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 مقدمه

 

 روابط انگلستان با ایران قبل از قرن نوزدهم میالدی

 

روابط تاریخی بین ایران و انگلستان از دیر زمانی شروع شده که ابتدای آن از نیمه دوم قرن سیزدهم میالدی مطابق اواخر قررن 

در آن حکیمرت میکررد  هالکنخو   نریاده ارغون  او   ایران در تحرت وریای امرراغ م رید بریده و در آن ایام. هفتم هجری است

د بررا مماوررال اسررالمی برررای نیررز دادشرراه انگلسررتان بررید کرره ترراوم مسرریحیت از الگ ررای دویسررت سرراوه خرری ادوارد اول و

از در دوستی در آید شاید بتیاند با دست آن را زواد دود  سالطین م ید خسته و فرسیده شده ایلال مایل بید با اورشلیم آزادی

 [۱].اسالمی را فراهم آورد

ملنووه  فرسررتاده [۱]آنتووننج کینسینوون  (مرریالدی ۱۶۵۱هجررری مطررابق  ۰۷۹سرراد ) اوو   ماس  ووو  وو ن  در ت ررد

ن کره از اوذکر بشاه ط ماسب صفیی بیده، اود، ش ریار صفیی باو اارازه حوریر داد ب رد همری حامل مکتیب ملکه فیق السزابت

تقاید مذهبی او آگاه گردید او را از حویر خییش راند و حکم کرد کسی دنباد او برود و هر اا که او قردم میگرذارد ااهرای قردم 

 [۳].او را م ین نماید تا تمام آارها را تیض کللد

در تمرام تراوم  او   باو ک کاسو  در ابتدای قرن دانزدهم هجری مطابق اوایل قرن هفدهم میالدی ایران در تحرت سردرسرتی

انردازه شراه  داسرتان شرجاتت و مردانگری و برذد و بخشرش بی. او اده و مقام بسیار تاوی گردید ش رت فیق مسیحی دارای

با خیاهش و تملری خیاهران دوسرتی و اتحراد  تباس در آن اوقات ش رٔه آفاق بید بطیریکه از دربارهای دود آن ت د ارودا هر یال

 .با شاهلشاه ایران بیدند

ر ایرن برید کره تیانسرته بیدنرد در مقابرل قشرین ای تقمرانی مقاومرت کللرد و آن را را از ت قیرب ش رت این ایام سالطین ایران د

فتیحات خیدشان در ارودا باز دارند چه دس از تصرف استانبید ترک ا با تجلره و شرتاب تمرام سر ی میلمیدنرد ارودرای مرکرزی را 

د قشین تقمانی، وین دایتخرت اترریش و ایراات ایتراوی را هر گاه فشار قشین ایران نبید بدون تردی. تحت استیالی خید در آورند

 [۴].تصرف نمیده بید

پو    نفرر درس از اخرذ ت لیمرات ازمره از ۷۹در این هلگام است کره دو نفرر از نجبرای انگلسرتان برا تردٔه از انگلیسر ا در حردود 

 و   و [۶]نتونا  او لج و  آ ایل را دو بررادر بیدنرد بلرام. از راه آسیای ص یر بدربار شاه تباس کبیر آمدنرد واتسن   در ابظم

خید سر آنتیان شرروی از طررف دادشراه ایرران . که هر دو برادر بخدمت شاه تباس بمقامات تاوی نایل شدند [۵]لجراب ت ا 

ناصرراودین شراه  شرح این داستان در کتابی اداگانه است که در ت د)وت برود مأمیریت دیدا نمید که بدربارهای دود ارودا برسا

 (.بطبع رسید سردار اس د هجری ب مت تاوی مرحیم ۱۳۳۹رسی ترامه گردید و در ساد بفا قااار

های ادی شاه تباس دای ملل ارودا بایران براز شرده از هرر ملتری یک رده بررای تجرارت یرا  در این ایام است که بیاسطه حمایت

 .کارهای صل تی و غیره بایران مسافرت میکللد

شرده و در آن را تصرری   های زیادی برای املیت و آسایش و آزادی ملل ارودا و مسیحی از طرف دادشاه صرادر در این تاریخ فرمان

 .شاهلشاه ایران از هر حیث مصین میباشد شده است که تمام ملل مسیحی

و درس از  [۷].هرا متحرد میشرید در این هلگام است که شاه تباس کبیر برای اخراج درتقاوی ا از خلیج فارس و ازایر آن با انگلیس

 .ها بلکه به تمام ملل ارودا ااازه میدهد که در خلیج فارس تجارت کللد اخراج آن ا نه تل ا به انگلیس

مررأمیر دربررار  [۱] وو  دادموونر کنتوون  مرریالدی نمایلررده مخصرریس انگلسررتان میسرریم برره ۱۵۱۱هجررری مطررابق  ۱۳۹۷ در سراد

بحوریر شراه میرسرد، شراه از او درذیرایی شرایانی نمریده و  اشرف مازندران شاهلشاهی ایران میشید و دس از ورود بایران در

 .وتده میدهد که مجدداً او را در قزوین مالقات نماید

دس از آنکه بقزوین میرسلد سر دادمیر کیتین مریض بستری شرده و درس از چلرد روزی وفرات میکلرد سراد ب رد از آن نیرز شراه 

 [۰].گذشتتباس در 

با مرگ شاه تباس شیکت و تظمت و اقتدار سلسله صرفییه نیرز بیایران رسرید و آن یکصرد سراوی هرم کره حکمرانری اخرالف 

 .م کرد حکم مریض محتوری را داشت که اان کلدن آن یکصد ساد طید بکشدسالطین صفیی دس از مرگ شاه تباس دوا
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این سلسله در اواخر تمر خید چلان ض یف و ناتیان شده بید که یرال ترده وحشریان غرارتگر اف رانی برر آن چیرره شرده ببراقی 

 [۱۹].مانده حیات سیاسی آن خاتمه دادند

آمرد مرالد انگیرز چلردان طرید نکشرید، یکری از فرزنردان رشرید ایرران قرد مرردی تلرم نمرید آن ماارااییران  ووی تمرر ایرن دیش

در این گیر و دار و اغتشاش همسایگان طماع و بداندیش نیرز از هررج و مررج ایرران . نشلاس را تلبیه و سرکیبی کامل نمید نمال

 دی و ی ما را بطرف سرزمین ایران دراز کردند ووی این نیز چلردان دوام نکررد و هرر یرال استفاده نمیده از شماد و غرب دست ت

 .بلیبت خید ضرب شصت فرزند رشید ایران را چشیده سر و دست شکسته بداخله مملکتشان رانده شدند

ترا  بلرخ و کابرل ،قلدهار ،هرات .را بدست آورد ا   با ک کاس  قدرت و تظمت و االد دوره ن در  ایران مجدداً در تحت ویای

ایران گردید و طرف سراحل غربری سرلد سررحد مملکرت بتصرف دووت ایران در آمد و ضمیمه قلمرو شاهلشاه  رود سلد ساحل

 .ایران شد

شر ریاری را زیرب فررق خرییش قررار داده برید تراج  ک یسخ   زنود میالدی در آن هلگام که ۱۷۵۳هجری مطابق  ۱۱۷۵در ساد 

انگلیس ا از این ش ریار با بذد و بخشش ااازه گرفتلد در بیش ر تجارتخانه دایر نمریده در اطرراف و سریاحل خلریج فرارس متراع 

 .خییش را بفروش برسانلد و امت ه ایران را خریداری کللد

 :جارت در ایران داده استها ااازه ت خان زند که بانگلیس این است سیاد فرمان کریم

زواد فت  و فیروزی را نصیب بلده درگراه خرید کرریم خران زنرد فرمریده و او را یگانره حکمرران  دایان خداوند بی مراحم و اوطاف بی»

از . مماوال ایران قرار داده و بیسیله شمشیر او املیت و آسرایش را در تمرام اطرراف و نریاحی ایرن مملکرت برقررار نمریده اسرت

که وطف خداوندی شامل حاد است که دوباره االد و قدرت و تظمت گذشته ایران در آن سرزمین ایجاد شرید و تجرارت و آنجایی

نمایلرده ملرت انگلریس بره  [۱۱]م امالت در تحت اارای تداوت کامل رواج دیدا کلد اوحاد نظر بایلکره الراب ویلیرام آنردریی دررایس

را  [۱۱]بن ک مسن ک ویس خلیج فارس وارد شده و دارای اختیارات مخصیس میباشد که در بیش ر ایجاد کارخانه نماید و مستر

را نرزد ایلجانرب  [۱۴]ا ت ن ه مسوت و [۱۳]ف د منت  تنم ک دور  اوذکر نجا مقیم کرده او نیز بمیاب دستیر نمایلده فیقدر آ

فرستاده تا از من فرمانی تقاضا نمایلد که ااازه بدهم بمیاب سابقه قدیمی که در تجرارت ایرن مملکرت داشرتلد مجردداً در آن 

اورذکر کره از طررف  ایلال بمیل و اراده خید و نظریه حسن دوستی کره نسربت بملرت انگلریس دارم بلمایلرده فیق. تجارت نمایلد

خید رساوت دارد این مقررات را که غیرقابل ت ییر و با ایمان کامرل بایرد محتررم شرلاخته شرید بمیارب فرمران دادشاه و کمیانی 

 .مخصیس اتطا میلمایم

کمیانی انگلیس میتیاند هر مقدار زمین که برای تجارت خانه خید ازم دارد در بیش ر یا در هر محلری کره میخیاهرد در سریاحل 

در براب حقریق . ار کلرد و هرر چلرد تریو بخیاهلرد در آن کارخانره سریار کللرد مجراز خیاهلرد بریدخلیج فارس کارخانه بسازد اختی

گمرکی هیچ نیع گمرکی بمتاع انگلیس ها یا بآن متاتی که از ایران خرارج میکللرد ت لرق نخیاهرد گرفرت نره در بیشر ر و نره در 

را چه واردات باشد و چه صادرات ازغ متاع خید قلمداد سایر بلادر خلیج فارس مشروط بر ایلکه هیچ وقت امیاد یا متاع سایرین 

 .نکللد

باشلد متاع خید را چه در بیش ر و چه در سایر نقاط مملکرت بفرروش برسرانلد و هریچ نریع ماویراتی از  تجار انگلیسی مجاز می

رکی برای متاتی کره صرادر آن ا دریافت نخیاهد شد مگر ایلکه شییخ و یا حکام بلادر فقط حق دارند سه درصد از آن ا حقیق گم

 .میکللد دریافت دارند

هیچ یال از ملل ارودایی حق ندارند متاع دشمی از انگلیس ا ببلادر خلیج فرارس وارد نمایرد و هرر گراه کسری چلرین تملری را 

 .دییان اتلی خیاهد گردید انجام دهد بدون مالحظه متاع او را ضبط

اً مدیین شد شیخ محل یرا حراکم او را مجبریر خیاهرد نمرید قررض خرید را تأدیره هر گاه یکی از تجار ایرانی بکمیانی انگلیس حق

در صیرتیکه حاکم یا شیخ نتیاند وصید نمایلد کمیانی انگلیس خید مجاز خیاهد بید بطریقیکه صالح میداند طلب خید را از . کلید

 .مدیین وصید کلد

کس که صالح میداند بفروش رساند و در هیچ نقطه حراکم یرا شریخ  در تمام نقاط ایران کمیانی انگلیس میتیاند متاع خید را ب ر

 .حق ندارد از متاع وارده یا صادره آن ا الیگیری نماید

وقتیکه یال کشتی انگلیسی وارد یکی از بلادر خلیج فارس میشید هیچ یال از تجار مجاز نیستلد محرمانه با آن را م املره کللرد 

 .انگلیس مگر با اطالع و رضایت نمایلده کمیانی

های انگلیسی در سیاحل خلیج فارس بخاک نشیلد یا شکسته گردد حراکم محرل و یرا شریخ آنجرا حرق  هر گاه یکی از کشتی

ندارد از امیاد آن برای خید س می قایل شید بلکه ب ملجات آن کشتی کمال خیاهلد نمید و آنچه کره در قریه دارنرد مسراتدت 

اگر نتیان همه را خرالس نمرید اقرال قسرمتی از آن کشرتی یرا متراع آن را کره ممکرن میکللد شاید بتیان آن کشتی را نجات داد 

 .بشید نجات خیاهلد داد

کمیانی انگلیس و آن اشخاصریکه در حمایرت آن را هسرتلد در هرر نقطره از نقراط ایرران در بجرا آوردن مراسرم مرذهبی خرید آزاد 

 .هستلد و کسی حق ندارد مت رض آن ا شید

ح و یا غالمان انگلیس ا در هر قسمتی از ایران فراری شیند بآن ا دلاه نباید داده شید و یا ایلکه آن را را بفررار هر گاه سرباز یا مال

اوبته ایرن قبیرل اشرخاس را بررای دف ره اود و  رانی . ها تسلیم کللد تشییق کللد بلکه میبایست با نیت خیب آن ا را بانگلیسی

 .تلبیه نخیاهلد نمید
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. آن را از ادای هرر ماویراتی م راف خیاهلرد برید خانه شریند متررامین و سرایر نیکرهرای ها دارای تجارت یسدر هر محلی که انگل

 .همچلین این اشخاس در تحت اوامر آن ا بیده و مطیع حاکم آن ا خیاهلد بید و کسی دخاوت نخیاهد کرد

ید که امیات خیدشان را در آن محل دفرن کللرد و ها مقیم باشلد در آنجا یال محل در اختیار آن ا خیاهد ب در هر ااییکه انگلیسی

هر گاه محتاج به محلی باشلد که در آنجا برای خیدشان باغی احداث کللد اگر آن زمین مت لق بره دادشراه باشرد مجانراً واگرذار 

شریراز دارا  ای کره سرابقاً کمیرانی انگلریس در خانره. میشید اگر ماد غیر باشد یال قیمت تادانه در مقابل آن خیاهلد درداخرت

 ،(خاتمه. )ها مسترد میدارم بیده ایلال من آن را با آب و باغچه که ضمیمه آن بیده بانگلیس

 :در ذیل فرمان تالوه گردیده است کریمخان زند مطاوب ذیل بمیل

نظر بآنچه که سابقاً م مید بیده انگلیس ا مجاز میباشلد االاسری کره ازم دارنرد و براب انگلسرتان و هلدوسرتان میباشرد از »

نجرام تجار ایرانی خریداری نمایلد مشروط بر ایلکه این خرید و فروش بین انگلیس ا و ایرانیان برضایت طرفین و بقیمرت تادانره ا

اوتجاره خیدشان را که در ایرران بفرروش میرسرانلد بخرارج حمرل کللرد زیررا کره ایرن  انگلیس ا مجاز نیستلد تمام وایه ماد. گیرد

 .تمل انگلیس ا مملکت ایران را از حیث  روت و مکلت فقیر خیاهد نمید و در نتیجه بطیر کلی تجارت ایران صدمه خیاهد دید

هیچیاه نباید اسباب زحمرت و اذیرت مسرلمانان را فرراهم آورنرد و هرر  ی تجارت اقامت میلمایلد بهدر هر نقطٔه که انگلیس ا برا

 .قدر الس یا ماد اوتجاره وارد ایران میلمایلد حق تقدم را در خرید به تجار م روف و اشخاس م تبر خیاهلد داد

ند آن ا را از مملکت ایران بخارج ببرنرد و بایرد هرر کرس انگلیس ا مجاز نیستلد مأمن یا دلاه باتباع یاغی دادشاه بدهلد و حق ندار

که باشد همیلکه به آن ا دلاه برد او را گرفته فیری تسلیم تماد دادشاه ایران بکللرد اوبتره بررای تقصریرات اود و دوم مجازات رای 

 .سخت نخیاهلد شد

. های دادشراه ایرران مسراتدت کللرد ه دشرمنب انگلیس ا به هیچ واه من اویایه حق ندارند نه مستقیماً نه بطیر غیرمستقیم

 .هر گاه غفلت نمیده مرتکب چلین تملی بشیند میرد غوب ش ریاری شده بمجازات سخت خیاهلد رسید

 «(انت ی)صادر شده است  ۱۷۵۳مطابق دوم ژوییه  ۱۱۷۵ذی حجه  ۱۳این فرمان در شیراز بتاریخ 

مریالدی برا حراد طبی ری  ۱۷۷۰هجرری مطرابق  ۱۱۰۳که در ت د خید ب داوت و حسن رفتار م روف بیده در ساد  کریم خان زند

بررادرزاده  ا فرخران .و اانی برای چلدی از ایران سلب شدایران ب د از او نیز دچار هرج و مرج گردید و املیت ماوی . وفات نمید

تسلط و اقتدار ب م رسرانید و انگلیسر ا تجارتخانره خیدشران را بردانجا نقرل دادنرد و فرمران ذیرل را بررای  بصره کریم خان زند در

 .املیت و اطمیلان خید از او بدست آوردند

 :این است فرمان ا فرخان زند

م که تجرار و قریافلی کره در مملکرت مرا آمرد و ، اما ب د، از آنجاییکه ما همیشه خیاهایلف م   ب لج .بلام خدای ا ان آفرین»

رفت میکللد در ظل حمایت ما بیده و در م د امن و امان باشلد و مطمئلاً بکار تجارت خرید مشر ید شریند و بررای مسراتدت برا 

ش رها و قرالع آن ا آنچه که ما را در قیه باشد در حق آن ا دریغ نخیاهلد شد بلابر این فرمان مطاع برای تمام حکام و فرماندهان 

آوری حقیق گمرکی صادر میشید که درباره تمام تماد ملت انگلیس که به قصد تجارت بمملکت  بتمام سرداران و مأمیرین امع

ما وارد شده و مش ید تجارت هستلد ن ایت هماراهی و مساتدت مرتی دارند که همه آن را راحرت و آسریده بردون مزاحمرت 

. ای متاع وارده خیاه برای متاع صادره مش ید باشلد و میباید از آن ا حمایرت و حفاظرت شریداحدی در امیر تجارتی خید خیاه بر

تماد دووتی نباید ب یچ اسم و رسمی از آن ا ماویات و یا حق راهرداری مطاوبره کللرد و ب ریچ تلریانی نبایرد از نمایلردگان ملرت 

انه باشرد کره آن را بمرا اطمیلران نمریده در رفرت و آمرد انگلیس وا ی مطاوبه شید و رفتار شما نسبت بآن ا بایرد طریری دوسرت

 .مش ید تجارت خید بشیند خیدشان کامال آزاد باشلد و همیشه باید بدون دغدغه خاطر

اوتجاره خیدشانرا بفروش میرسانلد در نقل و انتقاد وایه آن مختار میباشلد و از طرف شرما نبایرد ممران تی  در هر میقع که ماد

 .ب مل آید

بخیبی بداند که تیاطف و همراهی ما درباره شما بسریار زیراد و فریق  بصره مقیم ب لسنز انگلسس ت دوست محترم ماازم اس

کللرد کره در ایرران بتجرارت خیدشران خیاد شماهاست و برای امتحان ب تر است بآزمرایش بگذارنرد و ملرت انگلریس را تشرییق 

 .تیس ه دهلد در آنیقت مشاهده خیاهلد نمید ما ن ایت دراه برای حفظ املیت آن ا خیاهیم کیشید

ب الوه هر اندازه متاع ملت انگلیس وارد ایران گردد هیچ مانع و تایقی برای ورود آن سد راه نخیاهد برید و آزادانره در هرر کجرای 

لرد متراع خیدشران را بفرروش رسرانلد و درس از فرروش هرم در تحرت حفاظرت مرا آسریده خراطر واریه آنررا ایران بخیاهلد میتیان

برگردانلد ما قید میدهیم که ب یچ اسم و رسم یا تلیانی از آن ا وا ی دریافت نرداریم و اگرر سرابقاً قررار بریده حقریق گمرکری 

ی نخیاهیم نمید و آنچه هم در سابق بر قرار بیده مرا آن را را مطاوبه شید ب د از این فرمان ما ب یچ تلیانی مطاوبه حقیق گمرک

اوقرانی یرال هرزار و دویسرت و  بتاریخ هشرتم ربیع. از این تاریخ تمام آن ا باطل است و فرامیش خیاهد شد. و ی و باطل میلماییم

 «(انت ی) ۱۷۱۱دو مطابق هجدهم ژانییه 

انگیز  یمرت هلدوسرتان انگلریس برایران آمرد کره داسرتان آن برس شرگفتدوازده ساد ب د از این تاریخ مأمیر دیگری از طررف حک

 .است

خاندان آن ا را برا یرال قسراوت  آق  محسد خ   ق ک ر این در میق ی است که بساط سلطلت زندیان با تدد و داد برچیده شده

 .را تأسیس نمید قاااریه کن نمید و نسل آن ا را با االدی تمام برانداخت و سلسله رحمی ریشه قلب و با ملت ای بی
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و اف انستان ب لدوستان شده بید نشان میداد بچه س یوت و آسانی از این نریاحی  دلجاب حمله هاییکه در قرون گذشته از راه

 .دیدممکن بید داخل هلدوستان گر

زموو    .راه هجرریم و حملرره را بمراتررب سرر لتر نمررید احسوودخ   درنانووج و ن دراوو   افروو ر های اخیررر تررالوه بررر ایررن حملرره

دسر و اانشرین احمردخان درانری کره یرال شر ریار الگجریی و ا رانگیر بشرمار میرفرت در ایرن هلگرام  تسسنرا   دسر ا  

های هلد  امتداد دهد و بیاسطه تدم رضایت رااه رود گلگ د سرحدات دادشاهی اف انستان را تااداً مش ید بی( ۱۷۰۰-۱۷۰۱)

اضرر بیدنرد از روزیکره زمران شراه داخرل خراک شاه را بداخله هلد دتریت میلمیدنرد و ح ها در هلدوستان زمان از تجاوزات انگلیس

شاه نیرز مررد میردان ایرن مبرارزه برید برا قشرین ای  زمان. رودیه مخارج الگی سیاهیان او بدهلد وال هلدوستان شید روزانه یال

 .هم دیش رفته بید اهیر داشت به هلدوستان حمله میلمید و تانیروملد خید 

هرا  سدادشاه اف انستان در این تاریخ بزرگترین خطر برای هلدوستان انگلیس بشمار میرفت و نزدیکی او به هلدوستان نیز انگلی

چارٔه که بلظر آن را رسرید فرسرتادن یرال نمانیردٔه مطیرع برید کره برا اتتبرارات مراوی زیراد بردرباره . او اده بیحشت انداخت را فیق

که از م روفین رااد آن ت د هلدوستان برید از  با درکیگ نامی ملقب به مادیعلج خ   بلابراین. شاهلشاه ایران روانه شید

 . ریار ایرانرا بجلیگیری از زمان شاه برانگیزدطرف انگلیس ا م ین و بایران اتزام گردید که ش

توو ریم میووتظم  در ابتس دالنوولهیه مرحرریم. انررد مرریرخین ایررران از آمرردن ایررن شررخ  برره ایررران خیلرری باختصررار سررخن رانده

 :نگارد چلین می« میالدی ۱۷۰۰مطابق »هجری  ۱۱۱۴ازغ وقایع سایل  ن    

ده خان ملقب به ب ادرالگ از اانب حکیمت هلدوستان انگلریس برا تحرف و هردایا بردربار م لری آمر هم در این ساد م دی لی»

 «.سلطلت اتلیحورت خاقان کشیرستانرا ت لیت و تبریال گفت

ایرن میضریع قردری  روضةالصو    ن  و   در. اسرت نیز ب مرین اختصرار آمردن ایرن شرخ  ضربط شرده ن  م التناریم در

 :تر بیان شده که ذیال تبارت آن نقل میشید مفصل

خان ملقب به ب ادرالگ از اانرب فرمرانروای هلدوسرتان نامره و تحفرٔه دادشراه انگلریس را حامرل و از راه  ایام م دی لیدر این »

دریای تمان به بلدر بیش ر آمده حکام ترض راه فرارس و ترراق باشرارت کرارگزاران خسررو آفراق مقردم او را درذیره شردند و در 

ت دادشاه اسالم مشرف شد نامه و هدایای او از نظرر همرایین اتلری گذشرت و بشرف تقبیل درگاه حور ۱۱۱۴ااود  اواخر ربیع

حکیمرررت اف انسرررتان یافرررت و اواد او  احمررردخان اف ررران نادرشررراه افشرررار چرررین ب رررد از... مطبررریع طبرررع مبرررارک گردیرررد

دادشراه انگلریس هلدوسرتان را بتصررف در آورد و از اانرب او  ویلسو   هاو ر  استقالد داشرتلد و در ایرن ایرام قلدهار و کابل در

هلد نشستلد چین آوازه استقالد و االد حورت خاقانی را استماع کرد چلانکه قانین سالطین است ت لیرت  کلکته کمیانی در

بر آراست و سفیر و تحفه بفرستاد و اظ ار دوستی و مریدت کررد و ضرملاً تملری نمرید کره دوورت تلیره ایرران را برا دوورت ب یره 

باشد که افاغله قصد تسخیر هلدوستان نلمایلد و سیاه ایرانشاه آن طایفه را فارغ و آسیده نگذارنرد کره بفکرر انگلیس میافقتی 

تزیمت هلدوستان در افتلد دس از روزی چلد دادشاه حکمت آگاه گیتی دلاه م دی لی خان نیاب را رخصت انصراف داده مخلرع و 

 «(انت ی)ید خیرسلد با ایاب نامه مالطفت ختامه روانه مقصد فرم

در ب وری . اند خان نیشرته ایلکه در فیق نیشته شد تقریباً تمام آن تفصیالتی است که میرخین ایرانری در براب آمردن م ردی لی

تلی میباشد و ویلیام چ ارم هم در این تاریخ دادشاه انگلسرتان نبرید  اند ووی صحی  آن م دی ضبط نمیده مادیقلج ااها او را

که خید نیز ب دها در بازی سیاست روز وارد بیده و در سفارت انگلیس در ت رران  [۱۶]واتنن  میسیم بهاما یال میرخ انگلیسی 

-۱۱۱۶)مطابق با ( ۱۱۶۱-۱۱۹۹)که وقایع سلیات از  ت ریم ق ک ریه سمت ملشی گری داشته است در کتاب خید میسیم به

 :لین میلگاردرا رااع بایران نیشته است در باب آمدن م دی تلی خان و مأمیریت او چ( ۱۱۷۴

. نگلریس او را خبرردار نمیدنرداز خراسران بط رران از آمردن یرال نمایلرده مخترار دوورت ا فتحعلوج او   کمی ب رد از مراا رت»

ایرن شرخ  میسریم . مأمیریت این شخ  این بید که روابط سیاسی بین حکیمت هلدوستان انگلیس و دربار ایران برقرار نماید

مقصرید تمرده مأمیریرت او ایرن برید کره سر ی نمایرد شراه ایرران را . مأمیر شده بید بئیبم خان و از اانب حاکم تلی به م دی

حاضر کلد تا باف ان ا حمله نماید و باین وسیله خیاد حکمرانان انگلریس را کره در هلدوسرتان اسرتیال دیردا کررده بیدنرد راحرت و 

ب لدوستان حمله کلد و س ی میلمیدند این خطرر  شاه زمان ها در این هلگام در وحشت بیدند که مبادا آسیده گرداند و انگلیس

خیراد آزاد شرروع بانجرام مأمیریرت خرید نمرید در حاویکره  این نمایلرده مخترار حکیمرت هلدوسرتان انگلریس برا. را برطرف نمایلد

 «.دوستی در او تأ یر نداشت های وادانی او نیز در میقع انحراف از اصید حقیقت مالمت

خان در مذاکرات خید بسیار دقیق بید که وزرای دربار ایران حرس نکللرد کره اوویرای امریر انگلسرتان در هلرد از دادشراه  م دی لی

شاه اف ران بره  حشت میباشلد بلکه س ی داشت نشان بدهد که حکیمت هلدوستان انگلیس مایل است زماناف انستان در و

خید م ردی تلری خران ایرن مأمیریرت خرید را . هلد حمله کلد و نتیجه آنرا بف مد و بداند بچه س یوت میتیان او را شکست داد

فرمانفرمای هلدوستان خیدداری نمیدم اما مرن غیررسرم  میگیید من در مکاتبات خید مخصیصاً از بردن اسم. خیب شرح میدهد

شرح مفصلی بیان نمیدم و مخصیصاً گفرتم هرزاران سرکله شری ه آن نریاحی از ظلرم و ت ردی  اهیر از فجایع و غارت اف ان ا در

میدم اگر دادشاه ایران قادر اسرت از اند و تالوه ن انگلیس دلاهلده شده کمیانی شرقی هلدوستان متیاری شده بمماوالاف ان ا 

تجاوزات دادشاه اف ان الیگیری کلد بخداوند ایرزاد و تراوم انسرانیت هرر دو خردمت کررده اسرت و میگییرد مرن سر ی نمریدم 

را کره هرر دو برادرهرای دادشراه اف انسرتان بیدنرد زودترر  فس وزاو   افغو   و محسندا   افغ   دادشاه ایران وسایل حرکت

یدشران این دو برادر بیادشاه ایران دلاهلده شده بیدند که مساتدت شاه ایرانررا الرب نمایلرد ترا بکمرال او ببررادر خ. فراهم آورد

 .زمان شاه غلبه کللد

همرراه داشرته و یرال کاغرذ هرم از حکیمرت  بمبئی م دی تلی خان هلگام مأمیریت خید یال اتتبارنامه ماوی از اانب حکیمت

مومین ایرن کاغرذ م ردی تلری را مخترار قررار داده برید کره هرر طریر صرالح بدانرد و هرر بمبئی برای دادشاه ایران حامل بیده و 
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بلدد میتیاند ببلدد ووی میلییسد اگر چشم وزرای ایران باین اتتبارنامره افتراده برید یقرین  قراردادی را که بخیاهد با دووت ایران به

م ردی . براب الریگیری از اف ان را خریرداری نمایردحاصل میکرد که حکیمت هلدوسرتان مایرل اسرت مسراتدت دوورت ایرانررا در 

تلیخان همیلکه میافقت شاه را حس کرد و ملتفت شد که شاه ایران بدون کمال ماوی انگلیس حاضر است باف انستان حملره 

ز اانرب اش خیدداری نمید و کاغذ دیگری بجای آن دیش خید ت یه نمیده براین مورمین کره او ا کلد از ارایه دادن کاغذ اتتبارنامه

اوا در مرگ دادشاه سابق تمریی او تسرلیت بدهرد و ب رد بره : هلدوستان انگلیس بدربار شاهلشاه ایران اتزام شده است که

 .دادشاه ف لی که اانشین او میباشد ت لیت بگیید

ضرایت را داشرت مظفر و ملصیر در حاوتی که از انجام مأمیریت خرید ن ایرت ر. خان بمیفقیت او خاتمه یافت تلی مأمیریت م دی

ب لدوستان مراا ت کرد و فرمانی هم از شاه ایران تحصیل نمید که هر اا فرانسیی ا بخیاهلد بخاک ایران قردم بگذارنرد آن را را 

 [۱۵].گرفتار کرده و تیقیف و حبس نماید

بطررف اف انسرتان براو رسرید و ترا مراا رت  شراه فتح لی های هلدوسرتان برید کره خبرر وشکرکشری در دشت دروازه شاه زمان

ن ایرران اتفراق افتاده بید و ب د در الگی که بین زمان شاه و محمرید شراه اف ران بکمرال قشری محمیدشاه بدست قلدهار نمید

وزیرر او بدسرت  وف دارخو   .شراه و کسران او بدسرت قشرین فرات  گرفترار شردند شاه شکسرت خریرد و خرید زمان افتاد زمان

حکیمرت هلدوسرتان کره مردت ا از خریف و وحشرت آنران . شاه هم از دو چشرم نابیلرا گردیرد محمیدشاه کشته شد و خید زمان

 .سلطلت اف انستان بدست محمید شاه آسیده و راحت شدند راحتی نداشت ایلال با کیر شدن او و افتادن

کره سراد اود ایجراد روابرط سیاسری برین ایرران و  «مریالدی ۱۱۹۹مطرابق برا »هجری  ۱۱۱۶این بید اوضاع اف انستان در ساد 

رانرده  هرا در هلدوسرتان هرم سرخن اما در ایلجا ازم است بطیر خیلری مختصرر از دیردایش و ظ ریر انگلیس. انگلستان میباشد

شید چه تمام این مصایب و محن که بر سکله آسیا وارد آمد و ب دها نیز ساکلین این قاره د لاور گرفتار آن مصرایب خیاهلرد برید 

 .ها بر هلدوستان میباشد تمام ایل ا نتیجه مستقیم و غیرمستقیم استیالی انگلیس

برای حملره برآن مملکرت ترا اوایرل سراو ای قررن شرانزدهم هلدوستان از راه خشکی فاتحین زیاد داشته ووی راه دریایی آن را 

. از ابتدای قرن شانزدهم میالدی ارودایی ا بلرام تجرارت از راه دریرا بمررور ب لدوسرتان راه دیردا کردنرد. میالدی کسی نییمیده بید

شردند ووری هیچیرال از م راامین  ها در هلدوستان دیدا اود درتقاوی ا ب د از آن هللدی ا دنباد آن ا فرانسیی ا دس از آن ا انگلیس

سررابق نتیانسررتلد بطرریر دایررم در هلدوسررتان رحررل اقامررت افکلررده در آنجررا مقرریم باشررلد و یررا ایلکرره برررای خررید قسررمت ایی از 

ها بیاسطه قیای بحری کره داشرتلد و اسرت داد دیگرری کره در  هلدوستان را بتصرف در آورده در آن حکمرانی کللد ووی انگلیس

یدند و نیرنگ ای ارودرایی کره بکرار بردنرد بمررور رقبرای ارودرایی خرید را بدسرت خریدی و بیگانره مجبریر بتررک فن سیاست دارا ب

هلدوستان کردند و خیدشان برای همیشه هلدوستان را تصاحب نمیده آنرا چلانکه امروز دیدا است بطیر دایم بحیطه تصررف در 

 [۱۷].آوردند

ها بمماوال درترض و طید هلدوستان یکی از وقایع شاذ و نادری است کره در تراریخ دنیرا کمترر نظیرر آن  داستان تسلط انگلیس

من در ایلجا خالصه آن را بحدی که برای مقدمه ازم است شرح میردهم چره همرانطیر کره قربال اشراره شرد . دیده شده است

بیرحم خینخیار ارودا نتیجه تسلط و تملرال مماورال وسری ه هلدوسرتان میباشرد کره  گرفتاری تمام قاره آسیا در چلگاد سیاست

ها افتاده است و در ا ر این استیال تمام مماوال مستقل آسیا استقالد و تمامیت خیدشان را در مقابل دسایس  بدست انگلیس

 .اند و نیرنگ ای سیاسی برای حفظ و صیانت هلدوستان از دست داده

انرد کره براین وسریله  ر هلد نه تل ا صل  و آسایش قاره آسیا را بر هرم زده بلکره دنیرایی را بجران هرم انداختهها د ظ یر انگلیس

 .نظیر دنیا استیال داشته باشلد بتیاند بطیر دایم به آن مملکت زرخیز بی

ترین سیاسریین انگلسرتان ها خاتمه دذیرد چه م روف رسد که باین زودی این غایله هلیز خاتمه دیدا نکرده است و بلظر هم نمی

اگر نظر این اسرت و بلرا باشرد هلدوسرتان  [۱۱].تیاند امرار حیات کلد تقیده دارند که امیراطیری انگلستان بدون هلدوستان نمی

در دست دووت انگلیس براقی بمانرد وای بحراد مللری کره در اطرراف و نریاحی هلدوسرتان سرکلی دارنرد و وای بحراد همیشه 

 .وای بحاد آن دووت ارودایی که بخیاهد خیاب هلدوستان ببیلد. اند سکله مماوکی که در قاره آسیا قرار گرفته

او    سلطلت با تظمرت داشرتلد در زمران امیراطریری هلگامیکه سالطین اسالمی م ید در کماد اقتدار بیده و در هلدوستان

 .انگلیسی ا ااازه گرفتلد که در سیاحل هلدوستان بتجارت مش ید باشلد ۱۵۳۱در ساد  کا  

برا م رارت و اسرتادی از امیراطریر م رید فرمرانی  [۱۰]دکتو  بو تن دکترهرای انگلریس میسریم بره میالدی یکی از ۱۵۶۵در ساد 

میباشرد تجارتخانره احرداث نمایلرد و ایلجرا محلری برید کره قربال  رود تظریم گلرگ بدست آورد که در ساحل که یکری از شر بات

 .درتقاوی ا و هللدی ا و فرانسیی ا هر یال بفاصله کمی دور از هم کارخانه تجارتی داشتلد

هرا از  انگلیس. شروع گردید و مسلمین در این الگ شکست خیردند بلگاوه با فرمانفرمای ها اووین الگ انگلیس ۱۵۱۵در ساد 

و تجارت خانه خیدشان  کردند خانه هیقلی را ترک ترس ایلکه مبادا مسلمین با تده زیادتری بر سر آن ا هجیم آورند محل تجارت

 .واقع است رود هیقلی را بکلکته ملتقل نمیدند که در ساحل یسار

هرا مبل ری درید قررض نمریده و  برای الگ محتاج درید برید از انگلیس زیو اورنگ نیاده الرأ  بظسم هلگامیکه ۱۷۹۹در ساد 

 .ها واگذار کرد در تیض به انگلیسو نیاحی آن را  کلکته ش ر

در کلکته تمرکز دیدا کرد و ش ر کلکته را سلگربلدی نمریده آنجرا را  کمیانی شرقی انگلیس تمام دستگاه و اتباع ۱۷۹۱در ساد 

هرا تبرارت برید از  در ایلمیقع تمام قیای الگری انگلیس. میسیم کردند قلعه ویلس   دادشاه انگلستان به ویلس    ن  باحترام

 .نفری تیدچی ۱۶ر سیاهی بیمی و یال صاحب ملصب تیدخانه و یک ده نف ۵۳نفر ارودایی و  ۵۵
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این محل را مرکز تملیات خید قرار داده رزیدان نامیدند ی لری محرل سرکینت و حکمرانری فرمانفرمرا و ایرن محرل  ۱۷۹۷در ساد 

رود  ترا رود گیوگ اییکره ازاووین سلگ بلای امیراطیری هلدوستان انگلیس بشمار میرود که به مرور بقلمرو آن افزوده شرد ترا ا

 .را شامل شد قاره هلدوستان امتداد دیدا نمید و تقریباً تمام هسس الی  کیه تا کنمنرین و از دماغه سلد

تمرام تصررفات انگلیسر ا در آن مملکرت درتررض و طرید برا حقیقتاً اگر تاریخ هلدوستان امروز نیشته شید دیده خیاهد شد کره 

 .دسیسه و تزویر و مکر و حیله و بااتر از همه با خین و آهن انجام گرفته است

 [۱۹]ایلال برای نمینه یکی را ا ت خیانلدگان حکایت خیاهم نمید و ملبع اطالتات من نیز از خید نییسلدگان انگلیسی میباشد

 :یسدچلین میلی [۱۱]ل د کالین زندگانی است در کتاب تاریخ بلگاد در آن قسمتی که مربیط بشرح تصرف مملکت

و در تمرام الگ رایی کره برین قریای  [۱۱]چیاود و غارت یگانه مقصید فرماندها وشکری بری و بحری انگلسرتان در ایرن ایرام بریده

 .شد که از فتیحات خید نمیتیانستلد نتیجه بگیرند ات دیش میآید غاوباً غارت سبب میانگلیس و شرقیان در این اوق

بشرمار میرفرت و بررای  امیراطریری دوورت م رید ترین و آبرادترین ایراات ب ترین و درام یت اورین  و با ر ،بیگ ل در این هلگام

ایرن .   اردی بررای ایرن ایراات برید و بخریبی آنجاهرا را اداره میلمریدیال حاکم ملاسب و شخ خ   ورد  بلج ساد ۱۶مدت 

 را داشرت او اده با آن ها دشملی فیق نظر بت دیات انگلیس الدوله   اج اانشین او. وفات کرد ۱۷۶۵شخ  قابل در ماه ادریل 

و نمیخیاسررت آن ررا در هلدوسررتان محررل و مررأوایی برررای سررکینت دایمرری خررید داشررته باشررلد وورری ایررن دشررملی را در زمرران 

 .خان کامالً مخفی داشته بید وردی تلی

را سرلگربلدی محکرم  قلعوه ویلسو   بیلی میلمیدند شاید الگی بین آن ا با فرانسیی ا واقرع شرید بردین ا رت ها دیش انگلیس

 .نمیدند

اوذکر دسرت برر ندارنرد او آمرده اسرتحکامات آن را را برا خراک یکسران  اودووه بآن ا دی ام داد هر گاه از سلگربلدی محل فیق سراج

اودووه نیرز کسران خرید را مراًمیر نمرید قل ره را تصررف  سراج. ها نکردند باین حرف ها گیش نداده و اتتلایی انگلیس. خیاهد نمید

 .ها در آنجا بیدند همه را تیقیف و در یال محل محقری حبس کرد نمیده استحکامات آنرا خراب و کسانیکه از انگلیس

ه مانرده براقی همره خفره شرده نفرر زنرد ۱۳روز دیگر از یکصد و چ ل و شش نفر انگلیسی که در آن محیطه حبس بیدند فقرط 

کره از ورود  هرم قشرین سراخلیی گذاشرت کلکلته نیشت و در امیراطیری دهلی اودووه رادرت تملیات خید را برای سراج. بیدند

 .ها بآن محل الیگیری کللد انگلیس

لو د  .هرای مقریم هلدوسرتان تیویرد نمرید ادی در میران انگلیسرسرید و وحشرت زیر مردرس اوت همان ساد این خبر بره ۱۵در 

که در این میقع در قشین انگلیس سمت سرهلگی داشت با یال تده هرزار و دانصرد نفرری از راه کلرار دریرا حرکرت نمرید  کالین

که تا قل ه مذکیر بیست میرل  ود هیقلیردسامبر بساحل یسار ۱۱باشد بتصرف در آورد و در  کلکته را که همان قل ه ویلیام که

 .فاصله داشت رسید

درس . باشرد اوتجاره و االاس قیمتی میارید می که نزدیال قل ه ویلیام بید مقداری ماد ش ر هیقلی سیس کالیی مطلع شد در

های او افتراد و  ا حمله برده آنجا را بتصرف در آوردند و قریب دانزده هزار ویره غارتی بدسرت کالیری و همدسرتناگ ان شبانه بآنج

 .ها افتاد آتش زدند و هر چه هم آذوقه در این محل بدست انگلیس [۱۳].مظفر و ملصیر بقل ه ویلیام مراا ت نمیدند

برین کالیری و  الرگ سرختی ۱۷۶۷در اوایرل . چ ل هزار قشین ت یه دیده تقریبراً کلکتره را محاصرره نمرید اودووه سراج از آن طرف

هرا  در این الرگ از قشرین انگلیس. نشیلی کرده خید را در داخل قل ه محصیر نمیدند اودووه واقع شد و قشین کالیی تقب سراج

 .یکصد نفر سیاهی کشته شد و دو تراده تیو هم از دست دادند نفر ارودایی و ۱۱۹

 :در این بین از طرفین دیشل اد صل  شد و شرایط ذیل قبید گردید

 .اودووه بآن ا مسترد دارد ها بیده چه امیاد شخصی و چه ماد کمیانی همه را سراج اواً آنچه که سابقاً مت لق بانگلیس

هرا  در تریض انگلیس. از خاک بلگاوه بسایر ایراات هلدوسرتان بردون حقریق گمرکری تبریر کلرد اوتجاره آن ا دوم ااازه دهلد ماد

ها داشرته  احتیاج بکمال و مساتدت انگلیس نیاب و هر زمان که های خیدشان تصیر کللد دشمن را نیاب مت  د شدند دشملان

 [۱۴].باشد آن ا بدون موایقه قشین و م مات بکمال او بفرستلد

 .شد دس باید از راه دیگری برای زواد او اقدام نمید خالس اودووه سراج تیان بزور از شر از این تاریخ کالیی بخیاد افتاد که نمی

در میرران تجررار هلرردی کسرری بررید کرره همیشرره بررا تجررار انگلیسرری م ررامالت درریوی داشررت ایررن شررخ  میسرریم بررید 

وه او هرم متوررر اودو بدست سرراج کلکته ها ملافع زیاد میرسانید و در افتادن و همیشه این شخ  بانگلیس [۱۶]هنند اومج به

اودووه میبایست دریافت شید باو نیز مبل ی خیاهد رسید بلرابراین  شده بید و انتظار داشت از دیو اییکه ب لیان خسارت از سراج

 :ملد بید در میضیتی که ذیال شرح خیاهیم داد تالقه

اودووه را خلرع نمریده  ملظیر ایلکره سرراجاودووه ت یه شید ب با این شخ  قرار داده شد که او واسطه باشد تا رقیبی برای سراج

نرامی کره یکری از متلفرذین برید محرمیرت داشرت قررار شرد  خدای ر خ   آن رقیب را بجایش انتخاب نمایلد چین این شخ  با

 .چیند با او داخل مذاکره شید اودووه همین شخ  باشد و اومی رقیب سراج

نرامی را کره یکری از سررداران نریاب و فرمانرده  مس کع و  رهرا نمریدهدر این بین م لیم نیست چه دیش آمد کره خردایارخان را 

چینرد انجرام ایرن کرار را ب  رده  او نیز باین امر راضری شرد و اومی. قشین او بید باین سمت برگزیدند و با او داخل مذاکره شدند

 .تگرف
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 ابت نمید که بدون دخاوت او دریرن مقصرید میفقیرت حاصرل  کلیل کالین و [۱۵]منت  واتز این شخ  بلمایلده تجارتی انگلیس

کره آن را را بمقصرید خیاهرد [۱۷]نخیاهلد کرد و به روز هر دو ف میدند که ایرن شرخ  در ایرن اقردام یگانره وسریله مرا ر میباشرد

 .رسانید

نمیدنرد کره مقرام نریابی را از  بمیر ا فر او اده داخل این دسیسه گردید و هر نیع مساتدت که ازم بید با یال ادیت فیق کالیی

هرا و چره  بگیرد و از آنطرف هم میر ا فر ت  د نمید هر کس که در این امرر برا او مسراتد باشرد چره انگلیس اودووه سراج دست

 .ها اار و مزد کافی خیاهلد گرفت بیمی

حملره کلرد و  بیگ لوه ها بایاوت دیشل ادی دریافت نمید که او حاضر است باتفاق انگلیس م ه ات  درین میقع کالیی از م ارااای

را  رود گلرگ هرا را بدهرد و در ضرمن تمرام تجرارت حاضر است اوا تمرام خسرارات انگلیس ها باین کار حاضر شیند او اگر انگلیس

 .بآن ا انحصار دهد

 .اودووه را بکلی بیحشت انداخت ستاد و باین وسیله سراجاودووه فر کالیی تین دیشل اد م ارااای ماهراتا را برای اغفاد سراج

هررا نسرربت بخررید امیرردوار شررد و دریررن بررین  هررا نشرران داد و از صررمیمیت انگلیس او نیررز اتتمرراد خررید را برریش از درریش بانگلیس

 .کاران آزادانه در دسایس خید مش ید شدند دسیسه

 :نقشٔه تمل را بقرار ذیل ترتیب دادند

اودووه آمراده شردند کالیری برا قشرین ای  کالیی دربلد و بسرت خیدشران بررای ااررای نقشره خلرع سرراجهای  همیلکه همدست

نریاب  میرا فرر سی سراار محل اقامت نیاب واقع اسرت حرکرت کللرد و خنراسدآب د و کلنته که بین پال ج انگلیس بطرف

های میرا فرر  ها آمده بآن ا ملحق شید و قشین تیض ایلکه با کالیی بجلگ شروع کلد با قشین تحت فرمان خید بطرف انگلیس

 .ه و میرا فر را بجای او به تخت بلشانلدو کالیی بطرف خیرشیدآباد حرکت نمیده نیاب را در قصر خید دستگیر کرد

های خیدشان  های انگلیس را بمحل اودووه را ب تر اغفاد نمیده باشلد کالیی باو اطالع داد که قشین در این بین برای ایلکه سراج

د ووری باحورار آن را نمری اگر چه او نیز قبید. احوار کلد پال ج اودووه تملی نمید او هم قشین خید را از روانه میکلد و از سراج

 :کالیی بلمایلده تجارتی انگلیس در خیرشیدآباد در این وقت چلین میلگارد− اقدام نلمید 

ایرن کرار بررای ایرن . ها مسرکن دهرم فردا من اردو را ب م زده قیای خیدمان را بکلکته خیاهم برد تا ایلکه آن را را در سرربازخانه»

ها بطرف کلکته حرکت دهلد و بخرید نریاب  ام تمام تیدخانه را در کشتی ر دادهاست که هر نیع سیغظن برطرف شید و من دستی

ام و در  شما باید فیری بامیر ا فر داخل تمل شیید من همه را حاضر نمریده. ام آمیز نیشته هم یال کاغذ خیلی مالیم و تسکین

و م مات و قشین خید در نیساری خیاهرد ساتت که در کلکته است کامال حاضر میباشد و بیال اشاره باتمام تیدخانه  ۱۱مدت 

 .بید و من خیدم از طریق خشکی حرکت نمیده بآن ا ملح  خیاهم شد که متفقاً بخیرشیدآباد حرکت کلیم

به میرا فر اطمیلان بده که از هیچ چیز ترس نداشته باشد من با دلج زار نفرر کره هریچ وقرت از میردان الرگ روگرردان نشریند 

اودووه را دستگیر کلد ما بقدری قیی و مقتدر هسرتیم کره میتریانیم او را بکلری از  اگر او نتیاند سراج. کمال و دشتیبان او هستم

باو اطمیلان بدهید من مستقیماً بکمال او حرکت میکلم و تا یکلفر از قشین من باقی اسرت دشرت و . این مملکت متیاری کلیم

 .«[۱۱]دلاه او خیاهم بید

ها انجام داد و همیلکره کرار را  اما واسطه ورد کالیی که یال تاار شیاد بید کار را تا ایلجا با صمیمیت تمام نسبت به آماد انگلیس

که برای انجام این مقصید برداشتلد ترک کللد نفرع شخصری خرید را هایی  تیانستلد قدم بجایی رسانید که طرفین هیچیال نمی

 :نمایلده تجارتی انگلیس در خیرشید آباد که رود م م را در این دسیسه بازی میلمید اظ ار کرد مستر واتز دیش کشید و به

مسرتر واترز متریحش . اودووه اطرالع خیاهرد داد ها را بره سرراج هر گاه در این تمل سیصد هزار ویره باو داده نشید تمرام نقشره

کالیی فرستاد او نیز چاره نداشت از ایلکه قبید کلد دس فیری در ایاب نیشت که سلد بسریار  شده دیش ن اد او را برای کللل

 [۱۰]و این مبلغ را باو خیاهم داد

مقرر  خنراوسدآب د قشین ای بری و بحری کالیی از کلکته حرکرت نمیدنرد و مسرتر واترز نمانرده تجراری مقریم ۱۷۶۷این  ۱۱در 

چیند بازیگر م م ایرن  اومی. انه حرکت نمیده در چ اردهم آن ماه به کالیی ملحق شدحکمرانی نیاب هم در همان روز آنجا محرم

اودووه شکست خیرد و در حرین فررار  سراج. های طرفین در دالسی روبرو شدند ماه این قشین ۱۴رود نیز فرار اختیار نمیده در 

خیرشریدآباد گردیدنرد و بره تخرت نریاب الریس بدست دسر میرا فر کشته شد و میرا فر نیز به کالیی ملحق شد باتفاق وارد 

 [۳۹].نمید و کالیی و سران سیاه انگلیس همه باو تبریال و ت لیت گفتلد

. یلکه میرا فر بتخت شاهی بلگاوه الیس نمید مبلغ ده میلیین رودیه بانگلیس ا بدهردقبالً با میر ا فر قرارداد بسته بیدند هم

اودووه خسارت دیده بیدنرد دومیلیرین و  دلج میلیین بسکله انگلیس که از سراج –تقسیم این ده میلیین رودیه نیز بدین قرار بیده 

یدند و دومیلیین و دانصدهزار بررای قشرین ای برری و بحرری هفتصد هزار رودیه به بیمی ا و ارامله که در تحت حمایت انگلیس ا ب

انگلستان که در این الگ شرکت نمیده بیدند و در ضمن شرط شده بید که تمام فرانسیی ا را از بلگاوه اخراج کللد و یال مقردار 

 [۳۱].اراضی هم در اطراف کلکته به کمیانی شرقی انگلیس واگذار شید

میلیرین رودیره براوغ گردیرد ی لری قریرب بره  ۱۱دس از آنکه میرا فر بر کرسی حکیمت بلگاوه مستقر شده ده میلیین رودیه بره 

درداخت و باقی را که قریب بدومیلیین ویره باشد ت  رد نمرید دومیلیین و ششصد هزار ویره که مبلغ هشتصد هزار ویره آنرا نقداً 

از ایرن . اووین الگ امیراطریری انگلسرتان و هلدوسرتان میباشرد ب دها بیردازد و این الگ که باین ترتیب آغاز و خاتمه دیدا نمید

و نفریذ در بلگاوره بدسرت  تاریخ بب د دیگر از نفیذ و اقتدار سرالطین اسرالمی در دهلری فقرط اسرمی براقی مانرده برید و قردرت

 .حکیمت کمیانی شرقی انگلیس افتاد
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اخرراج کلرد ووری قریای  بلگاوره هرا را از وشکری فراهم آورد که انگلیس امیراطیر م ید گس  ث نج ب لم دسر بزرگ ۱۷۶۷در ساد 

ین الگ هم ایرن شرد کره مقرداری از اراضری ایاورت ب رار در امترداد رود انگلیس باتفاق میرا فر از او الیگیری نمیدند و نتیجه ا

 .گلگ بتصرف کمیانی شرقی انگلیس در آمد

مانرده اانشریلان آن را  باقی ۱۱۶۷انقرالب  ب د از این تاریخ دیگر آب خیش از گلیی امیراطیرهرای م رید درایین نرفرت ترا ایلکره در

 [۳۱].این داستان در ازغ وقایع همان ساد در میقع خید خیاهد آمد ها در میدان تمیمی مقتید گردیدند که شرح بدست انگلیس

براین . داماد او را بجای او انتخاب نمیدنرد مس  ق  م از میرا فر خسته شده کمیانی شرقی انگلیس ایلقدرها طید نکشید که

نیز قلاتت نکرده بااخره ایاوت بلگاوه را تحت حکیمت خید قرار دادنرد و امیراطریر دهلری نیرز فرمران واگرذاری آنررا اموراغ نمرید و 

لیس واگذار شد و در مقابل کمیانی ت  رد بمیاب این فرمان تالوه بر ایاوت بلگاوه ایاات ب ار و اوریسی نیز بکمیانی شرقی انگ

 .نمید ساویانه سیصد و بیست و دلج هزار ویره بدهد

در مدت ده ساد کمیانی شرقی انگلیس یرال صرد و دلجراه هرزار میرل مربرع در ب تررین نقراط هلدوسرتان ماورال شرد کره دارای 

تمرام « ۱۷۶۶سراد »رتیکه ده سراد قبرل میلیین نفیس بید و بیست و درلج میلیرین رودیره تایردات سراویانه داشرت در صری سی

 .متصرفات کمیانی مذکیر از چ ار دییار گلی کلکته تجاوز نمیلمید

 .نیز دوازده هزار میل مربع اراضی داشترا بکمیانی واگذار نمید این ایاوت  ایاوت بلارس اودا وزیر الدوله آ ف ۱۷۶۶در ساد 

از این تاریخ بب د دیگر هر ساوه بیس ت خاک کمیانی افزوده میشید اما بچه وسیله و با چره دریش آمردها خیانلرده محتررم بایرد 

 .ا ت دانستن آن بتاریخ آن ایام مراا ه کلد چه بحث زیادتر از این خارج از میضیع ما است

هرا در هلدوسرتان ترالوه برر ایاورت  ایجاد روابط سیاسی برین ایرران و انگلسرتان میباشرد انگلیس که اووین ساد ۱۱۹۹در ساد 

 .نیز بیدند بسائج و اطراف و نیاحی ک رم تسک اورین  سفلی و تلیای بلگاوه صاحب و ماوال مملکت

هلیز استقالد تمام داشتلد و هلیز انگلیسر ا بطررف  لجابد و سلد ،ماهراتا و نظام و مملکت وسیع میسیر در این تاریخ مماوال

 .شروع میشید ۱۱۹۱شماد هلدوستان نفیذ دیدا نکرده بیدند که ساد 

 

1. ↑ The Middle East in western Politics in the 

31th, 15th and 17th Centuries. By V. Minorsky. P 437 ایکرره  دادشرراه انگلسررتان در نامه ادوارد دوم

 .کرن شریند میلییسد او را دتیت میکلد که تمام س ی و کیشش خید را اتماد کلد تا ایلکه دیروان ملفیر دی مبرر اسرالم ریشره اوجایتی به

To employ all his efforts to uproot the abominable sect of Mohamet. 

2. ↑ Antony Jenkinson 

 :نگررارد ایررن واق رره را از قررید الکیلسررین چلررین می ۱۵۱الررد دوم صررفحه  در بترراریخ ایررران در کترراب خررید میسرریم الررراد سررایکس ↑ .1

من با ت ظیم و تکرریم تمرام بحوریر شراه رسریدم و مکتریب تلیرا . بمن ااازه دادند بحویر اتلیحورت شاهلشاه ایران تشرف حاصل کلم»

ید از کدام مملکت فرنگستان هستم و در این مملکت چه کار دارم من در شاه نامه را از من گرفت و سااد نم. حورت ملکه را تقدیم نمیدم

باشم که م روف ا ان است و از اانب تلیرا حوررت ملکره انگلسرتان  بلده از اهل ش ر ولدن دایتخت انگلستان می: ایاب گفتم ش ریارا

ان ااازه تجارت در این مملکت تحصیل نمایم که تجار ام مأمیرم داخل قرارداد دوستی و اتحاد شده برای تجار انگلست برساوت فرستاده شده

اوتجاره خیدشان را باین مملکت آورده بفروش برسانلد و متاع این مملکت را بخارج حمل کللد و این  در ایاب و ذهاب آزاد باشلد تا بتیانلد ماد

 .دو مملکرررت نرررافع میباشرررد تجرررارت بررررای اررراه و ارررالد و شررریکت هرررر دو دادشررراه ازم و ایرررن تمرررل بررررای متررراع و محصرررید هرررر

بدبختانه در این میقع میضیع مذهب و سااد از آن دیش آمد و شاه از مذهب من سااد نمید همیلکه اقرار نمریدم مرن مسریحی میباشرم 

 فریاد شاه بللد شده گفت ای خدا نشلاس هیچیقت نمیخیاهم با کافران دوستی و سر و کار داشته باشم و امر کرد من از حویر او خارج

شیم و خیلی خیشحاد شدم که در این میقع امر کرد بیرون بروم دس ت ظیم نمیده خارج شدم و یال نفر از درباریان با یال غرباد شن دنباد 

 «.من روان شد و ااهای دای مرا هر کجا قدم میگذاشتم قدری شن در آنجا غرباد میکرد و تا دم دروازه قصر مرا دنباد نمید

 :در ایرررررررررررررررررررررررررن تررررررررررررررررررررررررراریخ یکررررررررررررررررررررررررری از سیاسررررررررررررررررررررررررریین ارودرررررررررررررررررررررررررا گییرررررررررررررررررررررررررد ↑ .4

 ۱۱ت ایران الد چ ارم صفحه تاریخ ادبیا)« اگر ایرانی ا نبیدند ترک ا ما را محی و نابید کرده بیدند. فقط ایرانی ا ما بین ما و مرگ حایل شدند»

 (.پ وفننر ب و  تأویف ۰۳و 

5. ↑ Sir Antoin Sherley 

6. ↑ Sir Robert Sherley 

 (.کتابخانه مجلس) -درج شده است ( Aitchisonایچی سین )میاد و شرایط این قرارداد در الد دهم کتاب ای  ↑ .7

8. ↑ Sir Dodmore Cotton 

چراو »او اده بید بتفصیل آمرده اسرت  که ملشی مخصیس سفیر فیق( Robert Stodart)این داستان در کتاب یادداشت ای روزانه  ↑ .9

 .«۱۰۳۶ولدن 

اوو    آیررا حملرره اف ان ررا بررایران برردون محرررک خررارای برریدهر در ایررن ترراریخ دربررارمرریرخین ایرانرری بایررد در ایلمیضرریع تحقیررق کللررد کرره  ↑ .31

هم برای همین مقصید بدربار  محسدرض  بسک ی و سیاسی ایجاد کلد وروابط تجار ۴۱لنئج  میکیشید با دووت فرانسه و  له نحنسن

 .در هر حاد در این باب تحقیق بیشتری ازم است. مأمیر شد ۱۴وییی 

33. ↑ William Andrew Price. 

32. ↑ Benjamin Jervis 

31. ↑ Thomas Durnford 
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