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احمد موسوي


  
  

  چکیده

م. توسط کمپانی هند 1763سال  بهافتتاح تجارتخانه در بوشهر 

دوره ر قی انگلیس، مقدمه ایجاد روابط ایران و انگلستان دشر

این مقطع تاریخی، گذشته از عامل تجارت، لزوم زندیه است. در

سواحل جنوبی و منطقه خلیج فارس و فقدان ایجاد امنیت در

نیروي دریایی مناسب براي نیل به این مقصود، دولتمردان ایران را 

مندي از ر در منطقه با هدف بهرههاي حاضبه ایجاد روابط با قدرت

 ها انگلیسیثرؤکرد. عدم همکاري منیروي دریایی آنها ترغیب می

کعب که کمپانی انگلیسی از قبیله بنیزند خان کریمو نیز حمایت 

؛دانستمیرا تهدیدي علیه منافع تجاري خود در منطقه آن

تا آنجا که ، طرف گردیدهایی در روابط دوب بروز تنشموج

م. بوشهر را ترك کردند. اگرچه اهمیتی 1769در سال  ها انگلیسی

ه براي تجارت قائل بود و نیز از رونق افتادن بصره ـ ب خان کریمکه 

ترین مرکز تجاري انگلستان در خلیج فارس ـ و فتح عنوان مهم

زمینه ساز روابط مجدد دو کشور شد، اما مرگ  ،آن توسط ایران

روابط دو کشور را جز  ،اخلی پس از آنهاي دکریم خان و درگیري

  معدودي به رکود کشانید.در موارد محدود و

، خان، روابط خارجی، انگلستان، خلیج فارسکریمزندیه، :واژگان کلیدي

  بوشهر، بصره.
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مهمقد  

اسري در ایران به قدرت رسید و پس از هاي سرمیناآرا در پی برخیزند  خان کریم

توان گفت که دوران میطور کلی ه. بردبی را برقرار کمناسامنیت داخلی  یابی قدرت

رعایا و نه ال خان که خود را وکیلزند، دوران ترقی در تاریخ ایران است. کریم خان کریم

  د. گردیاقدامات و اصالحاتی در سطح ملی  به اجراي، موفق خواند می شاه

از ابهامات تاریخ زند، یکی  خان کریمرغم مطالعات تاریخی، روابط خارجی علی

مورد بریتانیا را با  خان کریممعاصر ایران است. این مقاله بر آن است که روابط خارجی 

  رار دهد. قدقت نظر بررسی و 

  

  کمپانی هند شرقی بریتانیا. 1

.ق1148ـ60داخلی ایران که از اواخر عمر نادرشاه افشار ( هاي ها و نابسامانیشورش

فت. نا یاشدت  م.1748/ق.1160در سال با قتل وي  شده بود، آغاز .)م1736ـ48/

ترین بندرعباس مهمبه طور مثال،بیشتر بود. موجود به ویژه در نواحی جنوبی،  هاي امنی

اقوام تجاري کمپانی هند شرقی انگلیس در ایران، پیوسته مورد هجوم  هاي مرکز فعالیت

که در  1ایوز)3: 1382/ وثوقی،  55ـ 56: 1378(راي، .گرفتمیگوناگون داخلی و خارجی قرار 

، با اشاره به اوضاع نابسامان آن ه بوداز بندرعباس دیدن کرد م.1754/ق.1167سال 

.کند که بندر عباس هیچ گونه بازدهی اقتصادي براي کمپانی در بر نداردمیبیان منطقه 

)Ives, 1773: رکز تجاري فرانسوي به م هاي حمله کشتی همراه بااین مشکالت )158

به ترك بندرعباس و استقرار در نقطه  آنهاکمپانی و به آتش کشیدن آن سبب گردید تا 

از  2داگالس م.1761/ق.1174ند. بدین منظور در سال مبادرت ورزدیگري از خلیج فارس 

________________________________________________________
1 Ives.
2 Douglas.
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جهت ایجاد پایگاه جدید در خلیج فارس  یمناسب طقۀسوي کمپانی مامور شد تا من

  گاه به بوشهر منتقل شد. یاین پاکه سرانجام )40ـ1381:41(برومند،.شناسایی کند

  

  م.1763در بوشهر و انعقاد قرارداد   بریتانیا استقرار ـ1ـ1

نماینده سیاسی  خود در  1، ویلیام اندو پرایس.م1763/ق.1176در سال ها انگلیسی

/ اصفهانیان و 1385:102(هوشنگ مهدوي، .تی به بوشهر اعزام کردندأس هیأخلیج فارس را در ر

سیس شرکت أوي پس از مذاکره با شیخ سعدون حاکم بوشهر و ت )109: 1383،مشایخی

منصوب کرد و دو نفر از شرکت را به ریاست آن  2تجاري در آنجا، بنیامین جرویس

را براي تایید و تصویب  4و استفان هرملیت 3توماس دارن فورد هاي خود به نامکارمندان 

اگرچه بوشهر در زمان  )69: 1368/ الهی ،  669: 1350ین،ئ(را.د به شیراز اعزام کردنهایی قراردا

اطالعی از رابطه حاکم  ها انگلیسیاما ، عقد قرارداد تحت کنترل کامل حکومت زند بود

نبرده نام زند نداشتند. گویا شیخ سعدون نیز در طول مذاکرات از وي  خان کریمبوشهر و 

به هر حال پرایس به محض اطالع از این موضوع، به همان نحوي  )112: 1370(امین،.بود

جا که در که اشاره شد اقدام نمود و افراد مذکور را با هدایایی به شیراز فرستاد. از آن

جهت سر و سامان دادن به نواحی شمالی ایران در آنجا به سر  خان کریماین زمان 

ش صادق خان زند که به عنوان برد، این قرارداد از طرف وي و توسط برادرمی

 السلطنه در شیراز بود، بسته شد و متن آن بعدها به وسیله فرمانرواي زند تأییدنائب

  )365: 1383/ پري، 1384:181(نوایی،.دگردی

  

________________________________________________________
1 William Ando Price.
2 Benjamin Jervis.
3 Thomas Durnford.
4 Estephan Hermlit.



4  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

  م. 1763مفاد قرارداد ـ2ـ1

شد و در منابع مختلف  منعقد م.1763ژوئن  2/ق.1176الحجه ذي 23این قرارداد در 

تاریخ از کتاب  عمدتاًاد قرارداد فجا می جزئی آمده است. در اینهای با تفاوت یهددوره زن

ده آورنگارشی  هاي با اندکی تلخیص و تفاوت ،حسام معزيتألیف روابط سیاسی ایران با دنیا،

  ، بیان خواهد شد.ن مطابقت آن با برخی منابع مستندو ضم شود می

دار زمین که براي ساختن مرکز بازرگانی الزم تواند هر مقمیبریتانیاـ ماده اول) 

دارد، در بوشهر یا هر نقطه دیگر از قلمرو پادشاهی ایران در اختیار بگیرد و هر چند 

پوند  6نباید از  ها وزن توپد. با این وجود، قطعه توپ که بخواهد در آن به کار گیر

  کیلوگرم) بیشتر باشد. 3(حدود 

از بوشهر یا سایر بنادر ایرانی  ها انگلیسیکه  کاالهاییو  اجناس کلیۀ به ـماده دوم) 

حاکم آنبا این حال، گیرد. میهیچ نوع عوارض گمرکی تعلق ن ؛کنندمیوارد یا صادر 

تواند سه درصد حقوق گمرکی براي صادرات دریافت کند. بند آخر این ماده در میجا 

، انده حسام معزي استناد کردهاد قرارداد بفمنابع دیگر، به جز منابعی که در تبیین م

  )670: 1350رائین،  / 438: 1343(سایکس،یست.موجود ن

وارد کردن کاالهاي  ةاجاز يهیچ کشور اروپایی دیگرجز بریتانیا بهـ ماده سوم)

  ندارد. را پشمی به ایران 

ه مقروض شود، حاکم باید وي را وادار ب ها انگلیسیهر گاه بازرگانی به ـ ماده چهارم) 

به طرقی مجازند ها انگلیسیپرداخت بدهی کند. در صورت عدم تمایل یا توانایی حاکم، 

  .در جهت گرفتن طلب خود اقدام کنند، دانندمیکه صالح 

خواهند بفروشند میمختارند کاالهاي خود را به هر کس که  ها انگلیسیـ ماده پنجم) 

تجار «نویسد:میکاشانی در این بارهو حکام محلی حق دخالت در این معامالت را ندارند. 
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خواهند بفروشند و متاع ایرانی را التجاره خود را به هر کس میمال انگلیسی مختارند که

  .»از هر کس بخواهند بخرند

شود، هیچ وقتی یک کشتی انگلیسی وارد یکی از بنادر خلیج فارس میـ ماده ششم) 

  زه نماینده مقیم کمپانی با آنها داد و ستد کند. تاجر یا بازرگانی نباید محرمانه و بدون اجا

و کسانی که تحت حمایت آنها هستند، در اجراي مراسم  ها انگلیسیـ ماده هفتم) 

  شود.  آنهاند و کسی نباید متعرض هستدینی آزاد

نباید پناه داده  ،کنندکه فرار می بریتانیابه سربازان، ملوانان و غالمان ـ ماده هشتم) 

  تحویل دهند. بریتانیارا به مقامات  هاآن یدود و باش

مترجمان، نوکرها و سایر وابستگان نمایندگی انگلیس در بوشهر از پرداخت ـ ماده نهم) 

ند و هستروساي خود  هايعوارض گمرکی و مالیات معاف و در تمام  امور مطیع دستور

اي به بخش دوم آن قرارداد اشارهاز کسی حق دخالت ندارد. سایکس در تبیین این ماده 

کنند از ها، مستخدمین و دیگران که در نمایندگی کار میدالل«نویسد: کند و چنین مینمی

  )439: 1343(سایکس، .»ندهستپرداخت مالیات یا عوارض گمرکی معاف 

اقامت دارند یک قطعه زمین براي قبرستان  ها انگلیسیکجا که هردرـ ماده دهم) 

  .دگیرمیبه آنها تعلق 

اجناس آب افتاده نباید به ایران وارد شود. الزم به توضیح است که این ـ ماده یازدهم) 

اي به آن رهماده فقط در کتاب تاریخ ایران اثر سایکس آمده است و در منابع دیگر اشا

  )493: 1343سایکس، و9: 1353، حمود/ م672: 1350رائین، (و  )15ـ17: 1326(حسام معزي، .نشده است

 ها انگلیسیتوان آن را تعهداتمیخان به میل خود چند ماده به قرارداد افزود که کریم

، این زندیه در قبال حکومت زند یا متمم قرارداد نامید. این مواد الحاقی در منابع دوره

  گونه ذکر شده است:
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و تمام معامالت باید به رضایت دو طرف و با قیمت عادالنه انجام گیرد ـ ماده اول) 

رسانند به خارج نباید تمام پول کاالهاي خود را که در ایران به فروش می ها انگلیسی

  . حمل کنند

به هیچ وجه نباید اسباب زحمت و آزار و اذیت مسلمانان را  ها انگلیسیـ ماده دوم) 

کنند، باید اولویت در خرید را به تجار و هر قدر کاال که به ایران وارد میفراهم کنند و 

  رگانان سرشناس و معتبر بدهند.باز

مملکت  را از هامجاز نیستند سرکشان و یاغیان را پناه دهند یا آن ها انگلیسیـ ماده سوم) 

خارج کنند و به طورمستقیم یا غیر مستقیم دشمنان فرمانرواي ایران را مساعدت کنند. 

ـ18: 1326، (حسام معزي.به سختی مجازات خواهند شد ،هرگاه مرتکب چنین عملی بشوند

  )8ـ9: 1353/ محمود، 672: 1350/  رائین ،  17

خان به همه کارگزاران ایرانی در بنادر خلیج فارس دستور داد که کریمپس از آن 

از هیچ گونه مساعدتی دریغ نورزند. به پیروي از  ها انگلیسیبراي تسهیل کار داد و ستد 

ه احداث مرکز بازرگانی انگلیس بخود این دستور، شیخ سعدون حاکم بوشهر به هزینه 

کرد و متعهد شد که از جان و مال اتباع انگلیسی حمایت کند و دست کمک در بوشهر 

-Aitchison ,1933: 40(.و ستد باز گذاردآنها را در داد 44(  

  

  کمپانی انگلیسیبرقراري رابطه با  درخان کریماهداف ـ3ـ1

طرف و به طور کلی حاوي و نیازهاي دو ها استهدربردارنده خو ه،دوجانب هايقرارداد

م. نیز به 1763نظر دارد. قرار داد دررا براي طرفین، به اهداف  دستیابیموادي است که 

عنوان یک قرارداد دو جانبه، نه یک جانبه و تحمیلی از این قاعده مستثنی نیست. این 

تجاري انگلیسی در قرارداد اگرچه در ظاهر حاوي موادي است که تاسیس یک مرکز 
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زند  خان کریمکرد، اما در واقع میدر ایران را مشخص  آنهابوشهر و چگونگی فعالیت 

 اعطايدر ایران و  ها انگلیسیقصد داشت با فراهم کردن شرایط مناسب براي تجارت 

 ، با برقراري رابطه دوستانه با یک دولت مقتدر غربی به اهداف مورد نظرآنهاامتیازاتی به 

توان گفت خان میشود، مید. با توجه به آنچه از منابع این دوره استنباط دست یابخود 

  کرد: میزند دو هدف عمده را دنبال 

خان اي در خلیج فارس داشتند. از آنجا که کریمتجارت گسترده ها انگلیسیـ الف) 

 دخو تجاري قلمرو ۀي خارجی به منظور توسعها ابط با دولتوتوجه خاصی به برقراري ر

پري ضمن اشاره به این . بودا در ایران هگذاري آنداشت، خواهان فعالیت اقتصادي و سرمایه

ترغیب کرده بود، این  ها انگلیسی، شیخ سعدون را براي گفتگو با زند خانموضوع که کریم

کند. قلمداد میاحیاي تجارت در ایران  جهتی از سیاست کلی وي بخشرا  اقدام

واگذارکرد، خان به کمپانی هند شرقی بریتانیااي که کریمآغاز امتیازنامهر د)365: 1383(پري،

که پادشاهی ایران باید شکوفا گردد و با افزایش است در توصیف این موضوع نوشته شده 

از )144: 1378فوران،(.نیز اجراي عدل و داد، عظمت گذشته را باز یابدتجارت و داد و ستد و

امتیازاتی به  ،نظر به توجهی که به پیشرفت تجارت داشت خان زند ،یاپدیدگاه 

: 1377(یاپ، .آن یک نمایندگی تابع بصره در بوشهر تاسیس یافت در پیداد و  ها انگلیسی

  )Sykes, 1992: 10(.کندمییید أاین گفته را تنیز سایکس  ،ها انگلیسیاز طرف )182

مک و مساعدت نیروي دریایی زند به ک خان کریمعامل دیگر را باید نیاز ـ ب) 

براي مقابله با میرمهنا به عنوان عنصري گریز از مرکز و مخل امنیت تجاري بریتانیا

تبییناین عامل را هدف اصلی وي از برقراري رابطه با بریتانیا ،خلیج فارس دانست. امین

بر گسترش  مبنی ها انگلیسیورهرام با اشاره به رد درخواست  )118: 1370(امین،.کندمی

 آنها، نیاز به همکاري م.1762/ق.1176روابط تجاري با ایران از سوي خان زند در سال 
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در سال بعد و  ها انگلیسیخان با درخواست کریم در نبرد با میرمهنا را دلیل موافقت

دلدم در این  )136ـ137: 1385(ورهرام، .کندمیذکر  م.1763/ق.1177انعقاد قرارداد 

خان با  واگذاري چنین تسهیالت بزرگی انتظار داشت که کریم«:نویسدمیزمینه

نوایی  )102: 1363(دلدم، ».او را در مبارزه با میرمهنا و  امام عمان یاري دهند ها انگلیسی

کند که سرکوبی وي، خان زند را ناگزیر به میضمن اشاره به اقدامات میرمهنا بیان نیز 

    )597: 1384وایی،(ن.کردنزدیکی به بریتانیا

ي اروپایی به حکومت صفویه ها پیشینه اتکاي ایران به ناوگان دریایی دولت

 هاي گردد. روندي که در دورهمیاز) و آغاز رابطه با غرب بم.1502ـ1722/ق.907ـ1135(

در  )255: 1371(فلور،.قرارداددر موقعیتی وابسته آنهاادامه یافت و ایران را در برابر  يبعد

ل یر حل مساددان نیروي دریایی مقتدر و یکپارچه، فقي ایرانی به دلیل ها قع حکومتوا

نیازمند همراهی و همکاري کشورهاي اروپایی حاضر در منطقه به ویژه ، خلیج فارس

که شاهان دند. چنانبوبه عنوان نیرومندترین ناوگان دریایی در خلیج فارس بریتانیا

مقابله با تعرضات اعراب عمان و  از هرمز ها اندن پرتغالیصفوي در مواردي مانند بیرون ر

کمک خواستند. یا نادرشاه افشار زمانی که در صدد  آنهابه سواحل جنوبی ایران از 

این  )14: 1377(پري،.درخواست کمک کرد ها تاسیس ناوگان دریایی بر آمد از اروپایی

مقطع تاریخی، ضعف نیروي دریایی  ادامه داشت. در این نیزخان زند موضوع در دوره کریم

عامل مهمی در نزدیکی حکومت زند به هاي محلی منطقه،ایران در مقابله با قدرت

را تنها متحد احتمالی در برابر دزدان  آنهازند همچون نادرشاه  خان کریمبود. گویا  ها انگلیسی

  )1370:113/ امین،  366: 1383(پري، .پنداشتو غارتگران خلیج فارس می

اگرچه این موضوع براي خان زند از اهمیت بسیاري برخوردار بود و در برقراري رابطه با 

براي  آنهاهمواره بر همراهی  ـ ي غربی حاضر در منطقهها کمپانیـ ي اروپایی ها دولت
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ن معنی نیست که تجارت و ایجاد داتاکید داشت، اما این ب شده رسیدن به اهداف ذکر

به خاطر  خان زند بی اهمیت بود و صرفاًشورهاي خارجی براي کریممناسبات تجاري با ک

  .داشت، مجبور به دادن امتیازاتی شده باشد زمینهدر این  آنهانیازي که به کمک 

  

  طرفر روابط دو بعوامل تاثیر گذار ـ4ـ1

خان، دو عامل مهم و اساسی که ارتباط کریم حکومت ویژه درهند و بدر دوره ز

خلیج فارس دارد، همواره روند  هتنگی با حوادث و جریانات تاریخی مربوط بعمیق و تنگا

یا به عبارتی تعامالت حکومت زند و کمپانی هند شرقی را به روابط ایران و بریتانیا

کشید. به طوري که همین دو عامل زمینه ساز سردي و حتی تیرگی روابط دو چالش می

درذیل گردید. م. 1769/ق.1183هر در سال از بوش ها انگلیسیطرف و سرانجام خروج 

  به این دو عامل اشاره شده است.

  

  میرمهنا اقدامات  ـ1ـ4ـ1

 ،ها انگلیسیزند در برقراري رابطه با  خان کریمترین هدف که اشاره شد، مهمچنان

که خواهد علیه دزدان دریایی بود. اما چنانمندي از همکاري نیروي دریایی بریتانیابهره

به این مقصود باعث بروز دستیابی در همراهی با خان زند در  آنهاعدم موافقت،آمد

  مشکالتی در روابط دو کشور گردید.

ه بندر ریگ لشکرکشی بحکومت زند را بر آن داشت تا  ،اقدامات میرمهنا و پیامدهاي آن

اقدامات  ،بن نیروي دریایی مناسفقداگریخت و به دلیل میکند. اما میرمهنا هر بار به دریا 

ن درخواست همکاري از نخستیرسد می. به نظر اي در پی نداشت نتیجهدولت مرکزي 

جا که کمپانی اما از آن ؛ه باشدبراي سرکوبی میرمهنا توسط صادق خان صورت گرفت بریتانیا
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انگلیسی، مناسب  هاي را با این ادعا که کشتیفوق تمایلی به این کار نداشت، درخواست 

گویا پیشنهاد  )18: 1370،(امین.خلیج فارس نیستند، رد کردت دریایی درانجام عملیا

هزار  22خان مبنی بر پرداخت سالیانه حدود جرویس، ریاست نمایندگی بوشهر به صادق

روپیه از سوي حکومت ایران به انگلیس براي نگهداري یک ناو جنگی در منطقه نیز به این 

شد، از سوي حکومت بمبئی میاز مبلغ پیشنهادي تمام  تردلیل که هزینه نگهداري آن گران

Saldanha, 1986: 172(نشد. رو روبهبا استقبال  / Lorimer, 1986 :1782( ق. 1177سال در/

اي به  جرویس اذعان کرد زند شخصاً با ارسال نامه خان کریمزمانی که م. 1764سپتامبر 

انتظار دارد چند کشتی انگلیسی وي زودي عازم لشکر کشی به بندر ریگ است و هکه ب

تري به خود گرفت. به این يشکل جد ها این درخواست )266: 1383(پري،را یاري دهند، 

منظور سپاهی به فرماندهی  امیر گونه خان افشار عازم نواحی جنوبی شد و منتظر ورود 

به جرویس م جا که دولت بمبئی در این باره اختیار تاانگلیسی ماند. از آن هاي کشتی

1داده بود،
)Saldanha, 1986: را  »تارتار«وي از نمایندگی بصره تقاضاي اعزام کشتی)188

هم از حکومت ایران به این دلیل که  با اینکهریاست نمایندگی بصره  ،2نمود. پیتر الوین رنچ

از  موضوع را به جاي در میان گذاشتن با وي با نمایندگی بوشهر در میان گذاشته بود و هم

سرانجام با اعزام  تارتار اما، ،وکیل را براي وي ارسال نکرد، ناراحت بود هاي جرویس که نامه

  )Lorimer, 1986: 1789(ـ هر چند در ابتدا درخواست وي را رد کرد ـ 3موافقت کرد

________________________________________________________
م. وارد 1763به امتیازات به دسـت آمـده در قـرارداد    اي  لطمه،هاي ایرانها از ترس اینکه رد درخواستانگلیسی١

  )118و 119: 1370(امین،  .کمک هاي موقتی به ایرانیان دادندکند به نمایندگی بوشهر اختیاراتی مبنی بر 
2 Peter Elwin wrench

دیدگاه روسـاي نماینـدگی بصـره در     .نمایندگی بوشهر به عنوان نمایندگی تابع تحت نظارت نمایندگی بصره بود٣

  کرد.می ءایفا باره حکومت ایران و نمایندگی بوشهر ، چنانکه خواهیم دید نقش مهمی در جریان حوادث
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و فرماندهی  1انگلیسی بر عهده کاپیتان پرایس ـ سرپرستی نیروهاي مشترك ایرانی

نمایندگی بوشهر بر عهده داشت. جرویس اگر چه در منشی 2تر،ایران را ننیروي دریایی ا

,Ibid(اما موفق نشد.  ،نیز وارد میدان کندها راجریان جنگ تالش نمود هلندي 1758, 1786( 

که میرمهنا پس از فرار از بندر ریگ در آنجا پناه گرفته 3هنگام محاصره جزیره خارکو

خان افشار که در بندر ریگ مستقر بود درخواست ارسال  بود، وقتی پرایس از امیرگونه

سپاهی جهت پیاده کردن در آنجا را کرد، سردار زند به این دلیل که با فرا رسیدن ماه 

را رد کرد. این موضوع در کنار عدم  شان اند، درخواستمحرم سپاهیان مرخص شده

سی از عملکرد آنها سبب همکاري موثر ناوگان بوشهر، همچنین عدم رضایت ناوگان انگلی

,Ibid/ 114: 1371(فلور، .صحنه عملیات را ترك کند »تارتار«شد  این اقدام که )1787

در  هاو معتقد بود آنا)120ـ121: 1370(امین،.شد خان کریمسبب رنجش  ها انگلیسی

نارضایتی و خشم  ها کارملیتمتعدد يها اند. گزارشخواسته وي کوتاهی کرده تحقق

کند که در میاسقف اصفهان بیان  4کند. کرنلیوس،میرا تایید  ها انگلیسیاز  خان یمکر

صفهان را داشته و از ترس اقصد رفتن به جلفاي  م.1765/ق.1178اواسط سال 

د تا نزد وشمیکه عازم شیراز بوده است،  5، دست به دامان شخصی انگلیسیها ارمنی

  نویسد:و در ادامه میا. کریم خان زند سالمتی وي را تضمین کند

اما این وضع کامالً بر خالف میل و آرزوي من صورت گرفت، زیرا از آنجا که وکیل «

تنفر داشت شاید به علت عدم توفیق در مطیع ساختن  ها انگلیسی(کریم خان زند) از 

میرمهنا، نه تنها به نماینده انگلیس اجازه مالقات نداد، بلکه گذشته از آن از پذیرش 

  .)115،  1381،ها (کارملیت»اضاي مکتوب او نیز خودداري کردتق

________________________________________________________
1 Captain Price
2 Natter

  اي در بخش شمالی خلیج فارس و در همسایگی جزیره خارك. جزیره3
4 Carnelius

  )269: 1354ه عرضحال به شیراز آمده بود. (طاهري، ئاین شخص باید جرویس باشد که براي ارا5
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دالیل مختلفی زند،پژوهشگرانخان کریمدر کمک به  ها انگلیسیعدم تمایل درباره

منطقه خان زند درجایگاهواند. برخی عدم برداشت صحیح آنها از موقعیتکردهذکررا

ساي کمپانی، ؤدانند. رمییل جدي نگرفتن حکومت مرکزي ایران را در این امر دخو

کردند که میکریم خان را نیز مانند دیگر حاکمان محلی یک عنصر گریز از مرکز قلمداد 

اي از ایران  به با استفاده از اوضاع نابسامان پس از مرگ نادرشاه، چند صباحی در گوشه

ها انگلیسی، دانستند. گذشته از آنمیوي را قابل اعتماد ن ،قدرت رسیده است. بنابراین

/  99: 2535/ رجبی،  122ـ  123: 1370(امین،.اي براي درگیر شدن با میرمهنا نداشتندانگیزه

شان ل منطقه تا زمانی که مانع تجارتینسبت به مسا آنهاهمچنین  )1375:365افراسیابی، 

مگر در ، تفاوت بودند و اصوالً تمایلی به درگیر شدن در این منازعات نداشتندشد بینمی

 )169: 1383یش،ندستا/ 255ـ256: 1371(فلور،.کردمواقعی که منافع بریتانیاي کبیر ایجاب می

در ایران با میرمهنا نیز از اتباع بریتانیا 1هربرت ساترلندارتباط تنگاتنگ تجاري کاپیتان

و  دلدم عدم حمایتاسکندر )25: 1381(برومند،.تأثیر نبوده استدر این موضوع بی

کند که سرکوبی گونه تحلیل میرا این خان کریمهاي از نقشه ها انگلیسیپشتیبانی

به  ها انگلیسیشد. چیزي که ها در منطقه میمیرمهنا موجب بهبودي وضعیت هلندي

این دو  هاي با توجه به رقابت )102و 104: 1363(دلدم، .کردندمیهیچ عنوان تحمل ن

ها بر سر مالکیت خارك ین اختالفات میرمهنا با هلنديغربی در منطقه، همچن کمپانی

که گیري کرد توان نتیجهکه از زمان ورود وي به جزیره خارکو شدت گرفته بود، می

کشتی تارتار موافقت کردند و از سوي کاپیتان پرایس در طول  اعزامبا  ها انگلیسیاگرچه 

ت؛ چنانکه وي حتی تالش بسیاري براي شکست میرمهنا صورت گرف هاي تالش ،عملیات

 ها انگلیسیبا این حال،)Lorimer, 1986: 1785(؛ها را نیز وارد میدان کندد هلنديکر

________________________________________________________
1 Herbert Sutherland
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میل نبودند که میرمهنا همچنان در بازي قدرت باقی بماند تا آخرین ضربه را چندان بی

هیچ  شان وارد کند. به ویژه آنکه، وي در حال حاضربر پیکر حضور ناتوان رقیب دیرینه

  کرد. میایجاد نخطري براي تجارت بریتانیا

  

  کعب بنیـ2ـ4ـ1

بود.  کعب بنی، قبیله خان کریمدر دوره ثیرگذار دیگر بر روابط ایران و بریتانیاأعامل ت

به عنوان رخدادي مهم در تاریخ  ها انگلیسیبا  کعب بنیهاي امین از درگیريعبداالمیر 

.ثیرگذار بودأبا حکومت زند ت آنهاکند که بر روابط می در خلیج فارس یادحضور بریتانیا

انگلیسی که هاي کشتیکعب ازکه بنیشودبیانباید این نکته نیز . )130ـ131: 1370(امین،

اري دیبنی کعب خرما خرازکردمیمجبورراگرفت و آنهامالیات می،عازم بصره بودند

  نبود. که این اقدامات براي کمپانی قابل تحملکنند

فارس  خلیجاقتصادي انگلیس در هاي ز آنجا که بصره پایگاه مهم و مرکز اصلی فعالیتا

ي ها در ایجاد مزاحمت براي کشتی کعب بنیشد، طبیعی است این اقدامات میمحسوب 

پاسخ شد و بیمیمحسوب  آنهاعلیه منافع تجاري میتجاري در مسیر بصره، اقدا

با فعاالنه  م.1763/ق.1177پري، کمپانی از اواخر سال جان ماند. بنا به گفته مین

سه عملیات  م.1761ـ1765/ق.1174ـ1178هاي در طول سال 1کعب درگیر شد.بنی

در حالی که از پشتیبانی  ؛انجام شد کعب بنینظامی از سوي حکومت بصره براي مقابله با  

 ها انگلیسیاستمرار دخالت  )31: 1370(امین، .انگلیسی برخوردار بودند هاي گسترده کشتی

گرفتن اختالفات و ، نارضایتی شیخ سلمان را به دنبال داشت. باالها در این کشمکش

سال داشت، سبب شد که در اعتمادي که وي به ناوگان خود حتی در مقابله با بریتانیا

________________________________________________________
).237: 1383(پري،   .ها در آن سهمی داشتند، مصادره کرده بودانگلیسیگویا این قبیله، کشتی حامل خرما را که 1
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 را که از هند عازم بصره 2و فورت ویلیام 1دو کشتی انگلیسی، سالی م.1765/ق.1178

با )Saldanha , 1986 : 193/ 131ـ132: 1370/ امین ،  114: 1381،ها (کارملیت.، توقیف کندندبود

اوایل سال /ق. 1179سال به طوري که در  .کعب، حمالت شدت گرفتاین اقدام بنی

3.ناوگان جدیدي براي عملیات علیه این قبیله از بمبئی وارد خلیج فارس شدم.1766

ماه به طول انجامید و با  6عملیات حدود  )366ـ367: 1383/ پري ،  116: 1381ها،(کارملیت

ها و خودداري از درگیري در وجود مشکالت فراوان ادامه یافت. ضعف و ناتوانی ترك

قدرت نظامی  )135ـ137: 1370مین،ا(و افزود ها انگلیسیبسیاري از عملیات بر مشکالت 

.وارد کردند ها انگلیسیبه  ستیر منطقه خورموسی شکمزید بر علت بود. آنها د ها کعبی

به تالفی این حمله  کعبرهبر قبیله بنی شیخ سلمان )144: 1381/ شعبانی،  33: 1346(فرامرزي، 

 ها توقیف شده انگلیسی و همچنین چند کشتی متعلق به ترك هاي مشترك، کشتی

Saldanha, 1986: 207/ 12: 1350(روشن ضمیر، .(حکومت بصره) را  به آتش کشید - 208(  

را در وضعیت اي رخ داد که روابط ایران و بریتانیاحادثهم.1766/ق.1189سال در 

در تعقیب نیروهاي کعبی، عملیات را به قلمرو  ها و ترك ها انگلیسیویژه اي قرار داد. 

ن دلیل که شدند. وي به ای رو روبهزند  خان کریماما با واکنش صریح  ،یدندانایران کش

هشدار داد خاك ایران را ترك  آنهابه  ،الحمایه وي هستندتحت، رعیت ایران وکعب بنی

براي پیشگیري از هر  ها ترك / شعبانی، پیشین) 33: 1346/ فرامرزي ،  218: 1366(ویلسن،.کنند

 همچنان به محاصره ها انگلیسی، اماگونه درگیري با  ایران، درخواست وي را پذیرفتند

دالیل این . )Greaves, 1991: 362-363/ 137ـ138: 1370(امین، .ادامه دادند کعب بنیدریایی 

/ق.1179گونه تبیین کرد: از آنجا که وي در سال توان اینرا می خان کریماقدام 

________________________________________________________
1 Sally
2 Fort William

: 1370/ امـین،   367: 1383از سوي کمپانی تاکید شده بود از این ناوگان علیه میرمهنا اسـتفاده نشـود. (پـري،    ٣

  )134ـ  135
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گزار خود کرده بود، را مطیع و خراج کعب بنیلشکرکشی به خوزستان،  طیم.1765

 ها انگلیسیدید. گذشته از آن، خان زند حضور و پیشروي مین لزومی به دشمنی با آنها

/  106: 1363(دلدم، .بود قلمداد کرده خود در خاك ایران را تهدیدي علیه حکومت

 ها انگلیسیشدت ازه اینکه خان زند ب ،ترین دلیلمهمدلیل سوم وو)1377:56، پورحاجیان

کریم خان این دالیل باعث شد کهبود رنجیدهسرکوبی میرمهنادرعدم کمک به اودر

  واکنش نشان دهد.ها انگلیسیعلیه 

  

سفارت  جرج اسکیپ ـ5ـ1
1

  شیراز  در 

قائل بودند، آنها را بر آن داشت تا  کعب بنیبراي سرکوبی  ها انگلیسیاهمیتی که 

 تربا اعزام دو کشتی از بمبئی، به تنگ 2عالوه بر نپذیرفتن پیشنهاد صلح شیخ سلمان،

براي رسیدن به  هااقدام کنند. آن کعب بنیکردن حلقه محاصره و ایجاد فشار بیشتر به  

حتی تصمیم گرفتند با کریم خان زند در مورد بنی کعب به مذاکره  خود اهداف

بمبئی دستور اعزام  شوراي کمپانی در،به همین منظور)142ـ143: 1370(امین، .بپردازند

:Saldanha, 1986(.را به شیراز صادر کرد ـترجیحا جرج اسکیپ  ـسفیري  214(  

توجهی دربار شیراز واقع کند که اسکیپ در بدو ورود مورد بیمیپري بیان جان 

، هر چند 3.د و از پذیرفتن هدایایش خودداري شد و او را مدتی معطل نگاه داشتندگردی

واگذاري جزیره ش از جمله های ترتیبی داده شد که خان زند تمام خواسته پس از آن

________________________________________________________
1 George Skipp

ها درخواست صلح کند. وي موافقـت کـرد تمـام    ان از انگلیسیطوالنی شدن زمان محاصره موجب شد شیخ سلم٢

هـا  ا بپردازد و در تجارت بصره دخالت نکند. در عوض انگلیسـی هها را به آنخسارات وارده ناشی از جنگ با انگلیسی

دریایی  کعب با داشتن ناوگانها به این دلیل که بنیطرف بمانند. انگلیسیها بیو و تركاهاي میان نیز در درگیري

)141: 1370(امین، .مقتدرش تهدیدي براي تجارت خلیج فارس محسوب می شود، پیشنهاد وي را رد کردند
(پـري،  اعتنایی ترغیـب شـده بـود.   کعب در این بیخان به دلیل گرفتن هدایایی از بنیکریمکه  پري معتقد است٣

1383 :267(  
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/ق. 1180از ورود یک انگلیسی در  ها کارملیت )367ـ368: 1383(پري، .خارك را بپذیرد

قرارداد ، همچنین تاییدکعب بنیکه با هدف رسیدن به توافقاتی در مورد م.1767

از یک اقامت بیهوده پنج ماهه و  پسدهد که میخبر  ،م. به شیراز آمده بود1763

از پذیرش  خان کریمبازگشت به بصره شد. بر اساس این گزارش،  نتیجه مجبور بهبی

.ندارد ها هدایاي وي خودداري کرد و استدالل نمود که نیازي به تجارت با اروپایی

با  او از آنجا که مدت اقامت  اسکیپ در شیراز و مذاکرات )117ـ118: 1381،ها (کارملیت

توان گفت منظور میانجامید، به طول 1767آوریل تا سپتامبر حکومت زند از

کند، باید اسکیپ باشد. اکثر میانگلیسی که نام او را ذکر نیک از  ها کارملیت

  .اندبا وي اشاره کرده خان کریمپژوهشگران به سردي و بی توجهی اولیه 

  

  دور اول مذاکرات  ـ1ـ5ـ1

بریتانیاطرفی در صورتی که خان زند پیشنهاد بی ه بودبه اسکیپ دستور دادبریتانیا 

.به هیچ وجه آن را نپذیرد کند،ها را مطرح و ترك کعب بنیي ها در درگیري

)Saldanha,1986: 251(  ،را وادار به  کعب بنیمتعهد شد  خان کریمدر طول مذاکرات

در ازاي  ها انگلیسید، همچنین پانصد هزار روپیه به یانمپرداخت خسارات وارده به کمپانی 

این جزیره  ،ضمن آنکه پس از تسخیر خارك ،ه میرمهنا خواهد پرداختعلی هاآنمساعدت 

اما خاطر نشان کرد که  )145: 1370/ امین، 223ـ224: 2535(رجبی، .کندرا به آنها واگذار می

را تحمل نخواهد  ها و یا ترك ها انگلیسیو خاك ایران از سوي  کعب بنیهیچ تهاجمی به 

را در  ها انگلیسیوي دست  هاي با این ادعا که خواسته صرهنمایندة کمپانی در ب ،کرد. مور

برآورده بندد و منویات انگلیس در ایجاد امنیت در خلیج فارس رامیکعب بنیمبارزه با 

کند، دستور مراجعت اسکیپ را صادر کرد و شکست مذاکرات را به بمبئی و لندن مین

به  دکر خواستدرچنین از مقامات کمپانی وي هم )368: 1383(امین، پیشین / پري، .گزارش داد
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و ایران  کعب بنیتام براي تخلیه مرکز تجاري بوشهر و حتی اعالن جنگ به  اتاو اختیار

اي متشکل از میرمهنا، توان اتحادیهمیکه حتی در مقطعی معتقد بود  مورداده شود. 

.تشکیل دادنیادر منطقه به سرپرستی بریتا خان کریممخالف  هاي و سایر قدرت ها ترك

  )Lorimer, 1986: 1820/ 34: 1377/ پري، 223ـ224: 2535(رجبی، 

با توجه به نتیجه  ـ ز سوي مقامات ارشد کمپانی در لندن و بمبئیادو نوع واکنش

هیات مدیره که اینک از  ، مور صورت گرفت: از یک سو هايپیشنهاد ةدربار ـ مذاکرات

ادي وي یا به عبارتی ایجاد محدودیت و زند به خاطر سیاست اقتص خان کریم

از  ،ج طال و نقره از ایران بیش از پیش خشمگین بودوگیري در ممنوعیت خرسخت

بمبئی را به دلیل انعطاف در مقابل خان زند  مقاماتپیشنهادات مور استقبال کرد و 

به بمبئی ارسال کرد، تخلیه م. 1767/ق.1180اي که در سرزنش کرد. حتی در نامه

در اجراي آزادي بیشتري را  ،وشهر را خواستار شد. زیرا این اقدام براي نمایندگیب

اما از سوي دیگر،  )147ـ49: 1370(امین، .ساختمیعملیات دلخواه علیه ایران فراهم 

بمبئی به محض اطالع از شکست مذاکرات، ضمن انتقاد از عملکرد  شوراي کمپانی در

به شدت رد کرد و از آنجا که وي را  هايمور، پیشنهادنمایندگی بصره به ویژه شخص

و مشکالت  ها حل ممکن براي رفع محدودیتهنوز به مذاکره به عنوان تنها راه خان کریم

.Lorimer(د،بودر بوشهر معتقد  ها انگلیسیتجاري  1986: هبا این حال، بریتانیا ب)1798

اعزام کند. در همین زمان ناوگانی براي براي بار دوم اسکیپ را به شیراز مور دستور داد

  )368: 1383/ پري،  146ـ147: 1370(امین،.از بمبئی راهی خلیج فارس شد ها همکاري با ایرانی
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  دور دوم مذاکرات ـ2ـ5ـ1

وارد شیراز شد و در چهاردهم همان ماه م. 1768آوریل 9/ ق.1181اسکیپ در

1.قراردادي را با حکومت زند به امضا رساند
)Ibid( از:  ندمواد این قرارداد عبارت بود  

اجازه تاسیس دژ نظامی در بوشهر یا حداقل  وم. 1763تایید قرارداد ـ ماده اول) 

  تجهیز نمایندگی به قدر لزوم. 

را جبران کند و چنانکه این باید خسارات وارده به بریتانیا کعب بنیـ اده دوم) م

مسئول  خان کریمه حاکمیت کمپانی دست بزند، به اقدامات خصمانه علی قبیله مجدداً

  و باید خسارت آن را بپردازد.  است

در صورت تسخیر خارك توسط قواي مشترك ایران و انگلیس، نیمی از ـ ماده سوم) 

  . داشته باشدتعلق  ها انگلیسیغنائم  بدست آمده از میرمهنا به 

سب اقامت خود مناها انگلیسیخارك یا هر جزیره دیگري که ـ ماده چهارم) 

به آن  ها انگلیسیواگذار خواهد شد و در مورد خارك زمانی که  آنهاتشخیص دهند به 

  2احتیاجی نداشتند، ایران نباید آن را به دیگر کشورهاي اروپایی در منطقه واگذار کند.

در ازاي حضور مداوم ناوگان دریایی کمپانی هند شرقی انگلیس در منطقه با ـ ماده پنجم) 

هزار روپیه از سوي ایران، از عوارض بوشهر یا  25یا  20دف ایجاد امنیت، باید سالیانه مبلغ ه

:Greaves. 1991(.عواید عمومی به کمپانی تخصیص داده شود 363 / Saldanha. 1986: 214(.  

ی به میان قرارداد سخندو پژوهشگر ایرانی، هدایتی و رجبی از مواد اول و پنجم 

  . )233ـ234: 1344/ هدایتی، 223ـ224: 2535ی، (رجب.آورندمین

________________________________________________________
رسـد وي مـاه   ) بـه نظـر مـی   150: 1370(امـین،   .ی بیان کرده استامین تاریخ انعقاد قرارداد را ماه معبداالمیر ١

م. که از بصره به بمبئی ارسال شـده اسـت را بـه جـاي تـاریخ      1768می  19اي درباره قرارداد، به تاریخ ارسال نامه

  انعقاد آن ذکر کرده است.
ها در این جزیـره اسـتراتژیک   يها یا ورود فرانسوها از این طریق سعی داشتند از بازگشت مجدد هلنديانگلیسی٢

  جلوگیري کنند.
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  اقدامات مشترك ایران و انگلیس علیه میر مهنا ـ6ـ1

م.1766/ ق. 1180چند ماه پس از ناکامی حکومت زند در سرکوبی میرمهنا، وي در 

در خلیج فارس خاتمه داد. تحمیل  ها با تسخیر خارك به حضور طوالنی مدت هلندي

ایی ، وجهه وي را تا حد نیرویی تأثیر گذار در تحوالت منطقه شکست به یک قدرت اروپ

با این وجود، نسبت به )115: 1381ها، (کارملیت.درتر از پیش ساختتاد و او را مقافزایش د

را علیه وي همراهی کرده بودند، سیاستی   خان کریمکه قبالًبا آن ها انگلیسی

یرمهنا تمایلی به رویارویی با ناوگان رسد ممیآمیز در پیش گرفت. به نظر مسالمت

همین  بهدید. میرا در خود نالزم نداشت یا شاید در این زمان توانایی ابرقدرت بریتانیا

ی که بوشهر را تهدید به حمله کرد، خطاب به هنگامپس از تسخیر خارك، دلیل، 

شان را هم اموالبنابراین هم خودشان و  .ندارد آنهااد که خصومتی بکراعالم  ها انگلیسی

ش با های گفتهمحترم خواهد شمرد. اگرچه مسئوالن کمپانی در ابتدا نسبت به وي و

اما زمانی که میرمهنا در عمل و با (Saldanha, 1986: 197)شک و تردید برخورد کردند،

کمک به کشتی انگلیسی سرگردان در اطراف خارك و هدایت و همراهی آن به بصره این 

وي در پیش ة سیاستی بیش از پیش محتاطانه دربار ها انگلیسیت کرد، موضوع را ثاب

:Lorimer.1986).گرفتند 1819)  

به دست آوردن جزیره  و زند خان کریمتر گفته شد، اهمیتی که صلح با پیش چنانچه

مقامات کمپانی  هاي در برداشت، سبب گردید با وجود مخالفت ها انگلیسیخارك براي 

ها علیه میرمهنا بمبئی ناوگانی را براي همکاري با ایرانی مپانی درشوراي کدر لندن، 

و را به بهترین شکل ممکن اعملیات علیه که اعزام کند و به نمایندگی بصره یادآور شد 

ها، یازده کشتی انگلیسی در این بنا به گزارش کارملیت )145ـ1370:146(امین، .انجام دهد

شد.  آنها شکست سختی نصیب با این وجود )120: 1381ا،ه(کارملیت،نبرد شرکت داشتند
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با تسخیر  .م1768/ق.1181میرمهنا به  تالفی حمالت به خارك، چند ماه بعد و در

که عازم شمال خلیج فارس بود،  2به فرماندهی کاپیتان گاردینر، 1کشتی اسپیدول

/ آل  35: 1377(پري، .را انجام دادین عملیات خود علیه کمپانی هند شرقی بریتانیانخست

  Saldanha, 1986: 248)/179ـ180: 2536احمد، 

در این عملیات دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول،  ها انگلیسیشکست  ةدربار

مور که با هر نوع همکاري و  است.اقدامات مور را دلیل اصلی این شکست مطرح کرده 

آنکه منتظر ورود نیروهاي اعزامی بیدستور داد ناوگان  ،ها مخالف بودسازش با ایرانی

د. به دلیل کنایرانی به بندر ریگ و اعزام آنها به محل عملیات بماند، خارك را محاصره 

شد و حمله به قلعه  رو روبهکمبود نیرو جهت پیاده کردن در جزیره، محاصره با شکست 

و که انتیجه ماند. با دادن تلفات سنگین بی ـ بود ها که زمانی در اختیار هلنديـ خارك 

عمل نکرده و در اعزام به موقع نیروي  دزند به وعده خو خان کریممعتقد بود همچنین 

به سوي  به ناوگان انگلیسی دستور داد تا منطقه رااست کمکی سستی به خرج داده 

نیروهاي ایرانی تحت فرمان زکی خان زند به بندر  که هنگامی ،بمبئی ترك کند. بنابراین

 )368: 1383/ پري،  150ـ151: 1370(امین، .انگلیسی اثري نیافتند هاي دند، از کشتیریگ رسی

براي همکاري با  خان کریمدیدگاه دوم، تعلل و عدم اعزام به موقع سپاه از سوي 

(هدایتی، داند. میدر محاصره خارك و پیروزي بر میرمهنا  هارا دلیل ناکامی آن ها انگلیسی

و ها انگلیسیاز واگذاري خارك به  خان کریمعی دارند پشیمانی برخی س )233ـ234: 1344

مبنی بر تامین مایحتاج  ها همچنین پیشنهاد فرانسوي )176: 1384/ نوایی،  224: 2535(رجبی، 

را  )234: 1344(هدایتی، هرگونه امتیازي و تنها در برابر ابریشم ایران  اخذارتش ایران بدون 

________________________________________________________
1 Speedwell
2 Gardiner
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زند به دلیل نارضایتی از  خان کریمبدانند. بعید نیست در این اقدام خان زند دخیل 

  )15: 1350(روشن ضمیر، .کند هارا جایگزین آن ها خواسته باشد فرانسوي ها انگلیسی

توان اقدامات میگیري کرد که اگر چه توان چنین نتیجهمی،ها دیدگاهبر طبق این 

اعزام زود  نیزبه خارك و  مور در حمله نابهنگام و بدون هماهنگی با حکومت ایران

هنگام ناوگان انگلیسی به معنی اعالم شکست به بمبئی را در به نتیجه نرسیدن عملیات 

یا  1.خصوصاً اینکه وي مورد سرزنش مقامات ارشد در بمبئی نیز واقع شد ـمهم دانست 

،بتوان این شکست را به عدم کارآیی و بی کفایتی فرماندهی ناوگان انگلیسی ربط داد

)Lorimer, 1986: نیز با عدم اعزام به موقع نیرو به  خان کریماما باید پذیرفت که  )1977

مور  کرد و زمینه را براي اشکال تراشی افرادي چونهر دلیل، مسیر شکست را هموار

در سال  خان کریمکند این است که میمل بیشتر وادار أفراهم کرد. آنچه ما را به ت

به  همکاري با وي علیه میرمهنا،  ها ا وجود وادار کردن هلندينیز بم.1765/ ق. 1179

  )121ـ126: 1371(فلور ،.از اعزام به موقع کمک به آنها باز ماند

  

  ها شپایان مذاکرات اسکیپ و اوج تن ـ7ـ1

اما با توجه به وقایع ، از جنگ خارك ادامه یافت پس دو یا سه ماه ،اگر چه مذاکرات

,Lorimer(.گونه موفقیتی نداشتپیش آمده، شانس هیچ  1986: اینک  خان کریم)1801

او را در عملیات بر  ها انگلیسیعصبانی بود و اعتقاد داشت  ها انگلیسیبیش از پیش از 

________________________________________________________
شوراي کمپانی در بمبئی، مور را به علت اعزام ناوگان به هند، با تاکید بر اینکه هیچ حکومتی قـادر نخواهـد بـود    ١

ن کـرد: رفتـار   که ارتش وسیعی را بدون تاخیر آماده نماید، مـورد انتقـاد قـرار داد. همچنـین در جـایی دیگـر بیـا       

نمایندگی روي هم رفته بسیار شگفت آور بوده است و انگیزه این عمل آنقدر واضـح و ناموجـه اسـت کـه بـه نظـر       

رسد وي امکان و شایستگی انجام عمل بهتر را  داشته است و این عمل وي توبیخ رسـمی و مجـازات را همـراه    می

هاي وي موافق بـود  لندن که همواره با سیاستانی در) هر چند هیات مدیره کمپ1370:153(امین، .خواهد داشت

)1383:369(پري، .این بار نیز از وي پشتیبانی کرد
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نمایندگی بصره که معتقد بود ادامه  )120: 1381ها،(کارملیت.اندضد خارك فریب داده

الغ کرد همه توافقات به دست آمده با ایران مذاکرات نتیجه اي در پی ندارد به اسکیپ اب

را لغو کند و به بصره باز گردد. وي به محض ورود به بصره توسط مخالفان و شخص مور 

,Lorimer(.به اتهام سرپیچی از دستورات از کار برکنار شد 1986: خان پس کریم )1801

پاشاي بصره  اما،را نموداوپاشاي بصره تقاضاي استردادبه بصره ازپناهندگی میرمهنااز

درکریم خان راوبصره افزودوتیرگی روابط شیرازبراقدام این وو را اعدام کردا

  نمود.تربصره مصممتسخیر

تصمیم گرفت بدون کمک  ،ناامید شده بود ها انگلیسیزند که از همراهی  خان کریم

 م.1769/ق.1182رمهنا در اما وقوع کودتا علیه می .نیروهاي خارجی خارك را فتح کند

توسط حسن سلطان همه چیز را تغییر داد. میرمهنا فرار کرد و در بصره کشته شد. 

که از تصمیم خان زند مطلع شده بودند و از سویی فرصت را به دلیل اوضاع  ها انگلیسی

دیدند، تصمیم گرفتند ضمن جلوگیري از میآشفته خارك براي تصرف آن مناسب 

ها، با محاصره خارك این جزیره را بدست آورند. آنها از حسن سلطان نیاقدامات ایرا

خواستند جزیره را تحت حمایت بریتانیا قرار دهد. وي احتماال به دلیل طوالنی شدن 

ب یخرترا پذیرفت، اما وقتی با اصرار آنها مبنی بر  ها انگلیسیمدت محاصره، پیشنهاد 

هاي میرمهنا به تالفی خسارات گی و کشتیاستحکامات دفاعی و واگذاري تجهیزات جن

اخبار نزدیک شدن رو شد، تغییر عقیده داد. به ویژه هنگامی که هوارده از سوي وي روب

:1371(امین،.اعالم کرد ها انگلیسیآمادگی خود را براي مقابله با  ،یروهاي ایرانی را شنیدن

:Lorimer ,1986/1373:56/ موسوي، 152 دانستند که  پافشاري بر میها یانگلیس)1801

این موضوع، عالوه بر حسن سلطان آنها را با کریم خان نیز درگیر خواهد کرد، حال آنکه 

نیروي کمکی از بمبئی نیز عزام به دلیل اوضاع نابسامان هند و لزوم تمرکز قوا در آنجا، ا
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زگشتند. به این بنابراین به ناچار دست از محاصره کشیده و به بصره با 1میسر نبود.

، خارك به دست ایران افتاد و سپاهیان زند در آنجا ها انگلیسیترتیب با وجود تالش 

  )369: 1383(پري، .پیاده شدند

  

  از بوشهر  ها انگلیسیخروج  ـ8ـ1

و  کعب بنیمساله  ـ2در سرکوب میرمهنا ها انگلیسیعدم موفقیت  ـ1عواملی چون

 هاي تالش سرد شدن روابط دو طرف را در پی داشت.اه انگلیسیاز  خان کریمنارضایتی 

همچنین  ،ساي کمپانیؤسازي روابط به دلیل اختالف نظر رجرج اسکیپ با هدف عادي

نتیجه ماند. این نري مور، ریاست نمایندگی بصره بیها هاي و مخالفت ها کارشکنی

ی در های ودیتدر ایران محد ها انگلیسیزند براي تجارت  خان کریمل موجب شد یمسا

میان دو طرف براي به دست آوردن این  ها نظر گیرد. سقوط خارك و تشدید تنش

از ایران و  ها انگلیسیموجبات خروج  اماجزیره ایرانی اگر چه منجر به جنگ نشد، 

  تعطیل شدن نمایندگی بوشهر را فراهم کرد.

نفر  100دعامل کمپانی در بوشهر به همراه حدو 2،مورلیم.1769/ ق. 1183ر د

که دستوراتی از زکی  ـ هاي حاکم آنجاانگلیسی که برخی بیمار بودند ، با وجود مخالفت

بوشهر را به مقصد بصره  ـ ز خروج به آنها را دریافت کرده بودعدم مجوخان زند مبنی بر 

دیگر در  يهاي کمپانی در منطقه بارفعالیت ،از بوشهر ها انگلیسیبا خروج  3ترك کردند.

________________________________________________________
هاي حیدرعلی، حاکم میسور و احتمال بروز جنـگ  به دلیل افزایش فشارها و موفقیتدر این زمان ناوگان بریتانیا١

ع فامـین. منـا  ات بیشتر در این باره ر.ك. عبد االمیرهندوستان موردنیاز بود. براي اطالعبا فرانسه بیش از پیش در

.154،بریتانیا در خلیج فارس
2 Morley

از آنجا که کمپانی انگلیس در ایران به روزگار بدي دچار شده اسـت،  «کارملیت ها در این باره چنین می نویسد: ٣

  )119: 1381(کارملیت ها، .»اندها به بصره رفتهانگلیسی
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:Lorimer, 1986/14: 1366(ویلسن، .دشمتمرکز  بصره 1082, در میان عوامل دیگري  )1083

  اشاره کرد.  ها انگلیسینسبت به  خان کریمتوان به نگرش میکه به تنش روابط افزود، 

  

  ها انگلیسیبه خان کریمنگرش ـ9ـ1

د نسبت به زن خان کریمم با سوءظن و آگاهی أبرخی منابع و پژوهشگران از نگرش تو

ا در منطقه و ایران، به عنوان عاملی موثر در فراز و نشیب هآن هاي و فعالیت ها انگلیسی

کنند. آرمانی ترین تصویر از این نگرش را مولف رستم التواریخ میروابط دو کشور یاد 

 خان کریمواال جاه  رانگلیس به درباکند. آنجا که در تبیین واقعه ورود ایلچیمیترسیم 

ل الدوله جم اقتدار، در پاسخ به درخواست وي مبنی بر همکاري تجاري و دوستی وکی

  نویسد: میدو کشور از قول خان زند چنین 

فرنگیان همچنان که هندوستان را به مکر و حیله و خدعه و تزویر و دستان و رنگ «

ک و خواهند ایران را نیز مالمیو نیرنگ مسخر نمودند و مالک و متصرف شدند آنرا، 

  .)1352:385(آصف،»متصرف شوند و آنرا به مکر و حیله مسخر نمایند

و  بیگانه نبود ها انگلیسی»مقاصد امپریالیستی«ا بکریم خان   پري، از دیدگاه جان

ت داشت. یعنی بر آن بود که هاشببا روش سیاسی شاهان صفوي و نادرشاه واسیاست 

(پري، .را از خود دور نگه دارد ، اما آنهاد شودمنبهره  ها از تکنولوژي پیشرفته اروپائی

بیم نیز حتی از تجارت با آنها  ها انگلیسیاش به خان زند به دلیل دیدگاه بدبینانه)1383

و182: 1384(نوایی، داند میم. را ناشی از همین موضوع 1763داشت. وي متمم قرارداد 

کرد، اما مالحظات میرفتار  ها انگلیسیپر سوءظن با ايهمواره با روحیه خان کریم. )165

نگرش خان زند به )همان منبع(داشت. وا میو را به تداوم رابطه با آنها ا،اقتصادي

ازاي همکاري درخان زند ،مراحل اولیهدر .همیشه یکسان نبوده است ها انگلیسی
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دروادواگذاري خارك را به آنها دسرکوبی میرمهنا حق کاپیتوالسیون وکمپانی در

بگذارد.تجارت منطقه بازدرراشد فقط دست آنهامقطعی حاضر

  

  از سرگیري روابط برايي دو جانبه ها تالشـ10ـ1

را از منافع سرشاري که از تجارت با ایران  ها انگلیسیمرکز تجاري بوشهر،  تعطیلی

کرد. به شد، محروم میشان ترین بازار فروش کاالهاي پشمی هند نصیببه عنوان بزرگ

/110و162: 1370،(امین.ویژه آنکه ابریشم ایران از دیرباز مورد توجه و تقاضاي کمپانی بود

در بصره در این زمان به علت شرایطی  ها انگلیسیگذشته از این، تجارت  )270: 1383پري، 

شد، به شدت آسیب دیده میم.) ناشی 1768ـ1774که از جنگ عثمانی و روسیه (

نمایندگی بوشهر آسیب فراوانی به اقتصاد و  تعطیلیدر ایران، نیز  )1370:163ن،(امی.بود

اینک تجار ایرانی  )14: 1350روشن ضمیر،/214: 1366(ویلسن،.تجارت مملکت وارد کرد

مسافرت کنند که این  ـ قلمرو عثمانیـ به بصره  ها انگلیسیمجبور بودند براي تجارت با 

کالتی چون پرداخت عوارض گمرکی باال، هزینه سفر و مواردي از این آنها را با مش ،اقدام

:Lorimer, 1986.کردمیرو روبهقبیل  بنابراین بعید نیست نارضایتی مردم به ویژه )(1806

آن را گزارش داده است،  ها خان، که کارملیتبازرگانان و اشراف از حکومت کریم

  ته از معضالت اقتصادي ناشی از این قضیه باشد.تا حدودي برخاس )118، 1381، ها (کارملیت

م.، و 1679زمانی که مقامات کمپانی هند شرقی با نامه حاکم بوشهر در اوت 

اي که سال بعد به بصره ارسال شد و از تمایل کریم خان به از سرگیري همچنین نامه

.اعزام کنندشدند، تصمیم گرفتند ورلی را به شیراز  رو روبه1دادمیروابط تجاري خبر 

خیر سفر وي سعی کرد مقامات ارشد در بمبئی را از این أاما مور با ت )370: 1383(پري،

________________________________________________________
  )371: 1383(پري. .کرداز نوشتن نامه خودداري می شپري، کریم خان زند خودجان بنا به گفته١



26  فصلنامه تاریخ روابط خارجی

ت مدیره أهیم.1770/ق. 1184وقتی در  )Lorimer. 1804/(پري، پیشین.تصمیم باز دارد

سیس مجدد هرگونه پایگاهی در أاي به بصره، نمایندگی را از تکمپانی با ارسال نامه

. ي مور به موفقیت انجامیدها ت مدیره منع کرد، تالشأهیبدون اجازه صریحرانقلمرو ای

(lbid) نتیجه ماند.براي برقراري مجدد روابط بی ها به این ترتیب اولین تالش  

، در بصره ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادي م.1773. / ق1187شیوع طاعون در سال 

  )163ـ165: 1370(امین،.ه ترك آنجا کردرا مجبور ب ها انگلیسیاین شهر وارد کرد و 

براي را  نامطلوبیاقتصادي نتایج  به لحاظاز بوشهر  ها انگلیسیاز آنجا که خروج 

تفاوتی به چنین خان زند از این اقدام یا بیتوان انگیزه کریممیبه دنبال داشت، ایران 

: 1364،(ورهرام.دانست به بازگشت مجدد به بوشهر ها انگلیسیمجبور کردن  ،را 1اقداماتی

شکرکشی به عمان لقصد م.1774/ ق. 1188ر خان د کریمچون )271: 1354/ طاهري، 199

توان چنین میدید، میرا داشت و خود را نیازمند به همراهی ناوگان دریایی بریتانیا

د را با خو آنهاقصد داشت  ها انگلیسیاستنباط کرد که از این طریق یعنی اعمال فشار به 

خواستار اي، که وقتی مور در بازگشت به بصره با ارسال نامههمراه سازد. چنان

اعالم کرد د، کریم خانگردیو آزادي کارمندان بازداشت شده  2تایگرکشتی بازگرداندن 

(پري،.که قصد لشکرکشی به عمان را دارد و خواهان آن است که انگلیس او را یاري دهد

________________________________________________________
م. کشتی متعلق به کمپانی هند شرقی بریتانیاتوسـط  1772پري معتقد است که قبل از این واقعه، در اوایل سال ١

ي قرار گرفت و اخراج میرعلی حاکم بندر ریگ توقیف شد و سفیري که براي بازگرداندن آن آمده بود، مورد بدرفتار

(پري، پیشین) اما لوریمر تاریخ آن رویـداد را   .از سوي کریم خان زند مورد تایید واقع شدشد. حال آنکه این اقدام،

اي بـه نماینـدگی بصـره، خـود و     و  بیان می کند که حاکم بوشـهر بـا نوشـتن نامـه    است م. ذکر کرده 1771ژوئن 

  )Lorimer.1806 :1805(خان را در این باره تبرئه کرد.کریم
هاي بیـدمنت   ق. توسط عوامل شیخ بوشهر مصادره شد و دو نفر از کارکنان کمپانی به نام1186کشتی تایگر در سال ٢

توقیف کشتی انگلیسی در ایـن زمـان اهمیتـی کمتـر از     و گرین، اسیر شدند و به بوشهر و سپس شیراز اعزام گردیدند. 

م. نداشت، اما نه ناوگانی به خلـیج فـارس اعـزام شـد و نـه      1765کعب در سال  بنیهاي انگلیسی توسط  تسخیر کشتی

در تـوان  هـا را مـی   خان زند اکتفا کردند. رفتار دوگانه انگلیسی اي به کریم ها  به نوشتن نامه درگیري رخ داد و انگلیسی

)170: 1370ل کرد. (امین، راستاي تغییر سیاست آنها در منطقه و کاهش منافع اقتصادي کمپانی در آنجا تحلی
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را تهدید کرده بود که اگر در جنگ  ها و ترك ها انگلیسیر، وي به گفته لوریم )372: 1383

  1.با عمان به او کمک نکنند، به بصره نیرو اعزام خواهد کرد

مخالف بودند، اما عواملی  ها در ابتدا با هر گونه سازش با ایرانی ها انگلیسیاگرچه 

حفاظت از چون هزینه سنگین نگهداري طوالنی مدت ناوگان انگلیسی که به منظور 

در خلیج فارس حضور داشت، در حالی که به شدت در هند به آن نیاز منافع بریتانیا

ي فیمابین و برقراري ها تنش خاتمهخان به همچنین تمایل کریم )172: 1381(برومند،بود، 

و با تایید هیات  م.1775/ق.1189در ها انگلیسیروابط مجدد تجاري، موجب شد تا 

را به شیراز اعزام کنند. ضمن آنکه به وي دستور داده شد  2ردنوابرت گمدیره کمپانی، ر

 )372: 1383(پري، .وردآمنت به مقامات ایران فشار ددر جریان مذاکرات، در مورد آزادي بی

و بازگرداندن  ها آمیز بود و کریم خان ضمن فرمان آزادي گروگانمذاکرات موفقیت

را از پرداخت  آنهاامتیاز فعالیت در ایران را داد و  اه انگلیسیدیگر به  يکشتی تایگر، بار

  )1350:18(روشن ضمیر، .حقوق گمرکی معاف کرد

از  پسسرانجام  ،ی که گاردن در شیراز مشغول مذاکره با مقامات ایرانی بودهنگام

ي بصره به روي ها دروازه م.1776آوریل / ق.1190االولسیزده ماه محاصره در ربیع

تحت فرماندهی صادق خان زند گشوده شد. با فتح بصره، بوشهر مرکز رانینیروهاي ای

.درخلیج فارس شد و بندر بصره در ردیف بنادر درجه دوم قرار گرفتاصلی تجارت بریتانیا

مرکز تجاري بوشهر و بصره با زیان  کهآنجااز)19: 1350/ روشن ضمیر، 216: 1348(ویلسن، 

این  تعطیلیتصمیم به  ها انگلیسی،ي بعد افزایش یافتها لشد که در سامیهنگفتی اداره 

بصره و بوشهر نقش که و فرانسه، اما با احتمال وقوع جنگ بریتانیا 3.دو مرکز گرفتند

________________________________________________________
1 Lorimer, 1986: 1809
2 Robert Garden

تصـمیم   م.1777/ق.1191هـا در سـال   رجبی معتقد است با کاهش روز افزون سود دهی بندر بوشهر، انگلیسـی ٣

قی یران را ترك کنند، اما ترس از خشم کریم خان مانع از این اقدام گردید و چنـد بازرگـان در بوشـهر بـا    اگرفتند 

  )226: 2535ماندند. (رجبی، 
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، این موضوع منتفی شد؛ هر چند مقامات ندمهمی در برقراري ارتباطات زمینی داشت

یر نظر نمایندگی بصره اداره کمپانی تصمیم گرفتند نمایندگی بوشهر که تا آن زمان ز

شد، مستقل از بصره و تحت نظارت مستقیم مرکز کمپانی در بمبئی و تنها با یک عضو می

1986/ 138، 1385/ ورهرام،176ـ177: 1370(امین، .اداره شود :1814 .Lorimer( این زمان به بعداز

جنوبی  هاي کرانهپسکمپانی به سمت تعامل باوتعطیل بودعمالنمایندگی بوشهر

تعامل البته کریم خان درمتمایل شده بود که این سیاست تامرگ کریم خان ادامه داشت.

محوریت ـ ب) ،ناوگان دریایی آناستفاده ازـ الف)با کمپانی به دنبال دو هدف بود:

اوج اختالف خود با خان کمپانی دروهدف ناکام مانده جاي بصره که در این دوب بوشهر

  د.کشیمیپایین که پرچم را باال وگذاشته بودفقط یک نماینده در بوشهردزن

در بوشهر تا مرگ کریم  ها انگلیسیهاي اقتصادي از فتح بصره و تمرکز فعالیت پس

، در مناسبات دو کشور تغییري ایجاد نشد و نوعی م.1779/ ق.1193خان زند در سال 

  آرامش بر آن حاکم بود.
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فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهدی ابراهیمی((

احمد موسوی(((

چکیده

افتتاح تجارتخانه در بوشهر به سال 1763م. توسط کمپانی هند شرقی انگلیس، مقدمه ایجاد روابط ایران و انگلستان در دوره زندیه است. در این مقطع تاریخی، گذشته از عامل تجارت، لزوم ایجاد امنیت در سواحل جنوبی و منطقه خلیج فارس و فقدان نیروی دریایی مناسب برای نیل به این مقصود، دولتمردان ایران را به ایجاد روابط با قدرتهای حاضر در منطقه با هدف بهرهمندی از نیروی دریایی آنها ترغیب میکرد. عدم همکاری مؤثر انگلیسیها و نیز حمایت کریمخان زند از قبیله بنیکعب که کمپانی انگلیسی آن را تهدیدی علیه منافع تجاری خود در منطقه میدانست؛ موجب بروز تنشهایی در روابط دو طرف گردید، تا آنجا که انگلیسیها در سال 1769م. بوشهر را ترک کردند. اگرچه اهمیتی که کریمخان برای تجارت قائل بود و نیز از رونق افتادن بصره ـ به عنوان مهمترین مرکز تجاری انگلستان در خلیج فارس ـ و فتح آن توسط ایران، زمینه ساز روابط مجدد دو کشور شد، اما مرگ کریم خان و درگیریهای داخلی پس از آن، روابط دو کشور را جز در موارد محدود و معدودی به رکود کشانید.

واژگان كليدي: زنديه، كريمخان، روابط خارجي، انگلستان، خليج فارس، بوشهر، بصره.

مقدّمه

کریمخان زند در پي برخي ناآرامیهای سراسری در ایران به قدرت رسید و پس از قدرتيابي امنیت داخلی مناسبی را برقرار کرد. بهطور کلی میتوان گفت که دوران کریمخان زند، دوران ترقی در تاریخ ایران است. کریمخان که خود را وکیلالرعایا و نه شاه ميخواند، موفق به اجراي اقدامات و اصلاحاتی در سطح ملی گرديد. 

علیرغم مطالعات تاریخی، روابط خارجی کریمخان زند، یکی از ابهامات تاریخ معاصر ایران است. این مقاله بر آن است که روابط خارجی کریمخان را با بريتانيا مورد بررسي و دقت نظر قرار دهد. 


1. کمپانی هند شرقی بریتانیا


شورشها و نابسامانيهاي داخلي ايران که از اواخر عمر نادرشاه افشار (60ـ1148ق. /48ـ1736م.) آغاز شده بود، با قتل وي در سال 1160ق./ 1748م. شدت يافت. نا امنيهاي موجود به ویژه در نواحي جنوبي، بیشتر بود. به طور مثال، بندرعباس مهمترين مرکز فعاليتهاي تجاري کمپاني هند شرقي انگليس در ايران، پيوسته مورد هجوم اقوام گوناگون داخلی و خارجی قرار میگرفت. (راي، 1378 : 56 ـ 55 / وثوقي، 1382: 3) ايوز
 که در سال 1167ق./ 1754م. از بندرعباس ديدن کرده بود، با اشاره به اوضاع نابسامان آن منطقه بيان ميكند که بندر عباس هيچ گونه بازدهي اقتصادي براي کمپاني در بر ندارد. (Ives, 1773: 158) اين مشکلات همراه با حمله کشتيهاي فرانسوي به مرکز تجاري کمپاني و به آتش کشيدن آن سبب گردید تا آنها به ترک بندرعباس و استقرار در نقطه ديگري از خليج فارس مبادرت ورزند. بدين منظور در سال 1174ق./ 1761م. داگلاس
 از سوي کمپاني مامور شد تا منطقة مناسبی جهت ايجاد پايگاه جديد در خليج فارس شناسايي کند. (برومند، 1381 :41 ـ 40) كه سرانجام این پايگاه به بوشهر منتقل شد. 

1ـ1ـ استقرار بریتانیا  در بوشهر و انعقاد قرارداد 1763 م.


انگليسيها در سال 1176ق./ 1763م.، ويليام اندو پرايس
 نماينده سياسي  خود در خليج فارس را در رأس هيأتي به بوشهر اعزام کردند. (هوشنگ مهدوي، 1385 :102/ اصفهانيان و مشايخي، 1383: 109) وی پس از مذاكره با شيخ سعدون حاكم بوشهر و تأسيس شركت تجاري در آنجا، بنيامين جرويس
 را به رياست آن شركت منصوب کرد و دو نفر از کارمندان خود به نامهاي توماس دارن فورد
 و استفان هرمليت
 را براي تاييد و تصويب نهايي قرارداد به شيراز اعزام کرد. (رائين،1350: 669 / الهي ، 1368: 69) اگرچه بوشهر در زمان عقد قرارداد تحت کنترل کامل حکومت زند بود، اما انگليسيها اطلاعي از رابطه حاکم بوشهر و کريمخان زند نداشتند. گويا شيخ سعدون نيز در طول مذاکرات از وی نام نبرده بود. (امين،1370: 112) به هر حال پرايس به محض اطلاع از اين موضوع، به همان نحوي که اشاره شد اقدام نمود و افراد مذکور را با هدايايي به شيراز فرستاد. از آن جا که در اين زمان کريمخان جهت سر و سامان دادن به نواحی شمالی ایران در آنجا به سر ميبرد، این قرارداد از طرف وی و توسط برادرش صادق خان زند که به عنوان نائبالسلطنه در شیراز بود، بسته شد و متن آن بعدها به وسیله فرمانروای زند تأييد گرديد. (نوايي،1384 :181/ پري، 1383: 365)

1ـ2ـ مفاد قرارداد 1763م. 


اين قرارداد در 23 ذيالحجه 1176ق./ 2 ژوئن 1763م. منعقد شد و در منابع مختلف دوره زنديه با تفاوتهايي جزئي آمده است. در اين جا مفاد قرارداد عمدتاً از کتاب تاريخ روابط سياسي ايران با دنيا، تأليف حسام معزي، با اندکي تلخيص و تفاوتهاي نگارشي آورده ميشود و ضمن مطابقت آن با برخي منابع مستند، بيان خواهد شد.

ماده اول) ـ بریتانیا ميتواند هر مقدار زمين که براي ساختن مرکز بازرگاني لازم دارد، در بوشهر يا هر نقطه ديگر از قلمرو پادشاهي ايران در اختيار بگیرد و هر چند قطعه توپ که بخواهد در آن به کار گيرد. با این وجود، وزن توپها نبايد از 6 پوند (حدود 3 کيلوگرم) بيشتر باشد.

ماده دوم) ـ به کلیة اجناس و کالاهایی که انگليسيها از بوشهر يا ساير بنادر ايراني وارد يا صادر ميکنند؛ هيچ نوع عوارض گمرکي تعلق نميگيرد. با این حال، حاکم آن جا ميتواند سه درصد حقوق گمرکي براي صادرات دريافت کند. بند آخر اين ماده در منابع ديگر، به جز منابعي که در تبيين مفاد قرارداد به حسام معزي استناد کردهاند، موجود نيست. (سايکس، 1343: 438/  رائين، 1350: 670)

ماده سوم) ـ به جز بریتانیا هيچ کشور اروپايي ديگری اجازة وارد کردن کالاهاي پشمي به ايران را ندارد. 

ماده چهارم) ـ هر گاه بازرگانی به انگليسيها مقروض شود، حاکم بايد وي را وادار به پرداخت بدهي کند. در صورت عدم تمايل يا توانايي حاکم، انگليسيها مجازند به طرقي که صلاح ميدانند، در جهت گرفتن طلب خود اقدام کنند. 

ماده پنجم) ـ انگليسيها مختارند کالاهاي خود را به هر کس که میخواهند بفروشند و حکام محلي حق دخالت در اين معاملات را ندارند. کاشاني در این باره مینویسد: «تجار انگليسي مختارند که مالالتجاره خود را به هر کس ميخواهند بفروشند و متاع ايراني را از هر کس بخواهند بخرند».

ماده ششم) ـ وقتي يک کشتي انگليسي وارد يکي از بنادر خليج فارس ميشود، هيچ تاجر یا بازرگانی نباید محرمانه و بدون اجازه نماينده مقيم کمپاني با آنها داد و ستد کند. 

ماده هفتم) ـ انگليسيها و کساني که تحت حمايت آنها هستند، در اجراي مراسم ديني آزاد هستند و کسي نبايد متعرض آنها شود. 

ماده هشتم) ـ به سربازان، ملوانان و غلامان بریتانیا که فرار ميکنند، نبايد پناه داده شود و باید آنها را به مقامات بریتانیا تحويل دهند.

ماده نهم) ـ مترجمان، نوکرها و ساير وابستگان نمايندگي انگليس در بوشهر از پرداخت عوارض گمرکي و ماليات معاف و در تمام  امور مطیع دستورهای روساي خود هستند و کسي حق دخالت ندارد. سايکس در تبيين اين ماده از قرارداد اشارهاي به بخش دوم آن نميکند و چنين مينويسد: «دلالها، مستخدمين و ديگران که در نمايندگي کار ميکنند از پرداخت ماليات يا عوارض گمرکي معاف هستند». (سايکس، 1343 : 439) 

ماده دهم) ـ در هر کجا که انگليسيها اقامت دارند يک قطعه زمين براي قبرستان به آنها تعلق ميگيرد.


ماده يازدهم) ـ اجناس آب افتاده نبايد به ايران وارد شود. لازم به توضيح است که اين ماده فقط در کتاب تاريخ ايران اثر سايکس آمده است و در منابع ديگر اشارهاي به آن نشده است. (حسام معزي، 1326: 17ـ 15 ) و (رائين، 1350: 672 / محمود، 1353: 9 و سایکس،1343: 493)

کريمخان به ميل خود چند ماده به قرارداد افزود که ميتوان آن را تعهدات انگليسيها در قبال حکومت زند يا متمم قرارداد ناميد. اين مواد الحاقی در منابع دوره زنديه، اين گونه ذکر شده است:

ماده اول) ـ تمام معاملات بايد به رضايت دو طرف و با قيمت عادلانه انجام گيرد و انگليسيها نباید تمام پول کالاهاي خود را که در ايران به فروش ميرسانند به خارج حمل کنند. 

ماده دوم) ـ انگليسيها به هيچ وجه نبايد اسباب زحمت و آزار و اذيت مسلمانان را فراهم کنند و هر قدر کالا که به ايران وارد ميکنند، بايد اولویت در خريد را به تجار و بازرگانان سرشناس و معتبر بدهند.

ماده سوم) ـ انگليسيها مجاز نيستند سرکشان و یاغیان را پناه دهند يا آنها را از مملکت خارج کنند و به طورمستقیم يا غير مستقيم دشمنان فرمانروای ايران را مساعدت کنند. هرگاه مرتکب چنين عملي بشوند، به سختي مجازات خواهند شد. (حسام معزي، 1326: 18 ـ 17 /  رائين ، 1350 : 672/ محمود، 1353: 9 ـ 8 )

پس از آن کريمخان به همه کارگزاران ايراني در بنادر خليج فارس دستور داد که براي تسهيل کار داد و ستد انگليسيها از هيچ گونه مساعدتي دريغ نورزند. به پيروي از اين دستور، شيخ سعدون حاکم بوشهر به هزينه خود به احداث مرکز بازرگاني انگليس در بوشهر كمك کرد و متعهد شد که از جان و مال اتباع انگليسي حمايت کند و دست آنها را در داد و ستد باز گذارد. (Aitchison ,1933: 40- 44) 

1ـ3ـ اهداف کريمخان در برقراری رابطه با کمپانی انگلیسی


قراردادهاي دوجانبه، دربردارنده خواستهها و نيازهاي دو طرف و به طور کلي حاوي موادي است که دستيابي به اهداف را براي طرفين، در نظر دارد. قرار داد 1763م. نيز به عنوان يک قرارداد دو جانبه، نه يک جانبه و تحميلي از اين قاعده مستثني نيست. اين قرارداد اگرچه در ظاهر حاوي موادي است که تاسيس يک مرکز تجاري انگليسي در بوشهر و چگونگی فعالیت آنها در ايران را مشخص ميکرد، اما در واقع کريمخان زند قصد داشت با فراهم کردن شرايط مناسب براي تجارت انگليسيها در ايران و اعطاي امتيازاتي به آنها، با برقراری رابطه دوستانه با يک دولت مقتدر غربي به اهداف مورد نظر خود دست يابد. با توجه به آنچه از منابع اين دوره استنباط ميشود، ميتوان گفت خان زند دو هدف عمده را دنبال ميکرد: 

الف) ـ انگليسيها تجارت گستردهاي در خليج فارس داشتند. از آنجا که کریمخان توجه خاصی به برقراری روابط با دولتهای خارجی به منظور توسعة تجاری قلمرو خود داشت، خواهان فعاليت اقتصادي و سرمايهگذاري آنها در ايران بود. پري ضمن اشاره به اين موضوع که کريمخان زند، شيخ سعدون را براي گفتگو با انگليسيها ترغيب کرده بود، اين اقدام را بخشي از سياست کلي وي جهت احيای تجارت در ایران قلمداد ميكند. (پري،1383: 365) در آغاز امتیازنامهای که کریمخان به کمپانی هند شرقی بریتانیا واگذارکرد، در توصیف این موضوع نوشته شده است که پادشاهی ایران باید شکوفا گردد و با افزایش تجارت و داد و ستد و نیز اجرای عدل و داد، عظمت گذشته را باز یابد. (فوران، 1378: 144) از ديدگاه ياپ، خان زند نظر به توجهي که به پيشرفت تجارت داشت، امتیازاتی به انگليسيها داد و در پي آن يک نمايندگي تابع بصره در بوشهر تاسيس يافت. (ياپ، 1377: 182) از طرف انگليسيها، سايکس نيز اين گفته را تأييد ميکند. (Sykes, 1992: 10)

ب) ـ عامل ديگر را باید نياز کريمخان زند به کمک و مساعدت نيروي دريايي بریتانیا براي مقابله با ميرمهنا به عنوان عنصری گريز از مرکز و مخل امنيت تجاري خلیج فارس دانست. امين، اين عامل را هدف اصلي وی از برقراری رابطه با بریتانیا تبيين ميكند. (امين،1370 : 118) ورهرام با اشاره به رد درخواست انگليسيها مبني بر گسترش روابط تجاري با ايران از سوی خان زند در سال 1176ق. /1762م.، نياز به همکاری آنها در نبرد با ميرمهنا را دليل موافقت كريمخان با درخواست انگليسيها در سال بعد و انعقاد قرارداد 1177ق./ 1763م. ذکر ميکند. (ورهرام، 1385: 137 ـ 136) دلدم در اين زمينه مينويسد: «کریمخان با  واگذاري چنين تسهيلات بزرگي انتظار داشت که انگليسيها او را در مبارزه با ميرمهنا و  امام عمان ياري دهند.» (دلدم، 1363: 102) نوايي نيز ضمن اشاره به اقدامات ميرمهنا بیان میکند که سرکوبی وی، خان زند را ناگزیر به نزدیکی به بریتانیا کرد. (نوايي،1384: 597)  

پیشینه اتکاي ايران به ناوگان دريايي دولتهای اروپايي به حکومت صفويه (1135ـ907ق. /1722ـ1502م.) و آغاز رابطه با غرب بازميگردد. روندی که در دورههاي بعدي ادامه يافت و ايران را در برابر آنها در موقعيتي وابسته قرارداد. (فلور، 1371: 255) در واقع حکومتهای ایرانی به دلیل فقدان نیروی دریایی مقتدر و یکپارچه، در حل مسایل خلیج فارس، نیازمند همراهی و همکاری کشورهای اروپایی حاضر در منطقه به ویژه بریتانیا به عنوان نیرومندترین ناوگان دریایی در خلیج فارس بودند. چنانکه شاهان صفوی در مواردی مانند بیرون راندن پرتغالیها از هرمز و مقابله با تعرضات اعراب عمان به سواحل جنوبی ایران از آنها کمک خواستند. یا نادرشاه افشار زمانی که در صدد تاسيس ناوگان دريايي بر آمد از اروپاییها درخواست کمک کرد. (پري، 1377: 14) این موضوع در دوره کریمخان زند نيز ادامه داشت. در این مقطع تاریخی، ضعف نيروي دريايي ايران در مقابله با قدرتهاي محلي منطقه، عامل مهمي در نزديکي حکومت زند به انگليسيها بود. گويا کريمخان زند همچون نادرشاه آنها را تنها متحد احتمالي در برابر دزدان و غارتگران خليج فارس ميپنداشت. (پري، 1383: 366 / امين، 1370 :113) 

اگرچه این موضوع برای خان زند از اهمیت بسیاری برخوردار بود و در برقراری رابطه با دولتهای اروپایی ـ کمپانیهای غربی حاضر در منطقه ـ همواره بر همراهی آنها برای رسیدن به اهداف ذکر شده تاکید داشت، اما این بدان معنی نیست که تجارت و ایجاد مناسبات تجاری با کشورهای خارجی برای کریمخان زند بی اهمیت بود و صرفاً به خاطر نیازی که به کمک آنها در این زمينه داشت، مجبور به دادن امتیازاتی شده باشد. 


1ـ4ـ عوامل تاثير گذار بر روابط دو طرف


در دوره زند و بهویژه در حكومت کریمخان، دو عامل مهم و اساسي که ارتباط عميق و تنگاتنگي با حوادث و جريانات تاريخي مربوط به خليج فارس دارد، همواره روند روابط ايران و بریتانیا يا به عبارتي تعاملات حکومت زند و کمپاني هند شرقي را به چالش ميکشيد. به طوري که همين دو عامل زمينه ساز سردي و حتي تيرگي روابط دو طرف و سرانجام خروج انگليسيها از بوشهر در سال 1183ق./ 1769م. گرديد. درذیل به این دو عامل اشاره شده است.


1ـ4ـ1ـ اقدامات ميرمهنا 

چنان که اشاره شد، مهمترين هدف کريمخان زند در برقراري رابطه با انگليسيها، بهرهمندي از همکاري نيروي دريايي بریتانیا عليه دزدان دریایی بود. اما چنانکه خواهد آمد، عدم موافقت آنها در همراهي با خان زند در دستيابي به اين مقصود باعث بروز مشکلاتي در روابط دو کشور گرديد.

اقدامات ميرمهنا و پیامدهای آن، حکومت زند را بر آن داشت تا به بندر ريگ لشکرکشي کند. اما ميرمهنا هر بار به دريا ميگريخت و به دليل فقدان نيروي دريايي مناسب، اقدامات دولت مرکزي نتيجهاي در پي نداشت. به نظر ميرسد نخستين درخواست همکاري از بریتانیا براي سرکوبی ميرمهنا توسط صادق خان صورت گرفته باشد؛ اما از آن جا که کمپاني تمايلي به این کار نداشت، درخواست فوق را با اين ادعا که کشتيهاي انگليسي، مناسب انجام عمليات دريايي در خليج فارس نيستند، رد کرد. (امين، 1370: 18) گويا پيشنهاد جرويس، رياست نمايندگي بوشهر به صادقخان مبني بر پرداخت ساليانه حدود 22 هزار روپيه از سوي حکومت ايران به انگليس براي نگهداري يک ناو جنگي در منطقه نيز به اين دليل که هزينه نگهداري آن گرانتر از مبلغ پيشنهادي تمام ميشد، از سوي حکومت بمبئي با استقبال روبهرو نشد. (Saldanha, 1986: 172 / Lorimer, 1986 :1782) در سال 1177ق. / سپتامبر 1764م. زماني که کريمخان زند شخصاً با ارسال نامهاي به  جرويس اذعان کرد که بهزودي عازم لشکر کشي به بندر ريگ است و انتظار دارد چند کشتي انگليسي وي را ياري دهند، (پري، 1383: 266) اين درخواستها شکل جدّيتري به خود گرفت. به اين منظور سپاهي به فرماندهي  امير گونه خان افشار عازم نواحي جنوبي شد و منتظر ورود کشتيهاي انگليسي ماند. از آن جا که دولت بمبئي در این باره اختيار تام به جرويس داده بود،
 (Saldanha, 1986: 188) وي از نمايندگي بصره تقاضاي اعزام کشتي«تارتار» را نمود. پيتر الوين رنچ
، رياست نمايندگي بصره با اينكه هم از حکومت ايران به اين دليل که موضوع را به جاي در ميان گذاشتن با وي با نمايندگي بوشهر در ميان گذاشته بود و هم از جرويس که نامههاي وکيل را براي وي ارسال نکرد، ناراحت بود، امّا، سرانجام با اعزام  تارتار موافقت کرد
 ـ هر چند در ابتدا درخواست وي را رد كرد ـ (Lorimer, 1986: 1789) 

سرپرستي نيروهاي مشترک ايراني ـ انگليسي بر عهده کاپيتان پرايس
 و فرماندهي نيروي دريايي ايران را ناتر،
 منشي نمايندگي بوشهر بر عهده داشت. جرويس اگر چه در جريان جنگ تلاش نمود هلنديها را نيز وارد ميدان کند، اما موفق نشد. (Ibid, 1758, 1786) هنگام محاصره جزیره خارکو
 که ميرمهنا پس از فرار از بندر ريگ در آنجا پناه گرفته بود، وقتي پرايس از اميرگونه خان افشار که در بندر ريگ مستقر بود درخواست ارسال سپاهي جهت پياده کردن در آنجا را کرد، سردار زند به اين دليل که با فرا رسيدن ماه محرم سپاهيان مرخص شدهاند، درخواستشان را رد کرد. اين موضوع در کنار عدم همکاري موثر ناوگان بوشهر، همچنين عدم رضايت ناوگان انگليسي از عملکرد آنها سبب شد «تارتار» صحنه عمليات را ترک کند. (فلور، 1371: 114 / Ibid, 1787) که اين اقدام انگليسيها سبب رنجش کريمخان شد. (امين، 1370: 121 ـ 120) او معتقد بود آنها در تحقق خواسته وي کوتاهي کردهاند. گزارشهای متعدد کارمليتها نارضايتي و خشم کريمخان از انگليسيها را تاييد ميکند. کرنلیوس،
 اسقف اصفهان بيان ميکند که در اواسط سال 1178ق./ 1765م. قصد رفتن به جلفای اصفهان را داشته و از ترس ارمنيها، دست به دامان شخصی انگليسي
 که عازم شيراز بوده است، ميشود تا نزد کریم خان زند سلامتي وي را تضمين کند. او در ادامه مينويسد:


«اما اين وضع کاملاً بر خلاف ميل و آرزوي من صورت گرفت، زيرا از آنجا که وکيل (کریم خان زند) از انگليسيها تنفر داشت شايد به علت عدم توفيق در مطيع ساختن ميرمهنا، نه تنها به نماينده انگليس اجازه ملاقات نداد، بلکه گذشته از آن از پذيرش تقاضاي مکتوب او نيز خودداري کرد» (کارمليتها،1381 ، 115).


درباره عدم تمايل انگليسيها در کمک به کريمخان زند،پژوهشگران دلایل مختلفی را ذکر کردهاند. برخی عدم برداشت صحيح آنها از موقعيت و جايگاه خان زند در منطقه و جدي نگرفتن حکومت مرکزي ايران را در این امر دخیل میدانند. رؤسای کمپانی، کریم خان را نيز مانند ديگر حاکمان محلي يک عنصر گریز از مرکز قلمداد میکردند که با استفاده از اوضاع نابسامان پس از مرگ نادرشاه، چند صباحی در گوشهای از ایران  به قدرت رسیده است. بنابراین، وی را قابل اعتماد نمیدانستند. گذشته از آن، انگلیسیها انگيزهای براي درگير شدن با ميرمهنا نداشتند. (امين،1370: 123 ـ 122 / رجبي، 2535 : 99 / افراسيابي، 1375: 365) همچنین آنها نسبت به مسایل منطقه تا زماني که مانع تجارتشان نميشد بيتفاوت بودند و اصولاً تمايلي به درگير شدن در اين منازعات نداشتند، مگر در مواقعي که منافع بريتانياي کبير ايجاب ميکرد. (فلور، 1371: 256 ـ 255 / استنديش، 1383: 169) ارتباط تنگاتنگ تجاری کاپیتان هربرت ساترلند
 از اتباع بریتانیا در ایران با میرمهنا نیز در این موضوع بیتأثیر نبوده است. (برومند، 1381: 25) اسكندر دلدم عدم حمايت و پشتيباني انگليسيها از نقشههاي کريمخان را اينگونه تحليل ميکند که سرکوبي ميرمهنا موجب بهبودي وضعيت هلنديها در منطقه ميشد. چيزي که انگليسيها به هیچ عنوان تحمل نمیکردند. (دلدم، 1363: 104 و 102) با توجه به رقابتهاي اين دو كمپاني غربي در منطقه، همچنين اختلافات ميرمهنا با هلنديها بر سر مالکيت خارک که از زمان ورود وی به جزيره خارکو شدت گرفته بود، ميتوان نتیجهگیری کرد كه اگرچه انگليسيها با اعزام کشتی تارتار موافقت کردند و از سوي کاپيتان پرايس در طول عمليات، تلاشهاي بسياري برای شکست میرمهنا صورت گرفت؛ چنانکه وي حتي تلاش كرد هلنديها را نيز وارد ميدان کند؛ (Lorimer, 1986: 1785) با این حال، انگليسيها چندان بيميل نبودند که ميرمهنا همچنان در بازی قدرت باقی بماند تا آخرين ضربه را بر پيکر حضور ناتوان رقيب ديرينهشان وارد کند. به ویژه آنکه، وی در حال حاضر هيچ خطري براي تجارت بریتانیا ايجاد نميکرد. 


1ـ4ـ2ـ بنيکعب 


عامل تأثيرگذار ديگر بر روابط ايران و بریتانیا در دوره کريمخان، قبيله بنيکعب بود. عبدالامير امين از درگيريهاي بنيکعب با انگليسيها به عنوان رخدادی مهم در تاريخ حضور بریتانیا در خليج فارس ياد ميکند که بر روابط آنها با حکومت زند تأثيرگذار بود. (امين،1370: 131ـ130). اين نكته نيز بايد بيان شود كه بنيكعب از كشتيهاي انگليسي كه عازم بصره بودند، ماليات ميگرفت و آنها را مجبور ميكرد از بني كعب خرما خريداري كنند كه اين اقدامات براي كمپاني قابل تحمل نبود.

از آنجا که بصره پايگاه مهم و مرکز اصلي فعاليتهاي اقتصادي انگليس در خليج فارس محسوب ميشد، طبيعي است این اقدامات بنيکعب در ایجاد مزاحمت برای کشتیهای تجاری در مسیر بصره، اقدامی علیه منافع تجاری آنها محسوب میشد و بیپاسخ نمیماند. بنا به گفته جان پري، کمپاني از اواخر سال 1177ق./ 1763م. فعالانه با بنيکعب درگير شد.
 در طول سالهاي 1178ـ1174ق./ 1765ـ1761م. سه عمليات نظامي از سوي حکومت بصره براي مقابله با  بنيکعب انجام شد؛ در حالي که از پشتیبانی گسترده کشتيهاي انگليسي برخوردار بودند. (امين، 1370 : 31) استمرار دخالت انگليسيها در اين کشمکشها، نارضايتي شيخ سلمان را به دنبال داشت. بالا گرفتن اختلافات و اعتمادی که وی به ناوگان خود حتي در مقابله با بریتانیا داشت، سبب شد که در سال 1178ق./ 1765م. دو کشتي انگليسي، سالي
 و فورت ويليام
 را که از هند عازم بصره بودند، توقيف کند. (کارمليتها،1381: 114 / امين ، 1370 : 132ـ131 / Saldanha , 1986 : 193) با اين اقدام بنیکعب، حملات شدت گرفت. به طوري که در سال 1179ق. / اوايل سال 1766م. ناوگان جدیدی براي عمليات عليه این قبیله از بمبئی وارد خليج فارس شد.
 (کارمليتها، 1381: 116 / پري ، 1383: 367 ـ 366) عمليات حدود 6 ماه به طول انجاميد و با وجود مشکلات فراوان ادامه يافت. ضعف و ناتواني ترکها و خودداری از درگيري در بسياري از عمليات بر مشکلات انگليسيها افزود و (امين،1370 : 137ـ135) قدرت نظامی کعبيها مزید بر علت بود. آنها در منطقه خورموسي شکستی به انگليسيها وارد کردند. (فرامرزي، 1346 : 33 / شعباني، 1381: 144) شيخ سلمان رهبر قبيله بنيكعب به تلافي اين حمله مشترک، کشتيهاي توقيف شده انگليسي و همچنين چند کشتي متعلق به ترکها (حکومت بصره) را  به آتش کشيد. (روشن ضمير، 1350 : 12 / Saldanha, 1986: 207 - 208) 

در سال 1189ق. / 1766م. حادثهای رخ داد که روابط ايران و بریتانیا را در وضعيت ويژه اي قرار داد. انگلیسیها و ترکها در تعقيب نيروهاي كعبي، عمليات را به قلمرو ايران کشانيدند، اما با واکنش صریح کريمخان زند روبهرو شدند. وي به اين دليل که بنيکعب، رعيت ايران و تحتالحمايه وي هستند، به آنها هشدار داد خاک ايران را ترک کنند. (ويلسن، 1366: 218 / فرامرزي ، 1346: 33 / شعباني، پيشين) ترکها براي پيشگيري از هر گونه درگيري با  ايران، درخواست وی را پذيرفتند، امّا انگليسيها همچنان به محاصره دريايي بنيکعب ادامه دادند. (امين، 1370: 138ـ137 / Greaves, 1991: 362-363). دلايل اين اقدام کريمخان را ميتوان اين گونه تبيين کرد: از آنجا که وی در سال 1179ق./ 1765م. طي لشکرکشي به خوزستان، بنيکعب را مطيع و خراجگزار خود کرده بود، لزومي به دشمني با آنها نميديد. گذشته از آن، خان زند حضور و پيشروي انگليسيها در خاک ايران را تهديدي عليه حکومت خود قلمداد کرده بود. (دلدم، 1363: 106 / حاجيانپور، 1377: 56) و دليل سوم و مهمترين دليل، اينكه خان زند به شدت از انگليسيها در عدم كمك به او در سركوبي ميرمهنا رنجيده بود كه اين دلايل باعث شد كريم خان عليه انگليسيها واكنش نشان دهد. 


1ـ5ـ سفارت  جرج اسکيپ
  در شيراز 


اهميتي که انگليسيها براي سرکوبي بنيکعب قائل بودند، آنها را بر آن داشت تا علاوه بر نپذیرفتن پيشنهاد صلح شيخ سلمان،
 با اعزام دو کشتي از بمبئي، به تنگتر کردن حلقه محاصره و ايجاد فشار بيشتر به  بنيکعب اقدام کنند. آنها برای رسیدن به اهداف خود حتی تصمیم گرفتند با کریم خان زند در مورد بنی کعب به مذاکره بپردازند. (امين، 1370: 143ـ142) به همين منظور، شوراي كمپاني در بمبئي دستور اعزام سفيري ـ ترجيحا جرج اسکيپ ـ را به شيراز صادر کرد. (Saldanha, 1986: 214) 


جان پري بيان ميکند که اسکيپ در بدو ورود مورد بيتوجهي دربار شيراز واقع گرديد و از پذيرفتن هدايايش خودداري شد و او را مدتي معطل نگاه داشتند.
 هر چند، پس از آن ترتيبي داده شد که خان زند تمام خواستههايش از جمله واگذاري جزيره خارک را بپذيرد. (پري، 1383: 368ـ367) کارمليتها از ورود يک انگليسي در 1180ق. / 1767م. که با هدف رسیدن به توافقاتی در مورد بنيکعب، همچنين تاييد قرارداد 1763م. به شيراز آمده بود، خبر ميدهد که پس از يک اقامت بيهوده پنج ماهه و بینتیجه مجبور به بازگشت به بصره شد. بر اساس این گزارش، کريمخان از پذيرش هدایای وی خودداري کرد و استدلال نمود که نيازي به تجارت با اروپاییها ندارد. (کارمليتها، 1381: 118ـ117) از آنجا که مدت اقامت  اسکيپ در شيراز و مذاکرات او با حکومت زند از آوريل تا سپتامبر 1767 به طول انجاميد، ميتوان گفت منظور کارمليتها از یک انگليسي که نام او را ذکر نميکند، بايد اسکيپ باشد. اکثر پژوهشگران به سردي و بي توجهي اوليه کريمخان با وی اشاره كردهاند. 


1ـ5ـ1ـ دور اول مذاکرات 


بریتانیا به اسکيپ دستور داده بود در صورتي که خان زند پيشنهاد بيطرفي بریتانیا در درگیریهای بنيکعب و ترکها را مطرح کند، به هيچ وجه آن را نپذيرد. (Saldanha,1986: 251) در طول مذاکرات، کريمخان متعهد شد بنيکعب را وادار به پرداخت خسارات وارده به کمپاني نمايد، همچنين پانصد هزار روپيه به انگليسيها در ازاي مساعدت آنها عليه ميرمهنا خواهد پرداخت، ضمن آنکه پس از تسخير خارک، اين جزيره را به آنها واگذار ميکند. (رجبي، 2535: 224ـ223 / امين، 1370: 145) اما خاطر نشان کرد که هيچ تهاجمي به بنيکعب و خاک ايران از سوي انگليسيها و يا ترکها را تحمل نخواهد کرد. مور، نمایندة کمپانی در بصره با اين ادعا که خواستههاي وی دست انگليسيها را در مبارزه با بنيکعب ميبندد و منويات انگليس در ايجاد امنيت در خليج فارس را برآورده نميكند، دستور مراجعت اسکيپ را صادر کرد و شکست مذاکرات را به بمبئي و لندن گزارش داد. (امين، پيشين / پري، 1383: 368) وی همچنين از مقامات کمپاني درخواست كرد به او اختيارات تام براي تخليه مرکز تجاري بوشهر و حتي اعلان جنگ به بنيکعب و ایران داده شود. مور حتي در مقطعي معتقد بود كه ميتوان اتحاديهاي متشکل از ميرمهنا، ترکها و ساير قدرتهاي مخالف کريمخان در منطقه به سرپرستي بریتانیا تشکيل داد. (رجبي، 2535: 224ـ223 / پري، 1377: 34 / Lorimer, 1986: 1820)

دو نوع واکنش از سوي مقامات ارشد کمپاني در لندن و بمبئي ـ با توجه به نتيجه مذاکرات ـ دربارة پيشنهادهای مور صورت گرفت: از يک سو، هيات مديره که اينک از  کريمخان زند به خاطر سياست اقتصادي وي يا به عبارتي ايجاد محدوديت و سختگيري در ممنوعيت خروج طلا و نقره از ایران بيش از پيش خشمگين بود، از پيشنهادات مور استقبال کرد و مقامات بمبئي را به دليل انعطاف در مقابل خان زند سرزنش کرد. حتي در نامهاي که در 1180ق./1767م. به بمبئي ارسال کرد، تخليه بوشهر را خواستار شد. زيرا اين اقدام براي نمايندگي، آزادي بيشتري را در اجراي عمليات دلخواه عليه ایران فراهم ميساخت. (امين، 1370: 49ـ147) اما از سوي ديگر، شوراي كمپاني در بمبئي به محض اطلاع از شکست مذاکرات، ضمن انتقاد از عملکرد نمايندگي بصره به ویژه شخص مور، پيشنهادهای وي را  به شدت رد كرد و از آنجا که کريمخان هنوز به مذاکره به عنوان تنها راهحل ممکن براي رفع محدوديتها و مشکلات تجاري انگليسيها در بوشهر معتقد بود،(Lorimer. 1986: 1798) با این حال، بریتانیا به مور دستور داد برای بار دوم اسکيپ را به شيراز اعزام کند. در همين زمان ناوگاني براي همکاري با ايرانيها از بمبئي راهي خليج فارس شد. (امين،1370: 147ـ146 / پري، 1383: 368) 


1ـ5ـ2ـ دور دوم مذاکرات


اسکيپ در 1181ق./ 9 آوريل 1768م. وارد شيراز شد و در چهاردهم همان ماه قراردادي را با حکومت زند به امضا رساند.
 (Ibid) مواد اين قرارداد عبارت بودند از: 

ماده اول) ـ تاييد قرارداد 1763م. و اجازه تاسیس دژ نظامي در بوشهر يا حداقل تجهيز نمايندگي به قدر لزوم. 

ماده دوم) ـ بنيکعب بايد خسارات وارده به بریتانیا را جبران کند و چنانکه اين قبيله مجدداً به اقدامات خصمانه عليه حاکميت کمپاني دست بزند، کريمخان مسئول است و بايد خسارت آن را بپردازد. 

ماده سوم) ـ در صورت تسخير خارک توسط قواي مشترک ايران و انگليس، نيمي از غنائم  بدست آمده از ميرمهنا به انگليسيها تعلق داشته باشد. 

ماده چهارم) ـ خارک يا هر جزيره ديگري که انگليسيها مناسب اقامت خود تشخيص دهند به آنها واگذار خواهد شد و در مورد خارک زماني که انگليسيها به آن احتياجي نداشتند، ايران نبايد آن را به ديگر کشورهای اروپايي در منطقه واگذار کند.
 

ماده پنجم) ـ در ازاي حضور مداوم ناوگان دريايي کمپانی هند شرقی انگليس در منطقه با هدف ایجاد امنیت، بايد ساليانه مبلغ 20 يا 25 هزار روپيه از سوي ايران، از عوارض بوشهر يا عوايد عمومي به کمپاني تخصيص داده شود. (Greaves. 1991: 363 / Saldanha. 1986: 214).

دو پژوهشگر ايراني، هدايتي و رجبي از مواد اول و پنجم قرارداد سخني به ميان نميآورند. (رجبي، 2535: 224ـ 223/ هدايتي، 1344: 234ـ233). 

1ـ6ـ اقدامات مشترک ایران و انگليس عليه مير مهنا


چند ماه پس از ناکامي حکومت زند در سرکوبي ميرمهنا، وي در 1180ق. / 1766م. با تسخير خارک به حضور طولاني مدت هلنديها در خلیج فارس خاتمه داد. تحميل شکست به يک قدرت اروپايي ، وجهه وی را تا حد نيرويي تأثير گذار در تحولات منطقه افزايش داد و او را مقتدرتر از پيش ساخت. (كارمليتها، 1381: 115) با این وجود، نسبت به انگليسيها با آن که قبلاً کريمخان را عليه وي همراهي کرده بودند، سياستي  مسالمتآميز در پيش گرفت. به نظر ميرسد میرمهنا تمايلي به رويارويي با ناوگان ابرقدرت بریتانیا نداشت يا شايد در اين زمان توانايي لازم را در خود نميديد. به همين دليل، پس از تسخير خارک، هنگامي که بوشهر را تهديد به حمله کرد، خطاب به انگليسيها اعلام كرد که خصومتي با آنها ندارد. بنابراين هم خودشان و هم اموالشان را محترم خواهد شمرد. اگرچه مسئولان کمپانی در ابتدا نسبت به وی و گفتههايش با شک و ترديد برخورد کردند،  (Saldanha, 1986: 197)اما زماني که میرمهنا در عمل و با کمک به کشتي انگليسي سرگردان در اطراف خارک و هدايت و همراهي آن به بصره اين موضوع را ثابت کرد، انگليسيها سياستي بيش از پيش محتاطانه دربارة وی در پيش گرفتند. (Lorimer.1986: 1819)

چنانچه پيشتر گفته شد، اهميتي که صلح با کريمخان زند و به دست آوردن جزیره خارک براي انگليسيها در برداشت، سبب گرديد با وجود مخالفتهاي مقامات کمپاني در لندن، شوراي كمپاني در بمبئي ناوگاني را براي همکاري با ايرانيها عليه ميرمهنا اعزام کند و به نمايندگي بصره يادآور شد كه عمليات عليه او را به بهترين شکل ممکن انجام دهد. (امين، 1370: 146ـ 145) بنا به گزارش کارمليتها، يازده کشتي انگليسي در اين نبرد شرکت داشتند، (کارمليتها، 1381: 120) با این وجود شکست سختي نصیب آنها شد. ميرمهنا به  تلافي حملات به خارک، چند ماه بعد و در 1181ق./ 1768م. با تسخير كشتي اسپيدول
 به فرماندهي کاپيتان گاردينر،
 که عازم شمال خليج فارس بود، نخستين عمليات خود عليه کمپاني هند شرقی بریتانیا را انجام داد. (پري، 1377: 35 / آل احمد، 2536: 180 ـ 179 /(Saldanha, 1986: 248

دربارة شکست انگلیسیها در این عملیات دو ديدگاه مطرح است: ديدگاه اول، اقدامات مور را دليل اصلي این شکست مطرح کرده است. مور که با هر نوع همکاري و سازش با ايرانيها مخالف بود، دستور داد ناوگان اعزامي بيآنکه منتظر ورود نيروهاي ايراني به بندر ريگ و اعزام آنها به محل عمليات بماند، خارک را محاصره كند. به دليل کمبود نيرو جهت پياده کردن در جزیره، محاصره با شکست روبهرو شد و حمله به قلعه خارک ـ که زماني در اختيار هلنديها بود ـ با دادن تلفات سنگين بينتيجه ماند. او که همچنين معتقد بود کريمخان زند به وعده خود عمل نکرده و در اعزام به موقع نيروی کمکي سستي به خرج داده است به ناوگان انگليسي دستور داد تا منطقه را به سوي بمبئي ترک کند. بنابراین، هنگاميكه نيروهاي ايراني تحت فرمان زکي خان زند به بندر ريگ رسيدند، از کشتيهاي انگليسي اثري نيافتند. (امين، 1370: 151ـ150 / پري، 1383: 368) ديدگاه دوم، تعلل و عدم اعزام به موقع سپاه از سوي کريمخان براي همکاري با انگليسيها را دليل ناکامي آنها در محاصره خارک و پيروزي بر ميرمهنا ميداند. (هدايتي، 1344: 234ـ233) برخي سعي دارند پشيماني کريمخان از واگذاري خارک به انگليسيها و (رجبي، 2535: 224 / نوايي، 1384: 176) همچنين پيشنهاد فرانسويها مبني بر تامين مايحتاج ارتش ايران بدون اخذ هرگونه امتيازي و تنها در برابر ابريشم ايران (هدايتي، 1344: 234) را در اين اقدام خان زند دخيل بدانند. بعيد نيست کريمخان زند به دليل نارضايتي از انگليسيها خواسته باشد فرانسويها را جايگزين آنها کند. (روشن ضمير، 1350 : 15) 


بر طبق اين ديدگاهها، ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که اگر چه ميتوان اقدامات مور در حمله نابهنگام و بدون هماهنگي با حکومت ايران به خارک و نيز اعزام زود هنگام ناوگان انگليسي به معني اعلام شکست به بمبئي را در به نتيجه نرسيدن عمليات مهم دانست ـ خصوصاً اينکه وي مورد سرزنش مقامات ارشد در بمبئي نيز واقع شد.
 يا بتوان اين شکست را به عدم کارآيي و بي کفايتي فرماندهي ناوگان انگليسي ربط داد، (Lorimer, 1986: 1977) اما بايد پذيرفت که کريمخان نيز با عدم اعزام به موقع نيرو به هر دليل، مسیر شکست را هموار کرد و زمينه را براي اشکال تراشي افرادي چون مور فراهم کرد. آنچه ما را به تأمل بيشتر وادار ميکند اين است که کريمخان در سال 1179ق. / 1765م. نيز با وجود وادار کردن هلنديها به  همکاري با وي عليه ميرمهنا، از اعزام به موقع کمک به آنها باز ماند. (فلور ،1371: 126ـ121) 


1ـ7ـ پايان مذاکرات اسکیپ و اوج تنشها 


اگر چه مذاکرات، دو يا سه ماه پس از جنگ خارک ادامه يافت، اما با توجه به وقايع پيش آمده، شانس هيچ گونه موفقيتي نداشت. (Lorimer, 1986: 1801) کريمخان اينک بيش از پيش از انگليسيها عصباني بود و اعتقاد داشت انگليسيها او را در عمليات بر ضد خارک فريب دادهاند. (کارمليتها، 1381: 120) نمايندگي بصره که معتقد بود ادامه مذاکرات نتيجه اي در پي ندارد به اسکيپ ابلاغ کرد همه توافقات به دست آمده با ایران را لغو کند و به بصره باز گردد. وي به محض ورود به بصره توسط مخالفان و شخص مور به اتهام سرپيچي از دستورات از کار برکنار شد. (Lorimer, 1986: 1801) كريمخان پس از پناهندگي ميرمهنا به بصره از پاشاي بصره تقاضاي استرداد او را نمود، امّا پاشاي بصره او را اعدام كرد و اين اقدام بر تيرگي روابط شيراز و بصره افزود و كريم خان را در تسخير بصره مصممتر نمود.


کريمخان زند که از همراهي انگليسيها نااميد شده بود، تصميم گرفت بدون کمک نيروهاي خارجي خارک را فتح کند. اما وقوع کودتا عليه ميرمهنا در 1182ق. / 1769م. توسط حسن سلطان همه چيز را تغيير داد. ميرمهنا فرار کرد و در بصره کشته شد. انگليسيها که از تصميم خان زند مطلع شده بودند و از سويي فرصت را به دليل اوضاع آشفته خارک برای تصرف آن مناسب ميديدند، تصميم گرفتند ضمن جلوگيري از اقدامات ايرانيها، با محاصره خارک اين جزيره را بدست آورند. آنها از حسن سلطان خواستند جزيره را تحت حمايت بریتانیا قرار دهد. وی احتمالا به دليل طولاني شدن مدت محاصره، پيشنهاد انگليسيها را پذيرفت، اما وقتي با اصرار آنها مبني بر تخريب استحکامات دفاعي و واگذاري تجهيزات جنگي و کشتيهاي ميرمهنا به تلافي خسارات وارده از سوي وی روبهرو شد، تغيير عقيده داد. به ویژه هنگامي که اخبار نزديك شدن نيروهاي ايراني را شنيد، آمادگي خود را براي مقابله با انگليسيها اعلام کرد. (امين، 1371: 152 / موسوي، 1373: 56 / Lorimer ,1986: 1801) انگليسيها ميدانستند که  پافشاري بر اين موضوع، علاوه بر حسن سلطان آنها را با کریم خان نيز درگير خواهد کرد، حال آنکه به دليل اوضاع نابسامان هند و لزوم تمرکز قوا در آنجا، اعزام نيروي کمکي از بمبئي نيز ميسر نبود.
 بنابراین به ناچار دست از محاصره کشيده و به بصره بازگشتند. به اين ترتيب با وجود تلاش انگلیسیها، خارک به دست ايران افتاد و سپاهيان زند در آنجا پياده شدند. (پري، 1383 : 369)

1ـ8ـ خروج انگليسيها از بوشهر 


عواملی چون ١ـ عدم موفقيت انگليسيها در سرکوب ميرمهنا ٢ـ مساله بنيکعب و نارضايتي کريمخان از انگليسيها سرد شدن روابط دو طرف را در پي داشت. تلاشهاي جرج اسکيپ با هدف عاديسازي روابط به دليل اختلاف نظر رؤساي کمپاني، همچنين کارشکنيها و مخالفتهاي هانری مور، ریاست نمایندگی بصره بينتيجه ماند. اين مسایل موجب شد کريمخان زند براي تجارت انگليسيها در ايران محدوديتهايي در نظر گيرد. سقوط خارک و تشديد تنشها میان دو طرف براي به دست آوردن این جزیره ایرانی اگر چه منجر به جنگ نشد، اما موجبات خروج انگليسيها از ايران و تعطيل شدن نمايندگي بوشهر را فراهم کرد.

در 1183ق. / 1769م. مورلي،
 عامل کمپاني در بوشهر به همراه حدود 100 نفر انگليسي که برخي بيمار بودند ، با وجود مخالفتهای حاکم آنجا ـ که دستوراتي از زکي خان زند مبني بر عدم مجوز خروج به آنها را دریافت کرده بود ـ بوشهر را به مقصد بصره ترک کردند.
 با خروج انگليسيها از بوشهر، فعاليتهاي کمپاني در منطقه باري ديگر در بصره متمرکز شد. (ويلسن، 1366: 14 /Lorimer, 1986: 1082, 1083) در میان عوامل دیگری که به تنش روابط افزود، میتوان به نگرش کریمخان نسبت به انگلیسیها اشاره کرد.  


1ـ9ـ نگرش کريمخان به انگليسيها 


برخي منابع و پژوهشگران از نگرش توأم با سوءظن و آگاهي کريمخان زند نسبت به انگليسيها و فعاليتهاي آنها در منطقه و ايران، به عنوان عاملي موثر در فراز و نشيب روابط دو کشور ياد ميکنند. آرماني ترين تصوير از اين نگرش را مولف رستم التواريخ ترسيم ميکند. آنجا كه در تبيين واقعه ورود ايلچي انگليس به دربار والا جاه کريمخان وکیل الدوله جم اقتدار، در پاسخ به درخواست وي مبني بر همکاري تجاري و دوستي دو کشور از قول خان زند چنين مينويسد: 


«فرنگيان همچنان که هندوستان را به مکر و حيله و خدعه و تزوير و دستان و رنگ و نيرنگ مسخر نمودند و مالک و متصرف شدند آنرا، ميخواهند ايران را نيز مالک و متصرف شوند و آنرا به مکر و حيله مسخر نمايند» (آصف، 1352: 385).


از ديدگاه جان پری، کریم خان  با «مقاصد امپرياليستي» انگليسيها بيگانه نبود و سياست او با روش سياسي شاهان صفوي و نادرشاه شباهت داشت. يعني بر آن بود که از تکنولوژي پيشرفته اروپائيها  بهرهمند شود، امّا آنها را از خود دور نگه دارد. (پری، 1383) خان زند به دلیل دیدگاه بدبینانهاش به انگلیسیها حتي از تجارت با آنها نيز بيم داشت. وی متمم قرارداد 1763م. را ناشی از همین موضوع ميداند (نوايي، 1384: 182 و 165). کريمخان همواره با روحيهاي پر سوءظن با انگليسيها رفتار ميکرد، اما ملاحظات اقتصادي، او را به تداوم رابطه با آنها وا ميداشت. (همان منبع) نگرش خان زند به انگليسيها هميشه يكسان نبوده است. در مراحل اوليه، خان زند در ازاي همكاري كمپاني در سركوبي ميرمهنا حق كاپيتولاسيون و واگذاري خارك را به آنها داد و در مقطعي حاضر شد فقط دست آنها را در تجارت منطقه باز بگذارد.

1ـ10ـ تلاشهای دو جانبه براي از سرگیری روابط


تعطيلي مرکز تجاری بوشهر، انگلیسیها را از منافع سرشاری که از تجارت با ایران به عنوان بزرگترین بازار فروش کالاهای پشمی هند نصیبشان میشد، محروم کرد. به ویژه آنکه ابریشم ایران از دیرباز مورد توجه و تقاضای کمپانی بود. (امین،1370: 162 و 110 / پری، 1383: 270) گذشته از این، تجارت انگلیسیها در بصره در این زمان به علت شرایطی که از جنگ عثمانی و روسیه (1774 ـ 1768م.) ناشی میشد، به شدت آسیب دیده بود. (امین، 1370: 163) در ایران، نیز تعطيلي نمایندگی بوشهر آسیب فراوانی به اقتصاد و تجارت مملکت وارد کرد. (ویلسن، 1366: 214 / روشن ضمیر، 1350: 14) اینک تجار ایرانی مجبور بودند برای تجارت با انگلیسیها به بصره ـ قلمرو عثمانی ـ مسافرت کنند که این اقدام، آنها را با مشکلاتی چون پرداخت عوارض گمرکی بالا، هزینه سفر و مواردی از این قبیل روبهرو میکرد. Lorimer, 1986: 1806)) بنابراین بعید نیست نارضایتی مردم به ویژه بازرگانان و اشراف از حکومت کریمخان، که کارملیتها آن را گزارش داده است، (کارملیتها، 1381، 118) تا حدودی برخاسته از معضلات اقتصادی ناشی از این قضیه باشد.

زمانی که مقامات کمپانی هند شرقی با نامه حاکم بوشهر در اوت 1679م.، و همچنین نامهای که سال بعد به بصره ارسال شد و از تمایل کریم خان به از سرگیری روابط تجاری خبر میداد
 روبهرو شدند، تصمیم گرفتند ورلی را به شیراز اعزام کنند. (پری، 1383: 370) اما مور با تأخیر سفر وی سعی کرد مقامات ارشد در بمبئی را از این تصمیم باز دارد.(پری، پیشین / 1804. Lorimer) وقتی در 1184ق. / 1770م. هیأت مدیره کمپانی با ارسال نامهای به بصره، نمایندگی را از تأسیس مجدد هرگونه پایگاهی در قلمرو ایران بدون اجازه صریح هیأت مدیره منع کرد، تلاشهای مور به موفقیت انجامید. (lbid) به این ترتیب اولین تلاشها برای برقراری مجدد روابط بینتیجه ماند.

شیوع طاعون در سال 1187ق. / 1773م.، در بصره ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادی این شهر وارد کرد و انگلیسیها را مجبور به ترک آنجا کرد. (امین، 1370: 165ـ163) 

از آنجا که خروج انگلیسیها از بوشهر به لحاظ اقتصادی نتایج نامطلوبي را براي ايران به دنبال داشت، میتوان انگیزه کریمخان زند از این اقدام یا بیتفاوتی به چنین اقداماتی
 را، مجبور کردن انگلیسیها به بازگشت مجدد به بوشهر دانست. (ورهرام، 1364: 199/ طاهری، 1354: 271) چون كريمخان در 1188ق. / 1774م. قصد لشکرکشی به عمان را داشت و خود را نیازمند به همراهی ناوگان دریایی بریتانیا میدید، میتوان چنین استنباط کرد که از این طریق یعنی اعمال فشار به انگلیسیها قصد داشت آنها را با خود همراه سازد. چنان که وقتی مور در بازگشت به بصره با ارسال نامهای، خواستار بازگرداندن كشتي تایگر
 و آزادی کارمندان بازداشت شده گرديد، کریم خان اعلام کرد که قصد لشکرکشی به عمان را دارد و خواهان آن است که انگلیس او را یاری دهد. (پری، 1383: 372) به گفته لوریمر، وی انگلیسیها و ترکها را تهدید کرده بود که اگر در جنگ با عمان به او کمک نکنند، به بصره نیرو اعزام خواهد کرد.
 

اگرچه انگلیسیها در ابتدا با هر گونه سازش با ایرانیها مخالف بودند، اما عواملی چون هزینه سنگین نگهداری طولانی مدت ناوگان انگلیسی که به منظور حفاظت از منافع بریتانیا در خلیج فارس حضور داشت، در حالی که به شدت در هند به آن نیاز بود، (برومند، 1381: 172) همچنین تمایل کریمخان به خاتمه تنشهای فیمابین و برقراری روابط مجدد تجاری، موجب شد تا انگلیسیها در 1189ق. / 1775م. و با تایید هیات مدیره کمپانی، رابرت گوردن
 را به شیراز اعزام کنند. ضمن آنکه به وی دستور داده شد در جریان مذاکرات، در مورد آزادی بیدمنت به مقامات ایران فشار آورد. (پری، 1383: 372) مذاکرات موفقیتآمیز بود و کریم خان ضمن فرمان آزادی گروگانها و بازگرداندن کشتی تایگر، باري دیگر به انگلیسیها امتیاز فعالیت در ایران را داد و آنها را از پرداخت حقوق گمرکی معاف کرد. (روشن ضمیر، 1350:  18)

هنگامی که گاردن در شیراز مشغول مذاکره با مقامات ایرانی بود، سرانجام پس از سیزده ماه محاصره در ربیعالاول 1190ق. / آوریل 1776م. دروازههای بصره به روی نیروهای ایرانی تحت فرماندهی صادق خان زند گشوده شد. با فتح بصره، بوشهر مرکز اصلی تجارت بریتانیا درخلیج فارس شد و بندر بصره در ردیف بنادر درجه دوم قرار گرفت. (ویلسن، 1348: 216/ روشن ضمیر، 1350: 19) از آنجا كه مرکز تجاری بوشهر و بصره با زیان هنگفتی اداره میشد که در سالهای بعد افزایش یافت، انگلیسیها تصمیم به تعطيلي این دو مرکز گرفتند.
 اما با احتمال وقوع جنگ بریتانیا و فرانسه، كه بصره و بوشهر نقش مهمی در برقراری ارتباطات زمینی داشتند، این موضوع منتفی شد؛ هر چند مقامات کمپانی تصمیم گرفتند نمایندگی بوشهر که تا آن زمان زیر نظر نمایندگی بصره اداره میشد، مستقل از بصره و تحت نظارت مستقیم مرکز کمپانی در بمبئی و تنها با یک عضو اداره شود. (امین، 1370: 177ـ 176/ ورهرام، 1385، 138/ 1986 :1814. Lorimer) از اين زمان به بعد نمايندگي بوشهر عملا تعطيل بود و كمپاني به سمت تعامل با پسكرانههاي جنوبي متمايل شده بود كه اين سياست تامرگ كريم خان ادامه داشت. البته كريم خان در تعامل با كمپاني به دنبال دو هدف بود: الف) ـ استفاده از ناوگان دريايي آن، ب) ـ محوريت بوشهر به جاي بصره كه در اين دو هدف ناكام ماند و كمپاني در اوج اختلاف خود با خان زند فقط يك نماينده در بوشهر گذاشته بود كه پرچم را بالا و پايين ميكشيد.

پس از فتح بصره و تمرکز فعالیتهای اقتصادی انگلیسیها در بوشهر تا مرگ کریم خان زند در سال 1193ق. / 1779م.، در مناسبات دو کشور تغییری ایجاد نشد و نوعی آرامش بر آن حاکم بود.
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� Ives.


� Douglas. 


� William Ando Price. 


� Benjamin Jervis. 


� Thomas Durnford. 


� Estephan Hermlit. 


1 انگليسيها از ترس اينکه رد درخواستهاي ايران، لطمهاي به امتيازات به دست آمده در قرارداد 1763م. وارد کند به نمايندگي بوشهر اختياراتي مبني بر کمک هاي موقتي به ايرانيان دادند. (امين، 1370 : 119 و  118)


� Peter Elwin wrench


3 نمايندگي بوشهر به عنوان نمايندگي تابع تحت نظارت نمايندگي بصره بود. ديدگاه روسای نمايندگي بصره در باره حکومت ايران و نمايندگي بوشهر ، چنانکه خواهيم ديد نقش مهمي در جريان حوادث ايفاء ميکرد.


� Captain Price


� Natter


3 جزیرهای در بخش شمالی خلیج فارس و در همسایگی جزیره خارک.


� Carnelius


5 اين شخص بايد جرويس باشد که براي ارائه عرضحال به شيراز آمده بود. (طاهري، 1354: 269)


� Herbert Sutherland


1 گويا اين قبيله، كشتي حامل خرما را که انگليسيها در آن سهمي داشتند، مصادره کرده بود.  (پري، 1383: 237).


� Sally


� Fort William


3 از سوي کمپاني تاکيد شده بود از اين ناوگان عليه ميرمهنا استفاده نشود. (پري، 1383: 367 / امين، 1370: 135 ـ 134)


� George Skipp


2 طولاني شدن زمان محاصره موجب شد شيخ سلمان از انگليسيها درخواست صلح کند. وي موافقت کرد تمام خسارات وارده ناشي از جنگ با انگليسيها را به آنها بپردازد و در تجارت بصره دخالت نکند. در عوض انگليسيها نيز در درگیریهای ميان او و ترکها بيطرف بمانند. انگليسيها به اين دليل که بنيکعب با داشتن ناوگان دریایی مقتدرش تهديدي براي تجارت خلیج فارس محسوب مي شود، پيشنهاد وي را رد کردند. (امين، 1370: 141)


3 پری معتقد است كه کريمخان به دلیل گرفتن هدايايي از بنيکعب در اين بياعتنايي ترغيب شده بود. (پري، 1383: 267)


1 عبدالامير امين تاريخ انعقاد قرارداد را ماه می بيان کرده است. (امين، 1370: 150) به نظر ميرسد وی ماه ارسال نامهای درباره قرارداد، به تاريخ 19 می 1768م. که از بصره به بمبئي ارسال شده است را به جاي تاريخ انعقاد آن ذکر کرده است.


2 انگليسيها از اين طريق سعي داشتند از بازگشت مجدد هلنديها يا ورود فرانسويها در اين جزيره استراتژيک جلوگيري کنند.


� Speedwell


� Gardiner


1 شوراي كمپاني در بمبئي، مور را به علت اعزام ناوگان به هند، با تاکيد بر اينکه هيچ حکومتی قادر نخواهد بود که ارتش وسيعي را بدون تاخير آماده نمايد، مورد انتقاد قرار داد. همچنين در جايي ديگر بيان کرد: رفتار نمايندگي روي هم رفته بسيار شگفت آور بوده است و انگيزه اين عمل آنقدر واضح و ناموجه است که به نظر ميرسد وي امکان و شايستگي انجام عمل بهتر را  داشته است و اين عمل وي توبيخ رسمي و مجازات را همراه خواهد داشت. (امين،1370 :153) هر چند هيات مديره كمپاني در لندن که همواره با سياستهاي وي موافق بود اين بار نيز از وي پشتيباني کرد. (پري،1383 :369)


1 در اين زمان ناوگان بریتانیا به دليل افزايش فشارها و موفقيتهاي حيدرعلي، حاکم ميسور و احتمال بروز جنگ با فرانسه بيش از پيش در هندوستان موردنياز بود. براي اطلاعات بيشتر در اين باره ر.ک. عبد الامیر امين. منافع بريتانيا در خليج فارس، 154.


� Morley


3 کارمليت ها در اين باره چنين مي نويسد: «از آنجا که کمپاني انگليس در ايران به روزگار بدي دچار شده است، انگليسيها به بصره رفتهاند». (کارمليت ها، 1381: 119)


1 بنا به گفته جان پری، کریم خان زند خودش از نوشتن نامه خودداری میکرد. (پری.1383: 371)


1 پری معتقد است که قبل از این واقعه، در اوایل سال 1772م. کشتی متعلق به کمپانی هند شرقی بریتانیاتوسط میرعلی حاکم بندر ریگ توقیف شد و سفیری که برای بازگرداندن آن آمده بود، مورد بدرفتاری قرار گرفت و اخراج شد. حال آنکه این اقدام، از سوی کریم خان زند مورد تایید واقع شد. (پری، پیشین) اما لوریمر تاریخ آن رویداد را ژوئن 1771م. ذکر کرده است و  بیان می کند که حاکم بوشهر با نوشتن نامهای به نمایندگی بصره، خود و کریمخان را در این باره تبرئه کرد. ( 1805: 1806.Lorimer)


2 كشتي تايگر در سال ١١٨٦ق. توسط عوامل شيخ بوشهر مصادره شد و دو نفر از كاركنان كمپاني به نامهاي بيدمنت و گرين، اسير شدند و به بوشهر و سپس شيراز اعزام گرديدند. توقیف کشتی انگلیسی در این زمان اهمیتی کمتر از تسخیر کشتیهای انگلیسی توسط بنیکعب در سال 1765م. نداشت، اما نه ناوگانی به خلیج فارس اعزام شد و نه درگیری رخ داد و انگلیسیها  به نوشتن نامهای به کریمخان زند اکتفا کردند. رفتار دوگانه انگلیسیها را میتوان در راستای تغییر سیاست آنها در منطقه و کاهش منافع اقتصادی کمپانی در آنجا تحلیل کرد. (امین، 1370: 170)


� Lorimer, 1986: 1809


� Robert Garden


� رجبی معتقد است با کاهش روز افزون سود دهی بندر بوشهر، انگلیسیها در سال 1191ق./ 1777م. تصمیم گرفتند ایران را ترک کنند، اما ترس از خشم کریم خان مانع از این اقدام گردید و چند بازرگان در بوشهر باقی ماندند. (رجبی، 2535: 226)







