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ــیج  ــاریخ    خل ــول ت ــارس در ط ــیف ــواره  بپرفرازونش ــود هم ــهخ ــوان ب ــم و   عن ــاطق مه ــی از من یک
ایــن کشــورها . اي قــرار داشــته اســت اي و فــرا منطقــه هــاي منطقــه کشــور موردتوجــهاســتراتژیک 

ــد جایگــاه  همــواره ســعی داشــته . خــویش را در ایــن منطقــه ارتقــاء بخشــند سیاســی و اقتصــاديان
 رقابــت . لــی گردیــد المل فــارس صــحنه رقابــت بــین     م، خلــیج 1907تــا   1820هــاي  در ســال

  خلــیج بیسـتم در   ةنـوزدهم و اوایــل سـد   ةدر سـد  جهــانی عنـوان دو قـدرت   بــه انگلسـتان و روسـیه  
ــی   ــش مهم ــارس بخ ــه       ف ــن منطق ــادي ای ــاعی و اقتص ــی، اجتم ــوالت سیاس ــاریخ تح ــتاز ت  .اس

فـارس در    خلـیج  چـه عـواملی سـبب شـد     هدف این پـژوهش پـرداختن بـه ایـن مسـئله اسـت کـه        
. گــردد انگلســتان و روسـیه  سیاســی و اقتصـادي  صـحنه رقابـت  . م 1907تــا  1820هـاي   ســال طـی 

کـه بـا اسـتناد بـه منـابع اصـلی و پژوهشـی و بـه          شـود در راستاي پاسـخ بـه ایـن سـؤال تـالش مـی      
رسـد کـه بـا توجـه بـه       شیوه توصیفی و تحلیلـی موضـوع مـورد بررسـی قـرار گیـرد و بـه نظـر مـی         

ــیج  ــک خل ــت ژئوپلیتی ــارس و نزد  موقعی ــتان در     ف ــه انگلس ــد ک ــث گردی ــد، باع ــه هن ــی آن ب یک
یـابی بـه    هـا در راسـتاي دسـت   راستاي حفـظ منـافع سیاسـی و نظـامی خـود در ایـن منطقـه و روس       

کــه نهایتــاً بــا تســلط کامــل انگلــیس بــر ایــن منطقــه و  منــافع جدیــد، بــه رقابــت جــدي پرداختــه، 
  .م به پایان آمد 1907ها از آن در سال خروج روس
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1. مهمقد  
 ترین مناطق آسیا، جذابجهان و از زیباترین،  هاي راهترین آبخلیج فارس یکی از مهم 
منبع اقتصادي و  ترین اساسیترین و مهم عنوان بهخلیج فارس  .باشد می غرب آسیا ویژه به

چندین کشور مهم منطقه شناخته انسان و  اه میلیوناصلی رفاه و آسایش  ۀسرچشم
بخصوص بعد از کشف و استخراج و فروش نفت، چندین کشور از نظر  ؛است شده

شاید وجود همین . اندگردیده محصولفقط وابسته به این ... اقتصادي وحیات اجتماعی و
باعث  منابع سرشار دریایی و موقعیت استراتژیک خلیج فارس ي،ادخداد يها ثروتمنابع و 

منطقه و ي امپریالیستی و استعماري فراکشورهاو  ها ابرقدرتشده که در طول تاریخ 
دوخته و همواره براي  نظیر یبراه تاریخی ي منطقه چشم طمع به این آبها قدرت

 يکشورها .را خلق نمایند هایی يدشوارو  ها یسخت ،کشورهاي ساحل خلیج فارس
به بلکه اند،  کرده ینمرا تعقیب  این منطقهتصادي در تنها هدف اق يو استعمارامپریالیستی 

  .اندبودهچون ایدئولوژیکی، نظامی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی  اهداف فرا اقتصادي، دنبال
 بیان مسئلهشرح و . 1-1

فارس به اوایل   و خلیج جنوب غربی آسیادر  انگلیس و روسیهحضور استعماري  ۀسابق 
هاي ایران با روسیه، دولت  جنگ ۀبحبوح م در 1820هاي  لدر سا. گردد نوزدهم برمیقرن 

با  ،فارس را اشغال نموده  خلیج مبارزه با دزدان دریایی سواحل جنوبی  ۀانگلستان به بهان
دوره  ازجملهاگرچه در دوران گذشته . امضا کرد الحمایگی تحتحکام محلی قرارداد 

آن زمان به علت اقتدار دولت مرکزي ها در ایران حضور داشتند اما در  انگلیسی ،صفویه
در زمان قاجاریه و تضعیف ایران به خاطر جنگ با  .فقط به کار تجارت اشتغال داشتند

فارس که   برخی مناطق خلیج  جهت اشغال نظامی  ،آمده پیشانگلستان از فرصت  ،روسیه
  .تحت نفوذ ایران بودند، استفاده کرد

انگلستان حضور روسیه را در  ،ن چهاردهم هجريدوم قرن سیزدهم و اوایل قر ۀدر نیم 
براي  نیز ها روس. کرد  فارس با دقت و وسواس خاصی دنبال می  خلیجیژه در و به ایران

گرم و آزاد جهان و هندوستان تمام تالششان این بود که از راه ایران و  يها دسترسی به آب
 ةاسی ایران و انعقاد معاهدفارس راه یابند و با توجه به اوضاع سی  عثمانی به خلیج

که نفوذ روسیه را در ایران دوچندان کرده بود، تحقق این امر دور از دسترس  ياچ ترکمن
فارس و دسترسی به آن را براي   خلیج ،انگلستان درصدد بود به هر قیمتی که شدهاما نبود؛ 

عنوان دریاي  محدود کند و همچنان آن را به و بعدها آلمان روسیه ۀازجمل هالتسایر دو
انگلستان براي  وجود ینباا. بیستم نگه دارد سدةنوزدهم و اوایل  ةدر سد تحت نفوذ خود

سیاسی و  هاي یتفعالیت تجارتی سایر کشورهاي اروپایی محدودیتی قائل نبود اما فعال
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مردان آلمان و روسیه همواره با واکنش جدي دولت یژهو اروپایی، به يها نظامی قدرت
 هاي یتحتی براي جلوگیري از فعال ها یسیانگل. شد یهند و لندن مواجه م انگلیس در

  .فارس از جنگ ابایی نداشتند  سیاسی و نظامی سایر دول در خلیج
ها در ایران به حدي موجب نگرانی دولتمردان بریتانیا شده  اواخر قرن نوزدهم نفوذ روس 

رس بارها در مجلس عوام انگلستان فا  نفوذ روسیه در خلیج ۀبود که مسئله ایران و توسع
سپر دفاعی  عنوان بهدر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  این منطقه. مطرح گردید

بریتانیا براي نفت و برخی مسائل راهبردي دیگر،  منابعارتباطات و کانون هندوستان، 
 فارس  خلیجبا روسیه در  رقابت دولت انگلیس ۀاهمیت حیاتی داشت و همین امر زمین

ها از آن در تسلط کامل انگلیس بر این منطقه و خروج روس با یتاًنهارقابتی که  ؛گردید
 .م به پایان آمد 1907سال 

  پیشینۀ پژوهش. 2- 1
صورت  فارس  خلیجنقش انگلیس در  درزمینۀزیادي  هاي پژوهشتاکنون تحقیقات و    

سیاسی و اقتصادي با انگلیس  يها رقابتنقش زیادي که روسیه در  باوجودگرفته است ولی 
است، در این زمینه داشته فارس  خلیجالت بیستم در تحو سدةابتداي  نوزدهم و ةسد در

 رهاي روسیه و انگلستان د پیرامون رقابتاز طرفی . استتحقیق مستقلی صورت نگرفته
 پژوهشی که روند اما استهاي متعددي صورت گرفته پژوهش نیز فارس  خلیجایران و 

. است نشده انجام ،باشدرا بررسی کرده م 1905تا  1820این دو قدرت را از سال  رقابت
هاي مستقلی در  هاي این دو دولت، پژوهش و رقابت فارس  خلیجدر موضوع وجود  بااین

   .ها در دست است هاي از کتاب قالب مقاله و یا بخش
؛ تالش براي ایجاد پایگاه فارس  جخلیرقابت روسیه و انگلستان در «آثار مقاله  این ازجملۀ

با متمرکز شدن بر تالش  احمدي است که نویسند اهللا فرج ۀنوشت »)م1907- 1890(دریایی 
 1907تا  1820ها در بازه زمانی  هاي آن این دو کشور براي ایجاد پایگاه دریایی، به رقابت

  خلیجدي دو کشور در و روند رقابت سیاسی و اقتصا ها زمینهو از پرداختن به  پردازد می
رقابت استعمار روس و انگلیس براي «با عنوان  مقاله دیگر. کندعبور می سرعت به فارس

و نویسنده در این  شده تدوینزاده پیروز مجتهد است که توسط »فارس  خلیجاشغال جزایر 
  خلیجاشغال  به تالش انگلستان براي عمدتاً منتشرشده،با استناد به بخشی از اسناد  مقاله

مقاله دیگر با . ها نشده استبه رقابت روس اي اشارهله اعنوان مق برخالفپرداخته و  فارس
 محمدحسن ۀنوشت ،»بیستم سدةروس و انگلیس در اوایل  يها رقابتدر  فارس  خلیج« عنوان

دهه نخست قرن بیستم پرداخته  هاي سالبه تحوالت  عمدتاً اش مقالهاست که نویسنده در  نیا
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 در نیمه اول قرن نوزدهم فارس  خلیجرقابت روس و انگلیس در  گیري شکل هاي زمینهو به 
 .استاشاره نکرده

ها، تاکنون پژوهش مستقلی، با محوریت و کلیدواژه  نمونه از پژوهش این وجود با    
و مقاله حاضر  صورت نپذیرفته است 1907تا  1820ها در بازده زمانی  بین آن» رقابت«

  خلیج ویژه به ،روسیه در جنوب غربی آسیا تا به بررسی اهداف انگلستان وتالش دارد 
که پایان حضور  1905ایران و روس است تا  هاي جنگکه شروع م  1820از تاریخ  فارس
. پردازدة توصیفی و تحلیلی ببا استناد به منابع اصلی و به شیو است فارس  خلیجدر  ها روس

صورت ویژه رقابت  تحقیقات پیشین در این است که بهاهمیت این مقاله در مقایسه با 
فارس   را در خلیج م 1907تا  1820هاي  روس و انگلیس در فاصله سال سیاسی و اقتصادي

فارس مورد بررسی و تحلیل   هاي ایران و روس و تحوالت خلیج را با تأکید تأثیر جنگ
 .دهدقرار می

1-3.  ت پژوهشضرورت و اهمی 
در عصر حاضر، جغرافیاي سیاسی آن و  فارس  خلیجمیت منطقه راهبردي با توجه به اه 

الت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی آن، پرداختن به زمان هاي خارجی در تحو تأثیر قدرت
امکان تحلیل  فارس  خلیجویژه انگلستان و روسیه در  هاي خارجی به قدرتحضور و تعامل 

هاي خارجی را فراهم  أثیر سیاست قدرتویژه ت به ،درست تحوالت امروز این منطقه
تا  1820هاي تحلیل علمی تعامل رقابتی انگلستان و روسیه در فاصله سال بنابراین نماید؛ می

تواند بوده است، می فارس  خلیجهاي خارجی در  م که یکی از ادوار رقابت قدرت 1907
  .ن منطقه آشکار نمایددر ایرا  هاي محلی الت بعدي، ازجمله ساختار قدرتهاي تحو ریشه

روسیه و  سیاسی و اقتصادي رقابت تحلیل و پژوهش حاضر، کوششی است براي بررسی 
و پیامدهاي این رقابت بر ساختار اقتصادي و سیاسی  قاجار عصر در فارس  خلیجانگلیس در 

زیر قرار   اساس این پژوهش بر طرح پرسش. فارس  ویژه منطقه خلیج دو کشور مزبور، به
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صحنه رقابت  فارس  خلیجچه عواملی سبب شد تا  :دارد

ها روند  پیشنهادي که بتوان بر مبناي آن ۀفرضی و چالش بین انگلستان و روسیه گردد؟
کسب منافع : است قرار ازاینپژوهش را ادامه داد و پاسخ مناسبی براي این پرسش ارائه کرد 

صحنه رقابت  فارس  خلیجکه باعث شد  ترین عاملی بود هعمد سیاسی و اقتصادي
  .ویژه روسیه و انگلیس گردد هاي اروپایی به قدرت
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  بحث و بررسی. 2
  فارس  نفوذ انگلستان در خلیج. 2-1

به اوایل قرن  فارس  خلیجحضور استعماري انگلیس در جنوب غربی آسیا و  ۀسابق 
  خلیجمبارزه با دزدان دریایی سواحل جنوبی  ۀندولت انگلستان به بها. گردد نوزدهم بازمی

اگرچه در دوران . الحمایگی امضاء کرد با حکام محلی قرارداد تحت ،را اشغال نموده فارس
ها در ایران نفوذ داشتند اما در آن زمان به علت اقتدار دولت  صفویه انگلیسی ازجملهگذشته 

قاجاریه و تضعیف ایران به خاطر در زمان . مرکزي فقط به کار تجارت اشتغال داشتند
 فارس  خلیجبرخی مناطق    جهت اشغال نظامی آمده پیشجنگ با روسیه انگلستان از فرصت 

سلطه کامل خود در منطقه در  درراهانگلستان  .که تحت نفوذ ایران بودند، استفاده کرد
کرد و با   هاي آخر قرن نوزدهم، ضمن سایر اقدامات، از سیاست تفرقه استفاده می سال

شد و اوضاع  ها می ها باعث تضعیف هرچه بیشتر آن نشین تشدید اختالفات مرزي بین شیخ
  خلیجهاي  نشین بعد از تثبیت موقعیت خود در بین شیخ این کشور. کرد منطقه را متشنج می

کوشش بیشتري در جهت تضعیف دولت ایران و عثمانی به عمل آورد و با تحمیل  ،فارس
ها، توانست سلطه و نفوذ هاي مختلف از آن و انتزاع سرزمینها  د به این دولتهاي متعد جنگ

  .خود را هر چه بیشتر در این دو کشور گسترش دهد
، پس از سرکوبی دزدان در فارس  خلیج ۀبریتانیا براي جلوگیري از حفظ امنیت آبراه      

هاي  ن معاهده در سالای .بست فارس  خلیج ، قراردادي با شیوخ سواحل جنوبی 1819سال 
مجتهد :ك.ن(دوباره تجدید شد  م 1873و  1868، 1853، 1848، 1838هاي  بعد، یعنی سال

بریتانیا براي حفظ موقعیت و نفوذ خود در منطقه، گاهی شیوخ را به ). 64: 1349زاده، 
هاي بزرگ  شوراند و چون دولت  داشت و گاهی آنان را به طمع استقالل می می عصیان وا

آنجا در  ةشد و ادار  خود وارد میدان می ،ط بر آنان نبودندطقه مانند ایران، قادر به تسلّمن
قدرت برتر  فارس  خلیج انگلیس باآنکه در ). 23ـ  22: 1380مروار،:ك.ن(گرفت   دست می

نگرانی  این مشکالت از دل. شد، ولی از دیگر رقبایش مشکالت بیشتري داشت  محسوب می
بریتانیا هم باید مراقب اقدامات  .گرفت  امات رقبایش در منطقه سرچشمه میبریتانیا از اقد

بود و هم نگران دخالت   آهن برلین ـ بغداد می ها در مورد کویت و راه ترکان و آلمان
  .ها در ایران روس

، روسیه قصد تسخیر هند را نداشت، متن اقدامات )Lord Curzon( لردکرزنبه نظر 
 طور به. ناپذیري با موازنه قدرت در اروپا بود آسیا، ارتباط جدایی بریتانیا و روسیه در

ها داشتن آن روپا از طریق مشغول نگهداشتن بریتانیا در ا ها، ساکت نگه  خالصه، هدف روس
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گیري براي دفع از هند بود که این عقیده، مستلزم مدافع سیاست پیش لردکرزن. در آسیا بود
ن و تحکیم منافع تجاري و سیاسی بریتانیا در جنوب ایران تحت کنترل قرار دادن افغانستا

 ).406: 1371زاده،  کاظم ؛102: 1379صباحی، :ك.ن(بود 
  فارس  نفوذ روسیه در خلیج .2-2

  خلیجهاي گرم و آزاد  یابی به آب دست ۀپترکبیر در اندیش امپراتوريها از زمان  روس  
پترکبیر . هاي بزرگ جهان تبدیل شوند ز قدرتبودند تا از این طریق بتوانند به یکی ا فارس

تزارها  امپراتوري ةجا گذاشت که تا پایان دور اي از خود به نامه  قبل از مرگ خود وصیت
ها بعد از  روس). 156: 1386مهدوي، :ك.ن(رفت  دستورالعمل سیاست روسی به شمار می

هرات . معطوف داشتند فارس  خلیجسوي  استحکام موقعیت خود در ایران توجه خود را به
یابی روسیه به هندوستان اهمیت خود را از دست داد و در عوض  کلید دست ۀمنزل که به

آرزوي دسترسی به اقیانوس هند را داشتند  ،شده فارس  خلیجرهبران روسیه متوجه 
دسترسی به  ،ها کمونیست ةحکومت تزارها و در دور ةدر دور). 21: 1380ناظم، :ك.ن(

، تمایل به رسیدن به درواقع. بودشده تبدیلبراي روسیه به هدفی آرمانی اقیانوس هند 
ربیعی،  و حافظ نیا:ك.ن(هاي گرم و خروج از انزواي جغرافیایی از اهداف روسیه بود  آب

هاي دول اروپایی روس و  کشمکش ۀعرص ،نخست قرن نوزدهم ۀایران در ده). 178: 1392
 :عبارت بودند از دوم قرن نوزدهم ۀدر نیم فارس  لیجخدالیل اهمیت . انگلیس و فرانسه بود

قدرتمند که در تضاد با انگلستان  امپراتوريگیري یک  تثبیت قدرت آلمان در اروپا و شکل
 ،تضعیف دولت عثمانی در اثر رقابت نیروهاي قدرتمند اروپایی ؛و روسیه قرار داشت

آهن  طرح راه و امپراتوريات این جمله روسیه و انگلستان و آلمان براي نفوذ در مستملکاز
شد  شدن ارتباط میان هندوستان و اروپا میتر ها که موجب نزدیک وسط انگلیسیبغداد ت

  )468-466: 1384وثوقی، :ك.ن(
ها در سیاست  روس ،سیزدهم هجري قمري/ هاي آخر سده نوزدهم میالدي در سال     

دست  فارس  خلیجتري در منطقه و تحریکات بیش  به فعالیت ،خود تغییرات اساسی داده
پایگاه دریایی و  فارس  خلیجها این بود که بتوانند در  روس ةدر این دوره هدف عمد. زدند

که بتوانند در مواقع الزم  احداث کنند سراسریک خط آهن  و نیروي کافی مستقر گردانند
د ند را تقویت نمایهاي خو پایگاه، ه تزاري به این منطقه منتقل کردهقواي جنگی را از روسی

ها براي توسعه و گسترش نفوذ در  اولین قدم اساسی روس). 215: 1386مشایخی، :ك.ن(
بود . م 1888/هـ 1306تا . م 1881/هـ 1299تأسیس کنسولگري خود در سال  ،فارس  خلیج

 ق 1299 /م1881ها با تأسیس کنسولگري خود در سال  روس). 111: 1349جناب، : ك.ن(
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. برداشتند فارس  خلیجین قدم اساسی را براي توسعه و گسترش نفوذ خود در در بصره، اول
 فارس  خلیجها در  فعالیت روس ق 1304 – 1302هاي  کمی بعد، یعنی در فاصله سال

این نشان از برتري  ودر این منطقه آشکارا اقداماتی را آغاز کردند  هاآنافزایش یافت و 
  .بود ارسف  خلیجها در  سیاسی و اقتصادي روس

فراهم  فارس  خلیجها در  همین امر فرصت مناسبی را براي نفوذ هر چه بیشتر روس 
هـ  1299هاي  که اوج نفوذ روسیه در ایران در اواخر دوره ناصري و دهه طوري به ؛ساخت

سده دوم  ۀدر نیم). 174: 1385فوران، :ك.ن(م بود  1890/هـ ق  1308م و  1880/ق
را در دستور کار دیپلماسی  فارس  خلیج ار و گسترش خود در ها استقر روس سیزدهم ق

. ندبه اجرا درآورد فارس  خلیج هاي خود را براي توسعه قدرت در  و طرح قراردادندخود 
روسی براي بازدید از اصفهان، شیراز و بوشهر و بررسی  بلندپایهبرخی از افسران  ازآن پس

  . وضعیت عمومی منطقه اعزام شدند
ها توسط گروهی از بازرگانان و تولیدکنندگان خود  روس. م 1888/ هـ 1306در سال 

را مطرح کردند و قرارداد مقدماتی  فارس  خلیجطرح احداث خط آهن بین دریاي خزر و 
سیصد میلیون فرانک از یک بانک فرانسوي تأمین گردید؛ این طرح با مخالفت  ۀآن با تهی

  . م ماندرو گردید و عقی ها روبه شدید انگلیسی
یک مهندس روسی از طریق کرمان عازم بندرعباس شد و در . م 1895/ هـ 1313در سال 

و به کرد تهیه  فارس  خلیجبهار همان سال به جزیره هرمز رفت و گزارش جامعی از وضعت 
روسیه درصدد . م 1901/ هـ 1319در سال ). 298: 1366ویلسن، :ك.ن(مسکو ارسال نمود 

معاون کنسولگري بغداد را به  )O Snykv( سنیکوبوشهر برآمد و او  افتتاح کنسولگري در
چهار سال بعد کنسولگري روسیه در  .به آن بندر اعزام نمود ،کفالت کنسولگري بوشهر

  ). 652: 1368، )السلطنه سدید(کبابی :ك.ن( کارکردبندرعباس نیز آغاز به 
آهن  عه طرح احداث راهها حق ویژه تدارك و مطال هـ ق روس 1317.م 1899در سال 

داران روسی که  نتیجه مطالعات سرمایه. شاه گرفتند ایران را به مدت پنج سال از ناصرالدین
از رشت تا سواحل جنوب ایران از دولت و شخص شاه اخذ  سراسرامتیاز کشیدن خط آهن 

ویلسن، :ك.ن(رو شد و به سرانجام نرسید  گردید؛ اما این امر با مخالفت شدید بریتانیا روبه
1366 :298.(  
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 رقابت روسیه و انگلیس .2-3
  رقابت سیاسی. 3-1- 2 

المللی گردید  صحنه رقابت بین فارس  خلیج  ،م 1907هاي پایانی قرن نوزدهم تا  در سال  
شد  قدرت برتر اقتصادي سیاسی در مقابل سایر رقباي اروپایی ظاهر عنوان بهو انگلستان نیز 

پایگاه مهمی بود  فارس  خلیج حالی بود که براي روسیه، ؛ این درو براي حفظ آن کوشید
هاي اقتصادي و سیاسی خود را در آنجا گسترش دهد و هند را مورد  توانست سیاست  که می

. بدین سبب هر دو رقیب درصدد ایجاد پایگاه دریایی در منطقه برآمدند. تهدید قرار دهد
سبب تحکیم  ،ف دریایی بین لندن و هنداحداث خطوط تلگرا پس از سرکوب شورش هند

گسترده در هند ناآرامی  گردید پس از وقوع  فارس  خلیج ازپیش موقعیت انگلستان در  بیش
راهی که در این راستا  . مدنظر کارگزاران انگلیسی واقع شداین امر  ،رسانی و مشکل اطالع

  : ها انتخاب کرده بودند انگلیسی
  .روسیه به لندن وصل کرد هند را از مسیر عثمانی و. 1
افتتاح کانال سوئز بود که با باز شدن آن با استفاده از کشتی بخار، تأثیر زیادي بر . 2 

  .گذاشت فارس  خلیج تجارت بنادر 
از آبراه سوئز در سواحل بوشهر پهلو گرفت و . م 1870نخستین کشتی بخار در سال  

 فارس  خلیج شد و تجارت بین لندن و بنادر  پس میزان تجارت بین هند و ایران دو برابر ازآن
  ). 25: 1386احمدي،: ك.ن(نیز رونق چشمگیري گرفت 

با باز  فارس  خلیج هاي روس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیست در  حضور کشتی
نشان دادن پرچم روس  منظور بهنخستین کشتی روس که . شدن کانال سوئز عملی گردید

نخستین بندري  و) Gylyak( گیلیاكدار بود به نام  اي توپ ناوچه ،شد وارد فارس  خلیجدر 
قبل از رسیدن گیلیاك به ). 27:همان(که این کشتی در آن پهلو گرفت بندرعباس بود 

هاي  هاي کشتی بندرعباس، فرماندهی نیروي دریایی انگلیس دستور یافته بود که فعالیت
در راي نیروي دریایی انگلستان این بود که مهم ب ۀمسئل. روسی را زیر نظر داشته باشد

نهایتاً . چه واکنش مناسبی از خود نشان دهد ،صورت کنترل بندرعباس توسط کشتی روسی
دار روسی پرچم خود  وزارت خارجه انگلیس تصمیم گرفت که اگر گیلیاك ناوچه توپ

و اگر  انگلیسی اعتراض کند کشتی) Pneumonia( پومونیرا در بندرعباس برافراشت، 
  ).27:همان(پاسخی دریافت نکرد، پرچم انگلیس را در جزایر هنگام به اهتزاز درآورد 
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  فارس  هاي روسی به خلیج نمایه ترتیب زمانی ورود کشتی
  

سال 
  ورود

تعداد اعضاي این   نام کشتی
  کشتی

  مأموریت عمده

  نظامی  تعداد زیادي  گیلیاك  1870
  باري  ديتعداد زیا  )Kornilov(کورنیلو  1901
  باري  تعداد زیادي  Askvld)( اسکولد  1902

  باري  تعداد زیادي  (Bvyaryn بویارین  1903
 فارس  خلیج در » ادسا«شرکت بازرگانی و کشتیرانی  ۀماه خط دریایی سهم  1903در سال 

همچنین  ؛ت خود ادامه دادعالیم به ف1914افتتاح شد و تا بسته شدن تنگه داردانل در 
در شهرهاي بندرعباس، اهواز، شیراز به تأسیس  ملیه قرن بیستهاي او سالها در  روس

  ). 54ـ  53: 1356واداال، . ر: ك.ن(کنسولگري اقدام نمودند 
نبود بلکه    تنها رقابت سیاسی و نظامی ،فارس  خلیج ها از فرستادن کشتی به  هدف روس

ر خود را به بندرعباس و دولت انگلیس توجه بیشت .بسط تجارت خود در منطقه نیز بود
گانه به دلیل هس بندرعباس و جزایر. معطوف کرد جزایر اطراف آن، قشم، هرمز و هنگام 

ها به سواحل عمان براي فارس و نزدیکی آن  خلیج در سواحل شمالی و مدخل  گرفتن قرار
رو براي مقامات انگلستان  ازاین ؛هاي رقیب، حائز اهمیت استراتژیک گردید قدرت

متقابالً تصرف هرمز، هنگام و قشم  ،آمد  ها درمی ف روسکه بندرعباس به تصرّ ورتیدرص
  . شد  ها عملی می از سوي آن

، فارس  خلیجواکنش به تهدیدات روسیه و ایجاد یک پایگاه دریایی در مدخل  در
نوشت که در صورت . م 1901حکومت هندوستان به وزارت هندوستان انگلیس در مه 

ها یا کسب توقف سیاسی و  ایران توسط روس درهايهرکدام از بن یا ،اساشغال بندرعب
  هايدرنگ دستور بیبایست   می فارس  خلیج افسر نیروي دریایی ما در  ،دریایی در آنجا
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 بر افراشته باشدپرچم انگلیس را بر سه جزیره هرمز، هنگام و قشم  و کرده صادره را اجرا  
  ).31: 1386احمدي، : ك.ن(

ف بندرعباس توسط آن کشور، حکومت هند به وزارت توجه به تهدید روسیه و تصرّ با   
 .شودوصل  فارس  خلیج هندوستان انگلیس پیشنهاد کرد که به بندرعباس سیم تلگرافی 

فعال بود و خطوط تلگرافی . م 1881تا . م 1869دین طریق دستگاه تلگراف از سال ب
کرد   قیم با کابل دریایی به بوشهر متصل میجاسک را مستکه کراچی در سواحل عمان، 

اندازي شد؛ اما این بار اتصال ایستگاه جاسک به بوشهر از طریق هنگام، قشم و  مجدداً راه
. م 1903اي به هامیلتون، اول جوالي  کرزن در نامه. گرفتبندرعباس در دستور کار قرار 

آن را در جهت یافتن دومین  ،نگامازجمله مزایاي این طرح را عالوه بر دسترسی دوباره به ه
امنیت . م عملی گردید 1905این نقشه در سال . جاي پاي در آن ناحیه در قشم دانست

در این زمان براي انگلیس بسیار مهم بود بنابراین، مقاومت در برابر هرگونه  فارس  خلیج 
ر به نظر ناپذی هاي رقیب براي ایجاد پایگاهی در منطقه اجتناب کوششی از سوي قدرت

  .رسد  می
 سوي بهطلبی روسیه  در سراسر قرن نوزدهم، سیاست دفاعی انگلستان در مقابله با توسعه  

هاي حائل یا  دولت عنوان بهچنین بود تا ایران و به نسبتی بیشتر افغانستان  فارس  خلیج هند یا 
ها در  ختالفبخشیدن به ادر همین حال موضوع صلح و پایان .هاي میانگین عمل کند کشور

سابقه طرح صلح میان . پترزبورگ نیز بود لندن و سن توجه موردقرن نوزدهم در آسیا 
سیاست انگلیس این بود که . گردد برمی. م 1840تا . م 1838هاي  روسیه و انگلیس به سال

و دریاي عمان پرداخت و کوشید تا با  فارس  خلیج  ۀبه تحکیم موقعیت برتر خود در منطق
سیاست . استیالي خود را توسعه بخشد ،استراتژیکی ةزارهاي ایران در این حوزتضعیف اب

روسیه  ۀانگلستان در برابر ایران عصر قاجاریه حفظ استقالل آن بود تا از حمالت خودسران
تزاري بکاهد که همواره خطري دائمی براي سرحدات هندوستان بود و همچنین در پی 

  .و اقتصادي تهران بود  نظامی  تضعیف هر چه بیشتر موقعیت سیاسی،
انگلستان حضور رقیب خود روسیه را در ایران در نیمه دوم قرن سیزده و اوایل قرن   

تالش این دو قدرت بزرگ براي  .کرد  چهاردهم هجري با دقت و وسواس خاصی دنبال می
ت به دیگر با توجه به حساسیت منطقه بیشتر گردید و این رقاب فارس  خلیج نفوذ در ایران و 

را  منیانبسیاري از ار. م 1899/ هـ 1317ها در سال  روس. نیز کشیده شد فارس  خلیج مناطق 
اي براي مذاکره با شیخ کویت  ازآن نماینده ویژه و پس دادند از طریق بغداد به کویت کوچ

  .و ایجاد روابط اقتصادي و سیاسی اعزام نمودند
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را  هاتها حق عقد قرارداد با دیگر دول انگلیسی ازآنجاکه شیخ کویت بر طبق قرارداد با 
 فارس  خلیج ها براي ایجاد پایگاهی در  داشت پیشنهاد روسیه را نپذیرفت و تالش روس

هاي پیش از جنگ  نتیجه ماند، اما روند مقابله با انگلستان همچنان ادامه یافت در سال بی
خطر آلمان این روابط شکل جدیدي جهانی اول و اتحاد ناگزیر انگلیس و روسیه براي رفع 

  ). 468: 1384وثوقی، : ك.ن(شد . م 1907به خود گرفت و منجر به عقد قرارداد 
این بود که با . م 1900تا . م 1895هاي  ها در خالل سال استراتژي سیاست خارجی روس

یک خط و نیز ایجاد   در آن  و استقرار نیروي نظامی  فارس  خلیج تأسیس پایگاه دریایی در 
آهن روسیه، ترتیبی دهد که در  و اتصال آن به راه شمال ـ جنوب در ایران سراسرآهن 

هاي خود جامع عمل  به هدف ،شده اعزامروس به منطقه   نیروهاي نظامی  ،مواقع لزوم
  .بپوشاند

منظور اجراي طرح  در راستاي استراتژي یادشده، کنسول روسیه در پایان قرن نوزدهم به 
با نمایندگان دولت عثمانی وارد مذاکره شد و  فارس  خلیج پایگاه دریایی در ایجاد یک 

خواستار اعطاي امتیاز خط آهن طرابلس ـ کویت به دولت روسیه تزاري شد؛ اما هر دو 
کرزن ). 80: 1381اسدي،: ك .ن(هاي انگلیس با شکست مواجه شد  طرح با کارشکنی

 فارس  خلیج ها در  بندر و پایگاه دریایی روس انگلیسی درباره احداث ۀمدار برجست سیاست
 دهرگاه صورت عمل به خو ،ها بوده از دیرزمانی جزء آمال و آرزوهاي روس «:نویسد می

فارس برقرار   خلیج در مساعی و مجاهدت  ۀهم  آنگیرد و آرامش و انتظامی که با صرف 
ها  به روس فارس  خلیج احداث بندري را در  ةهر دولتی اجازو  ختل خواهد شدم ،هدیگرد

؛ بنابراین )116: 1323نوري زاده بوشهري، ( »بدهد به عظمت انگلستان توهین آورده است
در قرن  فارس  خلیج  ةوجهه اشتراکات دو کشور استعمارگر انگلیس و روسیه در حوز

المللی این دو کشور بود و براي حفظ آن  م؛ که صحنه رقابت بین 1907نوزدهم تا سال 
هاي اقتصادي و  توانست سیاست  بود که می  هاي دریایی مهمی  ایجاد پایگاه ،کوشیدند  می

  .سیاسی خود را در آن گسترش دهند
راهی که  .بدین سبب هر دو رقیب درصدد ایجاد پایگاه دریایی در منطقه برآمدند 

د و هند را از مسیر عثمانی و روسیه به لندن وصل کر ،ها انتخاب کرده بودند انگلیسی
 فارس  خلیج  بندرهادیگري افتتاح کانال سوئز بود که با باز شدن آن تأثیر زیادي بر تجارت 

  .با باز شدن کانال سوئز عملی گردید فارس  خلیج هاي روسیه در  گذاشت و حضور کشتی
شد   محدود نمی   از دیگر اهداف مشترك بین دو کشور تنها به رقابت سیاسی و نظامی 

براي دو دولت مذکور بندرعباس و جزایر اطراف . ت خود در منطقه نیز بودبلکه بسط تجار
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و  فارس  خلیج آن، قشم، هرمز و هنگام به دلیل قرار گرفتن در سواحل شمالی و مدخل 
هاي  ها در سال سرانجام انگلیسی. حائز اهمیت استراتژیکی بود ،نزدیکی آن به سواحل عمان

این  .ها به تفاهم برسند ایران بر آن شدند تا با روسآغازین قرن بیستم به دلیل اهمیت 
تري به نام آلمان بود؛ که منافع استعماري بریتانیا را تهدید  سیاست هم خطري بزرگ

  . فراهم شد. م 1907هاي قرارداد  بدین ترتیب زمینه. کرد  می
 توان گفت که قرارداد گمرکی، مانند نقطه عطفی بود که بعدازآن دو قدرت  پس می
سیاست رفاقت و همکاري را براي سلطه هرچه بیشتر در  ،هم رقابت با يجا بهاستعماري 

  .ایران در پیش گرفتند
 ت از اقدامات دولت انگلیس براي تحکیم موقعیت خود در منطقه و جلوگیري از فعالی

قاره هند، شیوخ منطقه را  از جهت حضور آن در همسایگی شبه فارس  خلیج رقیب خود در 
که روسیه براي سلطه هر چه بیشتر خود  درحالی ؛قراردادندالحمایه خود  اهرم فشار تحتبا 

 وستکقدرت خود را در شمال چین گسترش داد و بندر والدي  ،فارس  خلیج در 
)Vladivostok( هاي  هاي دریاي ژاپن ایجاد کرد و به دنبال سلطه بر دولت را در کرانه

افغانستان برآمد تا به مرزهاي شرقی هندوستان  کوچک آسیاي میانه تا پشت مرزهاي
  . دسترسی پیدا کند

در این زمینه این است که روسیه قصد تسخیر هند را نداشت بلکه  لردکرزناگرچه نظر 
داشتن بریتانیا در اروپا از طریق مشغول  ها، ساکت نگه طور خالصه، هدف روس به

اجرا  فارس  خلیج ها در  یی که انگلیسیها اقدامات و طرح. ها در آسیا بود داشتن آن نگه
بریتانیا . کردند  دنبال می فارس  خلیج ها در  هایی بود که روس مراتب بیشتر از برنامه کردند به

به تثبیت قدرت  ،شد  با احداث خطوط تلگراف دریایی که باعث سهولت در تبادل اخبار می
هاي بخار و کاالهاي  کشتی کرد و همین مسئله باعث شد که هشتاد درصد  او کمک می

ازپیش  از سوي دیگر آنچه باعث قدرت بیش .هاي انگلیس باشد حمل شده متعلق به کمپانی
انگلیس در برابر دیگر رقبایش ازجمله روسیه شده بود وجود سیاستمداران کاردانی چون 

  .بود... ، کاکس و لردکرزن
خصوص انگلیس و ها ب اییهاي استعماري بین اروپ شاه، عصر رقابتدوران فتحعلی 

. بود شده دگرگونالمللی، کامالً  در این زمان، مناسبات بین. شد روسیه و فرانسه محسوب می
هاي بزرگ هدفی جز  روابط غرب با شرق وارد مرحله جدیدي شد که بر مبناي آن قدرت

تأمین اهداف استعماري خود نداشتند و رقابت بین آنان بر سر کسب منافع، آزادي و 
کشور ایران نیز به دالیل جغرافیایی، اقتصادي . بادانی ملل شرق را دچار آسیب کرده بودآ
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المللی  پادشاهان قاجار از مناسبات جدید بین. و سیاسی مورد توجه استعمارگران قرار گرفت
. شناختند و با اهداف استعماري آشنا نبودند اي استعمار را نمی آنان پدیده. اطالع بودند بی

اطالعی زمامداران از  بی. آنان به استعمار، همچون نگاه آنان به یک کشور خارجی بودنگاه 
هرچند . ناپذیري براي استقالل ایران داشت اوضاع حاکم برجهان، عواقب جبران

صورت  استعمارگران، نتوانستند ایران را مانند بسیاري از کشورهاي دیگر جهان، مستقیم به
ایران موفق شدند، حاکمان سیاسی ایران  حاکمهبانفوذ در هیئت خود درآورند، اما  ةمستعمر

ل سازندرا به حامیانی براي منافع خود مبد.  
سیاسی ایران در قرن  ۀدرصحنضعف دولت مرکزي ایران و رقابت روسیه و انگلستان     

نوزدهم و اوایل قرن بیستم در چهارچوب تئوري تعادل مثبت نقش اساسی در جدایی 
سیاست خارجی ایران از روسیه پس از  ۀدرصحنشکست بریتانیا . ایران داشته استجزایر از 

هاي دولت بریتانیا براي جبران شکست خود از طریق  لغو امتیاز توتون و تنباکو و تالش
ضمن آنکه دولت ایران نیز به . گرایی، سبب جدایی جزایر از ایران گردیدرهیافت جنوب

العملی بیش از اعتراض  هی به مشروطیت قادر به عکسدلیل درگیر بودن در حوادث منت
م شاهد تالش جدي دولت ایران براي  1888و  م 1887 هاي که دیدیم سال چنان .لفظی نبود

رسد نخستین گام در این راه از  بود که به نظر می فارس  خلیجهاي  گرفتن جایی در سیاست
  خلیج درهايوي مأمور ایالت بن. دالسلطان، برداشته ش شاه، امین ۀعالق موردطرف مأمور 

زودي  ، بهاش یخارجاداره استان تحت حکومت وي در روابط  ةدر نحو. بود فارس
. هـ ق 1304/ م  1888در  .ساختن نفوذ خارجی پدید آمداز آمال محدود هایی نشانه

  .نیروهاي ایرانی در جزیره سیري پیاده و مستقر شدند
کرد اما اقدامی   ابوموسی نیز ادعاي حاکمیت می دولت ایران در خصوص جزایر تنب و 

در همین حال دولت بریتانیا و مأموران انگلیسی مستقر در هند . داد  بیش از این انجام نمی  
دولت . هـ ق 1319/ م  1902در سال   بارهبه یکواکنشی در قبال آن نشان ندادند، اما 

مأموران دولت ایران بلکه  عنوان بهنه  هبندرلنگهاي مستقر در  بریتانیا مدعی شد که قاسمی
: 1372زرگر، : ك.ن(اند  بوده فارس  خلیج  نینشعرببخش   نمانده طوایف قاسمی  عنوان به

الخیمه پرچم خود را ابتدا در  رأس. ق. هـ 1320/ م  1903یک سال بعد، در ). 256
ایی جزایر از ایران این نقطه آغازین جد. ابوموسی، سپس در جزایر تنب به اهتزاز درآورد

رغم اعتراض دولت ایران، چهار جزیره  علی  ش 1268. / م 1903بدین ترتیب از . بود
طور موقت از حاکمیت ایران خارج  ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیري به

رسد علت این اقدام را باید در تحوالت سیاست خارجی انگلستان در  به نظر می. گردید
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موضوعی که تبیین و درك آن تنها از طریق تحلیل سیاست . تجو کردقبال ایران جس
هاي آغازین قرن بیستم بر اساس رقابت  خارجی بریتانیا در ایران در طول قرن نوزدهم و سال

  .پذیر است با روسیه در چهارچوب تئوري تعادل مثبت امکان
  رقابت تجاري .2- 2-3

هجري قمري حکومت  1250تا  1210یعنی از سال  ،اول سلطنت قاجاریه ةدر دور  
انگلستان . هاي دفاعی در برابر روسیه و عثمانی مواجه گردید قاجاریه با یک سلسله جنگ

پس از راندن رقیب خود یعنی فرانسه، براي بسط نفوذ سیاسی خویش در کشور ما به 
خود فعالیت پرداخت و رقابت اقتصادي و سیاسی روسیه و انگلیس با مظاهر زشت و ناگوار 

اول براي رخنه در امور مالی و  ۀاین رقابت در درج. به نحو بارزي در ایران تجلی پیدا کرد
هاي گمرکی و عقد قراردادهاي  اقتصادي ایران و کسب امتیازات اقتصادي و معافیت

روز شدت یافت و هر دو رقیب  تجاري پرسود براي آن دو کشور آغاز گردید و روزبه
بدین . از هیچ اقدام و عمل سیاسی و اقتصادي خودداري نکردندبراي پیشرفت مقاصد خود 

در انحصار دو دولت زورمند روس و انگلیس  زمان مرور بهترتیب بازرگانی خارجی ایران 
  .قرار گرفت و امور مالی و سایر شئون اقتصادي ایران استقالل خود را از دست داد

 گرفته پیشي دور کردن رقبایش در برا فارس  خلیج هایی که انگلیس در منطقه  سیاست  
اي این کشور سبب  ویژگی جزیره. گرفت  ت میئاز موقعیت جغرافیایی آن سرزمین نش ،بود

ها از تهاجم سایر ملل اروپایی دور باشد و به کمک نیروي دریایی قدرتمند  شده بود، قرن
ه کشوري تبدیل شد ، بریتانیا برو ازاین ؛ها بپردازد ارضی به سایر سرزمین ۀخویش به توسع

شد و جنگ و صلح آن تابع افزایش   به قولی تصمیم سیاسی آن در دفاتر تجاري گرفته می
بارز سیاست جهانی  ۀشرکت هند شرقی، نمون «به گفته آلبرماله .بود هایا کاهش گمرك

سیاست  دولت مطبوع خویش بود و هرگونه رقابت خارجی با این شرکت مانند رویارویی با
  ).36: 1377آلبرماله، ( »شد  بریتانیا محسوب می و حکومت

تجارت ایران با روسیه و انگلیس تابع مقررات کشورهاي  ةمقررات گمرکی نیز دربار 
خرید  ازلحاظبود و بازرگانان انگلیسی و روسی چه  شده نییتعو در حداقل  الوداد کامله

ه کشور سود فراوان کاالهاي خود ب واردکردن ازلحاظکاال در داخل کشور ما و چه 
اقتصادي به  ازلحاظایران را . م 1903. / ق. هـ 1321ها با قرارداد گمرکی  روس. بردند می

اولیه  ایران به تولیدکننده مواد خام و. کامالً ورشکسته و وابسته تبدیل کردند کشوري
تولیدات صنعتی  کاالهاي مصرفی و واردکنندهها تبدیل شد و در عوض  روس ازیموردن

  .وسیه بودر
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ها  تجارت خارجی ایران به انحصار روس بعد از انعقاد این قرارداد نزدیک به دوسوم از 
چه بیشتر این کشور را کردن اقتصاد ایران، هرتزاري قصد داشت با نابود ۀروسی. درآمد

 صورت بهسیاسی نیز ایران  ازلحاظسازد و به دنبال آن  اقتصادي به خود وابسته ازلحاظ
ها با  این دلیل بود که روس انتخاب این روش نیز به. آمد  یه روسیه درمیالحما تحت
کم کاهش آن، از احساس تنفر و  دست خود یا ۀآمیز گذشت خشونت ةگذاشتن شیوکنار

 کاستند و از سوي دیگر خطر رویارویی با انگلستان را نیز از  نسبت به خود می کینه ایرانیان
  . داشتند  میان برمی

هاي دیپلماتیک و استراتژیکی  دررسیدن به هدف  ا استفاده از قدرت نظامی انگلستان ب
در ایران هم تثبیت  را ق تجاري خودتفو) ش 1279تا  1179(نوزدهم  ةسد ۀخویش، در نیم

با تحوالتی ) ش 1279تا  1179(نوزدهم  سدةنخست  ۀدادوستد بریتانیا با ایران در نیم. نمود
ازآنجاکه در . اروپاییان قرار گرفت موردتوجه فارس  خلیجتجارت که در اروپا اتفاق افتاد، 

المللی درآمده بود، تجارت جهانی  یک نظام غالب بین صورت بهداري  این زمان سرمایه
رشد  ،لیهمواد او ۀآوردن بازارهاي جدید و تهیدسترقابت کشورها براي به، افتهی گسترش

هاي جهانی قرار گرفت و روابط آن  قدرت ردتوجهمودرنتیجه ایران نیز  ؛مضاعفی یافته بود
  .خصوص اروپا، گسترش یافت، ببا کشورهاي خارجی

وزیر امور خارجه انگلستان تأکید  )George Hamilton(»ژرژهامیلتون«در گزارشی از   
 :شده است

از که  هستیمما با ایران داراي مجاورت سرحدي . فارس عالیق تجاري زیادي داریم  خلیج ما در  
فارس داراي قراردادهایی   خلیج ما با رؤساي . شود  انتهاي ایالت کالت تا سواحل دریا ممتد می

حضرت پادشاه انگلستان، دولت ایران را دولت اعال. دانند  می  حامی  منزله بهها ما را و آن هستیم
  خلیج  يدرهابن وع بریتانیاي کبیر و هندوستان درهوشیار کرده است که غفلت از مصالح مشر

  )16: 1311 سلیمی،(.فارس و ایران جنوبی منجر به نتایج وخیم خواهد شد
قاجار تغییراتی در امور اقتصادي و تجارت  ةبه تبعیت از این شرایط جهانی، در دور 

که دولت ایران تا دوران قاجار و حتی تا عصر  صورت نیبدخارجی ایران پدید آمد، 
با دیگر کشورها برقرار نماید و بیشتر داراي روابط ناصري نتوانسته بود روابط مستمر 

جانبه بود و تشکیالت گسترده و قدرتمندي نیز  طرفه یا یک تجاري و دیپلماتیک یک
المللی حالت دوجانبه پیدا  شاه با توجه به اینکه معادالت بین ناصرالدین ةنداشت، ولی از دور

نهادهاي اقتصادي  ،بخشیدهظامکرد، حکومت ایران مجبور شد امور تجاري خود را انت
  .خاصی را براي سروسامان دادن به تجارت داخلی و خارجی دایر نماید
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در تجارت خارجی ایران، روس و انگلیس و هندوستان به ترتیب مقام اول و دوم و سوم  
 ؛ها روسیه مقام اول را در تجارت خارجی ایران براي خود حفظ کرده بود را داشتند و مدت

گرفت و  درصد از معامالت خارجی ایران با روسیه انجام می 45که قریب به  طوري به
درصد بقیه  25تا  30درصد دادوستد خارجی ایران را داشتند و  30تا  25انگلیس و هند نیز 

ارزش واردات ایران . گرفت واردات و صادرات ایران با کشورهاي دیگر جهان صورت می
) مستعمره انگلستان(زش صادرات و از انگلستان و هند برابر ار ونیماز روسیه غالباً یک

صادرات ایران به آن دو کشور و بهاي صادرات ایران به عثمانی بیش از  يبها ونیم برابر  پنج
خرید کاالي ایران در  ازلحاظبدین ترتیب عثمانی  ؛ارزش واردات از آن کشور بوده است

     .استبودهمقام اول و روسیه در مقام دوم 
 

 گیري نتیجه .3
 آنها پایگاه مهمی بود که عنوان بهبراي دو رقیب روس و انگلیس  فارس  خلیج  
روسیه، رقیب . دنهاي اقتصادي و سیاسی خود را در آنجا گسترش ده سیاست ندتوانست  می

آسیاي مرکزي، هند  سوي بهانگلستان، در سراسر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با پیشروي 
انگلستان حضور رقیب خود روسیه را با دقت و وسواس  جهت بدین ؛قرارداد هتوج موردرا 

با  فارس  خلیج تالش این دو قدرت بزرگ براي نفوذ در ایران و . کرد  خاصی دنبال می
ت منطقه بیشتر گردیدتوجه به حساسی .ت انگلیس یکی از عواملی که باعث تحکیم موقعی

ترین  مهم. قراردادالحمایه خود  شار شیوخ منطقه را تحتاین بود که با اهرم ف ،در منطقه شد
ممانعت از دزدي دریایی، : برنامه بریتانیا پس از عقد قرارداد خود با شیوخ منطقه عبارت از

. جلوگیري از نفوذ رقباي اروپایی در منطقه و حفظ وضع موجود در بین حکام و شیوخ بود
هند  سوي بهطلبی روسیه  ن در مقابله با توسعهدر سراسر قرن نوزدهم، سیاست دفاعی انگلستا

هاي حائل یا  دولت عنوان بهچنین بود تا ایران و به نسبتی بیشتر، افغانستان  فارس  خلیج یا 
ها  بخشیدن به اختالفدر همین حال موضوع صلح و پایان. دنهاي میانگین عمل کن کشور

   .گ نیز بودپترزبور لندن و سن توجه مورددر قرن نوزدهم در آسیا 
فارس در طی بازة زمانی این تحقیق، یعنی از سال   رقابت روس و انگلیس در خلیج  

ویژه در عرصه سیاسی و نظامی و  به هاي مختلفی صورت گرفت؛ م در عرصه 1905تا  1820
هاي دول اروپایی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم،  در عرصۀ سیاسی با توجه به سیاست. تجاري

  انگلستان و روسیه تسلّط بر این منطقه و تأسیس پایگاه دریایی در خلیجتالش دو دولت 
هاي دولت انگلستان در راستاي کنترل راه. هاي این منطقه بود نشین فارس و کنترل بر شیخ
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گري در هاي دریایی و تأسیس کنسول کرد که با تأسیس پایگاه منتهی به هند تالش می
ویژه روسیه،  هاي اروپایی بهارس، از نفوذ سایر دولتف  هاي شمالی و جنوبی خلیج حاشیه

در نقطۀ مقابل . تبع آن از نفوذ آنها به هند ممانعت نماید فرانسه و آلمان در این منطقه و به
ویژه روسیه در راستاي توسعۀ دامنۀ نفوذ خود و تالش براي  هاي اروپایی بهسایر دولت

ویژه ایران و  فارس و مناطق اطراف آن به  رسیدن به هند، عمده تالششان نفوذ در خلیج
کرد تا نفوذ خود را از  روسیه نیز همانند انگلستان تالش می. فارس بود  جزایر جنوبی خلیج
  .هاي سیاسی تحکیم نمایدهاي دریایی و کنسولگري طریق تأسیس پایگاه

عیار  مامفارس درگیر یک رقابت ت  در عرصۀ اقتصادي نیز انگلستان و روسیه در خلیج  
فارس و نفوذ گسترده در   بودند، هرچند انگلستان به دلیل برتري سیاسی و نظامی در خلیج

  .بین شیوخ منطقه از توانایی باالتري در رقابت اقتصادي با روسیه برخوردار بود
شده در فوق و در چهارچوب پاسخ به سؤال این تحقیق که علت  با توجه به مباحث مطرح

شده که  فارس چه بوده، این فرضیه بیشتر مطرح  و کشور در خلیجاصلی رقابت این د
فارس متأثر از اهمیت هند بود که انگلستان در   ترین  دلیل رقابت دو دولت در خلیج اصلی

فارس را مطمع نظر خود قرار   راستاي حراست از آن و روسیه در راستاي نفوذ بدان، خلیج
تأمل اینکه  نکته مهم و قابل. رقابت پرداختندداده، در دو عرصه سیاسی و اقتصادي به 

فارس نمود اما در   ها در خلیجانگلستان تحمل بیشتري در خصوص حضور اقتصادي روس
از پاي ننشست و نهاتاً موفق شد که بر  اي از رقابت با روسیه عرصه سیاسی و نظامی لحظه

  .فارس دور نماید  روسیه را از منطقه خلیج 1907اساس قرارداد 
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