
نداشت، اما تقريباً مي توان گفت كه وي همان مقاصد 
شاهان صفوي را داشت. اين اهداف با رعايت شروط وي 
بود كه اگر انگليسي ها آن  را دور مي زدند، كريم خان نيز 
به روش  خود معادله اي با قابليت بازگش��ت براي آنان 

طرح مي كرد. 
در دوران هرج  و مرج ايران، انگليس از طريق بصره امور 
بازرگاني خود را پيش مي برد، ولي با تأسيس سلسله 
جديد زنديه و منازعات ايرانيان و عثماني ها بر تصاحب 
اين بندر، كمپاني دچار ترس و سردرگمي شد. يكي 
از كارمندان آن، در بررس��ي هايش بوش��هر را بندري 
مهم جهت دسترسي آسان به شهرهاي تجارتي ايران 
يعني شيراز و اصفهان برشمرد. از سويي، با تمايل شيخ 
بوشهر به تجارت، انگليسي ها بالفاصله قراردادي را با 
گنجاندن مواد خودشان آماده كردند. حاكم نيز تمام 
ش��رايط را پذيرفت و به منظور عقد نهايي به ش��يراز 
فرستاد. كريم خان كه خواهان تجارت با بريتانيا بود، 
بر اين قرارداد تج��اري در س��ال 1177قمري صحه 
گذاش��ت. اين پيمان نامه براي كمپاني كاماًل شرايط 
مساعدي داشت. زيرا آنان به راحتي با انحصار صادرات 
و واردات پشم، اجازه تأسيس س��اير دفاتر اروپايي در 
بوش��هر را باطل اعالم نمودند و خواستار زمين هايي 
در بنادر خليج ف��ارس، جهت س��اختمان نمايندگي 
تجارتي  شان شدند. اكنون، در اين اوضاع ديگر كمپاني 
تنها يك مركز بازرگاني ساده نبود، بلكه به گواه يكي از 
نويسندگان نقش يك مركز سياسي را ايفا مي كرد كه 
به مرور بر شيخ نش��ين هاي سواحل خليج فارس تأثير 
مي گذاشت. از اين روي، مشهور است كه كريم خان زند 
هنگام صحه گذاري بر اين قرارداد به مشاورانش گفت: 
»فرنگيان همچنان كه هندوستان را به مكر و حيله و 
خدعه و تزوير و دستان و رنگ و نيرنگ مسخر نمودند و 
مالك و متصرف شدند، مي خواهند ايران را نيز مالك و 

متصرف شوند و آن  را به مكر و حيله مسخر نمايند.« 
بنابراين، وكيل الرعايا با احتي��اط و عبرت از اقدامات 
پيشينيان، روابط زنديه را با انگليسي ها پيش مي برد و 
اين بيشتر از اعمال كمپاني در منطقه نشئت مي گرفت. 
چنان كه در دو مسئله مهم اعراب بني كعب و ميرمهناي 
بندرريگي، بريتانيا تنها با سياس��ت هاي تجاري خود 
دولت زند را همانند يك مهره س��يادتي مي پنداشت 

كه قابليت بازيابي س��ود فراوان به اقتصاد انگلس��تان 
داشت. بدين  ش��كل كه در موضوع اعراب بني كعب، 
آنان خواستار مجازات اين قوم شدند تا از دستبردشان 
بر كشتي هايي بريتانيايي جلوگيري شود. حال آن كه 
تيره بني كعب از پرداخت خراج ب��ه دولت عثماني و 
ايران خودداري مي ورزيد و تمايلي به برافراشتن علم 
اس��تقالل داش��ت. در نتيجه عثمانيان به دنبال آنان 
بودند و دولت زند نيز برابرشان آرايش جنگي گرفت 
كه با وجود تالش هاي كريم خان، باالخره شيخ قبيله 
از در سازش نزد خان زند وارد شد. در اين هنگام، شيخ 
سلمان كه رياست آنان را به عهده داشت؛ تابعيت خود 
و قبيله را تحت دولت زند اعالن كرد. از سويي  ديگر، 
انگليسي ها به سبب تهاجم بني كعب به جهازات  ايشان 
تصميم گرفتند با همكاري عثماني ها حمله مشتركي 
ضد آنان انجام دهند، ولي با واكنش كريم خان روبه رو 
ش��دند؛ چراكه اع��راب بني كعب ديگر اتب��اع ايراني 
به شمار مي رفتند؛ بدين  ترتيب نه عثماني يا بريتانيا 
حق برخورد با آنان را نداش��ت، اما كمپاني به  راحتي 
عقب نمي كشيد. آنان از قدرت كريم خان مطلع بودند 
و وي را كلي��د تجارت با ايران مي دانس��تند، بنابراين 
نمايندگي  ايش��ان در بصره يكي از كارمندان خود را 
به نام جرج اسكيپ به شيراز فرس��تاد تا قراردادي در 
زمينه مساعدت نظامي جهت س��ركوبي ميرمهنا، به 
تأييد كريم خان برساند. مالقات با اين هيئت چندان 
جذابيتي براي وي نداش��ت، زيرا كمي قب��ل از ورود 
آنان، گروه ديگري از دولت مذك��ور در تالش ديدار با 
وكيل الرعايا بود كه او آنان را به شاه اسماعيل سوم در 
آباده حواله كرد. بر اين  اس��اس، همچنان كه ميرمهنا 
از دردس��رهاي بزرگ كريم خان به ش��مار مي رفت، 
ترديدهاي حاكم زند بر اقوال انگليس��ي ها پايدار بود. 
گو اين كه آنان شرط اين همكاري را در ارائه مالكيت 
بر جزيره خارك عنوان كردند تا با يك تير دو هدف را 
بزنند. اول آنكه كمپاني هلن��دي را از جزيره اخراج و 
سپس ميرمهنا را مهار كنند. وكيل الرعايا هم به منظور 
دفع اين فتنه و لزوم استفاده از جهازات نوين بحري، 
با درخواست آنان موافقت كرد، اما بخت با انگليسي ها 
همراه بود و خود ميرمهنا با هجوم به خارك، هلندي ها 
را از قدرت تجارت در ايران ساقط كرد و در نهايت اقدام 

نظامي مشترك با مساعدت هاي بريتانيايي ها همراه 
نش��د و آنان در تهاجم همزمان به خارك، ايرانيان را 
رها كردند. بدين  شكل، فرمانده زند تنها موفق به فتح 
جزيره خارك شد و به كريم خان مسئله انگليسي ها را 
گزارش كرد. او نيز پس از فهميدن موضوع، با بس��تن 
دفتر كمپاني در بوشهر، اقدام به اخراج اتباع انگليسي 
از ايران كرد. البته همچن��ان آنان در پي حفظ قدرت 
خويش بودند و از اين روي، تصميم به تقويت دفتر در 
بصره گرفتند. در س��ويي  ديگر، وكيل الرعايا با ملزوم 
ش��ناختن تجارت با كمپاني، جهت ورود مجدد آنان، 
شرايط  ايشان را در خليج فارس بررسي كرد؛ چنان كه 
رؤس��اي كمپاني در لندن اين فعاليت ها را داشتند و 

خواستار بازگشت فوري به جايگاه سابق بودند. 
  طاعون بر جان عثماني  و روس در بصره!

در بصره همزمان با ش��يوع طاعون، عثماني  و روس 
به هم هج��وم مي بردن��د و اي��ن عوامل ب��ه تجارت 
انگليس��ي ها در منطقه لطمه مي زد. اف��زون بر اين 
موارد، اوض��اع كمپاني در هند تعريفي نداش��ت و با 
حاكمان محلي ديگر قدرت چانه زني تنزل مي  يافت. 
درصورتي كه وضعيت سياسي -  اقتصادي ايران چندان 
بد نبود. يكي از كارگزاران كمپاني، گزارشي مبني بر 
تس��لط و قدرت وكيل الرعايا ب��ر خليج فارس داد كه 
موجب ارسال يك مذاكره كننده در سال هاي آينده 
شد. اين فرد وظيفه آزادسازي كشتي تايگر و دو خدمه 
آن  را داشت كه مدتي قبل، توسط مقامات محلي در 
جنوب توقيف ش��ده  بود. در اين هنگام، كريم خان 
عالوه بر اين برگ برنده، برادر خود را به س��وي فتح 
بصره حركت مي داد تا كمپاني در يك بن بست بماند 
و در نهايت اهميت تجاري بوشهر را افزايش دهد. پس 
از چندين ماه، خان زند بر بصره سلطه يافت و مأمور 
انگليسي نيز موفق به آزادي جهازات  ايشان شد. حال 
با كسب اين پيروزي براي دولت زند، دوباره كريم خان 
اجازه بازگشايي دفتر كمپاني در بوشهر را صادر كرد. 
پس از اين رويداد، اي��ن مكان تبديل ب��ه دفتر اول 
تجاري براي انگليسي ها شد كه به طور غيرمستقيم 
خان زند آن  را انجام داد. اين در حالي بود كه س��واد 
ديپلماسي نداشت، بلكه كياست و سياست خود را در 

مقابل سيادت بريتانيا به رخ كشيد. 

 كريم خ�ان زن�د كه خواه�ان تجارت 
ب�ا بريتانيا ب�ود، ب�ر ق�رارداد تجاري 
س�ال 1177قم�ري صحه گذاش�ت. 
اي�ن پيمان نام�ه ب�راي انگليس�ي ها 
كاماًل ش�رايط مس�اعدي داشت، زيرا 
آنان به راحت�ي با انحصار ص�ادرات و 
واردات پشم، خواستار زمين هايي در 
بنادر خليج فارس، جهت س�اختمان 
نمايندگ�ي تجارتي ش�ان ش�دند. 
مش�هور اس�ت كه كريم خان هنگام 
صحه گ�ذاري بر اي�ن ق�رارداد گفت: 
»فرنگي�ان همچنان كه هندوس�تان 
را به مك�ر و حيله و خدع�ه و تزوير و 
دستان و رنگ و نيرنگ مسخر نمودند 
و مالك و متصرف شدند، مي خواهند 
ايران را نيز مالك و متصرف ش�وند و 
 آن  را به مكر و حيله مس�خر نمايند«

 با قدرت گيري انگليسي ها در هرمز، آنها 
بر تج�ارت خليج فارس، اقيان�وس هند و 
درياي س�رخ تمل�ك يافتند و به آس�اني 
توانستند شاهراه بازرگاني آسياي جنوب 
ش�رقي را مديريت كنند. از س�ويي  ديگر 
ش�اه عباس با بخش�يدن انحصار تجارت 
ابريشم ايران به انگلستان، كم  و بيش راه 
ورود كمپاني هاي ديگر را مسدود كرد. يكي 
از اين شركت ها، هلندي ها بودند كه جدالي 
نيز با كمپاني انگليس بر تج�ارت ادويه از 
جنوب ش�رقي آسيا داش�تند. هلندي ها 
هم جهت تحديد قدرت رقيب  ايش�ان در 
منطقه، تصميم به ورود به بازار ايران گرفتند

مروري اجمالي بر كنش هاي كريم خان زند مقابل حيله هاي تجاري انگلستان

سياست در برابر سيادت

  محمدرضا كائيني
نام خاندان اقبال و به 
ويژه منوچهر اقبال 
در دوران پهلوي ها، 
از س��وژه هاي در 
خور تأمل به شمار 
مي رود. با اين همه 
كاركرد اين خاندان 
و به وي��ژه چه��ره 
شاخص آنان، كمتر 
مورد توجه پژوهندگان تاريخ معاصر قرار گرفته 
اس��ت. اثري كه هم اينك در معرفي آن س��خن 
مي رود، به بازخواني و تحليل »زندگينامه سياسي 
دكتر منوچهر اقبال« اختصاص يافته و مؤسسه 
مطالعات تاري��خ معاصر ايران نيز آن را منتش��ر 
ساخته اس��ت. مظفر ش��اهدي مؤلف اين اثر در 
ديباچه خويش بر آن، در تبيين و تحليل سوژه 
اين پژوه��ش چنين آورده اس��ت: »همان گونه 
كه از عنوان كت��اب برمي آيد، كت��اب حاضر به 
بررسي و تحليل تاريخي زندگي و حيات، عمدتاً 
سياسي دكتر منوچهر اقبال پرداخته است. دكتر 
منوچهر اقبال، فرزند حاجي ميرزا ابوتراب اقبال 
التوليه )مقبل السلطنه(، در سال 1287ش، در 
مش��هد متولد ش��د و در 4 آذر 1356، در تهران 
درگذش��ت. خاندان اقبال پيش��ينه چنداني در 
تاريخ ايران ندارد و اقبال ها در زمره خانواده هايي 
قرار مي گيرند كه همزمان با كودتاي 1299 و از 
قبل قدرت يابي رضاشاه و سلسله پهلوي در عرصه 
سياسي - اجتماعي ايران شكل مي گيرند و خودي 
نش��ان مي دهند، اثر پيش رو قص��د دارد به اين 
پرسش اساسي پاسخ دهد كه: روند شكل گيري 
و س��پس پايداري و تحكيم موقعي��ت خاندان 
اقبال و به طور مشخص ش��خص دكتر منوچهر 
اقبال ) نخس��ت وزير اي��ران 1336- 1339 ش( 
بر چه پايه و بنيان هايي اس��توار بوده اس��ت؟ و 
نيز رجال نقش آفرين اين خان��واده در تحوالت 
سياسي-اجتماعي ايران در عصر پهلوي چگونه 
و به چه اندازه مؤثر واقع شده اند؟ در واقع با توجه 

به آنكه اقبال ها و بيش از همه منوچهر اقبال در 
مواردي چون: تصميم سازي هاي نفتي، افزودن 
به نفوذ روز اف��زون امريكا و انگلي��س در جريان 
سياس��تگذاري ها، تش��كيل مجلس مؤسسان، 
جريان س��ازي در غالب احزاب سياس��ي، تغيير 
پاره اي از مفاد قانون اساسي، ايجاد سلطه امنيتي- 
حكومتي بر مراكز آموزش عالي و موارد پر شمار 
ديگر، نقش بس��يار مؤثري در حاكميت پهلوي 
داشته اند. اثر حاضر در صدد آن بر آمده تا با ارائه 
اس��ناد و منابع معتبر تاريخي و در قالب 9 فصل 
مجزا كه ارتباط تنگاتنگي هم با يكديگر خواهد 
داشت، پيش��ينه و كارنامه سياسي - اجتماعي 
و اداري خان��دان اقبال ) به ط��ور كلي و مجمل( 
و ش��خص دكتر منوچهر اقبال ) به طور خاص و 
مفصل( را م��ورد تجزيه و تحلي��ل تاريخي قرار 
دهد و بدين طريق ضمن پاسخ به بعضي شبهات 
تاريخي و معلوم گشتن زواياي تاريك و ماهيت 
بسياري از جريانات سياسي- اجتماعي در عصر 
پهلوي دوم، زيان هاي ناشي از دهها سال عملكرد 
سياسي- اداري اين خاندان را نيز بر مردم ايران 

معلوم گرداند«. 
اثر م��ورد معرفي جامع و مطول اس��ت و همين 
نيز آن را خواندني تر س��اخته است. تنها مروري 
بر فهرس��ت مطالب اين تحقيق نشان مي دهد 
كه خوانن��ده پ��س از مطالعه آن، تا چ��ه حد از 
مطالب مرتبط ب��ا تاريخ معاصر اي��ران عموماً و 
خاندان اقبال خصوصاً، دس��تي پر خواهد يافت: 
»افول مشروطيت پيش گفتار مقدمه فصل اول: 
پيشينه خانوادگي و روند شكل گيري شخصيت 
سياس��ي- اداري دكتر منوچهر اقب��ال تا پايان 
دوره حكومت رضاشاه - پبش��ينه خانوادگي - 
حاجي ميرزا ابوتراب - بازماندگان ميرزا ابوتراب 
مقبل الس��لطنه - زندگ��ي و فعاليت هاي دكتر 
منوچهر اقبال تا پايان دوره س��لطنت رضاش��اه 
)1287- 1320ش( - تولد و تحصيالت - خدمت 
نظام وظيفه سربازي - خدمات اداري- پزشكي 
دكتر اقبال در دوره رضاشاه )1314- 1320ش( 
فصل دوم: زندگي سياسي دكتر اقبال در هفت 
ساله نخست سلطنت محمدرضاشاه - معاونت 
وزارت بهداري )17مرداد 1321- 10 ش��هريور 

1323( - كفالت وزارت بهداري در كابينه محمد 
س��اعد مراغه اي )11ش��هريور 1323- 18آبان 
1323( - وزارت بهداري در كابينه هاي پنج گانه 
قوام )بهمن 1324- آذر 1326( - كابينه اول - 
كابينه دوم - كابينه سوم - كابينه چهارم - كابينه 
پنجم فصل سوم: فعاليت هاي فرهنگي و مناصب 
اداري- سياسي دكتر اقبال )از سال 1326 تا پايان 
دوران نخست وزيري دكتر مصدق( - تدريس در 
دانشگاه - وزير فرهنگ در كابينه عبدالحسين 
هژير 1- تعليم��ات ديني در م��دارس ابتدايي 
2- تز جدايي سياست از فرهنگ 3- قانون تحديد 
مطبوع��ات - دكتر اقبال در كابينه هاي س��اعد 
مراغه اي - دكتر اقبال در كابينه نخس��ت ساعد 
1- دكتر اقبال در وزارت راه 2- دكتر اقبال وزير 
بهداري 3- دكتر اقبال وزي��ر فرهنگ 4- دكتر 
اقبال وزير كشور در كابينه ساعد - واقعه سوءقصد 
به ش��اه در دانش��گاه تهران - برقراري حكومت 
نظامي و گس��ترش خفقان - حضور دكتر اقبال 
وزير كشور در مجلس شوراي ملي و غيرقانوني 
ش��دن فعاليت حزب توده - دستگيري آيت اهلل 
كاش��اني - ت��داوم اختناق و مقدمات تش��كيل 
مجلس مؤسس��ان - انتخابات مجلسين شوراي 
ملي و سنا 5- دكتر اقبال در وزارت راه 6- حضور 
مجدد دكتر اقب��ال در وزارت راه كابينه س��اعد 
- دكتر اقب��ال در كابين��ه منصورالملك - دكتر 
اقبال مش��مول طرح بند)ج( تصفيه كارمندان 
دولت - دكتر اقبال استاندار آذربايجان و رئيس 
دانشگاه تبريز - گزارش از فعاليت هاي دكتر اقبال 
از شهريور 1330 تا 28 مرداد 1332 فصل چهارم: 
زندگي سياس��ي- اداري دكتر منوچهر اقبال از 
سال 1332 تا آغاز س��ال 1336 1-دكتر اقبال 
در مجلس س��نا 2- دكتر اقبال رئيس دانشگاه 
تهران - بازگش��ت اس��تادان اخراجي - خفقان 
سياسي دانش��گاه - مخالفت با دولت زاهدي - 
اقدامات رفاهي، عمراني، تحصيلي و تشريفاتي 
- اقدامات عمراني - مسافرت به امريكا - مقاالت 
و نوش��ته هاي دكتر اقبال پيرامون دانش��گاه و 
دانشگاهيان - رياست دانشكده پزشكي - پايان 

رياست دكتر اقبال بر دانش��گاه تهران 3-دكتر 
اقبال وزير دربار شاهنشاهي فصل پنجم: دوران 
نخس��ت وزيري دكتر منوچهر اقب��ال )1336- 
1339ش( - روند و داليل نخست وزيري - دكتر 
اقبال نخست وزيري فرمانبردار - روابط دكتر اقبال 
نخست وزير با مجلس شوراي ملي - لوايح انقالبي 
دولت دكتر اقب��ال - قراردادهاي نفتي جديد - 
تشكيل و آغاز فعاليت س��اواك – سياست هاي 
فرهنگي دولت دكتر اقبال - پيمان بغداد )سنتو 
بعدي( - مس��ئله بحرين - روابط ايران و عراق - 
روابط ايران و اس��رائيل - روابط با امريكا - روابط 
با ش��وروي - بركناري ابتهاج از رياست سازمان 
برنامه - كودتاي سرلشكر ولي اهلل قرني - مخالفان 
سياس��ي - مخالفت علما و روحاني��ون - اوضاع 
اقتصادي- تجاري و معيشتي - بحران مديريت و 
فساد اداري - بازي دموكراسي - انتخابات حزبي 
تابستان 1339ش - پايان دوران نخست وزيري 
دكتر اقبال فصل شش��م: مروري ب��ر زندگي و 
فعاليت ه��اي سياس��ي دكتر اقبال از ش��هريور 
1339 تا آبان 1342 - ت��داوم انتخابات - دكتر 
اقبال و بح��ران در حزب ملي��ون - تداوم بحران 
و خروج فرارگونه دكتر اقبال از كش��ور - حزب 
مليون دكتر اقبال در سراش��يبي سقوط - دكتر 
اقبال در خ��ارج از كش��ور )1320- 1342ش( 
فصل هفتم: دكتر اقبال مدير عامل شركت ملي 
نف��ت اي��ران )1342- 1356ش( - مديريت بر 
ش��ركت ملي نفت ايران - دكتر اقبال در عرصه 
تصميم سازي هاي نفتي فصل هشتم: پرده هايي 
ديگر از زندگي و فعاليت هاي دكتر اقبال - دكتر 
اقبال و شاه – نشان هاي افتخار - همسر و دختران 
دكتر اقبال - جمعيت ي��اران - طرح ترور دكتر 
اقبال - دكتر اقبال و حس��نعلي منصور - دكتر 
اقبال و اميرعباس هويدا - دكت��ر اقبال و حزب 
ايران نوين - تالش دكتر اقبال جهت انتصاب به 
وزارت دربار - روابط دكتر اقبال با رجالي ديگر - 
حمايت دكتر اقبال از حزب رستاخيز - عضويت 
دكتر اقبال در انجمن ها، مؤسسات و بنگاه هاي 
مختلف - اتهام طرفداري دكتر اقبال از سياست 
بريتانيا در ايران - دكتر اقبال و فراماسونري - پايان 

عمر دكتر منوچهر اقبال«
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كارنامه يكي از عوامل افول مشروطيت ايران
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 فائزه سادات حسيني
تاري�خ تعام�الت و تقاب�الت اي�ران و انگلس�تان، از 
س�رفصل هاي در خور خوانش در تاريخ كش�ورمان 
به ش�مار مي رود. بخش�ي از اين تاريخچه مربوط به 
دوران افشاريه و به ويژه زنديه است كه مآل انديشي 
و درايت ش�اه زند، مكر كمپاني انگليس�ي را به آنان 
بازگرداند و براي ايش�ان شكس�تي تاريخي رقم زد. 
در مقالي كه پيش روي شماس�ت، اين فصل به اتكاي 
اس�ناد مورد بازخواني قرار گرفته اس�ت. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
پس از هجوم افغان ها ب��ه ايران موقعي��ت كمپاني هاي 
انگليسي، هلندي و فرانسوي دچار تزلزل شد تا هنگامي 
 كه نادرخان افشار به  تخت نشست. در اين  زمان نادرشاه 
به س��بب تقويت ناوگان دريايي و رونق تجارت خارجي 
تصميم به  برقراري ارتباط با ش��ركت هاي انگليس��ي و 
هلندي گرفت، اما اين وضعيت با مرگ اين پادشاه پايدار 
نماند. پس از آن كش��ور با قدرت گي��ري نيروهاي افغان 
در ش��رق، خان هاي قاجار در ش��مال، قبايل بختياري و 
زند در جنوب و در نهايت تهاجم ه��اي پراكنده عثماني 
در غرب، تبديل به ي��ك جزيره بي ثبات ش��د. بنابراين 
منافع كمپاني هاي مذكور به ويژه انگلستان در خطر قرار 
 گرفت كه ارتباط مستقيمي با قدرت  ايشان داشت، زيرا 
خليج فارس بهترين و آسان ترين راه جهت دسترسي به 
هندوس��تان و حفظ آن بود. حال، پس از مدتي تجارت 
سياس��ي  ايش��ان با ورود كريم خان زند به عرصه قدرت 
استحكام گرفت ولي بنا بر توجه آنان بر شخصيت و اعمال 
اين حاكم جديد، ابزار صبر مناسب ترين وسيله در برخورد 
با سياست هاي كريم خان زند بود. بدين روي، برآنيم تا با 
تكيه بر اسناد انگليسي و منابع، گوشه اي از اين روابط را 

برايتان ترسيم نماييم. 
 تجارت، كليد سيادت

هنگامي  كه در س��ال 912 قمري آلفون��س دالبوكرك 
پرتغالي به جزيره هرمز رسيد، اين مكان را به مثابه مدخلي 
بر خليج فارس و نقطه اي استراتژيك براي حفاظت از هند 
و تجارت مي پنداشت. اين اتفاق چندان براي شاه اسماعيل 
صفوي خوشايند نبود، اما اقدام مؤثري نيز، براي مقابله با 
آنان نداشت و تنها با هداياي گرانبهاي پرتغالي ها خود را 
راضي نشان مي داد. شاه ايران كه موقعيت كشور را از شرق 
با هجوم ازبكان و از سمت غرب با عثماني ها روبه رو مي ديد، 
احساس حمله يا مقاومت را چيزي بيهوده گمان مي كرد. 
بنابراين فرصتي جديد براي ورود ديگر نيروها آغاز گشت 
كه البته تفاوت آن، در رقابت جهت سلطه بر تجارت ايران 
و تداوم بقاي اقتصاد ايشان بود. يكي از بارزترين آنان كه 
انگليسي ها به شمار مي رفتند در سال 1024قمري با امتعه 
ماهوت وارد بازار شدند و شاه عباس براي آنان فرمان حق 
معامله آزاد در سرتاسر كشور صادر كرد. افزون بر آن، وي 
با اقامت دائم يك سفير از انگليس و سپردن حق قضاوت 
امور خودشان به كمپاني هند ش��رقي موافقت كرد. اين 
امتيازهاي وس��يع تنها با يك شرط شاه عباس عملي بود 
و آن همراهي انگليس��ي ها در اخراج پرتغالي ها از جزيره 
هرمز بود. آنان نيز اين ش��رط را پذيرفتند ولي در عمل، 
اقدامات متفاوت��ي را انجام دادند؛ چراك��ه در آن زمان با 
پرتغالي ها در صلح به سر مي بردند. انگليسي ها در هنگام 
حمله به هرمز خود را به  آرامي كنار كشيدند و اين موجب 
خشم امام قلي خان، فرمانده شاه عباس شد. او انگليسي ها 
را تهديد به لغو تمام امتيازهايشان كرد، نهايتاً آنان نيز در 
حمالت با ايرانيان همكاري كردند. اين اقدام مش��ترك 
تبديل به برگ برنده اي براي انگليس��ي ها در هرمز شد. 
آنان اختيار قلعه جزيره را به دست گرفتند و توانستند در 
صدور يا ورود كاالهايشان از اخذ عوارض شانه خالي كنند. 
حتي از امام قلي خان خواستند كه نيمي از عايدات جزيره 

به آنان تعلق گيرد. 
حال ب��ا قدرت گيري انگليس��ي ها در هرم��ز، بر تجارت 
خليج فارس، اقيانوس هند و درياي س��رخ تملك يافتند 
و به  آساني توانس��تند ش��اهراه بازرگاني آسياي جنوب 
ش��رقي را مديريت نمايند. از س��ويي  ديگر شاه عباس با 
بخشيدن انحصار تجارت ابريشم ايران به انگلستان، كم 
 و بيش راه ورود كمپاني هاي ديگر را مس��دود كرد. يكي 
از اين شركت ها، هلندي ها بودند كه جدالي نيز با كمپاني 
انگليس بر تجارت ادويه از جنوب ش��رقي آسيا داشتند. 
هلندي ها هم جهت تحديد قدرت رقيب  ايشان در منطقه، 
تصميم به ورود بازار ايران گرفتند. در اين راستا، با استفاده 
از ضعف سكانداري شاه عباس دوم، قشم را مورد هجوم 
قرار دادند. اين اقدام سبب شد كه شاه صفوي هلندي ها 
را در تجارت ابريشم ايران مشاركت دهد و خطي بر امتياز 
اين انحصار، براي انگليسي ها بكشد. انگليسي ها به منظور 
راحتي از اهرم فش��ار هلندي ه��ا، تجارتخانه خ��ود را از 
بندرعباس به بصره منتقل كردند كه مورد حمله هلندي ها 
قرار گرفت. بدين  ترتيب، داستان از يك جدال بازرگاني 
فراتر مي رفت و در حال چرخ��ش به يك مالكيت بر بازار 

منطقه، به  ويژه ايران حركت مي كرد. 
 معادله كريم خان براي كمپاني

به رغم حضور انگليسي ها در مسير بازرگاني ايران، شايد 
اعمال سياست هاي تشويقي از سوي شاهان صفوي رونق 
اقتصادي را به همراه داشت، ولي آنان خواستار پيشرفت 
كشور در حوزه هاي نظامي و قواي بحريه بودند. پادشاهاني 
همانند شاه عباس بيشتر قصد ارتباط با قدرت هاي جديد 
غربي داشتند تا با وجود آرامش نسبي در مرزها، به ساخت 
ناوگان قوي دريايي بپردازند و تج��ارت ايران را در خزر و 
خليج فارس بسط دهند، اما اين ماجرا براي كمپاني هاي 
اروپايي و به ويژه انگليسي ها معناي عدم شناخت كامل از 
اروپا و مسائل ساختاري حكومت  ايشان را مي داد تا فرصتي 
جهت ارتباط با ش��رق و نفوذ در جغرافياي ايران باش��د؛ 
چراكه بنابر اسنادشان همچنان در دوران آشوب، يعني 
حمله افغان ها و سپس تاخت وتازهاي نادر، بازرگاني آنان 
با قدرت ادامه داشت. البته اين موقعيت با ورود كريم خان 
زند به عرصه پادش��اهي ايران متفاوت شد، به گونه اي كه 
دفاتر كمپاني هندشرقي انگليس در بندرعباس و بصره، 
در سال هاي 1173 - 1175 گزارش هايي از شخصيت وي 
ارائه مي دادند كه نش��ان از ذكاوت كريم خان در نابودي 
رقباي خ��ود از تيره ه��اي گوناگون بود. ب��ا توجه بر اين 
موضوعات، وكيل الرعايا هنوز بر تمام كشور سلطه كامل 
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