
چکيده

هفدهم  قرن  آغاز  از  که  بريتانيا  سياستهاي1استعماري 

شد،  آغاز  هند  قاره  شبه  بر  کشور  اين  سلطة  با  و  ميالدي 

که  شد  بشري  تاريخ  فجايع  بزرگترين  از  يکي  به  منجر 

دور  آسياي  و  خاورميانه  آفريقا،  آسيا،  نيم  و  قرن  بمدت سه 

و  ايران  در  ساخت.  همراه  فراواني  مشکالت  و  معضالت  با  را 

دوران  از  غرب  استعمار  کرانه هاي شمالي خليج فارس،  بويژه 

صفويه شروع شد و در دورة قاجار به اوج خود رسيد. رويارويي 

باز  ميگردد.  قرن پيش  به دو  انگليس  استعمار  با  ايران  مردم 

دارد  را  خليج فارس  با  دريايي  مرز  بيشترين  که  بوشهر  بندر 

توجه  مورد  زنديه  دورة  در  1763.م  سال1176هـ.ق/  از  و 

دولتمردان انگليس در هند قرار گرفت، چهار بار مورد هجوم 

دليرانة  مقاومت  با  بار  هر  که  گرفت  قرار  انگليس  نيروهاي 

مردم اين سامان مواجه شد. در نوشتار حاضر تالش گرديده 

روند شکلگيري و حضور استعمارگران انگليسي در کرانه هاي 

شمالي خليج فارس و بوشهر و مسئله جدايي هرات از ايران و 

هجوم دوم نيروهاي نظامي انگليس به خليج فارس و بوشهر و 

مقابله مردم اين منطقه با اشغالگران مورد بررسي قرار گيرد. 

کليدواژگان

ديني؛  رهبران  بوشهر؛  انگليس؛  استعمار  خليج فارس؛ 

شيخ حسن آل عصفور؛ باقر تنگستاني

1. رئيس بنياد ايرانشناسي شعبة بوشهر 

مقدمه

را  خود  تالش  ميالدي  هفدهم  قرن  آغاز  از  که  انگليسيها 

براي تسلط بر هند آغاز کردند، بخوبي دريافته بودند استعمار 

امکانپذير  خليج فارس  استراتژيک  آبراه  بر  سلطه  بدون  هند 

نخواهد بود؛ بنابرين از دورة صفويه تالش نمودند تا با حضور 

در دربار شاهان صفوي، بويژه شاه عباس اول و کمک به او در 

اخراج پرتغاليها از خليج فارس، حضور خود را در اين آبراه هر چه 

بيشتر عملي نمايند. قدر مسلم رقباي بعدي انگليسيها، دو دولت 

هلند و فرانسه بودند که با تأسيس »کمپاني هند شرقي هلند« و 

»کمپاني هند شرقي فرانسه« عرصة هرگونه فعاليت اقتصادي را بر 

انگليسيها تنگ نمودند، تا سرانجام رقابتهاي شديد ميان کمپاني 

هند شرقي انگليس و هلند در اواخر دورة صفويه بنفع انگلستان 

خاتمه يافت و در قرن هجدهم راه براي سلطة استعماري انگليس 

بر هند و متعاقب آن خليج فارس هموار گرديد.

هند  کمپاني  استقرار  با  خليج فارس  در  بريتانيا  حضور 

شرقي انگليس در بندر جاسک آغاز گرديد. انگليسيها از سال 

1616.م تا اواخر قرن هجدهم ميالدي به فعاليتهاي اقتصادي 

در ايران مشغول بودند و همواره تالش مينمودند تا با نزديکي 

کرانه هاي  اقتصادي  نبض  آن،  به  دسترسي  و  خليج فارس  به 

شمالي و جنوبي خليج فارس را در اختيار گيرند.

نمايندة  پرايس،  بين  قراردادي  زند،  خان  کريم  دورة  در 

انگليس و سعدون، نمايندة حکمران بوشهر منعقد شد که اين 

قرارداد سنگ بناي حضور نظامي انگلستان را در خليج فارس 

خليج فارس  مسائل  کنترل  بعد،  به  تاريخ  اين  از  کرد.  فراهم 

امپراتوري استعماري بريتانيا و رويارويي نظامي ايران و انگليس در

آبراه خليج فارس و بندر بوشهر در دورة قاجار )1273هـ.ق/1856.م(

  دكتر عبدالکريم مشايخي1
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انگليس  نمايندگي سياسي  و سرپرستي  تحت حمايت  رسمًا 

مقيم بوشهر قرار گرفت. اين مرحله به دورة اول نفوذ انگلستان 

در خليج فارس مشهور است.

در دورة دوم حضور انگليسيها در خليج فارس، سياستهاي 

اين دولت از جنبه هاي اقتصادي محض بسوي منافع سياسي 

مشي  خطي  در  تغييري  چنين  اصلي  انگيزة  و  آورد  روي 

که  بود  هندوستان  در  کشور  اين  منافع  از  دفاع  انگليسيها، 

امپراتوري  به  دسترسي  راه  ارزنده ترين  بعنوان  خليج فارس 

در  ميکرد.  تأمين  را  هدف  اين  انگليس  آسيايي  جنوب 

فرانسه  دولتهاي  انگلستان،  اصلي  رقباي  واپسين تر،  سالهاي 

روسها  کبير  پطر  وصيتنامه  بر اساس  و  بودند  روسيه تزاري  و 

نزديک  خليج فارس  گرم  آبهاي  به  را  خود  تا  داشتند  تالش 

قاجار  دورة  تا  توانستند  فراوان  تالش  با  انگليسيها  سازند. 

ساير دولتهاي اروپايي را از نفوذ در خليج فارس و تسلط بر آن 

باز دارند، اما انعقاد دو عهدنامة گلستان و ترکمنچاي شرايطي 

در  ميداد  را  امکان  اين  آنان  به  که  نمود  فراهم  روسها  براي 

نمايند.  افتتاح  را  خود  نمايندگي  ايران  سرزمين  از  نقطه  هر 

مرزهاي  به  رسيدن  با  که  ايران  در  روسيه  قلمرو  گسترش 

کشورمان متوجه هند ميگرديد، امپراتوري استعماري بريتانيا 

ايران،  زمامداران  دادن  قرار  فشار  تحت  با  تا  داشت  آن  بر  را 

بويژه منطقة هرات که جزيي از قلمرو ايران بشمار ميرفت، از 

توسعه طلبي روسها جلوگيري نمايند. از آنجايي که حکمرانان 

هرات از طرف دربار شاهان ايران تعيين ميشدند، در جريان 

بين  نوزدهم ميالدي، مسئله هرات زمينه ساز دو جنگ  قرن 

دولتهاي ايران و انگلستان گرديد.

و  قاجار)1254هـ.ق/1838.م(  شاه  محمد  دورة  در 

انگليس  دولتمردان  شاه)1273هـ.ق/1856.م(  ناصرالدين 

آنها  بهانة  ايران تجاوز کردند.  ناحية جنوب به کشور  از  دوبار 

روسيه  نفوذ  از  جلوگيري  قصد  به  هندوستان  مرزهاي  حفظ 

پايه  اين  بر  نوزدهم  قرن  در  انگلستان  سياست  بود.  ايران  به 

به  آن کشور  رقباي  ورودي  افغانستان مدخل  که  داشت  قرار 

هندوستان بود و در اين راستا تالش داشت که اميرنشينهاي 

آن منطقه را بصورتي يکپارچه و حائلي ميان ايران و روسيه با 

سرزمين هند قرار دهد. اين در حالي بود که ايالت هرات متعلق 

به ايران بود و همواره در معرض تجاوز امراي کابل و قندهار 

)1264-1250هـ.ق/48- محمدشاه  زمان  در  داشت.  قرار 

و  پيوست  بوقوع  انگليس  و  ايران  رويارويي  اولين  1834.م(، 

دولتمردان ايران که اقدام به اعزام نيرو براي اعمال حاکميت 

نيروهاي  لشکرکشي  با  بودند،  نموده  منطقه  آن  بر  ايران 

شدند.  روبرو  خارگ  جزيرة  تصرف  و  خليج فارس  به  انگليس 

انصراف ايران از تصرف هرات، رويارويي دوم ايران با نيروهاي 

ناصرالدين  تا سال 1273هـ.ق/1856.م در زمان  را  انگليس 

شاه به تعويق انداخت.

در زمان ناصرالدين شاه )1313-1264هـ.ق(، دولت ايران 

بار ديگر براي اعمال حاکميت خود بر ايالت هرات و جلوگيري 

از تجاوز اميرنشينهاي افغان اقدام به اعزام لشکر به آن ناحيه 

نمود. تصرف هرات با واکنش شديد دولتمردان انگليس مواجه 

اعزام  به  اقدام  بار  دومين  براي  هند  انگليسي  و حکومت  شد 

نيرو به خليج فارس و تصرف جزيرة خارگ و بوشهر نمود.

زمينه ساز  خرمشهر  تا  انگليس  نيروهاي  لشکرکشي  ادامة 

1273هـ.ق/4مارس  رجب   7 در  پاريس  صلح  معاهد  انعقاد 

1857.م گرديد. لشکرکشي نيروهاي انگليس به جنوب ايران 

مردم  مقاومت  با  شاه  ناصرالدين  و  قاجار  شاه  محمد  دورة  در 

جنوب ايران بويژه مردم بوشهر روبرو گرديد که زعامت و رهبري 

آنان را روحانيوني چون شيخ حسن آل عصفور عهده دار بودند.

در  بوشهر  بندر  به  انگليس  نيروهاي  هجوم  سوم  مرحلة 

محمدعلي  استبدادي  حکومت  برقراري  و  مشروطيت  دوران 

شاه قاجار به وقوع پيوست که پس از قيام آيت اهلل سيد مرتضي 

اهرمي به فتواي آيت اهلل آخوند خراساني و تصرف بوشهر توسط 

به  بهانة  به  بوشهر  در  انگليس  سياسي  نمايندگان  مليون، 

خطر افتادن امنيت اتباع خارجي و تسلط مشروطه خواهان بر 

گمرک که در رهن انگليسيها بود، اقدام به اعزام نيرو به بوشهر 

دريابيگي  احمدخان  بوشهر  حکمران  همکاري  با  و  نمودند 

زمينة شکست مشروطه خواهان بوشهر را فراهم کردند.

سرانجام چهارمين مرحله از لشکرکشي نيروهاي انگليس 

در جريان جنگ جهاني  اين شهر  نظامي  اشغال  و  بوشهر  به 
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افتاد  اتفاق  1333هـ.ق(  شهريور  1915.م/27  اوت   8( اول 

که مبارزان جنوبي به فتواي علماي برجسته يي چون آيت اهلل 

محمد  شيخ  آيت اهلل  بوشهري،  بالدي  مجتهد  عبداهلل  سيد 

به مقابله  برازجاني و آيت اهلل شيخ عبدالنبي بحراني  حسين 

با متجاوزان استعمارگر پرداخته و با قيام ضد اجنبي خود در 

عرصة تاريخ و استقالل ايران درخشيدند.

اوضاع سياسي هرات در دورة ناصرالدين شاه

اگر چه  خود  پادشاهي  و  وليعهدي  دوران  در  محمدشاه 

دوبار تالش نمود تا هرات را تحت سيطرة کامل ايران در آورد، 

اما بدليل بي کفايتي سياسي و فساد حاکم بر دربار، خرابکاري 

نوري،  آقاخان  مانند  انگليس  دست نشاندگان  و  سّري  عمال 

آصف الدوله و فرخ خان کاشي، فقدان نظم و انضباط در قشون 

و مشکالت مالي کار چنداني از پيش نبرد.

قدرت  به  و  هـ.ق/1848.م(   1264( محمدشاه  مرگ  با 

رسيدن ناصرالدين شاه، بار ديگر مسئله هرات و آزادسازي آن 

منطقه در برنامة کاري دولت ايران قرار گرفت. در اين راستا، 

صدراعظم ايران ميرزا تقي خان فراهاني )اميرکبير( تالش نمود 

تا استقالل هرات را حفظ نمايد و از مداخلة دولت انگليس در 

آن منطقه جلوگيري کند.

دولت انگلستان نيز در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه تالش 

نمود تا سياستي صلح آميز توأم با دوستي در پيش گيرد. مسائل 

بر حضور  دوره عالوه  اين  در  انگلستان  و  ايران  مناقشة  مورد 

ناوگان انگليس در کرانه هاي جنوبي و شمال خليج فارس براي 

مبارزه با برده داري، حق و حدود حاکميت ايران درسر حدات 

شرقي و شمال شرقي بويژه منطقة هرات بود.

سياست اميرکبير در دوران صدارتش در مورد سر حدات 

شرقي موفقيت آميز بود. با آنکه دولت انگليس همواره دربارة 

عدم مداخله و تصرف هرات به صدر اعظم ايران هشدار ميداد، 

پشتيباني  به  را  اياالت  آن  حاکمان  که  داشت  سعي  امير  اما 

آنها  محرک  که  قبيله يي  منازعات  از  و  ساخته  دلگرم  ايران 

انگلستان بود، جلوگيري نمايد )انگليش، 1382: 27(.

در دهة اول سلطنت ناصر الدين شاه، هرات همچنان مرکز 

ثقل تيرگي روابط ايران و انگليس باقي ماند. ناصرالدين شاه، 

براي رهايي از فشار بريتانيا از جنبه هاي مهم سياست موازنه 

اميرکبير استقبال کرد که خواستار رويکرد به قدرتهاي ثالثي 

بود که تا آن زمان در تاريخ ديپلماسي ايران توجه جدي به آنها 

نشده بود و براي خارج کردن ايران از تنگناي سلطة دو جانبه 

روسيه و انگليس، کوشيد تا با آمريکا و فرانسه رابطة سياسي -  

اقتصادي برقرار کرده و عالقه اين دولتها را به ايران جلب نمايد.

فکر رابطة سياسي با آمريکا از مدتها قبل از صدارت امير 

انديشه عمل کرد. در سال  به آن  اميرکبير  اما  وجود داشت، 

بين  کشتيراني  و  دوستي  عهدنامه  1267هـ.ق/1851.م 

دولت  گرديد  مقرر  آن  براساس  و  شد  منعقد  آمريکا  و  ايران 

آمريکا ميتواند در شهرهاي تهران، تبريز و بوشهر کنسولگري 

تأسيس نمايد.

دولتمردان آمريکا از برقراري رابطه با ايران استقبال کردند 

با  تا  دادند  دستور  تهران  در  کشور  آن  سياسي  نمايندة  به  و 

انعقاد قراردادي کار را پيگيري نمايد. يک ماه پس از امضاي 

اين قرارداد، اميرکبير از صدارت معزول گرديد، اما از مفاد اين 

قرارداد چنين برمي آيد که امير قصد داشت با حضور آمريکا در 

انحصاري  از سلطة  موازنه  قدرت  ايجاد  با  منطقة خليج فارس 

انگليسيها جلوگيري نمايد.

نوايي مينويسد: 

آنچه که در اين قرارداد اهميت داشت، يکي امتياز کشتيراني 

حتي در داخل رودخانه ها بود و ديگري اجازه ايجاد کنسولگري 

در بوشهر و اين هر دو امتيازي بود که دولت ايران تاکنون به 

مرکز  ديرباز  از  بوشهر  که  آن  خاصه  بود.  نداده  کشوري  هيچ 

اين ميرساند  انگلستان در خليج فارس بود و  نمايندگي دولت 

که اميرکبير خواسته بود در برابر يکه تازيهاي انگلستان، دست 

کشور اياالت متحده را در خليج فارس هر چه بيشتر باز گذارد 

)نوايي، 1369: 2/603(.

انعقاد  با  هـ.ق/1855.م   1272 سال  در  شاه  ناصرالدين 

يک معاهدة سياسي -  اقتصادي با اياالت متحده آمريکا از اين 
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تا بتواند جلو قدرت روز  سياست موازنه قدرت استفاده کرد، 

افزون انگليس در جنوب ايران و خليج فارس را سد نمايد. در 

استانبول،  در  ايران  سفارت  کاردار  خان،  داوود  از  راستا  اين 

دو  بين  بازرگاني  قرارداد  يک  پيشنهاد  تا ضمن  خواسته شد 

کشتيهاي جنگي  تا  کند  تقاضا  آمريکا  مختار  وزير  از  دولت، 

خود را به خليج فارس آورند. 

در مادة 16 اين قرارداد چنين آمده بود:

در  ايران  جزاير  و  سواحل  از  که  ميشود  درخواست  آمريکا  از 

خليج فارس در برابر حمالت دشمنان قوي و ضعيف ايران اعم 

از مسيحي و يا پيروان ساير اديان دفاع نمايد و دولت اياالت 

انقياد   تحت  و  تملک  در  ايران  دولت  تقويت  بمنظور  متحده 

قشم،  مثال  )براي  خود  جزاير  و  بنادر  از  دسته  آن  در آوردن 

هرمز و بحرين( که سرپيچي و نافرماني ميکنند و از پرداخت 

مبذول  دريايي  نظامي  کمکهاي  مينمايند،  استنکاف  عايدات 

خواهد داشت )کلي، 1373: 90(.

اين اقدام ناصرالدين شاه، بشدت خشم دولتمردان انگليس 

در  انگليس  وزير  نخست  پالمرستون  که  آنجا  تا  برانگيخت  را 

نامه يي به کالرندون نوشت:

آن  به  آنها  باشد،  پذيرفته  را  تعهدات  اين  متحده  اياالت  اگر 

سمت از کره زمين رفته تا فرصت يافته با ما بخاطر موضوعاتي 

و تجاري  منافع سياسي  )ايران(  آنجا  ما در  وارد جنگ شوند. 

منافعي  آنجا  در  متحده  اياالت  که  صورتي  در  داريم،  زيادي 

ندارد. اگر اياالت متحده خواهان صلح با انگليس است بايد از 

ايران به آن کشور پيشنهاد شده  اجراي تعهداتي که از سوي 

است، خودداري کند )همانجا(.

در  آمريکا  و سياست سنتي  انگلستان  با دخالت  سرانجام 

قرن نوزدهم ميالدي مبني بر عدم دخالت در کشورهاي ماوراء 

دست  و  نشد  عملي  هـ.ق  1855.م/1272  معاهدة  بحار، 

انگلستان در امور داخلي ايران بازماند.

وقوع  به  ديگري  واقعة  1855.م/1272هـ.ق،  نوامبر  در 

نمود.  تيره  بيشتر  چه  هر  را  کشور  دو  روابط  که  پيوست 

سال  در  که  مصر  در  انگليس  پيشين  کنسول  موراي،  چارلز 

1854.م/1271 هـ.ق به نمايندگي سياسي در تهران منصوب 

دارد  نظر  در  ايران رسانيد که  اطالع صدراعظم  به  بود،  شده 

يکي از کارکنان سفارت انگليس بنام »ميرزا هاشم خان« جهت 

تصدي امور وقايع نگاري در شيراز منصوب نمايد. ميرزا هاشم، 

شوهر پروين خانم، خواهر گلين خانم، همسر ناصرالدين شاه 

بود. شايع شده بود که آن زن با شارژ دافر انگليس -  تامسن- و 

وزير مختار انگليس ماري روابط نامشروع دارد و او را بدستور 

بازداشت کردند.  شاه در منزل برادرش سلطان حسين ميرزا 

ماري شديداً اعتراض کرد که بايد او را به شوهرش که تحت 

الحمايه انگليس است، پس دهند )غروي، 1363: 10(.

ماجراي ميرزا هاشم، از آشکارترين موارد دخالت غير قانوني 

و غير مشروع انگلستان در امور داخلي ايران بود. تامسن و ماري 

)موراي( رفتار متنفرانه يي نسبت به شاه و دربار ايران داشتند، 

در حالي که ميرزا هاشم يک ايراني و تبعه دولت ايران بود.

اين  به  نسبت  بالفاصله  او  صدراعظم  و  شاه  ناصرالدين 

انتصاب اعتراض و اعالم داشتند که ميرزا هاشم يکي از نوکرهاي 

1841.م/  قرارداد  اساس  بر  طرفي  از  و  ميباشد  ايران  دولت 

1257هـ.ق دولت انگلستان فقط اجازه دارد در تهران، تبريز 

اعتراض  به  ماري  نمايد.  نصب  را  خود  کارگزاران  بوشهر  و 

بهانه که مصمم است  اين  با  ايران توجهي نکرد و  دولتمردان 

تحت پوشش حقوق ديپلماتيک سفارت از مستخدم نمايندگي 

سياسي انگليس دفاع نمايد، تهديد کرد چنانچه تا دو روز ديگر 

همسر هاشم خان آزاد نشود، پرچم نمايندگي انگليس را از فراز 

سفارت پائين خواهد کشيد )کلي، 1373: 93(.

دو هفته طول کشيد تا ماري سفارت انگليس را تعطيل و 

آرشيو آن را از تهران خارج نمايد. در خالل اين مدت از طرف 

وزارت امور خارجه ايران نامه هايي به نمايندگان سياسي ديگر 

کشورهاي مستقر در تهران فرستاده شد. همچنين ناصرالدين 

شاه هم با ارسال نامه يي به وزير امور خارجه ايران، وارد اين 

نزاع شد. شاه در نامه خود نوشته بود:

افرادي هرزه، خيره سر،  انگليس همواره حامي  سفارت 

ساده و ابله وابسته به خاندان ما ميباشد که بدون اينکه 

به آنان آسيب و گزندي رسيده باشد، تحت حمايت خود 
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در آورده و با حقوق بيشتر و شغل بهتر تطميع و اغوايشان 

ايران  دولت  تحقير  خواستار  انگليس  سفارت  مينمايد. 

است و طوري در امور سياسي ما دخالت ميکند که گويي 

حق مهمان به مراتب از حق ميزبان و صاحب خانه بيشتر 

است )همان: 94(.

دسامبر   5 تاريخ  در  موراي  عزيمت  بدنبال 

صدراعظم  به  ديگري  تند  نامة  شاه  1855.م/1272هـ.ق، 

بودن  انگيز  نفرت  بودن،  نوشت و بخاطر بي تربيتي، مزخرف 

و لحن گستاخانه داشتن او را به باد انتقاد گرفت. در بخشي 

از اين نامه آمده بود: »ما متقاعد هستيم که اين آقاي موراي، 

احمق، جاهل و ديوانه است که با گستاخي و بي پروايي حتي 

به شاهان توهين ميکند ... و تا زماني که ملکة انگلستان بخاطر 

رفتار گستاخانه فرستاده اش پوزش خواهي شايسته و مناسب 

نکند، ما هرگز اين وزير مختار احمق و ابله و يا هر وزير مختار 

ديگر را نخواهيم پذيرفت« )همان: 95(.

علل  و  قاجار  دربار  با  انگليس  مختار  وزير  اختالف  دربارة 

است.  گرديده  مطرح  مختلفي  مباحث  ماري  قهر  عوامل  و 

پژوهشگران و مورخان ايراني معتقدند که دولت انگليس عمداً 

مسئله ميرزا هاشم خان را پيش کشيد تا در زمان حملة دوست 

ايران  در  آنها  نمايندة  هرات،  به  آن کشور  عامل  محمدخان، 

ايرانيان  که  معتقدند  انگليسي  مورخين  باشد.  نداشته  حضور 

با اين سياست، ماري را وادار به ترک ايران کردند تا در زمان 

حمله به هرات بعنوان، نماينده انگليس در ايران حضور نداشته 

باشد. قدر مسّلم هر دو اين ديدگاهها برخاسته از نظرية توطئه 

است و با واقعيت تاريخي همخواني ندارد.

 در ماجراي ميرزا هاشم خان، اين ماري بود که با دخالت 

در امور داخلي ايران نزاع را شروع کرده بود و بنظر ميرسد که 

اين نظر گوبينو درست باشد که ماري با تبعيت کورکورانه از 

نصايح استيونس، يکي از کارمندان سفارت انگليس که در به 

هم زدن روابط دو دولت مقصر بود، خود را با دسيسه هاي حرم 

و مسئله حمايت درگير کرد )اتحاديه، 1380: 127(.

تعطيل نمودن سفارت انگليس در تهران و عزيمت موراي 

به کشور خود پيش درآمدي بر قطع کامل روابط دو کشور بود 

که  نهايي گشت  رويارويي  براي  مقدمه يي  تنشها  اين  همه  و 

رويدادهاي افغانستان پيچيدگي بيشتري به آن داد.

اوضاع داخلي هرات در فاصلة قتل اميرکبير تا جنگ 1273 هـ.ق

بعد از جنگ اول ايران و انگليس در سال 1254 هـ.ق/ در 

زمان محمدشاه، بار ديگر رابطة دوستانه يي بين دولت ايران و 

کامران ميرزا، حکمران هرات، برقرار شد. در دورة صدراعظمي 

اميرکبير تالش شد تا استقالل هرات حفظ شود و از مداخلة 

دولت انگليس در آن منطقه جلوگيري گردد. 

قتل  از  پس  ميرزا،  کامران  سابق  وزير  يارمحمدخان، 

از  نشست. پس  تخت حکومت  بر  او  به جاي  هرات  حکمران 

مرگ يارمحمدخان، پسرش صيد محمدخان1حاکميت يافت 

و دولت ايران او را به رسميت شناخت. در اين زمان کهندل 

صيد  و  کرد  لشکر کشي  هرات  به  قندهار  حکمران  خان، 

محمدخان از دولت ايران تقاضاي کمک نمود. حسام السلطنه، 

عموي ناصرالدين شاه که حاکم خراسان بود، قشوني به هرات 

انگليس، شيل،  مختار  وزير  اما  متصرف شد،  را  و شهر  برده 

بشدت اعتراض کرد و حسام السلطنه را به عقب نشيني از هرات 

ژانويه  ربيع الثاني 1269هـ.ق/ 25  تاريخ 15  در  نمود.  وادار 

1853.م پس از مالقاتي بين وزير مختار انگليس و صدراعظم 

ايران، ميرزا آقاخان نوري، قراردادي منعقد شد که با توجه به 

اهميت اين قرارداد مفاد آن را در اينجا مي آوريم:

دولت عاليه ايران تعهد مينمايد که به هيچ وجه به خاک 

هرات لشکر نفرستد، مگر آنکه قشون از خارج به آن مملکت 

از  يا  و  کابل  طرف  از  قشون  که  معني  اين  به  نمايد؛  حمله 

طرف قندهار و يا از ممالک خارج به آن مملکت حمله کند. 

ولي  ميدارد،  اعزام  هرات  به  قشون  ايران  دولت  اينصورت  در 

متعهد ميشود که اين قشون داخل شهر هرات نشود و به مجرد 

اينکه قشون خارجي عقب نشيني نمايد و به مملکت خودشان 

مراجعت نمودند، قشون دولت ايران نيز بدون تأخير به خاک 

ايران مراجعت خواهد نمود.

1. شيوه نگارش نام صيدمحمدخان در اکثر کتابهاي تاريخي با صاد نوشته شده، 
فقط در کتاب عين الدوله با »س« و بصورت سيد محمدخان نوشته شده است.
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اشخاص مظنون و مخالف صيد محمدخان را قبول ننمايد، مگر 

آن اشخاصي را که از طرف صيد محمدخان از هرات تبعيد شده 

باشند و خودشان مايل باشند در مملکت ايران اقامت کنند و 

اينکه داخل در خدمت دولت باشند و با اين اشخاص با لطف و 

مهرباني مثل سابق رفتار خواهد شد و احکام مؤکد و الزم براي 

انجام اين تعهدات فوراً به والي خراسان صادر خواهد شد.

مراعات  بايد  ايران  دولت  طرف  از  ششگانه  تعهدات  اين 

ايران در هرات  ايران حقوقي که دولت  و عملي شود و وزراء 

اين  انگليس  دولت  رضايت  و  دوستي  خاطر  براي  فقط  دارد 

طرف  از  اينکه  بر  مشروط  نموده اند،  دولت  آن  با  را  تعهدات 

و  هرات  داخلي  امور  در  دخالت  وجه  هيچ  به  انگليس  دولت 

متصرفات آن نشود و ااّل اين تعهدات کّان لم يکن خواهد بود، 

مثل اينکه هرگز وجود نداشته و روي کاغذ نيامده است و اگر 

يک دولت خارجي، خواه افغان و خواه دولت ديگري بخواهد 

در امور آن مملکت دخالت کند و يا بخواهد قسمتي از خاک 

دولت  نمايند،  خواهش  ايران  وزراء  و  شود  متصرف  هرات 

انگليس از جلوگيري آنها غفلت نخواهد کرد و نصايح دوستانه 

خود را با آنها خواهد نمود به طوري که خاک هرات مستقل 

و از تجاوز مصون بماند )محمود، 1344: 650 -  651(. مهر 

که  همانگونه  نوري،  آقاخان  ميرزا  ايران،  امضاء صدراعظم  و 

از مفاد ششگانه اين موافقت نامه بر مي آيد، يک جانبه بوده و 

يا قوايي  نيرويي خارجي  تا زماني که  ايران ميپذيرفت  دولت 

لشکرکشي  هرات  به  ديگري  مملکت  يا  و  کابل  يا  قندهار  از 

نکرده، در امور داخلي هرات مداخله ننمايد. همچنين قبول 

ميکرد که در صورت حمله قواي بيگانه، ايران قواي کمکي به 

از  اما اين قوا داخل شهر هرات نشوند و پس  هرات بفرستد، 

رفع خطر به ايران مراجعت نمايند.

و  بود  مخالف  بشدت  موافقت نامه  اين  با  شاه  ناصرالدين 

کرد  قبول  شرطي  به  را  آن  شيل،  تهديد  و  اصرار  مقابل  در 

امور داخلي هرات  انگليس هم تعهد کند هرگز در  که دولت 

پايان  به همين دليل است که در  ننمايد. قدر مسّلم  مداخله 

امور  در  وجه  هيچ  به  شد  متعهد  انگليس  دولت  موافقت نامه 

کار،  اين  انجام  صورت  در  و  ننمايد  مداخله  هرات  داخلي 

تعهدات دولت ايران لغو گردد.

در  دخالتي  نوع  هر  از  ميشود  متعهد  ايران  دولت  بعالوه 

امور داخلي هرات احتراز کند و همچنين از اشغال يا تصرف 

به همان درجه  بپرهيزد جز  بر هرات  مالکيت  يا داشتن حق 

دخالتهايي که در زمان مرحوم يارمحمدخان ظهيرالدوله بين 

دولت ايران و اولياي هرات برقرار بوده و به همان درجه نيز در 

آينده آن مناسبات برقرار خواهد بود.

صيد  به  مراسله  يک  ميکند  تعهد  ايران  دولت  بنابرين 

محمدخان بنويسد و او را از اين شرايط آگاه گرداند و همراه مأمور 

خصوصي که اين مراسله بوسيلة او فرستاده ميشود، يک نفر هم 

از نمايندگان دولت انگليس مقيم مشهد به هرات خواهد رفت.

همچنين دولت ايران تعهد مينمايد از تمام ادعاهاي خود 

که  آثاري  و  عالئم  هر  يا  خطبه  خواندن  و  سکه  زدن  دربارة 

اطاعت هرات به ايران را نشان دهد، از تمام آنها صرفنظر کند، 

لکن هرگاه مثل زمان شاه کامران و يارمحمدخان ظهيرالدوله 

اولياي هرات خودشان بخواهند پيشکشي يا تعارف يا پولي که 

بنام شاه سکه شده باشد براي دربار شاه بفرستند، دولت ايران 

اين پيشکشيها را بدون ايراد قبول خواهد نمود؛ اين شرط نيز 

به صيد محمدخان اطالع داده خواهد شد.

دولت ايران تعهد مينمايد عباسقلي خان پسيان را چهارماه 

بطور  آنجا  در  نتواند  که  کند  احضار  هرات  به  ورود  از  بعد 

دائم اقامت نمايد و بعد از اين هم هيچ نماينده دائمي دولت 

بود. حفظ مناسبات مثل زمان  ايران در هرات مقيم نخواهد 

نخواهند  حق  نيز  هرات  اولياي  و  بود  خواهد  يارمحمدخان 

داشت نمايندة دائمي در طهران داشته باشند و روابط درست 

مثل زمان شاه کامران و يارمحمدخان خواهد بود؛ مثاًل هرگاه 

زماني پيش بيايد که الزم باشد تراکمة ياغي تنبيه و سرکوب 

پادشاه  قلمرو  در  شورش  يا  اغتشاش  موقع  هر  يا  و  شوند 

ايران محتاج به کمک هراتيها شود، مثل زمان  ايران، دولت 

يارمحمدخان، هراتيها به ميل و ارادة خودشان به دولت ايران 

کمک خواهند کرد، ولي نه هميشه و بطور دائمي.

همچنين دولت ايران بدون شرط و استثناء تعهد مينمايد 

که تمام امراء هرات را که در مشهد يا طهران يا در هر جاي 

ايران هستند آزاري نرساند و بعدها هيچ مقصري محبوس يا 
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محمود محمود که از تعهدات ايران در قبال دولت انگليس 

سخت برآشفته شده است، در اينباره مينويسد: 

درست  تاريخي،  بزرگ  مرد  آن  نظام،  امير  مرگ  سال  هنوز 

برگزار نشده بود که ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم ايران، براي 

را مسجل  هرات  قبالة  انگليس  دولت  همراهيهاي  از  قدرداني 

کرده به آنها واگذار نمود. خواننده حال ميتواند تميز دهد که 

براي چه ميرزا آقاخان نوري، قتل ميرزا تقي خان را اولين شرط 

قبول صدارت خود پيشنهاد کرد.

وي در بخش ديگري از نوشتار خود دربارة تعهدات ايران 

در باب هرات مينويسد:

حقيقتًا انسان از بي اطالعي و خيانت اولياي امور ايران در آن 

زمان در عجب ميماند. هيچ سياستمدار بي عالقه يي همچنين 

يک  صدراعظم  به  رسد  چه  تا  نميبندد،  کسي  با  قراردادي 

غيرعادالنه  امتيازات  از  مختصر  نمونه  يک  اين  مملکت. 

و  آورده  بدست  ايران  از  انگليس  دولت  که  ميباشد  بيشماري 

انگليسيها  که  نمود  خواهيد  مالحظه  صفحات  ذيل  در  بعدها 

يک چنين سند خائنانه يي را چگونه به جاي يک سند معتبر 

دولتي معرفي نموده و مانند سنگ آسيابي به سر و مغز دولت 

ايران زدند. هرگاه صدراعظم وقت ايران به اندازه يک سرجوخه 

وطن  ميدانست  و  داشت  تعصب  و  معلومات  انگليس  قشون 

چيست و منافع ملت ايران کدام است، هرگز چنين خطاها و 

گناهان کبيره را مرتکب نميشد )همان: 651(.

انگليسيها با وجود اينکه تعهد نموده بودند در امور هرات 

حکام  و  نمايندگان  با  پنهاني  همچنان  اما  ننمايند،  دخالت 

تحريک  ايران  عليه دولت  را  آنها  و  برقرار کرده  ارتباط  هرات 

قرار  دست آويز  را  پنهاني  رابطة  اين  ايران  دولت  مينمودند. 

سال  در  نمود.  فراهم  را  هرات  به  ديگري  حمله  زمينة  و  داد 

1271 هـ.ق، محمد يوسف ميرزا، برادرزاده کامران ميرزا، به 

برکناري  رسانيد.  قتل  به  را  محمدخان  صيد  ايران،  تحريک 

مقارن  ميرزا  يوسف  محمد  توسط  او  قتل  و  محمدخان  صيد 

 :1370 )فتاحي،  بود  قندهار  حاکم  خان،  کهندل  فوت  با 

280(. در همين زمان، ماري، سفير انگليس بخاطر اختالف 

را ترک  تهران  بر سر مسئله ميرزا هاشم خان،  ايران  با دولت 

انگليسيها  با  حسنه يي  روابط  که  محمدخان  دوست  و  کرد 

سال  در  که  محمدخان  دوست  گرفت.  را  قندهار  داشت، 

انگليسيها  با  را  پيشاور  قرارداد  اولين  1271هـ.ق  1854.م/ 

منعقد کرده بود و از حمايت آنان برخوردار بود، ظاهراً به قصد 

خون خواهي دامادش و در واقع به تحريک انگليسيها در صدد 

تصرف هرات برآمد. محمد يوسف ميرزا از دولت ايران تقاضاي 

او  به  کمکي  خراسان،  حکمران  حسام السلطنه،  کرد.  کمک 

خوانين  از  که  عيسي خان  تا  نمود  فراهم  زمينه يي  اما  نکرد، 

متنفذ هرات بود، بر آن منطقه مسلط شود. نکتة قابل توجه آن 

است که هيچ يک از حکمراناني که با حمايت دولت ايران بر 

هرات مسلط ميشدند، به آن دولت کاماًل وفادار نبودند. محمد 

از  او چندان بطول نينجاميد، بعد  يوسف ميرزا که حکمراني 

مدتي به انگليسيها متمايل شد.

عيسي خان هم که با حمايت حسام السلطنه به حکمراني 

متوسل  انگليسيها  به  قبلي  حکام  مانند  بود،  رسيده  هرات 

انگليسيها در هرات و  آنها کمک خواست. مداخالت  از  شد و 

سرانجام  ايران،  دولت  با  هرات  حکمرانان  غير دوستانه  رابطة 

زمينه ساز لشکرکشي جديد دولت ايران به آن منطقه گرديد. 

مسئله  چند  هرات  مجدد  تصرف  عوامل  و  علل  بررسي  در 

تأثيرگذار بود: اواًل، رابطه يي که دولت ايران با فرانسه در زمان 

ناصرالدين شاه برقرار کرده بود. ثانيًا، گرفتاري انگليسيها در 

جنگ کريمه. ثالثًا، شکست انگليسيها در افغانستان در سال 

1841.م/1257 هـ.ق که آنها را ضعيفتر از آنچه بودند، نشان 

ميداد. رابعًا، گزارشهاي نمايندگان ايران در خارج، دولت را تا 

حدي تشويق به تصرف هرات ميکرد. البته عدم حضور سفير 

انگليس در ايران که اغلب شاه و صدراعظم را تهديد ميکرد، 

مهمترين مسئله بود )اتحاديه، 1380: 133(.

سال  در  و جزيرة خارگ  بوشهر  به  انگليس  دوم  لشکرکشي 

1856.م/1273هـ.ق

دوست محمد خان که از حمايت انگليسيها برخوردار بود، 

محمد  برآمد.  هرات  تصرف  صدد  در  قندهار  تصرف  از  پس 

يوسف ميرزا، حکمران جديد هرات، از ناصرالدين شاه استمداد 

طلبيد. شاه ايران، سلطان مراد ميرزا )حسام السلطنه( را براي 

کمک به حاکم هرات عازم آن منطقه کرد و برغم اينکه محمد 

يوسف ميرزا پرچم بريتانيا را برافراشته و خود را براي کمک 
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به دوست محمدخان آماده کرد )سايکس، 1363: 502(، در 

ربيع االول 1273هـ.ق/ اکتبر 1856.م آن شهر را به تصرف 

در آورد. سقوط هرات، انگليسيها را به وحشت انداخت و پس 

از يک اولتيماتوم شديد اللحن، نقشه حمله به ايران و تصرف 

نواحي جنوبي را در برنامة کاري خود قرار دادند. در 21 و 22 

جلسه  تشکيل  انگلستان  کابينة  1856.م/1273هـ.ق  ژوئيه 

به  قوايي  تدارک  »براي  فرستاد:  هند  به  را  زير  دستور  و  داد 

اندازة کافي قدرتمند که بتواند جزيرة خارگ را در خليج فارس 

و ناحية بوشهر را - واقع در سرزمين اصلي ايران- اشغال کند 

در بمبئي بايد هر چه زودتر اقداماتي بعمل آيد، اما تا دريافت 

دستورات بيشتر اين قوا نبايد اعزام گردد« )کلي، 1373: 78(.

فرمانداري هند، پس از دريافت دستور حمله به ايران به 

دربارة  اطالعاتي  تا  داد  مأموريت  جونز1،  فليکس  دوم  ناخدا 

شهر  استحکامات  و  بوشهر  ساخلوي  نظامي  نفرات  تعداد 

تهيه و ارسال نمايد. جونز، نمايندة سياسي مقيم بوشهر، در 

سپتامبر 1856.م/1273هـ.ق گزارش کرد که ساکنان بوشهر 

و ساير بنادر که از تدارک لشکرکشي در بمبئي باخبرشده اند، 

بي اندازه خشمگين شده و احساسات عمومي بر ضد مسيحيت 

بطرز تعصب آميزي فراگير شده است)همان: 80(.

جو سياسي بوشهر عليه انگليسيها بسيار تنش زا شده بود، 

تا آنجا که ناخدا جونز آرشيو و خزانه داري نمايندگي سياسي 

را به يکي از شناورهاي کشتي انگلستان که در حوالي بوشهر 

که  بدليل خطراتي  کرد. همچنين  منتقل  بود،  انداخته  لنگر 

براي انگليسيها وجود داشت، به چند افسر تدارکاتي - جمعي 

اقالم مورد  پيرامون  براي تحقيق  - که  بمبئي  تدارکات  يگان 

نياز لشکر اعزامي به بوشهر آمده بودند، اجازه ندادند تا بيش از 

چند ساعت در بندر بوشهر توقف نمايند )همانجا(.

اوليه  تدارکات  الزم،  نظامي  اطالعات  جمع آوري  از  پس 

به بوشهر آغاز گشت. عقيدة طراحان نظامي  نيرو  اعزام  براي 

انگليسي اين بود که يک نيروي سواره نظام اساسي و کارآمد 

بکار گرفته شود و قسمت اعظم نيروي اعزامي و يا شايد نصف 

1. Flix jones

پرسنل مورد نياز اروپائيان باشند، زيرا سپاهيان هندي در آن 

زمان توان رويارويي با ايرانيان را نداشتند. در نهايت تشخيص 

داده شد که يک نيروي نظامي با استعداد پنج هزار نفر براي 

اجراي عمليات اوليه و محدود اردوکشي اعزام گردد.

بر خالف نظر فرمانده کل نيروي زميني هند، دولت هند 

به کرانه هاي شمالي خليج فارس  اروپايي  نظام  اعزام سواره  با 

مخالفت کرد. سرلشکر اف. استاکر )همان: 107(، افسرجمعي 

منصوب  اعزامي  قشون  فرمانده  بعنوان  هند،  زميني  نيروي 

شد و کليه اطالعات موجود در مورد خليج فارس و کناره هاي 
جنوبي ايران در اختيار او گذاشته شد.2

قشون اعزامي متشکل از 5720 نفر بود که بنوشته »کلي« 

به  مقدوني  اسکندر  از  پس  دريايي  لشکرکشي  بزرگترين 

خليج فارس بشمار ميرفت و به شرح ذيل سازماندهي شده بود:

- پياده نظام: هنگ 64 پياده سلطنتي و هنگ دوم پياده 

اروپايي،  شرکت هند شرقي، هنگ پياده نظام سبک اسلحه 

هنگ 4 و 20 پياده نظام بومي بمبئي، گردان دوم بلوچها.

- سواره نظام: دو اسکاداران از هنگ سوم سبک اسلحه و 

دو گروهان از هنگ نامنظم سواره نظام پونا.

- توپخانه: يک گروهان توپخانه سواره و دو آتشبار سواره 

جمعي هنگ پياده توپخانه با افراد ذخيره.

- نقب زن )مهندسي(: دو گروهان

اعزامي  قشون  انتقال  وسيلة  هند،  دريايي  نيروي  فرمانده 

به خليج فارس را تهيه و تدارک ديده بود. وسايل حمل و نقل 

قوا شامل هشت فروند کشتي بخاري جنگي، دو فروند کشتي 

بادباني متعلق به نيروي دريايي هند و دو فروند کشتي بخار بود. 

سي فروند کشتي بادباني نيز اجاره شده بود )همان: 112(.

2. در حملة آغازين نيروهاي انگليس به بوشهر ژنرال استاکر فرماندهي نيروهاي 
اعزامي بر عهده داشت که پس از جايگزيني ژنرال اوترام بجاي او بدليل اختالفي 
که بين آن دو دربارة ادامه لشکرکشي نيروهاي انگليس به داخل ايران پيش آمد، 
استاکر اقدام به خودکشي کرد. انگليسيها پس از خودکشي استاکر، ستون يادبودي 
براي وي در بوشهر احداث کردند که مکان مذکور امروز از جاذبه هاي گردشگري 
بندر بوشهر بشمار ميرود )براي آگاهي بيشتر ر.ک: مشايخي، عبدالکريم، 1386(.
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در مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امين الدوله، نامه يي 

از ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم وقت ناصرالدين شاه، به فرخ 

خان وجود دارد که بيانگر اطالع و آگاهي دولتمردان ايران از 

اما  است.  ايران  به  لشکرکشي  براي  انگليس  نظامي  تدارکات 

بي کفايتي  بدليل  برمي آيد،  بعدي  مکاتبات  از  که  همانگونه 

زمان  تا  دولتمردان  از  برخي  و خيانت  وابستگي صدراعظم  و 

اشغال جزيرة خارگ و هجوم به بوشهر هيچگونه ساز و برگ 

انجام  انگليس  نيروهاي  تجاوز  با  مقابله  براي  دولتي  نظامي 

نگرفت و در زمان يورش قواي انگليس به بوشهر تنها نيروهاي 

تنگستاني بودند که به مقاومت برخاستند؛ از جمله اينکه در 

نامه يي به تاريخ 15 صفرالمظفر 1273 هـ.ق در مورد حرکت 

کشتيهاي انگليسي بسمت بوشهر چنين آمده است: 

مقرب الخاقان برادرا مکرما... ديروز يازدهم اين ماه صفرالمظفر 

شاهزاده  نواب  نوشتجات  از  شد.  وارد  شيراز  چاپار  بود 

مؤيد الدوله و مقرب الخالقان شجاع الملک و اخبار بوشهر معلوم 

شد که کشتي جنگي انگليس با يکصد و پنجاه نفر مهندسين 

از  که در آن کشتي حمل شده اند، وارد خليج فارس گرديد و 

کاغذهاي ميرزا صادق خان بمبئي هم که از همين چاپار بروز 

کرد مشخص شد که دولت انگليس دست به کار زده افواج و 

کشتيهاي جنگي خود را که براي دولت ايران منتخب و معين 

کرده بود، فرستاد و در کار فرستادن است. از هر کاغذي که 

الزم بود، سواد براي شما فرستادم )مجموعه اسناد و مدارک 

فرخ خان امين الدوله، 1346: 1/130(.

با توجه به اينکه کاپيتان جونز، کنسول انگليس در بوشهر 

نمود،  ترک  را  بوشهر  قمري  االول 1273  ربيع  تاريخ 17  به 

بنظر ميرسد که دست کم دو ماه قبل از لشکرکشي نيروهاي 

انگليس به بوشهر، دولتمردان ايران در پايتخت از اين واقعه 

آگاهي داشتند، اما هيچگونه اقدامي نکردند.

در دومين هفته نوامبر 1856.م/ربيع االول 1273 هـ.ق 

اعزامي  ناوگان  شدند.  خليج فارس  عازم  انگليس  نيروهاي 

شامل 45 فروند شناور بود که در چهار دسته از بنادر کراچي، 

وينگوال، پور بندر و بمبئي رهسپار جزيره خارگ و بندر بوشهر 

شد. در 16 نوامبر 1856.م/ربيع االول 1273 هـ.ق کاپيتان 

جونز، کنسولگري انگليس در بوشهر را تعطيل کرد.

ناوگان انگليس پس از اقامتي کوتاه در بندرعباس رهسپار 

سواحل بوشهر شدند. برابر دستورات، ژنرال استاکر، فرمانده 

نيروهاي انگليس، بايد جزيرة خارگ را اشغال و آنجا را بصورت 

در  ايران  داخلي  مناطق  در  نظامي  عمليات  براي  پايگاهي 

آورد. نيروي دريايي انگليس بدون هيچگونه مقاومتي جزيره 

اين  بعد  روز  دو  و  درآورد  اشغال  به  دسامبر   4 در  را  خارگ 

پانزده کيلومتري جنوب  فاصلة  در    - هليله  ناوگان در ساحل 

بوشهر- لنگر انداختند )کلي، 1373: 90(. در اين ايام، وضع 

استحکامات نظامي بوشهر بدليل بي توجهي حکومت مرکزي 

به بنادر خليج فارس و حضور انگليسيها در آن مناطق بسيار بد 

و نابسامان بود. ارتش ايران فاقد يک نيروي مجهز و سازمان 

ارتش  يافته بود؛ چنانکه در گزارشهاي محرمانه ستاد جنگ 

بريتانيا آمده است: 

ارتش ايران از مجموع 86700 نفر کل پرسنل نميتوانست بيش 

از بيست هزار نفر از سربازان نخبه خود را وارد عمل نمايد. قسمت 

اعظم اين سربازان از آذربايجان اعزام شده بودند. آذربايجانيها 

اختيار  در  ايران  ارتش  که  بودند  دوره ديده يي  توپچيهاي  تنها 

داشت. توپخانه ارتش ايران از 120 عراده توپ شش تا دوازده 

پوندي تشکيل شده بود. بقية سالحها و جنگ افزارهاي ارتش 

از کيفيت خوبي برخوردار نبودند. مهمات آنها ناقص و از نظر 

عملياتي نارسا بود. ترابري ارتش ايران کاًل متکي به قاطر، اسب 

و شتر بود و بندرت يک وسيله چرخداردر اختيار سربازان قرار 

داشت. حتي توپها فاقد عراده بودند. روحية پرسنل، به استثنا 

چند هنگ گارد شاهي، در پايينترين سطح ممکن قرار داشت. 

سربازان ايراني رسمًا ساليانه هفت تومان حقوق به اضافه روزي 

يک شاهي غذا دريافت ميکردند. سربازي خوشبخت بود که دو 

تومان از هفت تومان به دستش ميرسيد )همان: 110(.

دولت انگلستان که روابط ديپلماتيک خود را با ايران به حالت 

تعليق در آورده بود، به نمايندگان سياسيش در بندر بوشهر و 

تهران دستور داد تا آن شهرها را ترک نمايند. با خروج کاپيتان 

جونز از بوشهر، نمايندة سياسي انگليس در تهران - ريچارد وايت 

استيونس- هم تهران را به طرف مرزهاي روسيه ترک کرد.

از بوشهر  انگليس  ناصري، شرح خروج کنسول  فارسنامه 

چنين آورده است:
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اخبار حرکت جهازات جنگي دولت بهيه انگليس چون به 

بوشهر رسيد، کاپيتان جونس باليوز مقيم بوشهر در روز يازدهم 

ربيع االول اين سال )1273 هـ.ق( نامه يي به ميرزا حسنعلي 

خود  دولت  از  امروز  که  نگاشت  بوشهر  حاکم  دريابيگي  خان 

اثاث منزل خود که  از  و بعضي  بوشهر هستم  از  مأمور خروج 

بردن آن صعب است در منزل شما به وديعه ميگذارم. دريا بيگي 

مسئول او را قبول نمود و اشياء بياورده تحويل بدادند و باليوز 

روز هفدهم آن ماه به وداع دريابيگي آمده، مراجعت به منزل 

از بوشهر بيرون  خود نمود و بيرق دولت خود را فرود آورده، 

رفته، وارد کشتي گشت و از اين کار خاطر اهالي بوشهر آشفته 

و پريشان گرديد )حسيني فسايي، 1367: 1/809(.

نيروهاي  هجوم  اولية  مراحل  در  که  هم  باالرد،  ليوتنان 

انگليس به بوشهر حضور داشته و شاهد بسياري از وقايع آن روز 

بوده است، در مقاله يي که به سال 1861.م در يکي از نشريات 

انگليس به چاپ رسانيد و اين مقاله در سال 1366 هـ.ش به 

همت کاوه بيات، ترجمه و در مجله فرهنگ ايران زمين انتشار 

يافت، در اينباره مينويسد: »خود او نيز جونز که تا ورود نيروي 

اعزامي در اقامتگاه رسمي خود اقامت داشت، تنها پنج هفته 

بوشهر  بمباران  از  قبل  روز  و سه  رسمي جنگ  اعالم  از  پس 

مقر خود را به عرشه يکي از ناوهاي جنگي انتقال داد. معهذا 

)بوشهر(  فرماندار  و  بود  نشده  او  به  نسبت  توهيني  هيچگونه 

وي را مؤدبانه تا بارانداز مشايعت کرد )باالرد، 1366: 298(.

البته بايد تصريح نمود که صدراعظم - آقاخان نوري - در 

نامه يي به حکمران فارس توصيه رعايت حال کنسول انگليس 

نموده بود. در اين نامه آمده بود: »اين روزها مستر استيونس 

دولت  متعلقات  با  بوشهر  بندر  باليوز  که  بود  نوشته  کاغذي 

انگليس ميخواهد از آنجا برود، سفارش در حق آنها از جانب 

)مجموعه  نوشته شود«  فارس  به حکمران  عليه  اولياي دولت 

اسناد و مدارک فرخ خان امين الدوله، 1346: 148(.

مقاومت باقرخان تنگستاني در برابر نيروهاي انگليس

ژنرال استاکر، پس از اينکه نيروهايش در منطقة هليله و 

ريشهر مستقر شد، در نامه يي تهديد آميز به حکمران بوشهر 

حسنعلي  ميرزا  که  آنجايي  از  اما  شد،  شهر  تسليم  خواستار 

تسليم شدن  براي  ايران  دولت  از  دستوري  دريابيگي  خان 

نداشت، با تجربه يي که از جنگ ايران و انگليس در هجوم اول 

بريتانياييها به بوشهر در زمان محمدشاه قاجار داشت، پيکي 

اين زمان در »دالکي« بود  بسوي »باقرخان تنگستاني« که در 

فرستاد و از او تقاضاي کمک کرد.

باقرخان با چهارصد نفر تفنگچي تنگستاني و دو عراده توپ 

عازم بوشهر شد و در پيامي به فرزندش احمدخان کدخداي 

اهرم او را براي نبرد يا متجاوزان انگليسي به بوشهر فرا خواند.

فارسنامه  التواريخ،  ناسخ  مانند  قاجار  عصر  منابع  در 

الصفا،  روضه  ملحقات  خورموجي،  االخبار  نزهت  ناصري، 

 1273 جنگ  به  که  آثاري  ديگر  و  ناصري  االخبار  حقايق 

نقش  بيان  به  اجمال  يا  بتفصيل  کرده اند،  اشاره يي  هـ.ق 

جزيره  شبه  در  انگليسيها  با  جنگ  در  تنگستاني  باقرخان 

پرداخته اند،  آورد،  وارد  آنان  نيروهاي  بر  که  تلفاتي  و  بوشهر 

سال  در  ايران  و  انگليس  جنگ  مانند  خارجي  منابع  در  اما 

1273 هـ.ق تأليف کاپيتان هنت1، هجوم انگليس به جنوب 

تأليف  ايران  با  انگليس  جنگ  کلي،   . بي   . جي  تأليف  ايران 

باربارا  تأليف  انگليس جدايي هرات  و  ايران  جنگ  گرني داد، 

باالرد،  ليوتنان  نوشتة  انگليس  و  ايران  جنگ  و  انگليش 

و  نشده  تنگستاني  مبارزان  مقاومت  به  اشاره يي  هيچگونه 

دالوري  به  اذعان  فقط  آمده،  زمينه  اين  در  مطلبي  هم  اگر 

است بوده  تنگستاني  باقرخان  امر  تحت  نيروهاي  شجاعت   و 

)ر.ک: هنت، 1362؛ کلي، 1373: 120(.

حقايق نگار خورموجي که از مؤلفان عصر ناصري و از مردم 

منطقة دشتي بوشهر است، دربارة مقاومت مبارزان تنگستاني 

به فرماندهي باقرخان چنين مينويسد: 

قريب پنجاه جهاز که مشحون به ده دوازده فوج سواره و پياده 

را  بوشهر  بندر  غفلتًا  بود  ما الکالم  استعداد  و  توپخانه  و  نظام 

عليه  دولت  چون  انداختند.  محاصره  و  مخاطره  در  شش  در 

ايران از اين معني غافل و به جز از قليلي مستحفظ و ساخلو 

جمعيت و استعدادي کامل در بوشهر نداشتند، ميرزا حسنعلي 

1. Cap.hant
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بلوکات  به  شيرازي  الملک  قوام  حاجي  خلف  دريابيگي  خان 

دشتي و دشتستان اخبار و تفنگچي و چريک و حتي المقدور 

فرسخي  چهار  در  تنگستان  چون  احضار،  نزديک  و  دور  از 

بود،  اقرب  بلوکات  ساير  از  چون  و  واقع  بوشهر  شرقي  سمت 

پانصد  با  مشاراليه  ولد  احمدخان  و  تنگستان  ضابط  باقرخان 

نفر تفنگچي پياده، همه کمانکش و زور آزماي و تيرانداز همه 

مبارز و جوشن شکاف و سندان دوز ....... به نيت جهاد و عزم 

دفاع عازم بوشهر گرديدند.

کسالت  و  در نهايت خستگي  مسافت  فرسخ  چهار  از طي  بعد 

وارد ريشهر شدند. )در فاصله پانزده کيلومتري جنوب بوشهر( 

افواج و توپخانه انگريز ]انگليس[ که در روز قبل در هليله که 

در سمت ميانه جنوب و مشرق بوشهر واقع است و تا ريشهر 

يک فرسخ مسافت دارد، از سفاين ]کشتيها[ به خشکي آمده 

هليله  از  آفتاب  طلوع  هنگام  بودند.  يورش  و  حمله  مستعد  و 

بسمت ريشهر به عزم ستيز تکاورانگيز جلوريز آمدند.

اين  در توصيف جماعت تنگستاني همينقدر کفايت است که 

نظام  پياده  فوج  شش  برابر  در  مجادله  خيال  به  قليل  معدود 

و دو فوج سواره و سي عراده توپ انگريز ايستادگي به مقابله 

اقدام ورزيدند.

جهازات ]کشتيهاي[ جنگي از سمت دريا همه جا به محاذات 

]دريا[  بحر  طرف  از  بودند.  سيار  و  حرکت  در  خشکي  افواج 

توپهاي شصت و شش پوند را به جانب اين مجاهدين في سبيل 

بر  و  بحر  از  شدند  مشغول  فشاني  آتش  به  گشود،  دهان  اهلل 

آتش کارزار شعله ورآمد صفحه خاک چون کرة نار و روز روشن 

مانند شب تار گرديد از جانبين آنان به اطمينان زيادتي جهت 

و استعداد و اينان به نيت دفاع و اجر جهاد ايستادگي نموده 

باألخره جنگ مغلوبه گرديد و از توپ و تفنگ گذشته کار به 

شمشير و خنجر کشيد. 

و  سرکرده  نفر  پنج  و  سردار  نفر  يک  انگريز  جمعيت  از 

]تعدادي  غفير  جّمي  و  کثير  جمعي  بزرگ  صاحبان مناصب 

فراوان[ از احاد و افراد لشکر که عدد ايشان بر حقير غير معلوم 

و مجهول معدوم و مقتول گرديد و از جماعت اسالم، احمدخان 

و هفتاد و دو نفر که در مرحله سعادت از اين بهتر عددي نيست 

به درجه شهادت رسيد )ر.ک: خورموجي، 1363(.

از آنجايي که سبک نگارش کلية آثار متقدم عصر قاجار که 

به بررسي جنگ ايران و انگليس و مقاومت باقرخان تنگستاني 

پرداخته اند،  متجاوز  نيروهاي  برابر  در  احمدخان  فرزندش  و 

يکديگر  از  نگارش  در  قطع  بطور  و  دارد  وقايع نگارانه  جنبه 

بيان وقايع  متأثر شده اند و کليه آن مآخذ سبک يکساني در 

آن روزگار دارند و فقط در ارائه آمار و ارقام نيروهاي انگليس و 

ايران و آمار تلفات دو طرف کم و بيش اختالفاتي دارند.

تاريخي،  منابع  براساس  اينکه  برغم  است،  ذکر  شايان 

حکمران بوشهر - ميرزا حسنعلي خان دريابيگي- از سرهنگ 

باقرخان براي مقابله با نيروهاي انگليس به بوشهر دعوت کرد، 

اما هم صدراعظم وقت ايران ميرزا آقاخان نوري و هم برخي از 

مورخان عصر قاجار تالش نموده اند که دليل شکست نيروهاي 

ايران و اشغال بوشهر توسط قواي انگليس را به حکمران بوشهر 

که از بازماندگان قوام الملک شيرازي بود، نسبت دهند. خان 

ملک ساساني مينويسد: »چون خبر رسيد که انگليس بوشهر 

را تصرف کرده است، ميرزا آقاخان صدراعظم به حضور )شاه( 

رفت و عرض کرد که قوام الملک بواسطة کشته شدن پدر خود 

حاجي ابراهيم  خان )کالنتر( در اين دولت تالفي کرده، بوشهر 

را به تصرف انگليس داد« )خان ملک ساساني، 1338: 50(.

از  نيروهايش  و  باقرخان  فراخواني  در  دريابيگي  اشتباه 

منطقة ريشهر به بوشهر و ترک سنگرهايي که تنگستانيها در 

اطراف قلعه ريشهر ايجاد کرده بودند، يکي ديگر از داليلي است 

که حکمران بوشهر را به خيانت متهم کرده اند. يا حسيني، با 

استناد به منابع عصر قاجار مينويسد: 

را  بوشهر  داشت  قصد  و  بود  خائن  باطن  در  که  بوشهر  حاکم 

تسليم انگليسيها کند، براي آنکه جلو سنگرسازي باقرخان را 

بگيرد و براي هدر دادن وقت، فرمان داد که باقرخان و افراد 

فرمان  باقرخان  شوند.  احضار  بوشهر  به  فرماندهي اش  تحت 

اما  شده  بوشهر  عازم  سرعت  با  و  داده  انجام  را  بوشهر  حاکم 

هنگامي که به پشت دروازه بوشهر رسيد، اجازه ورود به آنجا 

را نيافت و مجبور شد در بيرون از شهر اردو زند. باقرخان که 
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پي به خيانت حاکم بوشهر برده بود براي او پيامي فرستاد که 

بهمني طلب کردي؟  از  نميدادي، چرا  راه  به شهر  »چون مرا 

برابر  در  صبح  تا  محکم  سنگر  ده  ميتوانستم  من  امشب  چه 

دشمن به پايان برم«. دريابيگي تنها به گفتن اين جمله اکتفا 

کرد که »صالح وقت چنين اقتضا کرد، اکنون به زودي بازگرد« 

)هدايت، 1338: 721(.

مؤلف فارسنامه ناصري، پس از اينکه به ماجراي عدم اجازه 

ورود باقرخان و نيروهايش به شهر بوشهر اشاره مينمايد، به 

هليله  در  ربيع الثاني  نهم  روز  در  انگليس  لشکر  پياده شدن 

ميپردازد و ترکيب نيروهاي انگليس را اينگونه معرفي ميکند: 

سي ارابه توپ چهارپوند و پنج پوند و شش پوند و نه پوند بر 

لب دريا آوردند و هشت فوج سرباز هندي و سندي و بلوچ و 

عرب و انگليس در هليله نشستند و روز دهم را توقف کرده، 

ارابه توپ به جانب قلعه  شب يازدهم شش فوج سرباز و سي 

و  رسيدند  قلعه  کنار  به  وقت سحر  در  و  گرديد  روانه  بهمني 

و شيخ حسن  تنگستاني  احمدخان  رشيدش  پسر  و  باقرخان 

عرب دموخ چاهکوتاهي مالحظه کمي خود و بسياري دشمن 

هوا  چون  و  نشستند  استوار  قلعه  خاکريز  پشت  در  ناکرده 

روشن شد شروع در جنگ نموده و از جانب دريا گلوله توپهاي 

شصت پوندي باريدن گرفت و از خشکي گلوله سي اراده توپ 

به جانب قلعه رها کرده آتش جنگ مشتعل گرديد و تفنگچيان 

از  و  نموده  را  اندازي  تفنگ  بناي  ايستاده  مردانه  تنگستاني 

فتوري  جانبين  از  و  بود  برپا  جنگ  روز  نيمه  تا  صبح  طلوع 

نشد و چنان به هم نزديک شدند که جماعت تنگستاني کار 

از تفنگ گذرانيده با شمشير و کارد به سربازان انگليس حمله 

به  کشته ها  شماره  بکشتند،  را  انگليسيها  از  جماعتي  کرده، 

هفتصد و چهل نفر رسيد به عالوه پنجاه نفر مهندس و سردار 

و جراح معروف انگليس کشته گشت و بسياري زخمدار شدند 

)حسيني فسايي، 1367: 1/810(.

روز 11 ربيع الثاني/9 دسامبر، استاکر، فرمانده نيروهاي 

زميني و دريا دار ليک، نقشة هماهنگ اشغال بوشهر در سحرگاه 

اشغال  برنامة  کردند.  طراحي  را  دسامبر  12ربيع الثاني/10 

بدينگونه بود که نيروهاي استاکر از قرارگاه ريشهر بسمت شمال 

تا دروازة جنوبي بوشهر پيشروي کرده و همزمان با آن شناورها 

نيز مواضع بين راه را که ايرانيان در آنجا موضع گرفته بودند و 

 همچنين شهر بوشهر را بمباران کنند )باالرد، 1366: 301(.

شهر  مسکوني  نقاط  بمباران  خبر  از  که  بوشهر  حکمران 

آگاه شده بود، دستور تخليه و اخراج بخشي از ساکنان مناطق 

جنوبي شهر را که خانه هاي آنها از چوب خرما )کپرنشين( بود، 

صادر کرد. سديد السلطنه کبابي در اينباره مينويسد: 

ايران،  محاربة  براي  انگليسيها  که  هـ.ق   1273 سنة  در 

سوق کشتي و قشون به خليج فارس کردند و بوشهر را مفتوح 

داشتند. حکومت بوشهر با حسن علي خان دريابيگي پسر ميرزا 

علي اکبرخان قوام الملک بود. قبل از فتح بوشهر، دريابيگي 

از  که  نفوس  آن  بيوت  به  خصم  توپ  بشرارة  شايد  انديشيد 

چوب خرما بود، افتد و آن خانه ها آتش گيرد و کليه شهر از 

اين آتش سوزد، ناچار آنها را مجبور کرد به خارج از شهر رفته 

و سکونت کنند. مردم نيز به مناسبت اجبار، مساکن جديدة 

آباد« موسوم داشتهاند  آباد« و »ستم  خود را »جبرآباد«، »ظلم 

)سديد السلطنه کبابي، 1371: 51(.

مقاومت و ايستادگي باقرخان و يارانش در برابر نيروهاي 

انگليس از چنان اهميت و جايگاهي برخوردار است که همه 

جنگ  و  هرات  مسئله  دربارة  که  غير ايراني  و  ايراني  مورخان 

ايران و انگليس مطالبي نوشته اند، با تجليل و احترام از آنان 

ياد کردهاند. فراشبندي در اثري با نام جنگ انگليس و ايران 

اينکه به بيان پرشور و حماسي  از  در سال 1273 هـ.ق پس 

نيروهاي  برابر  در  احمدخان  فرزندش  و  باقرخان  مقاومت 

و  احمدخان  شهادت  از  پس  ميپردازد،  انگليسي  متجاوز 

تعدادي از نيروهاي تنگستاني در نبرد ريشهر چنين مينويسد: 

فاجعه يي  و  )تنگستانيها(  اينان  از  رشيدتر  قهرماناني  براستي 

انگيزتر  غم  و  و صحنه يي جگرسوز  واقعه مذکور  از  پردامنه تر 

تاريخ  در  انگليسيها  با  يارانش  و  احمدخان  جنگ  صحنة  از 

اگر  است  معتقد  )فراشبندي(  نگارنده  يافت.  نميتوان  فارس 

نماي  سرتاپا  آئينه  که  را  فارس  حادثه  پر  تواريخ  جزء  جزء 

ايام بشمار ميرود با کمال دقت ورق زده و در آن به استقصاء 

شگرف  و  تاريخي  سوانح  و  شورانگيز  وقايع  اگر  بپردازيم، 

در  يک  به  يک  جديد  و  قديم  کوچک،  و  بزرگ  از  را  فارسي 

نظر آورده با ديده يي کنجکاو از مدنظر قضاوت بگذرانيم، اگر 
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با  کيفًا  و  کمًا  فارس  قيام کنندگان  بزرگ  نهضتهاي  و  قيامها 

هيچگاه  کنيم،  تحليل  و  تجزيه  عميق  فکري  و  دقيق  نظري 

و  خونينتر  واقعه  اين  از  واقعه يي  تنگستان،  تاريخ  از  تاريخي 

و  باقرخان  مردانه  قيام  و  نهضت  از  نهضتي  و  قيام  جانسوزتر، 

فرزند رشيدش و اعوان و انصار فداکارش بزرگتر و عميقتر در 

نخواهيم  اخير  سال  يکصد  در  فارس  کهنسال  تاريخ  سراسر 

يافت )فراشبندي، 1365: 203(.

در نبرد قلعه ريشهر و »برج خلعت پوشان« که در سيزدهم 

بر  عالوه  گرفت،  قرار  انگليس  قواي  هجوم  مورد  الثاني  ربيع 

تفنگچيهاي تنگستاني، تعدادي از مبارزان چاهکوتاهي، دشتي 

رهبري  پرداختند.  انگليسيها  با  مبارزه  به  هم  دشتستاني  و 

فرماندهي  و  دموخ  عرب  خان  حسين  شيخ  با  چاهکوتاهيها 

توپچيان خلعت پوشان با حسن خان برازجاني و محمد خان 

دشتي بوده و مؤلف ناسخ التواريخ در اينباره مينويسد: 

بوشهر  از  باقر خان  هنگام سپيده دم  که  بود  روز  اين همان  و 

برسيد و هنوز از رنج راه نرسيده بود که جنگ پيوسته گشت 

و باقر خان و احمدخان، پسرش، و شيخ حسين چاهکوتاهي 

با چهارصد تفنگچي به قلت عدد و کثرت عدو )دشمن( نگران 

)لسان الملک  کردند  رزم  آهنگ  و چون شيران جنگي  نشدند 

سپهر، 1377: 3/1380(.

يک  در  ريشهر  قلعه  در  پيروزي  از  پس  استاکر  نيروهاي 

ستون، پيشروي خود را بسمت بوشهر آغاز کردند. در همين 

موقع ناوهاي جنگي با گشودن آتش، راه جنوبي ورود به شهر 

بسوي  که  ايرانيان  آتش بارهاي  به  و  کردند  را مسدود  بوشهر 

خشکي و دريا نشانه روي کرده و در ساحل مستقر شده بودند، 

که  مينويسد  کلي   .)301  :1366 )باالرد،  گشودند  آتش 

سربازان ايراني شجاعانه و متهورانه به آتش نيروهاي انگليس 

ناوهاي  آتش  ميان  در  چون  ايراني  سربازان  ميدادند.  پاسخ 

جنگي از يک سو و آتش سپاهيان هندي و انگليسي از سوي 

که  خطي  امتداد  در  بودند  مجبور  بودند،  شده  گرفتار  ديگر 

از پيش نشان کرده بودند بصورت راهروي که از انتهاي شبه 

جزيره بسوي مشرق و مدخل اصلي بوشهر کشيده شده بود، 

عقب نشيني کنند )کلي، 1373: 121(.

بوشهر  ايران بسمت شرق  نظامي  نيروهاي  راندن  با عقب 

از شهر  و حمايت  براي کمک  ارتباطي  راه هرگونه  )مشيله(، 

بوشهر که در سمت شمالي شبه جزيره قرار داشت، عماًل قطع 

گرديد و شهر کاماًل در محاصره نيروهاي انگليس قرار گرفت. 

در اين زمان مدافعان شهر ميبايست به تنهايي از شهر دفاع 

ميکردند.

استاکر، بتدريج نيروهاي خود را به قلعه خلعت پوشان1 در 

فاصله سه کيلومتري جنوب دروازه شهر بوشهر نزديک کرد. 

در برج خلعت پوشان، محمد خان دشتي و محمدحسن خان 

موضع  خود  نيروهاي  با  زيارتي  بيگ  محمدرضا  و  برازجاني 

گرفته بودند. نيروهاي انگليسي قصد انهدام قلعه را داشتند، 

نمودند.  توپ  ارابه  با سي  قلعه  گلوله باران  به  اقدام  نتيجه  در 

به  اقدام  نميديدند،  مقاومت  ياراي  خود  در  که  مدافعان 

عقب نشيني کرده و تعدادي بسمت شهر بوشهر رهسپار شدند 

)حسيني فسايي، 1367: 1/314(.

از فتح برج خلعت پوشان در فاصلة  نيروهاي استاکر، پس 

بافت قديم( موضع  از دو کيلومتري جنوب شهر )محلة  کمتر 

گرفتند. کنسولگري انگليس هم که در محلة کوتي در کنار دريا 

توپ  گلوله هاي  در معرض  قرار داشت،  غربي شهر  در ضلع  و 

خانه هاي ناوها قرار گرفت و خسارات عمده يي بر آن وارد شد 

)باالرد، 1366، 302(. دريا بيگي بار ديگر خواستار آتش بس 

استاکر  آنان  فرمانده  و  انگليس  نيروهاي  اما  بين طرفين شد، 

توپخانه  آتش  با  بلکه  ننهادند،  وقعي  خواسته  اين  به  تنها  نه 

ناوهايشان ديوارة جنوبي شهر بوشهر را بمباران کرده تا رخنه يي 

براي ورود سربازان به شهر باز نمايند )داد، 1386: 81(.

فرماندهان انگليسي تصور ميکردند که با تخريب استحکامات 

و سنگرهاي مدافعان شهر، نيروهاي انگليسي براحتي به تصرف 

از  ليک،  هنري  سر  که  همانگونه  اما  بود،  خواهند  قادر  شهر 

فرماندهان شرکت کننده در جنگ در نامه يي به فرماندار بمبئي، 

الفينستن، مينويسد: »عمليات جنگي آغاز شد و تبادل آتش به 

مدت دو ساعت ادامه يافت. در اين موقع مالحظه شد که دو 

1. قلعه خلعت پوشان در خيابان امام خميني )سنگي سابق( قرار داشت که پايگاه 
بسيج مرکزي بوشهر در آن قرار دارد.
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آتش بار ايراني که در خارج از شهر بوشهر مستقر شده بودند و 

از نوع ماالکوف کوچک بودند، يگانهاي شناور »سميراميس« و 

»فيروزه« را به ستوه مي آوردند« )همان: 69( همچنين مينويسد:

معروض ميدارد، در موقع تبادل آتش به بدنه، دکلها و بادبانهاي 

ايرانيان  آتش بارهاي  توسط  شرکت کننده  شناور  يگانهاي 

خسارت سنگيني وارد آمد، همچنين به ناوهاي سميرا ميس و 

فيروزه خسارات سنگيني وارد شد )همان: 70(.

فرماندهان  و  سربازان  مقاومت  شهر،  ورودي  دروازه  در 

مدافع  زيارتي،  بيگ  محمدرضا  يافت.  ادامه  همچنان  ايراني 

قلعه خلعت پوشان به مقاومت در برابر متجاوزان انگليسي ادامه 

داد تا آنجا که مؤلف ناسخ التواريخ مينويسد:

محمدرضا بيک با پنج سوار از دروازه شهر بيرون شد تا به طرفي 

بود.  او  با  نيز  عبدالرسول  زن شيخ  برادر  بيگ  حيدر  و  گريزد 

از  انگليس  سواران  از  جماعتي  تاختند  بيرون  دروازه  از  چون 

بر سر  را شمشيري  بيگ  و حيدر  گرفتند  ايشان شتاب  قفاي 

زده و از پاي در آوردند. محمدرضا بيگ روي بر تافت و دو تن از 

سواران انگليسي را با تيغ بگذرانيد، جماعت سواران به يکباره 

دهان تفنگها را بسوي او بگشادند چنانکه سي و پنج زخم گلوله 

برداشت و جان بداد )لسان الملک سپهر، 1377: 4/253(.

بيگ  محمدرضا  ايستادگي  و  مقاومت  حماسة  به  باالرد 

زيارتي و همرزمانش در برابر سربازان انگليسي اشاره نموده و 

بدون نام بردن از آن مجاهد ايراني چنين مينويسد: 

همراهانش  از  تن  با هشت  رؤساي جزء  از  يکي  روز صبح  آن 

با  بسيج طوايف  مورد  در  و کسب دستور  اطالعات  ارائه  براي 

چريکهاي نواحي مجاور به ديدار حاکم بوشهر آمده بود. رهبر 

نداشت در سرنوشت ساخلو شريک شود، شيوه  ]مزبور[ ميل 

سريع  حرکات  با  باز  عرصة  در  را  دشمن  که  بود  آن  او  رزم 

غافلگير کند نه اينکه محصور در ميان برج و باروي بجنگد. وي 

سوار بر يک ماديان شکيل عربي به اتفاق همراهانش ناگهان از 

دروازه شهر بيرون تاخت )باالرد، 1366: 203(.

همرزمانش  و  بيگ  محمدرضا  خونبار  سرنوشت  به  باالرد 

اشاره يي گذرا دارد و فقط مينويسد که درست در همان موقعي 

مورد  بود،  افرادش  و  رئيس  در دسترس  آزادي  و  زندگي  که 

گرفته،  قرار  هندي(   - )انگليسي  نفس  تازه  مهاجمين  هجوم 

هالک شدند )همان: 203(.

در روز 12 ربيع الثاني 1273 هـ.ق/10 دسامبر1856.م، 

بوشهر تسليم شد. نيروهاي انگليسي در اولين اقدام شروع به 

متالشي  را  مقاومت  کانونهاي  و  کردند،  عمومي  سالح  خلع 

و  دريابيگي  حسنعلي خان  ميرزا  استاکر،  بدستور  ساختند. 

ديگر  تن  هفت  با  منشي  رضاي  ميرزا  و  سرهنگ  مهدي خان 

 :1367 فسايي،  )حسيني  شدند  تبعيد  بمبئي  به  کشتي  با 

.)1/314

باالرد تعداد سربازان ايراني مستقر در بوشهر را دو هزار نفر 

مينويسد که در توصيف روحيه آنان و برخورد فاتحان انگليسي 

با آنها چنين آورده است: 

تمام آنها که حدود دو هزار نفر سرباز منظم ميشدند، بيرون 

آورده شده و پس از آنکه سالح خود را بر زمين گذاردند، در 

صفوفي بر روي خاک نشانده شده و بدين ترتيب تحت الحفظ 

اذهانشان  در  آنچه  به  نميتوان  رساندند.  صبح  به  را  شب 

شده  تعويض  نگهبانها  هرگاه  زيرا  خورد،  غبطه  ميگذشت 

فرياد  زندانيان  مي آمد،  پديد  ميانشان  در  جوشي  و  جنب  يا 

»االمان« سرداده، گويي عالمت اعدام آنها صادر شده است. اما 

ژنرال استاکر حتي اين فکر را نيز به خود راه نداد که زحمت 

اسارت آنها متحمل شود و روز بعد رها شدند. تمام تفنگهاي 

ميل  که  روزها  آن  و  بود  ممهور  )لندن(  برج  عالمت  به  آنان 

داشتيم ايران را بعنوان سدي در برابر روسيه تقويت کنيم از 

طرف انگليس به ايران هديه شده بود )باالرد، 1366: 303(.

مردم بوشهر که از اشغال شد توسط قواي انگليس هراسان و 

بيمناک شده بودند، به منازل روحانيوني چون »مجتهد بحريني« 

و  بيغوله ها  به  نيز  جمعي  و  برده  پناه  اردبيلي«  طاهر  »سيد  و 

خانه هاي خويش پناهنده شدند )هدايت، 1338: 723(.

استاکر، پس از اينکه اقدام به آزاد سازي اسرا کرد، دستور 

داد تا بازارها و مراکز تجاري بوشهر باز شده و مردم به کار و 

زندگي عادي خود برگردند. حسيني فسايي مينويسد: 

بوشهر  بندر  در  داروغه  و  شحنه  انگليس،  سردار  استاکر، 
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را  کاروانسراها  و  دکان  بازار  اهالي  که  نمود  حکم  و  گذاشت 

باز کرده و مشغول معاملت شوند. پس هفتصد گاو و دو هزار 

وارد  بودند،  از بصره خريده  پانصد جعبه خرما که  و  گوسفند 

بوشهر نمودند )حسيني فسايي، 1367: 1/315(.

فرمانده  دسامبر،  الثاني/11  ربيع   13 جمعه  روز  در 

بوشهر،  در  آرامش  و  نظم  برقراري  براي  انگليس،  نيروهاي 

فرمان 9 ماده يي زير صادر کرد:

اواًل، شهر بوشهر در تحت حکومت انگليس درآمده، از اينروي 

حکومت  تحت  در  که  آنان  عسکري  قانون  و  قواعد  به  بايد 

انگليس ميباشند، حقوق هيچ کس را از دست باز ندهند.

فقرة دوم، چنانکه حکمي مرقوم نشد، بندر بوشهر از زحمت 

عشاران )مأموران مالياتي( معاف خواهد بود.

فقرة سيم: االت حرب و اسلحه نزد هرکس باشد ضبط خواهد 

شد و بي اذن هيچگونه مسکرات خريد و فروش نشود.

فقرة چهارم: جز مسکرات هر چه از بندر بيرون برند يا در آرند 

بيع و شراي آن ممنوع نيست.

فقرة پنجم: بيع و شراي غالم و کنيز جايز نيست، همه آزادند.

اين شهرند، مادامي که بخواهند تحت  آنانکه در  فقرة ششم: 

حمايت انگليس خواهند بود.

فقرة هفتم: جز لشکريان و اهل پليس هيچ کس سالح جنگ 

بر ندارد.

و  آئين  به  کس  هر  انگليس اند  َعَلم  زير  آنانکه  هشتم:  فقرة 

و  دين  به  را  انگليس  دولت  کند،  خدا  اطاعت  خود  شريعت 

مذهب کسي کاري نيست.

دهند  مکافات  عسکري  قانون  به  را  جزيه  معاصي  نهم:  فقرة 

)خورموجي، 1363: 202(.

پس از استقرار نيروهاي انگليس در بوشهر و اشغال شهر، 

هراس آنان بيشتر از مبارزان تنگستاني، دشتي و دشتستاني 

خطري  احساس  چندان  دولتي  منظم  نيروهاي  از  و  بود 

نميکردند. به همين جهت، براي همراه سازي خوانين اطراف 

نمودند؛  بسيار  تالشهاي  تنگستاني،  باقرخان  بويژه  بوشهر، 

اينباره  سياستي که در نهايت به شکست روبرو شد. کلي در 

مينويسد: 

جونز )کنسول انگليس در بوشهر( با باقرخان، رهبر تنگستانيها 

تماس گرفت و او را تشويق کرد تا در برابر مقرري ماهيانه بطور 

محرمانه نيروهاي انگليس را ياري دهد و در همان حال سروان 

اغواي  بمنظور  خود  همراهان  از  يکي  معيت  در  برو«1  »ديس 

قبايل و طوايف جهت روگرداني از وفاداري نيم بند خود نسبت 

به شاه به مناطق ساحلي تا بندر ديلم مسافرت کرد.

اما  کاماًل موفق شد،  اهداف خود  اجراي  برو در  سروان ديس 

متأسفانه جونز که بعدها به مقام فرمانداري کل رسيد در برابر 

اقدامات خود بخصوص در مورد اخذ تعهدات کتبي از باقرخان 

بلکه رفتارش  نه تنها جواب رد شنيد  و بزرگان محلي بوشهر 

تقبيح هم شد )کلي، 1373: 136(.

فرماندهي  به  بوشهر  به  بمبئي  از  انگليس  دوم  لشکر  اعزام 

جيمز اوترام

اينکه  به  عنايت  با  بوشهر،  اشغال  از  پس  استاکر، 

عمليات  تداوم  براي  بمبئي  يا  لندن  از  جديدي  دستورالعمل 

اقدامي  گونه  هر  انجام  از  بود،  نرسيده  او  به  ايران  داخله  در 

خودداري ميکرد و حتي درخواست چارلز موراي را که در هفته 

دوم ژانويه 1857.م/جمادي االول 1273 هـ.ق به بوشهر آمد، 

براي هجوم به خرمشهر بي پاسخ گذاشت )همان: 135(.

فتوت معتقد است که شايد استاکر و نظاميان انگليسي از 

مقاومت سرسختانه تنگستانيها و همراهان دشتي و دشتستاني 

اندوه کشته شدن دهها  آنها مبهوت مانده بودند و  و بوشهري 

عاليرتبه يي  افسران  آنها  بين  در  که  ريشهر  نبرد  در  انگليسي 

نيز بودند بر قلب آنان سنگيني ميکرد )فتوت، 1383: 328(.

1 . Capt.H.F.Disbrowe
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قدر مسّلم، سختي راه بوشهر و شيراز و پيامدهاي نبرد در 

داخله ايران با باقرخان و ساير طوايف و نيروهاي دولتي نيز او را 

بيش از پيش مضطرب و مردد ميساخت. يک هفته بعد از انتشار 

خبر اشغال بوشهر، شاهزاده طهماسب ميرزا - والي فارس- به 

شجاع الملک نوري - برادرزاده آقاخان نوري صدراعظم - دستور 

داد تا از شيراز به جانب بوشهر رهسپار شود.

فوج  سواران  و  ايلخان  قلي خان  محمد  راستا،  همين  در 

قشقايي در فراشبند و رضا قلي خان سرتيپ فوج عرب که در 

کازرون بود، به سپاهيان شجاع الملک ملحق شدند. اين لشکر در 

جمادي االول 1273هـ.ق/3 ژانويه 1857.م به ننيزک در فاصلة 

نه کيلومتري برازجان رسيد و در همين ايام باقرخان تنگستاني و 

مبارزان دشتي و دشتستاني هم به اردو پيوستند و اظهار آمادگي 

براي دفاع و نبرد کردند )خورموجي، 1363: 204(.

با اينکه استاکر، از انجام هر گونه عملياتي در داخل ايران 

پيوسته  بوشهر  در  انگليسي  نيروهاي  اما  ميورزيد،  امتناع 

تقويت و تجديد قوا ميشد تا هم بر قدرت دفاعي آنها افزوده 

شود و هم براي عمليات جديد با مشکلي مواجه نگردد.

جهت  بمبئي  لشکر  جمعي  اوترام1،  جيمز  سرلشکر 

تحويل  و  بوشهر  و  خليج فارس  به  اعزامي  قشون  فرماندهي 

ژانويه/14   10 شنبه  روز  انگليسي  نيروهاي  هدايت  و 

جمادي االول از بمبئي به مقصد بوشهر حرکت کرد. قصد وي 

ادامة عمليات نبرد در داخل ايران بود )هنت، 1362: 62(.

يک هفته قبل از اعزام اوترام به منطقة خليج فارس و بوشهر 

انگليسي  متجاوزان  عليه  جهاد  حکم  ايران  علماي  طرف  از 

صادر شده بود.

فتواي جهاد علماي سراسر ايران عليه انگليس

انعکاس  و  انگليس  نيروهاي  توسط  بوشهر  اشغال  از  پس 

اين خبر در سراسر ايران، موجي از خشم و انزجار و اعتراض 

عمومي در کشور پديد آمد که پيامد آن صدور فتاواي علماء 

1. Moj, Gemes, outram

از جمله  انگليسي،  بود. مورخان  اشغالگران  با  بر جهاد  مبني 

عليه  ايران  علماء  عکس العمل  اين  که  مينمايند  تالش  کلي 

دهند  نسبت  او  اعظم  صدر  و  ناصرالدين شاه  به  را  انگليس 

)کلي، 1373: 137(؛ چنانکه کلي مينويسد: 

در روز 8 ژانويه شاه حکم جهاد صادر کرد. صدر اعظم در برابر 

انبوه زيادي از مردم تهران که در چهار گوشه مسجد شاه تجمع 

کرده بودند، حکم جهاد شاه را قرائت کرد. در آن فرمان، شاه از 

کليه مسلمانان با اعتقاد و با ايمان درخواست کرده بود از اسالم 

اکنون  و  کرده  ويران  را  هند  که  مسيحي  متجاوزان  برابر  در 

ميخواهند ايران را زير سلطه و نفوذ خود در آورند، دفاع نمايند 

)همانجا(.

قدر مسّلم، همفکري و همراهي ناصرالدين شاه با علما و 

مردم براي مقابله و مبارزه با نيروهاي انگليس تأثير گذار بوده، 

باشد.  کرده  را صادر  ايران حکم جهاد  شاه  که  آنچنان  نه  اما 

صدور حکم جهاد در صالحيت مرجعيت و روحانيت است.

قاجار  عصر  متقدم  منابع  از  التواريخ  ناسخ  و  الصفا  روضى 

براي  کشور  سراسر  در  علما  کوشش  و  تالش  به  که  هستند 

ايستادگي و مقاومت در برابر نيروهاي انگليس اشاره کرده اند. 

رجبي )دواني( معتقد است که مأخذ اين دو تاريخنگار عصر 

قاجار، روزنامه وقايع اتفاقيه بوده که شرح هجوم انگليس به 

انعکاس  آن  در  متناوب  بطور  تفصيل  يا  باجمال  ايران  جنوب 

مي يافت )رجبي )دواني(، نسخة دستنويس: 2(.

در  هيجاني  آنچنان  ايران،  جنوب  به  انگليس  لشکرکشي 

سراسر ايران پديد آورد که بمراتب فراگيرتر از سه دهه پيش 

از آن در جريان جنگ دوم ايران و روسيه )43-1242 هـ.ق/ 

1828-1827.م( در دورة فتحعليشاه قاجار بود. روضى الصفا در 

اينباره مينويسد:

چون اخبار منازعات سپاه انگليس و ورود زوارق )کشتيهاي( 

جنگي آنان در بنادر و سواحل فارس انتشار و اشتهار پذيرفت، 

و  شجاعت  و  )دليري(  بسالت  به  که  ايران  بالد  و  ديار  مردم 

لشکرکشي هميشه خوي و عادت داشته اند از اقطاع و احقاع 

)تجزيه کردن( ايران به جوش و خروش در آمدند، خون حميت 

آنان در عروق عصبيت به طغيان درآمد و نبض غضب ايشان در 
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پيکر مردي جريان يافت و از اطراف و اکناف عرايض چاکرانه 

به دارالخالفه به تواتر )پي در پي( گرفت و رخصت مجاهدت و 

جواز مبارزت طلبيدند و علماي ممالک محروسه نيز در ضمن 

ذريعه جات )وسيله ها( به اظهار حمايت شرع مبين و محافظت 

ممالک  تماميت  از  و  درآمدند  گفتار  به  سيد المرسلين  دين 

معروض  فرستاده  دارالخالفه  به  عريضه ها  ايران  محروسه 

داشتند که: »حکم جهاد داده ا يم و هر يک در شهري با چندين 

هزار کس منتظر اذن و اشارت شاهنشاهي بر پاي ستاده ا يم تا 

به هر جانب که اشارت رود، مبادرت شود.

اعزام يک سوم لشکربمبئي به خليج فارس و بوشهر

ژانويه   10 شنبه  روز  اوترام،  هنت،  کاپيتان  نوشتة  به 

از بمبئي به مقصد  1856.م/14 جمادي االول 1273 هـ.ق 

 .)62  :1362 )هنت،  کرد  حرکت   - بوشهر   - خليج فارس 

و  اوترام، لشکري جداگانه  نظامي مورد درخواست  واحدهاي 

مستقل از لشکر تحت امر استاکر بود که در بوشهر مستقر بود. 

با اينکه تأمين اين نيرو براي نمايندگي سياسي بمبئي مشکل 

و  ترکيب  شد.  برآورده  اوترام  درخواست  اما  ميرسيد،  بنظر 

استعداد اين نيرو به قرار زير بود:

دوم  هنگ  نظام،  پياده   64 هنگ  سلطنتي،   78 هنگ 

سبک  سوم  واحد  پونا،  نظام  سواره  واحد  بمبئي-   - اروپايي 

اسلحه بمبئي، واحد 26 بومي - بمبئي - گروهان 4 تفنگداران، 

مهندسي )کلي،  واحد  و  توپخانه  واحد  بلوچها،  دوم  گروهان 

1373: 138(. تعداد اين نيرو عبارت بود از 3500 نفر بانضمام 

300 سوار و 18 توپ )باالرد، 1366: 308(.

لندن  و  بمبئي  در  انگليس  دولتمردان  که  شرايطي  در 

و در صدد  داشتند  را  ايران  داخله  در  ادامه جنگ  به  تصميم 

تقويت و افزايش نيروهاي خود بودند، در دربار تهران و ايالت 

فارس بالتکليفي و بي توجهي کاماًل مشهود بود.

قريب به يک هفته بعد از اشغال بوشهر توسط قواي استاکر، 

مؤيد الدوله، والي فارس، فرمان حرکت به مهر علي خان بسمت 

بوشهر داد. ميرزا محمد خان قاجار، سرکشيکچي باشي که از 

بود،  شده  بوشهر  مأمور  پايتخت  در  ساکن  دولتمردان  طرف 

روز چهارشنبه 4 جمادي االول 31/1273 دسامبر 1856.م 

از تهران عازم بوشهر شد، اما اين نيرو آنقدر غير مسئوالنه و به 

کندي عازم جبهه هاي جنگ در بوشهر بود که پس از هفته ها 

ژانويه 1857.م در حالي که  الثاني 1273هـ.ق/  در جمادي 

اوترام در بوشهر بود، به شيراز رسيد )حسيني فسايي، 1367: 

.)1/315

مؤيد الدوله که از تهران تقاضاي نيرو کرده بود در اقدامي 

شبهه انگيز به پيشنهاد و اعزام نيرو از طرف بزرگان و ايالت 

فارس پاسخ منفي داد و تنها کمکهاي مادي آنان را پذيرفت 

)همانجا(. عالوه بر موارد فوق، تعلل و کندي نيروهاي تحت 

الملک- در رسيدن به جبهه  امر مهرعلي خان نوري - شجاع 

جنگ در بوشهر قابل تأمل و بررسي است. وي در 16 يا 17 

ربيع الثاني 1273 هـ.ق/ 14 يا 15 دسامبر 1856.م با چند 

فوج سپاهي و 4 عراده توپ به فراشبند رفت. پنج روز در آنجا 

توقف کرد، محمدقلي خان ايلخان فارس که در فراشبند بود، 

براي دفاع اظهار آمادگي کرد و با سيصد سوار قشقايي و عده 

رضاقلي خان،  و همچنين  توپ  عراده  دو  و  تفنگچي  کثيري 

سرتيپ فوج عرب که در کازرون بود، به اردوي شجاع الملک 

ملحق شدند.

در 15 ژانويه اوترام از بمبئي به قصد بوشهر رهسپار شد. 

دوم  لشکر  جمعي  نظام  پياده  تيپ  نخستين  بعد  روز  چهار 

-  بومي  جديد اعزامي که شامل هنگ 26 پياده نظام بمبئي 

و هنگ 18 کوهستاني -  به فرماندهي هنري هيوالک- بدنبال 

يک   .)343  :1383 )فتوت،  شد  خليج فارس  رهسپار  اوترام 

هفته قبل از ورود اوترام به بوشهر مالقاتي بين اوترام و جاکوب 

روي داد که طي آن اوترام، خواستار حضور هنگ سواره نظام 

هند در خليج فارس شد. سرانجام نه تنها هنگ سواره نظام پونا 

نظام  و سواره  مهاراتا  واحدهاي  بلکه  گرديد،  اعزام  بوشهر  به 

پونا که براي خدمت در سند اختصاص يافته بود نيز به بندر 

بوشهر اعزام گرديد. 

بود  اوترام  با  آنان  فرماندهي  که  کمکي  نيروهاي  تمامي 

در نخستين هفته مارس رهسپار خليج فارس شدند و آخرين 

واحدي که ميبايست اعزام شود، هنگ چهاردهم سواره نظام 
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ارتش  سوم  يک  که  است  معتقد  کلي  بود.  اسلحه  سنگين 

بمبئي به ايران اعزام گرديد )کلي، 1378: 102(.

ژانويه  هـ.ق/27   1273 الثاني  جمادي  اول  در  اوترام 

 8 شنبه  سه  در  بعد  هفته  يک  و  رسيد  بوشهر  به  1857.م 

)فتوت،  شد  خوشاب  منطقه  عازم  فوريه  الثاني/3  جمادي 

.)343 :1383

جنگ خوشاب

اوترام و نيروهايش که در روز سه شنبه 8 جمادي الثاني 

1273 هـ.ق از بوشهر بسمت برازجان حرکت کرده بود، روز 

به  مايل   26 قريب  طي  از  پس  الثاني  جمادي   9 چهارشنبه 

نيروهاي   .)65  :1362 )هنت،  رسيد  چاهکوتاه  روستاي 

انگليس به پيشروي خود ادامه دادند تا شب هنگام در حالي 

اتراق  روستاي خوشاب  حوالي  در  ميباريد  باران شديدي  که 

نمودند )باالرد، 1366: 308(.

فرمانده سپاه  الملک،  به شجاع  نوري  محمد صادق خان 

از چاهکوتاه عبور کرده  انگليس  ايران، خبر داد که نيروهاي 

و بسمت برازجان در حرکتند. شجاع الملک با سه فوج سرباز 

و 500 سوار و 12 عراده توپ آماده رويارويي با سپاه انگليس 

جنگ  کتاب  مؤلف   .)1/316:1367 فسايي،  )حسيني  شد 

ايراني  انگليس و جدايي هرات دربارة تعداد نيروهاي  ايران و 

مستقر در برازجان گزارش ديگري داده و مينويسد: »فرماندة 

قشون ايران - شجاع الملک- در اردويي در برازجان حدود 75 

کيلومتري بوشهر در پناه کوهستان مستقر بود. او آنجا حدود 

هفت هزار نيرو و هفتاد توپ داشت و اميدوار بود که دوازده 

هنگ و 35 توپ کمکي از راه برسد« )انگليش، 1382: 132(.

در حالي که دو نيرو براي رويارويي با يکديگر در شرايط 

سخت طوفان و باران آماده ميشدند، حسيني فسايي مينويسد 

انگليس  سردار  رسيد  خبر  باقرخان  سرهنگ  جانب  از  که 

)اوترام( با سپاه خود قصد شبيخون به اردوي شما را دارند و 

شجاع الملک براي محافظت از اردو مراجعت کرد و بعد از چند 

فسايي،  )حسيني  رسيد.  آنها  جاي  به  انگليس  لشکر  ساعت 

.)1/316 :1367

باربارا انگليش، گزارش باقر خان را تأييد نموده و مينويسد: 

قواي  به  اوترام  االول،  جمادي   28 فوريه/   6 جمعه،  روز 

نزديک  تنگة  مدخل  به  را  ايران  قشون  تا  داد  فرمان  خود 

شده،  لغو  دستور  اين  که  بود  خوش اقبالي  بکشاند.  برازجان 

از  عاملي  اعضاي  توسط  اوترام  جيمز  سر  که  دارم  اعتقاد  من 

اين کار منصرف شد. باور ندارم که کسي از اين عمليات زنده 

و  بودند  انتظار  در  ايرانيان  نقل کند.  را  تا حکايت  بازميگشت 

آرزويشان اين بود که ما را به تپه ها کشانده و همه را قتل عام 

کنند )انگليش، 1382: 134(.

غلط  اطالعات  که  آمده  دولتي  گزارشهاي  از  يکي  در 

تنگستاني  باقرخان  توسط  انگليسي  نيروهاي  تعدادي  دربارة 

سبب گرديد تا شجاع الملک از برازجان بسمت ننيزک )پانزده 

کيلومتري جنوب برازجان( و دالکي )در فاصلة بيست کيلومتري 

شمال برازجان( عقب نشيني کند. در اينباره آمده است: 

باقرخان  پيک  طريق  از  )برازجان(  اردو  به  رسيدن  از  پس 

دشتي ]تنگستاني[ خبردار شديم که نيروهاي اصلي انگليسيها 

متشکل از سيزده هزار پياده، هزار سواره و 28 عراده توپ در 

حال نقل و انتقال است و در نظر دارد روز بعد دست به جنگ 

و  درست  را  آن  همه  که  خبر  اين  رسيدن  متعاقب  زند.  ما  با 

مطمئن پنداشتند، فرمانده نقشه سوق الجيشي خود را تغيير 

داد و شوراي جنگي اعالم کرد با سه هزار سرباز و پانزده عراده 

برابر قدرت  با چهار  انتظار دشمني  توپ احمقانه است که در 

بنشينيم و به اين دليل تصميم گرفته شد به تنگه هاي ننيزک 

و دالکي عقب بنشينيم )پوالک، 1368: 286(.

تاريخنگاران  شيوة  به  قاجاري  گزارش نويس  مسّلم،  قدر 

و  عقب نشيني  علت  و....(  التواريخ  )ناسخ  قاجار  عصر  دولتي 

را  شجاع الملک  فرماندهي  به  ايران  دولتي  نيروهاي  شکست 

اطالعات اغراق آميز پيک باقرخان ميداند، در حالي که کاپيتان 

هنت به موضوعي اشاره ميکند که بايد علت ناکامي و تخليه 

مينويسد: هنت  کرد.  جستجو  آنجا  در  را  برازجان   اردوگاه 

»در موقع حرکت شنيده شد که ايالت و عشاير اين حدود که 

جزء سپاه دشمن )ايرانيان( صف آرايي کرده اند و قويترين افراد 

خصم بشمار ميروند با صاحب منصبان دولتي بهم زده و اردو را 

ترک گفته اند« )هنت، 1362: 95(.
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گزارش نويس گمنام ايراني در جاي ديگري از نوشتار خود، 

علت عقب نشيني نيروهاي ايراني بسمت روستاي دالکي، نجات از 

انبار مهماتي ميداند که در صورت انهدام ممکن بود تلفات زيادي 

)پوالک، 1368: 286(.بنابرين  نمايد  وارد  به سربازان خودي 

شجاع الملک  عقب نشيني  علت  ميشود  مالحظه  که  همانگونه 

بلکه  نبود  آنان  رزمي  امکانات  و  انگليس  نيروهاي  تعداد  صرفًا 

با  جنگ  به  ايران  نيروهاي  فرمانده  اعتماد  عدم  و  بي اعتنايي 

متجاوزان انگليسي و اعتقاد به نوعي دفاع در حال گريز بود.

اوترام بعد از عقب نشيني نيروهاي ايراني بسمت کوهستان 

تعقيب  زيرا  گرفت،  بوشهر  به  مراجعت  به  تصميم  دالکي 

نيروهاي ايراني در گردنه هاي صعب العبور را عاقالنه نميدانست. 

شده  آگاه  انگليسي  نيروهاي  عقب نشيني  از  که  شجاع الملک 

خود  کار  دستور  در  را  دشمن  نيروهاي  به  حمله  طرح  بود، 

قرار داد. حدود ساعت يازده شب در حوالي روستاي خوشاب، 

نيروهاي انگليسي مورد شبيخون قرار گرفتند. تاريکي شب و 

فريادهاي بلند نيروهاي ايراني، نظم سپاه انگليس را بر هم زد 

و آنان را وحشت زده و پريشان کرد )انگليش، 1382: 311(.

شجاع الملک از شمال و ايلخاني از سمت جنوب به نيروهاي 

انگليسي حمله کردند. سهراب خان، برادر زادة ايلخاني با جمعي 

رشادت  با  بود،  ايلخاني  جمعيت  الجيش  مقدمه  که  سواره 

تمام به قواي انگليس حمله کرده و جنگ آنچنان مغلوبه شد 

که از تفنگ گذشته با سر نيزه و خنجر جمعي از طرفين در 

.)206  :1363 )خورموجي،  شدند  ور  غوطه  خون  و   خاک 

شد.  بيهوش  افتاده،  اسب  از  جنگ  دار  و  گير  در  اوترام 

فرمانده ستاد، کلنل لوگارد جاي او را گرفت و آنگونه که هنت 

اطالعي  پيشامد  اين  از  هيچکس  بعد  روز  صبح  تا  مينويسد 

حاصل نکرد )هنت، 1362: 167؛ يا حسيني، 1385: 127؛ 

باالرد، 1366: 188(.

با هجوم سنگين نيروهاي ايراني، سربازان انگليسي قصد 

بدليل  ولي  کنند،  نشيني  عقب  چاهکوتاه  بسمت  داشتند 

بسمت  ايلخاني  نيروهاي  بويژه  ايرانيها  حمالت  گستردگي 

انگليس  نيروهاي  بمباران  کردند.  عقب نشيني  شيف  جزيره 

)خورموجي،  داشت  ادامه  سحر  تا  نيم  و  ساعت  سه  بمدت 

1363: 206( و تلفاتي چند به همراه داشت. بنوشتة باالرد، 

چندين نفر از سربازها و همراهان اردو کشته و زخمي، ستوان 

دست  از  را  خود  پاي  نيز  چهارم  و  شصت  فوج  از  گرينتري1 

شدن  مجروح  از  بعد  که  لوگارد   .)311  :1366 )باالرد،  داد 

اوترام، فرماندهي قواي انگليس را بعهده داشت، با استفاده از 

تاکتيک سکوت، موقعيت نيروهايش را بخوبي حفظ کرد. به 

دو  در  انگليسي  نيروهاي  که  معلوم شد  هنگام رسيدن صبح 

هزار قدمي سربازان ايراني قرار دارند.

پياده نظام انگليس پشت سر تپه آن طرفتر در گودي دشت 

قرار گرفته بود و در طرف راست آن در يک نخلستان يک هزار و 

دويست سوار موضع گرفته بودند با استفاده از فضاي بين تپه ها 

با هيجده توپ کاليبر بلند از مواضع خود دفاع ميکردند. آرايش 

سپاه انگليس بسيار خوب بود، در حالي که نيروهاي ايراني در 

دشتي بدون حفاظ قرار داشتند )پوالک، 1368: 278(.

قشقايي  شيرازي،  سربازان  از  نفر  پانصد  مجدد  هجوم  با 

زير  که  ايراني  نيروهاي  شد.  آغاز  جنگ  ديگر  بار  عرب،  و 

نيروهاي  توپخانه سنگين دشمن و هجوم سازمان يافته  آتش 

قابل مالحظه يي  تلفات  اينکه  با  بودند،  گرفته  قرار  انگليس 

جز  چاره يي  در نهايت  اما  کردند،  وارد  انگليسي  سربازان  بر 

نداشتند. شجاع الملک دستور عقب نشيني صادر  عقب نشيني 

کرد و نيروهاي ايراني تا قبل از ظهر به برازجان عقب نشيني 

کردند )فتوت، 1383: 356(.

شجاع الملک که جان خود را در خطر ميديد تا کنار تخته 

با عقب نشيني سربازان  گريخت )خورموجي، 1363: 206(. 

عمليات  روز  همان  يازده  ساعت  تا  خوشاب،  جبهه  از  ايراني 

گرديد.  برقرار  در جبهه جنگ  نسبي  آرامشي  و  يافت  خاتمه 

سربازان انگليسي باقيمانده روز را در روستاي خوشاب در کنار 

ميدان نبرد به سر بردند )باالرد، 1366: 312(.

1. Green Tree
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تلفات نيروهاي ايران و انگليس در نبرد خوشاب

در ميان گزارشهايي که به بيان آمار و ارقام تلفات نيروهاي 

مفصل  نوشتار  ميپردازد،  خوشاب  نبرد  در  ايران  و  انگليس 

کاپيتان هنت که با نام کتاب جنگ انگليس و ايران در سال 

ايران و  1273 هجري قمري به چاپ رسيده و مقاله »جنگ 

داشته  حضور  نبرد  صحنه  در  نفر  دو  هر  که  باالرد  انگليس« 

قديميترين  ميباشد،  يکديگر  تکميل کننده  آنان  اطالعات  و 

اسناد و روايت از جنگ ايران و انگليس در دورة ناصرالدين شاه 

از منظر روايتگران انگليسي است. گزارش تلفات جنگ ايران 

و انگليس در کتاب کاپيتان هنت، فرماندة دوم اين جنگ که 

بعد از تصرف بوشهر به ايران آمد، از منابع مستندي است که 

به شرح اين واقعه ميپردازد. وي مينويسد:

در دهم ژانويه 1875.م/1273هـ.ق عده يي که نويسنده اين 

سطور در جزء آنها افتخار خدمتگزاري داشت و بمنزلة لشکر 

دوم مأمور به ايران بود، از بمبئي حرکت کردند. ميجر جنرال 

استاکر نيز فرمانده اول لشکر بود که قباًل به ايران گسيل شده 

و بوشهر را تصرف کرده بود )هنت، 1362: 91(.

هنت دربارة تلفات اين جنگ در نبرد خوشاب مينويسد: 

ايرانيها در اين جنگ متجاوز از هفتصد نفر تلفات دادند و عده 

آن  از  حتمًا  و  گرديدند  مجروح  کلي  به  ايشان  از  هم  زيادي 

از لشکر دشمن چند  جماعت نيز چندين نفر هالک شده اند. 

نفر هم که يکي دو نفرشان از اشخاص مهم بودند، بدست ما 

افتادند، ولي از طرف ما فقط يک صاحب منصب و هيجده نفر 

نظامي  نفر  شانزده  و  نفر صاحب منصب  و چهار  نظامي کشته 

باروبنه  اطراف  پاسبانان  از  نفر  چند  بعالوه،  شدند.  مجروح 

اردوي ما نيز در موقع شبيخون ايرانيها به قتل رسيدند که در 

حساب فوق منظور نگرديده است )همان: 68(.

همانگونه که مالحظه ميشود در گزارش وي تعداد مقتولين 

انگليسي جمعًا نوزده نفر و مجروحين بيست نفر آمده و اين 

در حالي است که هنت به تعداد کشته شدگان نگاهبان باروبُنه 

اشاره يي نمينمايد.

باالرد نيز دربارة تلفات دو طرف چنين مينويسد: »تلفات 

بريتانيايي ها در اين عمليات )نبرد خوشاب( حدود صد کشته 

و مجروح بود. از دشمن حداقل هفتصد کشته بر صحنة نيرو 

باقي ماند. مقدار هنگفتي اسلحه و مهمات نيز بر جاي ماند« 

)باالرد، 1366: 313(.

ايران در نبرد خوشاب، بنظر ميرسد  صرفنظر از شکست 

تلفات  دقيق  تعداد  بر  گذاشتن  سرپوش  قصد  انگليسيها  که 

تا در  و همين عامل سبب گرديده  نيروهاي خودشان داشته 

گزارش آمار کشته شدگان و زخميها ناهماهنگ عمل نمايند.

در  ايران  با  انگليس  جنگ  از  مفصلي  شرح  از  پس  کلي 

منطقة خوشاب در اينباره مينويسد:

در ساعت يازده صبح جنگ با شکست کامل قواي ايران پايان 

يافت و نيروهاي ايران با سرعت و شتاب از ميدان جنگ فرار کردند 

طوري که واحدهاي پياده نظام انگلستان نتوانست آنها را تعقيب 

کند. در اين نبرد تقريبًا هفتصد نفر از سربازان ايراني جان باختند 

و تمامي وسايل و ساز و برگ نظامي آنها به اضافه دو عراده توپ 

در اطراف ميدان جنگ پراکنده گرديد. تلفات نيروهاي انگليسي 

هم عبارت بود از کشته شدن يک افسر، نه سرباز و زخمي شدن 

پنج افسر و 57 سرباز که شش نفر از اين سربازها بعدها به عّلت 

جراحات وارده، از پاي درآمدند )کلي، 1378: 107(.

زخميهاي  و  مقتولين  به  کلي  و  باالرد  اوترام،  گزارشهاي 

و  دارد  اشارت  بوشهر  به  انگليس  نيروهاي  مرحلة دوم هجوم 

از کشته شدگان مرحلة نخست، آمار و ارقامي ارائه نکرده اند. 

انگليس  نيروهاي  اول لشکر کشي  بنظر ميرسد که در مرحلة 

به قلعه ريشهر بدليل مقاومت سرهنگ باقرخان و نيروهايش 

تعداد تلفات فرماندهان و سربازان انگليس بيشتر بوده است.

در  خليج فارس،  به  اعزامي  قشون  فرمانده  استاکر،  ژنرال 

نامه يي به ژنرال فرماندهي ستاد ارتش بمبئي به تاريخ 12 دسامبر 

1856.م، دربارة تلفات نيروهاي انگليس چنين مينويسد: 

دشمن  ساختن  پراکنده  عمليات  در  ما  نيروهاي  گذشته  روز 

که در قلعة قديمي هلنديها )قلعه ريشهر( با استحکامات زياد 

موضع گرفته بودند، اقدامات برجسته يي به نمايش گذاشتند. 

در اين عمليات تلفات وارده به نيروهاي ما هرچند از نظر کمي  

اندک بود، اما عمدتًا افسران را شامل گرديد و با کمال تأسف 
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مالت،  دوم  سرهنگ  و  استاپفورد  سرتيپ  ميرسد  عرض  به 

فرماندهي هنگ سواره نظام سبک اسلحه در اين عمليات جان 

باختند. سروان وود برغم جراحت شديد، رو به بهبودي است. 

نيز  نظام  پياده  هنگ  پرسنل  وارن،  ستوان  و  اترسون  ستوان 

مجروح شدند که دو ستوان مذکور به علت جراحات وارده جان 

سپردند1 )داد، 1386: 166(.

که  کمپاني  جنگ  آخرين  کتاب  مؤلف  انگليش  باربارا 

نگاهي منتقدانه و طنزآميز به محاصره هرات و جنگ ايران و 

انگليس در سال 1856 .م/1273هـ.ق دارد، دربارة مقاومت 

و ايستادگي نيروهاي ايراني به فرماندهي باقرخان تنگستاني و 

فرزندش در برابر نيروهاي انگليس چنين مينويسد: 

بود،  وحشتناکي  پيشروي  نوشت:  براون بعدها  ستوان 

بالفاصله  داشت،  نگه  را  مستقيمي  خط  امکان نداشت  تقريبًا 

گلوله باران آغاز شد.

افسر ديگري مينويسد: بمحض اينکه دشمن آتش گشود، 

سه نفر کشته شدند. آسمان پر از گلوله بنظر ميرسيد. اولين 

بار بود که زير چنين آتشي قرار داشتم. من فقط شمشير به 

شکر  واقعًا  ميماندم.  باقي  منتظر  ميبايست  و  داشتم  همراه 

ميکنم که نجات يافتم. پياده نظام بيستم بومي بمبئي، هنگ 

سعي  کدام  هر  چهارم  و  شصت  هنگ  و  بمبئي  ارپائيان  دوم 

کردند از دو شکاف قديمي ديوارهاي ريشهر رخنه کنند.

اولين کسي که باالي ديوار قلعه رسيد، کاپيتان »ج،1، وود« 

تعداد  ناگهان مورد هجوم  بود که  بومي  بيستم  نظام  پياده  از 

زيادي از افراد قلعه قرار گرفت. اين افراد او را هدف قرار دادند 

و  ميداد  ادامه  نبرد  به  همچنان  او  اما  کردند،  باران  گلوله  و 

توانست دشمن مقابل خود را با شمشير از پاي درآورد.

بودند،  شده  کشته  که  بريتانياييها  از  قليلي  عدة  صبح، 

شصت  هنگ  از  »استاپفورد«  فرمانده  شدند.  سپرده  خاک  به 

تير  ريشهر(  )قلعه  هلنديها  قديمي  قلعه  خاکريز  در  و چهارم 

يادبودي  لوح   ، واترسون  وارن  مناسبت کشته شدن  به  که  است  ذکر  شايان   .1
در بمبئي تهيه گرديد که متن آن اشاره به کشتهشدن آن دو افسر انگليسي در 
هجوم به ايران در قلعه ريشهر دارد و اين لوح که تصوير آن در متن ارائه گرديده 
از سنگ مرمر نفيس است که سالها درکليساي گريگوري بوشهر نگهداري ميشد.

خور دو جان سپرد. سرهنگ »مالت« از هنگ سوم سواره نظام 

نيز توسط يک ايراني که خودش جان او را نجات داده بود، از 

پشت تير خورده بي درنگ کشته شد )انگليش، 1382: 116(.

همين نويسنده دربارة تلفات نيروهاي انگليس و ايران در 

نبرد خوشاب مينويسد: »هفتصد کشته ميدان جنگ برجاي 

مانده که تعداد زيادي از آنان ايرانيان بودند که به هنگام فرار 

کشته شدند. گروهان شش و سواره نظام نامنظم آنقدر فراريان 

را کشتند که خسته شدند« )همان: 138(. انگليش براي اينکه 

به رفتار سبعانة انگليسها در برخورد با نيروهاي ايراني توجيه 

نمايد، چنين ادامه ميدهد: »بنظر اين کشتار مجاز بود، زيرا 

ايرانيان غالبًا هر قواي يافت شدة مهاجم و حتي اسيران خود را 

حتي پس از درخواست امان ميکشتند« )همانجا(.

انگليش تعداد کشته هاي ايران در جنگ خوشاب را بسيار 

زياد ميداند، اما او هم مانند بسياري از نويسندگان انگليسي 

آمار و ارقام دقيقي از مقتولين انگليس در جنگ ارائه نمي نمايد.

گزارشگران ايراني هم که در همان زمان در جبهه جنگ 

هرچند  نموده اند،  تهيه  گزارشهايي  و  يافته  حضور  خوشاب 

مانند  نيز  آنان  اما  نموده اند،  ارائه  واقع بينانه يي  گزارشهاي 

گزارشگران انگليس از مبالغه خود داري نکرده و تالش کرده اند 

که آمار و ارقام مقتولين دشمن را باال ببرند.

از جمله اين گزارشگران، افسر گمنامي است که از سپاه 

ايران مامور اين گزارش شده و در اينباره مينويسد: 

و  مردگان  نظامي  راپورت  بايد  که  از مالحظه حکم جنابعالي 

نمايم، سرافراز شده  را  زخمداران جنگ خوشکاب )خوشاب( 

گشته،  خدمت  انفاذ  که  حده  علي  سياهه  تفصيل  موافق  و 

معلوم ميشود که اکثر شجاعان و مجروحان اسالم شفا يافته، 

از هالکت رسته اند و نيز موافق حکم از رساندن راپورت صحيح 

تا  برازجان  به  ايراني  قاهره  افواج  رسيدن  از  بعد  که  جنگي 

به  را  اين حکم  که  بسيار خوشحالم  افتاده،  اتفاق  را  ايام  اين 

بنويسيم  صحيح  قسمي  به  را  تفصيل  و  آورده  عمل  طوري 

 که دشمن و دوست، هيچ يک را ايرادي بر آن نتوانند گرفت

)سلطاني مقدم، 1390: 558(.
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احتمااًل، گزارشگر پزشکي است که در خدمت نظام و قشون 

دورة ناصري بوده و در جريان گرفتن آمار کشته ها و زخميها 

گزارش مفصلي هم از جنگ 1273 هـ.ق ارائه نموده است. 

بطول  ماه  چهار  که حدود  انگليس  و  ايران  دوم  در جنگ 

انجاميد، به روايت صاحب منصبان و گزارشگران ايراني به دليل 

نداشت.  فاتحي  بوشهر  به  برازجان  از  انگليسيها  عقب نشيني 

داليل فرماندهان ايراني از جمله شجاع الملک از اينکه در اين 

جنگ شکست نخورده اند، اين بود که انگليس، برازجان را رها 

کرد و بسمت بوشهر عقب نشيني نمود. ديگر خودکشي ژنرال 

استاکر، فرمانده مرحلة اول هجوم انگليس به بوشهر، بود که 

ايرانيان اين واقعه را دليلي بر پيروزي خود ميدانستند. کاپيتان 

هنت با رويکردي انتقادي به اين مسئله چنين مينويسد:

گزارش اين عقب نشيني در منابع ايراني، همراه يادآوري دالوريها 

و رشادتهاي ايرانيان و حسن تدبير فرماندهان قشون ايراني آمده 

است. ايرانيها در نقل اين اخبار، فوق العاده زيرکي به خرج داده اند؛ 

يعني از طرفي قورخانه يي که ما آتش زده بوديم، به طرز ديگر 

تعبير کرده و آن را مهمات جنگي اردوي خود ما قلمداد کردند و 

از طرفي ديگر، توپهاي ايشان را هم که ما غنيمت گرفته بوديم، 

مينويسند به گل فرو رفته بود )هنت، 1362: 61(.

و  واضح  نوشتار  اين  خوانندگان  همه  براي  امروز  هر چند 

نيروهاي  هـ.ق،   1273 جنگ  واقعي  پيروز  که  است  مبرهن 

انگليس بودند که سرانجام به تحميل عهدنامه ننگين پاريس 

بر دولت ايران و جدايي هميشگي افغانستان از ايران انجاميد، 

اما راوي جنگ خوشاب در بخش ديگري از گزارش خود چنين 

مينويسد:

فاصلة  در  که  است  عجيب  و  غريب  بسيار  جنگ  اين  تفصيل 

هشت ساعت، چندين مرتبه فرقتين غالب و مغلوب يکديگر 

جنابعالي  دور انديش  حزم  و  عقل  به  واگذار  را  اين  و  گشتند 

مينمايم که آيا فتح از جانب ما بود يا از جانب دشمن و موافق 

خيال کمترين اين است که فتح را کسي مينمايد که مقصود 

خود را از جنگ حاصل کند و هلل الحمد که مقصود ما حاصل 

گشت و به چند دليل انگليس مغلوب و مقهور شد: 

دليل اول اينکه انگليسيها به خيال اين به برازجان آمدند که 

ابوشهر  به  مراجعت  در  نتوانسته  برسانند،  شيراز  به  را  خود 

مجبور گشتند و اگر احيانًا فتحي نموده بودند، هرگز مراجعت 

نميکردند. 

و  رفتند  تعجيل  درنهايت  مراجعت،  حين  اينکه  دويم  دليل 

هرگز لشکر مظفر به اين قسم برنميگردد.

نفر  هزار  تا  را  ايشان  مقتولين  و  مجروحين  اينکه  سيم  دليل 

شمرده و همه در اين باب متفق القوالند. 

اوتوران  جنرال  بودند،  کرده  فتحي  اگر  اينکه  چهارم  دليل 

)استاکر( هرگز خودش را از خجالت به قتل نميرساند و از اين 

جنگ اگر چه صرفه يي نبرده و منفعتي نکرديم، اقاًل انگليسيها 

از  را  و کسي  نيست  بازيچه  ايران  با  فهميدند که جنگ کردن 

هوا  و  نباريده  باران  اگر  که  بود  يقين  نميباشد.  باکي  ايشان 

بود، ولي  به هم نميرساند، کارها طور ديگري شده  اغتشاش 

خواست خدا چنين بوده و در اين چند روز به سربازان از بدي 

از دست  رسيده،  اذيت  و  از جنگ ضرر  زياده  هوا  بارندگي  و 

افتادند )سلطاني مقدم، 1390: 563(.

همانگونه که مالحظه ميشود، گزارشگر جنگ، علت اصلي 

و  داده  نسبت  هوا  بارندگي  و  بدي  به  ايراني  نيروهاي  تلفات 

نفر  هزار  يک  از  بيش  را  انگليس  نيروهاي  آمار کشته شدگان 

محاسبه مينمايد.

سپس، گزارشگر مذکور آمار و ارقام مقتولين جنگ را به 

شرح ذيل گزارش مينمايد:

معالجه  به  کمترين  که  زخمدار  نفر   84 عمومي  عدد  تفصيل 

ايشان پرداخته، 74 از آنها خوب شده، شفا يافته اند که اکثر 

ايشان خدمت دائمي ميباشند. مگر چند نفر که دست و پاي 

آنها بريده شده و به کار خدمت نمي آيند و ده نفر ديگر هنوز 

معالجه مينمايم و اميد که بعضي از ايشان هم شفا يابند. تفصيل 

مقتولين افواج که کمترين موافق راپورت شنيده ام و احتمال 

صحت دارد، از اين قرار است: فوج خاصه، فوج چهارم، فوج 

همدان، فوج شيرازي، عرب و قشقايي، معلوم کمترين نشده.

در اردو حالت عافيت خوب است و هوا اعتدالي دارد و نوبه )َتب( 

که متداول است تا حال اسهل العالج است و هلل الحمد تا حال 

کسي از گرما تلف نشده، اما بجهت اينکه گرما روز به روز در 

تزايد است و تب غشي بسيار عارض مردم ميشود، مستدعيم 
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که دولت عليه قاهره تدارکي از براي فرستادن اردو به کوهستان 

نمايد و هم اينکه چادرهاي بزرگ التفات نمايند که بيماران به 

کمال آسودگي معالجه شده، صحت يابند. تفصيل مجروحين 

جنگ خشکاب )خوشاب( از توپخانه مبارکه که معالجه شده اند: 

آنچه  خاصه:  فوج  افواج؛  از  رستم،  نفر،  دو  و  بيست  باباخان 

معالجه شده اند: محمد قلي خان سرتيپ، نجفقلي بيک ياور، 

علي، داوود، علي اصغر ... خداوردي، اهلل وردي، احمد طويل، 

محمد صفر، ابراهيم، سليم، ...صفر. آنچه هنوز در معالجه اند: 

نصراله وکيل، امير، جالل، فرهاد )همان: 564(.

روزنامه  گزارش  به  استناد  با  خود  کتاب  در  هنت، 

به   318 شمارة  ناصري،  عصر  دولتي  )روزنامة  وقايع اتفاقيه 

تاريخ 26 ربيع الثاني 1273 هـ.ق( مطالبي دربارة جنگ ايران 

و انگليس در منطقة برازجان و خوشاب آورده و از آنجايي که 

از ديدگاه او اين نشريه حقايق جنگ را واژگونه آورده است، 

مينويسد که »ما آن مطالب را براي تفريح خوانندگان اقتباس 

ميکنيم« )هنت، 1362: 73(.

در آن مقاله اشاره گرديده که شجاع الملک با سه هزار سرباز 

پياده و سيصد سوار به اردوي نيروهاي انگليس شبيخون زده، 

اما بدليل باران شديد مجبور گرديده به مالحظة حفظ سالمت 

افرادش که هيچگونه باالپوش نداشتند، بسمت برازجان عقب 

نشيتي کند )همان: 74(.

همانگونه که هنت نيز مينويسد، گزارشگر روزنامة وقايع 

را  ايران  را تحريف کرده و شکست سپاه  اخبار جنگ  اتفاقيه 

پيروزي جلوه داده است. وقايع اتفاقيه مينويسد: 

هزار  سه  و  توپ  عراده  هشت  با  الملک  شجاع  دوازدهم  شب 

پياده به اردوي خصم شبيخون زد و انگليسيها هم که بواسطة 

باران زياد قادر به حمل و نقل قورخانه مهم خود نشده بودند، 

مهمات جنگي خود را آتش زدند و به بوشهر عقب نشستند.

حريف  تعقيب  به  نيم  و  فرسخ  سه  تا  ايران  مظفر  لشکريان 

پرداختند و پس از اينکه دو فوج پياده و چهار فوج سواره و ده 

عراده توپ به کمک انگليسيها رسيد، فراريان آنها برگشتند و 

مانع جدال شدند و با اينکه عده اردوي ايران از سه هزار پياده 

و هفت عراده توپ متجاوز نبود، از تعداد و کثرت قواي خصم 

بيمي به خود راه نداده و با کمال رشادت به آنها حمله بردند .

اين  مجادله چهار ساعت متوالي بطول انجاميد تا باألخره سپاه 

ايران صفوف دشمن را در هم شکستند. بر طبق اطالع، استاکر 

که قباًل به بوشهر آمده بودند، در اين زد و خورد به قتل رسيده، 

ولي صحت و سقم اين خبر هنوز تائيد نگرديداست )همان: 75(.

را  انگليسي  مقتولين  آمار  اتفاقيه  وقايع  روزنامة  سپس 

هشتصد الي يک هزار و ايراني را سيصد الي پانصد نفر گزارش 

ميکند )همانجا(.

در  او  گزارش  که  گمنامي  افسر  شد  گفته  که  همانطور 

 1 آمده  شاه،  الدين  ناصر  دربار  پزشک  پوالک،  ادوارد  کتاب 

حتي المقدور سعي کرده با بي طرفي و واقع بينانه گزارش خود 

درباري  گزارشگران  ديگر  برخالف  او  نمايد.  ارائه  دربار  به  را 

اذعان نموده که در جنگ 1856 .م/1273 هـ.ق سپاه ايران 

از قواي انگليس در جنگ خوشاب و برازجان شکست خورد و 

علت شکست را پراکندگي و بي انضباطي در سپاه ايران و نظم 

ديسيپلين در سپاه انگليس ميداند . او مينويسد:

ايجاد پرخاشگري و حس  نو  از سر  ما  ديدارخصم در سربازان 

تهاجم کرد. حدود پانصد تن از سربازان شيرازي، قشقايي و عرب 

بدون اينکه منتظر دستور فرمانده خود باشند به نزديکترين تپه 

نظام  پياده  روي  به  آتش  گشودن  با  آنجا  در  و  حمله ور شدند 

با  هرچند  اوليه  حمله هاي  اين  کردند.  آغاز  را  جنگ  انگليس 

رشادت و دالوري بسيار انجام شد، اما به نقشه فرمانده ما صدمه 

زد، زيرا وي در يک لحظه خود را ناگزير ديد به جنگ با حريفي 

دست بزند که بسيار از وي نيرومندتر بود و عالوه برآن بسيار 

خوب موضع گرفته بود )پوالک، 1368: 287(.

گزارشگر مذکور اذعان مينمايد که انگليسيها بدليل همين 

ايراني  نيروهاي  بر  سنگيني  تلفات  ايران،  سپاه  در  بي نظمي 

وارد کردند و در زماني که شيرازيها به پاي تپه رسيده بودند، 

1. ياکوب ادوارد پوالک، پزشک دربار ناصرالدين شاه بود که در فاصلة سالهاي 
1851 تا 1860.م در ايران زندگي ميکرد. پوالک، کتابي با عنوان ايران، سرزمين 
و مردم آن نوشته که در سال 1865.م در آلمان بچاپ رسيد و در سال 1361 
هـ.ش با ترجمة کيکاووس جهانداري در تهران چاپ شد )ر.ک: پوالک، 1368(.
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سربازان  و  ميکرد  شليک  آنها  بر  پشت  از  کم  برد  با  توپ  دو 

ضمن  شده،  جنگ  وارد  راست  و  چپ  از  هم  انگليسي  سوار 

اينکه رسيدن کمک به ايرانيها را قطع کرده بودند، بسياري از 

سربازان را از دم تيغ گذراندند )همانجا(.

گزارش  مانند  هم  گزارش  اين  چون  که  ميرسد  بنظر 

شايد  و  ايراني  عاليرتبه  مأموران  آگاهي  براي  اعزامي  پزشک 

صدراعظم و پادشاه تهيه گرديده، گزارشگر گمنام در تحليل 

نهايي چنين نتيجه گيري کرده که با اينکه به ظاهر ما جنگ 

درپايان  او  نبودند.  انگليسيها  هم  پيروز جنگ  اما  باختيم،  را 

گزارش خود مينويسد:

چنين است جريان واقعي نبرد خوشکاب که من از ابتدا تا انتها 

باختيم  را  ما جنگ  امر  ظواهر  بر حسب  پرداختم.  به شرحش 

زيرا ناگزير از عقب نشيني شديم، اما تنها عقب نشيني نميتواند 

معيار قضاوت قطعي باشد. انگليسيها هم عقب نشستند، پس از 

اين نظر با هم حسابي نداريم و سر به سر هستيم. به گمان من 

اينکه  باشد.  بايد معيار داوري  تلفات و زخميهاست که  ميزان 

که  است  معلوم  آنجا  از  نبودند،  برنده  نبرد  اين  در  انگليسيها 

آوردند و ديگر  به بوشهر روي  ناگهان  و  را رها کردند  برازجان 

در اين مورد، خودکشي ژنرال آنها ]استاکر[ بود و تعداد اندک 

اسيري که بدست آوردند، ميتواند مالک داوري قرار گيرد. روي 

تالقي  و  برخورد  به چشم يک  اين جنگ  به  ميتوان  رفته  هم 

قرار  ما  و منافع در طرف  امتيازات  تمام  نگريست که  تصادفي 

چنين  طالب  هرگز  انگليسيها  که  دارم  اطمينان  من  و  گرفته 

پيروزي مشکوکي در آينده نخواهند بود. مجموع کشته هاي ما 

به حدود سيصد تن و زخميها به دويست نفر بالغ ميگردد، تلفات 

انگليسيها هم نبايد از اين ميزان کمتر باشد )همان، 288(.

نبرد خوشاب در روز يکشنبه اتفاق افتاد و تا ساعت ده صبح 

پايان يافت. بعد از ظهر همان روز باران شديدي آغاز شد که تا 

تاريکي  انگليس در  نيروهاي  يافت.  ادامه  انقطاع  بال  روز  چند 

بدليل  باالرد مينويسد که  شب بسمت بوشهر حرکت کردند. 

ياردي  ده  فاصله  در  را  نداشت چيزي  امکان  که  تاريکي شب 

تشخيص داد )باالرد، 1366: 313(، تقريبًا نيروهاي انگليس 

تا صبح راهپيمايي کردند و حدود ساعت ده صبح روز دوشنبه 

به منطقة چغادک رسيدند. علت اصلي تأخير، گم  کردن مسير 

برازجان به بوشهر بود که هنت دليل آن را تعمد راهنما ميداند 

)هنت، 1362: 69(. سرانجام سپاه انگليس صبح سه شنبه 15 

جمادي الثاني به بوشهر رسيد )فتوت، 1383: 363(.

از فتح خرمشهر تا انعقاد عهدنامه پاريس و جدايي افغانستان 

از ايران

نيروهاي  بر  که  و شکست سنگيني  نبرد خوشاب  از  پس 

ايراني وارد شد، اوترام مصمم بود براي فشار بر دولت مرکزي 

نيروهاي  مراجعت  از  پس  نمايد.  خرمشهر  تصرف  به  اقدام 

انگليس به بوشهر، فضاي حاکم بر اردوي انگليسيها تشويش و 

نگراني همراه با انتظار بود. اوترام قصد داشت با چهار هزار نيرو 

به خرمشهر لشکرکشي نمايد و از آنجايي که حفاظت از بوشهر 

از اهميتي خاص برخوردار بود، سيصد نفر به فرماندهي ژنرال 

ديگر،  صاحب منصب  نفر  چند  و  ويلسون  سرتيپ  و  استاکر 

مأمور حفاظت از بوشهر نمود )هنت، 1362: 76(.

تعداد نيروهاي ايراني که وظيفه مقابله با سپاه انگليس بر 

عهده داشتند، شامل سيزده هزار نيروي پياده و عده کثيري 

که  بود  ايران  ارتش  نيروهاي  مهمترين  از  فوج  هفت  و  سوار 

سنگرهاي مستحکمي رو بسمت رودخانه ايجاد کرده بودند تا 

از نزديک شدن نيروهاي انگليس بويژه ناوگان دريايي آنان به 

خشکي ممانعت بعمل آورند )همان: 314(.

روز پنجشنبه 5 مارس/8 رجب 1273 هـ.ق اولين دسته 

هفته  دو  از  کمتر  شدند.  خرمشهر  عازم  انگليس  نيروهاي  از 

ليک  هنري  سر  جانشين  که  اترسي  ناخدا  و  استاکر  ژنرال 

به  اقدام  بوشهر  بندر  در  بود،  شده  دريايي  نيروي  فرمانده 

خودکشي کردند. هنت و باالرد انگيزة اصلي استاکر در اقدام 

ذکر  ماخوليا  و  ذهني  تعادل  دادن  دست  از  خودکشي،  به 

ميکنند )باالرد، 1366: 312(. اما گرني داد دليل خودکشي 

آنان را مخالفت با ادامه لشکر کشي نيروهاي انگليس به داخل 

ايران ذکر کرده است )داد، 1386: 34( واتسن هم خودکشي 

استاکر را ناشي از سنگيني مسئوليت جديد، يعني فرماندهي 

قواي اعزامي به خرمشهر، ميداند1 )واتسن، 1356: 412(. با 

به قبرستان جنرال )جرنيل(  انگليسيها در سال 1333 هـ.ش در محلي که   .1
مشهور است، اقدام به ساخت ستون يا ديواري براي ژنرال استاکر و تعدادي از 
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انگليس  نيروهاي  تمامي  بر  اترسي  استاکرو  خودکشي  اينکه 

بويژه اوترام تأثيري غم انگيز بر جاي گذاشته بود، اما اوترام پس 

از چند روز توقف در بوشهر، فرماندهي نيروهاي خرمشهر را به 

ژنرال هيوالک سپرد.

حوالي  به  رجب   27  / مارس   24 در  هيوالک  و  اوترام 

رزمي  آرايش  به  عملياتي  طرح  برابر  و  رسيدند  خرمشهر 

شناورها پرداختند. ارتش ايران از سيزده هزار نيرو برخوردار 

تعداد  ميکرد.  فرماندهي  را  آن  ميرزا  خانلر  شاهزاده  و  بود 

نيروهاي انگليسي هم کمتر از پنج هزار نفر بود که چهارصد 

نفر آنها را سواره نظام تشکيل ميداد )داد، 1386: 156(.

مواضع  بمباران  با  رجب   29 مارس/   26 روز  بامداد  از   

شد.  آغاز  جنگ  انگليس  کشتيهاي  توپخانه  توسط  ايرانيان 

اوترام تصور ميکرد که در خرمشهر با مقاومت سخت ايرانيان 

از  از سه ماه قبل  ايرانيها  روبرو خواهد شد، زيرا آگاه بود که 

بوجود  منطقه  آن  در  قدرتمندي  نظامي  استحکامات  جنگ، 

آورده بودند. مقاومت نيروهاي ايراني بيش از سه ساعت طول 

سواره نظام  و  توپخانه  افراد  پياده نظام،  اينکه  از  پس  نکشيد، 

خانلر  نيروهاي  شدند،  پياده  خشکي  در  انگليسي  و  هندي 

انبار  چندين  چادرهاي  تمام  و  گذاشتند  فرار  به  پا  ميرزا 

مهمات، هفده عراده توپ و اسباب و اثاثيه و مقدار بيشماري 

گذاشتند  بجا  منطقه  در  را  خود  خصوصي  و  عمومي  وسايل 

از  ايراني  توپچيان  اگر  که  مينويسد  باالرد   .)157 )همان: 

از  هيچيک  بودند،  کرده  استفاده  درستي  بنحو  خود  توپهاي 

 کشتيهاي انگليسي نميتوانستند از مصب کارون عبور نمايند 

)باالرد، 1366: 315(.

توحيد  خيابان  در  گورستان  اين  کردند.  1857.م/1273هـ.ق  جنگ  مقتولين 
بوشهر، پشت ادارة برق قرار دارد که طبق تقاضا نامة کنسولگري انگليس در سال 
1320هـ.ش به ثبت رسيده است. در نامه يي که کارگزاري بنادر جنوب ايران در 
سال 1333 به وزارت امور خارجه ارسال داشته، چنين آمده است: در جنگ سنه 
1273هـ.ق بوشهر که يک نفر از ژنرالهاي انگليس مقتول شد در ربع فرسخي 
بوشهر انگليسيها براي او مقبره ساخته و سربازان هندي را هم که در آن جنگ 
مقتول شده در اطراف همان مدفون نموده اند و دور اين قطعه زمين را که تقريبًا 
هزار ذرع مربع است ديواري بنا کرده اند. اين ايام وسط همان قبرستان مشغول 
ايجاد مناره هستند که اسامي مقتولين در آن جنگ را روي سنگهايي که بدان 
مناره نصب است، نقش کنند و اين بنا فقط براي ترغيب و تشويق سربازان هندي 
بعد  نمايند که  بدينوسيله دلگرم  را  آنها  امروزه است که  مأمورين ميدان جنگ 
از چندين سال مقابر آنها را محترم نگاه ميدارند و مناره برج و باره به يادگاري 

ميسازند )براي آگاهي بيشتر ر.ك: نورايي، 1385(.

خورموجي دليل عقب نشيني و فرار نيروهاي ايراني را در 

و  بودند  کرده  صادر  ايران  دولت  اولياي  که  ميبيند  دستوري 

به دستور صريح کارپردازان حکام سرحدي سواحل، نيروهاي 

ايراني بدليل قدرت فراوان نيروي دريايي انگليس از جنگ در 

به توپهاي 66 پوندي  انگليس که مجهز  ناوگانهاي  با  ساحل 

بودند، پرهيز کردند )خورموجي، 1363: 210(.

به  خرمشهر  رجب   30 مارس/   27 جمعه  روز  سرانجام 

فرماندهي  به  ايران  ارتش  درآمد.  انگليس  نيروهاي  تصرف 

آنگونه  اهواز و شوشتر عقب نشيني کرد و  خانلر ميرزا بسمت 

انگليس در اهواز،  که هنت مينويسد پس از حضور نيروهاي 

مشايخ عرب از اطراف به اردوگاه آنان آمدند و نسبت به نمايندة 

سياسي انگليس ابراز دوستي کردند )هنت، 1362: 94(.

در 4 مارس 1857.م/7 رجب 1273 هـ.ق قرارداد صلح 

ناپلئون سوم،  ميانجيگري  با  پاريس  در  انگليس  و  ايران  بين 

شايان  شد.  بسته  دولت،  آن  خارجه  وزير  و  فرانسه  امپراتور 

ذکر است که اوترام دو هفته پس از انعقاد معاهدة صلح يعني 

داد  کرد.  حمله  خرمشهر  به  رجب  18مارس/21  تاريخ  در 

اوترام  نيروهاي  نظامي  استعداد  که  شرايطي  در  مينويسد: 

)هند اروپايي( به چهارده هزار نفر افزايش يافته بود و اين نيرو 

ميتوانست سرتاسر ايران را متصرف شود، پيمان صلح منعقد 

گرديد )داد، 1386: 158(.

هنت هم که فرماندهي گردان 78 کوهستاني در عمليات 

خرمشهر و اهواز را عهدهدار بود، در مورد ناخشنودي نيروهاي 

مينويسد:  پاريس  صلح  داد  قرار  انعقاد  از  انگليس  اعزامي 

»دريافت خبر سازش با ايران و امضاء قرار داد صلح در چهارم 

موجب  و  کرد  جريحه دار  را  همه  غرور  پاريس،  در  مارس 

دلسردي افراد شد« )هنت، 1362: 95(.

امين الدوله،  فرح خان  پاريس،  صلح  در  ايران  نماينده 

سفير کبير ايران و نماينده انگليس، لرد کاولي1، سفير کبير 

انگليس مقيم پاريس بود. در آغاز، دولت انگليس مايل بود که 

1. Lord.r.ch.cowley
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در انعقاد صلح بين دو دولت، روسيه ميانجي شود، اما فرانسه 

چون تمايل داشت براي جلب دوستي ايران، اين کار بوسيلة 

او  از  پاريس  در  امين الدوله  اقامت  طي  در  پذيرد،  انجام  آنها 

به گرمي پذيرايي کرد و موجبات موافقت دو دولت را فراهم 

ساخت. مذاکرات نمايندگان دولتهاي انگليس و ايران چند روز 

به  فصل  پانزده  در  پاريس  معاهده  سرانجام  و  انجاميد  بطول 

امضاي نمايندگان طرفين رسيد. چکيدة مفاد قرار داد پاريس 

به شرح ذيل بود:

1. بين ايران و انگليس دوباره صلح برقرار گردد.

2. بمحض اينکه شرايط معيني از قرارداد به اجرا در آمد، 

سربازان انگلستان هم خاک ايران را ترک خواهند کرد.

3. دو کشور کلية اسراي جنگي يکديگر را آزاد خواهند کرد.

4. شاه ايران با صدور عفو عمومي، تمامي اتباع ايران را که 

در خالل جنگ با نيروهاي انگليسي داد و ستد کرده اند ، مورد 

عفو قرار خواهد داد.

5. شاه ايران تعهد ميکند که سه ماه بعد از تصويب قرارداد 

صلح ، تمامي نيروهاي خود را از شهر هرات فراخواند .

6. شاه ايران از تمامي ادعاي خود بر هرات يا مطالبه خراج 

از آن ايالت، چشم پوشي خواهد کرد.

7. در صورتي که بين دولت ايران و خوانين افغان جنگي 

کرد  خواهند  درخواست  انگلستان  از  طرف  دو  هر  درگرفت، 

تا دوستانه بين آنها پا در مياني کند و انگلستان هم با رعايت 

عدل و انصاف ميانجيگري خواهد کرد.

ايران  به  افغانستان  ايالتهاي  از  يک  هر  که  در صورتي   .8

آنها  به  ميتواند  ايران  دولت  برساند،  آسيبي  يا  کرده  اهانت 

اعالن جنگ دهد يا با آنها وارد نبرد شود، اما اين جنگ نبايد 

دستاويزي براي الحاق يا اشغال آنجا شود.

9. دولت ايران کليه زندانيان افغاني را آزاد کند، مشروط بر 

اينکه افغانها هم اسراي ايراني را آزاد کنند. 

از  انگستان  و  ايران  بازرگاني  مدارهاي  و  قرار  کليه   .10

جمله انتصاب کنسولها و استفاده از بنادر وگمرکات براساس 

بازگشت  انجام خواهد شد و در موقع  الوداد  اصل دول کامله 

فرستادگان سياسي انگلستان به ايران، از آنها بنحوي شايسته 

استقبال خواهد شد.

داوري  و  براي رسيدگي  انگلستان  و  ايران  دربارهاي   .11

پيرامون ادعاهاي مالي انگلستان عليه ايران دو نفر را با ذکر نام 

معرفي خواهند کرد.

12. دولت انگلستان از تحت الحمايه در آوردن اتباع ايران 

برخالف ميل شاه خود داري خواهد کرد، مشروط بر اينکه اين 

امتياز به روسيه يا کشوري ديگري داده نشود.

13. انگلستان و ايران در مورد کنوانسيون تجارت برده در 

خليج فارس با يکديگر همکاري خواهند کرد.

هرات  کامل  تخلية  تا  انگلستان  نيروهاي  از  بخشي   .14

بدون  ماند،  خواهند  باقي  ايران  خاک  در  ايران  دولت  توسط 

اينکه هزينه يي براي ايران در برداشته باشند يا براي اين کشور 

دردسري بوجود آورند. 

15. دولت ايران قرارداد تائيد شده توسط شاه را ظرف سه ماه 

در بغداد مبادله خواهد کرد )هوشنگ مهدوي، 1369، 275(.

همانطور که مالحظه ميشود براساس فصول پنجم، ششم 

ايران متعهد گرديده که هرات و  اين معاهده، دولت  و هفتم 

تمام خاک افغانستان را از نيروهاي خود تخليه نمايد و از هر 

ادعايي نسبت به سلطنت خود در هرات و تمامي قلمرو  نوع 

از  همچنين   .)162  :1386 )داد،  نمايد  صرفنظر  افغانستان 

حکمرانان هرات و افغانستان هيچگونه انتظار اطاعت يا ضرب 

سکه يا پرداخت باج و خواندن خطبه بنام شاه ايران نداشته و 

در امور داخلي افغانستان هيچگونه مداخله ننمايد. همچنين 

بين  اختالف  ظهور  در صورت  که  گرديد  متعهد  ايران  دولت 

ايران و افغانستان، دولت انگليس را ميانجي قرار داده و اگر هم 

دولت ايران مجبور به سرکوب مهاجمين افغان گرديد، پس از 
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رفع غائله، قشون خود را عقب کشيده، حق نداشته باشد که 

شهر يا منطقه يي از افغانستان را بطور دائم ضميمه خود نمايد.

با انعقاد عهدنامه پاريس، هرات و افغانستان براي هميشه از 

ايران جدا گرديد و ظاهراً به اسم استقالل از تابعيت پادشاهان 

ايران خارج شد.

عباس اقبال در حواشي و توضيحاتي که بر کتاب کاپيتان 

هنت نوشته، متذکر ميشود هنگامي که متن قرارداد پاريس 

بدست ميرزا آقا خان نوري صدراعظم رسيد، ديد که انگليسيها 

صدارت  از  او  عزل  خواستار  جدي  بطور  که  سابق  برخالف 

بودند، در اينباره صحبتي نکرده اند، خدا را شکر نمود که اگر 

و  است  باقي  او  باز صدارت  رفته  از دست  افغانستان  و  هرات 

انگليسيها در خصوص عزل او ديگر اصراري نکرده اند. اما اين 

شادي مدت زمان زيادي بطول نينجاميد، زيرا ناصرالدين شاه 

ناراضي بود، سرانجام  آقا خان  امور در صدارت  از اختالل  که 

او را در محرم 1275هـ.ق عزل نمود )هنت، 1362: 123(.

بررسي علل شکست نيروهاي ايران در جنگ 1273 هـ.ق

شرايطي  در  بوشهر  بندر  به  انگليس  نيروهاي  لشکرکشي 

بوقوع پيوست که دولت مرکزي و حکمران بوشهر ميرزا حسنعلي 

آنگونه که در  و  بودند  آگاه  رويداد  اين  وقوع  از  خان دريابيگي 

منابع عصر قاجار آمده، مؤيدالدوله، حکمران فارس، براساس 

دستورات مرکز، ارتشي مجهز به فرماندهي شجاع الملک براي 

مقابله با سپاه انگليس رهسپار جنوب نموده بود.

پرسش اساسي اين است که چرا سپاه شجاع الملک زماني 

در برابر نيروهاي انگليس قرار گرفت که بندر بوشهر به اشغال 

آنان در آمده بود و علت واقعي عقب نشيني نيروهاي دولتي در 

در  آنان  استقرار  و  خوشاب  نبرد  در  انگليسي  مهاجمان  برابر 

منطقه دالکي چه بود؟

از اشغال خليج کوچک هليله،  انگليس که پس  نيروهاي 

عازم فتح قلعه ريشهر شده تا مقاومت نيروهاي تنگستاني به 

باقرخان تنگستاني و فرزندش احمدخان  فرماندهي سرهنگ 

را در هم شکنند، پس از آنکه از تسليم قواي تنگستاني نااميد 

شدند، اقدام به شليک صدها گلوله توپ کردند. در نبرد قلعه 

مأموران  نظامي  گزارشهاي  و  تاريخي  منابع  در  که  ريشهر 

تلفات  تعداد  چه  اگر  ميشود،  ياد  افتخار  با  آن  از  انگليس 

اما  بود،  کمتر  خوشاب  نبرد  با  مقايسه  در  انگليس  نيروهاي 

گلوله هاي  آماج  انگليسي،  نظاميان  برجسته ترين  از  تعدادي 

در  عقيده  و  ايمان  با  که  گرفتند  قرار  تنگستاني  پارتيزانهاي 

راه دين و وطن با متجاوزان انگليس مبارزه ميکردند. در اين 

ميان، سرتيپ ديويد استاپفورد، سرهنگ دوم مالت -  فرمانده 

هنگ سواره نظام يک اسلحة سوم- سروان وود، ستوان وارن 

و ستوان اترسون از جمله افسراني بودند که در اين جنگ به 

هالکت رسيدند.

بر تنگستانيها، اعضاي قبيله  نبرد قلعه ريشهر، عالوه  در 

دموخ به رهبري شيخ حسين خان چاهکوتاهي نيز شرکت فعال 

اندک  تعداد  برغم  مينويسد  هم  که سپهر  همانگونه  داشتند. 

نيروهاي تنگستاني و چاهکوتاهي در مقايسه با امکانات رزمي 

برخاسته  آنان که  نيروهاي دشمن، حضور شجاعانه  و کثرت 

بر  تلفات سنگيني  بود،  اين مجاهدان  از روحيه ملي و ديني 

متجاوزان وارد نمودند تا آنجا که گزارش نويساني چون ليوتنان 

باالرد که خود شخصًا در اين جنگ حضور داشت، از آن همه 

رشادت و شجاعت تمجيد کرده است )باالرد، 1366: 301(.

نيروهاي  شکست  اصلي  عوامل  از  يکي  که  ميرسد  بنظر 

ايران، خيانت حکمران بوشهر، ميرزا حسنعلي خان دريابيگي، 

باشد که به فرموده يا از روي ترس قصد داشت بوشهر را تسليم 

انگليسي کند. شايان ذکر است در شرايط حساسي  نيروهاي 

که باقرخان و نيروهايش در اطراف قلعه ريشهر به سنگرسازي 

که  رسيد  فرمان  بوشهر  حکمرانان  طرف  از  بودند،  مشغول 

باقرخان  مرکز شهر شود،  عازم  بسرعت  کرد،  رها  را  سنگرها 

به پشت  اما هنگامي که  آنجا شد،  و رهسپار  امر کرد  اطاعت 

دروازه بوشهر رسيد، اجازه ورود به آنجا را نيافت و مجبور شد 

در بيرون از شهر اردو بزند. اينچنين آنها فرصت را از دست دادند 

و خيانت حاکم بوشهر نيز بر باقرخان و همراهانش ثابت شد.

حاکم  خيانت  از  ناشي  را  ريشهر  قلعة  سقوط  نيز  باالرد 

بوشهر ميداند و مينويسد: 
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حاکم بوشهر با اعزام افراد محلي نامنظم، با اندکي مهمات براي 

تفنگهاي سر پر و دو سه کيسه خرما بعنوان آذوقه به قرارگاهي 

منفرد دور از دسترس که اصواًل بر اشغال آن چندان فايده يي 

نيز مترتب نبود، آنها را با سهل انگاري تمام قرباني ساخته بود. 

برخي از افراد محلي حتي گفته اند از آنجايي که حاکم خود يک 

ايراني خالص است و کشتار دويست و سيصد تنگستاني را که 

نيمه عرب و نيمه ايراني ميباشد، ضايعه يي بزرگ براي جهان و 

بطور کلي امپراتوري ايران باالخص، قلمداد نميکند )همانجا(.

قدر مسّلم، همانگونه که پژوهشگر تاريخ، يا حسيني، هم 

مينويسد عامل اصلي اهمال حاکم بوشهر تعصبات نژادپرستانه 

وي  کينه  و  انگليس  دولت  به  او  سرسپردگي  بلکه  نبود،  او 

نسبت به خاندان قاجار بود )يا حسيني، 1387: 151(.

سربازان  از  ايران  نيروهاي  شکست  در  که  ديگري  عامل 

نوري،  آقا خان  ميرزا  سرسپردگي  بود،  تأثيرگذار  انگليسي 

صدراعظم وقت، به انگليسيها و تالش وي براي حفظ مقام و 

انگليسيها در  تاريخي،  اسناد  براساس  بود.  و وزارتش  منصب 

اينکه  از  پس  اما  بودند،  او  عزل  خواستار  هرات،  مسئله  آغاز 

هم  خرمشهر  بر  و  کردند  تصرف  را  بوشهر  انگليس  نيروهاي 

مسلط شدند، در مفاد قرارداد صلح پاريس هيچگونه اشاره يي 

به عزل آقا خان نوري نکردند، تا آنجا که پس از فراهم شدن 

بصراحت  الدوله  امين  فرخ خان  به  نامه يي  در  قرارداد  زمينة 

متذکر گرديد که »شما اختيار داريد در هر مسئله يي که مورد 

تقاضاي انگليسيها است موافقت کنيد، مگر در دو مورد: يکي 

)هوشنگ  من«  صدارت  ديگري  و  شاه  ناصرالدين  سلطنت 

مهدوي، 1369: 276(.

اين شهر  اشغال  و  بوشهر  به  انگلستان  انتشار خبر هجوم 

توسط نيروهاي آن کشور موجي از خشم و انزجار و اعتراض 

بمراتب  هيجان  اين  آورد.  پديد  کشور  سراسر  در  عمومي 

فراگيرتر از هيجاني بود که سه دهة پيش از آن در جريان جنگ 

دوم ايران و روس )1243-1241 هـ.ق / 1828-1826.م( در 

التواريخ  ناسخ  و  الصفا  روضه  و همانگونه که  آمد  پديد  کشور 

مينويسند، اين هيجان با تالش و کوشش علماي مذهبي در 

سراسر کشور پديد آمد.

شاه  ناصرالدين  باطني  وحشت  بدليل  اواًل،  متأسفانه 

ميرزا  پنهاني  سازش  و  خيانت  و  انگليس  با  جدي  مقابله  از 

آقاخان نوري صدر اعظم و ثانيًا، بدليل بي کفايتي حکام محلي 

ديگر  برخي  تمايل  عدم  و  الملک  شجاع  چون  فرماندهاني  و 

نبرد  در  دشمن  برابر  در  ايستادگي  به  نظامي  فرماندهان  از 

خوشاب و ثالثًا، بعلت اعتماد و خوش بيني علماء به قول مؤکد 

شاه و صدر اعظم بر آمادگي کامل نيروهاي نظامي کشور در 

شدن  منصرف  نتيجه  در  و  دشمن  نيروهاي  با  جدي  مقابله 

نبرد،  نيروهاي مردمي و حضور در جبهه هاي  اعزام  از  علماء 

شکست  انگليس  قواي  از  مفتضحانه يي  بنحو  ايران  دولت 

خورد و نيروهاي دشمن تا خرمشهر پيشروي کردند و دولت 

محاصره  ترک  بر  مبني  انگلستان،  خواست  به  ناگزير،  ايران 

داد تن  ايران،  خاک  از  افغانستان  سرزمين  تجزيه  و   هرات 

)رجبي )دواني(، نسخة دستنويس: 16(.
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