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چکیده

) .م1774- 1779/ .ق1193- 1188(جـدهم  یدوم قـرن ه  ۀروابط ایران و عثمانی در نیم، مقالهدر این 

هـاي ایـران و    بررسی علل وقوع جنـگ  پژوهش،محور اصلی  .بررسی شده استمنابع عثمانی  بر اساس

ترك در ایـن   گاننویسند باید اذعان کردکه رویکرد. است خان زند کریم در دورةعثمانی و اشغال بصره 

ـیده و  اسـت کریم خان و دولت زندیـه   مقابله بادر  ها ،همدلی با عثمانیپژوهش تصـویري   انـد تـا   کوش

دو دولـت   میـان  را مقصر جنگ و درگیـري  به دست دهند واو طلبانه از کریم خان و دولت زندیهجنگ

ـانی   ،زندیه ایرانی دورة منابع عثمانی و آنکه بر پایهحال . دنایران و عثمانی قلمداد کن اقدامات دولت عثم

  .آوردمخاصمات دو دولت را فراهم  اصلی هايو کارگزاران آنان در عراق، زمینه

  

واژگانکلیدي  

  ، روابطخان زند کریم، ایران، عثمانی

                                               
  4/6/1394: تاریخ پذیرش مقاله    26/3/1394  :تاریخ دریافت مقاله

 -علوم و ادبیات دانشگاه آفیون عبدالرحمن آتش، استادیار گروه تاریخدانشکده ۀاي است از نوشتاین مقاله ترجمه. 1

برخی تعابیر متعصبانه و  .چاپ شده است 3شماره  10علوم اجتماعی جلد  ۀدر مجل. م2008قره حصار که در سال 

.غیرعلمی مؤلف در ترجمه تعدیل شد

Ahmetborjlu@Yahoo.Com. تهران کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خوارزمی. 2

Mehdisangsefidi11@Yahoo.Com. تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشجوي دکتري. 3

  H_Bayati52@Yahoo.Com. دانشجوي دکتري تاریخ ایران اسالمی دانشگاه خوارزمی تهران. 4
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  مقدمه

هاي آن  که ریشه دارندتی غنی ایران وآناتولی فرهنگ و مدنی هاي سرزمین

هاي بسیار دور بنا بـه   ، از زمانسرزمینصاحبان دو .رسد می هاي گذشته قرنبه 

 :با یکدیگر در حال کشـمکش و جنـگ بودنـد    و ژئوپلتیکدالیل دینی، سیاسی 

ها، سلجوقیان  ها، ساسانی ،رومی)اسکندر، دارا(ها،مادها  ها، مقدونی ها، پارسلیدي

گـاه   هـا،  نزاعدر این . افشارها و ها ها، صفوي تیموریان، عثمانیها،  آناتولی، مغول

- قسمت ،هاي مستقر در آناتولییافت و گاه حکومت می ءآناتولی استیال برایران 

 نـزاع  .آوردندتحت حاکمیت خود در می اندك مدت،هاي غربی ایران را هرچند 

هـاي   بـه دوره  اینکـه نسـبت   بـا دوم قرن هیجدهم نیـز   ۀایران و آناتولی در نیم

پس از قتل نـادر شـاه افشـار   .یافتت کمتري داشت، ادامه پیشین شدت و حد، 

، کریم ).م1747ژوئن / .ق1160جمادي االولی (1ترکمن افشاریه ۀمؤسس سلسل

 10خان زند توانست با غلبه بر دیگر رقبایسیاسی که براي کسب قدرت بیش از 

حاکمیت ایـران را  .م1759/.ق1172در سال  ،بودند نزاعسال با یکدیگر در حال 

- 1193(کریم خان ۀحکومت سال 20دورةدر . دست گیرده خراسان ب ءبه استثنا

روال  ماننـد آناتولیوایران  میانجنگ و کشمکش نیز، ) .م1759- 1779/.ق1172

  .گذشته ادامه داشت

  

  

                                               
 ,Ateş: 2001(.1374، 1197-1191محمد کاظم وزیر مرو؛ : نکقتل نادر شاه  ةبراي اطالعات بیشتر دربار. 1

  ):257،1976Lockhart-264؛161-165
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  ).م 1774- 1779/.ق1188- 1193(روابط سیاسی ایران وعثمانی

خان در ایران با سلطنت سلطان مصطفی سوم دوران حکمرانی کریم 

- 1203(وسلطان عبدالحمید یکم ) .م1757-1774/.ق1170- 1188(

دوران سلطنت  طی .بود مقارن در دولت عثمانی) .م1774- 1789/.ق1188

از هیچ گونه اختالف  ،).م1757-1774/.ق1170- 1188(سلطان مصطفی سوم 

. شود دیده نمیایران و عثمانی  اقتصادیمیان و سیاسی، اجتماعیجمله در زمینه 

غرب  ۀحکومت عثمانی در سیاست خارجی خود، هم در جبه ،اساساً در این دوره

اوضاع داخلی  سببشرق و ایران به  ۀاتریش و نیز روسیه و هم در جبه 1وشمال

 آغازیعنی سال  .م1768/ .ق1182این سیاست تا سال  بود وصلح  در پیخود، 

پس از قتل نادر شاه  سبب،به همین .داشتعثمانی و روسیه ادامه  میانجنگ 

هاي داخلی براي کسب تاج و تخت که و بروز کشمکش .م1747ژوئن / .ق1160در

ها و تبلیغات رغم تشویقسال طول کشید، دولت عثمانی علی 10بیش از 

نکرد و  ءااعتنایران براي اشغال ایران با استفاده از وخامت اوضاع داخلی  2گسترده

                                               
  Ilgürel: 155،1993-156: ،نکدولت عثمانی یسیاست غرببارة  براي اطالعات بیشتر در. 1

اي به استانبول، وخامت اوضاع داخلی ایران را به باب عالی گزارش والیان ارزرم و بغداد با ارسال نامه ؛براي مثال. 2

آنها در این نامه تصریح کرده بودند که اگر سرعسگري به جانب ایران اعزام شود، به آسانی و به سرعت . دادند

همچنین قلینچ خان نظام ). Şemdanizade, Süleyman Efendi: 1976,160(کند تواند ایران را اشغال  می

اي به پادشاه وقت عثمانی سلطان محمود سیس کرده بود، با ارسال نامهأملک که در حیدرآباد هندوستان دولتی تال

قلینچ خان به سلطان محمود  ۀبراي اطالع از نام.برانگیختحمله به ایران  بهاو را ) 1730-1754(اول

. VIII،297.Bayur:1948:409-411ة همایون، شمارۀ ی نخست وزیري، دفترنامنآرشیو عثما  B.O.A:،نکاول

. م1762در سال ، .م1747دولت افغانستان در سال  بنیانگذار) .م1747-1772(انی احمدشاه در ،عالوه بر این

از سلطان ه خواست ؛ با اینبه میانجیگري علی پاشا والی بغداد به دربار سلطان مصطفی سوم فرستادهیئتی را 

  .اقدام کنندعلیه ایران  ،به طور مشتركوخامت اوضاع داخلی ایران به سببعثمانی که 
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- 1754/.ق1142- 1167(سلطان محمود یکم  ،سالطین عثمانی در این دوره

 ةبر معاهد) .م1757- 1774/.ق1170-1188(و سلطان مصطفی سوم) .م1730

  1.ماندندبند ایران و عثمانی پاي میان1746سپتامبر  4صلح 

هم در داخل و هم در خارج با  عثمانی، یهدولت علّ .م1774/.ق1188در سال 

مشکالتی دست به گریبان بود؛ به ویژه جنگ با دولت روسیه که از 

بحران  گرفتارو همچنان ادامه داشت، دولت عثمانی را  آغاز شد.م1768/.ق1182سال

به سلطنت  2سلطان عبدالحمید اول ،در چنین شرایطی. سیاسی و اقتصادي کرده بود

با توجه به مشکالت دولت عثمانی در این . ).م1774- 1789/.ق1203- 1188(رسید

در  .م1746/.ق1159سلطان عبدالحمید در پی تداوم صلح با ایران بود که از سال ،دوره

سلطان عبدالحمید  ،به همین منظور. داشت جریاندو طرف  اي میان پی انعقاد معاهده

عالم داشت و بر ابه تخت سلطنت را اي به کریم خان زند، جلوس خود با ارسال نامه

 .م1746سپتامبر 4/.ق1159شعبان  13پیمان صلح میان ایران و عثمانی که در  ادامۀ

 ،دو دولت میانبراي تداوم دوستی  :کردو اعالم نمود رسیده بود، تأکید  ءبه امضا

کنند، داده که در مرزهاي ایران انجام وظیفه می ،دستورات الزم را به مأموران عثمانی

سلطان عبدالحمید براي نشان دادن صداقت خود دردوستی با  ،ر اینعالوه ب3.است

                                                                                                             
 ۀآرشیو عثمانی دفتر نخست وزیري، دفترنام: ، نکانی به سلطان مصطفی سوماحمدشاه در ۀبراي اطالع از نام

  .VIII ،484-481ة همایون، شمار ۀدفترنام: متن ترکی نامه,VIII,460-481ةهمایون، شمار

: ، نکمیان سفراي نادر شاه و عثمانی 1746ژوئن  4صلح بین ایران و عثمانی در ۀاد عهدنامبراي اطالع از مف. 1

  .220ةخط همایون، شمار :نک، همچنین  III ،61-60آرشیو نخست وزیري عثمانی، دفتر نامه همایون، شماره 

Saricaoğlu, 2001,1: نکسلطان عبدالحمید، بارة براي اطالعات بیشتر در . 2

 , B.O.A , Name-I:،نکبه کریم خان) .م1774سپتامبر  ./ق1188به تاریخ رجب سلطان عبدالحمید  ۀاطالع از نامبراي . 3

Hümayun Defteri
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Cavdet(در ایران به رسمیت شناخترا او  ،حکومتکریمخان paşa Ahmet, 

 حکومتسال از  15با گذشت  ،اسناد و مدارك موجود بنا بردرحالیکه  .)1994:295

رسمیت  او را بههنوز حکومت دولت عثمانی ، )ساناخر ءبه استثنا(کریمخان در ایران 

 ،اما وقوعحفظ سیاست دوستی با ایران بود در پیدولت عثمانی  گرچه .بود نشناخته

 ۀدو دولت و همچنین رفتار خصمان میانبرخی حوادث و تحوالت مرزي در حدود عراق 

 ،به خاك عثمانی با استفاده از وخامت اوضاع داخلی حکومت عثمانی ورودکریمخان در 

  .شکاف انداختولت دو د ۀدر روابط حسن

  

  ).م1774- 1779/ .ق1188-1193(جنگ ایران وعثمانی

  علل وقوع جنگ

ایران وعثمانی در زمان  میانوقوع جنگ  سببترین بر اساس منابع،مهم

خاندان بابان بود که در مرز ایران وعثمانی و در حدود عراق  مسألۀ کریم خان،

براثر شیوع طاعون در بغداد ، شماري از بازرگانان ایرانی عالوه بر این.ساکن بودند

 و خودداري دولت عثمانی ازجان خود را از دست دادند  .م1772/.ق1186به سال 

به شمار یکی دیگر از عوامل جنگ  وارثان آنها،اموال تجار ایرانی به  ةاعاد

  .)202خط همایون،شماره (1رفت می

                                                                                                             
IX , 17-19همایون، شماره  ۀآرشیو عثمانی دفتر نخست وزیري، دفتر نام

الیات سدره بنیاد صرصر، در هنگامی که سرابستان بغداد و گلشن سراي عتبات ع«: به نوشتۀ مؤلف گلشن مراد. 1

از جمله از ... بلیۀ طاعون و وبا و تند باد خزان سانحۀ بال ریشه کن شجره حیات جمعی کثیر از ساکنین آن بالد

مردم ایران زمین که در آن مشاهد جنت قرین بساط مجاورت انداخته و آن اماکن فردوس آیین دلنشین را محل 

ي جانگزا و به مرافقت شخص این بال مراحل به دست حریف این سانحه سکوت خویش ساخته بودند، گریبان ابتال
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ایران وعثمانی در قسمت  میانمرز  در میالدي دوم قرن هفدهم ۀدر نیم

امارت بابان و .وجود داشتی بابان خاندان محلّ ةامارتی تحت ادار ،شمال عراق

اعیان و بزرگان  و امیران کوي سنجاق از نظر اداري، تابع والیان بغداد بودند

دوم قرن  ۀدر نیمçarşiliUzun,1982,458(.1(کردند  آن را اداره میخاندان بابان 

محمد پاشا از خاندان بابان حکمران امارت بابان و برادر کوچکش احمد  جدهم،یه

بروز اختالف میان دو برادر، محمد پاشا که با  پاشا حکمران امارت کویسنجاق بود

محمد پاشا درصدد بود برادر کوچکتر . برادرش احمد پاشا را دستگیر و زندانی کرد

والی گریخت و به  د پاشا به بغداداما محمو ،محمود پاشا را نیز دستگیر کند ،خود

ران بابان و ممحمد پاشا حک ۀاز این واقعه، رابط پس. آنجا عمر پاشا پناهنده شد

گیري علیه عمر پاشا، محمد پاشا با جبهه. عمر پاشا والی بغداد به تیرگی گرایید

با استفاده از وضعیت وخیم بغداد بر اثر شیوع  را آغاز کرد وسرپیچی از اوامر او 

عمر پاشا، محمود پاشا را که به  ،از این وقایع پس. شدوبا به کریم خان نزدیک 

محمود پاشا .به جاي محمد پاشا به امارت بابان گماشت ،بغداد پناهنده شده بود

محمد . امارت بابان حرکت کرد سمتکه از بغداد گرفته بود، به  سپاهیانیهمراه 

دید،به ایران نمیرا در برابر نیروهاي محمود پاشا  در خود توان ایستادگیپاشا که 

محمود پاشا با ورود به قره جواالن مرکز .کریم خان پناهنده شد بهو  گریخت

آورد وبه خواست  درامارت بابان،احمد پاشا برادر خود را از زندان 

                                                                                                             
تمامی ... نورد دیار فنا گشته، عمر پاشا سرکیسه طمع باز و دست تصرف به اموال هالکین مرض طاعون دراز و 

  ).316: 1369غفاري کاشانی، (» مخلفات آن جماعت را اندوخته گنجینه حرص و آز ساخت

هاي بابان و امارت. م1717-1730./ق1129-1142هايیالتی دولت عثمانی در سالبر اساس تقسیمات ا. 1

  ).Başar:1997,23,138-140(شدند کویسنجاق به ایالت شهرزور ملحق 
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.سپردحکمرانیامارتبابانرابهاو،خود

(çarşiliUzun,1982,458(Kalantari,1976,5)(CavdetPaşaAhmet,1994,339

کریم خان زند و برادران کوچک او محمود پاشا  سويمحمد پاشااز  ،در واقع. (

شدند،زیرا در میان خاندان  عمرپاشا والی بغداد حمایت می سويواحمد پاشا نیز از 

رف دولت براي تصاحب حکمرانی این امارت،یکی به ط ،درگیر دو سويبابان، 

 Cavdet(یافت  تمایل میایران  سويعثمانی و دیگري به 

PaşaAhmet,1994,296(.1 و نزد کریم خان زند  گریختهمحمد پاشا که به ایران

. خواست یارياز کریم خان  ،دست آوردن امارت بابانه پناهنده شده بود، براي ب

ز او خواست تا محمد ا ،عمر پاشا والی بغداد براياي کریم خان نیز با ارسال نامه

اما عمر پاشا درخواست کریم  ،و او را به مقام خویش باز گرداند کندپاشا را عفو 

علی  ةخود،به فرماندهی برادرزاد ،سپاهیدر مقابل نیز کریم خان2.خان را رد کرد

مراد خان همراه محمد پاشا به قره جواالن مرکز امارت بابان فرستاد تا محمد پاشا 

 بردولت عثمانی  سوياما احمد پاشا که از . را با زور به مقام خویش بازگرداند

 جاییو در ا:عثمانی تحت امر خود به مقابله شتافت سپاه،با کرد حکومت میبابان 

ایرانی  سپاه.م1774نوامبر / .ق1188ن در رمضان ساعتی از قره جواال 3ۀدر فاصل

توانست بگریزد اما محمدپاشا  ،را شکست داد و علی مراد خان را به اسارت گرفت

                                               
 Ahmetcavdet: ،نککردند ایرانیان همواره از درگیري و اختالف میان بزرگان خاندان بابان استفاده می. 1

Paşa,1994,296، ،برچید و به حکومت مرکزي شمال عراق ملحق . م1850درسال  را امارات باباندولت عثمانی

.)Marufoğlu:1998,66( کرد 

غفاري کاشانی، ( کند  ذکر می. ق1187و  1188هاي  ابوالحسن غفاري کاشانی این رخداد را زیرمجموعه سال. 2

1369 :318 -317.(  
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),371-373, cavdetPaşaAhmet,1994,339 شماره

166çarşilUzunı:1982,459- Mühimme:(.  

 ،باوداز اسارت به بغداد فرستاده شده ب پسعلی مراد خان که عمر پاشا با 

 :Kalantari(شیراز فرستاد در به پایتخت کریم خان او راو  رفتار کرداحترام 

 اما ت خیر خود به کریمخان بود،عمر پاشا در پی نشان دادن نی گرچه ).1976,6

مهم دیگري نیز  مسألۀ.یافتتیرگی روابط میان ایران و عثمانی همچنان ادامه 

اثر شیوع طاعون در بغداد در  ر؛بمیان عمر پاشا و کریم خان وجود داشت

جان باختند و ایرانی در بغداد  بازرگانانتن از  700حدود  .م1772/ .ق1186سال

در ایران،موجب اختالف میان کریمخان  شان به وارثان آناناموال  مسألۀ عدم اعادة

از ها، ایرانی به وارثان آن بازرگاناناموال  ةکریم خان عالوه بر اعاد.و عمر پاشا شد

به  ،ارمنی را که در بصره سکونت داشتند ةخانواد 100مر پاشا خواسته بود تا ع

مات دیپلماتیک خود در برابر عمر اکریمخان از اقد. وطن اصلی خود ایران بفرستد

هاي کریمخان اي نگرفت و عمر پاشا نیز به درخواستپاشا والی بغداد نتیجه

 Cavdet(انی را به نفع خود مصادره کردایر ءبازرگانانو اموال و اشیا اعتناء ماند بی

PaşaAhmet: 1994, 341( .  

 ةزا در روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوریکی دیگر از عوامل تنش

زائران ایرانی براي زیارت . کربال بوددر تأمین امنیت زائران ایرانی  ،مسألۀکریمخان

حکومت عثمانی و  ةاز امارت درنه که تحت ادار ،در کربال) ع(مزار امام حسین 

ن و کارگزاران مسئوال ،در این رفت وآمدها.گذشتند مینزدیک کرمانشاه بود، 

 Cavdet(کردند  میآزار و اذیت  آنها راها را غارت و اموال ایرانی ،امارت درنه
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PaşaAhmet:1994,341( . یکی از عوامل توجه کریم خان به عراق واقعدر، 

 دستیابی به راههاي تجاري، از کریم خان در ایران پیشهاي دولت دیگرهمانند 

گذشت واز طریق دریا تا اروپا موصل و حلب می، که از شهرهایی مانند بغداد بود

گرفتن تجارت  به دستهمچنین  .دستیابی به دریاي مدیترانهو  امتداد داشت

 در اختیار عالوه بر آن،. خاص داشتکه براي دولت عثمانی و ایران اهمیت 1حج

ایران که  یهاي شیع گرفتن شهرهاي مقدس مانند کربال ونجف براي حکومت

از دیگر عوامل توجه کریم در پیش گرفته بودند، ی ملّ همچون سیاستیع را تشی

توانست نفوذ خود را  کریم خان با تسلط بر عراق می.دمآ خان به عراق به شمار می

از .کسب مشروعیت کندها افزایش دهد و براي حکومت خود  در میان ایرانی

که در  جارينتیجه گرفت که حوادث چنین توان می ،توضیحات ودالیل ذکر شده

شمال عراق  از سمتهاي واقع میان ایران و عثمانی ها یا سنجاقبرخی از امارت

عوامل اقتصادي و  نیزت مرزي و فابه ویژه اختال ،)هاي بابان و کوي سنجاقامارت(

  .کردعثمانی را اجتناب ناپذیر می جنگ میان ایران و ،دینی

  

  بصره ةمحاصر

ماهیت شکایت  آنکه بیاز عمر پاشا والی بغداد،  ۀآزردگیکریم خان به بهان

از سه ، ),90Naime-Hümayun Defteri,IX(خود را به حکومت عثمانی اطالع دهد

از یک  :کردعراق  سويبه  که براي دولت عثمانی اهمیت خاص داشت، روجبهه 

                                               
Fariba: ،نکتجارت حج بارةبراي اطالعات بیشتر در . 1 Zarinebaf-Shahr,1991,191-197  
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 1بصره ةمحاصر بهبالغ بر بیست هزار نفر  سپاهیطرف برادرش صادق خان را با 

به پایتخت عثمانی هدف از اعزام نام با اعزام سفیري عبداهللا  ،دیگر سويفرستاد واز 

در واقع او در پی فریب اعالم کرد و  2جنگ با امام مسقطرا به سمت بصره  سپاه

:Mühimme)(دولت عثمانی بود nr.166,s.427; çarşliUzun1982,460  

 سپاه. بصره، این شهر را محاصره کردند سمتاعزامی کریم خان به  سپاه

به طرف درنه، 3بغداد ةدیگري نیز به فرماندهی نظر علی خان با هدف محاصر

منطقه را  نیروهاي ایرانی با اشغال این شهرها کلّ. و بدره فرستاده شد مندلیج

                                               
العرب و مرکز تجاري  کنار شطّ، کیلومتري جنوب شرقی بغداد 420ۀشهري است در فاصل ،بصره. 1

-1560(فتح بغداد به دست سلطان سلیمان قانونی و مقارن. م1534بصره در سال  .)Hartman:1993,322(مهم

تابع بغداد بود و گاه نیز به صورت امارت گاه نظر اداري  از پس از آن،. ها قرار گرفت تحت حاکمیت ترك) .م1520

چه از لحاظ تجاري و چه  ،ها حاکمیت ترك ةبصره در دور .گرفت یا والیت در تشکیالت اداري عثمانی قرار می

که در نهایت به بنادر دریاي  - العرب ر سر راه خلیج فارس و شطّاین سبب کهببه و .بودال شهري فع، زراعی

 شهر بصره و خلیج فارس در مسیر تجارت ادویه. اهمیت خاص داشت - شود، قرار گرفته است میمدیترانه منتهی 

  .)Halaçoğlu:1992,112-113(داشتند مناقشه و کشمکش بر سر آن ها  مدت ها ها و پرتغالی بود و عثمانی

)Grohman:1993,348-351(:،نکمسقط وامامان مسقط در بارة. 2

باقر  ؛براي مثال. اند دانستهکریم خان را ناشی از علل تجاري  از سويآن ة به بصره و محاصر سپاهاعزام  ،ایرانی مؤلفان

خلیج فارس از کنترل ایران خارج شده و سواحل و جزایر آن  ،بعد از مرگ نادر شاه افشار: نوشته استعاقلی آشتیانی 

ها دو بار انگلیسی. ها بودها و هلندي در این دوره تجارت خلیج فارس در دست انگلیسی .به دست شیخ عمان افتاد

لف دیگر ؤم.مرکز تجاري خود را به بصره انتقال دادند و همین عامل، موجب حمله و ضبط بصره توسط کریم خان بود

 نظربه . دانسته استي بندر بصره کریم خان را رونق اقتصاد به دسترضا شعبانی نیزیکی از عوامل ضبط بصره  ،ایرانی

اوضاع نابسامان پس از  سبببه  هم عالوه بر عامل ذکر شده ، رکود اقتصادي بندر بوشهر و بندر عباس ،رضا شعبانی

  ).86: 2003، شعبانی(بود  -دشمن کریم خان-مرگ نادر شاه و حمایت سلیمان آقا حاکم بصره از امام مسقط

هم براي دولت عثمانی  ،ژئوپلیتیکی و همچنین قرار گرفتن در مسیر تجاري شرق و غربموقعیت به سبب  شهر بغداد. 3

در این شهر ) .م1500- 1524./ ق 880- 905(در زمان شاه اسماعیل صفوي  .داشت بسیارو هم دولت صفوي اهمیت 

تحت حاکمیت ) .م1534./ ق 913(سپس در نیمه اول قرن شانزدهم. به دست صفویان افتاد .م1508./ق 889سال

بغداد . سیس بیگلربیگی براي بغداد از طرف دولت عثمانی، این شهر به مرکز مهمیتبدیل شدأبا ت. دولت عثمانی در آمد 

اما در  ،دیگر به دست دولت صفوي افتاد بار.) م1587- 9./ ق1007- 967(در زمان شاه عباس اول . م1623در سال 

روزه بازپس گرفته  40اي هپس از محاصر ،).م1622- 1640./ق1000- 1018(ودر زمان سلطان مراد چهارم . م1638سال

  ).Halaçoğlu:1991، 433- 437(:،نکهاعثمانی ةبغداد در دور بارةبراي اطالعات بیشتر در . شد
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و فرزندان آنها را به اسارت  کشتنداهالی این شهرها را  ،غارت و ویران کردند

شمال  ۀروان ،دیگري به فرماندهی محمد شفیع خان ،سپاهعالوه بر این. گرفتند

رفتهاي کرکوك پیش تا نزدیکی ،شهر زور تصرفعالوه بر آن سپاه، عراق شد و 

دولت ). Cavdet Paşa Ahmet,1994,340) (.م1775مارس / .ق1189محرم (

دست به گریبان  بسیارهاي داخلی وخارجی با بحران زمان،عثمانی در این  ۀیعلّ

سپاهیان . افزود میحمله به عثمانی  درکریم خان موضوع، بر جرأت همین  و بود

لهستان با دولت  مسألۀبر سر  .م1768/.ق1182عثمانی در جنگی که از سال

،علی رغم از خود فتیاادامه  .م1774/.ق1188روسیه آغاز شده بود وتا سال

دولت عثمانی خستگی ناشی از این جنگ  و 1هاي بسیار شکست خوردندگذشتگی

دولت عثمانی پس از این جنگ ة معاهدکه  توان گفتمی. کردساله را سپري می 6

پس از  ،ماده 28در 2"قینرجه کوچک"با نام 1774ژوئیه  1187/21شوال  17در 

1130ل و پاساروفچه در سا .م1699/ .ق1078سالدر کارلوفچه  ةمعاهد

بررسی این  درزیرا  بود،صلح دولت عثمانی  ةترین معاهدسنگین ،.م1718./ق

قدرت  اینکهده عالوه بر هیه با عقد این معاشود که دولت علّمی روشنمعاهده 

، از منظر روانی نیز اش را از دست داد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، معنوي و ارضی

تأسیس تا  آغازدولت عثمانی از . ةخود احساس کردر پیکرزخم عمیقی ب

با عقد قرارداد  امابه هیچ دولتی غرامت نپرداخته بود،  .م1774/.ق1188سال

                                               
  .1997,1: ، نک.م1768-1774هاي سال میانجنگ روس و عثمانی  دربارةبراي اطالعات بیشتر . 1

  .Köse:1997,122-129:، نکمعاهده براي آگاهی از متن. 2
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پرداخت غرامت  1دوم ةماد ةو طبق تبصر) کوچوك قینرجه("قینرجه کوچک"

مبلغی که دولت عثمانی به عنوان  .متعهد شدبه دولت روسیه را جنگی سنگینی 

 4کرد، پانزده هزار سکه معادلبایست به دولت روسیه پرداخت میمت میغرا

ها  دولت عثمانی در آن سال ۀتقریباً برابر نصف بودج؛ میلیون روبل روسیه بود

)Cezar:1986,76(.  این تحوالت منفی در سیاست خارجی، در سیاست داخلی

دولت عثمانی که از نظر وضعیت مالی در مضیقه  و دولت عثمانی نیز منعکس شد

اقتصادي  سختبحران  ید بابود، با پرداخت غرامت جنگی به دولت روسیه، با

هایی نیز شورش گوناگونهاي در ایالت ،عالوه بر این. کرد دست و پنجه نرم می

.)Baysun: 1993, 73(داشت علیه دولت عثمانی جریان 

  

اي اقدام متقابل در برابر تحوالت مرزهاي شرقیکسب آمادگی دولت عثمانی بر

بر آن  هاي سیاسی و مالی بحرانگرفتاري در رغم رجال دولت عثمانی علی

در برابر تحوالت منفی مرزهاي شرقی به ایران اعالن جنگ دهند؛ زیرا  شدند تا

محاصره در ایرانی که بصره را  سپاهحاکم بصرهبراي مقابله با گرچه سلیمان آقا 

اعزامی عمر پاشا  سپاهاما یاري خواست، از عمر پاشا والی بغداد  ،بودند تهگرف

دولت عثمانی از پیشروي  ، خاطربنابراین. نشینی کردندو عقب شدندهزیمت 

 ,CevdetPaşaAhmet: 1994(بود کریم خان به سوي بغداد آشفته  سپاهیان

کریم . اي از کریم خان به دولت عثمانی رسیدنامه ءاما در این اثنا ،)339-340

دو  میانخان در این نامه ضمن شکایت از عمر پاشا والی بغداد به مسائل مرزي 

                                               
  .Köse:1997,129:،نکدومة از محتواي تبصره ماد آگاهیبراي . 1
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اموال تاجران  ضبطایرانی بغداد و بصره و  بازرگاناندولت، برخورد ناشایست با 

اره بودند، اش باختهکه در اثر شیوع طاعون در بغداد جان ها ایرانی به وارثان آن

دولت 1.نیستدرصدد هیچ گونه اقدامی علیه دولت عثمانی کردکه و اعالم نمود 

دید، براي بررسی بیشتر امور، سنبل زاده وهبی عثمانی که وضعیت را عادي می

به ، به زبان فارسی تسلط کامل داشت را کهافندي از شاعران مشهور آن عصر 

ها و عثمانی از تماس دولتما ا ،عنوان سفیر به شیراز پایتخت کریم خان فرستاد

 دولتیاي نگرفت،زیرا حکومت کریم خان کریم خان نتیجهمذاکرات وهبیافندي با 

  .)cevdet paşa Ahmet: 1994-340(2و غیرمنظم بوداي قبیله

ها دولت عثمانی تصمیم گرفت به حاکمیت غلمان ء؛در این اثنا

قدرت گرفته بودند که در بغداد ايزیرا به اندازه ؛در بغداد پایان دهد)3ممالیک(

                                               
 Name-I Hümayun:نککریم خان زند به صدراعظم وقت عثمانی درویش محمد پاشا،  ۀاز نام آگاهیبراي . 1

Defteri  شماره،IX  ،69-67.  

،وهبی افندي در شیراز با کریم 427صفحۀدفتر مهمه 166ةدفتر نخست وزیري،شمار ،ر اساس آرشیو عثمانیب. 2

بلکه  ،معمولی یحکمران نه شبیهکریم خان  ، رفتاردر این مذاکرات؛ وهبی افنديبه تصریح . مذاکره کردخان 

دشمنی با دولت عثمانی  جهتهاي او نیز در  ادعاهاي بلند پروازانه داشت و فعالیت او. بیشتر شبیه رئیس ایل بود

محمد ": آورده است. ق1187گشا نظر دیگري در این باره ابراز کرده و زیر وقایع سال  اما مؤلف تاریخ گیتی ،بود

بکرات مستدعی عفو تقصیرات عمرپاشا و اطفاي نایرة عضب طبع معدلت پیرا و تسکین شعلۀ قهر ... وهبی افندي

بصره متعلق بما در سلطان قیصر شأنست آن  خدیو گیتی گشا گردید، یکی از مسوالت او آن بود که چون ام البالد

  )194- 195: 1363موسوي نامی اصفهانی، ("...را بضعیفۀ مذکوره واگذارند

و سلطان ) .م1703-1730./ ق1114- 1142(احمد پاشا پسر حسن پاشا که در دوران سلطنت احمد سوم . 3

زبانزد و قدرت و ثروتش  یت داشتوالبغداد  برنزدیک سی سال ).م1730- 1754./ ق 1142-1167(محمود یکم 

دادند به  آنهایی را که از خود شایستگی نشان می ،احمد پاشا از میان غالمان. بود خریده، غالمان بسیاري بود

پدید آمد در بغداد ) غلمان(حکومت ممالیک  بود کهگماشت؛ بدین ترتیب حکومت مناطق تحت حاکمیت خود می

)Mustafa Nuripaşa:1992,99.(با روي کار آمدن والیانی که . م1749ان حاکمیت ممالیک در عراق از سال دور
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 ، دولت عثمانیعالوه بر این.رفتندبه شمار می نیز تهدیدي براي دولت عثمانی

هاي منفی بغداد بود و گزارش ممالیکبراي دفع تهدیدات ایران، عمر پاشا را که از 

و اسپناقچی حافظ  کرد گري بغداد عزلاز والی، 1رسید میوي به استانبول  ةدربار

 cevdet(گماشت گري بغداد به والی 2مصطفی پاشا والی رقّه را به جاي عمر پاشا

paşa Ahmet:1994,342( ، اما اسپناقچی مصطفی پاشا نیز نتوانست بساط

فریب اقدامات به  ، او تحت تأثیربر این افزون .حکومت ممالیک را از بغداد برچیند

تحت فرمان خود را ترخیص  سپاهیانو  رار گرفتقکریم خان  ۀطلبانظاهر صلح

پس از کشته شدن  او .نتوانست به یاري شهر بصره بشتابد سبببه همین و کرد 

از این هم مصطفی پاشا .کرداموال او را به نفع خود مصادره  همۀ عمر پاشا،

اموال ثروتمندان بغداد  به ضبط سفر جنگی علیه ایران، ۀبهان بهو  تر رفت پیش

که از  ،ایرانی ،سپاهیاندر این میان.)Cavdet PaşaAhmet:1994,343(خت پردا

نیروهاي امدادي از بغداد،  نرسیدنمدتی پیش بصره را در محاصره گرفته بودند،با 

شهر بصره پس از سیزده  ،در نهایتو  کردند تر تنگشهر را  ةمحاصر

                                                                                                             
ممالیک . با دستگیري داود پاشا به پایان رسید .م1831./ق1246و در سال،آغازشد اصل و نسب غالمی داشتند

، ندمنقرض شد).م1512-1520(دست سلطان سلیم عثمانی ه ب .م1517./ق897عراق با ممالیک مصر که در سال

در )بردگان(براي اطالعات بیشتر در باب حکومت ممالیک . )Marufoğlu:1998,37(هیچگونه ارتباطی ندارند

  )Sabit:1292,1(:،نکبغداد

کریم خان زند به حدود  ۀحمل سبب والی کرکوك سلیمان پاشا در گزارش خود به دولت عثمانی، ؛براي مثال. 1

که در بغداد بر اثر شیوع دانسته است، اموال تاجران ایرانی  ةو مصادر بغداد راظلم وستم عمر پاشا به زائران ایرانی

حکم  اعطايطاعون جان خود را از دست داده بودند و همچنین دریافت رشوه از پاشاهاي خاندان بابان براي 

).Mustafa Nuri Pasa:1992,170(فرمانروایی

  ).Ahmetcevdet Paşa:1994,343(ند ادبه استانبول فرسترا و سر او  شد کشته سرانجام عمر پاشا. 2
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در  ،مانی و بغداددریایی و زمینی و نرسیدن نیروهاي امدادي دولت عثةمحاصر1ماه

صادق خان پس از ورود به بصره و .تسلیم شد 1776آوریل 17/ 1190صفر28

از بزرگان واشراف بصره به شیراز  با شماريغارت آن،سلیمان آقا فرماندار شهر را 

-Kalantari:1976,7(گماشتگري بصره علی محمد خان را به والیو  منتقل کرد

براي محافظت از  سپاهیهزار  12خود را با  ةعلی محمد خان برادرزاد ،آنگاه)8

 از آن سوي، چون. )NuriPaşa Mustafa: 1992, 171(شهردر بصره اسکان داد

سلیمان آقا حاکم  گسیلها و دست ایرانیه دولت عثمانی از تصرف شهر بصره ب

اطالع یافت، ن دولت عثمانی به شیراز ااز اشراف و بزرگان و مأمور شماريشهر و 

مشورتی عمومی، آخرین تحوالت مرزهاي عثمانی و ایران در حدود  در مجلس

در گرفت و  فتواجنگ علیه ایران  براياز شیخ االسالم  آنگاه. عراق را بررسی کرد

 Cevdet)(.م1776./ ق1190(به دولت ایران اعالن جنگ کرد ،آن پی

PaşaAhmet:1994,344(، م اقدا. آماده شدجنگ علیه ایران  آغاز سپس براي

- 1789/.ق1188- 1203(دولت عثمانی و به ویژه شخص سلطان عبدالحمید اول 

- با بحران اودر اعالن جنگ به دولت ایران در این مقطع زمانی که دولت ).م1774

دولت . دست به گریبان بود، شایان توجه است بسیارهاي داخلی و خارجی 

ی پاشا راکه در عثمانی پس از اعالن جنگ علیه ایران، اسپناقچی حافظ مصطف

نیروي کمکی موجب سقوط شهر  با اهمال خود در گسیلبصره  ةجریان محاصر

و عبداهللا پاشا از  برکنار کردگري بغداد از والی دیگر اقدامات ناشایست؛شده بود و 

                                               
کرده نیروهاي ایرانی را شانزده ماه ذکر  از سويبصره  ةمدت زمان محاصر ،اسماعیل حقی اوزون چارشی لی. 1

)Ismail Hakkiuzunçarşılı:1982,460(است 
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 :Mühimme(گري بغداد گماشتبه والی رانزدیکان عمر پاشا والی سابق بغداد 

173,147çarşılıUzun:1982, 460( .ۀحسن آقا حاکم ماردین نیز با دریافت رتب 

ایران  ،براي جنگ باهر دو والی رسید وگري کرکوك و شهر زور وزیر به والی

 نخستاسپناقچی مصطفی پاشا نیز ). çarşılıUzun:1982,460(مأموریت یافتند 

. )Nuri Paşa Mustafa:1992,171(به دیار بکر تبعید شد و سپس به قتل رسید

منظور تأمین  به مرزهاي ایران در حدود عراق، به سپاهنی با اعزام دولت عثما

امنیت مرزهاي خود با ایران در منطقه قفقاز، با حاکمان شهرهاي ایروان، خوي و 

خان ضد دولت عثمانی  ها با کریم کرد و از عدم اتحاد آن نیز تماس برقرارتفلیس 

روان، احمدخان حاکم خان حاکم ای دولت عثمانی براي حسین علی .مطمئن شد

خوي و هراکلی حاکم تفلیس خلعت و هدایایی فرستاد تا ازصداقت و دوستی آنها 

,Cevdet PaşaAhmet: 1994, 347-349(با دولت عثمانی قدردانی کند

Uzunçarşılı: 1982, 460-461(.  فرماندة حسن پاشا والی کرکوك و شهر زور که

هاي نظامی منتظر دستور حرکت  گیایران شده بود، با تکمیل آماد جنگ علیه

که  خود به تحریک اطرافیان -سرعسکريو مقام  - اما عبداهللا پاشا والی بغداد، بود

به  و بود افتادهتردید  به شک وایران  باب نبرد بادر  ،او کینه و دشمنی داشتند با

پیشروي موصل  ۀعثمانی، از جبه دولتحسن پاشا با کسب اجازه از  سبب،همین 

که را حسن پاشا، محمد پاشا و برادرش احمد پاشا حاکم کوي سنجق .کرد غازرا آ

باخیانت به ایران از دولت  اینکتر به دولت ایران پناهنده شده بودند، اما پیش

محمد  ،درنتیجه. جلودار پیش فرستاد سپاهعنوان  به، کردند عثمانی حمایت می

محمد . به راه افتادقره جواالن و برادرش احمد نیز به سمت کرمانشاه پاشا به سمت
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محمد پاشا در . پاشا حاکم بابان با پیروي از فرمان حسن پاشا از مرز ایران گذشت

ساعته  حاکم بانه را در جنگی سه) صادق خان(بانه نیروهاي تحت امر صالح خان 

حسن پاشاتوانست در  زامیاعمحمد پاشا با نیروهاي کمکی  سرانجام. شکست داد

تحت امر خسرو خان  هزار نفرة 20سپاه ، 1777مه  -آوریل/ 1191االول  ربیع

برابر حسن پاشا در  پی در پی هايپیروزي.شکست دهد را) سنندج= (حاکم سنه 

ویژه پادشاه وقت سلطان عبدالحمید یکم  به و ایرانی، دولت عثمانی سپاهیان

 سخت خشنود کرد و به همین سبب،را ) .م1774-1789/.ق1188- 1203(

طال براي حسن  ۀده هزار سک باسفید از پوست سمور  تن پوششمشیر مرصع، 

پیروزي را آورده بود، با  ةهمچنین از پیک تاتاري که مژد. پاشا فرستاده شد

کریم ).CevdetPaşa Ahmet: 1994,352-353(کردندقدردانی  1"زعامت"اعطاي 

خسروخان، کلبعلی خان را با دوازده هزار  سپاهیانخان با دریافت خبر شکست

عثمانی و تحت امر محمد پاشا  نبردبا سپاهیانموصل و به  ۀبه جبه سپاهی

برخی رفتارهاي حسن پاشا از او  سببامااین بار نیز احمد پاشا که به  ،فرستاد

عبداهللا  ،عالوه بر این. پناه بردها، به دولت ایران بود، با خیانت به عثمانیگیر دل

. تن زدحسن پاشا  یاريعمد از  ،بهجنگی این مأموریتسرعسکر  وپاشا والی بغداد 

اعزامی  سپاهعثمانی تحت امر محمد پاشا نتوانست در برابر  سببسپاهبه همین 

نیروهاي ایرانی تحت امر کلبعلی خان . شستدر نتیجه عقب ن بایستد وکریم خان 

نشینی برخی شهرها را غارت کرده و سپس عقب نیز با عبور از مرز ایران و عثمانی

                                               
هایی که درآن  اسب بابه شرطی که  ،شد به سپاهیان عثمانی داده میبه عنوان پاداش که  بودهایی  زمین "زعامت". 1

  ).Mehmet Doğan:2001,1440(دهم آن را به دولت بدهند  ها شرکت کنند و سالیانه یک در جنگ ،دهند پرورش می
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این  مقارن. )Cevdet Paşa Ahmet:1994,354-çarşılıUzun:1982,461(کردند

حسن پاشا والی کرکوك  درگذشت وعبداهللا پاشا والی بغداد  ،موصل ۀدر جبهوقایع 

 حسن پاشا والی جدید بغداد. رسیدگري بغداد و شهرزور به جاي عبداهللا پاشابه والی

بصره  گرداندنکشمکشبا مخالفان و رقیبان خود در بغداد، نتوانست براي باز سبببه 

کریم خانعلیه  ،در این میان. کاري از پیش ببردحاکمیت دولت عثمانی  به قلمرو

در 1قینرچه کوچک ةپس از معاهد. مشغول اقدامات دیپلماتیک بوددولت عثمانی 

روابط  تیرگیکریمه و  مسألۀه و سرگرمی دولت عثمانی ب .م1774/.ق1188سال

روسیه و عثمانی، کریم خان  میاندیگر  یروسیه و عثمانی وحتی احتمال وقوع جنگ

روسیه علیه دولت عثمانی  ۀبا کاتریناي دوم ملک ،هاي دیپلماتیکبا برقراري تماس

 میان کریم خان و کاتریناي دومکه به موجب این پیمان اتحاد . پیمان اتحاد بست

ها آناتولی و روس سمتکریم خان از  منعقد شد،. م1778/.ق1192سال در سال 

در . کردند اقدام میعلیه دولت عثمانی ) روملی(نیز از اراضی عثمانی در اروپا 

 زیرا ها ارزشمند و پر فایده بود،پیمان اتحاد براي روس ،روابط بین المللی چارچوب

اما  کنند،و فصل  بق میل خود حلّکریمه را مطا مسألۀها بتوانند موجب شد تا روس

از انعقاد عهدنامه، کریم خان در  پساندکی  :این اتحاد دیري نپایید

کشمکش میان مدعیان  ،الرعایاوکیل مرگپس از . درگذشت.م1779/.ق1193سال

پیمان اتحاد میان کریم خان و دولت  سببهمین به جانشینی او باال گرفت و 

اقدام کریم خان در اتحاد با . )çarşılıUzun:1982,462(به جایی نرسیدروسیه 

- 905(اقدام شاه اسماعیل صفوي یادآور علیه دولت عثمانی، ها  روس

                                               
1. KüçükKaynarca
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در ) .م1587- 1629/.ق967- 1007(و شاه عباس اول ) .م1500- 1524/.ق880

توان می سبب،به همین . استهاي مسیحیغربی علیه دولت عثمانی اتحاد با دولت

تی در جهت تداوم سیاست سنّ ،کوششهان در اتحاد با روساقدام کریم خاکه  گفت

  .دولت عثمانی بود برابرهاي پیشین در دولت

پس از استقرار نیروهاي کریم خان در بصره، علی محمد خان که به 

علیه قبایل اطراف بصره به ویژه  براي انقیادگري این شهر منصوب شده بود، والی

گرفته بودند، منتفق که سواحل خلیج فارس و جزایر آن را در اختیار  ۀقبیل

علی محمد خان در خالل این اقدامات شکست  اقدامات نظامی را آغاز کرده بود؛

صادق خان  ،از این رو. هایی در بصره رخ دادشورش و در پی آن خورد و کشته شد

صادق . بصره فرستاده شدها بار دیگر به این شورش یبرادر کریم خان براي سرکوب

اما با دریافت خبر مرگ کریم خان  ،خان توانست آرامش را به بصره بازگرداند

کشمکش و درگیري میان بزرگان زند و  آغازو  1779مارس / 1193صفر  13در

تن هزار  12صادق خان همراه  ،)Kalantari:1976,10(امیران و خوانین ایران 

 1387Hatte-iشماره (روان شدیراز از بصره به سمت ش سپاهی به شتاب

Hümayun (. ایرانی خالی شد و حسن پاشا والی بغداد  سپاهبصره از  میان، در این

، نعمان افندي را به عنوان حاکمبه سوي بصره آن شهربا آگاهی از وضعیت 

زکی خان برادر  ،دیگر سوياز . )Cavdet PaşaAhmet: 1994: 392(فرستاد 

در سلیمان آقا را که از سه سال پیش در شیراز - ین اوجانش -کوچک کریم خان

وزیري  ۀدولت عثمانی با اعطاي رتب. )Kalantari: 1976, 10( ، آزاد کردحبس بود

سلیمان آقا دولتمردي دور اندیش . گري بصره گماشتاو را به والی ،به سلیمان آقا



1394تابستان–63، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ100

از شهر در برابر سال  یکتوانسته بود بیش از ، بصره ةتر هنگام محاصرپیشو  بود

دولت عثمانی در اواخر سال  سرانجام. بایستدایرانی قهرمانانه  سپاهیان

عراق بی کفایتی  ةبه جاي حسن پاشا که در ادارسلیمان آقا را .م1779/.ق1192

سلیمان آقا در مقام والی بغداد توانست . گماشتگري بغداد نشان داده بود، به والی

منطقه  بهحاکمیت دولث عثمانی را در عراق تثبیت کند و صلح و آرامش را 

.)Cevdet PaşaAhmet:1994:393(بازگرداند

  نتیجه

هاي دور تا عصر از زمان ،ایران و آناتولی هاي مستقر در سرزمینهاي دولت

دوم قرن  ۀوکشمکش در نیم نزاعاین  .اند نزاع بودهل احاضر با یکدیگر در ح

-1193(کریم خان زند  ةدر دور و.) م1759/ .ق1172از سال (هیجدهم 

ایران و  میانروند صلح .یافتنیز با شدت و ضعف ادامه ) .م1759-1779/.ق1163

 ،ادامه داشت 1746سپتامبر  1159/4شعبان  17در ة طرفینمعاهد بنا برعثمانی 

 تصرفو با  .م1774/.ق1188کریم خان در ایران در سالاما در اواخر حکمرانی 

و جنگ  آمیز میان دو طرف سرآمد صلح ۀسال 30، دوران تقریباً به دست اوعراق 

  .جایگزین آن شد

  :به عراق تحت حاکمیت عثمانی بدین شرح بودکریم خان  به گفته منابع، عللحملۀ

ایران و عثمانی و در قسمت  میانهاي بابان و کوي سنجاقدر مرز ایالت.1

. یکی از عوامل اختالف و درگیري میان ایران و عثمانی بود ،شمال عراق

موجب درگیري  ،گاه با اخالل در مرزهاي ایران و عثمانیها،  این ایالت
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کردند  ها گاه از دولت عثمانی پیروي میاین ایالت. شدند میها این دولت

. ندیافت تمایل میو گاه به سمت ایران 

که در اثر ها ایرانی به وارثان آن بازرگاناناموال  خودداري از بازگرداندن.2

بودند و  باختهجان  .م1772./ق1185شیوع طاعون در بغداد در سال

.عمر پاشا والی بغداد به دستاین اموال  ةمصادر

.رفتند میبه عراق  عتباتزائران ایرانی که براي زیارت  ناامنی.3

در اختیار گرفتن اماکن مقدسه به عراق،  کریم خان زند علللشکرکشیاز .4

کریم خان با استفاده از وضعیت داخلی دولت عثمانی که . آن کشور بود

اماکن مقدسه در  کوشیدیده بود، یپس از جنگ با روسیه به وخامت گرا

. گیرد شخاك عراق و شهرهاي تجاري و مهم آنرا تحت حاکمیت خود

عراق و شهرهاي  کوشید با تصرفهان نبود و کریم خان از تبار پادشا

کند؛ زیرا مشروعیت حکومت کریم کسب ایران مشروعیت  شیعیاننزد  ،مقدس آن

سیاست دولت عثمانی و .داشتاي قبیله ءمنشا و خان در ایران بیشتر اساس

 صلح منعقد شده درحفظ روند  ،شخص سلطان عبدالحمید یکم در این دوران

کریم خان  حملۀ سپاهیانرغم زیرا علی ،بود ان دو طرفمی.م1746./ق1158سال

 مسألهدولت عثمانی مایل بود تا  ،مرزهاي ایران و عثمانی هاي دشواريبه عراق و 

سلطان عبدالحمید  سبب،به همین .کندو فصل  دیپلماتیک حلّ هاي را از طریق

ت در قدر براي پر کردن خأل ،دیگر سويو از  فرستادیکم پیکی نزد کریم خان 

هاي دیپلماتیک در اما دولت عثمانی از تماس پایان داد،ها حکومت غلمان بهعراق 

دولت  سبب،همین ه ب .اي نگرفترابطه با ایران و تدابیر اتخاذ شده در عراق نتیجه
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هاي مالی و سیاسی که با آنها دست رغم بحرانعلی ،عثمانی پس از جنگ با روسیه

 ،اما در پیعلیه ایران اعالن جنگ کرد .م1776./ق1189در سال ،به گریبان بود

 جریاندر مرزهاي ایران وعثمانی در حدود عراق  نبردهنگامی که  ،اعالن جنگ

تاج و  نزاع بر سر تصاحبو  .م1779./ق1192با مرگ کریم خان در سال ،داشت

بدین  واز تهدید ایران خالص شد عراق  ،و خروج نیروهاي ایرانی از بصره اوتخت 

  .یافتحاکمیت دولت عثمانی بر عراق تداوم  ،ترتیب
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· چکیده

در این مقاله، روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1188- 1193ق./ 1779- 1774م.) بر اساس منابع عثمانی بررسی شده است. محور اصلی پژوهش، بررسی علل وقوع جنگهای ایران و عثمانی و اشغال بصره در دورة کریمخان زند است. باید اذعان کرد که رویکرد نویسندگان ترک در این پژوهش، همدلی با عثمانیها در مقابله با کریم خان و دولت زندیه است و کوشیدهاند تا تصویری جنگطلبانه از کریم خان و دولت زندیه به دست دهند و او را مقصر جنگ و درگیری میان دو دولت ایران و عثمانی قلمداد کنند. حال آنکه بر پایه منابع عثمانی و ایرانی دورة زندیه، اقدامات دولت عثمانی و کارگزاران آنان در عراق، زمینههای اصلی مخاصمات دو دولت را فراهم آورد.



· واژگان کلیدی

ایران، عثمانی، کریمخان زند، روابط

مقدمه

سرزمینهای ایران و آناتولی فرهنگ و مدنیّتی غنی دارند که ریشههای آن به قرنهای گذشته میرسد. صاحبان دو سرزمین، از زمانهای بسیار دور بنا به دلایل دینی، سیاسی و ژئوپلتیک با یکدیگر در حال کشمکش و جنگ بودند: لیدیها، پارسها، مقدونیها، مادها (اسکندر، دارا)، رومیها، ساسانیها، سلجوقیان آناتولی، مغولها، تیموریان، عثمانیها، صفویها و افشارها. در این نزاعها، گاه ایران بر آناتولی استیلاء مییافت و گاه حکومتهای مستقر در آناتولی، قسمتهای غربی ایران را هر چند اندک مدت، تحت حاکمیت خود در میآوردند. نزاع ایران و آناتولی در نیمة دوم قرن هیجدهم نیز با اینکه نسبت به دورههای پیشین شدت و حدّت کمتری داشت، ادامه یافت. پس از قتل نادر شاه افشار، مؤسس سلسلة ترکمن افشاریه[footnoteRef:5] (جمادی الاولی 1160ق./ ژوئن 1747م.)، کریم خان زند توانست با غلبه بر دیگر رقبای سیاسی که برای کسب قدرت بیش از 10 سال با یکدیگر در حال نزاع بودند، در سال 1172ق./ 1759م. حاکمیت ایران را به استثناء خراسان به دست گیرد. در دورة 20 سالة حکومت کریم خان (1193- 1172ق./ 1779-1759م.) نیز، جنگ و کشمکش میان آناتولی و ایران مانند روال گذشته ادامه داشت. [5: . برای اطلاعات بیشتر در بارة قتل نادر شاه نک: محمد کاظم وزیر مرو؛ 1191-1197، 1374.(Ateş: 2001, 161-165؛ 264-257،1976Lockhart:)] 






روابط سیاسی ایران و عثمانی (1193- 1188ق./ 1779-1774 م.)

دوران حکمرانی کریم خان در ایران با سلطنت سلطان مصطفی سوم (1188-1170ق./ 1774-1757م.) و سلطان عبدالحمید یکم (1203-1188ق./ 1789-1774م.) در دولت عثمانی مقارن بود. طی دوران سلطنت سلطان مصطفی سوم (1188-1170ق./ 1774-1757م.)، هیچ گونه اختلاف از جمله در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان ایران و عثمانی دیده نمیشود. اساساً در این دوره، حکومت عثمانی در سیاست خارجی خود، هم در جبهة غرب و شمال[footnoteRef:6] اتریش و نیز روسیه و هم در جبهة شرق و ایران به سبب اوضاع داخلی خود، در پی صلح بود و این سیاست تا سال 1182ق./ 1768م. یعنی سال آغاز جنگ میان عثمانی و روسیه ادامه داشت. به همین سبب، پس از قتل نادر شاه در1160ق./ ژوئن 1747م. و بروز کشمکشهای داخلی برای کسب تاج و تخت که بیش از 10 سال طول کشید، دولت عثمانی علیرغم تشویقها و تبلیغات گسترده[footnoteRef:7] برای اشغال ایران با استفاده از وخامت اوضاع داخلی ایران اعتناء نکرد و سلاطین عثمانی در این دوره، سلطان محمود یکم (1167-1142ق./ 1754-1730م.) و سلطان مصطفی سوم (1188- 1170ق./ 1774-1757م.) بر معاهدة صلح 4 سپتامبر 1746 میان ایران و عثمانی پایبند ماندند.[footnoteRef:8] [6: . برای اطلاعات بیشتر در بارة سیاست غربی دولت عثمانی، نک: 156-155،1993: Ilgürel]  [7: . برای مثال؛ والیان ارزرم و بغداد با ارسال نامهای به استانبول، وخامت اوضاع داخلی ایران را به باب عالی گزارش دادند. آنها در این نامه تصریح کرده بودند که اگر سرعسگری به جانب ایران اعزام شود، به آسانی و به سرعت میتواند ایران را اشغال کند (Şemdanizade, Süleyman Efendi: 1976,160 ). همچنین قلینچ خان نظام الملک که در حیدرآباد هندوستان دولتی تأسیس کرده بود، با ارسال نامهای به پادشاه وقت عثمانی سلطان محمود اول (1754-1730) او را به حمله به ایران برانگیخت. برای اطلاع از نامة قلینچ خان به سلطان محمود اول، نک:B.O.A  آرشیو عثمانی نخست وزیری، دفترنامة همایون، شمارة VIII،297.Bayur:1948:409-411. علاوه بر این، احمدشاه درّانی (1772-1747م.) بنیانگذار دولت افغانستان در سال 1747م.، در سال 1762م. هیئتی را به میانجیگری علی پاشا والی بغداد به دربار سلطان مصطفی سوم فرستاد؛ با این خواسته از سلطان عثمانی که به سبب وخامت اوضاع داخلی ایران، به طور مشترک علیه ایران اقدام کنند.
برای اطلاع از نامة احمدشاه درّانی به سلطان مصطفی سوم، نک: آرشیو عثمانی دفتر نخست وزیری، دفترنامة همایون، شمارة VIII,460-481, متن ترکی نامه: دفترنامة همایون، شمارة VIII، 484-481.]  [8: . برای اطلاع از مفاد عهدنامة صلح بین ایران و عثمانی در 4 ژوئن 1746 میان سفرای نادر شاه و عثمانی، نک: آرشیو نخست وزیری عثمانی، دفتر نامه همایون، شماره III ،61-60 ، همچنین نک: خط همایون، شمارة 220 .] 


در سال 1188ق./ 1774م. دولت علّیه عثمانی، هم در داخل و هم در خارج با مشکلاتی دست به گریبان بود؛ به ویژه جنگ با دولت روسیه که از سال 1182ق./ 1768م. آغاز شد و همچنان ادامه داشت، دولت عثمانی را گرفتار بحران سیاسی و اقتصادی کرده بود. در چنین شرایطی، سلطان عبدالحمید اول[footnoteRef:9] به سلطنت رسید (1188-1203ق./ 1789-1774م.). با توجه به مشکلات دولت عثمانی در این دوره، سلطان عبدالحمید در پی تداوم صلح با ایران بود که از سال 1159ق./ 1746م. در پی انعقاد معاهدهای میان دو طرف جریان داشت. به همین منظور، سلطان عبدالحمید با ارسال نامهای به کریم خان زند، جلوس خود را به تخت سلطنت اعلام داشت و بر ادامة پیمان صلح میان ایران و عثمانی که در 13 شعبان 1159ق./ 4 سپتامبر1746م. به امضاء رسیده بود، تأکید نمود و اعلام کرد: برای تداوم دوستی میان دو دولت، دستورات لازم را به مأموران عثمانی، که در مرزهای ایران انجام وظیفه میکنند، داده است.[footnoteRef:10] علاوه بر این، سلطان عبدالحمید برای نشان دادن صداقت خود در دوستی با کریم خان، حکومت او را در ایران به رسمیت شناخت (Cavdet paşa Ahmet, 1994:295). درحالی که بنا بر اسناد و مدارک موجود، با گذشت 15 سال از حکومت کریم خان در ایران (به استثناء خراسان)، دولت عثمانی هنوز حکومت او را به رسمیت نشناخته بود. گرچه دولت عثمانی در پی حفظ سیاست دوستی با ایران بود، اما وقوع برخی حوادث و تحولات مرزی در حدود عراق میان دو دولت و همچنین رفتار خصمانة کریم خان در ورود به خاک عثمانی با استفاده از وخامت اوضاع داخلی حکومت عثمانی، در روابط حسنة دو دولت شکاف انداخت. [9: . برای اطلاعات بیشتر در بارة سلطان عبدالحمید، نک: Saricaoğlu, 2001,1]  [10: . برای اطلاع از نامة سلطان عبدالحمید به تاریخ رجب 1188ق./ سپتامبر 1774م.) به کریم خان، نک: B.O.A , Name-I , Hümayun Defteri
آرشیو عثمانی دفتر نخست وزیری، دفتر نامة همایون، شماره IX , 17-19] 




جنگ ایران و عثمانی (1193- 1188ق./ 1779-1774م.)

علل وقوع جنگ

بر اساس منابع، مهمترین سبب وقوع جنگ میان ایران و عثمانی در زمان کریم خان، مسألة خاندان بابان بود که در مرز ایران و عثمانی و در حدود عراق ساکن بودند. علاوه بر این، شماری از بازرگانان ایرانی بر اثر شیوع طاعون در بغداد به سال 1186ق./ 1772م. جان خود را از دست دادند و خودداری دولت عثمانی از اعادة اموال تجار ایرانی به وارثان آنها، یکی دیگر از عوامل جنگ به شمار میرفت[footnoteRef:11] (خط همایون، شماره 202 ). [11: . به نوشتة مؤلف گلشن مراد: «در هنگامی که سرابستان بغداد و گلشن سرای عتبات عالیات سدره بنیاد صرصر، بلیة طاعون و وبا و تند باد خزان سانحة بلا ریشه کن شجره حیات جمعی کثیر از ساکنین آن بلاد... از جمله از مردم ایران زمین که در آن مشاهد جنت قرین بساط مجاورت انداخته و آن اماکن فردوس آیین دلنشین را محل سکوت خویش ساخته بودند، گریبان ابتلا به دست حریف این سانحهی جانگزا و به مرافقت شخص این بلا مراحل نورد دیار فنا گشته، عمر پاشا سرکیسه طمع باز و دست تصرف به اموال هالکین مرض طاعون دراز و ... تمامی مخلفات آن جماعت را اندوخته گنجینه حرص و آز ساخت» (غفاری کاشانی، 1369: 316).] 


در نیمة دوم قرن هفدهم میلادی در مرز میان ایران و عثمانی در قسمت شمال عراق، امارتی تحت ادارة خاندان محلّی بابان وجود داشت. امارت بابان و امیران کوی سنجاق از نظر اداری، تابع والیان بغداد بودند و اعیان و بزرگان خاندان بابان آن را اداره میکردند (çarşili Uzun,1982,458).[footnoteRef:12] در نیمة دوم قرن هیجدهم، محمد پاشا از خاندان بابان حکمران امارت بابان و برادر کوچکش احمد پاشا حکمران امارت کوی سنجاق بود که با بروز اختلاف میان دو برادر، محمد پاشا برادرش احمد پاشا را دستگیر و زندانی کرد. محمد پاشا در صدد بود برادر کوچکتر خود، محمود پاشا را نیز دستگیر کند، اما محمود پاشا به بغداد گریخت و به والی آنجا عمر پاشا پناهنده شد. پس از این واقعه، رابطة محمد پاشا حکمران بابان و عمر پاشا والی بغداد به تیرگی گرایید. محمد پاشا با جبههگیری علیه عمر پاشا، سرپیچی از اوامر او را آغاز کرد و با استفاده از وضعیت وخیم بغداد بر اثر شیوع وبا به کریم خان نزدیک شد. پس از این وقایع، عمر پاشا، محمود پاشا را که به بغداد پناهنده شده بود، به جای محمد پاشا به امارت بابان گماشت. محمود پاشا همراه سپاهیانی که از بغداد گرفته بود، به سمت امارت بابان حرکت کرد. محمد پاشا که در خود توان ایستادگی در برابر نیروهای محمود پاشا را نمیدید، به ایران گریخت و به کریم خان پناهنده شد. محمود پاشا با ورود به قره جوالان مرکز امارت بابان، احمد پاشا برادر خود را از زندان در آورد و به خواست خود، حکمرانی امارت بابان را به او سپرد.(çarşiliUzun,1982,458(Kalantari,1976,5) (CavdetPaşaAhmet,1994,339). در واقع، محمد پاشا از سوی کریم خان زند و برادران کوچک او محمود پاشا و احمد پاشا نیز از سوی عمر پاشا والی بغداد حمایت میشدند، زیرا در میان خاندان بابان، دو سوی درگیر، برای تصاحب حکمرانی این امارت، یکی به طرف دولت عثمانی و دیگری به سوی ایران تمایل مییافت (Cavdet PaşaAhmet,1994,296).[footnoteRef:13] محمد پاشا که به ایران گریخته و نزد کریم خان زند پناهنده شده بود، برای به دست آوردن امارت بابان، از کریم خان یاری خواست. کریم خان نیز با ارسال نامهای برای عمر پاشا والی بغداد، از او خواست تا محمد پاشا را عفو کند و او را به مقام خویش باز گرداند، اما عمر پاشا درخواست کریم خان را رد کرد.[footnoteRef:14] کریم خان نیز در مقابل، سپاهی به فرماندهی برادرزادة خود، علی مراد خان همراه محمد پاشا به قره جوالان مرکز امارت بابان فرستاد تا محمد پاشا را با زور به مقام خویش بازگرداند. اما احمد پاشا که از سوی دولت عثمانی بر بابان حکومت میکرد، با سپاه عثمانی تحت امر خود به مقابله شتافت: او در جایی در فاصلة 3 ساعتی از قره جوالان در رمضان 1188ق./ نوامبر 1774م. سپاه ایرانی را شکست داد و علی مراد خان را به اسارت گرفت، اما محمد پاشا توانست بگریزد (,371-373, cavdetPaşaAhmet,1994,339 شماره 166çarşilUzunı:1982,459- Mühimme: ). [12: . بر اساس تقسیمات ایالتی دولت عثمانی در سالهای 1142-1129ق./ 1730-1717م. امارتهای بابان و کویسنجاق به ایالت شهر زور ملحق شدند (Başar:1997,23,138-140).]  [13: . ایرانیان همواره از درگیری و اختلاف میان بزرگان خاندان بابان استفاده میکردند، نک: Ahmetcavdet Paşa,1994,296، دولت عثمانی، امارات بابان را در سال 1850م. برچید و به حکومت مرکزی شمال عراق ملحق کرد ( Marufoğlu:1998,66).]  [14: . ابوالحسن غفاری کاشانی این رخداد را زیرمجموعه سالهای 1188 و 1187ق. ذکر میکند ( غفاری کاشانی، 1369: 318- 317).] 


عمر پاشا با علی مراد خان که پس از اسارت به بغداد فرستاده شده بود، با احترام رفتار کرد و او را به پایتخت کریم خان در شیراز فرستاد (Kalantari: 1976,6). گرچه عمر پاشا در پی نشان دادن نیّت خیر خود به کریم خان بود، اما تیرگی روابط میان ایران و عثمانی همچنان ادامه یافت. مسألة مهم دیگری نیز میان عمر پاشا و کریم خان وجود داشت؛ بر اثر شیوع طاعون در بغداد در سال 1186ق./ 1772م. حدود 700 تن از بازرگانان ایرانی در بغداد جان باختند و مسألة عدم اعادة اموال آنان به وارثانشان در ایران، موجب اختلاف میان کریم خان و عمر پاشا شد. کریم خان علاوه بر اعادة اموال بازرگانان ایرانی به وارثان آنها، از عمر پاشا خواسته بود تا 100 خانوادة ارمنی را که در بصره سکونت داشتند، به وطن اصلی خود ایران بفرستد. کریم خان از اقدامات دیپلماتیک خود در برابر عمر پاشا والی بغداد نتیجهای نگرفت و عمر پاشا نیز به درخواستهای کریم خان بیاعتناء ماند و اموال و اشیاء بازرگانان ایرانی را به نفع خود مصادره کرد (Cavdet PaşaAhmet: 1994, 341). 

یکی دیگر از عوامل تنشزا در روابط سیاسی ایران و عثمانی در دورة کریم خان، مسألة تأمین امنیت زائران ایرانی در کربلا بود. زائران ایرانی برای زیارت مزار امام حسین (ع) در کربلا، از امارت درنه که تحت ادارة حکومت عثمانی و نزدیک کرمانشاه بود، میگذشتند. در این رفت و آمدها، مسئولان و کارگزاران امارت درنه، اموال ایرانیها را غارت و آنها را آزار و اذیت میکردند ( Cavdet PaşaAhmet:1994,341). در واقع یکی از عوامل توجه کریم خان به عراق، همانند دیگر دولتهای پیش از کریم خان در ایران، دستیابی به راههای تجاری بود که از شهرهایی مانند بغداد، موصل و حلب میگذشت و از طریق دریا تا اروپا امتداد داشت و دستیابی به دریای مدیترانه. همچنین به دست گرفتن تجارت حج[footnoteRef:15] که برای دولت عثمانی و ایران اهمیت خاص داشت. علاوه بر آن، در اختیار گرفتن شهرهای مقدس مانند کربلا و نجف برای حکومتهای شیعی ایران که تشیّع را همچون سیاستی ملّی در پیش گرفته بودند، از دیگر عوامل توجه کریم خان به عراق به شمار میآمد. کریم خان با تسلط بر عراق میتوانست نفوذ خود را در میان ایرانیها افزایش دهد و برای حکومت خود کسب مشروعیت کند. از توضیحات و دلایل ذکر شده، میتوان چنین نتیجه گرفت که حوادث جاری که در برخی از امارتها یا سنجاقهای واقع میان ایران و عثمانی از سمت شمال عراق (امارتهای بابان و کوی سنجاق)، به ویژه اختلافات مرزی و نیز عوامل اقتصادی و دینی، جنگ میان ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر میکرد. [15: . برای اطلاعات بیشتر در بارة تجارت حج، نک: Fariba Zarinebaf-Shahr,1991,191-197] 




محاصرة بصره

کریم خان به بهانة آزردگی از عمر پاشا والی بغداد، بیآنکه ماهیت شکایت خود را به حکومت عثمانی اطلاع دهد (90Naime-Hümayun Defteri,IX,)، از سه جبهه که برای دولت عثمانی اهمیت خاص داشت، رو به سوی عراق کرد: از یک طرف برادرش صادق خان را با سپاهی بالغ بر بیست هزار نفر به محاصرة بصره[footnoteRef:16] فرستاد و از سوی دیگر، با اعزام سفیری عبدالله نام به پایتخت عثمانی هدف از اعزام سپاه به سمت بصره را جنگ با امام مسقط[footnoteRef:17] اعلام کرد و در واقع او در پی فریب دولت عثمانی بود ((Mühimme: nr.166,s.427; çarşliUzun1982,460 [16: . بصره، شهری است در فاصلة 420 کیلومتری جنوب شرقی بغداد، کنار شطّ العرب و مرکز تجاری مهم (Hartman:1993,322). بصره در سال 1534م. و مقارن فتح بغداد به دست سلطان سلیمان قانونی (1560-1520م.) تحت حاکمیت ترکها قرار گرفت. پس از آن، از نظر اداری گاه تابع بغداد بود و گاه نیز به صورت امارت یا ولایت در تشکیلات اداری عثمانی قرار میگرفت. بصره در دورة حاکمیت ترکها، چه از لحاظ تجاری و چه زراعی، شهری فعّال بود. و به این سبب که بر سر راه خلیج فارس و شطّ العرب- که در نهایت به بنادر دریای مدیترانه منتهی میشود، قرار گرفته است- اهمیت خاص داشت. شهر بصره و خلیج فارس در مسیر تجارت ادویه بود و عثمانیها و پرتغالیها مدتها بر سر آن مناقشه و کشمکش داشتند (Halaçoğlu:1992,112-113).]  [17: . در بارة مسقط و امامان مسقط، نک: (Grohman:1993,348-351)
مؤلفان ایرانی، اعزام سپاه به بصره و محاصرة آن از سوی کریم خان را ناشی از علل تجاری دانستهاند. برای مثال؛ باقر عاقلی آشتیانی نوشته است: بعد از مرگ نادر شاه افشار، خلیج فارس از کنترل ایران خارج شده و سواحل و جزایر آن به دست شیخ عمان افتاد. در این دوره تجارت خلیج فارس در دست انگلیسیها و هلندیها بود. انگلیسیها دو بار مرکز تجاری خود را به بصره انتقال دادند و همین عامل، موجب حمله و ضبط بصره توسط کریم خان بود. مؤلف دیگر ایرانی، رضا شعبانی نیز یکی از عوامل ضبط بصره به دست کریم خان را رونق اقتصادی بندر بصره دانسته است. به نظر رضا شعبانی، علاوه بر عامل ذکر شده ، رکود اقتصادی بندر بوشهر و بندر عباس هم به سبب اوضاع نابسامان پس از مرگ نادر شاه و حمایت سلیمان آقا حاکم بصره از امام مسقط- دشمن کریم خان- بود (شعبانی، 2003: 86).] 


سپاه اعزامی کریم خان به سمت بصره، این شهر را محاصره کردند. سپاه دیگری نیز به فرماندهی نظر علی خان با هدف محاصرة بغداد[footnoteRef:18] به طرف درنه، مندلیج و بدره فرستاده شد. نیروهای ایرانی با اشغال این شهرها کلّ منطقه را غارت و ویران کردند، اهالی این شهرها را کشتند و فرزندان آنها را به اسارت گرفتند. علاوه بر این، سپاه دیگری به فرماندهی محمد شفیع خان، روانة شمال عراق شد و آن سپاه، علاوه بر تصرف شهر زور، تا نزدیکیهای کرکوک پیش رفت (محرم 1189ق./ مارس 1775م.) (Cavdet Paşa Ahmet,1994,340 ). دولت علّیة عثمانی در این زمان، با بحرانهای داخلی و خارجی بسیار دست به گریبان بود و همین موضوع، بر جرأت کریم خان در حمله به عثمانی میافزود. سپاهیان عثمانی در جنگی که از سال 1182ق./ 1768م. بر سر مسألة لهستان با دولت روسیه آغاز شده بود و تا سال 1188ق./ 1774م. ادامه یافت، علی رغم از خود گذشتگیهای بسیار شکست خوردند[footnoteRef:19] و دولت عثمانی خستگی ناشی از این جنگ 6 ساله را سپری میکرد. میتوان گفت که معاهدة دولت عثمانی پس از این جنگ در 17 شوال 1187/ 21 ژوئیه 1774 با نام "قینرجه کوچک"[footnoteRef:20] در 28 ماده، پس از معاهدة کارلوفچه در سال 1078ق./ 1699م. و پاساروفچه در سال 1130 ق./ 1718م.، سنگینترین معاهدة صلح دولت عثمانی بود، زیرا در بررسی این معاهده روشن میشود که دولت علّیه با عقد این معاهده علاوه بر اینکه قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معنوی و ارضیاش را از دست داد، از منظر روانی نیز زخم عمیقی بر پیکرة خود احساس کرد. دولت عثمانی از آغاز تأسیس تا سال 1188ق./ 1774م. به هیچ دولتی غرامت نپرداخته بود، اما با عقد قرارداد "قینرجه کوچک" (کوچوک قینرجه) و طبق تبصرة مادة دوم[footnoteRef:21] پرداخت غرامت جنگی سنگینی را به دولت روسیه متعهد شد. مبلغی که دولت عثمانی به عنوان غرامت میبایست به دولت روسیه پرداخت میکرد، پانزده هزار سکه معادل 4 میلیون روبل روسیه بود؛ تقریباً برابر نصف بودجة دولت عثمانی در آن سالها (Cezar:1986,76). این تحولات منفی در سیاست خارجی، در سیاست داخلی دولت عثمانی نیز منعکس شد و دولت عثمانی که از نظر وضعیت مالی در مضیقه بود، با پرداخت غرامت جنگی به دولت روسیه، باید با بحران سخت اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد. علاوه بر این، در ایالتهای گوناگون نیز شورشهایی علیه دولت عثمانی جریان داشت (Baysun: 1993, 73). [18: . شهر بغداد به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی و همچنین قرار گرفتن در مسیر تجاری شرق و غرب، هم برای دولت عثمانی و هم دولت صفوی اهمیت بسیار داشت. در زمان شاه اسماعیل صفوی (905- 880 ق./ 1524-1500م.) این شهر در سال 889 ق./ 1508م. به دست صفویان افتاد. سپس در نیمه اول قرن شانزدهم (913 ق./ 1534م.) تحت حاکمیت دولت عثمانی در آمد . با تأسیس بیگلربیگی برای بغداد از طرف دولت عثمانی، این شهر به مرکز مهمی تبدیل شد. بغداد در سال 1623م. در زمان شاه عباس اول (967- 1007ق./ 9-1587م.) بار دیگر به دست دولت صفوی افتاد، اما در سال 1638م. و در زمان سلطان مراد چهارم (1018- 1000ق./1640-1622م.)، پس از محاصرهای 40 روزه بازپس گرفته شد. برای اطلاعات بیشتر در بارة بغداد در دورة عثمانیها، نک: (437-433، 1991 :Halaçoğlu ).]  [19: . برای اطلاعات بیشتر دربارة جنگ روس و عثمانی میان سالهای 1774-1768 م.، نک: 1997,1.]  [20: . برای آگاهی از متن معاهده، نک: Köse:1997,122-129.]  [21: . برای آگاهی از محتوای تبصره مادة دوم، نک: Köse:1997,129.] 




کسب آمادگی دولت عثمانی برای اقدام متقابل در برابر تحولات مرزهای شرقی

رجال دولت عثمانی علیرغم گرفتاری در بحرانهای سیاسی و مالی بر آن شدند تا در برابر تحولات منفی مرزهای شرقی به ایران اعلان جنگ دهند؛ زیرا گرچه سلیمان آقا حاکم بصره برای مقابله با سپاه ایرانی که بصره را در محاصره گرفته بودند، از عمر پاشا والی بغداد یاری خواست، اما سپاه اعزامی عمر پاشا هزیمت شدند و عقبنشینی کردند. بنابراین، خاطر دولت عثمانی از پیشروی سپاهیان کریم خان به سوی بغداد آشفته بود (CevdetPaşaAhmet: 1994, 339-340)، اما در این اثناء نامهای از کریم خان به دولت عثمانی رسید. کریم خان در این نامه ضمن شکایت از عمر پاشا والی بغداد به مسائل مرزی میان دو دولت، برخورد ناشایست با بازرگانان ایرانی بغداد و بصره و ضبط اموال تاجران ایرانی به وارثان آنها که در اثر شیوع طاعون در بغداد جان باخته بودند، اشاره نمود و اعلام کرد که در صدد هیچ گونه اقدامی علیه دولت عثمانی نیست.[footnoteRef:22] دولت عثمانی که وضعیت را عادی میدید، برای بررسی بیشتر امور، سنبل زاده وهبی افندی از شاعران مشهور آن عصر را که به زبان فارسی تسلط کامل داشت، به عنوان سفیر به شیراز پایتخت کریم خان فرستاد، اما دولت عثمانی از تماسها و مذاکرات وهبی افندی با کریم خان نتیجهای نگرفت، زیرا حکومت کریم خان دولتی قبیلهای و غیرمنظم بود[footnoteRef:23]( cevdet paşa Ahmet: 1994-340). [22: . برای آگاهی از نامة کریم خان زند به صدراعظم وقت عثمانی درویش محمد پاشا، نک:Name-I Hümayun Defteri  ،شماره IX ، 69-67.]  [23: . بر اساس آرشیو عثمانی، دفتر نخست وزیری، شمارة 166دفتر مهّمه صفحة 427، وهبی افندی در شیراز با کریم خان مذاکره کرد. به تصریح وهبی افندی؛ در این مذاکرات، رفتار کریم خان نه شبیه حکمرانی معمولی، بلکه بیشتر شبیه رئیس ایل بود. او ادعاهای بلند پروازانه داشت و فعالیتهای او نیز در جهت دشمنی با دولت عثمانی بود، اما مؤلف تاریخ گیتیگشا نظر دیگری در این باره ابراز کرده و زیر وقایع سال 1187ق. آورده است: "محمد وهبی افندی... بکرات مستدعی عفو تقصیرات عمرپاشا و اطفای نایرۀ عضب طبع معدلت پیرا و تسکین شعلۀ قهر خدیو گیتی گشا گردید، یکی از مسولات او آن بود که چون ام البلاد بصره متعلق بما در سلطان قیصر شأنست آن را بضعیفۀ مذکوره واگذارند..." (موسوی نامی اصفهانی، 1363: 195- 194)] 


در این اثناء؛ دولت عثمانی تصمیم گرفت به حاکمیت غلمانها (ممالیک[footnoteRef:24]) در بغداد پایان دهد؛ زیرا به اندازهای در بغداد قدرت گرفته بودند که برای دولت عثمانی نیز تهدیدی به شمار میرفتند. علاوه بر این، دولت عثمانی برای دفع تهدیدات ایران، عمر پاشا را که از ممالیک بغداد بود و گزارشهای منفی در بارة وی به استانبول میرسید[footnoteRef:25]، از والیگری بغداد عزل کرد و اسپناقچی حافظ مصطفی پاشا والی رقّه را به جای عمر پاشا[footnoteRef:26] به والیگری بغداد گماشت ( cevdet paşa Ahmet:1994,342)، اما اسپناقچی مصطفی پاشا نیز نتوانست بساط حکومت ممالیک را از بغداد برچیند. افزون بر این، او تحت تأثیر فریب اقدامات به ظاهر صلحطلبانة کریم خان قرار گرفت و سپاهیان تحت فرمان خود را ترخیص کرد و به همین سبب نتوانست به یاری شهر بصره بشتابد. او پس از کشته شدن عمر پاشا، همة اموال او را به نفع خود مصادره کرد. مصطفی پاشا از این هم پیشتر رفت و به بهانة سفر جنگی علیه ایران، به ضبط اموال ثروتمندان بغداد پرداخت ( Cavdet PaşaAhmet:1994,343). در این میان، سپاهیان ایرانی، که از مدتی پیش بصره را در محاصره گرفته بودند، با نرسیدن نیروهای امدادی از بغداد، محاصرة شهر را تنگتر کردند و در نهایت، شهر بصره پس از سیزده ماه[footnoteRef:27] محاصرة دریایی و زمینی و نرسیدن نیروهای امدادی دولت عثمانی و بغداد، در 28 صفر1190 / 17آوریل 1776 تسلیم شد. صادق خان پس از ورود به بصره و غارت آن، سلیمان آقا فرماندار شهر را با شماری از بزرگان و اشراف بصره به شیراز منتقل کرد و علی محمد خان را به والیگری بصره گماشت (Kalantari:1976,7-8)، آنگاه علی محمد خان برادرزادة خود را با 12 هزار سپاهی برای محافظت از شهر در بصره اسکان داد ( NuriPaşa Mustafa: 1992, 171). از آن سوی، چون دولت عثمانی از تصرف شهر بصره به دست ایرانیها و گسیل سلیمان آقا حاکم شهر و شماری از اشراف و بزرگان و مأموران دولت عثمانی به شیراز اطلاع یافت، در مجلس مشورتی عمومی، آخرین تحولات مرزهای عثمانی و ایران در حدود عراق را بررسی کرد. آنگاه از شیخ الاسلام برای جنگ علیه ایران فتوا گرفت و در پی آن، به دولت ایران اعلان جنگ کرد (1190ق./ 1776م.) ( Cevdet PaşaAhmet:1994,344)، سپس برای آغاز جنگ علیه ایران آماده شد. اقدام دولت عثمانی و به ویژه شخص سلطان عبدالحمید اول (1203- 1188ق./ 1789-1774م.) در اعلان جنگ به دولت ایران در این مقطع زمانی که دولت او با بحرانهای داخلی و خارجی بسیار دست به گریبان بود، شایان توجه است. دولت عثمانی پس از اعلان جنگ علیه ایران، اسپناقچی حافظ مصطفی پاشا را که در جریان محاصرة بصره با اهمال خود در گسیل نیروی کمکی موجب سقوط شهر شده بود و دیگر اقدامات ناشایست؛ از والیگری بغداد برکنار کرد و عبدالله پاشا از نزدیکان عمر پاشا والی سابق بغداد را به والیگری بغداد گماشت (Mühimme: 173,147çarşılıUzun:1982, 460). حسن آقا حاکم ماردین نیز با دریافت رتبة وزیر به والیگری کرکوک و شهر زور رسید و هر دو والی، برای جنگ با ایران مأموریت یافتند (çarşılıUzun:1982,460 ). اسپناق چی مصطفی پاشا نیز نخست به دیار بکر تبعید شد و سپس به قتل رسید (Nuri Paşa Mustafa:1992,171). دولت عثمانی با اعزام سپاه به مرزهای ایران در حدود عراق، به منظور تأمین امنیت مرزهای خود با ایران در منطقه قفقاز، با حاکمان شهرهای ایروان، خوی و تفلیس نیز تماس برقرار کرد و از عدم اتحاد آنها با کریمخان ضد دولت عثمانی مطمئن شد. دولت عثمانی برای حسین علیخان حاکم ایروان، احمدخان حاکم خوی و هراکلی حاکم تفلیس خلعت و هدایایی فرستاد تا از صداقت و دوستی آنها با دولت عثمانی قدردانی کند (Cevdet PaşaAhmet: 1994, 347-349, Uzunçarşılı: 1982, 460-461). حسن پاشا والی کرکوک و شهر زور که فرماندة جنگ علیه ایران شده بود، با تکمیل آمادگیهای نظامی منتظر دستور حرکت بود، اما عبدالله پاشا والی بغداد- و مقام سرعسکری- به تحریک اطرافیان خود که با او کینه و دشمنی داشتند، در باب نبرد با ایران به شک و تردید افتاده بود و به همین سبب، حسن پاشا با کسب اجازه از دولت عثمانی، از جبهة موصل پیشروی را آغاز کرد. حسن پاشا، محمد پاشا و برادرش احمد پاشا حاکم کوی سنجق را که پیشتر به دولت ایران پناهنده شده بودند، اما اینک با خیانت به ایران از دولت عثمانی حمایت میکردند، به عنوان سپاه جلودار پیش فرستاد. در نتیجه، محمد پاشا به سمت قره جوالان و برادرش احمد نیز به سمت کرمانشاه به راه افتاد. محمد پاشا حاکم بابان با پیروی از فرمان حسن پاشا از مرز ایران گذشت. محمد پاشا در بانه نیروهای تحت امر صالح خان (صادق خان) حاکم بانه را در جنگی سه ساعته شکست داد. سرانجام محمد پاشا با نیروهای کمکی اعزامی حسن پاشا توانست در ربیعالاول 1191/ آوریل- مه 1777، سپاه 20 هزار نفرة تحت امر خسرو خان حاکم سنه (= سنندج) را شکست دهد. پیروزیهای پی در پی حسن پاشا در برابر سپاهیان ایرانی، دولت عثمانی و به ویژه پادشاه وقت سلطان عبدالحمید یکم (1203- 1188ق./1789-1774م.) را سخت خشنود کرد و به همین سبب، شمشیر مرصع، تن پوش سفید از پوست سمور با ده هزار سکة طلا برای حسن پاشا فرستاده شد. همچنین از پیک تاتاری که مژدة پیروزی را آورده بود، با اعطای "زعامت"[footnoteRef:28] قدردانی کردند (CevdetPaşa Ahmet: 1994,352-353). کریم خان با دریافت خبر شکست سپاهیان خسروخان، کلبعلی خان را با دوازده هزار سپاهی به جبهة موصل و به نبرد با سپاهیان عثمانی و تحت امر محمد پاشا فرستاد، اما این بار نیز احمد پاشا که به سبب برخی رفتارهای حسن پاشا از او دلگیر بود، با خیانت به عثمانیها، به دولت ایران پناه برد. علاوه بر این، عبدالله پاشا والی بغداد و سرعسکر این مأموریت جنگی، به عمد از یاری حسن پاشا تن زد. به همین سبب سپاه عثمانی تحت امر محمد پاشا نتوانست در برابر سپاه اعزامی کریم خان بایستد و در نتیجه عقب نشست. نیروهای ایرانی تحت امر کلبعلی خان نیز با عبور از مرز ایران و عثمانی برخی شهرها را غارت کرده و سپس عقبنشینی کردند (Cevdet Paşa Ahmet:1994,354-çarşılıUzun:1982,461). مقارن این وقایع در جبهة موصل، عبدالله پاشا والی بغداد درگذشت و حسن پاشا والی کرکوک و شهر زور به جای عبدالله پاشا به والیگری بغداد رسید. حسن پاشا والی جدید بغداد به سبب کشمکش با مخالفان و رقیبان خود در بغداد، نتوانست برای بازگرداندن بصره به قلمرو حاکمیت دولت عثمانی کاری از پیش ببرد. در این میان، کریم خان علیه دولت عثمانی مشغول اقدامات دیپلماتیک بود. پس از معاهدة قینرچه کوچک[footnoteRef:29] در سال 1188ق./ 1774م. و سرگرمی دولت عثمانی به مسألة کریمه و تیرگی روابط روسیه و عثمانی و حتی احتمال وقوع جنگی دیگر میان روسیه و عثمانی، کریم خان با برقراری تماسهای دیپلماتیک، با کاترینای دوم ملکة روسیه علیه دولت عثمانی پیمان اتحاد بست. به موجب این پیمان اتحاد که میان کریم خان و کاترینای دوم در سال سال 1192ق./ 1778م. منعقد شد، کریم خان از سمت آناتولی و روسها نیز از اراضی عثمانی در اروپا (روملی) علیه دولت عثمانی اقدام میکردند. در چارچوب روابط بین المللی، پیمان اتحاد برای روسها ارزشمند و پر فایده بود، زیرا موجب شد تا روسها بتوانند مسألة کریمه را مطابق میل خود حلّ و فصل کنند، اما این اتحاد دیری نپایید: اندکی پس از انعقاد عهدنامه، کریم خان در سال 1193ق./ 1779م. درگذشت. پس از مرگ وکیلالرعایا، کشمکش میان مدعیان جانشینی او بالا گرفت و به همین سبب پیمان اتحاد میان کریم خان و دولت روسیه به جایی نرسید (çarşılıUzun:1982,462). اقدام کریم خان در اتحاد با روسها علیه دولت عثمانی، یادآور اقدام شاه اسماعیل صفوی (905-880 ق./ 1524-1500م.) و شاه عباس اول (1007-967ق./ 1629-1587م.) در اتحاد با دولتهای مسیحی غربی علیه دولت عثمانی است. به همین سبب، میتوان گفت که اقدام کریم خان در اتحاد با روسها، کوشش در جهت تداوم سیاست سنّتی دولتهای پیشین در برابر دولت عثمانی بود.  [24: . احمد پاشا پسر حسن پاشا که در دوران سلطنت احمد سوم (1142-1114ق./ 1730-1703م.) و سلطان محمود یکم (1167- 1142 ق./ 1754-1730م.) نزدیک سی سال بر بغداد ولایت داشت و قدرت و ثروتش زبانزد بود، غلامان بسیاری خریده بود. احمد پاشا از میان غلامان، آنهایی را که از خود شایستگی نشان میدادند به حکومت مناطق تحت حاکمیت خود میگماشت؛ بدین ترتیب بود که حکومت ممالیک (غلمان) در بغداد پدید آمد (Mustafa Nuripaşa:1992,99). دوران حاکمیت ممالیک در عراق از سال 1749م. با روی کار آمدن والیانی که اصل و نسب غلامی داشتند، آغاز شد و در سال 1246ق./ 1831م. با دستگیری داود پاشا به پایان رسید. ممالیک عراق با ممالیک مصر که در سال 897ق./ 1517م. به دست سلطان سلیم عثمانی (1520-1512م.) منقرض شدند، هیچگونه ارتباطی ندارند (Marufoğlu:1998,37). برای اطلاعات بیشتر در باب حکومت ممالیک (بردگان) در بغداد، نک: (Sabit:1292,1)]  [25: . برای مثال؛ والی کرکوک سلیمان پاشا در گزارش خود به دولت عثمانی، سبب حملة کریم خان زند به حدود بغداد را ظلم وستم عمر پاشا به زائران ایرانی و مصادرة اموال تاجران ایرانی دانسته است، که در بغداد بر اثر شیوع طاعون جان خود را از دست داده بودند و همچنین دریافت رشوه از پاشاهای خاندان بابان برای اعطای حکم فرمانروایی (Mustafa Nuri Pasa:1992,170).]  [26: . عمر پاشا سرانجام کشته شد و سر او را به استانبول فرستادند (Ahmetcevdet Paşa:1994,343).]  [27: . اسماعیل حقی اوزون چارشی لی، مدت زمان محاصرة بصره از سوی نیروهای ایرانی را شانزده ماه ذکر کرده است (Ismail Hakkiuzunçarşılı:1982,460)]  [28: 1. "زعامت" زمینهایی بود که به عنوان پاداش به سپاهیان عثمانی داده میشد، به شرطی که با اسبهایی که در آن پرورش میدهند، در جنگها شرکت کنند و سالیانه یک دهم آن را به دولت بدهند (Mehmet Doğan:2001,1440).]  [29: . KüçükKaynarca] 


پس از استقرار نیروهای کریم خان در بصره، علی محمد خان که به والیگری این شهر منصوب شده بود، برای انقیاد قبایل اطراف بصره به ویژه علیه قبیلة منتفق که سواحل خلیج فارس و جزایر آن را در اختیار گرفته بودند، اقدامات نظامی را آغاز کرده بود؛ علی محمد خان در خلال این اقدامات شکست خورد و کشته شد و در پی آن شورشهایی در بصره رخ داد. از این رو، صادق خان برادر کریم خان برای سرکوبی این شورشها بار دیگر به بصره فرستاده شد. صادق خان توانست آرامش را به بصره بازگرداند، اما با دریافت خبر مرگ کریم خان در 13 صفر 1193/ مارس 1779 و آغاز کشمکش و درگیری میان بزرگان زند و امیران و خوانین ایران (Kalantari:1976,10)، صادق خان همراه 12 هزار تن سپاهی به شتاب از بصره به سمت شیراز روان شد (شماره 1387Hatte-i Hümayun ). در این میان، بصره از سپاه ایرانی خالی شد و حسن پاشا والی بغداد با آگاهی از وضعیت آن شهر، نعمان افندی را به عنوان حاکم به سوی بصره فرستاد (Cavdet PaşaAhmet: 1994: 392). از سوی دیگر، زکی خان برادر کوچک کریم خان- جانشین او- سلیمان آقا را که از سه سال پیش در شیراز در حبس بود، آزاد کرد ( Kalantari: 1976, 10). دولت عثمانی با اعطای رتبة وزیری به سلیمان آقا، او را به والیگری بصره گماشت. سلیمان آقا دولتمردی دور اندیش بود و پیشتر هنگام محاصرة بصره، توانسته بود بیش از یک سال از شهر در برابر سپاهیان ایرانی قهرمانانه بایستد. سرانجام دولت عثمانی در اواخر سال 1192ق./ 1779م. سلیمان آقا را به جای حسن پاشا که در ادارة عراق بی کفایتی نشان داده بود، به والیگری بغداد گماشت. سلیمان آقا در مقام والی بغداد توانست حاکمیت دولث عثمانی را در عراق تثبیت کند و صلح و آرامش را به منطقه بازگرداند (Cevdet PaşaAhmet:1994:393).



نتیجه

دولتهای مستقر در سرزمینهای ایران و آناتولی، از زمانهای دور تا عصر حاضر با یکدیگر در حال نزاع بودهاند. این نزاع وکشمکش در نیمة دوم قرن هیجدهم (از سال 1172ق./ 1759م.) و در دورة کریم خان زند (1193- 1163ق./ 1779-1759م.) نیز با شدت و ضعف ادامه یافت. روند صلح میان ایران و عثمانی بنا بر معاهدة طرفین در 17 شعبان 1159/4 سپتامبر 1746 ادامه داشت، اما در اواخر حکمرانی کریم خان در ایران در سال 1188ق./ 1774م. و با تصرف عراق به دست او، دوران تقریباً 30 سالة صلحآمیز میان دو طرف سرآمد و جنگ جایگزین آن شد.

به گفته منابع، علل حملة کریم خان به عراق تحت حاکمیت عثمانی بدین شرح بود:

1. ایالتهای بابان و کوی سنجاق در مرز میان ایران و عثمانی و در قسمت شمال عراق، یکی از عوامل اختلاف و درگیری میان ایران و عثمانی بود. این ایالتها، گاه با اخلال در مرزهای ایران و عثمانی، موجب درگیری این دولتها میشدند. این ایالتها گاه از دولت عثمانی پیروی میکردند و گاه به سمت ایران تمایل مییافتند. 

2. خودداری از بازگرداندن اموال بازرگانان ایرانی به وارثان آنها که در اثر شیوع طاعون در بغداد در سال 1185ق./ 1772م. جان باخته بودند و مصادرة این اموال به دست عمر پاشا والی بغداد.

3. ناامنی زائران ایرانی که برای زیارت عتبات به عراق میرفتند.

4. از علل لشکرکشی کریم خان زند به عراق، در اختیار گرفتن اماکن مقدسه آن کشور بود. کریم خان با استفاده از وضعیت داخلی دولت عثمانی که پس از جنگ با روسیه به وخامت گراییده بود، کوشید اماکن مقدسه در خاک عراق و شهرهای تجاری و مهم آن را تحت حاکمیت خودش گیرد. 

کریم خان از تبار پادشاهان نبود و کوشید با تصرف عراق و شهرهای مقدس آن، نزد شیعیان ایران مشروعیت کسب کند؛ زیرا مشروعیت حکومت کریم خان در ایران بیشتر اساس و منشاء قبیلهای داشت. سیاست دولت عثمانی و شخص سلطان عبدالحمید یکم در این دوران، حفظ روند صلح منعقد شده در سال 1158ق./ 1746م. میان دو طرف بود، زیرا علیرغم حملة سپاهیان کریم خان به عراق و دشواریهای مرزهای ایران و عثمانی، دولت عثمانی مایل بود تا مسأله را از طریقهای دیپلماتیک حلّ و فصل کند. به همین سبب، سلطان عبدالحمید یکم پیکی نزد کریم خان فرستاد و از سوی دیگر، برای پر کردن خلأ قدرت در عراق به حکومت غلمانها پایان داد، اما دولت عثمانی از تماسهای دیپلماتیک در رابطه با ایران و تدابیر اتخاذ شده در عراق نتیجهای نگرفت. به همین سبب، دولت عثمانی پس از جنگ با روسیه، علیرغم بحرانهای مالی و سیاسی که با آنها دست به گریبان بود، در سال 1189ق./ 1776م. علیه ایران اعلان جنگ کرد، اما در پی اعلان جنگ، هنگامی که نبرد در مرزهای ایران و عثمانی در حدود عراق جریان داشت، با مرگ کریم خان در سال 1192ق./ 1779م. و نزاع بر سر تصاحب تاج و تخت او و خروج نیروهای ایرانی از بصره، عراق از تهدید ایران خلاص شد و بدین ترتیب، حاکمیت دولت عثمانی بر عراق تداوم یافت.
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