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381شورهاي بیگانه در خلیج فارس...مداخالت کسیر تاریخی

هاسیر تاریخی مداخالت کشورهاي بیگانه در خلیج فارس؛علل، ریشه

1دکتر مرتضی تهامی

چکیده
هاي بزرگ باستان شود کانون و گهواره تمدنمینامیده "دریاي پارس"خلیج فارس که از دوران کهن 

فته است و بخشی از یک قرار گرو اروپاآفریقا،این خلیج در چهارراه ارتباطی سه قاره آسیا،.بوده است
هاي جهان پیوندد و در نتیجه با آبمیسیستم ارتباطی است که دریاهاي مدیترانه و سرخ را به اقیانوس هند 

مرتبط است. از گذشته مسیري بوده است که کاالهاي تجاري از شرق و جنوب آسیا به خلیج فارس و از آنجا 
می منطقه خلیج فارس لنگرگاه مه، غه امید نیک کشف شدواز زمانی که دماشده است. میبه اروپا منتقل 

از جمله دین اسالم در این منطقه شکل گرفته و ، ي بزرگ آسمانیهابرخی دینبوده است.هابراي کشتی
تحوالت سیاسی و این منطقه به کانون ، پس ازورود استعمارهمچنین خاستگاه پیامبر اسالم بوده است.

و آمریکا به ترتیب در منطقه آلمان روسیه،فرانسه،انگلیس،هلند،رهاي پرتغال،کشواقتصادي مبدل شد. 
در سده بیستم که نفت کشف شد حضور یافتند و بر سر منابع سرشار آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در کنار موقعیت جغرافیایی،منطقه خلیج فارس به شاهرگ حیاتی جهان تبدیل شد. منابع غنی منطقه،
فرهنگی اهمیت منطقه را دوچندان کرد چنانکه خلیج فارس یک جایگاه بسیار مهم ژئواکونومیکی جاري،ت

ي هاپیدا کرد. تنگه هرمز که ارتباط دهنده خلیج فارس و دریاي عمان و اقیانوس هند است یکی از تنگه
پس از شود.میه استراتژیک جهان است و حدود چهل درصد نفت جهان روزانه از این تنگه انتقال داد

ژئو بنابراین خلیج فارس اهمیت ژئوپلیتیکی،اهمیت و حساسیت منطقه بیشتر شد. ،میپیروزي انقالب اسال
و فرهنگی اقتصادي ، ایدئولوژیکی و ارتباطی دارد و از دوران کهن تاکنون، کانون مهم سیاسیاکونومیکی،

است.

کشورهاي اروپاییان معاصر،خلیج فارس، دوران باستان، دور:هاي کلیديواژه

استادیار گروه آموزشی تاریخ، دانشگاه خوارزمی- 1
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مقدمه
خلیج فارس عبارت از پیشرفتگی دریا در خشکی است که حد واسط سرزمین ایران و شبه 

در کتاب حدودالعالم در خصوص این دریا آمده است: خلیج پارس از حد باشد.میجزیره عربستان 
که خلیج فارس از مصب اروند رود،).1378:9با پهناي اندك تا به حدود سند(الهی،، پارس برگیرد

خود از پیوستن دجله و فرات به وجود آمده تا شبه جزیره مسندم در عمان امتداد و از طریق دریاي 
خلیج فارس امروزي بخش کوچکی از گستره آبی ).11عمان با اقیانوس هند ارتباط دارد.(همان،:

دریاي عمان و بخشی از میشد و تمامیامیده پهناوري است که در روزگاران قدیم دریاي پارس ن
).1390:83گرفت(مهدوي گورابی،میاقیانوس هند را تا حدود رود سند در بر 

کشورهاي ، عمانوامارات متحد عربی قطر،، کویت، بحرینعربستان،عراق،کشورهاي ایران،
ها و دایش نخستین تمدناهمیت این منطقه از جهان نه تنها مرکز پیمنطقه خلیج فارس هستند.

درخشان اقوام بسیاري در این منطقه شکل هاي خاستگاه پیامبران عظیم الشان بوده، بلکه تمدن
،هاایالمی،هااکدي،هاترین آنها سومريکه مهمگرفته و به سایر نقاط جهان راه یافته است،

بوده اند.هاکلدانی،هابابلی،هاآشوري
ابتدا به سیر تاریخی خلیج اي انجام شده است. به صورت کتابخانهتحقیق روش کاردر این

علل و ، سپس حضور کشورهاي اروپایی، فارس دردوران باستان و معاصر پرداخته شده است
این تحقیق هدفگیري شده است.پایان نتیجههاي آنها باختصار بیان شده است و درفعالیت

علل آن است. کشورهاي بیگانه درمنطقه وحضور ، بررسی سیر تاریخی خلیج فارس

این موارد است:، توان بیان کردمییی که در نتیجه این تحقیق هایافته
موقیعت خلیج فارس(نقش مهم تجاري و ارتباطی دارد).-
شامل مروارید و درقرون معاصر نفت،که این منطقه را منابع آن ابتدا مواردي-

است.رتلند فسیلی جهان تبدیل کرده هابه
به وکی از مهمترین کشورهاي منطقه است. ایران که یمیپیروزي انقالب اسال-

مطرح شده است.روسیه ایرانآمریکا،مثلث قدرت:عنوان یک ضلع از

خلیج فارس در دوران باستان
گردد که تمدن میرونق و آبادي بنادر و جزایر خلیج فارس به اواخر هزاره سوم پیش از میالد بر 

در منطقه جنوب بین النهرین شکل گرفت.سومري 
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مکّن و ملّوخَ یاد شده است،، از شهر اور به دیلمونهادر اسناد سومري از رفت و آمد کشتی
اند. در یک ن و ملّوخ را با حبشه تطبیق دادهدانشمندان دیلمون را به بحرین و مکّن را به عما

از هاکشتیکّن و ملوخ چشم به من دارند،سرزمین م«سروده سومري در ستایش انکی آمده است: 
ي مگلیوم از ملّوخ هاقایقاز مکّن تا بلندي آسمان بار شده است،هاآوردند،کشتیمیدیلمون چوب 

منطقه خلیج فارس بندر ي دیگرهاگاه).از بندر252: 1379(مجید زاده،کنندمیطال و نقره حمل 
ه دوم پیش از میالد آباد و پر رونق بوده است.لیان از بنادر حکومت ایالم بود که از هزار

توان گفت تجارت و بازرگانی بین خلیج میاگر بپذیریم ملّوخ در سواحل حبشه بوده است 
از زمان پادشاهی سناخریب پادشاه آشور اقیانوس هند و دریاي سرخ برقرار بوده است.، فارس

ي بزرگ بسازند و هاده شدند تا کشتیق.م)کشتی سازان فینیقی به نینوا فرا خوان705-681(
موجب این کار به رونق دریانوردي افزود وهمچنین فنون کشتی سازي را به مردم آموزش دهند.

چون گیري نیروي دریایی شد که بعدها هخامنشیان این نیروي دریایی را در اختیار گرفتند.شکل
عدنی و قیمتی را از طریق بنادر و هاي مسنگ: چوب،لنهرین بخش عمده نیازهاي خود مثلبین ا

کردند خلیج فارس اهمیت سوق الجیشی و ارتباطی مهم براي آنها میسواحل خلیج فارس تامین 
از حمله به سومر و همچنین دستیابی به منابع اقتصادي ایالم از هااز طرفی بازداشتن ایالمیداشت.

ي قیمتی و نیز هاو سنگمعدنی)شیشهدیوریت،ي معدنی (مرمرسفید،هاجمله فلزات و سنگ
افزود.میبر اهمیت منطقه اسب،

گشر بنیانگذار –کی اگ - زمان فرمانروایی مس، ق.م2750توان گفت نخستین بار در سال می
او به ایالم لشکر کشی کرد و سلسله اول اوروك (از شهرهاي سومر) از خلیج فارس یاد شده است،

. در عبارتی که در این باره موجود است نوشته شده است: او به بر سواحل خلیج فارس سلطه یافت
همچنین در سروده انکی ).131: 1377دریا رفت و باال رفت به سمت کوهستان(حریریان و دیگران،

آنها را با آب زالل پر ، انکی از آنجا به رودهاي دجله و فرات رفته«یکی از خدایان سومر آمده است:
کند و الهه سیالب را میقوانین آن را وضع ، بازگشتهن به دریا (خلیج فارس)کند ...وي پس از آمی

).252: 1379مجید زاده،»(گماردمیبه سرپرستی آنجا 

از زمانی که هخامنشیان به قدرت رسیدند کل منطقه از ماوراء النهر در شرق تامدیترانه در غرب 
در زمانی ا سقوط هخامنشیان وضع تغییر کرد.به زیر سلطه هخامنشیان در آمد،اما بو شمال آفریقا،

قدرت داشتند بنادر دریاي مدیترانه و دریاي سرخ رونق داشتند و هاکه اسکندر و سپس سلوکی
خلیج فارس طی قرن اول ، دریانوردي خلیج فارس افول کرد اما پس از به قدرت رسیدن اشکانیان
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بنادر خلیج هاولی با توسعه طلبی رومیودوم میالدي تا حدودي موقعیت خود را بدست آورد؛
م).224فارس زیاد رونق نگرفت تا اینکه ساسانیان به قدرت رسیدند(

تفوق و برتري خود را بر ، ي اقتصاديهادر سایه اعمال سیاست، خلیج فارس در دوره ساسانیان
یایی شد.آم مین دریاي مدیترانه و دریاي سرخ دوباره بدست آورد و این منطقه کانون تبادالت در

این دریا داراي در باره خلیج فارس نوشته است:می)نویسنده روAmmien Marcellinمارسلین( 
معتبر ومهم است..در کنار دریا تجارت و معامالت کامال هاجزایر فراوان و از حیث رفت وآمد کشتی

یر انتقال ابریشم بود مسخلیج فارس در زمان انوشیروان یکی از دو).66: 1389رواج دارد(وثوقی،
ایرانیان ستد شده دریایی میان جین و خاورمیانه بود،وطی این دوره سیالن، انبار کاالهاي داد

النهرین به روم شرقی صادر بینابریشم را از طریق سیالن به خلیج فارس و از آنجا از ناحیه
از بخش اعظم ابریشم محروم شدند.هاکردند و رومیمی

ر دوران ایران اسالمیخلیج فارس د
ولی زمینه رشد ، حمله اعراب علی رغم آنکه منجر به سقوط ساسانیان و تحوالت بعد از آن شد

رونق بازرگانی در خلیج فارس را فراهم کرد برخی از دالیل آن چنین است:و
ي بازرگانی زمینی و کاهش شدید ضریب امنیت تجاري هاگسترش ناامنی در مسیر-1

یر دریایی مورد توجه قرار گیرد.موجب شد تا مس
ي دریاي مدیترانه بتدریج موجب افول هاي طوالنی امویان و عباسیان در کرانههاکشمکش-2

و رکود اقتصادي منطقه مدیترانه شد.
ي شمالی هابخش، ي شرقی و جنوبی مدیترانههاپس از قدرت یابی امویان و تسلط آنان بر کرانه

قی و صلیبیون قرار گرفت و شرق و جنوب مدیترانه به تصرف آن تحت اداره مستقیم روم شر
تقسیم این ناحیه به معناي شکست وحدت سیاسی مدیترانه و برهم خوردن ، مسلمانان در آمد

).87توازن قدرت به نفع خلیج فارس بود(همان: 
وقتی که آل بویه به قدرت رسیدند چون توانستند محدوده قلمرو خود را تقریبا با قلمرو

اقتدار خود را بر خلیج فارس مستحکم کردند و در نتیجه شرایط مناسبی ساسانیان نزدیک کنند،
به ویژه اینکه شیراز را پایتخت خود براي تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس به وجود آوردند،

لیج قرار دادند.نزدیکی شیرازبه خلیج فارس بر موقعیت سیاسی و تجاري آن افزود. اهمیت تجاري خ
فارس چنان شد که برخی از محققان یکی از دالیل سقوط آل بویه را از دست دادن درآمدهاي 

بازرگانی دریایی نوشته اند. 
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هجري که دوره 552از نیمه اول قرن پنجم هجري سلجوقیان در ایران قدرت گرفتند از سال 
گیرند که این امر میشکل ي محلی در ایرانهاشود نهاد اتابکی و حکومتمیسلجوقیان بزرگ تمام 

قدرت در جهان اسالم بین خلیفه عباسی و «زند:میبه یکپارچگی سیاسی خلیج فارس لطمه 
تقسیم شد و نیروي دریایی جهان اسالم بین دومنطقه خلیج فارس و دریاي سرخ میخلیفه فاط

اي راه تجارت در برابر ضعف خلفاي عباسی منجر به احیمیتقسیم شد قدرت روزافزون خلفاي فاط
دریایی مدیترانه و دریاي سرخ گردید و بتدریج آثار منفی زیادي بر اقتصاد خلیج فارس بر جاي 

). بنابراین دو بندر مهم تجاري خلیج فارس،سیراف و صحار رو به افول رفت و 127همان: »(گذاشت
اقتصاد فاطمیان قوت بیشتري پیدا کرد.

شود. هجوم میمشاهیان و سپس حمله مغوالن روبرو پس از سلجوقیان ایران با حکومت خوارز
امنی و کاهش مبادالت اقتصادي در ایران شد و بنادر خلیج فارس را نا گسترده مغوالن موجب نا

تقویت وحدت سیاسی ایران متزلزل گردید و حکام و خوانین محلی در شرق و غرب ایرانامن کرد.
خلیج فارس به جزایر آن منتقل شود و از این شدند. این شرایط موجب شد که تجارت از سواحل

تنگه هرمز و سواحل شرقی عمان مرکز ثقل اقتصادي خلیج فارس شدند. طی قرون هفتم تا پس
شد.میدهم هجري جزیره هرمز کانون تجارت دریایی محسوب 

اروپائیان و حضور در شرق
افت هرچند ادامه یقرن میالدي آغاز شد و حدود دو1096ي صلیبی که از سال هاجنگ

از رسیدند.می المقدس را تصرف کنند اما به نتایج سیاسی و اقتصادي مهمسیحیان نتوانستند بیت
ي صلیبی بسته شده بود باز شد و تجارت و بازرگانی بین هاجمله راه مدیترانه که قبل از جنگ

آشنا شدند که در ي مردم شرق هااروپائیان با دانششرق و غرب از طریق دریا گسترش یافت.
تحول تمدن غرب بسیار اثر گذار بود. فتوحات مغوالن و توسعه قلمرو آنها موجبات ارتباط شرق و 

هاي کاروانی و تجاري توجه داشتند و تجار ایلخانان به راهغرب را براي مدت کوتاهی فراهم کرد.
با ایلخانان روابط ونیز و جنوا نیز براي بدست آوردن کاالهاي شرق به سوي ایران آمدندو 

تا روي کار آمدن تیموریان فترتی بر تجارت شرق و با بر افتادن مغوالن وبرقرار کردند.میمستحک
به سوي شرق بسته شد چون هاراه نفوذ ورود غربی، با تشکیل حکومت عثمانیغرب حاکم شد.

م)شکست دهد 1402ره(تیمور به قدرت رسید و او توانست سلطان بایزید عثمانی را در جنگ آنقو
ي هاولی با مرگ تیمور و چالشاروپائیان توانستند با اتحاد با تیمور کار تجارت را از سر گیرند.

که محور اصلی تجارت بودند در مقابل هاجانشینی او مبادالت تجاري به حداقل رسید و ونیزي
آنها در شرق، بدست برتري تجاري خود را از دست دادند و مراکز تجاريهاپیشرفت عثمانی
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ي ممالیک و نظرات هاگیريسکندریه و دریاي سرخ به دلیل سختراه تجاري بندر اافتاد.هاعثمانی
، و باعث کاهش ورود کاالهاي با ارزش شرق نظیر ابریشمزیاد قابل استفاده قرار نگرفت ، مخالف پاپ

ي هاان غرب را به اندیشه دستیابی به راهمروارید و یاقوت به اروپا شد. این شرایط سیاستمدار، ادویه
تجاري جدید انداخت و ازاین پس بود که راههاي جدید تجاري دریایی بسوي شرق کشف 

میالدي به بعد 1453شد.پدیده اي که این امر را سرعت و جهت داد رنسانس بود که از سال 
چاپ،علم ودانش را در تحوالت اجتماعی بسیاري در زندگی مردم اروپا به وجود آورد.اختراع 

اختراع باروت جنگ را دگرگون کرد. با اختراع قطب نما حرکت در دریاها دسترس عموم قرار داد،
آسان شد و کشورهایی چون پرتغال و اسپانیا به اکتشافات دریایی پرداختند.و بر آن شدند که راهی 

ي دریایی را آغاز کردند.اهبدین لحاظ سیاحانی چون کریستف کلمب سفربه سوي هند پیدا کنند،
میالدي واسکو دوگاما سیاح پرتغالی از راه اقیانوس اطلس و جنوب افریقا خود را به 1497در سال 

در پی اکتشافات دریایی، راه تجارت و رفت و آمد اروپائیان به شرق باز شد و هندوستان رساند.
کشورهاي اروپا وارد شد.ي غربی اروپا رونق گرفتند و ثروت سرشار ي بههابنادر کشور

بنابراین در این مرحله از زمان علل توجه اروپائیان به شرق به ویژه خلیج فارس عبارت بود از:
وقوع رنسانس در اروپا-1
ي مارکوپولوهاي بی کران شرق پس از انتشار سفرنامههاافسانه ثروت-2
مد فاتحقطع راه ابریشم و جاده ادویه پس از فتح قسطنطنیه توسط سلطان مح-3

ورود کشورهاي اروپایی به شرق با هدف :

کسب منافع مادي-
ي شرق هانفوذ در سرزمین-
دسترسی به ثروت منطقه-
ي خودهاتامین مواد خام مورد نیاز کارخانه-
منطقه را بازار کاالهاي خود کنند.-

و اروپا،، خلیج فارس یک حلقه ارتباطی میان آسیا«در این زمان یعنی قبل از دوران استعمار 
ادویه و سایر کاالهاي مدرن مورد نیاز اروپائیان از طریق خلیج فارس به حوزه ، ابریشم، آفریقا بود
و سپس هاپرتغالیفریقا،هاي جنوب آد نیک و رونق گرفتن راهرفت .با کشف دماغه امیمیمدیترانه 

یی در خلیج هاد پایگاههاي تجاري وارد صحنه شدند و براي ایجابه منظور کنترل راههاهلندي
شبه قاره هند و ماوراء آن در شرق تالش کردند و بتدریج وارد این مناطق شدند و منطقه را ، فارس

). 5: 1385دستخوش مخاطره کردند و نزاع و کشمکش را در این منطقه رواج دادند(امامی،
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توان درموارد زیر بر شمرد:میاهمیت خلیج فارس را 
موقعیت استراتژیکی-1
منابع فراوان زیر زمینی -2
موقیت تجاري و بازرگانی-3

اجتماعی بر -و مسائل سیاسی میپیروزي انقالب اسالالبته در گذر زمان مواردي مانند کشف نفت،
شود.میاهمیت خلیج فارس افزود که بعدا به آنها پرداخته 

و خلیج فارسهاپرتغالی
ي دماغه امید نیک را دور زد و به این طریق میالد1498سیاح پرتغالی واسکوداگاما، در سال 

هند را براي اروپائیان پیدا کرد. هر چند خود وي متوجه این راه ورود اقیانوس اطلس به اقیانوس
یی هم از راه خشکی به مصر و خلیج فارس و هندوستان اعزام کردند،هاله نشد. در ضمن هیئتمسا

پانیایی هم راه دریاه را در پیش گرفتند چنانکه کریستف دریانوردان اسهابه دنبال تحرکات پرتغالی
هجوم کرد که به هندوستان رسیده است.میلی فکر م) و1492انست آمریکا را کشف کند(کلمب تو
لذا ي دریایی منجر به رقابت آنها شد وهابراي تسلط بر تجارت جهانی و راههاو اسپانیاییهاپرتغالی

م). به 1493معروف شد صادر کرد("فرمان تقسیم"که به نام ايهپاپ میانجیگري کرد و بیانی
نیمکره درجه غربی به دو قسمت تقسیم گردید.46کره زمین از نصف النهار « موجب این فرمان

متعلق به پادشاه اسپانیا و نیمکره شرقی متعلق به پادشاه پرتغال شناخته غربی(به استثناي برزیل)
).10: 1364هوشنگ مهدوي،»(شد

پس از این فرمان دریانوردان دو کشور هجوم خود را به سواحل کشورهاي دیگر رنگ وبوي 
مذهبی دادند و قلع و قمع و کشت و کشتار شروع شد.

، آلبوکرك پس از تسلط بر عمان و مسقط رو به جزیره هرمز کرد فرمانرواي هرمز تسلیم شد
هاشد و هرمز خراجگزار پرتغالیالدین حاکم هرمز و آلبوکرك بستهقراردادي بین سیف

آلبوکرك در سال بدنبال شورش مردم هرمز و نیز نارضایتی ناویان پرتغال،م).1507شد(
را در این میان شاه اسماعیل صفوي براي اعاده حاکمیت نیرویی، میالدي از هرمز خارج شد1508

میالدي به 1514وي در سال ، آلبوکرك پیام مقابله دادبه گمبرون فرستاد تا به هرمز حمله کند.
در این زمان شاه صفوي هرمز حمله کرد ولی موفق نشد و لی سال بعد توانست هرمز را تصرف کند.

اساس آن هرمز مستعمره بست که برهابنابراین قراردادي با پرتغالیبود،هادرگیر جنگ با عثمانی
توانسته بودند سراسر خلیج فارس را زیر میالدي16طی سده هاپرتغالی«شد.میشناخته هاپرتغالی

مهدوي »(شدمیبا اجازه آنها و پرداخت حق گذر انجام هانفوذ خود در آورند و رفت و آمد کشتی
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بر منطقه ادامه یافت تا زمانی که شاه عباس به قدرت رسید. ها). تسلط پرتغالی76: 1390گورابی،
را شکست دهد و به هامیالدي پرتغالی1622وي با کمک نیروهاي انگلیسی توانست در سال 

میالدي 1650ساله آنان بر هرمز خاتمه دهد. با اخراج آنان از عمان و مسقط در سال 100حاکمیت 
در خلیج فارس خاتمه داده شد.هابراي همیشه بر تسلط پرتغالی

ها براي تسلط بر خلیج فارسدالیل پرتغالی
درصدد بودند این هاو یمن بود و پرتغالیتجارت دریایی شرق دردست اعراب عمان -1

تجارت را در دست گیرند.
موقعیت استراتژیک و بازرگانی مسقط-2
ثروت و جالل هرمز-3
منابع دریایی خلیج فارس نظیر مروارید.-4
ي ایران و بین النهرین از جمله هاوجود اقسام مختلف و متعدد فرآورده-5

).31: 1378ابریشم(الهی،

رسو خلیج فاهاهلندي
، میالدي فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا مرد1598در سال ، هلند جزئی از متصرفات اسپانیا بود

را از هااسپانیا یی، ي شمالی هلندهانتیجه داد و بخشهاي استقالل طلبانه هلنديهانهضت
لیج از آن پس براي نفوذ هر چه بیشتر در هند و منطقه خسرزمین خود اخراج کردند و آزاد شدند،

از میالدي شرکت هند شرقی هلند را پایه گذاري کردند.1602فارس وارد عمل شدند آنها در سال 
میالدي تجارت خانه 1625آنان در سال ، به خلیج فارس وارد شدندهامیالدي هلندي1607سال 

اي را در بندر عباس تاسیس کردند و بدنبال آن رقابت بین هلند و انگلستان شدت گرفت.
طبق قراردادي که منعقد شد به کلیه اتباع آن میالدي،1623زمان شاه عباس در سال در 

از پرداخت هرگونه عوارض گمرکی بجز حق راهداري معاف کشور تجارت در ایران داده شد و
شدند،و ماموران دولت ایران مکلف گردیدند در در تهیه محل کار و انبار و مسکن به بازرگانان 

هاهلندي، طبق قرارداديدر زمان شاه عباس دوم نیز).100: 1364ند(مهدوي،هلندي مساعدت کن
اجازه یافتند در هر نقطه ایران هر قدر ابریشم بخواهند بخرند و کاالهاي خود را بدون پرداخت 

مناطق جاوه و سوماترا و سایر هاچون هلندي).115حقوق گمرکی به ایران وارد نمایند(همان:
ا که مرکز اصلی ادویه جات بود در تصرف داشتند در تجارت ادویه بر رقیب خود نقاط اندونزي ر

گلپر و سایر ادویجات را به ایران آورده به فروش زعفران،، آنها فلفلانگلیس برتري داشتند.
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رساندند و در عوض با خرید ابریشم و فروش آن در بازارهاي اروپا سود سرشاري بدست می
قند و مس را در سواحل ، ي هنديهاتجارت پارچه، ي هلنديهااین تجارتخانهعالوه برآوردند؛می

نقره و مروارید را به ، ابریشم،قالی،طال، مخملخلیج فارس در انحصار خود داشتند که در مقابل آن
).46-47: 1378کردند(الهی،میاروپا صادر 

ینکه کمپانی هند شرقی انگلیس با ها ادامه یافت تا اسالهاو هلنديهارقابت بین انگلیسی
افزود و همزمان با این قرارداد هاکریم خان زند قراردادي امضا کرد که بر موقعیت تجاري انگلیسی

تحریک کردند،این امر هاآنان با شیوخ و حکام منطقه رابطه برقرار کردند و شیوخ را علیه هلندي
میالدي 1766در جزیره خارك عمال از سال با سقوط دژموسلستاین شد.هامنجر به ضعف هلندي

ها در منطقه خاتمه داده شد.به سلطه هلندي

انگلستان و خلیج فارس
ي اروپایی عقب نیفتد به فکر هاانگلستان در کوشش براي سلطه گري و اینکه از سایر دولت
نفوذ در شرق شد عواملی که به این کار سرعت داد عبارت بودند از:

یکی از آنان ز جمله آنتونی جنکیسون که به شرق مسافرت کردندتجار انگلیسی ا-1
را وصف کرد،این امر هامشاهدات خود را در سفرنامه اي تنظیم کرد و ثروت شرقی

ببرند.میرا به فکر انداخت که از این ثروت سههاانگلیسی
د از این کشتی اسنام)،1587(هاي پرتغالی توسط انگلیسیهاتصاحب یکی از کشتی-2

از تجارت هند بود.هاومدارکی بدست آمد که بیانگر سودهاي کالن و بی حساب پرتغالی
که قوي ترین نیروي دریایی را داشتند در هام )برپرتغالی1598(هانفس پیروزي انگلیسی-3

آمدن به شرق موثر بود.
در میالدي به سورات هند رسید و براي تسهیل1608نخستین کشتی تجاري انگلیس در سال 

کارشان سفیري به دربار مغول فرستادند.
فرمانی از وي دریافت کردند که اجازه هادر دوره حکومت صفویان و در زمان شاه عباس انگلیس

هادر این فرمان به نحوي حق کاپیتوالسیون به انگلیسی، دادمیتجارت در داخل ایران را به آنها 
قرار دادي هااز هرمز بود با انگلیسیهاکردن پرتغالیشاه عباس که درپی بیرون م).1616داده شد(

را شکست دهند و پرچم آنها را هانتیجه آن توانستند پرتغالیبست که درمیجهت همکاري نظا
پس از حدود یک قرن از هرمز پایین بکشند.

م)سنگ بناي سلطه خود بر هند را محکم کردند و 1757در جنگ پالسی در بنگال (هاانگلیسی
ي عظیم از هند به انگلستان شروع شد و باعث تحوالت اقتصادي عمیقی هااز این پس ارسال سرمایه
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، هاي مکانیکی برقرار شد از ذغال سنگ در ذوب فلزات استفاده کردنددر انگلیس شد،از جمله دوك
افزود.هااین شرایط بر اهمیت خلیج فارس براي انگلیسیماشین بخار کشف شد. 

یک سیاست تجارت محور بود و هدف اصلی و اساسی آن هاسیاست خارجی انگلیسیاز آنجا که
هند دراین میان چنان اهمیت داشت که ازآن به قلب در همواره تامین منافع ملی انگلیس بود. و

مناطق مجاور آن تا حد امکان ، کردند الزم بود براي حفظ منابع زرخیز شبه قاره هندمیبدن تعبیر 
ترین منطقه در مجاور اقیانوس هند، قدامات رقبا و دشمنان احتمالی باشد،بنابراین مهممصون از ا

خلیج فارس بود عالوه بر این:
شد.میاهمیت اقتصادي که از قبل وجود داشت و هر روز با توسعه صنایع انگلستان بیشتر -
یافت(همان: میاز طریق خلیج فارس ارتباط با هندوستان حدود شش ماه کاهش ، اهمیت ارتباطی-

65 .(
کرد.میخلیج فارس آبراهه مهم بود که شرق مدیترانه را به اقیانوس هند وصل -
به گفته یک محقق انگلیسی،این بخش از «و استحکامات غربی هند بود.خلیج فارس به منزله دژ-

سازد و بخشی از مرز دریایی هند به میدنیاي عرب را مشخص خلیج فارس که حد و مرز شرقی
هرگونه سستی در اعمال کنترل بریتانیا بر خلیج فارس چه با سازش و یا با دادن ، رودمیشمار 

تواند نه تنها راه میبه ایران یا با غفلت از خطر رخنه روسیه به ایران و بین النهرین میامتیازات رس
: 1389وثوقی،»(به هند بلکه ثبات سیاسی را در خود هند نیز به خطر اندازدزمینی براي دسترسی

463.(

تجاري و ارتباطی خلیج فارس در قرن هیجدهم و پس از اقتصادي،، با توجه به اهمیت سیاسی
ي بیگانه در خلیج فارس با توسل به قدرت هااز شکل گیري همکاري بین قدرتهاآن، انگلیسی

نمودند که اوضاع را متشنج کنند.از میکردند و سعی میفرقه افکنانه جلوگیري و سیاسی تمینظا
دیگر اقدامات انگلستان اینکه با عشایر خلیج فارس قرارداد امضا کردند که عشایر را تحت نظر 

میالدي قرار داد دیگري با هدف متوقف کردن 1843در سال م).1830داد(میانگلیس قرار 
ها امضا کرد که مزایاي وسیعتري در نشینلیس در خلیج فارس با شیخسلطه انگي ضد هاجنبش

کنترل منطقه بدست آورد.همچنین با مسقط و کویت قراردادي بست که آنها را تحت الحمایه خود 
آورد بطوریکه در اواخر قرن نوزدهم مدعی تمام خلیج فارس بود.

ج فارس و حفظ توازن میان انگلیس تا نیمه دوم قرن نوزدهم روش نظارت بر اوضاع خلی
ي محلی از جمله ایران و عثمانی و نیز سرکوب دزدي دریایی و تجارت برده را اعمال هاقدرت

ي جدي به منظور سلطه برآن بر داشت. لرد النزدون وزیر هاکرد ولی از این تاریخ به بعد گاممی
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ایجاد س به صراحت گفت:میالدي در مجلس اعیان انگلی1903مه 5خارجه وقت انگلیس در تاریخ 
تهدید بزرگ و ، را در خلیج فارس توسط یک دولت دیگرمیهر مرکز دریایی و یا بندر مستحک

دانیم و با تمام وسایلی که در اختیار داریم با آن مبارزه خواهیم کردمیعلیه منافع خود میمستقی
).229-23: 1385(امامی،

ه مبارزه با تهدید آلمان و عثمانی سواحل جنوبی ایران در در اوایل قرن بیستم انگلستان به بهان
هاي متعدد و کوچک را در خلیج فارس خلیج فارس را اشغال کرد و سیاست ایجاد شیخ نشین

: 1378دنبال کرد تا از اتحاد و اتفاق و افزایش قدرت آنان در برابر انگلستان جلوگیري کند(الهی،
نفت یک عنصر مهم ، )که نفت در خلیج فارس کشف شدم1908از نیمه اول قرن بیستم ().72
ي هابه ویژه از وقتی که انگلستان تصمیم گرفت قوه محرکه کشتی، و استراتژیک تبدیل شدمینظا

کمکی خود را از سیستم ذغال سوز به موتورهاي نفت سوز تبدیل کند اهمیت نفت دوچندان 
که پیروزي در "خون جبهه جنگ "ت به عنوان از نف1917شد.کلمانسو نخست وزیر فرانسه در سال 

). 84کند(همان: میشود یاد مینبرد را باعث 
دهد خلیج فارس براي انگلستان اهمیت مضاعف میم )که رخ 1914- 1918جنگ جهانی اول (

ي قبل از جنگ جهانی هاشود که موقعیت انگلستان نسبت به سالمیکند و شرایطی ایجاد میپیدا 
دهد:میاین کشور براي حفظ وضع خود اقداماتی انجام شود.میاول قوي تر 

هاي تحت الحمایه متعدد در منطقهایجاد دولت-
وثوق الدوله به ایران1919تحمیل قرارداد -
هاي منطقه اي در جنوب ایران مانند حکومت شیخ خزعلایجاد حکومت-

و ایران را به مناطق نفوذ خود انگلیس و روس با یکدیگر کنار آمدند ، با توجه به خطر آلمان
میالدي روسیه و سقوط دولت تزاري، خالئی در 1917تقسیم نمودند،با شکل گیري انقالب اکتبر 

ها و قراردادهاي سعی کردند این خالء را با پیمانهامیدان سیاست ایران به وجود آمد و انگلیسی
ی از میهن دوستی و تحوالت بین ي داخلی ناشهاتحت الحمایگی پر کنند.ولی به دلیل مخالفت

میالدي مایوس شده بودند 1919که از قرارداد هاانگلیسیلمللی این نقشه انگلیس بی اثر شد. ا
- هجري1299دولت مرکزي قوي در ایران برآمدند..بنابراین کودتاي سوم اسفند درصدد ایجاد یک

مت دست نشانده قوي ایجاد قمري را ترتیب دادند و رضاخان را روي کار آوردند، و یک حکو
کردند.مجموع این اقدامات انگلستان را در خلیج فارس محفوظ نگه داشت.

تحوالت ناشی از جنگ جهانی دوم در خلیج فارس اثر گذاشت و موجبات ضعف قدرت انگلستان 
میالدي اعالم کرد نیروهاي خود را از 1968در منطقه را فراهم کرد به طوریکه این کشور در سال 

میالدي بخشی از نیروي 1970کند که در سال میشد خارج میسوئز که شامل خلیج فارس 
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با وجود این انگلستان سعی کرد به هر طریق انگلستان از منطقه شرق سوئز خارج شدند.مینظا
جمله در جنگ کویت شرکت اینرو در دوران معاصر ازازنفوذ خود را در منطقه از دست ندهد،

تقویت اشتهار بین المللی انگلستان و جلب نظر حاکمان عرب و -1دالیلی از جمله:موثر داشت و
به واشنگتن نشان دهد که پشتیبان اصلی اروپایی ایاالت متحده -2ي موروثی در منطقه بود.هارژیم

خود با میتقویت تجارت نظا-3لذا روابط دو کشور ارتقاء پیدا کند.است ومیبر سر مسایل نظا
درصد از کل تجارت جهانی 20میالدي حدود 1993ه ویژه منطقه خلیج فارس در سال جهان ب

انگلیس به خود اختصاص داد که بخش اعظم آن جذب کشورهاي منطقه میاسلحه را صادرات نظا
).36- 37: 1385عرب گردي (امامی،

فرانسه و خلیج فارس
در سال سیحی شروع شد،ورود فرانسه به منطقه خلیج فارس ابتدا با اعزام مبلغین م

در بصره مستقر شدند و آنجا را مرکز عملیات فرانسه Carmesمیالدي مبلغان دین کارم 1623
پس از مدتی آنان کمپانی هند شرقی فرانسه را تشکیل دادند تا عملیات بازرگانی و قرار دادند.

).52: 1378اقدامات الزم براي توسعه نفوذ فرانسه در منطقه را عهده دار شود(الهی،
ي تجاري در هافرصتم)1665اکتبر 17این کمپانی با فرمانی که از شاه عباس دوم گرفت،(

ایران بدست آورد از جمله تاسیس نمایندگی کمپانی هند شرقی فرانسه در اصفهان و بندر عباس 
فارس میالدي سه کشتی کمپانی فرانسوي براي نخستین بار وارد خلیج 1669بود،بنابراین در سال 

ي هفت ساله فرانسه و انگلیس هاوقوع جنگشد و فعالیت تجاري آنها در منطقه سرعت گرفت.
باعث گردید فرانسه از مستملکات خود در ، م)که منجر به شکست فرانسه شد1763- 1756(

با وقوع هندوستان چشم پوشی کند و آنها را در اختیار کمپانی هند شرقی انگلیس قرار دهد،
فرانسه در منطقه خلیج فارس حضور فعالی ، فرانسه و پس از به قدرت رسیدن ناپلئونانقالب در

یافت. رقابت بین فرانسه و انگلستان دوباره آغاز شد. اما پس از آنکه ناپلئون شکست خورد نقشه وي 
براي تسلط بر هندوستان و نفوذ در ایران منتفی شد وبراي مدتی چند در صحنه خلیج فارس فعال 

د.نبو
طی آن امتیازاتی چند از جمله میالدي شاه ایران بازدیدي از پاریس داشت و1878در سال 

تاسیسات تجاري در منطقه ایجاد هاداد،وبدنبال آن فرانسويهاآبیاري در خوزستان را به فرانسوي
گذر در ، شد ولی از لحاظ بازرگانی نتایجی نداشتمیکردند که اگر چه موجب تقویت نفوذ آنها 

میالدي یک 1889زمان نقش فرانسه در تجارت و بازرگانی منطقه رونقی نیافت. اگرچه در سال 
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کنسولگري در بوشهر داشتند،ولی بیشتر بازرگانی این کشور کارهاي تجارتی خود را به وسیله 
دادند.میي آنها انجام هابازرگانان انگلیسی و تجارتخانه

روسیه و خلیج فارس
خلیج فارس بیشتر با هدف تهدید هندوستان و اعمال فشار بر انگلستان براي حضور روسیه در 

براي گسترش نفوذ خود در خلیج هااولین قدم روسگرفتن امتیازات به ویژه ازاروپا بود.
ها در استراتژي حضور در خلیج اولین نشانه روسم)1881فارس،تاسیس کنسولگري در بصره بود(

بهار ورزیده روسی بود که از طریق کرمان عازم بندر عباس شد و دربازدید یک مهندس ، فارس
ها م قدم به جزیره هرمز گذارد و از آنجا گزارش جامعی تنظیم کرد.از این زمان روس1895سال 

م به بعد به 1896ي هاعالقه زیادي به دهانه خلیج فارس و جزیره هرمز پیدا کردند و حتی در سال
ها براي توسعه نفوذ روسپزشکی متعدد به بندر عباس و هرمز گسیل کردند،ي هابهانه طاعون گروه

، مطالعه و تهیه طرح راه آهن سراسري، کنسولگري، ي بهداشتهاخود همزمان با ایجاد ایستگاه
،تاسیس خطوط کشتیرانی تجاري و مینمایش ناوگان نظا، تعیین بهترین بندرگاه در خلیج فارس

).75بنادر مختلف نیز اقدام کردند(همان: ایجاد تجارتخانه در
هاي بعد این کار را م یک کشتنی جنگی روسیه از منطقه بازدید کرد و سال1900در سال 
کشتی تجاري م مانور مشترکی برگزار کردند.1903در سال هاحتی با فرانسوي، تکرار کردند

بندر عباس و بندر لنگه به ، جاسک، پس از بازدید از مسقط، م به خلیج فارس رفت1901روسیه از 
ي تجاري دیگري از روسیه به خلیج فارس هاپس از این کشتیبوشهر رفت و از همین راه بازگشت،

شدند.میاعزام شدند که از ناحیه دولت روس بشدت حمایت 
در هابا وجود این روسبود،هاخلیج فارس به منظور فشار بر انگلیسیدرهاحضور روس

توانستند وارد میقی که مستقیما تحت الحمایه انگلستان بود و امکان تحریک آنها بود تا مناط
کردند،در مورد سواحل میآنها برخی از اقدامات را از طریق متحد خود فرانسه اعمال شدند.مین

با ایران به نظر مایل بودند که نفوذ خود را تا خلیج فارس ادامه دهند ولی به هر صورت از مقابله
م)قراردادي بین روسیه و 1905کردند،پس از شکست روسیه از ژاپن (میخودداري هاانگلیسی

م مسئله خلیج فارس بین دوطرف حل شد.1907انگلستان منعقد شد و در نتیجه در قرارداد 

آلمان و خلیج فارس
هامزیت المانت.ها از دهه آخر قرن نوزدهم در خلیج فارس آغاز شد و افزایش یاففعالیت آلمان

توانستند از راه زمین با خلیج فارس ارتباط میبراي حضور در خلیج فارس این بود که هابر انگلیس
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م اولین محموله قند آنها 1884از سال ، این شرایط را نداشتندهادرحالیکه انگلیسی، برقرار کنند
ارسال کردند. بعد از مدتی بعد از آن محصوالت دیگري به منطقه به خلیج فارس وارد شد.

مبورگ و خلیج فارس و شرکت بازرگانی آلمان وایران در خلیج فارس هاموسسات آلمانی کمپانی
ظاهر شدند ولی کار انها زیاد دوام نیافت.با توجه به حضور و نفوذ انگلستان در منطقه فعالیت 

انی اول انگلستان، در خلیج فارس فقط به تجارت محدود شد و با شروع جنگ جههاآلمان
تاسیسات آلمان را در منطقه تعطیل کرد.

آمریکا و خلیج فارس
در میآمریکا که نقش مه«پایان جنگ جهانی اول امکان نفوذ آمریکا در خلیج فارس را داد،

ي نفتی هاکمک به انگلستان کرده بود بتدریج در منطقه خلیج فارس جاي پایی پیدا کرد و امتیاز
براي میاز نیمه دوم قرن بیستم انگلیس بناچار سهم مهعدها آنرا گسترش داد.بدست آورد و ب

ي شوروي،هامبارزه طلبیهایی مانند: آمریکا در منطقه قائل شد و مشترکا در برابر تهدید
و در حفظ منافع خود در خلیج فارس گرا و چپ گراي عرب عمل کردندي افراطی ملیهاجریان

موضوع اهمیت خلیج فارس مورد به اهمیت نفت پی بردندهاکه ملتم1970کوشیدند.از دهه 
).7: 1385(امامی،»توجه قرار گرفت و نظریه دوستونی از جانب امریکا طرح شد

ي نفتی شیخ هااز شرکتمیاز نفت عراق را بدست آوردند و نیز سهامیسهاهاآمریکایی
با ایجاد پادشاهی سعودي در سال د،نشینان خلیج فارس با تایید انگلستان بدست آوردن

).100: 1378(الهی،ت عربستان را در دست خود گرفتندانحصار تولید نفهامیالدي آمریکایی1932
ي هابا توجه به شرایطی که از این پس به وجود آمد و انگلستان از شرق سوئز خارج شد،کشور

مخالف خروج انگلستان بودند چون هااییدر ابتدا امریکحت نفوذ شدید امریکا قرار گرفتند. منطقه ت
انگلستان به جاي آزاد شدن صحنه میخالء قدرت ناشی از خروج نیروههاي نظا«کردند با میفکر 

ي آزادیبخش در این منطقه هاموجب رشد و گسترش جنبشهابراي آمریکایی
).103همان،»(شودمی

نطقه را دنبال کردند و دکترین کردن مسائل ممیبراي جبران خالءقدرت، بوهاآمریکایی
اینرو ازربستان سعودي و ایران پیگیري شد.عکسینجر بر اساس تقویت دوستان اصلی،–نیکسون 

مسلح کردن ایران را بدون محدودیت دنبال کردند و شاه ایران را به صورت ژاندارم منطقه در 
آوردند.
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و خلیج فارس ممکن بود بلکه در از این پایگاه عظیم به تنها حکمرانی بر دریاي عمان «
افتاد و همچنین پیشرفت احتمالی شوروي به سمت میکشمکش منطقه اقیانوس هند نیز موثر

).106همان:»(توانست سد کندمیاقیانوس هند را از راه خشکی 
سه دلیل را براي سیاست مداخالنه خود در خلیج فارس را هامیالدي آمریکایی1987از سال

دفاع از آزادي دریانوردي.، ند: تامین آزاد جریان نفت،جلوگیري از تجاوز شوريکردمیبیان 
افزود:میپس از جنگ جهانی دوم موارد زیر بر اهمیت خلیج فارس 

پایان جنگ ولزوم بازسازي اقتصادي و صنعتی در کشورهاي اروپایی و امریکا و ژاپن،اهمیت -1
خلیج فارس به شدت باال رفت و تاثیر بسیاري بر نفت به عنوان مهمترین عنصر تولیدي منطقه 

اقتصاد جهان به جاي گذاشت.
داشت این از آنجا که بخش عمده اي از ذخایر نفتی جهان در مناطق همجوار خلیج فارس وجود-2

ي بزرگ قرار گرفت.هانواحی بشدت مورد توجه قدرت
ردن امتیاز اکتشاف و استخراج نفت ي بزرگ نفتی دنیا براي بدست آوهارقابت شدید بین کمپانی-3

هاي اقتصادي در منتطقه شکل گرفت.در خلیج فارس آغاز شد و دوره جدیدي از فعالیت
اي را براي خلیج فارس به وجودآورد.موقعیت ویژهمیبه ویژه پتروشی، پیشرفت صنعت نفت-4
ارس شد و این تولید نفت و فروش آن باعث باال رفتن درآمدهاي اقتصادي کشورهاي خلیج ف-5

: 1389وثوقی،»(ي اقتصادي قرار گرفتندهاکشورها به عنوان بازار فروش کاال مورد توجه قدرت
538-537.(

میالدي تصویر امنیتی خلیج فارس را یکسره دگرگون کرد و آمریکا 1979سقوط شاه در سال 
آمریکا به منافع ، دي خویش در منطقه به عمل آورهارا مجبور کرد تا ارزیابی مجددي از برنامه

اقتصادي خود به این منطقه وابسته شده بود و از به خطر افتادن موقعیت خود در این منطقه 
1979هارولد براون وزیر دفاع آمریکا در سال برد. میدر نگرانی بسر حیاتی از جهان(خلیج فارس)

ژي خلیج فارس محروم نرگوید: اگر کشورهاي صنعتی و پیشرفته جهان از دسترسی به منابع امی
اش ورشکستگی و به دردسر افتادن متحدان و اقتصاد جهانی خواهد بود. بنابراین شوند نتیجه

راهبرد امنیتی آمریکا در مقابل وضعیت جدید در خلیج فارس و مناطق مجاور آن بر تقویت حضور 
یس یک چارچوب تشکیل نیروي واکنش سریع و تاسیی در اقیانوس هند،هاو کسب پایگاهمینظا

که با عنوان پیام اتحاد 1980سخنان کارتر در ژانویه امنیتی جدید در خلیج فارس و خاورمیانه بود.
هرگونه تالش به وسیله هر قدرت خارجی بگذارید موضع خودرا روشن کنم،طرح شد چنین است:

ده تی ایاالت متحبه منظور تحت کنترل در آوردن منطقه خلیج فارس به منزله حمله به منافع حیا
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دفع خواهد میاز جمله نیروي نظا، اي با استفاده از وسایل الزمآمریکا محسوب شده و چنین حمله
).55- 1385:56شد(امامی،

ها خفته بود دوباره بیدار باعث شد دنیاي اسالم که چون غولی سالمیپیروزي انقالب اسال
از هرگونه ظلم و تکریم کرامت انسانی بود ویک حرکت مذهبی که در صد د اجراي عدالتو.گردد

و شعارهاي آن با روند سلطه میکرد شروع شد. مبانی انقالب اسالمیافزون خواهی منع ستم وو
گوید:میچنان است که برژینسکی میخطر احیاي تفکر اسالگري جهان کامال مغایر و متضاد بود،

هانی که غرب جلسفی با جهان اسالم روبه رو شود؛ف- ممکن است امریکا با خطر رویارویی فرهنگی
به ، ي عقیدتی و بنیادگرایانه آن در هراس است و درعین حالهااي از گرایشرا به طور قابل توجه

لذا نظام سلطه به رهبري آمریکا ).225: 1381شدت در پی تحقیر آن نیز بر آمده است(برژینسکی،
براي این کارسعی کردند جاي پاي حرکت را بگیرند.در پی آن شدند که به هر شکل جلوي این

تر کنند، البته حوادث دو جنگ خلیج فارس یعنی تجاوز عراق به ایران که خود را در منطقه محکم
ایران به راه انداخته شد و حمله میبا پشتوانه آمریکا و متحدانش به منظور سرنگونی جمهوري اسال

آمریکا کمک شایانی کرد و باعث شد که آمریکا بیشترین میبه تمرکز قدرت نظا، کویتعراق به
خود را در منطقه متمرکز نماید.میقدرت نظا

و متحدانش به ویژه انگلیس در منطقه یک مسئله مهم دیگري را دنبال هاحضور آمریکایی
و هایبا چالش جدي روبرو شد. آمریکایمیکرد وآن حفظ اسرائیل بودکه با پیروزي انقالب اسالمی

در کنند که توازن قوا را به نفع اسرائیل، حفظ کنند سیاستی کهمیهمپیمانانش با تمام نیرو تالش 
به این نتیجه هاچون آمریکاییدهند.میکل خاورمیانه از شمال آفریقا تا خلیج فارس را ادامه 

را در میب اسالممکن است که بتوان انقالمیرسیدند که حاکمیت بر خلیج فارس بدون دغدغه هنگا
محاصره اقتصادي و سیاسی ي رسیدن به آن،هاایران محصور نمود و آن را شکست داد.و یکی از راه

ي آبی و هوایی در منطقه خلیج فارس را هااین کشور است و براي دست یابی به این مقصود باید راه
ي ساخته شده هاکاالتحت سلطه در آورد و بدین ترتیب اقتصاد متکی به صادرات نفت و واردات

).289: 1378ایران را از درون خفه کرد(الهی،
است وبا تفکر لیبرالیستی هاو پیام آن که مطابق با فطرت الهی انسانمیمبارزه با انقالب اسال

متکی بر اومانیسم غرب کامال مغایر است، حفظ موجودیت رژیم اسرائیل،تضمین جریان 
غرب که با اندیشه فریبکارانه ایران هراسی فراهم میصوالت نظانفت،بازارپرسود منطقه از جمله مح

و سایر دول غرب در هاگردیده است.از عواملی است که براهمیت خلیج فارس و حضور آمریکایی
افزاید.میمنطقه 
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نتیجه
اقتصادي و سیاسی در گذر تاریخ ، استراتژیکیدینی و معنوي،خلیج فارس به دالیل تمدنی،

از زمانی که کشورهاي اروپایی در ي جهان به ویژه استکبار بوده است. اقتصاد–سیاسی کانون توجه
یافت و ي این خطه نمود بیشتري هاپا به منطقه گذاشتند ویژگیمیو نظامیپی تحوالت عل

تر گردید چنانکه هم اکنون کانون محوري امور سیاسی و اقتصادي بتدریج اهمیت منطقه افزون
جهان است.

واملی که موجب اهمیت خلیج فارس از ابعاد مختلف شده است عبارتند از:ع
با توجه به هاي مهم تجارتی و عامل گسترش تجارت به ویژه مروارید بوده است.محل عبور راه-1

-پل ارتباطی شرق و غرب است و عربستان که دو آبراه مهم خلیج فارسموقعیت ایران که
اتژیک ماالکا، باب المندب و از سه تنگه استراحل آن است ودریاي عمان و دریاي سرخ، از سو

از وقتی کانال سوئز افتتاح شد ون به شبه جزیره عربستان متصل است. تنگه آدوهرمز،
دریاي مدیترانه به دریاي سرخ و از آنجا به باب المندب مرتبط شده به اهمیت منطقه افزوده 

باب ، دولتی بر سه تنگه هرمزرده بود: هراست واینجاست که آلبوکرك پرتقالی اعالم ک
المندب و ماالکا تسلط داشته باشد بر جهان مسلط خواهد بود.

درصد 64حدود ج فارس منبع مهم نفت به شمار رفت. خلیسیاه)با پیدایش نفت (طالي-2
عواملی چون پایین بودن شود.میذخایر نفت جهان را دارد؛ چنانکه مخزن نفت جهان نامیده 

افزاید؛و نیز نفت ماده اولیه میسهولت حمل ونقل بر اهمیت آن کیفیت نفت،نه استخراج،هزی
قدرت جهانی را کسی میاز آنجا که در راهبردهاي نظاتولید بسیاري از کا الها درجهان است.

خواهد داشت که بر منابع انرژي به ویژه نفت و گاز تسلط داشته باشد و از این بابت خلیج 
هارتلند انرژي فسیلی "چنانکه از آن به عنوان ت اقتصادي یا ژئواکونومیکی دارد،فارس اهمی

گردد.مییاد "جهان
افزاید.میتنگه هرمز و نقش استراتژیک آن بر اهمیت خلیج فارس -3
هاي بزرگ باستان بوده خلیج فارس کانون و محل برخورد تمدن، اهمیت فرهنگی منطقه-4

ل ابالغ دین و محران الهی به ویژه زادگاه پیامبر اکرم(ص)است. و همچنین خاستگاه پیامب
و از نظر تمدنی و معنوي منزلت واالیی دارد.مبین اسالم بوده است 

است، در منطقه خلیج فارس وقوع میکه احیاءکننده تفکر اصیل اسالمیپیروزي انقالب اسال-5
منافع آنان را در منطقه به ودست استکبار را از ایران کوتاه کردمییافته است .انقالب اسال

را در جهان اسالم موجب شد.از آنجا که انقالب میخطر انداخت و از طرفی بیداري اسال
که اسرائیل هااین با سیاست آمریکاییوشناسد،میموجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیاسال
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میانقالب اسالمسئله اول انها است تعارض جدي دارد، باعث شده که استکبار بشدت با 
به حضور گسترده میبراي براندازي ان اقدام نماید.لذا جهت مقابله با انقالب اسالمقابله کند و

در منطقه خلیج فارس پرداخته است.میتر، به ویژه نظا
تواند پایگاهی در برابر روسیه میمنطقه خلیج فارس به لحاظ موقعیت جغرافیایی و منابع غنی - 6

کردن رشد اقتصادي روز افزون چین باشد.و محلی براي کند 
خلیج فارس که یک منطقه واز مناطق مهم استراتژیک جهان است(آسیاي غربی)خاورمیانه-7

"بوردیس فون لوهازن"بسیار مهم است در دل این منطقه قرار دارد بدین لحاظ است که 
دیم است.مرکزي که در ژنرال بازنشسته ارتش اتریش چنین باور دارد: خاورمیان مرکز دنیاي ق

شود.میشناخته "مرکز مرکز"دل آن منطقه خلیج فارس قرار دارد و به منزله 
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