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 سابقه استعمار انگليس در خليج فارس

  یبن چنار یطاهر ثميم 

در  1820 یدر سالها. گردد یبازم 19ل قرن يج فارس به اوايانه و خليس در خاورميانگل یسابقه حضور استعمار

ج فارس را يخل یسواحل جنوب يیايدر یه، دولت انگلستان به بهانه مبارزه با دزدهايران با روسيا یبحبوحه جنگ ها

 .امضاء آرد یگيقرارداد تحت الحما یاشغال نموده و با حكام محل

ران حضور داشته اند، اما در آن زمان به علت اقتدار دولت يها در ا یسيه انگلياگر چه در دوران گذشته ازجمله صفو

ه است آه انگلستان يران به خاطر جنگ با روسيف ايعه و تضيفقط به آار تجارت اشتغال داشتند و در زمان قاجار یمرآز

 .ران بودند، استفاده آرديج فارس آه تحت نفوذ ايمناطق خل یبرخ یش آمده جهت اشغال نظامياز فرصت پ

نداز و يتفرقه ب«است ير اقدامات، از سي، ضمن سا19آخر قرن  یانگلستان در راه سلطه آامل خود بر منطقه در سال ها

و . شد یشتر آنها ميف هرچه بين ها، باعث تضعيخ نشين شيب ید اختالفات مرزيآرد و با تشد یتفاده ماس» حكومت آن

، ی، شارجه، ابوظبین، قطر، دبيبحر ین هايخ نشين مرحله انگلستان توانست، شيدر ا.آرد یاوضاع منطقه را متشنج م

 .ر سلطه خود درآورديرا به ز... مسقط، عمان و

در  یشتريج فارس آوشش بيخل ین هايخ نشيت خود در شيت موقعي، انگلستان بعد از تثب19قرن مه دوم ين یسپس در ط

 ین هاين دولتها و انتزاع سرزميمتعدد به ا یل جنگ هايبه عمل آورد و با تحم یران و عثمانيف دولت ايجهت تضع

 .دهدآشور گسترش  2ن يشتر در ايمختلف از آنها، توانست سلطه و نفوذ خود را هر چه ب

 :توان ذآر آرد یرا م یليج فارس دالياد انگلستان به منطقه خليل توجه زيدر مورد دل
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ج فارس در سر يخل. ت داشته انديمختلف جهان فعال یگذشته تجار از نواح ین منطقه از زمانهايدر ا: یت اقتصادياهم -1

ها آه وصف  یر اروپائيها مانند سا یسيانگل. دو اروپا بو ین به عثمانيره هندوچين و شبه جزيراه تجارت آاال ازهند، چ

مثل  يیاستعمارگر اروپا یر دولت هايابتدا سا. وارد شدند یده بودند با ناوگان نظامين منطقه را شنيت اينها یثروت ب

 ین منطقه ثروتمند وغنيبزرگ منطقه، سلطه خود را بر ا یف دولتهايپرتغال و هلند را شكست دادند و بعد از تضع

 .ش دادندگستر

آنها . ج فارس در جهت آنترل هندوستان بودي، استفاده از خلیج فارس در آن مقطع زمانيس به خليگر عالقه انگليل ديدل -2

ورش ببرند و هم يج فارس گسترش دهند و از آنجا به هندوستان ينفوذ خود را در خل يیاروپا ینگران بودند آه قدرت ها

لذا انگلستان به . د آننديش قدرت منافع انگلستان را در هند تهديبا افزا یران و عثمانيابزرگ منطقه مثل  ینكه، دولت هايا

ف ين منطقه را همچنان ضعيا یداشت تا آشورها یسع یاست تفرقه افكنيداد و با س یم یاديت زيج فارس اهميحفظ خل

 .نگاه دارد

ران در يفزوده شد و آن آشف و استخراج نفت در از ايگر نيك ارزش ديج فارس يت خليبه اهم 20ل قرن يدر اوا: نفت -3

 .ز نفت آشف شديج فارس نيگر خليد یج در آشورهايبود، و سپس به تدر 1908سال 

 یستم ذغال سوز به موتورهايخود را از س یجنگ یها یم گرفت آه قوه محرآه آشتيتصم 1913دولت انگلستان در سال 

ت يم اهمين تصميبا ا. ها باال برود یابد و هم قدرت مانور و سرعت آشتيش آاهش ينه هايل آند تا هم هزينفت سوز تبد

لذا . نفت بخرد... ك ويكا و مكزير آشورها از جمله آمرينصورت مجبور بود از ساير ايافت چون در غيش يران افزاينفت ا

 .خود افتاد یجنگ یها یران به عنوان منبع مطمئن سوخت آشتيبه فكر سلطه آامل بر نفت ا

. ل آرديمه مستعمره تبديران را به آشور نيرا صورت داد، و ا 1299 یران بود آه آودتايم سلطه خود بر ايتحك یابر

م يت و عربستان را تحكيز سلطه خود بر آن آشورها از جمله آويج فارس نيگر خليد یبعدها با آشف نفت در آشورها

 .آرد یم ین آشورها را در جهت منافع خود سازماندهياست ايو س. آرد

ان جنگ و با حذف يمواجه نكرد بلكه با پا یديس را با تهديز نه تنها سلطه انگلين) 1914-1918(اول  یوقوع جنگ جهان

تر از دوران قبل از جنگ شد و  یار قويج فارس بسيت انگلستان در منطقه خليه، موقعيو روس یچون عثمان يیقدرتها

 .ل آندين آشور را به مستعمره خود تبديد و از گسترش دهيتوانست سلطه خود را بر عراق ن
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در آن زمان آه  19ل قرن يرا جهت اشغال عراق انجام داده بود، ازجمله در اوا يیالبته قبل از آن هم انگلستان تالشها

 تين آشور را واداشت تا به فعاليانگلستان برخوردار بود، ا یشيدر محاسبات سوق الج یژه ايت ويتسلط بر عراق از اهم

به عراق لشكر  ی، سلطان محمود عثمان1820متعدد، باالخره در سال  یپس از آشمكش ها ید، وليفزايخود در عراق ب

 ین اتفاق، انگلستان توجه خود را به سواحل جنوبيپس از ا. اء آردين آشور احيرا در ا ید و سلطه حكومت عثمانيآش

 .ج فارس معطوف آرديخل

ش آمده به يا با استفاده از فرصت پيتانيس، دولت بريبه انگل یجنگ از طرف عثمان و اعالم یبا وقوع جنگ جهان یول

ر سلطه خود يدر نبرد آوت العماره عراق را به ز یو آلمان یعثمان یروهايد و پس از شكست دادن نيعراق لشكر آش

س حفظ آرده و به عنوان ج فاريت خود را در خلياول و دوم، انگلستان موقع ین شكل در فاصله جنگ جهانيبد.درآورد

 ین وضع تا وقوع جنگ جهانيو ا. ل شديتبد یخين مقطع تاريانه در ايج فارس و خاورمياست خليس یصحنه گردان اصل

 .دوم ادامه داشت

س وارد يبه انگل یو مال یاد انسانين جنگ خسارات زيدر ا. دوم، اقتدار انگلستان در منطقه را متزلزل آرد یجنگ جهان

 یجنگ جهان یآن آشور در ط يیايدر یرويس نابود شد، قسمت اعظم نيو صنعت انگل یاز آشاورز یاديز یبخش ها. شد

ل يك آشور مقروض تبدين آشور را به يتراز پرداختها، ا یشد و آسر یس دچار ضعف اقتصادين رفت، انگليدوم از ب

 .آرد

كه در ينگلستان در منطقه رو به ضعف نهاد تا جائقدرت ا یه هايج پايدوم، به تدر یبه دنبال تحوالت پس از جنگ جهان

ز يج فارس نيخود را از شرق سوئز آه شامل خل یروهاين) 1971( 1350اعالم آرد آه در سال ) 1968( 1347سال 

 .آند یشد خارج م یم

 .بود یيايو در يیهوا یروهاين000/18و  ینيزم یروين 000/27در شرق سوئز شامل  ینظام یروهايدر آنزمان تعداد ن

قتر به اوضاع يدق ینه ها ذآر آرد، اما نگاهيدر هز يیل خروج خود از منطقه را صرفه جويس در آن زمان دليدولت انگل

 .داشته است یق تريل عميدهد آه خروج انگلستان از منطقه دال یمنطقه در آن زمان، نشان م

س بر يت انگليموميان دوره قيتقالل هند و پاآستان، پابرضد منافع انگلستان در منطقه رخ داد، مثل اس یعيدر آن زمان وقا

ران شد، وقوع انقالب يا یكا در منافع نفتيك شدن آمري، آه منجر به شر1951ران در يشدن نفت ا ین و اردن، مليفلسط
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س و يه انگليعل یكا و شورويآمر یريو موضع گ 1956شدن آانال سوئز در  یدر مصر، مل 1952افسران آزاد در 

نفوذ و تسلط  یه هاياز پا یكيسقوط آرد و ) صليف( یعراق آه حكومت سلطنت 1958سال یه در آن حادثه، آودتافرانس

انش، استقالل يل و حاميه اسرائيو بسته شدن آانال سوئز و خشم اعراب عل 1967جنگ . ختيانگلستان در منطقه را فرور

س يانگل یضد استعمار یس، شرآت مردم در جنبش هايان انگليه نظامين عليم در بحريعظ ی، شورش ها1961ت در يآو

، 1968آن در سال یها آه طيسيطرد انگل یمردم عمان برا یمه، شورش هايو رأس الخ ی، ابوظبیدر قطر، شارجه، دوب

 .شدند یدر عمان آشته و زخم یسيانگل ینظام 1700

ا حاضر شده يخود در منطقه آ یم اقتصاديمنافع عظد آه انگلستان باتوجه به يآ یش مين سؤال پيل ذآر شده، ايرغم دال یعل

 آند؟ یاز منطقه چشم پوش یاست آه به راحت

در  ینفت یحوزه ها. (آرد ین ميانه تأميخود را از نفت منطقه خاورم ینفت یازهاياز ن% 64س، حدود يدر آنزمان، انگل

ون پوند و يليم1940ج فارس يحوزه خل یهاس در آشوريانگل یها یه گذاريز سرمايو ن). انگلستان هنوز آشف نشده بود

ون پوند بوده يليم1400، 1966ن صادرات انگلستان به منطقه در يهمچن. ون پوند بوده استيليم250سود حاصله از آنها 

 .است

حاضر نبود از منافع خود در منطقه  یبه راحت یخود را از منطقه خارج آرد، ول ینظام یروهاينكه نيرغم ا یانگلستان عل

ز به آن يانگلستان ن یسران حكومت یادامه نفوذ بر منطقه بوده است و گاه یبرا يیآند، لذا به فكر راه ها یچشم پوش

ران يه وزيدر اجالس یهنگام سخنران 1972ر انگلستان در سالينخست وز» ثيادوارد ه«از جمله  - آرده اند یاعتراف م

م ما تنها يت نداريار حائز اهمين منطقه بسيبه ا یگر توجهيست آه دين یان ما، بدان معنيرون رفتن نظاميب :سنتو گفته بود

 .ميتر آرده ا یعرب، امروز یمناسبات خود را با زمامداران دولتها

ج يانه و خلين نفوذ انگلستان، سرآار آوردن دولتها و زمامداران طرفدار خود در خاورميتضم ین اقدامات براياز جمله ا

 .بود... مه وي، شارجه، رأس الخی، ابوظبیوخ دوبياز ش یه ايآه اتحاد یجاد دولت امارات متحده عربيفارس بود مثل ا

افتن يآرد، آه البته با قدرت  یت ميحما... ن، قطر، اردن ويت، بحريانگلستان از زمامداران طرفدار خود در عمان، آو

گر از اقدامات انگلستان، تحت نفوذ يد یكي. افتيل شده و نفوذ انگلستان آاهش يا متماكين دولت ها به سمت آمريكا، ايآمر

د، تجار، يان، اساتي، دانشجویاسيس یگروه ها یبود مثل برخ یاسالم یدر آشورها یاجتماع یگروه ها یدر آوردن برخ
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نفوذ و تسلط انگلستان بر منطقه پس از  یدر نگاه آل.ب بوده استيوسته در فراز و نشيز پين رابطه نيآه ا... ون ويروحان

شود آه نفوذ آن قطع شده  یمقاطع احساس م یآه در برخ یوسته رو به آاهش بوده است به طوريپ 1972خروج در سال

 .است

 یعنيبه دو آشور منطقه  ی، با هجوم نظامیكباره مانند عصر استعمارگري، به )سپتامبر11(ر يبه دنبال تحوالت اخ یول

ج فارس باز يبت انگلستان از خليسال غ32پس از . ابدي یم یانه دوباره حضور نظاميو عراق در منطقه خاورم افغانستان

 .تواند باشد ین حضور دوباره چه ميل ايدل. ميآن هست یشاهد حضور نظام

 

 س در حمله به عراقيل شرآت انگليدال

از دست رفتن مستعمرات، ضعف . فراگرفت جامعه انگلستان را یداخل یدوم بحران ها یان جنگ جهانيپس از پا

ك يچ يمواجه آرده است، و ه یاديپس از جنگ را با مشكالت ز ی، دولت هایاجتماع یو بحران ها یروزافزون اقتصاد

حزب  2ر سؤال رفتن ين روند، منجر به زيا. ن مشكالت را حل آننديمحافظه آار و آارگر نتوانسته اند ا یاز دولت ها

 یافته است به طوريدهندگان نسبت به آنها آاهش  یل رأيتما. حزب آارگر و حزب محافظه آار شد یعني بزرگ انگلستان،

شتر يل به احزاب آوچك بين روند موجب شده است آه تمايا. قرار گرفته است یس در آستانه فروپاشيانگل یحزب2آه نظام 

حزب  یقرار گرفته است انشعابات درون یط نامناسبيابلر، در شر یتون ین حزب آارگر انگلستان به رهبرين بيدر ا. شود

ات يك عملياز داشت تا با ين مشكالت، انگلستان و حزب آارگر نيباتوجه به ا. ت ضعف قرار داده استيرا در وضع

منحرف آند و  یجاد آند و با متوجه آردن مردم به خارج از مرزها، آنها را از مشكالت داخلي، دوباره وحدت را ایخارج

 .تبار حزب آارگر را در انگلستان باز به آن بازگردانداع

انگلستان در . باشد ین حمله ميا یانگلستان در حمله به عراق، چشم طمع داشتن به منافع اقتصاد یهمراه یگر برايل ديدل

 یان هان بحريا. وسته ادامه دارديپ یكاريو ب یاعتصابات آارگر. مواجه شده است یر با بحران اقتصادياخ یدهه ها

ك شدن يد دارد با شريلذا انگلستان ام. در انگلستان شد ین شورش شهريباعث چند یالديم 1980-90در دهه  یاقتصاد

 یاقتصاد یاورد و به عالوه شرآت هايبدست ب یازات نفتيامت یم شود، برخيآنجا سه یدر حمله به عراق در منافع اقتصاد

 .ن شكل جبران آنديخود را بد یتراز تجار یر آرده و آسريق درگعرا یاقتصاد یت هايخود را در فعال یو تجار
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بپردازد و با مبادله  یت اقتصاديز به فعاليمنطقه ن یر آشورهايتواند در سا یگاه ميبه عالوه با قراردادن عراق به عنوان پا

 .ر آنديخود را به سمت آنها سراز یل آاالهايز منطقه، سيثروتمند و نفت خ یآاال با آشورها

ات ياعاده سلطه گذشته بر منطقه و ح. توان ذآر آرد یس در طرح حمله به عراق ميشرآت انگل یآه برا یگريل ديدل

باشد در سال  یانه ميمنطقه خاورم یاست هايآردن در س یا و نقش فعال تر بازيتانيبر یميقد یدن به امپراتوريبخش

ان اعالم شد آه انگلستان از منطقه شرق سوئز و ر انگلستينخست وز» لسونيو« ی، در زمان دولت آارگر1968

ن يدن ايانگلستان شده بود، از شن یها یاست بازير سيقرن اس2انه آه به مدت يمنطقه خاورم. انه خارج خواهد شديخاورم

از افته است اما در آغي يیر رهايگر از چنگال استعمارگر پيانه ديآردند آه خاورم یهمگان فكر م. ديآش یخبر نفس راحت

اها يها و خدعه ها و ر یاه تفرقه افكنيرسد و خاطره دوران س یبازگشتش به گوش م یگام ها ی، دوباره صدا21قرن 

 .زنده شده است

همانطور آه در زمان حكومت حزب آارگر اعالم شد آه انگلستان قصد خروج از منطقه رادارد باز در زمان همان حزب 

ن روباه يا یها یله گريانه منتظر حيخاورم ید آشورهايانه بازگشته است و باز بايآارگر اعالم شد آه انگلستان به خاورم

انه يآه از خاورم 1970آه انگلستان سلطه خود را در منطقه گسترش داد تا دهه  18از آغاز قرن . ر استعمار باشنديپ

 یاز و حكومت آن استفاده مندياست تفرقه بياز س. رفت یانه به شمار مياست خاورميس یخارج شد، صحنه گردان اصل

 .آرد یت ميانداخت و سلطه خود را تثب یآرد، آشورها و ملت ها را به جان هم م

انه خارج يخود را از خاورم یروهايمنطقه مجبور شد آه ن یآشورها یام هايو سپس ق یبه علت مشكالت اقتصاد یول

گر را يل مناطق ديآه آمتر فرصت پرداختن به مسا یخود بود به طور یز گرفتار مشكالت داخليبعد ن یو در سال ها.آند

 .ر آشورها بپردازديبه سا یقادر نبود به لشكرآش يیگر به تنهايف آرد آه ديانگلستان را ضع ین مشكالت به قدريا. داشت

افتاد، و آالن و بلند مدت خود در مناطق مختلف جهان  یطرح ها یسپتامبر به فكر اجرا11كا بعد از حمالت ينكه، آمريتا ا

آشور با 2و هر . كا را اعالم آرديآمر یاست هايخود ازس ین زمان فرصت را مغتنم شمرد و دنباله رويز در ايانگلستان ن

 .زم را آغاز آردنديبا ترور یاليگر جنگ خيكدي یهمكار

 یآشتار جمع یسالحهار يسم و تكثيت ازتروريص دادند، چند اتهام مثل حمايتشخ یبعد از افغانستان، عراق را طعمه مناسب

 .به آن نسبت دادند و سپس حمله خود را آغاز آردند
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است و اقتصاد آن را دردست داشت بهتر و يدانست و س ینه چندان دور، عراق را مستعمره خود م یانگلستان آه زمان

م قاسم يعبدالكر یدتاآو یدرپ 1958انگلستان آه در سال . تواند سلطه خود را بر عراق اعمال آند یكا ميعتر از آمريسر

دتر استعمار آند و يجد یگردد تا مستعمره سابق را با شكل یسال دوباره به آنجا بازم55از عراق رانده شد اآنون پس از 

ز چشم طمع يانه نيگر خاورميد یست بلكه به آشورهايالبته عراق، تنها هدف آنها ن. خود را در آنجا بگستراند یدام ها

 یدارند باحمله نظام یمستقل خود، غرب را ناخشنود آرده اند سع یاست هايمنطقه راآه با س آزاد یدارند و آشورها

 .ر سلطه خود درآورنديگر به زيبارد

كا نوك يآند و آمر یم یشتر نقش دنباله رو و پشت پرده را بازيد، انگلستان بيجد ین بازيد توجه داشت آه در ايالبته با

د، خود را با يجد یدن طرح هايده تر شدن و به بن بست رسيچيه حتمًا درصورت پانگلستان است آ یحمله و سپر بال

 .گذارد ین دشمنان خود تنها ميان بحران ها و در بيكا را در ميده و آمريمهارت آنار آش

 

 


