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   امارات متحده عربی

  مسعود رضايی: به کوشش 

جزيره عربستان، در  نام کشوری است در جنوب غربی قاره آسيا و در شرق شبه امارات متحده عربی

طول  ٢۶, ۵ـ  ۵١براساس اطالعات موجود در . است خاورميانه و در بخش جنوبی خليج فارس واقع شده

مساحت امارات متحده . است النهار مبدأ واقع شده درجه عرض شمالی از نصف ٢۶, ۵ـ  ٢٢شرقی، و در 

  .باشد کيلومتر مربع می ٧٧٧٠٠های تابعه در حدود  از مساحت جزيره عربی به غير

يش نام پيش امارات متصالحه ه    ين اين منطقه می باشد که تا پ ده ميشده و  از تشکيل اتحادي بترتيب حروف    نامي

ره    :الفبا عبارتند از به جزي ابوظبی،ام القوين، دبی،رائس الخيمه،شارجه،عجمان و فجيره که همگی در داخل ش

رأس المسندم واقعند و اين شبه جزيره از طرف شمال و غرب با خليج فارس وتنگه هرمز مجاور است و از   

اه و يک   يای عمان رابطه دارد و جانب جنوب بخاک کشور سعودی  عربی محدود شده شرقاً  با در حدود پنج

را           .هزار و پانصد کيلومتر مربع وسعت دارد رار گيرد،زي تناد ق د  مورد اس وده ونميتوان ق نب م دقي ن رق ه اي البت

ر سر               ز ب و ظبی و عربستان سعودی ني ق نيست،ميان اب ری و احتساب وسعت دقي دازه گي عالوه بر اينکه ان

عت دود و وس دعی    ح ر م اک طرف ديگ تری را از خ رفين وسعت بيش ود داردو هريک از ط اتی وج اختالف

ره در   .است سواحل شرقی اين سرزمين که با دريای عمان مجاور است به سواحل  الباطنه شهرت دارد و فجي
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ان ومسقط را      .آن حدود واقع است وده قسمتهايی از سرزمين عم ذکور ب  المسندم با اين وسعت شامل امارات م

رد  ه             .نيز در بر ميگي ا بمقتضای وضع خاص خود، خود را از هم ان بن امابعلت اينکه حکومت مسقط و عم

دارد و اصوال وارد در       ارس شرکت ن يج ف امور مربوط با عرب کنارکشيده و در جنجال تشکيل فدراسيون خل

ود    ار نم ارت اظه ر خدای مت    :( اين فعاليتها نيست،چنانکه سلطان اين ام ه خود را ب ال و مساعی شرکت    تکي ع

ه قسمت وسيعی از شبه          .از بحث ما کنار ميماند) 1)نفت قرار ميدهيم ارت ک ن ام د از اي پس به اين ترتيب بع

وظبی  ندم   .جزيره عمان را فرا گرفته است،وسيعترين قسمت امارت متصالحه مربوط ميشود به اب سرزمين مس

بتا     ه نس ارت از يک منطق ا        همانند ديگر نقاط جزيرة العرب عب االت آن ب ويری است و همگی اي ً مسطح و ک

ا     640دريا مجاورت داشته،حدود  ان و مسقط  ب کيلومتر از خورالعديد در نزديکی قطر تا مرز امير نشين عم

ر   خليج فارس خط ساحلی دارند و سواحل اين اياالت از يک خط مضرس شنی متشکل از خورها و شبه جزاي

تضاريس ساحل و عمق کم آب در خليج  در نزديکی ساحل و وجود  .سنگی و مرجانی و شنی، تشکيل ميشود

ان          اعی آن وع معيشت و وضع اجتم ارات متصالحه و ن ردم ام جزاير متعدد تأ ثيری بسيار عميق در زندگی م

بخشيده است و بطور کلی زندگی اين مردم وابستگی زيادی به منابع دريائی از قبيل ماهی و ميگو و مرواريد 

م         .و غيره دارد بتأ مسطح و از عوارض مه ه ميشود نس ن ناحي منطقه کويری مسندم که شامل قسمت اعظم اي

اهمواری بيشتری              ره عربستان از ن ه شبه جزي ا داخل ام مقايسه ب جغرافيايی وطبيعی عاری لست، ليک درمق

  ...برخوردارميباشد

ندم   ورد توجه و صا       _تاريخ امارات متصالحه مس ده م رون بعي ندم از ق وده است،تا    سرزمين مس حب اهميت ب

سال پيش ازاين،سرزمين مزبور را که محل سکونت  دوهزار و پانصدآنجائيکه داريوش بزرگ هخامنشی در 

ای      اد پايگاهه ف آن بايج اط مختل ود در آورد و در نق دار خ لطه و اقت ود تحت س ائی ب وام سياهپوست افريق اق

حکومت هخامنشی  تحت نفوذ شاهنشاهی ايران بود و سرزمين مسندم در تمام دوران اقتدار .نظامی اقدام نمود

اه     .بعد از استيالی اسکندر يک چند در حيطه فرمانروائی وی در آمد ه گ له اشکانی ک در دوران پادشاهی سلس

ه   انی ب ران و زم وذ اي اهی تحت نف ندم گ ا ميشد،سرزمين المس ان زدو خوردی برپ ان و رومي ان آن اه مي و بيگ

دار و         تصرف روم در ميآمدو اين  ه اقت زودی دامن تند ب انيان توانس ه داشت وساس وضع تا عصر ساسانی  ادام

ا حدود يمن              ره عربستان ت به جزي وبی و شرقی ش ارس و قسمتهای جن يج ف وبی خل نفوذ خود را تا سواحل جن

در اين احوال ساکنان سرزمينهای حاشيه جنوبی خليج فارس را گروههای کوچک سياهپوست که .وسعت دهند

اريخی اعراب   از صده ا سال قبل از هخامنشيان باين سرزمين روی آورده بودند،تشکيل ميداد و طبق شواهد ت
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اهپور              ا دوره ش انی ت ير ساس ان اردش ا  از زم د و تنه ر ميکردن رب س رة الع ه جزي ه در داخل ن زمان ا اي ت

ائی از اعراب توانس    يج   ذواالکتاف که سراسر عربستان عرصه نبرد ايران و روم بود، دسته ه تند بسواحل خل

اين      ائی ب اهی و تجارت دري فارس راه يابند و خود را از زندگی مشقت بار صحاری نجات داده ،برای صيد م

ه     .سرزمين روی آورند دازی ب يج، دست ان در زمان شاهپور ساسانی اعراب تازه وارد، در سواحل جنوبی خل

ان       سواحل ايرانی شمال خليج را آغاز نهادند و باعث شدند که حکو ی جهت سرکوبی آن ران نيروئ مت وقت اي

  .بسيج نمايد

ب ان      اخت و متعاق ده س ان را پراکن ته ،آن ی بازداش واحل ايران دازی بس رب را از دست ان ل ع رو قباي ن ني اي

اند  ود نش ای خ ز بج رين را ني يان بح انی   .شورش اهی ساس تی برشاهنش ه ضعف و سس الم ک ور اس ام ظه بهنگ

ه و متمرکز شدند و اجتماعاتی را        مستولی گرديد،اعراب در سواحل خ درت يافت ليج فارس بيش ازهر وقت ق

د   در دوران .بوجود آوردند و در زمان مرگ يزد گرد سوم و فتح اسالم قدرت و نفوذی فوق العاده کسب کردن

ته های مختلف مجتمع و           ارس دس يج ف ه در حوزه خل يای ميان استيالی حکومت خلفا بر سرزمينهای وسيع آس

ال  متشکل شده، رين در س اکم بح ام ح وان از قي ه ميت ه از آنجمل د ک از نهادن ها و نهضتهائی را آغ  151شورش

ه    ورش طايف ری و ش ال )) زط((هج يج        219در س وزه خل ان ح ی از زنگي روه بزرگ ورش گ ری و ش هج

زنج    د صاحب ال ن محم ی ب ام عل ری شخصی بن ان (برهب ر زنگي يس و رهب ط  )رئ ی توس ه همگ رد ک ام ب ، ن

ت ای وق دند  حکومته اموش ش رکوبی و خ دتها    .س ته اش م زنج و دارو دس د صاحب ال ن محم ی ب ه عل ر چ اگ

ادی      درت زي ارس  ق پايداری کرده و در بعضی مواقع به پيشرفت و اقتداری ميرسيد و حتی  در حوزه خليج ف

ه عباسی بوضع دلخراشی             وای  خليف ا ق رد ب ر افراشت،ليکن سرانجام در نب ه ب از بهم رسانده پرچمی جداگان

ه سردار          .ميان رفته،عرصه را تهی گذارد ابی ک رام جن ری ابوسعيد به بش عده ای ديگر برهب متعاقب اين جن

يم در       ی عظ ه ميناميدند،شورش ور را قرامط ته مزب ين مناسب دس ود و بهم ی ب دان قرمط داهللا  حم گر عبي لش

زودی        .سواحل خليج فارس آغاز نهادند اد تقويت ميشد ب انيروئی زي ه ب ان    اين شورش ک ای  گرفت و قرمطي پ

ه را    386توانستند در سال  هجری شهر قطيف را که از واليت بحرين شمرده ميشد تصاحب کنندولشکر خليف

اين نوع انقالبات  بنوبه خود تأثيری ديگر در .شکست داده،شهرهائی را در عمان و ساير نقاط متصرف شوند

ن     اين منطقه بخشيده،اساس خود مختاريهای کوچک را در سوا د و از اي ارس استوار گرداني حل جنوبی خليج ف

ی      تری م دت بيش ارس ش يج ف ونی  خل ارات کن رين و قطر و ام الد بح دد در ب ای متع تقالل خواهيه اريخ اس ت

ارس ميباشد،در سراسر       1820چنانکه تا سال .گرفت يج ف ميالدی  که سرآغاز  فصل نوين استعماری  در خل
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د و  جنوب اين خليج حکامی بسر ميبردند ک ه تابع حکومتی نبوده چون ياغيان و طاغيان بامور  خود ميپرداختن

  .در داخل خليج فارس دست اندازيهائی داشتند

دی    ) م_1498(هجری 904کشف دماغه اميد نيک در سال  اريخ جدي ه ت توسط واسکو دوگامای پرتقالی مقدم

د وبی آن بحساب ميآي ارس و سرزمينهای جن يج ف رای خل ا.ب ن زم را از اي تعماری و زي ای اس ه دولته ود ک ن ب

دازی      .استثماری غرب،يکی بعد از ديگری باين منطقه روی آوردند ال دست ان بيش از همه امپراطوری  پرتق

ر کوک و              ونس آلب يله سردار خود آلف ان بوس ا تصرف سواحل مسقط و عم در خليج فارس را شروع کرده،ب

ارس محسوب ميشود،ب      يج ف د خل ه کلي ره هرمز ک ابع و   تصاحب جزي تفاده از من يج و اس رو در خل تقرار  ني اس

ان از    117موقعيت آن پرداخته و شالوده  استثماری  ه درآن زم ساله را ريخت  و متعاقب آن دولت اسپانيا  ک

دت      د از م االخره بع د و ب دارک دي تحکاماتی ت ود اس رای خ ارس ب يج ف ود در خل وردار ب ری برخ يادت بح س

ر  و سواحل    کوتاهی انگليس در تعقيب سياست دريائی خود را بر دست اندازی به راههای معتبر آبی و جزاي

يج شد    ه خل ران پس از      )  2.مهم استراتژيکی بدنبال دودولت پرتقال و اسپانيا روان ن احوال و اوضاع اي در اي

وقعيتی مستحکم بوجود آورده        دهها سال آشوب و نابسامانی سروصورتی يافت و حکومت صفويه توانست م

درت و ذروه     در سر اوج ق ر ب اس کبي اه عب لطنت ش ردد و توانست در عصر س درت گ ران صاحب ق ر اي اس

  .عظمت خود رسد

شاه عباس کبير پس از انتظام امور داخلی و ايجاد آرامش و امنيت در سراسر کشور متوجه اصالح  جنوب      

ن  ايران و پرداختن باومر خليج فارس گرديده بفکر طرد اجانب و استعمارگران از ا ين منطقه افتاد، و روی اي

اصل همچنانکه در فصل اول اشاره شد چون دولتهای پرتقال و اسپانيا آگاهی داشت بمنظورانتخاب دوست و    

رد سرانجام بکمک          د ک اد بسوی انگلستان بلن متحدی که بتواند او را در رسيدن بمقصود،کمک کند دست اتح

رتقاليها  و اسپانيائيها را از سرزمين مسندم و جزاير هجری پ 1031ميالدی مطابق با 1622اين دولت بسال 

ه    رده ب هرمز و بحرين و جاسک که مرکز عمليات نظامی آنها و محل تمرکز قوای آن دو دولت بود،اخراج ک

ودولتين پرتقال و اسپانيا در نتيجه اين اقدام،همراه با .غوغای رقابتهای استثماری در خليج فارس خاتمه بخشيد

ا سال        ساير دول ار تند ت درتی داش يج ق ه در خل ائی ک د     1650وپ ه نمودن ه را تخلي ن منطق ی اي ن   . بکل پس از اي

م سوق الجيشی و تجاری       ماجرا، انگليس توانست با استفاده از خالی بودن ميدان خليج فارس ای مه ، اين دري

ا  د      که کليد رسيدن بهندوستان بحساب ميآيد،از وجود رقبای سرسخت،دامنه نفوذ خود را  ت حد امکان بسط ده

د و             .و قوائی گرد آورد ايه افکن ر دولت صفوی س اس ب اه عب ه پس از ش وری ک علی الخصوص  ضعف و فت
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ودولت انگلستان  . باعث عدم توجه حکومت ايران بخليج فارس گرديد، عامل مهمی در قدرت يابی انگليس شد

ه مهمت ران ک ت اي ای دول ر و گرفتاريه ن ام تفاده از اي ا اس ت ب وب توانس ه محس تقل منطق درت مس رين ق

ر            اه افشار ب ادر ش د از ن م استراتژيکی و بع ر مه ر جزاي ميشد،ببهانه حفظ هندوستان سلطه و اقتدار خود را ب

دازد  ود و       .سواحل  جنوبی خليج تحميل کند و در اين منطقه لنگر ان ی ب ان گرفتاريهای داخل ران دست بگريب اي

د    از حکومتهای کوچک کويت و قطر و قطيف ه دام گردن ن اق انع از اي رن   .م کاری ساخته نبود تا م ل ق از اواي

د     ) 3نوزده اندک اندک امارتهای کوچکی مانند عقوب جواسم  رود آمدن يج ف وبی خل يا قواسم در کرانه های جن

ل     د،از اواي و توانستند در اندک زمان قسمتهای مهمی از سواحل جنوبی را تحت تسلط و سکونت خود درآورن

د         همين دوران ه افتادن ن منطق وذ در اي ارس و توسعه  نف يج ف برخی از دول اروپائی مجدداً  بفکر برگشت بخل

اما از آنجائيکه  اين امر با منافع انگليس که تازه بچنگ آورده بود، منافات داشت، با مخالفت شديد  اين دولت 

باز چشم طمعی در اين منطقه  بکلی بساط خود را برچيدند و حتی روسها که از دير 1825مواجه شد تا سال 

دام می    داشتند و دست بکار ايجاد نفوذ بودندو آلمانها بهمين منظور بتوسعه شبکه راه آهن  در سواحل خليج اق

د        يس واگذاردن ه انگل دان فعاليت را ب تند و مي در . نمودنداز عکس العملهای انگليس دچار يأ س شده عقب نشس

د       اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده اه مان ارس کوت يج ف يس از خل ميالدی که اروپائيان دستشان توسط انگل

اده               ائی را آغاز نه ارس دزدی دري يج ف ی خل تقل سواحل عرب از راه ديگر دست بکار شده بکمک شيوخ مس

راهم     رهائی ف د و دردس ت زدن ر انگليس،دس ه ب ردن عرص گ ک رای تن زی ب ت انگي دامات وحش باق

د       مورخ)) سرجان مالکم.((ساختند ين گوي ته چن ن دس ه    : ((مشهور انگليسی  در توصيف اي ه  از فرق ن طايف اي

وان واقعی    وهابی  وبنام جواسم معروفند ولی خداوند بندگان خود را از سر آنها محفوظ  نگهدارد،زيرا آنها دي

  )).کارشان دزدی و راهزنی است و تفريح آنها  قتل و آدمکشی است. هستند

رجان  ه س غ حمل ه تي ه لب ه    البت يج مخصوصاً  قبيل راب خل ه اع والی متوج ين اق ورخين در چن اير م الکم و س م

دی و انگليسی تشکيل  پانيائی ،هندی،هلن الی ،اس رادی  پرتق ن دزدان را اف م است در حاليکه اکثريت اي جواس

تند زدوخورد د              در و مستقل داش اد حکومتی مقت ه قصد ايج ه جواسم  ک ان و قبيل ان آن دتها مي ر ميداد و حتی م

ه        يد ک دانجا کش ا ب ار آنه رد آورد و ک ميگرفت قبيله جواسم در مدتی کوتاه توانست  نيروئی قوی و پرتحرک گ

ه اگر      1809در سال  د ک د نمودن ميالدی حکومت بمبئی را برای گرفتن حق العبور  زير فشار گرفتند و تهدي

تي  د از ورود کش ازه صادر نکن ا اج ای آنه ور کشتی ه رای عب ور ب ارس حکومت مزب يج ف های انگليسی  بخل

تند شروع            رچم انگليسی داش ه پ تيهائی ک ه حمالت بکش ود ک ان ب ممانعت بعمل خواهند آورد وپس از اين جري
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ای                  أت پس از فعاليته ن هي دو اي ا بنماي أمور سرکوبی آنه أ تی را م يس هي ه انگل ن امر سبب شد ک د و اي گردي

ال  االخره توانست بس ادی ب ان را در  1818زي ر آن احلی  مق داد س ه در امت ايربنادر ک ه و س هر رأس الخيم ش

د         150بطول قريب  رار دهن ه ق ورد حمل رده م . مايل واقع بود و بساحل دزدان دريائی شهرت داشت کشف ک

بناچار   1818بدين ترتيب نيروهای جواسم ،اين قوم قوی و اين گروه دالور در هم شکسته شد وعاقبت بسال 

د شد بسال             تن بخواستهای بريتانيا دادند ذکور منعق ا در سال م ی جواسم وبريتاني ا يعن ين آنه و عهدنامه ايکه ب

ات دزدان       1820 وگيری از عملي ه شيوخ بمنظور جل بصورت يک معاهده کلی و عمومی ميان انگليس و کلي

  :دريائی و لغو تجارت برده که در ان زمان رواج داشت،منعقد گرديد و تحت عنوان

(general treaty with the Arab tribes  of the Persian gulf dated the thJamuary 1720)  

 

بامضاء  ژنرال گرانت کاير انگليسی از طرف حکومت بريتانيا و يازده نفر از شيوخ مستقل و روسای  قبايل 

يد و           ود ،رس رده ب ا عصيان ک رده بکمک بريتاني تفاده  ک ران اس عرب و شيخ بحرين که از ضعف حکومت اي

  ...يوخ تعهداتی را متقبل شدندطبق آن ش

ن      د و اي چندين سال پس از اين ماجرا دزدان دريائی مجدداً  دست باقداماتی زده،عمليات خود را از سر گرفتن

ال    يوخ در س ه ش د ک بب ش ر س دت     1835ام رايطی بم ر ش ه تحت ه وند ک د ش ردهم آيندومتعه اه از  6گ م

امعل           ت ن ا وق را ت دت آن ای مهلت،م د از انقض د و بع ودداری نماين يس  خ ا انگل ومت ب د خص ومی تمدي

د ال .نمودن االخره در س يوخ   1835ب ان ش اقی هميشگی مي اد واتف اد اتح رای ايج ائی ب ده صلح دري يک معاه

ن     .امارات منعقد گرديد وقرار شد از طرف دولت انگلستان نظارت شده، بمورد اجرا درآيد اگر چه بموجب اي

ت،ولی بامالحظه   توافقها انگليس حق مداخله در نزاعها و کشمکشهای شيوخ را برای عاد ی کردن اوضاع ياف

ات دزدان     رده و عملي مصالح خود عمال از دخالت در اختالفات شيوخ در خشکی خودداری مينمايد، تجارت ب

ه لغو و            ور ب ه دولت مزب ود و عالق اير ب ائی آن دولت مغ دريائی  که يکسره با مقاصد بريتانيا و سياست دري

ابع نف       ين کشف من ال و همچن ن اعم ها        خاتمه اي ر انگليس اط  هرچه بيشتر و نزديکت ت در عربستان سبب ارتب

ه   1947تا  1939و  1938باشيوخ ساحل صلح گرديد وبعدها قراردادهای ديگری درسالهای  در همين زمين

د و در              وگيری نماين تيهای حامل برده،جل د شدند از حرکت کش ق آن شيوخ متعه ه طب د ک د گردي بين آنان منعق

ين ا چن د صورت برخورد ب ل توقيف نماين ا را پس از بازرسی کام تيهائی آنه د در .کش ه ش ه گفت انطور ک هم
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ع            ابع و موقعيت آن چشم  طم ارس ومن يج ف ان  و روس نسبت بخل اواخر قرن نوزدهم دولتهای فرانسه و آلم

  .دوخته دست باقداماتی  زدند که سبب هراس انگليس شد،برهشياری اين دولت افزود

ا يک يک       اين اقدامات سبب آن شد ذا ب د ل که انگليس بفکر تحکيم موقعيت خود افتاده درمقام چاره جوئی برآي

ی              ادی منظور خود را عمل ا تاحدود زي ه بموجب آنه رد ک د ک ه منعق ائی جداگان امارات  خليج فارس قرارداده

د از  .نمود و بهدف غائی نايل آمد ه  در سال    :قراردادهای مذکور عبارتن ا رأ س الخيم يال  1847ب ا ام  م دی ،ب

وين  در سال  ان در سال 1853الق ا عجم يالدی، ب ال  1856م ارجه در س ا ش يالدی، ب ا  1866م يالدی، ب م

ا کويت در سال      1892دوبی در سال   يالدی ب ال      1899م وظبی در ي ا اب يالدی و ب يالدی  1902م شيوخ  .م

ا   ضمن اين معاهدات متقبل شدند که از واگذاری هر قسمت از خاک خود بهر دولت خا رجی جز دولت بريتاني

ا ممالک         ه روابط ب اد هر گون ا ايج تحت هر هر عنوان خودداری کنند ومتعهد شدند از عقد هرگونه قرارداد ي

ين    .خارجی جز مملکت انگليس تازمان استقالل ،خودداری نمايند ين سرحدات ب همچنين حق تحديد حدود و تعي

يس داده شد و ا     ه انگل ارات        امارات و بسياری حقوق ديگر ب ه بحمايت از ام د ک د گردي ل متعه يس در مقاب نگل

ول   پرداخته بهنگام بروز حمله  از طرف دول خارجی بهريک از امارات بدفاع از آن شيخ نشين برخيزد و قب

ائی      . کرد که امور خارجی آنانرا بعهده بگيرد ين قرارداده ا بستن چن يس ب بدين ترتيب مالحظه ميشود که انگل

  .ل جنوب و غرب خليج فارس را تحت حمايت و نفوذ انحصاری خود در آوردامارات  سراسر سواح

افع و موقعيت خود دست                رای حفظ من د و از آن پس ب ارس گردي يج ف دان در خل از مي مالک الرقاب و يکه ت

وان      ارس زد و نيروهای  خود را عن يج ف يج   (بايجاد پايگاههايی در منطقه خل ی خل يس امنيت يد  و سال   ) پل بخش

يج،         1966 ينهای خل يش آهنگ  شيخ نش ام ارتش پ در شارجه پايگاه هوائی خود را  تقويت کرد و گروهی بن

درشبه جزيره مسندم و سواحل ) اولين پيمان عمومی( 1820يهنگام عقد پيمان عمومی و کلی سال. تشکيل داد

ين  با مرگ شيخ شارجه متصر  1866در سال .جنوب خليج فقط  چنج شيخ نشين مشخص وجود داشت فاتش ب

د      ه در آم ه ،ديبه،کلب در .چهار پسر او تقسيم گرديد و اين امارت بصورت چهار شيخ نشين شارجه،رأس الخيم

ه               1952سال  ددًا ب ی مستقل ميباشد از نظر سياسی مج ه در امور داخل ار ک وان يک ايالت خودمخت کلبه بعن

د   ه معاه يوخ کلي اير ش د س ه مانن يخ کلب ال ش ين س ارجه پيوست و در هم ين ش ود ب ای موج ه ه ات و موافقتنام

  .بريتانيا و امارات متصالحه را پذيرفت

ا         ين شيوخ ب تعهداتی که شامل شناخت حق دولت بريتانيا برای تعيين سرحدات و برطرف کردن مشاجرات ب

ين ترتيب      ز بهم ه ني تان ميشد و متعاقب آن ديب ری انگلس دافعی تحت رهب أ سيس قشون ت يس و ت ه انگل مداخل
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د    1952در سال .رجه گرديدمنضم شا به پيشنهاد بريتانيا يک شورا جهت پيشرفت در اين منطقه تشکيل گردي

ته باشد           يس در دوبی جلسه داش ده انگل ار تحت  رياست نماين ين  .و مقرر شد هر سال سه بار يا حداقل دوب چن

است اداری واحد و بنظر ميرسد که هدف از تشکيل اين شورا واداشتن شيوخ و حکام ساحل صلح بر اتخاذ سي

  ....در نهايت آماده کردن زمينه برای تشکيل فدراسيونی بود که نظريات تازه اش را با ايجاد آن عملی نمايد

انگير دولت      } ميالدی 70واوايل دهه  60اواخر دهه {در سالهای اخير ادی گريب ای اقتصادی  زي که گرفتاريه

يج  انگليس شد و تضييقات مالی زيادی متوجه اين دولت  ساخت بريتانيا ناچار باتخاذ روشی جديد در منطقه خل

ه صرفه جوئی عمومی      فارس گرديد و بر اين عقيده پس از مطالعات زيادی بمنظور عملی ساختن يک برنام

ام  در اواخر     تصميم بقطع هزينه های نظامی نسبتاً  سنگين خود در خاورميانه و خاور دور گرفت و سر انج

ا اواخر سال  1968 و اوايل سال 1967سال  وای نظامی خود را ت ه ق ود ک  1971ميالدی رسماً  اعالم نم

ه   {ميالدی از شرق سوئز خارج خواهد ساخت يالدی است   60زمان انتشار کتاب مزبور در اواخر ده ا  }م و ب

ارس را    .اين اقدام صفحه جديدی در دفتر سرنوشت  خليج فارس و امارات آن گشود يج ف يس از خل خروج انگل

وين دانست    بايد ا         .سرآغاز  عصری از هر جهت ن ع مساوی است ب يج در واق ا از خل تن بريتاني چه،بيرون رف

ها مورد تجاوز بيرون  رفتن استعماری چند صدساله و مساوی است با احقاق حقوق ملل منطقه،حقوقی که قرن

  .قرار گرفته بود
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  :بن مايه ها

ی را )1 ور نفت ان و مسقط شرکت شل ام ال  در عم ون و  1967در دست دارد و در س قريب دو ميلي

ه   {.هشتصدهزار تن نفت در آنجا توليد گرديد يالدی   60اطالعات ذکر گرديده مربوط به اواخر ده م

  }است

ای   277آقای دکتر وديعی  استاد دانشگاه تهران در صفحه  )2 در بخش جغرافيای سياسی کتاب جغرافي

ين مينوي     ه چن ن زمين ران در اي انی اي د انس ی  : (س تعمارگر غرب ای اس پس   (دولته د و س ال هلن پرتق

اآرام داشتن خط مرزی            ) انگلستان ه در ن تند ک ين داش د و طمع بهندوستان و مشرق زم که چشم امي

د نقش مهمی          وده ان ا ب ادوامترين مرزهای م جنوب که در طول تاريخ از طبيعی ترين و در نتيجه ب

د  رده ان ازی ک فحه )ب اب مي 279ودر ص ان کت دهم د : (نويس ت جدي تان و سياس وع هندوس موض

انگلستان مبتنی برايجاد يک منطقه بيطرف بين ايران و هند که منتهی بجدائی بخشی از بلوچستان و  

ای مستعمره          دن رقب ارس و ران يج ف افع خود  در خل أمين من بعدها افغانستان از ايران شد وباالخره ت

 ).گردد  چی به دست اندازی بر جزاير و سواحل آن منتهی

يج           )3 ود و در داخل خل ندم ب ه مس ل منطق ه از روسای قباي جواسم يا قواسم بکليه پيروان شيخ قاسمی ک

د    الق ميگردي ت اط دازيهائی داش ت ان ارس دس ود   .ف ندم ب رقی مس احل ش ارجه در س ز وی ش . مرک

  .سرآرنولد ويلسون معتقد است جواسم نام کليه دزدان دريائی ميباشد

  

  دکتر پيروز مجتهد زاده ،ای خليج فارس شيخ نشينهبرگرفته از 

 


