـلطان عبدالحميـد شـده بـود و مسـئله بصـره           

بايستي توسط محمد وهبي مطرح گردد، محمد وهبي قصد داشـت تـا بـا ادامـه مـذاكرات       مي

داد كه پس از مرگ وكيـل كـه اكنـون سـالخورده      فرصت بيشتري بدست آورد و احتمال مي

امـا  . د مسئلة بصره حل خواهد شد، به ويژه كريم خان در اين زمان دچـار بيمـاري نيـز بـود    بو

كريم خان زير بار نرفت و چون دولت عثماني از عـزل و تنيـه عمـر پاشـا اسـتنكاف نمـود در       

يك سپاه شصت هزار نفري بـه فرمانـدهي بـرادرش صـادق خـان      ) ق. هـ 1188( 1775فوريه 

  1.مأمور فتح بصره نمود

بـه اهـواز و    1189پاه ايران به سرداري صادق خان زند، برادر كـريم خـان، اول محـرم سـال     س

روز پانزدهم همين ماه به كنار اروند رود رسيد، صادق خان دستور داد بـراي گذشـتن از آب   

هاي انگليسي، روي رودخانه پلـي از قـايق    بدون توجه به بارش توپهاي توپخانه بصره و كشتي
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ير زده شود، ضمناً دو هزار نفر از شناگران ماهر به آن طرف رودخانـه فرسـتاده   و الوار و  زنج

روز پـل حاضـر شـد و     18پـس از  . شدند  تا سازندگان پل را از سوي ديگر آب  ياري كننـد 

  1.سپاه خود را به آن سوي رودخانه بفرستد 1189صادق خان توانست اوايل صفر 

پيشـروي سـپاه ايـران در شـرايطي     . ان قرار گرفـت  بدين گونه شهر بصره در محاصرة سپاه اير

بود كه مدافعان بصره كه توسط نمايندگان تجارتي انگلستان با توپ و تفنـگ حمايـت شـده    

العاده عثمانيها و اهالي شهر مواجه شد، از همـين رو صـادق    بود، لذا سپاه ايران با مقاومت فوق

قابـل آن ايجـاد كننـد، در ايـن زمـان      هـايي در م  خان براي تصرف سريع شهر دستور داد قلعـه 

بسياري از اعراب منطقه بـراي مسـاعدت بـه طـرفين آمـادة شـدند از آب بگذرنـد و از جملـه         

كساني كه به ايرانيان كمك كردند يكي حاجي ناصر رئيس قبايل جزايـر بـود كـه در مقابـل     

يـران را  توانسـت محاصـرة قـواي ا    ها كه به راحتـي مـي   تعهد حفاظت از آب سدهاي رودخانه

جزايـر را بـه دسـت آورد، و     متالشي سازد به مدت يك سال زعامـت قبايـل و طوايـف ناحيـة    

عليـاي    بني كعب بودند كه قصد داشتند چهارده فرونـد كشـتي بـه قسـمت      ديگر  اعراب قبيلة

اروند رود كه محل استقرار سپاه ايران بود بفرستند كه با مخالفـت انگليسـيها مواجـه شـدند و     

در اين ميان اعراب عمان در صدد برآمدند به مردم بصره . د به سپاه ايران كمك كنندنتوانستن

كرنـد، امـا    كمك كنند آنان ارزاق و مواد غذايي خود را از طريق ايـران يـا بصـره تـأمين مـي     
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داد، به همين دليل ، با صد فروند كشتي جنگلي و  صدور كاال را به آنان نمي كريم خان اجازة

ولـي بـه هـر حـال اعـراب عمـان       . يگر آالت و ادوات به طرف بصـره آمدنـد  غير جنگلي و د

  1.آتش توپخانه ايران خود را به بصره برسانند توانستند در زير

سرانجام حاكم بصره بعد از سيزده ماه محاصره به علت كمبود آذوقه و عدم كمك جـدي از  

اقـوام خـود و    ا بـا تمـامي  سـليمان آقـ   1190سفر سال  28در روز . سوي بغداد ناچار تسليم شد

بزرگان بصره به خدمت صادق خـان رسـيدند و از وي امـان خواسـتند و چنـد روز بعـد سـپاه        

. ايران وارد بصره شد، به فرمان صادق خان هيچيـك از سـربازان دسـت بـه غـارت نگشـودند      

  2. هزار تومان غرامت جنگي بوسيله كريم خان تعيين شد 125پرداخت 

بدست صادق خان و ناصر خان مفتوح گرديد، صادق خان پـس از   1190به هر حال بصره در 

چهار ماه اقامت در بصره عليمحمد خان زند را در آنجـا گذاشـت و خـود بـا سـليمان آقـا بـه        

ــر       ــتان ب ــراب خوزس ــان قســمتي از اع ــاب صــادق خ ــد، در غي ــرادر آم ــه  خــدمت ب شــيراز ب

در ميان سپاه ايـران جمعـي از    عليمحمدخان حكمران بصره شوريدند و به وسيلة انداختن آب

ايشان را تلف كردند و حكمران زند  نيز به دست غالم خود بـه قتـل رسـيد، كـريم خـان بـار       

به تنبيه اعراب سركش و ضـبط بصـره روانـه نمـود      1192/ 1799ديگر صادق خان را در سال 

در ايـن  در آنجـا بـود،    1193صادق خان يا غيان را سركوب كرده و به بصره آمد و تـا صـفر   
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تاريخ كه خبر مرگ كريم خان به او رسيد به شيراز حركت نمود و چـون بصـره خـالي مانـد     

  . تركان عثماني به سهولت آنجا را بار ديگر به تصرف خود درآورد

فتح بصـره آخـرين قـدرت نمـايي زنـد و بلكـه آخـرين قـدرت نمـايي          «: به نوشته دكتر نوايي

را پس از اين تاريخ ديگر ما ايرانيـان در محاربـه بـا    ايرانيان در عرصة سياست خارجي بوده زي

موفق نيامديم بلكه دچـار شكسـتهاي فراوانـي     كشورهاي همسايه نه تنها به تصرف شهر مهمي

  1».در قفقاز و تركمن صحرا و خراسان شرقي و حتي در بوشهر شدم

آن در زمان، جنگ   البته به غير از اين موارد ارتباط ديگري هم دولت عثماني با ايران داشته و

اي بـه دربـار    محبـت آميـز و برادرانـه    بين روسيه و عثماني بود، در اين زمان ايلچي روم با نامـة 

كـه   سـلطان عثمـاني مايـل بـود بدانـد آيـا مـادامي       . كريم خان جهت جلب پشتيباني ايران آمد

ت از توانـد عثمـاني را از جنـگ حفاظـ     عثماني سرگرم جنگ با روسيه است، دولت ايران مي

شهرهاي بادكوبه و رشت و غيره مطمئن سازد، زيرا پشتيباني و هوشياري ايران در اين مناطق، 

گرديد كه روسيه بتواند از طريق اين مسير سپاهياني نقل و انتقال دهد بـه دنبـال چنـين     مانع مي

 اي نوشـت و دسـتوراتي چنـد دال بـر     اي به فتح علي خان قبـه  درخواستي كريم خان فوراً نامه

مواظبــت از ســواحل ايــران و غــرب دريــاي خــزر و شــهرهاي آن نــواحي بــه وي داد، همــين 
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برخوردهاي عثماني با روسيه باعث شده بود كه به طور كلي  روابط ايران و عثماني در عصـر  

  1. از آرامش نسبي برخوردار باشد –به استثناي چند مورد  -زند

  :روابط ايران و روسيه

رشاه افشار روسها مناطق مازندران و گـيالن و ديگـر نـواحي شـمالي     پس از آنكه در زمان ناد

ايران را تخليه كردند به علت آشفتگي اوضاع داخلي روسيه پس از مـرگ پتـر كبيـر تـا روي     

شايان تـوجهي بـا ايـران نداشـتند و چيـزي كـه معلـوم         كار آمدن كاترين دوم، برخورد نظامي

ن بـا قـدرت در برابـر تجـاوزات مـرزي روسـها       است اين است كه در زمان زنديـه هـم ايرانيـا   

  .كردند ايستادگي مي

كـه در   1775در زمان كريم خان روابط ايران و روسيه بـر اسـاس عهدنامـة تجـاري دوجانبـه      

زمان پتر كبير منعقد شده بود استوار بود، از اين زمان به بعد وقايع داخلـي ايـران موجـب شـد     

لـيكن دولـت   . بط آن با دولـت بـاختري قطـع گـردد    كه اين كشور از دنياي خارج مجزا و روا

روسيه پيوسته با ايران روابط سياسي داشت و هر بار كه هرج و مرج و انقالبات داخلي به ايـن  

داد و هـر بـار،    داد بي درنگ مرزهاي شمالي ايران را مورد تحديد قرار مـي  دولت فرصت مي

از طـرف ديگـر دريـاي خـزر     . قسمت كوچكي از خاك اين كشور را به بهانه اي مجزا كـرد 

بنـدر انزلـي در ايـران و    . زمينة مساعدي براي استقرار تجارت بين دو كشور فراهم كـرده بـود  
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  ١٩

هشتر خان در روسيه مهم ترين مراكز تجاري ايران و روسـيه از راه دريـاي خـزر بودنـد، ايـن      

بـا وجـود اغتشـاش و    بنادر كه در منتهي اليه راههاي كارواني ايران و هند قرار گرفته بودند و 

جنگهـاي داخلـي ايـران در حقيقـت     . هرج ومرج داخلي ايران مركز فعاليـت شـديدي گريـد   

  1.انعكاس بسيار خفيف و بي اهميتي در فعاليت تجاري اين بنادر داشت

، بيشتر سرگرم رقابت با كشورهاي اروپـايي و نبـرد   )روسيه(در اين زمان همسايه شمالي ايران 

خواست ايـران و عثمـاني را بـه هـم      سه كه با روسيه و اتريش درگير بود ميفران. با عثماني بود

نزديك و اين دو كشور مسلمان را عليه روسيه به جنگ وادار سـازد، از همـين رو پرسـيمون،    

به ايران و عثماني آمـد تـا ايـن     1751كشيش كه دررأس هيأت سياسي لوئي پانزدهم در سال 

نمائيها بين كريم خـان دو مـدعي ديگـر او در آغـاز     هدف را تحقيق بخشد در آشوب قدرت 

كار آنها و با اينكه موفق به مذاكراتي هم با عليمردان خـان، يكـي از سـه مـدعي كـه در ايـن       

رود در  زمان صدر اعظم ايران بود، شد ولي در نهايت نتيجه اي بدست نيـاورد و احتمـال مـي   

دهـد   ي باقيمانـده از پرسـيمون نشـان مـي    اما از گزارشها آشوب هاي ايران به قتل رسيده باشد،

كه روسها پس از قتل نادرشاه از راه تجارت با قفقاز به تحكيم و توسعة نفوذ خود در ايـاالت  

اين منطقه پرداخته بودند و به تعبير پرسيمون با استفاده از جنگهاي داخلـي ايـران موفـق شـده     

بـردي كـه بـين عثمـاني و كـريم      در ن. بودند تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص دهند
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  ٢٠

خان بر سر مسأله بصره در گرفت روسها سـفيري بـه دربـار كـريم خـان فرسـتادند و پيشـنهاد        

اين پيشنهاد در حالي بود كه روسها و عثمانيها نبردهـاي شـديدي را   . اتحاد عليه عثماني دادند

شـبه  . داده بـود  پشت سر گذاشته بودند و دولت عثماني هر بـار امتيـازات تـازه اي بـه روسـها     

جزيره كريمه را متصرف شده و حاكميت خوانين تا تار تحت الحماديه عثماني را پايـان داده  

  1.كريم خان از اين پيشنهاد استقبال كرد، اما اجل مهلت نداد كه آن را عملي سازد. بود

فرمانده روس و ينوويچ، پس از مدتي تفحص در سواحل درياي خـزر   1783/  1197در سال 

بندر انزلي و شهرهاي رشت، آمل، ساري و بار فروش با چنـد كشـتي وارد سـواحل ايـران      در

سفر وينوويچ به بهانه تجارت صورت گرفت، اما كشـتيهاي جهانبـاني   . در نزديكي اشرف شد

كـرد، تقاضـاي قطعـه اي زمـين جهـت       خود ايالـت مازنـدران را اداره مـي    كه به نيابت عمومي

نمود فعاليت هاي اين هيأت در سـواحل مازنـدران    كامات نظامياحداث ساختماني براي استح

بنا بر خواسته آغامحمد خان قاجار و فرمان فتح علـي خـان جهانبـاني و سـرداري حـاجي آقـا       

  2.عمرنلو خنثي گرديد

ق پوت كمين ژنرال روسي در اصفهان به حضور علي مراد خـان زنـد رسـيد و     1199در سال 

بر انحصار تجارت در گـيالن و مازنـدران و اجـازة احـداث بـه      تقاضاي دولت روسيه را مبني 

علـي مـراد خـان بـه علـت      . يك باب ساختمان در شهر در بندرها به اطـالع خـان زنـد رسـاند    
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  ٢١

جنگهاي داخلي و آشفتگي اوضاع با ايـن درخواسـت موافقـت كـرد در همـين زمـان دولـت        

يري از گسـترش تجـارت روسـها    فرانسه نيز نماينده اي به نام فريردوسووبوف به منظور جلوگ

  1.در ايران به دربار فرستاد و با علي مراد خان به مذاكره پرداخت

  .از روابط ايران و روسيه در زمان علي مراد خان اطالع چنداني در دست نيست

  روابط ايران و هند

دولت كريم خان با هندوستان كه داراي موقعيت اقتصادي و بازرگاني خاصي در منطقه بـود،  

وابط بسيار حسنه سياسي و تجاري داشت كه در تبادل سفرا و هيئتهاي بـين دو كشـور نمـود    ر

حاكم دكن حيدر علي خان بهادر به شيراز آمـد و بـه    سفير رسمي 1184در سال . كرد پيدا مي

مـاه   در دربـار مسـكن     2او هدايايي نيز با خود آورده بـود و مـدت  . حضور كريم خان رسيد

اد در رابطه با ورود سفير پادشاه هندوستان به شيراز و هدايايي كه وي گرديد مولف لگش مر

، 1184در اواخـر سـال   « : نوسـيد  به نشانه روابط دوستانه كهن خود به همـراه آورد چنـين مـي   

ايلچي عظيم الشأن كه صاحب دستگاه فراوان بود بـا نامـة عنبـرين مشـامه و مكتـوب دوسـتي       

از جمله دو زنجير فيل قوي پيكر منظر بعضي مرصـع آالت  ختامه و تنسوقات و هداياي اليقه 
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  ٢٢

از جانب حيدر نايي پادشاه واالجاه ملك دكـن در  ...قبل شمامه عنبرين و مميزه اشياء نفسيه و 

  »1. شيراز به درگاه داراي زمين و فرمانفرماي زمين آمد

ده اي از كريم خان وقتـي خبـر ورود ايلچـي را بـه دو فرسـخي شـيراز شـنيد، دسـتور داد عـ          

بزرگان امراي دولت وي با دسته اي از مطربان و نغمه سرايان بـه اسـتقبال او رفتـه و وي را بـا     

كمال احترام داخل شهر كنند وي را در ارگ به حضور پذيرفت و بر جميـع امـراي ايـران در    

  .صدر مجلس خود جاي داد

ر شـيراز وكيـل اذن   سفير هند نامه اي به كـريم خـان تقـديم كـرد و پـس از دو مـاه توقـف د       

مراجعت خواست اما هيچ گونه اشاره اي به محتواي نامه پادشاه نكـرد و جـواب نامـه اي كـه     

كريم خان به سفير ميرزا سليم خراساني فرزند موالنا علي اكبر مالباشي زمـان نادرشـاه داد تـا    

كـه  هنگامي 1190آن را به وي تسليم نمايد نمي كنـد، شـش سـال بعـد پادشـاه دكـن در سـال        

كريم خان موفق به فتح بصره شده بود، نماينده اي به نام محـب علـي خـان ايرانـي االصـل از      

اعاظم هندوستان كه ايلچي سابق سابقه و تشخص بيشتري داشت، بـا هـداياي نظيـر قماشـهاي     

به شيراز فرستاد، كـريم خـان بـه سـبك سـابق دسـتور داد در دو فرسـخي شـهر از او         ... نفيس

س او را به حضور پذيرفت محب علـي خـان نامـه پادشـاه هندوسـتان را بـه       استقبال شود و سپ

                                           
  ٣٠٣،ص ١٣٦٩گلشن مراد، به اهتمام غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، زرين،  غفاري، ابوالحسن، -  ١



  ٢٣

كريم خان تقديم كرد و پس از دو ماه توقف در شيراز با پاسخ نامه  وكيل به دكن بازگشت، 

  1.كريم خان اين بار سفيري را به دكن فرستاد

ي بسـيار بعيـد   متأسفانه منابع زنديه در مورد انگيزة اين دو سفارت هنـد سـخني نگفتـه انـد ولـ     

است كه هدف از اين مأموريتها صرفاً تعارفات معمـول سياسـي و احترامـات و تجديـد عهـد      

محتمل ترين اقدام اين سـفرا را بايـد تـالش در راه پايـان بخشـيدن بـه       .دوستي دو طرف باشد

جنگ ميان ايران و عمان به شمار آورد، ادامة اين جنگ از نظر روابط بازرگاني كه وي با هر 

طرف داشت به زيانش بود و بحران در اين لحظات با لشكر كشي امام مسقط بـراي درهـم    دو

  .كشيدن محاصرة بصره به اوج خودش رسيده بود

طبق گزارشهاي گروگانيهاي گمپاني هند شرقي به نامهاي بيومنت وگرين، كه در بندر ريگ 

كمك درياي و برقـراري   اسيد و به شيراز منتقل شدند، حيدر علي خان به كريم خان پيشنهاد

پيوندها و ازدواج را نپذيرفت ولي قول داد كـه در بنـدر عبـاس پايگـاهي بازرگـاني بـه آنـان        

  2.واگذار كند

به ايران آمد يعني درست زماني كـه لشـكر كشـي زكـي خـان بـراي        1188سفير هند در سال 

هرمـز بـه دسـت    بدليل اسارت او در جزيرة   اين عمليات نظامي. حمله به عمان صورت گرفت

سال بعد ناوگان دريـايي امـام مسـقط بـراي نجـات بصـره از       . شيخ عبداهللا بني معين ناكام ماند
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  ٢٤

محاصره سپاه زند وارد جنگ شد، و اين مويد اين مطلب است كه ايـن سـفرها كـه در رابطـه     

 با جلوگيري از اقدامات كريم خان عليه عمان بود، بي نتيجه بوده  است، چون عمانيها پـس از 

  .تحمل شكست و خسارتي سنگين بدون هيچ نتيجه اي  از برابر سپاه زند عقب نشستند

در هر حال محتواي نامه هاي دو طرف هر چه باشـد، تغييـري در روابـط دوسـتانه بـين كـريم       

چون از دير باز هندوستان به عنوان ملجأ و پناهگـاهي تبـديل   . خان و پادشاه دكن ايجاد نكرد

  .توانستند فشارهاي دورة نادري را تحمل كنند كه نميشده بود براي كساني 

آرامش دورة كريم خان براي اين افراد كه از علمـاي دينـي و سـفرا و ادبـاي برجسـته جامعـه       

  .بودند، زمينة مناسبي فراهم كرد تا آنان را مجدداً به ايران بازگرداند

ست نفر هند كـه در شـيراز از   تجارت هندوستان با ايران از طريق بي« :نويسيد كارستن نيبور مي

كند كريم خـان دسـتور داد بـراي تشـويق      گرفت، وي اضافه مي سكونت داشتند، صورت مي

اين بازرگانان هندي و ترغيـب آنـان بـه اقامـت در شـيراز از كاروانسـرايي سـاخته شـود و در         

  »1.اختيار آنان قرار گيرد
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  ٢٥

ي و مخصوصـاً ظـروف چينـي    اين تجار پارچه هاي لطيف هندي و شـكرالهور و ادويـة چينـ   

را بـه ايـران وارد و در مقابـل شـراب شـيراز، مـس،       .... ساخت روسيه و پارچه هاي پنبه اي و 

  1.كردند گوگرد و ساير موارد مصرفي را به هندوستان منتقل مي

از همين رو روابط بازرگاني و ديپلما تيك با هند نيـز حـالتي سـيال داشـت چـون امپراطـوري       

حضور تجاري . ابر مبارزه طلبيهاي داخلي و خارجي در حال فرو پاشيدن بودمغولي هند در بر

رسيده بـود  )ش1879تا  1079( هندوستان در ايران كه به پاينترين نقطة خود در سدة هجدهم 

درصـد تجـارت خـارجي     30تـا   20ش توانسـت   1180/ م1801به تدريج افزايش يافت و در 

  2.ن بازرگاني عمدتاً به سود هند بودايران را به خود اختصاص دهد، تراز اي

كرد كه تجـارت بـين ايـران و هنـد را در دسـت       اگر چه كمپاني انگليسي هند شرقي سعي مي

  3.داشته باشد اما اين امر لطمات چنداني به ديگر روابط  ايران و هند وارد نكرد

  :روابط ايران و انگليس

كـريم خـان   . ة گذرا دسـتخوش تحـول شـد   مناسبات ايران با قدرتهاي اروپايي نيز در اين دور

كالً طرفدار تجارت بود و در سرآغاز امتياز نامه اي كـه بـه كمپـاني هنـد شـرقي انگلـيس در       

مشـتاقانه گفتـه اسـت    « ش اعطا شده در توصيف اين نظر نوشته شده است كه 1142/ م 1763
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  ٢٦

ي عـدل وداد،  كه پادشاهي بايد شكوفا گـردد و بـا افـزايش تجـارت و دادو سـتد و نيـز اجـرا       

  1».عظمت گذشته را باز يابد

از همين رو در اوايل زمامداري كريم خـان زنـد وقتـي انگليسـيها دريافتنـد كـه وي مايـل بـه         

 1177(  1763باشـد در ايـن راه پيشـقدم شـدند و در سـال       تجديد روابط بازرگاني با آنان مي

ج فارس نماينده اي به نـام تـامس   ويليام آندر و پرايس نمايندة بازرگاني انگليس در خلي) ق.  ه

دارن فرد را در رأس هيئتي به شيراز فرستاد، ايـن هيـأت پـيش از ديـدار كـريم خـان بـا شـيخ         

  :حاكم بوشهر قرادادي به شرح ذيل امضاء كردند

تواند از هر نقطه بوشهر يا هر بندر ديگري كـه در خلـيج فـارس     ماده اول شركت انگليس مي

ي را كه براي ساختمان يك نماينـدگي تجـارتي الزم باشـد تصـرف     انتخاب نمايد مقدار زمين

توانند هر قدر كه مايلند توپ در اين مراكز كـار بگذارنـد، ولـي توپهـا نبايـد از       آنها مي. كند

توانند كه در هر نقطه اي از كشور ايران كه مايـل باشـند    بعالوه آنها مي. شش بوند بيشتر باشد

  .ندنمايندگي بازرگاني تأسيس نماي

شـود نبايـد گمركـي     شهر يا جاهاي ديگر صادر يا وارد ميبر مال التجاره هايي كه در بو: دوم

: چهـارم . هيچ ملت اروپايي ديگر اجـازه وارد كـردن امتعـه  پشـمي را نـدارد     : سوم. بسته شود

انگليسـيها حـق خريـد و    : پـنجم . قروض بازرگانان انگليسي و ديگران بايستي پرداخـت شـود   

                                           
  ١٣٤رسا، ص : فراي، جان، مقاومت شكننده، ترجمه احمدتدين، تهران -  ١



  ٢٧

ازرگـاني پنهـاني و مخفيانـه نبايسـتي     هيچ گونه حقوق ب: ششم. فروش كاالهاي خود را دارند

آزادي مـذهبي بـه   : هشـتم . اجناس آب افتاده نبايستي به ايران وارد شود: هفتم. پرداخت شود

داللهـا،  : دهـم . سـربازان يـا مالحـان فـراري بايـد تسـليم شـوند       : نهـم . شـود  انگليسها اعطا مـي 

ليـات  يـا عـوارض    كننـد كـه از پرداخـت ما    مستخدمين و ديگران كه در نمايندگي كـار مـي  

انگليسها در هر كجا كه هسـتند بايسـتي زمينـي بـراي قبرسـتان آنهـا       : يازدهم. گمركي معافند

و اگر آنها زميني را براي باغ بخواهند اگر آن زمين از اراضي خالصـه و  . اختصاص داده شود

بايسـتي بهـاي آن   شود و اگرمتعلق به افراد باشد بداهتاً  متعلق به شاه باشد مجانأ به آنها داده مي

آن را . خانه اي كه قبالً در شيراز به شركت  انگليسي تعلـق داشـت  : دوازدهم. پرداخت گردد

از آنجـايي كـه كـريم خـان مايـل بـود       . با باغ و آب و متعلقات آن به ايشـان واگـذار گرديـد   

 امضـاء  1177تجارت بريتانيا، دوباره رونق يابـد بـه همـين دليـل ايـن قـرارداد در محـرم سـال         

  1.گرديد

فرمـاني بـه امضـاء     1763دارن فرد پس از مذاكراتي با كـريم خـان موفـق شـد در دوم ژوئيـه      

برساند كه به موجب آن حق آزادي تجارت به اتبـاع انگلـيس اعطـا شـده و اجـازه يـا بنـد در        

بوشهر نمايندگي تجارتي داير و در بنادر خليج فارس به تجارت پردازند و كاالهاي آن نيز از 

گمركي معاف باشند، اما انگليسها مجاز نبودند پولي را كه از فروش كاالهاي خود در حقوق 

                                           
  ٤٠٤، تهران، ديناي كتاب، ص  ٢مد تقي فخرداعي گيالني، جسايكس، سرپرسي، تاريخ ايران، ترجمه مح -  ١



  ٢٨

آورند از كشور خارج كنند، بلكه به جاي آن مكلـف بودنـد اجنـاس ايرانـي      ايران بدست مي

شود كريم خـان بـا وجـود بـي سـوادي ايـن اصـل مهـم          صادر نمايند و از همين رو معلوم مي

  1.ه از خروج ارز از كشور جلوگيري كنداقتصادي را در نظر داشته ك

اما به هر حال پس از صدور اين قرارداد، بايد توجه داشت كه انگليسي ها دنبال منافع تجاري 

كـرد، بلكـه آنهـا در پـي      در ايران نبودند و حجم وارداتشان در سال از يك كشتي تجاوز نمي

  2.استقرار نفوذ سياسي خومد دز خليج فارس بودند

پس از اين قرارداد، شركت هند شرقي نمايندگي خود را از بندر عباس بـه بوشـهر    به هر حال

حجـم بازرگـاني انگليسـها بـه     . منتقل كرد و اين بندر مركز فعاليت انگليسها در خليج گرديـد 

آمـد و تـا مـدتها     ايران در ابتدا بسيار كم بود و فقط سالي يك كشـتي از بمبئـي بـه ايـران مـي     

داد اما به واسـطة اهميتـي كـه انگليسـي هـا بـه        ارت با ايران ضرر ميشركت هند شرقي در تج

  .برقراري نفوذ و سيادت خود در خليج فارس قائل بودند به كار خود اداممه دادند

ق كه انگليسي ها به قصد توسعة دامنة فعاليـت هـاي خـود هيـأتي را بـراي      . هـ  1181در سال 

ا به سردي رفتار كرد، كريم خان وقتـي كـه شـنيد    مذاكره به شيراز فرستادند كريم خان با آنه

وزيـران  . ايلچي از جانب دولت خلود آيت انگليس آمده است، مدتي او را به حضور نخوانـد 

دارد،  اگر با پادشاه مهمي: علت بي اعتنايي او را پرسيدند، پاسخ پركنايه  و گيج كننده اي داد

                                           
  ١٨٣هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، همان كتاب، ص  -  ١
  ٦٩پناهي سفاني، همان كتاب، ص  -  ٢



  ٢٩

پادشـاه ايـران شـاه اسـماعيل اسـت و در قلعـة        ما پادشاه ايران نيستيم، ما وكيل دولت ايـرانيم، 

باشد ايلچي را به خدمت او ببريد و كارش را انجام بدهيد و اگر با ما كار دارد مـا بـا    آباده مي

آنچـه از ايشـان احسـاس نمـوده ايـد،      : پرسـيد  و چون وزيران او اصرار كردند،. او كار نداريم

نفايس فرنگ و هندوستان ارمغانهـا و   مطلب و حاجت ايشان دوستي و آمد وشد گذارند و از

هديه ها به حضورش آوردند و باليوس، نماينـدة محلـي ايشـان در ايـران جـاي گيـرد و بنـاي        

معامله گذارد و امتعه و اقمشه و ظروف و اواني و آالت و اسـباب از فرنـگ و هنـد بـه ايـران      

مـا  : كريم خـان گفـت   آوردند و مهم سازي اهل فرنگ و هند و ايران شود و امور رواج يابد،

پذيريم و اهل ايران را به هيچوجه من الوجـوه احتيـاجي بـه     ريشخند فرنگي به ريش خود نمي

امتعه و اقمشه فرنگي نيست زيرا كه پنبه و پشم و كرك و ابريشم و كتان در ايران زياد از حد 

الهوري نباشد خواهد خود مي بافد و اگر چنانچه شكر  باشد، اهل ايران هرچه مي و اندازه مي

شكر مازندران و عسل و شيرة انگور و شيرة خرما اهل ايران را كافي است، آنگـاه آغامحمـد   

خان قاجار آزاد خان افغان، شهباز خان دنبلي و امير گونه خـان افشـار و اسـماعيل قشـقايي را     

خـود   او پاسـخ . فرا خواند و با حضور آنان، نظر آغا محمد خان را در باب انگليسي ها پرسـيد 

بعضي زندان و الواط و اوباش براي فريفتن اطفال خـويش  : را در قالب مثالي بيان كرد وگفت

برور و آنان را با قوچ جنگي و خروس جنگي و كبوترهاي رنگارنـگ دسـت آمـوز و گلولـه     

كشند و اگر اين اطفال به حد بلوغ رسيده باشند ايشان را  فريبند و به دام مي سنگ تراشيده مي



  ٣٠

دهند و در حالت مسـتي از ايشـان بـه كـام      چشمان گل رخسار شيرين سخن فريب مي به سياه

  ...رسند دل خود مي

كريم خان سپس با همان زبان ساده، ساده لوحي و زيـران را بـه رخشـان كشـيد و هشـدار داد      

كنيد كه فرنگي، صاحب حسن سلوك است و اگر بـر ايـران مسـلط گـردد،      اگر فكر مي: كه

اگـر فرنگـي بـر ايـران مسـتولي      . اشتباه كـرده ايـد    اصب عاليه خواهيد بود،شما باز صاحب من

سپس از آغـا محمـد خـان پرسـيد، مـا بـا ايـن        . كشد شمارد و مي گردد، همة شما را خائن مي

  ايلچي فرنگي به چه قسم رفتار نماييم كه مصلحت ايران و اهلش در آن باشد؟

قبول كرد و دو برابر پيشكش ايشان بايـد بـه   پيشكش ايشان را بايد : آغا محمد خان پاسخ داد

ايشان انعام داد و در حضور ايشان پيشكش ايشان را بايد به ساربانان وقاطر چيـان و فراشـان و   

تازي كشان بخشيد و بايد ميدان جوالن گري بياراينـد و از هـر طايفـه سـواري چابـك و زبـر       

بعداً ايشان را مرخص فرمائيـد و بـه   . نددست هنرهاي خود را بنمايند  تا فرنگيان آنرا تماشا كن

نفر كـوش و دمـاغ بريـده بـا      5ميرمهنا بندري بنويسيد كه همه ايشان را بكشند و ايلچي را بار 

  1.كشتي رها كند

البته اين سر گذشت و مجلس مشاوره و اظهار نظرها ممكن اسـت اساسـاً روي نـداده باشـد و     

هر حال طرز تفكر و سوء  ظن مردم روشن دل كريم خان چنين سخناني نگفته باشد، ولي در 

                                           
  ٣٢٨آصف محمد هاشم، همان كتاب، ص  -  ١



  ٣١

رساند و آنچه در ايـن سـوال و    ايران را نسبت به مطامع و مقاصد اروپائيان، خاصه انگليسها مي

جوابها آمده چكيده مطالعات و تجربياتي است كه سير حركت دول استعماري سـوال را بيـان   

لل كوچكتر بتواند هويت ملـي خـويش   كه تنها راه مبارزه با استعمار آن است كه م... كنند مي

را حفظ كنند و به زرق و برق ها و ظواهر فريب تمدن فرهنگي از راه به در نروند و در مقابـل  

  1.دول استعماري نيرومند بمانند

ماه انتظار مجبور شدند بدون اخذ نتيجه اي به بصره مراجعـت   5بنابراين هيئت مذكور پس از  

  .آنها نااميد نشدند و مجدداً به تالش پرداختند اما. و ايران را ترك نمايند

قبل از اينكه فرانسويها نيز با ايـران  ) هجري 1183( ميالدي  1768از همين رو در آوريل سال 

وارد مذاكره شوند، هيئت جديدي از انگليس به شيراز آمد و موفق به امضاء موافقت نامـه اي  

گليسي ها انحصار تجـارت جزيـره خـارك را    با كريم خان شد، به موجب اين موافقت نامه ان

  .با كسب امتياز آن بدست آوردند و در مقابل تعهدات زير را به نفع دولت ايران تقبل كردند

نيروي دريايي خو را براي راندن ميرمهنا، راهزن جزيـرة خـارك در اختيـار قـواي دولتـي       -1

اهيان كريم خان الزم شـود بـه   هر مقدار پارچه براي تهيه ملبوس سپ -2. ايران خواهند گذارد

مبادله بر اساس پاياپاي خواهد بود و پارچـة فـوق الـذكر بـا      -3. دولت ايران خواهند فروخت

  . ابريشم گيالن و پشم كاشان مبادله خواهد شد

                                           
  ٥٩٦نوائي ، عبدالحسين، همان كتاب، ص  -  ١



  ٣٢

 1768ژوئيـه   8به موجب اين قرار داد و بـراي اجـراي آن انگلـيس هـا جزيـرة خـارك را در       

كردنـد، محاصـره بـه طـول انجاميـد و قـواي انگلـيس در        محاصـره  ) هجـري  1183( ميالدي 

تصرف خارك ابتكار چنداني از خودشان نداد و سپس از چند هفته دست از محاصره جزيره 

  1.برداشت، كريم خان از عدم موفقيت انگليسها خشمگين شد

وضع جزيرة خارك دگرگـون شـده چـه    ) هجري 1183( ميالدي  1768ليكن در اواخر سال 

ر عموي كريم خان از طرف او مأمور شد براي دفع ميرمهنا را هـزن خلـيج فـارس    زكيخان پس

اقدام كند و  او نيز پس از تهيه و تدارك الزم در بندر عباس خـود را بـري حملـه بـه جزيـرة      

خارك بدون كمك خارجي آماده كرد، وقتـي همكـاران ميرمهنـا از تمركـز سـپاه دولتـي از       

زات كامل آن مطلع شدند بشدت مرعوب شد و بـراي فـرار   بندر عباس و تعداد نفرات و تجهي

از مجازات قواي دولتي عليه رئيس خود توطئه كردند ميرمهنا كه در بـازار مشـهد بـود مـورد     

حمله ناگهاني قرار گرفت به دريا گريخت و در همان حال توطئه كنندگان دروازه هاي قلعـه  

جاري شدن قطره اي خـون مركـز راهزنـي     جزيره را بر روي سپاهيان ايران باز كردند و بدون

دريائي خليج فارس به تصرف ايرانيان درآمد، وقتي بدين ترتيب بـدون كمـك انگليسـي هـا     

جزيرة خارك به تصرف ايرانيان درآمد، كريم خان ديگر موجبي براي اجراي تعهدات ايران 

طاي انحصـار خلـيج   كه در موافقت نامة منعقده بين دو كشور پيش بيني شده بود نديد و از اع

                                           
  ٢٠٣،ص١٣٦٧ر عصر زنديه، تهران معين، ورهرام، غالمرضا، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران د -  ١



  ٣٣

 1770فارس با انگليس ها خود داري كرده ولي انگليسيها نقشة خود را رها نكردند و از سـال  

ولـي چـون   . از نو براي تحصيل النحصار تجارت جزيرة خارك اقدام كردنـد ) هجري1185( 

خود از تحصيل انحصار تجارت جزيرة خارك نااميد شده بودند از اين به بعد كوشـش خـود   

  1.روف اين امر كردند كه از واگذاري اين امتياز به يك دولت اروپائي نيز مانع شوندرا مص

 1772/  1186( انگليسها براي آنكه از نزديك شاهد اوضاع تجـارت ايـران باشـند در تابسـتان    

)  1773/ 1187( در سـال . تصميم گرفتند كه مجدداً فعاليت خود را دربندر بوشهر آغازكنند)

طاعون در بغداد و بصره، دفتر نمايندگي و فعاليت تجاري انگليسـها در بصـره   با شيوع بيماري 

  2.از رونق افتاد و آنها مقداري از اموال دفتر را به بمبئي نقل مكان دادند

مجدداً هيئتي به شيراز فرستادند و از در آشتي در آمدند ايـن بـار   ) ق.هـ 1188( 1774در سال 

ر اخراج آنها را داد و ضمناً يكـي از كشـتيهاي متعلـق بـه     هم كريم خان زير بار نرفت و دستو

شركت هند شرقي بـه نـام تـايگر را مصـادره و كاركنـان آن را زنـداني كـرد، در مقابـل ايـن          

اقدامات انگليسها بيكار نشستند و مجدداً بصره را مركز تجارت و تحريكات خود عليـه ايـران   

  3.قرار دادند

                                           
  ٢٣٥، ص ١٣٣٤انتشارات دانشگاه تهران، : ، تهران١هدايتي، هادي، تاريخ زنديه، ج  -  ١
  ٢٠٦ورهرام، غالمرضا، همان كتاب، ص  -  ٢
  ١٨٥هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، همان كتاب ، ص  -  ٣



  ٣٤

ن نسبت به انگليسي ها پيـدا كـرده بـود و بـا وجـود رفتـار       با وجود عدم اعتمادي كه كريم خا

خصمانه اي كه انگليسي ها هنگام محاصره بصره در پيش گرفتند، كريم خان هرگـز بـا آنهـا    

كـه قـواي ايـران پـس از      هنگـامي . بد رفتاري نكرد و اجازه نداد مردم با آنها بد رفتاري كننـد 

ن نسبت بر انگليسي ها ساكن ايـن شـهر   شود صادق خا يك سال محاصره وارد شهر بصره مي

خوش رفتاري زياد كرد به طوريكه يكي از سياحان اواخر قـرن هيجـدهم مـيالدي مينويسـد،     

صادق خان به نماينده انگليس در شهر بصره اظهار داشته كه بناي تجارتخانه انگليسي ها تنهـا  

ي هـا آنقـدر احتـرام قائـل     بنائي است كه شايسته اقامت او در بصره است، ولي او براي انگليس

  1.كند، حتي اگر ديوراهاي آن از طال باشند است كه آنرا اشغال نمي

هجـري   1193كريم خان زند كه در عهد خود به عدالت و حسن رفتار معروف بوده در سـال  

با حال طبيعي وفات نمود، ايران بعد از او نيز دچار هرج و مرج گرديد و امنيت مالي و جـاني  

از ايران سـلب شـد، جعفـر خـان بـرادر زادة كـريم خـان زنـد در بصـره تسـلط و           براي چندي 

اقتداربهم رسانيد و انگليسها تجارتخانه خودشان را به آنجا نقل دادنـد و فرمـان ذيـل را بـراي     

  .امنيت و اطمينان خود از او بدست آوردند

خواهانيم كـه تجـاري    به نام خداي جهان آفرين، فرمان عالي، اما بعد، از آنجائيكه ما هميشه«

كنند در ظل حمايت ما بوده در امن و امان باشـند و مطمئنـاً    كه در مملكت ما آمد و رفت مي

                                           
  ٢٣١ص . هدايتي، هادي، همان كتاب -  ١



  ٣٥

به كار تجارت خود مشغول شوند و براي مساعدت با آنها آنچـه كـه مـا را در تـوان باشـد در      

ها و قـالع  حق آنها دريغ نخواهد شد، بنابراين فرمان مطلع براي تمام حكام و فرماندهان شـهر 

شود كه دربارة تمـام عمـال    به تمام سرداران و مأمورين جمع آوري حقوق گمركي صادر مي

ملت انگليس كه به قصد تجارت به مملكت مـا وارد شـده و مشـغول تجـارت هسـتند نهايـت       

همراهي و مساعدت مرعي دارند كه همه آنهـا راحـت و آسـوده بـدون مزاحمـت احـدي در       

براي متاع وارده خواه براي متاع صادره مشـغول باشـند و ميباشـند از    امور تجارتي خود، خواه 

از آنها ماليات و يـا حـق    آنها حمايت و حفاظت شود، عمال دولتي نبايد  به هيچ اسم و رسمي

راهداري مطالبه كنند و به هيچ عنواني نبايد از نمايندگان دولت انگليس وجهي مطالبه شود و 

د طوري دوستانه باشد كه آنها به ما اطمينان نموده در رفت و آمـد  رفتار شما نسبت به آنها باي

در . خودشان كامالً آزاد باشند و هميشه بايد بدون دغدغه خاطر مشغول تجارت خـود بشـوند  

هر موقع كه مال التجـاره خـود شـانرا بفـروش ميرسـانند و در نقـل و انتقـال وجـوه آن مختـار          

بداند كه عواطف و همراهي ما دربارة شما بسـيار زيـاد    باشند و از طرف شما نبايد ممانعتي مي

و فوق خيال شماهاست و براي امتحان بهتـر اسـت بـه آزمـايش بگذاريـد و ملـت انگلـيس را        

تشويق كنند كه در ايران به تجـارت خودشـان توسـعه دهنـد، در آن وقـت مشـاهده خواهنـد        

وه هـر انـدازه متـاع ملـت     بعـال . نمود، نهايت درجه براي حفـظ امنيـت آنهـا خـواهيم كوشـيد     

انگليس و وارد ايران گردد هيچ مانعي و عايقي براي ورود آن سه راه نخواهـد بـود و آزادانـه    



  ٣٦

توانند متاع خودشان را بفروش رسانند و سپس از فـروش هـم    در هر كجاي ايران بخواهند مي

يچ اسـم و  دهـيم كـه بـه هـ     در تحت حفاظت ما آسوده خاطر وجوه آنرا بر گردانند ما قول مي

رسم يا عنواني از آنها وجهي عنوان مطالبه حقوق گمركي نخواهيم نمود و آنچه هم در سابق 

از ايـن طريـق تمـام آنهـا باطـل اسـت و فرامـوش        . نماييم برقرار بوده ما آنها را لغو و باطل مي

  1.خواهد شد

هـايي كـه   بالخره اينكه آخرين حكمران دودمان زنـد، لطفعلـي خـان، بـر اثـر كثـرت گرفتاري      

داشت فرصت نكرد تا به سياست خارجي بپردازد، اما در اين زمان نماينده شركت هند شرقي 

  2.با وي ديدار و مذاكره كرد

  : روابط خارجي ايران با فرانسه

از ديگر كشورهايي كه در زمان كريم خان را ايران روابط سياسي داشته، فرانسه بـود، كـه در   

ة كشمكش هاي انقالبي وزدو خورد انديشه هاي سياسـي  دوران حكومت وكيل الرعايا عرص

بود اگر چه تحركات انقالبيون فرانسه در طول حكومت كريم خان به مرحلة حـادي نرسـيده   

  3.رفت كه آغاز كند بود، ولي شتاب خود را هم مي

                                           
  ٧، تهران، اقبال، ص١م، ج  ١٩روابط سياسي ايران و انگليس در قرن محمود، محمود، تاريخ  -  ١
  ٩٤امير كبير، ص : جونز، سرهادفورد، آخرين روزهاي لطفعلي خان زند، ترجمه هما ناطق ، تهران -  ٢
  ٢٣٧هدايتي، هادي، همان كتاب ، ص  -  ٣



  ٣٧

ايـن روابـط   : شـود  روابط ايران و فرانسه در زمان كريم خان در سه مرحلة مشخص مطالعه مي

از ايران به دربـار لـوئي چهـاردهم در ورسـاي قطـع شـده        تاريخ آخرين سفارت اعزاميكه از 

در ايـن سـال پادشـاه فرانسـه لـوئي      . از نو آغاز شد) هجري 1166( ميالدي 1751بود، از سال 

پانزدهم هيئتي به رياست شخصي به نام سيمون به ايران اعزام داشت، پس از اين هيأت روابط 

رتيب توسط كنسولهاي فرانسه در بصره سـيور پيـرو و سـيور روسـو برقـرار      ايران و فرانسه به ت

  1.شد

  :سفارت سيورسيمون) الف

نخستين اقدام و نشانه ارتباط سياسي و تجاري دولت فرانسه با دولت زند، با اعـزام سـفيري در   

در ايـن سـال لـوئي هيئتـي بـه      . از طرف لـويي پـانزدهم پادشـاه فرانسـه انجـام شـد       1164سال 

رستي سيورسيمون به ايران و عثماني فرستاد، هدف او از اعزام اين سـفير ايجـاد ارتبـاط و    سرپ

روسيه، كـه تهديـدي    جلب اتحاد با دولت ايران و عثماني به منظور نظارت بر تحركات نظامي

 1165در سال . شد و نيز رقابت با آن دولت در سطح منطقه بود جدي براي اروپا محسوب مي

ا به عثماني و سپس به ايران آمد و در راه اصفهان، از طريق همـدان بـه ظـاهر    سيورسيمون ابتد

عابد و مسلمان شد و خود را محمد رضا ناميد و تاريخ هجري را در پاي مكاتبات خود كه به 

                                           
  ٦٧پناهي سمناني، همان كتاب، ص  -  ١



  ٣٨

هدف عمدة او از مأموريت سيمون جلب اتحاد كشـورهاي  . نگاشت كرد مي فرانسه ارسال مي

  .منطقه عليه روسيه بود

به فرانسه فرستاده است سيورسـيمون صـراحتاً    1751سپتامبر  20ي از گزارشهائي كه در در يك

مينويسيد كه قصد دارد معاهدات تجاري مختاف بين دولت اروپائي و ايـران و تركيـه منعقـد    

  .كند

آخرين نامة او در دست نيست و حتـي از ايـن   . سرنوشت شخص سيوريسون نيز مجهول است

رود كـه وي در اغتشاشـات و    ري از او در دسـت نيسـت، گمـان مـي    تاريخ به بعـد ديگـر خبـ   

جنگلهاي داخلي ايران كشته و يا در راههاي ناامن گرفتار راهزنان شده به قتـل رسـيده اسـت،    

آنچه مسلم است اعزام اين هيئت بي نتيجـه مانـد و روابـط فرانسـه و ايـران مـدتي پـس از آن        

1.توسط كنسول فرانسه در بصره برقرار گرديد
 

                                           
  ٢٣٨-  ٢٣٩هدايتي، هادي، همان كتاب، ص  -  ١



  ٣٩

  )كنسول فرانسه در بصره(سفارت سيورپيرو ) ب

كه از چند سال قبـل  -به دنبال جنگهاي هفت سالة فرانسه و انگليس  1759/  1173در تابستان 

ناوگان جنگي فرانسه ، دفتـر نماينـدگي تجـاري انگلـيس در بنـدرعباس را       –شروع شده بود 

به موجب پيمان صـلح پـاريس    كه فرانسه شكست خورد و 1763/  1177در سال . ويران كرد

  .1كانادا و برخي متصرفات هندوستان را از دست داد، فعاليت آنها در ايران كمتر شد

به طور كلي ضعف ارتباط تجاري فرانسه را با ايران مـي تـوان در ايـن نكتـه نمايـان ديـد كـه        

ي متعـددي  فرانسه به رغم اينكه در اغلب بنادر هند و بنـادر خلـيج فـارس ناوگانهـاي بازرگـان     

تأسيس كرده بود، در ايران هيچ پايگاهي نداشت، ارتباط مختصر تجاري ايـران و فرانسـه، بـا    

در آن، از  –سـيورپيرو   –توجه به موقعيت مهم بندر بصره و اسـتقرار فعاليـت كنسـول فرانسـه     

  .2طريق اين بنادر انجام گرفت

پارچه هاي ابريشـمي بـراي تهيـه    سيور پيرو كنسول فرانسه در بصره نيازمندي كريم خان را به 

لباس لشكريان زند زمينة مناسبي براي برقراري و گسترش ارتباط تجاري با ايران مي ديد، بـه  

ديـده   خصوص آنكه كريم خان پس از بدقوليهايي كه از انگليس در جريان سركوبي ميرمهنا 

اينكـه حسـن    بود، حاضر شد خارك را به فرانسه واگذار كنـد و حتـي در ايـن مـورد پـس از     

                                           
  .٣١٢ورهرام ، غالمرضا، همان كتاب، ص  -  ١
  .٢٤٠هدايتي، هادي، همان كتاب، ص  -  ٢



  ٤٠

سلطان را به جاي ميرمهنا به امارت بندر ريگ منصوب كرده به او فرمـان داد طـي سـفري بـه     

  . 1جزيرة خارك قلعة آن را مرمت كند و در اختيار نمايندة دولت فرانسه قرار دهد

نماينده اي بـه شـيراز گسـيل داشـت و بـه كـريم       ) 1183(م  1768اوت سال  26سيور پيرو در 

كرد پارچه هاي فرانسوي مخصوص ملبوس سربازان را با پشم كرمـان و ابريشـم   خان پيشنهاد 

گيالن مبادله كند، كريم خان از اين پيشـنهاد اسـتقبال كـرد و بيـدرنگ نماينـده اي بـه بصـره        

قـوارة   000/000/2فرستاد، وي به خصوص اصرار داشت كه دولت فرانسه متعهد شود ساليانه 

و اهالي كشور را تهيه كنـد و بـه ايـران بفرسـتد، براسـاس ايـن        پارچه مورد احتياج سپاهيان او

طرح يك معاهدة تجاري تهيه شد كه به موجب آن كريم خـان امتيـاز جزيـرة خـارك را بـه      

ولي در آن هنگام اين جزيره هنوز در دست ميرمهنـا راهـزن معـروف    . فرانسويها واگذار كند

عهدنامه پيشنهادي كريم خان و سـيورپيرو  خليج فارس بود، مديران كمپاني هند ، فرانسه طي 

را پذيرفت، ليكن نسبت به كمك نظامي الزم كه براي راندن ميرمهنا از جزيره خارك تعهـد  

شده بود مردد بودند و معتقد بودند كه هر اندازه اين اقدام پرسود باشد پادشاه فرانسـه حاضـر   

ا كـه ممكـن اسـت بـه نحـو      نخواهد شد براي تحصيل مركز جديد قسـمتي از قـواي فرانسـه ر   

                                           
  .٣٧٦پري، جان، همان كتاب، ص  -  ١



  ٤١

مؤثرتر و مفيدتر براي استقرار مجدد مواضع از دست رفته فرانسه در هنـد بكـار رود در ايـران    

  .1بكار اندازد و بايد طرح مربوط به خليج فارس را به وقت مساعدتري موكول كرد

حتي نامـه  هر چند كنسول فرانسه و نمايندگان كمپاني هند ، فرانسه، اين معاهده را پذيرفتند و 

كريم خان را به ورساي فرستادند، ولي در نهايت در كمك نظامي به وكيل مردد ماندنـد چـه   

مصلحت را در آن مي ديدند كه در صورت لزوم نيـروي نظـامي خـود را عليـه رقيـب جـدي       

خود انگلستان در هند به كار گيرند، چون اين معاهده دنبـال نشـد انگليسـيها سـعي كردنـد از      

بغداد كريم خان را ترغيب كنند تا تعهد نمايد خـارك را كـه از سـابق مـورد      طريق پادشاهي

درخواست آنان بود و او در واگذاري آن به ايشان روي خوش نشان نمي داد به هـيچ يـك از   

  .دول غربي واگذار نكند

هر چند سيورپيرو سعي كرد نظر دولت ورساي را دربارة جلب نظر كريم خان و امناي دولت 

پيـرو پيشـنهاد   . ديم هدايايي براي معاهده با وكيل جلب كند تـوفيقي بـه دسـت نيـاورد    او با تق

كـريم  . كرده بود دولت ورساي با تقديم مبالغ زير به وكيل و سران دولت زنـد موافقـت كنـد   

شـيخ  / روپيـه   3000صادق خان و زكي خـان  / روپيه  7000ابوالفتح خان / روپيه 25000خان 

روپيه ، پيرو دربـارة ميـزان ايـن هـدايا كـه چهـل        2000راهاني وزير ف/ روپيه  3000علي خان 

                                           
  .٢٤١ص  همان كتاب، -  ١



  ٤٢

هزار روپيه مي شود، نوشته بود تنها توپخانه موجود در جزيرة خارك به مراتـب بـيش از ايـن    

  .1مبلغ ارزش دارد

اما هر چه اصرار كرد و از قول كريم خان به ورساي نوشت كه اگر فرانسه نتواند پارچة مورد 

ن كند و در خارك تجارتخانه دايـر نمايـد، او بـا دولـت ديگـري وارد مـذاكره       نيازش را تأمي

خواهد شد هيچ پاسخي دريافت نكرد، به اين ترتيب سيور پيرو نيز در اجراي معاهده خـود بـا   

  .در وباي عمومي بصره درگذشت 1187ايران شكست خورد و در سال 

در بصره پس از مرگ سيور پيـرو   اقدامات سيور روسو كنسول جديد فرانسه: مرحله سوم). ج

روسـوئه سـعي   . و دستيارانش در بصره ژان فرانسوا گزاويه روسوئه بـه جـاي او منصـوب شـد    

كرد اقدامات پيرو را دنبال نمايد لذا تصـميم داش از شـيراز، قبـل از وقـوع حادثـه مهـم فـتح        

  .بصره بازديد نمايد و با كريم خان مذاكره كند

طي نامه اي براي بازديد از شيراز از وي دعوت نمود تا در مورد  1991كريم خان نيز در سال 

عقد قراردادي با هم مذاكره كنند اما اين اقدامات دو طرف به دليل بـي عالقگـي نماينـدگان    

  .2كمپاني فرانسه هيچ نتيجه اي به بار نياورد

                                           
  .٢٤١همان كتاب، ص  هدايتي، هادي، -  ١
  .٣٧٦ص  پري، همان كتاب،. جان ر -  ٢



  ٤٣

امـا نظـر    مورد سؤال كريم خان دربارة ارسال پارچه قرار گرفـت  1777/  1191روسو در سال 

به اينكه از پاريس پاسخ روشني نيامده بود از دادن جواب به كريم خـان خـودداري كـرد، بـه     

  .1ويژه كه با رفتن وي به شيراز نيز موافقت نشده بود

ادامه يافت، علـت عـدم پاسـخ دولـت فرانسـه بـه        1193اين وضع تا مرگ كريم خان در سال 

به دليل لشكر كشي وكيل به بصـره و اشـغال   كنسول خود در بصره روشن نيست شايد فرانسه 

آن نمي خواست با تأمين خواسته هاي وكيل، متحد بـزرگ خـود دولـت عثمـاني را از خـود      

دليـل و نشـانة ايـن امـر را مـي تـوان در هنگاميكـه صـادق خـان بصـره را در           . خشمگين سازد

كشتي سعي كـرد  محاصره داشت به خوبي ديد، كنسول فرانسه كه در بصره بود با چند فروند 

  .2از نزديك شدن صادق خان به بصره جلوگيري و با سپاه زنديه وارد جنگ شد

/ م  1783پادشاه فرانسـه در سـال    16به دنبال تشديد اختالفات فرانسه با روسيه و اتريش لويي 

ق هيئتي را به رياست كنت وزير روسو و بوف مأموريت يك مسافرت تحقيقـي بـه   .هـ 1187

بـه اصـفهان رسـيد و كنـت دو      1874اين هيئت در مـارس  . ز اوضاع ايران نمودمنظور اطالع ا

فرير مدتي با عليمراد خان زند مشغول مـذاكره دربـاره اتحـاد بـين دو كشـور بـود، امـا فـوت         

                                           
  .٢١٣غالمرضا، همان كتاب، ص  ورهرام، -  ١
  .١١٧٩دنياي كتاب ص : ، تهران ٢/السلطنه، محمد حسن، تاريخ منتظم ناصري، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، جاعتماد  -  ٢



  ٤٤

عليمراد خان و هرج و مرجي كه يكبار ديگر در سالهاي آخر زمامداري خاندان زند به وجود 

  .1ه باعث شد كه اين اقدامات به نتيجه نرسدآمد مخصوصاً انقالب كبير فرانس

بنابراين پس از ناكامي روسئه دولت فرانسه تصميم گرفت به جاي استقرار در بوشهر يـا بنـدر   

  .عباس همچنان در بصره و مسقط به فعاليت بازرگاني خود ادامه دهد

  روابط ايران و هلند

ه اي شبيه است كه راهزنـان دريـائي   روابط ايران و هلند در زمان كريم خان به داستان پرحادث

در آن هنگـام جزايـر هنـد هلنـد يعنـي      . خليج فارس نقـش عمـده اي در آن بـازي كـرده انـد     

اندونزي امروز بتازگي مورد دست اندازي هلنـديها قـرار گرفتـه بـود و در باتاويـا مركـز ايـن        

دولـت  . جزاير يك دولت هلندي بنمايندگي از طرف دولت مركزي هلند حكومت مي كـرد 

هلندي باتاويا شخصي را به نام بارون كنيپ هاوزن بنماينـدگي بـه بصـره فرسـتاده بـود و ايـن       

شخص در بصره تجارتخانه اي دائر كرده بود و تجارت هند هلنـد و خلـيج را بعهـده داشـت،     

مدتي بعد حاكم بصره بارون را به بهانة هتك حرمت قوانين و مقررات مذهب اسـالم زنـداني   

  :  به دليل اينكه آن طور كه سرجان ملكم مي گويدو يا . 2كرد

                                           
  .١٨٣مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، همان كتاب، ص  -  ١
  .هدايتي، هادي، همان كتاب -  ٢



  ٤٥

هاوزن با زني مسلمان در بصره روابـط نامشـروع برقـرار كـرده بـود والـي بصـره تصـميم بـه          “ 

آنـان پـس از پرداخـت جريمـه اي سـنگين معـادل       . زنداني كـردن وي و همكـارانش گرفـت   

  ”.1صدهزار روپيه ناچار شدند از بصره خارج شوند

ن به باتاويا مراجعت كرد، به دولت هلنـدي باتاويـا پيشـنهاد كـرد بعضـي از      بارون كنيپ هاوز

جزاير مهم خليج فارس و از جمله جزيرة خارك را به منظور تأمين تجـارت هلنـد و اسـتقرار    

جزيرة خارك حاكم بر تجارت خليج فـارس و شـهر   . نفوذ اين كشور در اين ناحيه فتح كنند

د داشـت بـا تسـخير ايـن جزيـره و مسـتحكم كـردن آن        بصره بود و به همين جهت بارون قص

دولت هلندي باتاويا نقشه بـارون را  . تجارت بصره را فلج كند و از حاكم اين شهر انتقام گيرد

 1170(مـيالدي   1755تصويب كرد و بارون با دو كشتي جنگي از باتاويا حركـت و در سـال   

شد انحصار تجارت اين جزيره  او بود، پس از مقاومت مختصري تسليم شد و حاضر) هجري 

  .2را با حق اقامت به هلنديها وگذار كند

به دليل موقعيتي كه جزيرة خارك در امير نظارت بر كشـتيهاي دولـت عثمـاني كـه بـه بصـره       

رفت و آمد مي كردند، داشت، تصميم گرفت ماجراي شكست خود را در بصره جبران كنـد  

تجـارت  . حدود صد نفر ماهيگير بـومي بودنـد  و هم با رونق بخشيدن به خارك كه سكنة آن 

اينكه آيا هاوزن با دوكشتي جنگـي از  . بصره را فلج نمايد و منافع سرشاري نصيب هلند سازد

                                           
  .٢٠٨، ص  ٢/ مالكم، سرجان، تاريخ ايران، ترجمه ميرزا ميري، ج  -  ١
  .٢٥٠همان كتاب، ص  -  ٢



  ٤٦

باتاويا به خليج فارس آمده و خارك را در يك نبرد تصرف كرده و نظـر شـيخ ناصـر حـاكم     

ت هلنديها در خارك را بندر ريگ را نيز كه چاره اي جز پذيرش انحصار تجارت و حق اقام

نداشت جلب كرده است، يا اينكه شيخ ناصر به ميل خـود انحصـار تجـارت خـارك را بـه او      

واگذار كرده، صحت اين امور به درستي معلوم نيسـت، ولـي بـه هـر تقـدير كنيـپ هـاوزن و        

  .تا يازده سال ديگر در آنجا ماندند) 1170(هلنديها از اين سال 

فعاليت شديد هلنديها بزودي به صورت يك مركز تجاري آبـاد و بـا   اين جزيره ويران در اثر 

اهميت و يك انبار مطمئن و مناسب براي كاالي تجار خليج فارس درآمد و جمعيت آن كـه  

يعني سال تسخير آن بدست هلنديها از چند صد نفر ماهيگير تجاوز نمـي كـرده    1755تا سال 

  .1نفر بالغ شد 11000يازده سال بعد به 

ميرمهنا به خارك حمله نمود و قلعه هلنديها را تسـخير كـرد    1766سرانجام در ژانويه سال اما 

و كليه اموال آنها را به غارت برد، هلنديها با كشتيهايشان به باتاويا گريختند و بـه ايـن ترتيـب    

  .2به دوران تسلط و نفوذ آنان در خليج فارس پس از يك قرن و نيم خاتمه داده شد

                                           
  .هدايتي، هادي، همان كتاب -  ١
  .١٨١مهدوي، عبدالرضا هوشنگ، همان كتاب، ص  -  ٢
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