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اهميت اقتصادي و سياسي خليج فارس در تاريخ ايران
چكيده:

خليج فارس همواره در تاريخ ايران و سرزمينهاي مجاور نقش مهم و حساسي
داشته است .توجه تمامي حكومتهاي ايران از عهد باستان تاكنون به منطقه خليج فارس به
عنوان يك نقطه ارتباط و تالقي فرهنگ و تمدن ايراني با سرزمينهاي ديگر ،بر اهميت
اقتصادي و سياسي اين منطقه افزوده است .ارتباطات ساسانيان با آفريقا ،هند و شرق دور از
اين منطقه صورت ميگرفت .مسلمانان يك پايگاه خود را براي فتح ايران ،در خليج فارس
قرار دادند .سپس در سدههاي چهارم هجري به بعد ،تجارت از اين ناحيه عامل انتشار
اسالم در شرق دور شد .به دنبال اكتشافات دريايي ،خليج فارس پايگاه مهم پرتغاليها،
هلنديها و سپس انگليسيها گرديد .انگلستان خليج فارس را مهمترين نقطه عمليات
نظامي براي حفظ هند مي دانست .با كشف نفت اهميت اين منطقه براي قدرتهاي استعماري
چندين برابر گرديد .ميتوان به جرأت گفت كه هيچ آبراهي ،چه در گذشته و چه در حال
به لحاظ اهميت و موقعيت ،از خليج فارس مهمتر نبوده است.
كليد واژه:

خليج فارس ،ساسانيان ،مسلمانان ،استعمار ،نفت.
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مقدمه

موقعيت و اوضاع جغرافيايي خليج فارس و ارتباط تمدني اين ناحيه با تمدنهاي
بينالنهرين ،هند ،شرق آسيا ،چين و نيز نقش آن در مبادالت تجاري و همچنين تالقي
فرهنگها آنجا را به عنوان يك كانون پرتحول مورد توجه قرار داده است .اهميت اين ناحيه
در عهد باستان ،رونق و شكوفايي اقتصادي آن را به همراه داشت.
درك اين اهميت ،مسلمانان فاتح را براي رونق تجارت و ارتباط با سرزمينهاي
ديگر متوجه خليج فارس ساخت .دريانوردان مسلمان پرچمداران و مبلغان اسالم در خاور
دور بودند كه پايگاههاي تجاري خود را در بندرگاههاي بزرگ خليج فارس قرار دادند.
آوازه خليج فارس در طي قرون متمادي ،اروپائيان را متوجه اين ناحيه كرد .پرتغال و به
دنبال آن هلند و انگليس هر يك براي خود جاي پايي در اين آبهاي نيلگون بازكردند.
انگليس مهمترين آبراه براي حفظ هند را خليج فارس ميدانست .با كشف نفت در منطقه
خليج فارس و درك اهميت آن در تحوالت نظامي و صنعتي ،نگاه تمامي قدرتهاي
استعماري بيشتر از پيش متوجه خليج فارس گشت.
اهميت سياسي و نظامي خليج فارس به همراه وجود غنيترين ذخائر نفت و گاز
جهان در اين ناحيه در دهههاي اخير سبب گسترش نفوذ آمريكا در اين ناحيه شده است.
انقالب اسالمي ايران و برخورد با سياستهاي استعماري آمريكا ،تحوالت سياسي ،نظامي
و اقتصادي خاصي را در منطقه رقم زد.
الف :اهميت خليج فارس در عهد باستان

پيش از حضور آرياها در فالت ايران ،آشوريان اين دريا را در كتيبههاي خود
نارمرتو ) (narmarratuيعني رود تلخ ميناميدند .چنان كه شهر بوشهر و حوزه آن را از
قديميترين مناطق مسكوني حوزه اطراف خليج فارس بر ميشمارند.
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استقرار آرياها در مناطق مختلف ايران ،نشان ميدهد كه سواحل خليج فارس نيز
از مكانهاي مورد توجه آنها بوده است 2.ارتباطات دريايي ايرانيان با دنياي عصر خويش از
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خليج فارس آغاز شد .اين درياي ايراني ،گذرگاه و عامل ارتباط ديرينه سه قاره كهن ،آسيا،
اروپا و آفريقا و همچنين يكي از گذرگاههاي اوليه ارتباطات بشري به حساب ميآمد.
با تشكيل امپراطوري بزرگ هخامنشي و تصرف فينيقيه (مردمان دريانورد شرق
مديترانه) ،هخامنشيان به ضرورت توسعه نفوذ خويش در درياها پي بردند .اقدام داريوش
بزرگ ( 521-486قبل از ميالد) در ايجاد آبراهي بزرگ براي اتصال درياي سرخ به درياي
مديترانه ،اهميت توجه به دريانوردي را در نظر ايرانيان نشان ميدهد .در كتيبهاي كه از
داريوش در تنگه سوئز پيدا شده است عبارت« :درايه تيه هچا پارسا آيي تي» (draya tya
) hacha parsa aityيعني دريايي كه از پارس ميرود آمده است .اين عبارت تالشهاي
دريانوردي ايرانيان را در منطقه خليج فارس نشان ميدهد كه خود ميتواند گواه بر اهميت
و رونق سواحل خليج فارس در آن ايام باشد .اشاره مورخان جغرافيدانان عهد باستان و نيز
ذكر نام سينوس پرسيكوس ) (sinus persicusبه درياي اين ناحيه و همچنين قيد دقيق
نام خليج فارس در اولين نقشه جهان متعلق به طالس و نيز نقشه هكاتوس ميتواند
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نشانگر رونق و آباداني منطقه جنوبي ايران و وجود ارتباط دريايي اين منطقه ،با نقاط ديگر
جهان باشد 4.هرودوت در عهد باستان تصريح ميكند كه در نواحي اطراف خليج فارس
مراكز مهم تجاري وجود داشته و هخامنشيان به اين امر توجه خاصي داشتهاند.
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اسكندر مقدوني نيز بعد از تصرف سرزمين «ايران نئارخوس» ،سردار خويش ،را
مأمور شناسايي رود سند ،درياي عمان و سواحل خليج فارس كرد 6.اشكانيان اگر چه
زماني بسيار از حكومت خو يش را صرف بيرون راندن سلوكيان از خاك ايران نمودند ،اما
با انتقال پايتخت خويش به تيسفون و باالخص افتتاح راه زميني جاده ابريشم به مسأله
گسترش روابط تجاري و بازرگاني از طريق دريا نيز توجه خاص كردند.
با ظهور قدرت بزرگ ساساني در سال  226ميالدي ،وضعيت دريانوردي ايرانيان
و حضور و تسلط آنان بر خليج فارس شكل ديگري به خود گرفت .اردشير در آغازين
تالش هاي خود سواحل خليج فارس را به تصرف درآورد و يازده شهر در سواحل آن بنا
كرد 7.ساخت اين شهرها و رونق و اعتبار بنادر بزرگ در سواحل خليج فارس بيشتر از آن
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جهت بود تا فعاليت در يايي ساسانيان را به فراسوي ساحل ايران گسترش دهند .توجه
ساسانيان به امنيت سواحل خليج فارس ،از اقدام شاپور دوم ساساني ( 309-379ميالدي)
در سركوبي اعراب ياغي به منطقه خليج فارس كامالً مشهود است .توسعه دريانوردي
ايرانيان در عصر خسرو انوشيروان ( 531-579ميالدي) نشان ميدهد كه تمامي سواحل
خليج فارس و بحر عمان تا خليج عدن و كشور يمن تحت نفوذ و اداره دولت ساساني
قرار داشت 8.چنانكه مورخ انگليسي «سرجيمز تننت» در كتاب خود موسوم به «سيالن»
آورده است:
«ايرانيان در اوائل قرن ششم ،تحت لواي خسرو انوشيروان ،موقعيت
ممتازي در شرق به دست آوردند .كشتيهايشان در بنادر هندوستان رفت و
آمد ميكرد و ناوگانشان در لشكركشيهايي كه عليه سيالن به عمل آمد به
پيروزي نائل شد .اين لشكر كشي بدان خاطر انجام پذيرفت تا رفتار سويي
را كه نسبت به هم وطنانشان صورت گرفته بود تالفي كنند».
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نكته قابل توجه در اهميت خليج فارس در عهد ساساني اين است كه هيچ يك از
دريانوردان چيني در اين زمان به سوي خليج فارس نيامدند و بالعكس بيشتر ايرانيان و
حبشهايها در آب هاي چين و سيالن به تجارت مشغول بودند .گسترش روابط تجاري
ايرانيان با چين سبب شد تا نام پوسيو يا پوسه به كشتيهايي كه به دهانه درياي چين وارد
ميشدند ،اطالق شود.
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ايرانيان ابريشم خام را از چين وارد ميكردند و بافت و رنگآميزي آن را خود
انجام ميدادند.
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همچنين كاالهايي چون :طال ،نقره ،عاج ،سرب ،چوب صندل و

منسوجات مختلف توسط ايرانيان از هند و با مقدار كمتري از سرزمينهاي عربستان به
سرزمين چين فرستاده ميشد كه در تواريخ دودمان چيني به كاالهاي پو-سي معروف شده
12

بودند.
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مسير ديگري كه مورد توجه دريانوردان عصر ساساني قرار داشت سواحل شرقي
آفريقا بود  .كشتي راني ميان خليج فارس و شرق آفريقا از زمان ساسانيان همواره رو به
رشد بوده است .ميان پادشان ساساني و سلطان زنگبار روابط تجاري برقرار بوده است.
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آنها از آفريقا انواع چوبهاي گران بها و عاج به ايران ميآوردند 14.بنادر ايراني
در تمام دوره ساساني از رونق قابل توجهي برخوردار بود و اهميت خود را در عصر
اسالمي نيز حفظ كرد.
ب :رونق تجارت و بازرگاني مسلمانان در خليج فارس

ظاهراً با پيروزي اعراب مسلمان بر ساسانيان ،آنها در توسعه فتوحات خود از
نيروي دريايي ايران بهره فراوان گرفتند و با كمك ناخدايان ايراني و استفاده از تجارب آنها
به سوي سوماترا و چين حركت كردند .اشاره منابع چين به تا-شي (اعراب) و پو-سي
(ايرانيها) به سال  720ميالدي در شهر كانتون ،15نشان ميدهد كه چگونه پس از نيم قرن
از سقوط دولت ساساني ،اعراب با بهره گرفتن از قدرت دريايي ايرانيان و سابقه كهن آنها
در تجارت دريايي ،خود را به كانتون رساندند .بسياري از مورخان ،دريانوردي مسلمانان
در خليج فارس و اقيانوس هند را تداوم منطقي دريانوردي ايرانيان از دوره ساساني
ميدانند.
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توجه مسلمانان به امر دريانوردي و تجارت باعث رونق و گسترش بنادر

سواحل جنوبي ايران شد .چنان كه بنادري چون ابله ،سيراف ،كيش و هرمز براي مدت
چند قرن ،پياپي بنادري بينالمللي و مركز ثروتمندترين بازرگانان و انبار كاالهاي بسيار از
سرزمينهاي چين ،هند و آفريقا بود 17.در قرن دوم هجري با رونق و تحول جامعه اسالمي
بازرگاني از مهمترين اركان زندگي اقتصادي گرديد .بنادر مهم خليج فارس به عنوان خط
كشتيراني به سوي چين به شمار ميرفت .بازرگانان كاالها را عموم ًا به وسيله كشتيهاي
كوچك از بنادر متعدد و شهرهاي حاشيهاي دريا به بنادر بزرگ و لنگرگاههاي مهم
18

ميآوردند و از آن جا اين كاالها به وسيله كشتيهاي بزرگ به چين فرستاده ميشد.

بازرگاني در قرون اوليه اسالمي آن چنان رونق يافت كه در ابتدا مسيحيان ،يهوديان،
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زرتشتيان و سپس اعراب مسلمان خود كار تجارت و بازرگاني را به دست گرفتند.
موقعيت تجاري برخي از بندرگاهها چون سيراف به گونهاي بود كه بسياري از بازرگانان در
آنجا براي خود انبارهاي مالالتجاره داشتند .اين بندر بزرگ خليج فارس در قرن سوم و
چهارم هجري قمري لنگرگاه بسياري از كشتيهاي بزرگ و كوچكي بود كه از بنادر چين
و ماچين به اين ديار حركت كرده بودند .كاالهاي انبار شده در اين بنادر بزرگ به وسيله
كشتيهاي كوچك به بنادر ديگر خليج فارس حمل ميشد و بعد ،از اين بنادر به وسيله
كاروانهاي تجا ري از مسيرهاي اصلي زميني به بسياري از مناطق جهان اسالم و سرزمين
روم حمل ميگرديد.
سيراف (يا بندر طاهري امروز) از جمله بنادري بود كه در قرن چهارم هجري
يازدهم ميالدي به عنوان يك بندر بينالمللي از آن در خليج فارس ياد ميكنند .اهالي
سيراف با چين ،آفريقا ،هند ،سيالن و اندونزي رابطه بازرگاني داشتند .مقدسي در سال
 375هجري قمري از سيراف به عنوان «درگاه چين و انبار فارس و خراسان» 19ياد ميكند.
امروزه گستردگي و انبوه جمعيت مسلمان در جنوب شرقي آسيا بيش از هر چيز
مرهون تجارت شكوفاي خليج فارس و بازرگانان مسلمان در قرون چهارم و پنجم هجري
 /يازدهم ودوازدهم ميالدي است.
مهروبان ،جنابه ،سيراف ،كيش و هرمز از مهمترين بنادر خليج فارس در عهد
اسالمي هستند كه شكوه و رونق اقتصادي هر يك از اين بنادر در طي قرون متمادي
جبروت و جالل تمدن اسالمي را نمايانگر بود .اصطخري از بندر سيراف ،به عنوان
مهمترين و بزرگترين شهر فارس به همراه عمارتهاي باشكوه و ثروت مردم آن شهر ياد
ميكند.

20

در دوره آل بويه سيراف به عنوان بزرگترين بندر خليج فارس ارتباط تجاري

گستردهاي با سرزمينهاي ديگر داشت .ابن بلخي ارزش كاالهاي سيراف را در يك سال بالغ
بر  2530000دينار ميداند.
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بقاياي مسجد عظيم ،خانه هاي باشكوه اعيان ،انبارهاي ذخيره آب شيرين ،چشمانداز
زيباي بندر و كنارههاي صاف ساحل براي استقرار و لنگر انداختن كشتيها ،كه نگارنده در
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جريان بازديد از سيراف ميتوان آنها را مشاهده كرد همه ميتواند گوياي شكوه سيراف در
دوران عظمت خود باشد .زلزله بزرگ سيراف در سال  366ﻫ.ق كه هفت شبانهروز ادامه
يافت باعث شد تا بسياري از امارت هاي باشكوه آن ويران گردد و مردم و تجار بزرگ از
اين شهر كوچ كنند.
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زلزله سيراف و ويراني آن باعث شكوفايي كيش شد چرا كه بازرگانان با كشتيها
و ثروت هاي خود به اين جزيره كوچ كردند و موجب آباداني و تجارت در اين منطقه
شدند .بازارهاي كيش بسيار پررونق بود و كاالهاي متفاوتي كه توسط تجار به اين بندر
وارد ميشد مورد معامله قرار مي گرفت .صيد مرواريد و معامله آن از جمله اشياء قيمتي و
معروف خليج فارس بود كه خريداران بسيار داشت .بسياري از جغرافينويسان به صيد
مرواريد در كيش اشاره كردهاند.
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فاصله كيش تا خارك دانستهاند.

24

مركز صيد مرواريدهاي درشت و قيمتي را بيشتر در
اهميت اقتصادي و تجاري مرواريد خليج فارس در

درازناي تاريخ خود بر شكوه و اعتبار آن افزود. 25 .
با افول تدريجي موقعيت كيش ،بندر هرمز اعتبار و اهميت ويژهاي يافت ،صنعت
كشتي سازي هرمز ،موقعيت خوب بندري آن ،گستردگي تجارت ،جمعيت بسيار ،ثروت
انباشته ،مداراي ملوك هرمز با تجار و ايجاد تساهل در امر تجارت بازرگانان خارجي بر
رونق و شكوفايي آن افزوده بود .حتي در دوران آشفتگي سياسي ايران در عصر مغول و
تيموري هرمز به جهت استقالل نسبي ملوك خود از رونق و تجارت خوب برخوردار بود.
چه بسا همين امنيت و آرامش يكي از عوامل تجمع ثروت و سرمايه توسط تجار در آن
منطقه بوده است.
همين رونق و گسترش مبادالت تجاري و اقتصادي در هرمز از جمله عواملي بود
كه استعمارگران پرتغالي را به سوي اين جزاير كشاند .توصيفاتي كه خود اروپائيان از
جزيره هرمز دارند گواه بر اين است كه چه عوامل اقتصادي و تجاري به همراه تجمع
ثروت و جمعيت با توجه به موقعيت استراتژيكي جزيره هرمز سبب شد تا پرتغاليها

8
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تصرف اين جزيره را مهمترين اقدام خود در خليج فارس ،درياي عمان تا مسير هند به
حساب آورند.
ج :آغاز عصر استعمار و درك اهميت منطقه خليج فارس
براي استعمارگران

با آغاز عصر جديد و اكتشافات دريايي ،خليج فارس با توجه به پيشينه و اهميت
ديرينه خويش به سرعت مورد توجه استعمارگران پرتغالي قرار گرفت .مسأله رسيدن به
هند در قرن  15ميالدي ،دستيابي به تجارت پيشين هزار ساله كه اكنون به وسيله تركان
عثماني از راه زمين مسدود شده بود ،ابريشم ،ادويه و ...ذهن كنجكاو و منفعت طلب
اروپايي را متوجه حركت به غرب براي رسيدن به شرق از طريق دريا نمود .مسأله مسدود
شدن راه زميني جاده ابريشم مهمترين انگيزه حركت دو دولت دريانورد يعني اسپانيا و
پرتغال در مسير درياها شد .اقدام واسكودوگاما در دور زدن آفريقا به سال 1498م ،او را
متوجه اهميت منطقه خليج فارس نمود .جزيره بزرگ هرمز با موقعيت استراتژيكي خود در
دهانه داخلي خليج فارس طمع بيگانگان پرتغالي را برانگيخت.
ثروتها و پيشينه تجاري هرمز به همراه مرواريد خليج فارس ،عايدي خوبي از
اين جهت براي آنان به حساب ميآمد .بيجهت نبود كه آلبوكرك فرمانده نيروهاي دريايي
پرتغال به عنوان فاتح هرمز اذعان داشته بود كه اقيانوس هند و خليج فارس انگشتري است
كه نگين آن هرمز ميباشد.

26

درك صحيح از اهميت تجاري و اقتصادي خليج فارس

توسط پرتغاليها سبب شد تا آنها براي احياء امپراتوري دريايي خود در مسير خليج فارس و
اقيانوس هند براي مدت يك قرن از سال  913ه.ق تا  1030ه.ق جزيره هرمز را در
اشغال خود بگيرند.
شاه عباس با همكاري كمپاني هند شرقي انگليس موفق به تصرف قلعه هرمز و
بيرون راندن پرتغاليها از آنجا شد  .پرتغاليها اگر چه تا اواخر عهد صفوي در مسقط و
سواحل جنوبي خليج فارس حضور داشتند اما هيچگاه ديگر موفق به تصرف هرمز
نشدند .27.پس از اخراج پرتغاليها از هرمز ،دولت ايران به تدريج گمرك هرمز را به
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گمبرون منتقل كرد و در آنجا قلعهاي تازه بنا نهاد و آن را شهر بندر عباس ناميد .بدين
طريق هرمز به سرعت اهميت خود را از دست داد و پس از اين تاريخ بندر عباس به
عنوان مركز تجارت خليج فارس درآمد .هلنديها ،انگليسيها و فرانسويها در بنادر ايراني
به تجارت و تأسيس دارالتجاره اقدام كردند .حذف قدرت دريايي پرتغال سبب شده بود تا
انگليس كه در بيرون كردن پرتغاليها با ايرانيها همكاري كرده بود از اين تاريخ در خليج
فارس قدرت بيشتري پيدا كند .اما نفوذ و گسترش قدرت هلنديها سبب شد تا به مرور،
آنها قدرت خطرناكي براي انگليس به حساب آيند.28.
شاه عباس ،با كسب تجربه از موقعيت پرتغاليها در خليج فارس مانع از آن شد كه
انگليسيها و هلندي ها در آبهاي خليج فارس به شكل قدرتي انحصاري درآيند .چنان كه
وي با تدبير زياد واز طريق ديپلماسي و حفظ موازنه قدرت انگليس و هلند مانع از آن شد
كه قدرتهاي اروپايي به تصرف جزاير و مناطق ايراني اقدام نمايند .در دوران جانشينان
شاه عباس سياست صفويان در خليج فارس تابع رقابت شركتهاي چندگانه هند شرقي
اروپايي و نيز تحركات راهزني و شورشهاي اعراب در دريا بود .اين امر سياست اين
سالطين را در خليج فارس دچار آشفتگي و تزلزل ميكرد و از سوي ديگر ميان
كمپاني هاي هند شرقي مستقر در منطقه خليج فارس براي كسب سود بيشتر رقابت و ستيز
طوالني برقرار ساخت.

29

با روي كار آمدن نادرشاه ( 1730-1747م) منافع بيگانگان و از جمله انگلستان
در منطقه خليج فارس و هند مورد تهديد قرار گرفت .نادر توجه خاصي به تجديد
حاكميت ايران بر سواحل خليج فارس و درياي خزر مبذول مي داشت .طرح وي ايجاد دو
نيروي درياي قوي در جنوب و شمال كشور بود .در زمان وي مبارزه ايران و عثماني بر
سر تصاحب عراق عرب و بندر بصره آغاز شد .انگليسها طرف عثماني و هلنديها از ايران
دفاع كردند .كمك هلنديها به نادرشاه دراجاره دادن كشتيهاي خود سبب شد تا ايران
مسقط را تسخير نمايد .اين پيروزي اخطاري بود براي انگلستان ،زيرا نادرشاه ،ناوگان
دريايي شامل بيست تا سي كشتي كه در اروپا و هند ساخته شده بود در خليج فارس آماده
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نمود .هم چنين در تالش بود كه در سواحل جنوب ايران مركز كشتيسازي فراهم كند.30.
شروع اين اقدامات انگليسها را به شدت نگران ساخت .آنها به خوبي دريافتند اگر قدرت
دريايي ايران در خليج فارس افزايش يابد موقعيت تجاري خود را در تمام بنادر خليج
فارس از دست خواهند داد .باالخص بعد از حمله نادر به هند ،انگليس از اقدامات نادر به
شدت دچار وحشت شده بود .انگليسها با ترقندي توجه نادرشاه را به درياي خزر معطوف
داشتند .جان التون مأمور اين كار شد تا ذهن نادر را نسبت به منافع انگليس در خليج
فارس منحرف ك ند به اين ترتيب نه تنها نظر نادرشاه را به شمال معطوف داشت بلكه
دشمني ايران و روسيه را افزايش داد و مشكالتي براي ايران ايجاد كرد 31.با مرگ نادرشاه
و قدرتيابي كريم خان ،كمپاني هند شرقي انگليس توانست از موقعيت استفاده و
قراردادي را با كريم خان امضاء كند كه طبق آن حق انحصاري ايجاد تجارت خانه را در
بندر بوشهر به دست آورد .همچنين از پرداخت عوارض گمركي معاف گرديد و حق
انحصاري تجارت پارچههاي پشمي را نيز به دست آورد .همزمان با اين تحوالت عمال
كمپاني هند شرقي انگلستان با ايجاد رابطه با شيوخ و حكام منطقه خليج فارس آنها را بر
ضد هلنديها تحريك كردند .اين اقدامات سبب شد تا هلنديها تأسيسات خود را از جزيره
بصره به خارك منتقل كنند .32.انگليسي ها براي حذف رقباي تجاري خود در منطقه خليج
فارس به انواع ترفندها و سياستها متوسل ميشدند .به دنبال اعطاي امتياز كريم خان به
انگليسيها مبني بر آن كه هيچ قدرت اروپايي ديگر تا زماني كه انگليسيها در بوشهر
هستند اجازه افتتاح تأسيسات داده نخواهد شد سبب شد تا اقامتگاه نماينده سياسي انگليس
به بوشهر منتقل گردد .تنها محدوديت كريم خان در اين فرمان منع خروج طال و نقره از
كشور بود .همچنين كريم خان شركت هند شرقي را ملزم كرده بود به عوض كاالهاي خود
يعني ادويه و پارچه هاي پشمي كاالها و مواد خام محلي را از ايران صادر كنند .اين قرارداد
و استقرار انگليسها در بوشهر به شركت هند شرقي امكان ادامه و ازدياد سلطه بر خليج
33

فارس و همچنين توسعه نفوذ در داخل خاك ايران را به آنها داد.
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با آغاز قرن نوزدهم ميالدي و شروع دوران حكومت قاجاريه ،انگلستان با مسايل
گوناگوني در خليج فارس روبرو بود .تالشهاي انگلستان براي بسط نفوذ و تسلط خود بر
تمامي حوزه هاي خليج فارس منجر به عقد قراردادهايي با عشاير عرب گرديد .در سال
 1820م انگليس با بستن زنجيرهايي از اين پيمانها با شيخهاي خليج فارس نفوذ سياسي
خود را گسترش داد و نماينده سياسي انگليس در بوشهر اعتبار يافت .بوشهر كانون حل
مشكالت سياسي ميان دولت انگليس و شيخهاي عرب شد تا آنجا كه به نماينده سياسي
انگليس در بوشهر شاه بيتاج و تخت خليج فارس ميگفتند.
به تناسب حضور نيروي بريتانيا در خليج فارس و كسب سود و منافع بيشمار از
اين ناحيه ،وابستگي و درك و اهميت موقعيت خليج فارس براي انگلستان بيشتر مي شد.
در سالهاي آخر قرن نوزدهم ميالدي با انتخاب لردكرزن به عنوان نايبالسلطنه هندوستان،
سياست انگليس در خليج فارس تحرك بيشتري يافت .به طوري كه انگلستان مدعي
حضور تمام عيار در خليج فارس گرديد .وي در رابطه با اهميت خليج فارس مينويسد:
نفوذ روس در خليج فارس سبب ايجاد فتنه و اختالف بسيار خواهد شد .چنانكه
تفويض هر بندري در خليج فارس از سوي هر دولتي كه باشد خيانتي بزرگ به كشور
انگلستان خواهد بود .نفوذ دولتها تجارت انگليس از اين منطقه را كه براي آن ميلونها ليره
خرج شده است را بر هم ميزند.

34

در جريان رقابت گسترده روسيه و اهداف اين دولت استعماري براي نفوذ در
خليج فارس و بهرهمندي از منافع گسترده آن لردكرزن حاضر به واگذاري امتياز از سوي
ايران به روسيه در خليج فارس نبود .35لردلنزداون وزير امور خارجه انگليس نيز همان
درك كرز ن را از اهميت خليج فارس براي انگلستان داشت .وي در مجلس انگلستان اعالم
كرد كه انگليس پايگاه دريايي يا ساخت استحكامات در يكي از بندرهاي خليج فارس از
طرف هر دولت ديگري را تهديدي براي مصالح بريتانيا به شمار ميآورد و بايد با همه
وسايلي كه در اختيار دارد در برابر آن براي حفظ خليج فارس در يد انحصاري خود
بايستد.

36

اين روند اگر چه بعد به تقسيم ايران در سال 1907م ميان روس و انگليس
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اما نكته حائز اهميت آن است كه به جهت موقعيت خاص استراتژيكي خليج

فارس تمام نواحي جنوب ايران كامالً در اختيار و نفوذ انگلستان باقي ماند .يكي از
سياست هاي مهم انگلستان براي حفظ منافع خود در جنوب ايران تقويت قدرت دست
نشانده خود ،شيخ خزعل بود .شيخ خزعل در واقع تأمين كننده تمامي منافع دولت
انگلستان در جنوب ايران و خليج فارس بود .باالخص با كشف نفت نقش او چشمگير و
اساسي تر شد .كشف نفت و آغاز جنگ جهاني اول نگاه انگليس به خليج فارس و موقعيت
حساس آن را دو چندان كرد.38.
د :كشف نفت ،اهميت استراتژيكي خليج فارس و نقش آن در
معادالت نوين سياسي

در  26مه  1908ميالدي برابر با پنجم خرداد 1287ﮬ.ش اولين چاه نفت در
مسجد سليمان كشف گرديد .با اين اكتشاف ،ايران به عنوان اولين كشور منطقه خاورميانه
و خليج فارس اهميت جهاني پيدا كرد .از اين تاريخ به بعد اين منطقه در عرصه معادالت
سياسي قدرتهاي بزرگ از اعتبار بيشتري برخوردار گرديد .توجه به نفت به عنوان يك
عنصر مهم نظامي ،نگاه قدرتهاي بزرگ به اين منطقه مهم دگرگون كرد .هنگامي كه
دولت انگلستان در سال  1913ميالدي تصميم گرفت كشتي هاي جنگي خود را از سيستم
ذغال سوز به موتورهاي نفت سوز تبديل كند اهميت آن بيشتر شد .انگلستان كه در آن
وقت داراي بزرگترين ناوگانهاي تجاري و جنگي در جهان بود با اين اقدام توانست
ظرفيت كشتيهاي خود را تا  %50افزايش دهد .همچنين قدرت مانور و سرعت كشتي
بيشتر ميشد و حجم سوخت آنها كاهش مييافت .اين اقدام نگرانيهايي براي انگلستان
داشت .زيرا كه در امپراطوري بزرگ انگلستان به جز در برمه اصوالً در جاي ديگري نفت
استخراج نميشد و انگليس وابسته به خريد نفت از ساير كشورها ميگرديد .اما اين
نگرانيها به مرور با تسلط و تحت كنترل درآوردن نفت ايران تا حدود زيادي مرتفع شد.

39

توأم با اهميت اقتصادي و سياسي خليج فارس و همچنين رقابت قدرتهاي بزرگ جهاني
در جريان جنگ جهاني اول ( 1914-1918م) اهميت نفت اين ناحيه و نقش آن در
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پيروزيهاي بزرگ بيشتر نمايان ميگشت تا جائي كه كلمانسو نخستوزير فرانسه در
جريان جنگ جهاني اول از نفت به عنوان خون جبهه جنگ كه پيروزي در نبرد را باعث
40

ميشود ياد كرد.

با توجه به اين مسايل متوجه ميشويم كه منطقه خليج فارس در سياست خارجي
انگلستان اهميت مضاعف يافت .همچنين وقوع انقالب اكتبر روسيه در سال 1917
ميالدي ،انقراض امپراطوريهاي آلمان ،اطريش و عثماني و نفوذ انگلستان بر مناطق حساس
و مهم حاشيه خليج فارس سبب شد تا در سالهاي پس از جنگ جهاني اول موقعيت
انگلستان در منطقه خليح فارس بسيار قويتر از دوران قبل از جنگ گردد .اين كشور براي
حفظ وضع استثنايي خود و به خصوص خنثي كردن تبليغات ضد استعماري كمونيستها
درصدد تحميل قرارداد  1919وثوقالدوله به ايران شد كه بر اساس مفاد آن ايران از نظر
نظامي ،اقتصادي و سياسي تحت الحمايه انگلستان در ميآمد .اگر چه اين قرارداد به
تصويب نرسيد اما سياست انگلستان در ايجاد يك قدرت مستحكم داخلي و دستنشانده
سرانجام به كودتاي  1299و روي كار آمدن رضاخان انجاميد .دراين ميان انگلستان براي
تأمين منافع بيشتر خود در خليج فارس ناگزير شيخ خزعل را قرباني رضا خان نمود تا با
اعتبار بخشيدن به مهره خود زمينههاي نفوذ بيشتر در ايران و باالخص حفظ منافع نفتي
خود بهرهمند گردد.
با شروع جنگ جهاني در سال (1939-1945م) بارديگر اهميت خليج فارس در
نبرد گروههاي متخاصم بيشتر نمايان شد .در سالهاي اوليه جنگ منابع نفتي ،انساني و
ساير منابع حاصل از مستعمرات در شرق به خليج فارس اهميت ويژهاي ميداد .نگراني
انگليس بيشتر از آن جهت بود كه با پيروزيهاي آلمان در شوروي و سپس تصرف منابع
نفتي باكو ،آلمان از طريق ايران به راحتي بر منابع عظيم نفتي خليج فارس دست يابد و آن
گاه كار مبارزه با آلمان بسيار دشوار خواهد شد .بنابراين تنها راه شكست آلمان جلوگيري
از پيروزي او در فتح شوروي بود .تنها راه كمك به شوروي از طريق خليج فارس و ايران
بود .بنابراين م تفقين سيل كمكهاي نظامي و غذايي خود را از طريق بنادر خليج فارس و
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راه زميني ايران به شوروي ارسال داشتند و با اين اقدام آلمانها را در جبهه شوروي
شكست دادند .اطالق پل پيروزي به ايران در جنگ جهاني دوم نتيجه وجود خليج فارس
و دستيابي ايران به اين آبراه بزرگ بينالمللي بود.
پس از جنگ دوم جهاني و حضور دو قدرت بزرگ آمريكا و شوروي در عرصه
رقابتهاي جهاني مسأله لزوم حفاظت از تنگهها و گذرگاههاي خليج فارس دو قدرت
بزرگ را بر آن داشت تا با ايجاد پايگاههاي مختلف و كسب تسهيالت نظامي در مجاورت
اين نقاط حساس بينالمللي سلطه خود را بر اين ناحيه اعمال نموده و اين ناحيه را به
صورت جزئي از منافع ملي و نقاط استراتژيك خود تلقي نمايند .جريانات جنگ جهاني
دوم به خصوص ضعف نظامي و اقتصادي شديد متفقين و وابستگي مطلق آنها به
كمكهاي آمريكا و هم چنين طرح مارشال در كمك به كشورهاي جنگ زده موجب برتري
و نفوذ آمريكا در صحنه بين المللي شد .اين برتري بر روابط آمريكا و انگليس در ايران نيز
تأثير گذاشت تا آنجا كه با اشغال ايران در شهريور  1320ه.ش از نفوذ انگلستان به
تدريج كاسته شد و در فاصله سالهاي  1320تا  1333ه.ش كشور ايران از يك منطقه
تحت نفوذ انگلستان به منطقهاي تحت نفوذ آمريكاي تبديل شد .ملي شدن صنعت نفت
اگر چه در كاهش نفوذ انگلستان بر خليج فارس بسيار مؤثر و كارآمد بود .اما با كودتاي
 28مرداد و افزايش قدرت آمريكا و همچنين ضرورت توجه به انرژي نفت به خاطر رونق
و توسعه صنعت ،مسأله ايران ،خليج فارس و نفت از اهميت بيشتري براي غرب و
باالخص آمريكا برخوردار گرديد .اين آغاز رقابت گسترده و نوين دولتهاي استعماري در
منطقه خليج فارس بود  .موقعيت خاص جغرافيايي ،ثروت زياد و بازار مصرف مناسب و از
همه مهمتر ثروت نهفته بيكران نفت و گاز توجه قدرتهاي بزرگ به اين منطقه را بسيار
زياد كرد .از ديدگاه قدرتهاي بزرگ ،خليج فارس يكي از مناطق پنج گانه استراتژي و
بزرگترين حوزه نفتي جهان است .منابع نفت خليج فارس بسيار نزديك به سطح زمين
است و بسيار ارزان توليد مي شود و چون ميدان نفتي نزديك به ساحل قرار دارد هزينه
41

انتقال نفت نيز اندك است اين مقوالت از ويژگيهاي مهم حوزه خليج فارس است.
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ذخائر نفت منطقه خليج فارس به آن اهميت ويژهاي بخشيده ،چنانكه مسأله انرژي دراين
منطقه نقش كليدي را در اقتصاد جهاني بازي مينمايد.
نفت خليج فارس تأمين كننده منافع نظامي آمريكا در خاورميانه و همچنين
جنوب غربي آسيا ميباشد .منابع درآمدي متنوع آمريكا در خليج فارس سبب ميگردد تا
آمريكا به حفظ و موقعيت پايگاههاي نظامي خود در منطقه بيشتر اهميت دهد و مهمتر
آنكه بسياري از اين پايگاهها را نيز براي حفظ منافع خود در خليج فارس همچنان قوي
نگاه ميدارد.
موقعيت ذخائر گازي اين ناحيه نيز كمتر از نفت نيست چنان كه ايران به عنوان
دومين دارنده منابع گازي جهان از اهميت زيادي در منطقه خليج فارس برخوردار است.
وجود اين اهميت اقتصادي و ژئوپوليتكي در منطقه خليج فارس سبب شده تا به دنبال
فروپاشي اتحاد شوروي آمريكا بيش از هر منطقهاي به ناحيه خليج فارس توجه كند .جدا
از اين اهميت ،مسأله وقوع انقالب اسالمي و تهديد منافع آمريكا در خليج فارس توسط
ايران سياستهاي ديرينه اين كشور را نسبت به خليج فارس دچار دگرگوني و تحول
ساخته و اطمينان خاطر آمريكا را از ژاندارم منطقه بودن ايران از بين برده است .آن جزيره
ثبات كه كارتر براي حفظ منافع آمريكا از ايران ياد كرده بود آن چنان سياست
استعمارستيزي را با خود در پيش گرفت كه براي قدرتهاي بزرگ قابل باور نبود .طراحان
سياست خارجي آمريكا از هنگام وقوع بحران انرژي در دهه  1970آشكارا بر اين امر
اذعان داشتند كه آمريكا ميبايست براي دستيابي به سلطه جهاني ،كنترل نفت منطقه
خليج فارس را در دست بگيرد.
بعد از جنگ خليج فارس آمريكا براي ارتقاء سطح ثبات و گسترش نفوذ خود در
منطقه خليج فارس چندين سياست را دنبال كرده است .از جلمه گسترش توانايي نظامي
كشورهاي مدافع سياستهاي آمريكا كه اين امر به سرازير شدن ثروت اين كشورها براي
خريد تسليحات به آمريكا منجر شده است .سياست ديگر آنكه آمريكا پيوندهاي نظامي
خود را با كشورهاي حوزه خليج فارس محكم كرد و حضور خود در شبه جزيره عربستان
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را حفظ نمود .اين حضور به صورت مأموريتهاي آموزشي ،به كارگيري مداوم نيروي
دريايي خاورميانه آمريكا در خليج فارس ،به كارگيري دورهاي واحدهاي هوايي و دريايي
براي تمرينهاي مشترك و  ...صورت ميپذيرفت .مهمترين سياست آمريكا تحكيم موقعيت
اسرائيل در منطقه و جلوگيري از هر گونه اقدام مشترك بر ضد اسرائيل بود كه آمريكا در
42

روابط خود با كشورهاي عربي دنبال ميكند.

در سراسر سالهاي اخير به ويژه پس از جنگ خليج فارس نفوذ و حضور ارتش
آمريكا درخليج فارس و مناطق اطراف آن از شاخ آفريقا گرفته تا آسياي مركزي رو به
افزايش بوده است .دولت بيل كلينتون تصور ميكرد در صورت حمله به افغانستان و
تصرف منطقه نفتي درياي خزر ميتواند از آن منطقه به عنوان رقيبي براي خليج فارس
استفاده كند و در نتيجه آمريكا از وابستگي شديد به نفت خليج فارس به گونهاي نسبي
آزاد شود و بتواند با دست بازتر درمسائل نفتي عمل كند 43.مهمتر از آن حلمه به عراق و
تصرف اين كشور جزو سياستهاي ديرينه آمريكا براي حضور و تسلط بر ناحيه خليج
فارس بوده است .بنابراين به رغم حضور گسترده آمريكا در خليج فارس و ساقط نمودن
حكام دو كشور افغانستان و عراق و ايجاد پايگاههاي متعهد ثابت و متحرك نظامي ،امكان
اتخاذ هر گونه طرحي را به منظور تأمين امنيت منطقه خليج فارس را كه از حقوق مسلم
كشورهاي ساحلي و به ويژه ايران است را از آنان سلب كرده است.
اين مسائل تمام ًا در راستاي ايجاد بحران ،ناامني و تداوم حضور آمريكا درمنطقه
خليج فارس براي تأمين منافع ديرينه و از پيش تعيين شده صورت ميگيرد .در راستاي
همين سياستهاي استعماري ،ايران پس از انقالب اسالمي بزرگترين مانع جهت دستيابي
آمريكا به اهداف خود بوده است.
بسياري از سياست هاي آمريكا براي ايجاد رابطه با ايران و يا حتي كنترل قدرت
ايران در تاريخ انقالب اسالمي هيچگاه به ثمر نرسيده است .هوشياري ،دقت نظر و حفظ
منافع ملي ايرانيان سبب شده است تا ايران به عنوان بزرگترين مانع اهداف استعماري
آمريكا در خليج فارس از آغاز انقالب اسالمي تا كنون به شمار آيد .سياستهاي ديرينه و
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دراز مدت آمريكا براي تسلط بر منطقه خليج فارس باسياستهاي ايران بعد از انقالب
اسالمي كامالً بر هم ريخته و برنامههاي درازمدت آنها دچار چالشهاي عميق گشته است.
آمريكا خود به خوبي دريافته است با وجود ايران از خأل قدرت منطقه خليج فارس
نمي تواند بهره الزم را ببرد .بنابراين با ترفندهاي سياسي بسيار در صدد منزوي كردن و
تحت فشار قرار دادن ايران در صحنه بينالمللي برآمده است.
نتيجهگيري

اهميت تاريخي منطقه خليج فارس با توجه به نقش ارزشمندي كه در تمدن و
فرهنگ تاريخ ايران از گذشته تا به حال داشته قابل تأمل و بررسي است .قسمتي از
موفقيتهاي حكومت هاي ايران باستان در نتيجه تسلط آنها بر منطقه خليج فارس و ارتباط
با سرزمينهاي اطراف آن بوده است.
شكوه ،ثروت و رونق بنادر خليج فارس نشانه عظمت و اقتدار خالفت اسالمي
در قرن چهارم و پنجم هجري بود  .رونق و ارتباط تجاري بنادر خليج فارس با خاور دور
تنها عامل گسترش اسالم از طريق تجار مسلمان به اين سرزمينها بود .اهميت منطقه خليج
فارس با آغاز عصر استعمار براي تمامي دول كشورهاي اروپايي زمينه كشاكش و رقابت
آنها را براي تسلط بيشتر بر اين منطقه فراهم آورد .با كشف ذخايرنفت و گاز درمنطقه
خليج فارس و اثبات وجود درصد بااليي از ذخائر نفتي جهان در اين منطقه ،به همراه
وابستگي كشورهاي بزرگ صنعتي به اين ذخائر سبب شدتا خليج فارس به عنوان
بزرگترين انبار انرژي دنيا و مركز ثغل خاورميانه ،اهميت زيادي براي توسعهطلبي استعمار
و آمريكا داشته باشد .امروزه ايران نقش تعيين كنندهاي در مبادالت سياسي منطقه دارد.
سياستهاي ديرينه آمريكا بر ضد ايران از آغاز انقالب اسالمي بيشك ناشي از نگراني
آمريكا از توانمنديهاي موجود و دسترسي بيشتر ايران بر ذخائر انرژي منطقه خليج فارس
است.
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