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  چکیده  

امپراتوري بریتانیا طی چند قرن از آغاز قرن هفدهم تا پایان قرن بیستم میالدي، قدرت برتر در خلیج 

کرد و  انگلیس براي حفظ برتري قدرت و منافع خود در منطقه از هیچ کوششی فروگذاري نمی. فارس بود

مهم منطقه بود که یکی از کشورهاي ایران . براي تأمین این اهداف، ابزارها و الگوهاي مشخصی داشت

کیفیت این روابط به قدرت حکومت . انگلیس از اوایل قرن هفدهم میالدي روابط ویژه با آن برقرار کرد

اگر . هاي بین المللی نیز بود مرکزي در ایران بستگی داشت، عالوه بر اینکه تحت تأثیر تحوالت و رقابت

کنار عناصر تغییرپذیر است، باید گفت که بپذیریم که سیاست خارجی داراي عناصر مستمر و مداوم در 

کار رفته در طول تاریخ اهمیت خاص دارد و بررسی  شناخت الگوهاي رفتاري انگلیس و ابزارهاي به

سؤال اصلی پژوهش حاضر این . هاي امروز این کشور راهگشا باشد تواند در فهم سیاست ها می ریشه

بریتانیا و حضور این کشور در خلیج فارس چه  است که اهداف و الگوهاي سیاست خارجی امپراتوري

فردي براي ایجاد و گسترش الگوي  بوده است؟ فرضیه این است که بریتانیا از الگوي ویژه و منحصر به

کارگیري نیروهاي مختلف سیاسی، اقتصادي و  برد و آن به اي خود بهره می استعماري و هژمونیک منطقه

  .اي و محلّی براي پیشبرد اهداف خود در منطقۀ خلیج فارس بود نظامی و استفاده از نیروهاي منطقه

  

 واژگان کلیدي  
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  مقدمه

راهبردي همچون خلیج فارس اي بررسی سیاست خارجی انگلیس در منطقه براي

تواند از تلفیق منابع دست  و این مهم می کردباید به عناصر مادي و فکري هر دو توجه 

حاصل شود که در این بررسی از هر ) مقاله و کتاب(و بررسی تحلیلی وقایع ) اسناد(اول 

کشوري که چند  سیاست خارجیِ ۀهمچنین مطالع. الزم گرفته شده است ةدو منبع بهر

امروز و  اريگذ سیاستتواند در  می سیطره داشته است،قرن در بسیاري از مناطق جهان 

هویژه که تحوالت اخیر در منطقه ب سخت مؤثر باشد؛فهم سیاست و روابط بین کشورها 

این کشور در  تر جدياروپا موجب حضور  هاز اتحادی ستانو خروج انگلخلیج فارس 

  . منطقه شده است

  :در این موضوع عبارتند ازتوجه  قابلچند شاخص 

  ترین مسائل موجود در منطقه مهمخلیج فارس و توجه به اي  شرایط منطقه.1

  هاي بین المللی و بازیگران عمده آن رقابت.2

الگوي سیاست خارجی انگلیس در منطقه.3

با  بنابراین،.، مالحظۀ عنصر زمان نیز امري ضروري استبراي بررسی متغیرهاي فوق

در منطقه خلیج نوزدهم میالدي از اوایل قرن  ستاننفوذ انگل گسترش چشمگیرتوجه به 

. به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار توجه شده استعد زمان ب بهدر این پژوهش  ،فارس

و  نفوذ اقتصادي و سیاسی ةدور(نوزدهم میالديقبل از قرن حاضر،  زمانی پژوهشدورة 

است تا جنگ جهانی اول .م1820و در ادامه از سال ) بررسی آن به صورت اجمالی

اگر چه بررسی نقش انگلیس بعد از جنگ جهانی ). تثبیت نفوذ و تسلط نظامی ةدور(

نیز داشت،تا زمان خروج از خلیج فارس و نقشی که در جدایی بحرین از ایران اول

  .، اما مسألۀ این پژوهش نیستداراي ابعاد بسیار مهم است

الگوهاي سیاست خارجی و حضور  اهداف وال اصلی پژوهش حاضر این است که ؤس

  ؟ چه بوده استدر خلیج فارس ستانانگل

فردي براي تبدیل شدن به  فرضیه این است که امپراتوري بریتانیا از الگوي منحصر به

کارگیري  به. برده است هاي دیگر منطقه بهره می اي نسبت به قدرت هژمونیک منطقه
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اي و محلّی، از  ابزارهاي مختلف سیاسی، اقتصادي و نظامی و استفاده از نیروهاي منطقه

  . فرآیندي براي پیشبرد اهداف امپراتوري بریتانیا بوده است نتایج چنین

هاي متعدد انجام شده  اگر چه در خصوص حضور انگلستان در خلیج فارس پژوهش

است، اما این پژوهش در نظر دارد که الگوي رفتاري انگلیس را با استفاده از اسناد 

. ترسیم کند) ربی و غیرغربیاز منظر غ(آرشیوي انگلستان و ایران و سایر ادبیات موجود 

هاي آینده نیز، حضور انگلیس در خلیج فارس و روابط آن با ایران با  براي پژوهش

استفاده از اسناد کشورهاي تأثیرگذار دیگر همچون روسیه و فرانسه موضوعی قابل 

  .بررسی است

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

توان  در قرن نوزدهم میالدي میبریتانیا سیاست خارجی ابعاد عملی و علمی  براي تبیین

به نظر . الگوهاي رفتاري بریتانیا در منطقۀ خلیج فارس را با استفاده از برخی مفاهیم بررسی کرد

 ةتري رفتار بریتانیا را در دوربه نحو مطلوب "استعماري"و "هژمونی"مفهومی چارچوب رسد  می

  .دهدمیزمانی مذکور توضیح 

در واقع . هاست ، رهبر یا وضعیت رهبري گروهی از دولتالملل هژمون در روابط بین

گیرد که در آن یک واحد  اي از نظم و سازمان اجتماعی را مفروض می رهبري ضرورتاً درجه

اکثر پژوهشگران، انگلستان قرن نوزدهم و ). Ikenberry, 2011: 96(تري دارد  نقش عمده

دانند که موفق شدند یک  ژمون میهاي ه ایاالت متحدة قرن بیستم را مصادیقی از قدرت

المللی را وضعیتی  همچنین هژمونی بین. المللی به رهبري خود تشکیل دهند هژمونی بین

ها  هاي رفتاري دولت دانند که در آن یک قدرت مسلط در مقام هژمون، قواعد و چارچوب می

االترین رتبه این قدرت مسلط به لحاظ اقتصادي ب. کند یا طبقات تحت هژمونی را تجویز می

هاي فشار براي برقراري امنیت و نظم هژمونیک  ترین اهرم را دارد، به لحاظ نظامی از قوي

اي از  ایدئولوژیک نیز مروج چارچوب یا مجموعه -برخوردار است و به لحاظ سیاسی

به عبارت کوتاه، موقعیت . الملل است هاي فکري جذّاب و پرطرفدار در سطح بین چارچوب

: 1390ملکوتیان و دیگران، (انی، موقعیت ابرقدرتی مقبول در سطح جهانی است هژمونی جه

در چارچوب تحلیلی قدرت هژمون، بر مفاهیم رضایت هژمونیک و توانایی تأکید ). 46-19
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. شود و اولی به پذیرش قدرت هژمون از سوي بخشی از اعضاي جامعه جهانی اشاره دارد می

به نقش رضایت عمومی در پایداري رهبري دولت یادشده و ) هژمونیک(از این زاویه، رضایت 

یابد  هژمونی هرگز به طور کامل تحقق نمی). 46:1294کالجی، (کند  اهداف آن توجه می

در طول تاریخ نظام جهانی . آید و دوام آن چندان نیستبلکه در شرایط خاصی به وجود می

بریتانیا در نیمۀ قرن نوزدهم  ،هفدهم هلند در نیمۀ قرن: اندسه دولت به هژمونی دست یافته

  ).133: 1384، مشیرزاده(و آمریکا در نیمۀ قرن بیستم 

هاي رفتار کشورهاي  کاربرد سیاسی اصطالح استعمار به طور خاص متوجه شیوهاما 

. هاي مستعمراتی است سرزمین با کشورهاي اروپاییاز نظر سیاسی توانمند نظیر 

تگی خاك آنها استعمارگري بیشتر کار کشورهایی است که امپراتوري دریایی و ناپیوس

مفهوم  .شود می هاي زمینی وريتمانند امپرامانع تشکیل یک واحد سیاسی یکپارچه

افته و استعمار اساساً عمل پیوستگی کامل ی امپریالیسماستعمار امروزه با مفهوم 

خواهد از مرزهاي ملی و  یعنی قدرتی که می ؛شود هاي امپریالیستی شناخته می قدرت

. ها و اقوام دیگر را زیر تسلط خود درآورد ها و ملت قومی خود تجاوز کند و سرزمین

دولت امپریالیستی براي تحکیم سیطرة خویش مانع تکامل فنی و اقتصادي و فرهنگی 

هاي استعمارگري نهایتاً پایه و اساس اقتصادي داشته است  شود و انگیزه شورها میاین ک

هاي اولیه اساس اقتصادي  به طور عمده، امپریالیسم). 66: 1392آوتویت و باتامور، (

گذاشتند و غارت، دزدي  نخورده باقی می شده یا تحت سلطه را دست هاي تصرف سرزمین

سازان اولیه بود  هاي آشکار امپراتوري ستعمره، نشانهدریایی، اسارت بردگان، تشکیل م

قدرت یک امپراتوري به صورت قدرت کشور ). 13- 14: 1378مگداف و کمپ، (

هر امپراتوري ؛ شود استعمارگر، به اضافه درصدي از قدرت کل مستعمرات آن تعریف می

جریان که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، در 

صورت تدریجی صورت این حذف به و هاي امپریالیستی حذف خواهد شد رقابت

هاي ضعیف، مستعمرات خود را از  وريتبدین معنی که به مرور زمان، امپرا .پذیرد می

و بر قدرت  کنند میتر، این مستعمرات را تصاحب هاي قوي وريتدست داده و امپرا

هاي و آثار آن را در دولت بود به خوبی واقف این موضوع برانگلیس. افزایند خویش می

تسلط بر مستعمرات  بنابراین،،استعماري قبلی همچون پرتغال، هلند و اسپانیا دیده بود
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بند بودو استراتژیک تعریف کرده و در هر شرایطی به آن پايخود را جزء منافع حیاتی

)Ahmadi,2012:36.(  

  

  ترین مسائل موجود در منطقه مهمخلیج فارس و توجه به  هشرایط منطق. 1

  و ورود خارجیان به منطقه اهمیت جغرافیایی و ژئوپلتیک خلیج فارس- الف

خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیاي جنوبی و جنوب شرقی است و 

ترین مرکز ارتباطی میان سه خاورمیانه، به عنوان مهم ۀاز نظر استراتژیک در منطق

دریاي سرخ، اقیانوس ارتباطی که دریاي مدیترانه وسیستم بخشی از  و قاره است

حافظ نیا، (تشکیل می دهد، اقیانوس کبیر و اقیانوس اطلس را به هم می پیونددهند،

خود را با  ۀهرمز، کشورهاي حاشی ۀاز طرف دیگر خلیج فارس و تنگ). 20: 1384

هاي نظامی  تا در استراتژيهمین موضوع موجب شده . کنداقیانوس هند مرتبط می

با توجه به ). 144: 1366عزتی، (اي عملیاتی در نظر گرفته شود خلیج فارس منطقه

ظ به لحادر آن نیز بناو یر اجزرس و خلیج فاي حوزه کشورها، المللیهاي بین رقابت

. اند گرفتهار همیت قرو اتوجه رد یخ مورتال طواره در یایی هموراهبردي درموقعیت 

و هلند ل، پرتغان، نگلستاامثل ي گررستعماي اهارکشوي سواز همیت این درك ا

ن مقاطع گوناگودر ها رین کشوا تابه بعد موجب شد دي هم میالدشانزن قرفرانسه از 

. کنندد نبر،سترس اخلیج فاةزحور کشوترین رگکه بزان یرابا و با یکدیگر آن بر سر 

هاي محلی بهره همواره از ظرفیت خود، به منظور تحقق اهدافبنابراین، آنها 

  ).Kelly, 1991: 62(اند  برده می

بر ن ناآط تسلّو  در نیمۀ اول قرن شانزدهم میالدي لت عثمانیدوگشایی رکشو

نجا که از آ .نجامیدق اها با شرپاییط اروتبااریایی به کاهش و درمینی ري زتجاهاي راه

قابل ذ نفوز، حجاو تسلط بر مصر و نه امدیتره، سیاي یادربر ساحل ه ها با سیطرعثمانی

و سنگین هاي مالیاتضع ویافته بودند، از این رو با گانی زرباراه ین ابر توجهی

به ن ساآسترسی از د اروپاییان را، بیگانهر تجان و گانازرنسبت به بابسیاري هايسختگیر

در نتیجه، رفت و آمدهاي تجاري از این مسیر . نمودندومنی محرایرو اچینی ي کاالها

ها نیز عثمانین و نیاایراها بین کشمکشکرد و  هاي گزافی بر اروپاییان تحمیل می هزینه
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را به عنوان نخستین کاوشگران عصر ها پرتغالیاین مسأله، . افزود میها راهمنی ابر نا

ري مسیر تجاو بیایند یرس راهیج فافریقا به خلدور زدن آبا جدید، بر آن داشت تا 

ف ین هدابه ن سیداي ربر.جایگزین کنندعثمانی خارج از سیطرة امپراتوري  يجدید

به مدت بیش از یک سده  هجزیرو آن هرمز شد ةجزیروارد  دریانورد پرتغالی كلبوکرآ

ي هایکشتورود با سرانجام  .مدآر دها  پرتغالیل شغاابه .) ق1031تا  912ي هالسااز (

را از ها نست پرتغالیاتوصفوي سعباشاه ،رسکمپانی هند شرقی بریتانیا به خلیج فا

گرچه شاه عباس به نفوذ پرتغال در خلیج ). 212: 1388وثوقی، (کنداج خرابحرین 

  ).142:1366ویلسون، (فارس پایان داد، اما بستر نفوذ انگلیس از همین زمان آغاز شد 

ها به منازعات ایران و پرتغال و همراهی با حاکمیت مقتدر در واقع، ورود انگلیسی

ها از خلیج فارس را باید در موقعیت  صفویه و اهداف شاه عباس اول در راندن پرتغالی

: 1394فلسفی، (تجاري و مزایاي اقتصادي خلیج فارس براي دو متحد درگیري جست 

روت و جالل دریاي هرمز و موقعیت استراتژیک و بازرگانی مسقط، ثاز وجود همین ). 84

شوق و حرص  بود که النهرینو محصوالت متنوع ایران و بینهاي بحرینصیدگاه

 ۀترین نتیج مهم. در خلیج فارس و اقیانوس هند را برانگیخت ملوانان پرتغالی ةالعادفوق

هاي قدرتمند  خاندان ۀهرمز، گسستن پیوندهاي چند صد سال درها سیاست پرتغالی

نسبت به  نیز ی راداران محلّهرمز با امور سیاسی بود و حتی سرمایه ةاقتصادي جزیر

ها براي رسیدن به اهداف  پرتغالی. )87:1389شورمیج، (کردتفاوت سرنوشت خود بی

انگیختند و از طرف  سیاسی بلندمدت خود در خلیج فارس، پادشاه را در برابر وزیر برمی

ها  دادند و بدین ترتیب از روند تضعیف حکومت پارسیان را در برابر اعراب قرار میدیگر، 

: 1393اي کونیا، (کردند  از درون براي به دست آوردن تدریجی زمام قدرت کوشش می

هاي محلی  اي و سرمایه ها با بهره بردن از نیروهاي منطقه ؛ سیاستی که انگلیسی)38-37

  .ی خود در منطقه به کار بردنددر جهت ایجاد و گسترش هژمون

را به دست گشودن نمایندگی بازرگانی در هرمز  ةکه اجاز .م1623از سال ها  يهلند

در ایران و منطقه خلیج فارس ظاهر شدند و کمی بعد دفتر بازرگانی خود را به  آوردند،

اما  ،ها در ایران ادامه داشتافغان ۀتا حملها  هلندي تجارت .بندرعباس انتقال دادند

بر اثر  نیز آن وتا نظامی  بودبازرگانی  ۀجنباز بیشتر  ،در خلیج فارس آنهاحضور 
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البته خالی از تحرکات نظامی هم که انگلستان رو به تحلیل رفت ة هاي فراگیرندپیشرفت

بر پایه منابع مختلف، انگلیس نسبت به تحرکات و تحوالت  ).44:1364واداال، (نبود

کرد تمام امور نظامی را در اختیار داشته  ر حساس بود و سعی مینظامی در منطقه بسیا

اگر چه ). .ق1328- 29- 1-0083، 0045: آرشیو اسناد وزارت امور خارجه(باشد 

هایی مهم به دست آورند، اما با وجود  ها توانستند موفقیت ها در رقابت با انگلیسی هلندي

حوي نبود که قدرت آنها را ساله در خلیج فارس و اقیانوس هند، به ن 140حضور 

گرچه . گسترش دهد، زیرا آنان هرگز طرح بزرگی براي چیرگی بر خلیج فارس نداشتند

پروراندند، اما نتوانستند  اي را در سر می کسانی چون بارون تیپ هاوزن چنین اندیشه

ژه به وی). 21: 1371فلور، (همراهی مقامات باالتر را در آمستردام و باتاویا حاصل کنند 

اینکه میرمهنا و متحدان وي، خطوط تجاري بین شیراز تا بوشهر را مختل کرده و تا 

ضعف حکومت مرکزي در ). 24: 1354نیپور، (اي نفوذ کرده بودند  کرانه عمق نواحی پس

کنترل شورش و خودمختاري میرمهنا نیز سبب گردید تا کمپانی هند شرقی هلند 

: 1386رجایی، (در تجارت اروپا با ایران نباشد  جانشین مناسبی براي کمپانی انگلیسی

ها براي مهار نیروهاي تأثیرگذار  در حقیقت، آنان نتوانستند از مهارت انگلیسی). 42

  .محلّی استفاده کنند و همین مسأله اسباب سقوط آنان را در خلیج فارس فراهم آورد

میل بود که  میالديبیستم و  نوزدهمي اروپایی در قرن اهفرانسه نیز یکی از قدرت

ها به خلیج  با ورود فرانسوي .خلیج فارس داشت هدر منطق ایفاي نقشبراي  خاصی

براي نمونه . ها شروع شد هاي سیاسی و اقتصادي آنها با انگلیسی فارس، رقابت

هاي  تري نسبت به پارچه هاي پشمی معروف خود را با قیمت ارزان ها پارچه فرانسوي

تر موجب شد  همین قیمت پایین و اشتیاق تجار به جنس ارزان فروختند و انگلیسی می

هاي ابریشمی را که منحصراً  تا کمپانی فرانسه براي مدت محدودي بازار فروش پارچه

در سرتاسر بنادر خلیج فارس متعلق به کمپانی هند شرقی انگلیس بود، از آنِ خود 

هند فرانسوي منحل شد  که کمپانی. م1770اما از سال ، )286: 1390:همان(کند 

دو . م1798تا 1793هاي  در فاصلۀ سال .این مرکز مهم بازرگانی نیز از بین رفت

آنها بیشتر به مطالعه . فرستاده از فرانسه به خاورمیانه؛ ترکیه، مصر و ایران اعزام شدند

اولیه با و بررسی اوضاع سیاسی، تجاري و فرهنگی این مناطق پرداختند تا مذاکرات
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:شماره سند.P.R.Oآرشیو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد (انجام شود  کشورها این

10000003A(3)،10000004A(2)،10000005A(2)،10000006A،

10000007A(2).(  

فرانسه در نظر داشت با تکیه بر ایران و مسقط به هندوستانِ ،ناپلئوندوره  در

. و امام مسقط نیز از فرانسویان به گرمی استقبال کرد ور شودانگلستان حمله

هنگامی که حکومت بمبئی از این امر آگاه شد، کاپیتان ستون مقیم مسقط به امام 

. هاست مسقط اعتراض کرد که پذیرایی او از فرانسویان نقض پیمان با انگلیسی

شماره  :همان(ردها را از عمان اخراج ک مسقط بالفاصله همه فرانسوي بنابراین، امام

هاي فرانسویان در خلیج فارس پس از باز برنامه همه) (C-248(40),C-248(39))سند

به صورت ضعیف  ، روابط تجاري راچه در فواصل زمانیاگر شد؛شدن کانال سوئز متوقف 

اما نتوانست  ،خلیج فارس قطع نشد با هیچگاه تجارت فرانسه در هر حال، .حفظ کردند

سبب  ).46:1364واداال، (منطقه ظاهر شود این  ط دري و مسلّجد يبه عنوان بازیگر

هاي تجاريِ خلیج فارس، درك نادرست  اصلی ناکامی فرانسه براي ایفاي نقش در رقابت

بنابراین، فرانسه نتوانست پا به پاي رقباي جدي خود همچون . از شرایط آن منطقه بود

اگر چه با ورود روسیۀ ). 265: 1390رجایی، (در این مسیر قدم بردارد  هلند و انگلیس

هاي جهانی، منافع انگلستان در خلیج فارس به طور جدي مورد  تزاري به عرصۀ قدرت

تهدید قرار گرفت، اما انگلستان به خوبی توانست با محدود کردن منافع امپراتوري 

هاي گرم  نع از حضور جدي روسیه در آبهاي شمالی ایران، ما روسیه در قفقاز و قسمت

  . خلیج فارس شود

  گیري آن در خلیج فارسانگلیس و روند قدرت-ب

 ۀهاي استعماري در دریا، زمین رقابت ۀبا خروج تدریجی پرتغال و اسپانیا از گردون

مهم این است که فتح  ۀنکت .ها در خلیج فارس فراهم آمدمساعدي براي حضور انگلیسی

ها در خلیج فارس انگلیسی ةهرمز در زمان شاه عباس اول، به معناي آغاز حرکت گسترد

ه جایگزینی بندرعباس ب ،عالوهه ب. دست آوردن حاکمیت مطلق اقتصادي بوده براي ب

نشینی از نوعی عقب ،در درازمدتعنوان بندر مرکزي در خلیج فارسه جاي هرمز ب
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هاي تضعیف حاکمیت ایران بر بخش ،این شرایطپی در . احل بودهرمز به طرف س

  . قابل ارزیابی است ،جنوبی خلیج فارس و سواحل عمان به حداقل

دولت مرکزي قدرتمند، سواحل و بنادر خلیج  سبب خألبا سقوط حکومت صفویه به 

در طلبی فارس در معرض تاخت و تاز طوایف و قبایل مختلفی قرار گرفت و بساط قدرت

هاي استعماري به براي قدرت مناسبیانداز این وضعیت چشم. خلیج فارس گسترده شد

ویژه که ه ب کند؛ویژه انگلستان به وجود آورد تا موقعیت خود را در خلیج فارس تثبیت 

. خلیج فارس از چند جهت افزایش یافت ۀبعد از انقالب صنعتی نیاز انگلیس به منطق

انگلیس در  تاشد  موجبز نظر تجارت و حفظ هند اهمیت خلیج فارس به خصوص ا

 هاي بزرگ در خلیج فارس جلوگیريهمکاري بین قدرت گیري قرن هجدهم از شکل

ایجاد تفرقه و  ،مسیراین ها در یکی از روش. و اوضاع منطقه را متشنج کند کرده 

هاي اختالف بین قبایل ساکن خلیج فارس و نیز جلوگیري از اتحاد این قبایل با قدرت

تر شد و این ناوگان دریایی ایران نیز به تدریج ضعیف ،در این عصر. بزرگ منطقه بود

شرکت هند شرقی  ،به طور کلی. از اهداف اصلی نیروي استعماري انگلیس بود مهم

سود تجاري در نظر او، کرد، زیرا  نیروي دریایی ایران مخالفت می سیسأانگلیس با ت

  ).87-104: 1389میج،رشو(شد  تأمین مینبود نیروي دریایی دیگر  درمنطقه 

حفظ استقالل آن به منظور عدم ،نیز عصر قاجاریه سیاست انگلستان در برابر ایرانِ

ات هندوستان بر سرحد که همواره خطري دائمی بود تزاري ۀروسی ۀحمالت خودسران

تا در ، و همچنین تضعیف سیاسی، نظامی و اقتصادي هر چه بیشتر تهران شد شمرده می

چون افغانستان همي حائل آن هاتالش براي تهاجم مستقیم به هند و سرزمینصدد 

ي اتحاد با ایران و یا گسستن آن، گرایش به سوي دوستان یا هاانعقاد پیمان. نباشد

در چارچوب این  ،یی از خاك ایرانهاشغال بخشابا حمالت نظامی ودشمنان ایران 

، 7پرونده ، 9آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن(سیاست کلی قابل بررسی است 

با اشاره به اهمیت خلیج فارس در لرد کرزن).214: 1388منی،ؤم؛.ق1323سال 

ار ایران را به منزلۀ از دست اعتنایی در ک گونه بی، هري راهبردي دولت لندنهاسیاست

به نظر او، انگلستان در ازاي . ها بود دانست که مایۀ ارتزاق انگلیسی دادن تجارتی می

شد  امنیتی که فراهم آورده بود، باید مانع دخالت هر نوع عامل سیاسی بیگانه می
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براي صیانت از  هایی در دوره اهمیت ایران گرچه). .ق1252- 3-15-1250405:همان(

به نحوي که هاوارت  ؛اما با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شد ،ندوستان بوده

سابقاً خلیج فارس «:نوشتاي طی مقاله. م1929سال  ،کنسول انگلیس در خلیج فارس

حال هم آن اهمیت باقی است و دو اهمیت دیگر . دادیم را نظر به هندوستان اهمیت می

»هواپیماها و دیگري امتیاز نفت جنوبیکی عبور و مرور مزید آن شده است،

  ).1362:432، سدیدالسلطنه(

  

  المللی و بازیگران عمده در منطقههاي بینرقابت. 2

المللی در منطقۀ خلیج فارس روایت یکسانی  هاي بین در زمینه بررسی رقابت

. ماهیت امپریالیستی انگلیس قابل بررسی است ر موردد دو نفر بحثوجود ندارد، اما 

به . اند دادهکین و هاپکین توسعه  رارابینسون و کاالقر و دیگري  رایکی از دو تئوري 

ه ب سیاسی انگلستان در قرن نوزدهم و بیستم میالدي استراتژي ،گروه اولرأي 

قدامات را با انگلیس این ا و امپریالیستی در دفاع از هند قرار داشت ةعنوان انگیز

تجارت از سیاست  کهبر اساس این نظریه .دادی انجام میمحلّعناصر همکاري 

نگرانی اقتصادي و : اقدامات انگلیس ناشی از دو عامل بود ،کرده است پیروي می

 ۀنظری ،پردازدو تئوري. در راستاي منافع در صورت نیاز گسترش کنترل بر اوضاع

 ،اگر ممکن بود یا کنترل رسمی ،نترل غیررسمیک:اند کردهچنین خالصه را خود 

  ).Onley: 2005, 29(اگر ضرورت داشت

استراتژي اول انگلیس  ،اقتصادتجارت و ،تحلیل کین و هاپکین ، بنا براز سوي دیگر

هاي خارج از کشور انگلیس به صورت اساسی در داخل لندن به ویژه در فعالیت :بود

و ها دخالت. گیردخارجی و نظامی انگلیس شکل میهاي سیاستمالی، خدمات، ةحوز

خواهد از بازارهاي خارجی در مقابل رقباي است که می سببانگلیس به این  تامتهاج

گرچه این دو تحلیلگر  .کندسیاست از اقتصاد پیروي می بنابراین، ؛کنداروپایی محافظت 

قوي است و در ماهیت  يا با رابینسون و همکارش موافق هستند که اقتصاد عامل محرکه

کنترل غیررسمی در صورت امکان و کنترل رسمی در صورت ، امپریالیسم اصل راهنما

منابع مالی شهر لندن ماهیت عمل امپریالیستی  ،رغم این موضوعاما علیاست، نیاز 
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در منافع کرد و نه شرایط اتفاقات و اولویت انگلیس در منطقه و زمان آن را مشخص می

خروج انگلیس از هند به این  ،قراالکرابینسون و  ، بنا بر توضیحبراي مثال .وريتامپرا

کین و هاپکین بر  ،برعکسو  کردی دیگر با آنها همکاري نمیبود که سیستم محلّ سبب

زمان خروج  ،حضورش دیگر اقتصادي نبود این سبب کهاند که انگلیس به این نظر بوده

  ).Onley: 2005, 32(را مشخص کرد

برتري . بررسی موضوع رقابت از منظر تکنولوژي و اختراعات جدید نیز مهم است

خطوط کشتیرانی آن موجب شد که این  ۀهاي خلیج فارس و توسعانگلیس در فعالیت

لرد کرزن  .کید کندأکشور بیش از پیش بر اهمیت استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه ت

سیاسی، استراتژیک و تجاري،:کردبندي میمنافع انگلیس در منطقه را چنین تقسیم

انگلیس  ۀاقدامات و برتري انگلیس به حدي بود که این منطقه را دریاچ. تلگراف

اما افزایش رفت و آمدهاي دیپلماتیک، افزایش تحرکات و تحوالت انقالبی در .نامیدمی

پراتوري هاي ام المللی نقشی اساسی در رقابتعثمانی و ایران موجب شد تا این آبراه بین

  ). (Arbuthnott, 2008: 3بیابد

اگر چه انگلستان از میانۀ قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، قدرت اصلی منطقه 

کردند که از آن میان  انگلیس را تهدید می ،هایی هژمونی خلیج فارس بود، اما قدرت

انسوي پیمان فرانسه با سلطان مسقط، فعالیت دالالن فر. توان به فرانسه اشاره کرد می

براي تجارت اسلحه در منطقه و ایجاد پایگاه در بندر جیسا، موقعیت انگلیس را مورد 

هشدار داد و او را به سلطان عمان  ،يخطر جد با احساس انگلیس. تهدید قرار داده بود

که به موجب  شداي با فرانسه امضاء توافقنامه گاهآن .نامه را لغو کندکرد تا پیمان وادار

ه وزارت امور خارج اسناد آرشیو(گردید کنترل  قابل توجهیرانسه تا حدود خطر ف ،آن

  ). 22Aشماره سند :.P.R.Oاسناد

هاي  مربوط به رقابتهامسائل بین قدرت ةعمدها،  رغم همه این رقابت علی

هاي نظامی و امتیاز دست آوردن پایگاهه الحمایگی، امتیازات تجاري، بسیاسی، تحت

این کشور پس از . داشتآنها بریتانیا نقش کلیدي  ۀدر همو عبور و مرور دریایی بود 

دست آوردن پایگاه ه پشت سر گذاشتن دور اول رقابت با پرتغال، هلند و فرانسه براي ب

به سرکوبی نیروهاي محلی قواسم پرداخت و  ،مبارزه با دزدي دریایی ۀدریایی به بهان
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./ق1235بعد از انهدام ناوگان دریایی آنان و انعقاد پیمان صلح عمومی در سال

برداري از مسیرهاي دریایی، احی و نقشهاقداماتی مانند مس ۀبه تدریج با توسع. م1820

هاي و پست هابیمارستان تأسیسها، ها و عالئم براي عبور و مرور کشتینصب چراغ

مدعی ایجاد امنیت و صلح و ، هاسیس دفاتر نمایندگی سیاسی و تجارتخانهأقرنطینه، ت

این اقدامات در راستاي  ۀهمکه گفتنی است . نظم و ترتیب در خلیج فارس شد

صحنه سیاسی خلیج فارس صورت تحکیم قدرت در منطقه و با هدف حضور فعال در

 گردید،المللی اي و بیناي جدید در روابط منطقهپذیرفت و منجر به شکل گرفتن دوره

بریتانیا خود را کشور ، نوین رقابت با روسیه، فرانسه و آلمان ةاي که با آغاز دوربه گونه

اند و براي ممانعت وارد شده حریم اوکه دیگران به  دانست میاي خانهبصاحهمچون 

  . کوشید سخت میها از حضور قدرت

  

ه خارجی انگلیس در منطقالگوي سیاست . 3

خواهد  بررسی رفتاري به شرح ذیلالگو و روند  با وضعیتهایی جنبهبخش، در این 

  :شد

  خلیج فارس هاي استراتژیک انگلیس درها و روشانگیزه- الف

هاي خلیج فارس، خارج از  نشین به نظر مورخان، منافع اساسی انگلیس در حوزه شیخ

. خود منطقه و به منظور حفاظت از خطوط کشتیرانی این کشور در مسیر هند بوده است

به منظور مبارزه با دزدي دریایی و قاچاق برده و . م1820هاي  از این رو، در حدود سال

انتخاب مراکز کنسولی و . خود را به منطقه تحمیل کند انعقاد قرارداد عمومی توانست

هاي سیاسی در سواحل شمالی ایران نیز بدین منظور بود که مسیر ساحلی  نمایندگی

در نتیجه، انگلستان . شد تر محسوب می تر و آسان ایران براي دسترسی به هند امن

ري نیروهاي محلّی کارگی توانست از طریق قدرت نظامی و بر اساس قراردادها و با به

  ).Bismark, 2014: 8(ضریب نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد 

براي انگلستان .)م1798-1801(خلیج فارس تا ظهور قواي نظامی فرانسه در مصر

با ظهور ناپلئون در فرانسه و ها  انگلیسی. جهانی نداشتدر مقیاس ارزش استراتژیک 

و  ندمواجه شدوص در زمینۀ تجارت دریایی به خص يبا خطر بسیار جد ،اوهاي جنگ
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آرشیو اسناد وزارت امور (ساز در جاهاي مختلف وجود داشتاین رقابت سرنوشت

فرانسه با شاه ایران وارد  سرانجام تا اینکه). 21Aسند شماره  :.P.R.Oاسناد  خارجه،

یکی خلیج فارس . یافتي بسیار جدابعادي و خطر ) .م1807- 1809(اتحاد نظامی شد 

در این هاي انگلیس و فرانسه بر سر آن جریان داشت و هاي شرق بود که رقابت از بخش

هاي این دو  ی بین کشتییها المندب درگیري هاي خلیج فارس، هند و باب ها در آب سال

هاي ناپلئون پس از حمله به  طلبی جاه). 22A (2)سند شماره : همان(کشور پیش آمد 

وجوي خاك و سرزمین، به  کرد و فرانسۀ در جست را تهدید میبریتانیا . م1798مصر در

در هند و حکومت تیپو سلطان دشمن بریتانیا، شرایط براي مقابله . خاورمیانه نظر داشت

. کرد شاه حاکم افغانستان، هند را تهدید می با این کشور فراهم بود و در این موقع، زمان

تاد و در آن خواستار اتحاد با تیپو سلطان اي به سلطان عمان فرس ناپلئون از مصر نامه

تیپو سلطان براي مبارزه با بریتانیا نمایندگانی به کابل، تهران و  .علیه بریتانیا شد

). 23A(2) ،24A(2) ،25A(2) ،26Aسند شماره : همان(کنستانتینوپل فرستاد 

سپس  .کردعنوان حائل امنیتی استفاده ه انگلیس بالفاصله از ایران، عمان و مسقط ب

حکومت هند براي محافظت از منافع خود در خلیج فارس، مهدي علی خان را راهی 

هدف از این سفارت، گسترش تجارت بریتانیا در خلیج فارس، جلوگیري از . ایران کرد

اقدام نظامی حاکمان افغانستان علیه هند و جلوگیري از گسترش نفوذ فرانسه در ایران و 

 پس از آنکه). 23A(2) ،24A(2) ،25A(2) ،26Aاره سند شم: همان(عمان بود 

این کشور سیاست  ،انگلیس با ایجاد اتحادهاي مختلف توانست فرانسه را شکست دهد

در پیش  .م1947ایران و مسقط تا زمان خروج از هند در سال مورد سرزمین حائل را در 

  .گرفت

ج فارس از سوي منافع انگلیس در خلی، از این جریانات و دفع خطر فرانسهپس 

روسیه با اشغال آسیاي مرکزي توانست . شمال یعنی روسیه مورد تهدید قرار گرفته بود

نیز همسایه شود و در شمال ایران به مرو برسد و با ایران در دریاي خزر .م1884تا سال 

در خلیج  نیرومنديتوانست نیروي دریایی  اگر روسیه می. خود را افزایش دهدنفوذ 

جنوب ایران  ،رواز این. شدي براي انگلیس محسوب میتهدیدي جد ،کند فارس ایجاد

  . دو ابرقدرت شده بود میانم جبهه در بازي بزرگ مقد خطّ
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هاي را در سالهانشیناز شیخ شماريامپراتوري عثمانی نیز  ،از سوي دیگر

جزئی از سرزمین هند انگلیس  ،که به صورت دوفاکتواشغال کرد .م1872تا 1871

جلوگیري از گسترش بیشتر عثمانی  ،در این موقع سیاست انگلیس. شدندمحسوب می

- 1892(اي دولت انگلیسی هند توافق انحصاري با حکمرانان منطقه ،رواز این .بود

که آنها را  کردالخیمه منعقد سأرو  از جمله بحرین، ابوظبی، دبی، شارجه).م1888

گرچه انگلیس وضعیت آنان را تا سال  ؛دادالحمایه انگلیس قرار میاي تحتهسرزمین

روابط خارجی  همۀموجب شده بود تا انگلیس این قراردادها.مشخص نکرد. م1949

انگلیس توانست  ،همین قراردادها سبببه . بگیرد اختیارها را تحت ینشن شیخ

 و مانی، روسیه و بعدها آلمانو از نفوذ عث کرده امنیتی براي هند ایجاد يکمربند

  . کندفرانسه جلوگیري 

  هاي اقتصادي انگلیس در خلیج فارسها و روش انگیزه-ب

در  و اقتصادي و به سمت شمالی آن محدود بود ،انگلیس در خلیج فارس ۀمنافع اولی

اولین نمایندگی شرکت هند شرقی در جاسک که بعدها به بندرعباس . م1616سال 

ها در شهرهاي مختلف افزایش نمایندگی شمار،هاي بعدسال در. سیس شدأت، یافتانتقال 

همچنین  )..م1720کرمان  و. م1635بصره ،.م1617، اصفهان .م1617شیراز (یافت 

از نظر اهمیت همیشه استثناء  ،سیس شدأت. م1750در سالکه نمایندگی مسقط 

انگلیس همواره منافع اقتصادي  نوزدهم میالدي،در خارج از مسقط تا اوایل قرن  بود و

مسقط از کشورهاي مختلف مثل هند که مستعمرة . (Petersen, 2001: 18)داشت

بریتانیا بود، انبوهی واردات از جمله مصنوعات ابریشمی و کتانی، روغن، آهن، برنج، 

آرشیو اسناد (داشت شکر، سیر، ادویه، چوب، عاج فیل، مروارید، مس، نمک و فرش

C-248)سند شماره: .P.R.Oر خارجه، اسناد وزارت امو (248(38), C-248(37))).  

از آنکه حضور خود را در  پیش،مقامات انگلیس در آن زمان ،به این موضوع اعتناءبا 

نگاه خود را به امپراتوري غیررسمی و رسمی تقسیم  ،حاکمیت مطلقه ببیند ،منطقه

مانند سرزمین انگلیس در خارج از منطقه مرسوم بود  ،در حالت امپراتوري رسمی. کردند

بودند  "مستعمرات"در یک کلمه  وکرد که در آنجا حاکمیت را تمام و کمال اعمال می

هم به صورت اعمال حاکمیت به صورت بخشی و غیرکامل آن ،اما در حالت غیررسمی
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مپراتوري رسمی و دانان معاصر در خصوص اتاریخبا این حال، . رفت پیش میامه نتوافق

نتیجه یکسان  ، زیرابرخی بین این دو تفاوتی قائل نیستند ؛غیررسمی نظر یکسانی ندارند

نفوذ قدرت امپراتوري رقیب وجود داشته  ،در حالت امپراتوري غیررسمی انگلیس. است

سفیر و کنسول  ،در این حالت. مصر مستقل و مانند ایران، امپراتوري عثمانی ،است

 مورداما این حالت در  کرد، میتصمیمات را تحمیل  خود، قدرت کشور ۀاسطانگلیس به و

 حضورامارات که در آن رقیب  و هاي خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطرنشینشیخ

  . نیستصادق  ،نداشت

  از تسلط بر منطقه پسسیاست حفظ وضع موجود -ج

یکی  ،خلیج فارسهاي بریتانیا با شیوخ پیمان، در راستاي سیاست وضع موجود

ی که یهاپیمانمحور . قرار داشتنظر  نیز مد این سیاست قبالً. هاي اصلی بوداز راه

جلوگیري از دزدي دریایی، تجارت  ،منعقد شد یالديم نوزدهمل قرن او ۀدر نیم

منازعات میان شیوخ در سواحل و دریا بود و به ظاهر حفظ صلح و امنیت برده و

 شدند کهشیوخ متعهد  یالدي،م نوزدهمدوم قرن  ۀنیم يهاپیماندر اما  ،دریایی

یا رهن و  ،بریتانیا به کشور دیگري نفروشند ةاز قلمرو خود را بدون اجاز بخشیهیچ 

بریتانیا با بسط نفوذ . الحمایگی شیوخ بودتحت ،هااین پیمان ۀنتیج و اجاره ندهند

 ونی را نیز به چالش کشید عثماو  اي یعنی ایرانهاي منطقهدر خلیج فارس، قدرت

حمایت از حکمرانان محلی  با(مستقیم  :قدرت ایران را از دو طریقکه سعی داشت 

ادعا نسبت به مناطق و جزایر  با(غیرمستقیم و) حاکم بر جزایر ایرانی و بنادر ایران

 مسألهمیان ایران و بریتانیا بر سر  ۀترین منازع مهم. کندتضعیف ) ساحلی ایران

الحمایگی تحت«هاي نوین بریتانیا با اجراي سیاست. مالکیت برخی جزایر ایرانی بود

مالکیت ارضی بر جزایر  مسألۀطرح «و » بسط و گسترش نفوذ سیاسی«، »شیوخ

در جزایر ایرانی بحرین، تنب بزرگ و  محکمیتوانست جاي پاي نسبتاً» ایرانی

به عنوان اهرم  مسألهو از این  بیابدکوچک، سیري، ابوموسی، فرور، هنگام و باسعیدو

سیاستمداران بریتانیایی در  ،از این طریق. کندفشار علیه دولتمردان ایران استفاده 

را در پیش  "حفظ وضع موجود"سیاست  ،اس از تاریخ با تمام تالشاین مقطع حس

 نانگلستااي عثمانی و هاي منطقهقدرت قابل توجهاختالف  ،در همین حال. گرفتند
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فاصل بصره تا قطر، وضعیت  حدهاي خلیج فارس،  کرانه حاکمیت بر مسألۀسر بر

اقدامات مؤثري براي تثبیت قدرت خود در انگلستانعثمانی و . آورد پدیداي پیچیده

از بصره . م1871./ق1289عثمانی با لشکرکشی سال. به عمل آوردند مذکور سواحل

شهرها و نقاط مهم ایجاد هایی درو پادگان نمود آنجا را تصرف ،به سمت این سواحل

خلیج فارس  از هاي هر دو قدرت براي احاطه بر این بخش تمایالت و رقابت. کرد

با  به خوبی توانست اما انگلستان.افکندهاي سیاسی منطقه  رقابت ۀعرص بهآنان را 

دستآوردهاي موجود در منطقه و با استفاده از هاي سیاسی از تنشبرداري  بهره

پیشین که نتیجۀ آن عقد معاهدات با شیوخ خلیج فارس براي سیطره بر آنان بود 

در این  "حفظ وضع موجود"سیاست  .موقعیت خویش را در خلیج فارس تحکیم کند

کارآمدي این سیاست  و کردحاکم بر منطقه تفسیر  توجه به جوتوان بامقطع را می

جنگ جهانی اول به خوبی  آغازهاي بزرگ و درتاي جدید از رقابت قبا آغاز دوره

اي از کشورهاي کوچک و خراجگزار به ویژه در  یعنی ایجاد زنجیره ؛دخود را نشان دا

به صورت جدي شروع شده بود و تا . م1820حاشیۀ عربی خلیج فارس که از سال 

  . آغاز جنگ جهانی دوم ادامه داشت

  گلیس در خلیج فارسترین محورهاي سیاست انبرخی از اصلی-د

هاي سیاستآنچه که در باب بر اساس  را خلیج فارس ۀبریتانیا در منطق سیاست

در محورهاي ذیل مورد توان  و امپراتوري غیررسمی بیان شد، می هژمونیک ،استعماري

:توجه قرار داد

براي جلوگیري از حمالت روسیه تزاري  حائلی به عنوانمستقل، اما ضعیف ایران  .1

به منظور محافظت از هندوستان به عنوان مرکز ثقل تمام  ات هندوستانبه سر حد

تکاپوهاي لندن در مشرق زمین

خلیج فارس و دریاي عمان با تشکیل کمپانی هند  هعالئق اقتصادي در منطق .2

تولیدکنندگان  توان رقابت را از،شرقی که با صادرات گسترده به ویژه پس از انقالب صنعتی

وزارت  اسناد آرشیو(و تراز بازرگانی همواره به سود بازرگانان بریتانیا بود گرفت میبومی 

  .)18A-16شماره سند : .P.R.Oاسناد امور خارجه،
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، به انعقاد قراردادهاي حمایتی، قومیتی و سرپرستی با شیوخ جنوب فارس .3

:داد به دولت لندن میرااین مناطق ةکه امکان ادار خصوص بحرین و کویت و عمان

ها مداخله خودشان را در کار بحرین زیاد کرده و تقریباً به طور  این اوقات انگلیسی«

.) ق1323- 15- 6-46:همان(» اندعلنی و رسمی زیر حمایت آورده

قدرت مانور تحدید فارس با خلیج ۀدر منطق "زداییایران"استمرار سیاست . 4

اسناد:همان(براي انزواي تهران کوششسیاسی و اقتصادي و نظامی عناصر ایرانی و 

P.R.O. : -15A(  

تنب کوچک، تنب  ۀادعاي جزایر چهارگان بر سرحمایت از شیوخ خلیج فارس . 5

الجزایر مجمع کردندر جهت هر چه بیشتر دور  کوششبزرگ، ابوموسی و جزیره سیري و 

جزیرة بحرین یکی از مناطق ساحلی خلیج  .حاکمیت ایران مالکیت وۀبحرین از حیط

هاي تنب  در باب جزیره. فارس که بریتانیا امیدوار است ایران از مالکیت آن دست بردارد

و ابوموسی نیز درخواست بریتانیا این بود که حاکمیت بحرین بر این جزایر به رسمیت 

  P.R.O. :50A ،51A ،52A ،53A ،40A،.(41Aاسناد  :همان(شناخته شود 

سرکشی در براي  سازي هي مرکزگریز و زمینهاحرکت ه منظورایجاد تحریکات ب .6

ي عشایري هادولت تهران در میان برخی از مناطق و عناصر مستعد چون گروه برابر

چون  ،ي عرب ایرانی و شیخ خزعل با استفاده از عناصر نفوذي انگلیسیهاعشیره

خلیج فارس  ةآفرینی ایران در حوزچه بیشتر نقشبراي تضعیف هرتالش و  الیارد هنري

 اري، حق تفتیش تمام ناوگان در حالِد هیی چون مبارزه با بردهاعمان با برنامهو دریاي

  )74-95: 1387ابراهیمی، (فعالیت در منطقه و مبارزه با تجارت اسلحه

 ۀسوابق طوالنی در منطق سببمردم که انگلستان به  ۀمیان عامدر نظراین  القاء. 7

براي از مشروعیت پدرساالرانه دارد؛ چنانکهقیمومیت  فارس و دریاي عمان حقّ خلیج

آرشیو (دانست  نمونه در بحث تغییر تابعیت، انگلیس خود را مسئول خلیج فارس می

  .) ق1321-1- 17اسناد وزارت امور خارجه، 

ر و بر اساس منافع خود در قبال تأکید دولت لندن بر انجام سیاست شناور به زو .8

نقش آن در انعقاد از جمله  حکومت تهران، بدون توجه به منافع یا استقالل ایران

تزاري، ارسال سفراي متعدد سیاسی و  ۀقراردادهاي گلستان و ترکمنچاي با روسی
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اقتصادي، قرارداد مجمل و مفصل، قرارداد پاریس، تقسیم سرحدات شرقی ایران 

ي ایران در ابعاد اقتصادي و اي ریشههاضعف. م1919و  1915و  1907هاي قرارداد

دیپلماسی جهانی و رویدادهاي  ۀنظامی، سیاست خارجی و عدم آشنایی با صحن

  . این فرآیند بود گیري ترین علل شکل پیرامونی و ناکارآمدي مقامات از مهم

مورد  يهابریتانیا در تقسیم اراضی، خطوط مرزي و سرزمین ةنقش گسترد .9

اختالفات و  موجبو گاه گرفت  می اختالف که عمدتاً بر اساس منافع انگلیس صورت

تقسیم اراضی و تعیین سرحدات شرق  از جملهگردید، میي امنطقهه مناقشات عمد

یا  ،ایران، سیستان خارجی و داخلی و بلوچستان با افغانستان و بلوچستان انگلیس

اول تقسیم اراضی مورد اختالف میان عراق، حجاز و نجد و کویت پس از جنگ جهانی

  . که با هدایت ژنرال سرپرسی سایکس صورت گرفت

مبارزه با نفوذ و حضور هرگونه قدرت خارجی در خلیج فارس که به منزله حریم  .10

  ).236- 1388:239چمنکار،(شد میخصوصی و حیاط خلوت انگلستان محسوب 

  

  نتیجه

کوشید تا با تسلط  فارس از جمله مناطقی بود که انگلستان می منطقۀ خلیج 

نظامی و اقتصادي بر آن، امنیت هندوستان را به عنوان سرزمینی مستعمره تأمین 

. کرد سیاست خود را با الگوي امپریالیستی دنبال میآن کشور کند؛ از این رو 

هایی که تهدیدي براي  انگلیس سعی داشت تا ایران را به عنوان حائل در برابر قدرت

ترین مستعمرة انگلستان یعنی سرزمین هند بودند، حفظ کند و با تحریک  مهم

حداقلی  هاي منطقه، مانع قدرت برتر ایران شود و آن را در همین نقش نشین شیخ

گیري از نیروهاي  ترین ابزار انگلستان براي رسیدن به این هدف، بهره مهم. حفظ کند

چنین ظرفیتی از طریق ایجاد . اي در جهت رسیدن به منافع خود بود محلی و منطقه

گرفت؛  هاي محلّی در خلیج فارس شکل می هاي حقوقی و سیاسی با قدرت پیمان

هاي جهانی و  هرگونه برقراري ارتباط با دیگر قدرتپیمانی که بر مبناي جلوگیري از 

ترین مزایاي استفاده از چنین الگویی  مهم. الحمایه بود اي توسط نیروي تحت منطقه

هاي سیاسی دولت بریتانیا در درازمدت بود که حتی با وجود بیرون رفتن  برداري بهره
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د که بسیاري از تحوالت این الگو موجب ش. بریتانیا از خلیج فارس نیز قابل توجه بود

و ساختار منطقه اي با نفوذ انگلیس طی حداقل سه قرن شکل بگیرد و برخی از این 

لذا به . هاي ذاتی از جمله فرهنگی، دینی و بومی سازگار نیست ساختارها با ویژگی

ترین راهکار  به منظور بهبود وضع اقتصادي و امنیتی منطقه، مهم که رسد نظر می

منطقه خلیج فارس، بازسازي روابط تاریخی و حرکت به سوي براي کشورهاي 

این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه کشورهاي مذکور .همگرایی بیشتر است

در  این در حالی است که. احترام متقابل روي بیاورندحفظ به گفتگوهاي جدي با 

قۀ خلیج طول قرون گذشته، انگلستان براي تثبیت سلطۀ خود بر کشورهاي منط

  .ریزي کرده بود فارس، در جهت واگرایی و شکاف بیشتر برنامه
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 چکیده 

امپراتوری بریتانیا طی چند قرن از آغاز قرن هفدهم تا پایان قرن بیستم میلادی، قدرت برتر در خلیج فارس بود. انگلیس برای حفظ برتری قدرت و منافع خود در منطقه از هیچ کوششی فروگذاری نمیکرد و برای تأمین این اهداف، ابزارها و الگوهای مشخصی داشت. ایران یکی از کشورهای مهم منطقه بود که انگلیس از اوایل قرن هفدهم میلادی روابط ویژه با آن برقرار کرد. کیفیت این روابط به قدرت حکومت مرکزی در ایران بستگی داشت، علاوه بر اینکه تحت تأثیر تحولات و رقابتهای بین المللی نیز بود. اگر بپذیریم که سیاست خارجی دارای عناصر مستمر و مداوم در کنار عناصر تغییرپذیر است، باید گفت که شناخت الگوهای رفتاری انگلیس و ابزارهای بهکار رفته در طول تاریخ اهمیت خاص دارد و بررسی ریشهها میتواند در فهم سیاستهای امروز این کشور راهگشا باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که اهداف و الگوهای سیاست خارجی امپراتوری بریتانیا و حضور این کشور در خلیج فارس چه بوده است؟ فرضیه این است که بریتانیا از الگوی ویژه و منحصر بهفردی برای ایجاد و گسترش الگوی استعماری و هژمونیک منطقهای خود بهره میبرد و آن بهکارگیری نیروهای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی و استفاده از نیروهای منطقهای و محلّی برای پیشبرد اهداف خود در منطقة خلیج فارس بود.



 واژگان کلیدی

ایران، انگلیس، خلیج فارس، سیاست خارجی، قرون هجدهم و نوزدهم میلادی



مقدمه

برای بررسی سیاست خارجی انگلیس در منطقهای راهبردی همچون خلیج فارس باید به عناصر مادی و فکری هر دو توجه کرد و این مهم میتواند از تلفیق منابع دست اول (اسناد) و بررسی تحلیلی وقایع (مقاله و کتاب) حاصل شود که در این بررسی از هر دو منبع بهرة لازم گرفته شده است. همچنین مطالعة سیاست خارجیِ کشوری که چند قرن در بسیاری از مناطق جهان سیطره داشته است، میتواند در سیاستگذاری امروز و فهم سیاست و روابط بین کشورها سخت مؤثر باشد؛ به ویژه که تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا موجب حضور جدّیتر این کشور در منطقه شده است. 

چند شاخص قابل توجه در این موضوع عبارتند از:

1. شرایط منطقهای خلیج فارس و توجه به مهمترین مسائل موجود در منطقه

2. رقابتهای بین المللی و بازیگران عمده آن 

3. الگوی سیاست خارجی انگلیس در منطقه

برای بررسی متغیرهای فوق، ملاحظة عنصر زمان نیز امری ضروری است. بنابراین، با توجه به گسترش چشمگیر نفوذ انگلستان از اوایل قرن نوزدهم میلادی در منطقه خلیج فارس، در این پژوهش به بُعد زمان به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار توجه شده است. دورة زمانی پژوهش حاضر، قبل از قرن نوزدهم میلادی (دورة نفوذ اقتصادی و سیاسی و بررسی آن به صورت اجمالی) و در ادامه از سال 1820م. تا جنگ جهانی اول است (دورة تثبیت نفوذ و تسلط نظامی). اگر چه بررسی نقش انگلیس بعد از جنگ جهانی اول تا زمان خروج از خلیج فارس و نقشی که در جدایی بحرین از ایران داشت، نیز دارای ابعاد بسیار مهم است، اما مسألة این پژوهش نیست.

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که اهداف و الگوهای سیاست خارجی و حضور انگلستان در خلیج فارس چه بوده است؟ 

فرضیه این است که امپراتوری بریتانیا از الگوی منحصر بهفردی برای تبدیل شدن به هژمونیک منطقهای نسبت به قدرتهای دیگر منطقه بهره میبرده است. بهکارگیری ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی و استفاده از نیروهای منطقهای و محلّی، از نتایج چنین فرآیندی برای پیشبرد اهداف امپراتوری بریتانیا بوده است. 

اگر چه در خصوص حضور انگلستان در خلیج فارس پژوهشهای متعدد انجام شده است، اما این پژوهش در نظر دارد که الگوی رفتاری انگلیس را با استفاده از اسناد آرشیوی انگلستان و ایران و سایر ادبیات موجود (از منظر غربی و غیرغربی) ترسیم کند. برای پژوهشهای آینده نیز، حضور انگلیس در خلیج فارس و روابط آن با ایران با استفاده از اسناد کشورهای تأثیرگذار دیگر همچون روسیه و فرانسه موضوعی قابل بررسی است.



چارچوب مفهومی پژوهش

برای تبیین ابعاد عملی و علمی سیاست خارجی بریتانیا در قرن نوزدهم میلادی میتوان الگوهای رفتاری بریتانیا در منطقة خلیج فارس را با استفاده از برخی مفاهیم بررسی کرد. به نظر میرسد چارچوب مفهومی "هژمونی" و "استعماری" به نحو مطلوبتری رفتار بریتانیا را در دورة زمانی مذکور توضیح میدهد. 

هژمون در روابط بینالملل، رهبر یا وضعیت رهبری گروهی از دولتهاست. در واقع رهبری ضرورتاً درجهای از نظم و سازمان اجتماعی را مفروض میگیرد که در آن یک واحد نقش عمدهتری دارد (Ikenberry, 2011: 96). اکثر پژوهشگران، انگلستان قرن نوزدهم و ایالات متحدة قرن بیستم را مصادیقی از قدرتهای هژمون میدانند که موفق شدند یک هژمونی بینالمللی به رهبری خود تشکیل دهند. همچنین هژمونی بینالمللی را وضعیتی میدانند که در آن یک قدرت مسلط در مقام هژمون، قواعد و چارچوبهای رفتاری دولتها یا طبقات تحت هژمونی را تجویز میکند. این قدرت مسلط به لحاظ اقتصادی بالاترین رتبه را دارد، به لحاظ نظامی از قویترین اهرمهای فشار برای برقراری امنیت و نظم هژمونیک برخوردار است و به لحاظ سیاسی- ایدئولوژیک نیز مروّج چارچوب یا مجموعهای از چارچوبهای فکری جذّاب و پرطرفدار در سطح بینالملل است. به عبارت کوتاه، موقعیت هژمونی جهانی، موقعیت ابرقدرتی مقبول در سطح جهانی است (ملکوتیان و دیگران، 1390: 46-19). در چارچوب تحلیلی قدرت هژمون، بر مفاهیم رضایت هژمونیک و توانایی تأکید میشود و اولی به پذیرش قدرت هژمون از سوی بخشی از اعضای جامعه جهانی اشاره دارد. از این زاویه، رضایت (هژمونیک) به نقش رضایت عمومی در پایداری رهبری دولت یادشده و اهداف آن توجه میکند (کالجی، 46:1294). هژمونی هرگز به طور کامل تحقق نمییابد بلکه در شرایط خاصی به وجود میآید و دوام آن چندان نیست. در طول تاریخ نظام جهانی سه دولت به هژمونی دست یافتهاند: هلند در نیمة قرن هفدهم، بریتانیا در نیمة قرن نوزدهم و آمریکا در نیمة قرن بیستم (مشیرزاده، 1384: 133).

اما کاربرد سیاسی اصطلاح استعمار به طور خاص متوجه شیوههای رفتار کشورهای از نظر سیاسی توانمند نظیر کشورهای اروپایی با سرزمینهای مستعمراتی است. استعمارگری بیشتر کار کشورهایی است که امپراتوری دریایی و ناپیوستگی خاک آنها مانع تشکیل یک واحد سیاسی یکپارچه مانند امپراتوریهای زمینی میشود. مفهوم استعمار امروزه با مفهوم امپریالیسم پیوستگی کامل یافته و استعمار اساساً عمل قدرتهای امپریالیستی شناخته میشود؛ یعنی قدرتی که میخواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمینها و ملتها و اقوام دیگر را زیر تسلط خود درآورد. دولت امپریالیستی برای تحکیم سیطرة خویش مانع تکامل فنی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها میشود و انگیزههای استعمارگری نهایتاً پایه و اساس اقتصادی داشته است (آوتویت و باتامور، 1392: 66). به طور عمده، امپریالیسمهای اولیه اساس اقتصادی سرزمینهای تصرفشده یا تحت سلطه را دستنخورده باقی میگذاشتند و غارت، دزدی دریایی، اسارت بردگان، تشکیل مستعمره، نشانههای آشکار امپراتوریسازان اولیه بود (مگداف و کمپ، 1378: 14-13). قدرت یک امپراتوری به صورت قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدی از قدرت کل مستعمرات آن تعریف میشود؛ هر امپراتوری که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد، در جریان رقابتهای امپریالیستی حذف خواهد شد و این حذف بهصورت تدریجی صورت میپذیرد. بدین معنی که به مرور زمان، امپراتوریهای ضعیف، مستعمرات خود را از دست داده و امپراتوریهای قویتر، این مستعمرات را تصاحب میکنند و بر قدرت خویش میافزایند. انگلیس بر این موضوع به خوبی واقف بود و آثار آن را در دولتهای استعماری قبلی همچون پرتغال، هلند و اسپانیا دیده بود، بنابراین، تسلط بر مستعمرات خود را جزء منافع حیاتی و استراتژیک تعریف کرده و در هر شرایطی به آن پایبند بود (Ahmadi,2012:36).



1. شرایط منطقه خلیج فارس و توجه به مهمترین مسائل موجود در منطقه

الف- اهمیت جغرافیایی و ژئوپلتیک خلیج فارس و ورود خارجیان به منطقه

خليج فارس محور ارتباط بين اروپا، آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي است و از نظر استراتژيك در منطقة خاورميانه، به عنوان مهمترين مركز ارتباطي ميان سه قاره است و بخشي از سیستم ارتباطي كه درياي مديترانه و درياي سرخ، اقيانوس هند، اقيانوس كبير و اقيانوس اطلس را به هم مي پيوندد، تشكيل مي دهد (حافظ نيا، 1384: 20). از طرف ديگر خليج فارس و تنگة هرمز، كشورهاي حاشية خود را با اقيانوس هند مرتبط ميكند. همین موضوع موجب شده تا در استراتژیهای نظامی خلیج فارس منطقهای عملیاتی در نظر گرفته شود (عزتي، 1366: 144). با توجه به رقابتهای بینالمللی، کشورهای حوزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺟﺰاﯾﺮ و ﺑﻨﺎدر آن نیز ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی درﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاند. درك اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ از ﺳﻮي ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮي ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﭘﺮﺗﻐﺎل، ﻫﻠﻨﺪ و فرانسه از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ تا اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺰرگترین ﮐﺸﻮر ﺣﻮزة ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ، ﻧﺒﺮد ﮐﻨﻨﺪ. بنابراین، آنها به منظور تحقق اهداف خود، همواره از ظرفیتهای محلی بهره میبردهاند (Kelly, 1991: 62).

ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در نیمة اول قرن شانزدهم میلادی و ﺗﺴﻠّﻂ آﻧﺎن ﺑﺮ راههای ﺗﺠﺎري زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎط اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮق اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎي ﺳﯿﺎه، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ و ﺣﺠﺎز، ﻧﻔﻮذ قابل توجهی ﺑﺮ اﯾﻦ راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ یافته بودند، از این رو با وﺿﻊ مالیاتهای ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮيﻫﺎي بسیار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺠﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ، اروپاییان را از دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﭼﯿﻨﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺮوم نمودند. در نتیجه، رفت و آمدهای تجاری از این مسیر هزینههای گزافی بر اروپاییان تحمیل میکرد و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻨﯽ راهﻫﺎ میافزود. این مسأله، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ را به عنوان نخستین کاوشگران عصر جدید، بر آن داشت تا ﺑﺎ دور زدن آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس راهی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪي خارج از سیطرة امپراتوری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ جایگزین کنند. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف آﻟﺒﻮﮐﺮك دریانورد پرتغالی وارد ﺟﺰﯾﺮة ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺪ و آن ﺟﺰﯾﺮه به مدت بیش از یک سده (از ﺳﺎلﻫﺎی 912 تا 1031ق.) ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽها در آﻣﺪ. سرانجام ﺑﺎ ورود ﮐﺸﺘﯽﻫﺎي ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، شاه ﻋﺒﺎس صفوی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ را از ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ (وثوقی، 1388: 212). گرچه شاه عباس به نفوذ پرتغال در خلیج فارس پایان داد، اما بستر نفوذ انگلیس از همین زمان آغاز شد (ویلسون، 142:1366).

در واقع، ورود انگلیسیها به منازعات ایران و پرتغال و همراهی با حاکمیت مقتدر صفویه و اهداف شاه عباس اول در راندن پرتغالیها از خلیج فارس را باید در موقعیت تجاری و مزایای اقتصادی خلیج فارس برای دو متحد درگیری جست (فلسفی، 1394: 84). از وجود همین موقعیت استراتژیک و بازرگانی مسقط، ثروت و جلال دریای هرمز و صیدگاههای بحرین و محصولات متنوع ایران و بینالنهرین بود که شوق و حرص فوقالعادة ملوانان پرتغالی در خلیج فارس و اقیانوس هند را برانگیخت. مهمترین نتیجة سیاست پرتغالیها در هرمز، گسستن پیوندهای چند صد سالة خاندانهای قدرتمند اقتصادی جزیرة هرمز با امور سیاسی بود و حتی سرمایهداران محلّی را نیز نسبت به سرنوشت خود بیتفاوت کرد (شورمیج، 87:1389). پرتغالیها برای رسیدن به اهداف سیاسی بلندمدت خود در خلیج فارس، پادشاه را در برابر وزیر برمیانگیختند و از طرف دیگر، پارسیان را در برابر اعراب قرار میدادند و بدین ترتیب از روند تضعیف حکومتها از درون برای به دست آوردن تدریجی زمام قدرت کوشش میکردند (ای کونیا، 1393: 38-37)؛ سیاستی که انگلیسیها با بهره بردن از نیروهای منطقهای و سرمایههای محلی در جهت ایجاد و گسترش هژمونی خود در منطقه به کار بردند.

هلندیها از سال 1623م. که اجازة گشودن نمایندگی بازرگانی در هرمز را به دست آوردند، در ایران و منطقه خلیج فارس ظاهر شدند و کمی بعد دفتر بازرگانی خود را به بندرعباس انتقال دادند. تجارت هلندیها تا حملة افغانها در ایران ادامه داشت، اما حضور آنها در خلیج فارس، بیشتر از جنبة بازرگانی بود تا نظامی و آن نیز بر اثر پیشرفتهای فراگیرندة انگلستان رو به تحلیل رفت که البته خالی از تحرکات نظامی هم نبود (وادالا، 44:1364). بر پایه منابع مختلف، انگلیس نسبت به تحرکات و تحولات نظامی در منطقه بسیار حساس بود و سعی میکرد تمام امور نظامی را در اختیار داشته باشد (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه: 0045، 0083-1-29-1328ق.). اگر چه هلندیها در رقابت با انگلیسیها توانستند موفقیتهایی مهم به دست آورند، اما با وجود حضور 140 ساله در خلیج فارس و اقیانوس هند، به نحوی نبود که قدرت آنها را گسترش دهد، زیرا آنان هرگز طرح بزرگی برای چیرگی بر خلیج فارس نداشتند. گرچه کسانی چون بارون تیپ هاوزن چنین اندیشهای را در سر میپروراندند، اما نتوانستند همراهی مقامات بالاتر را در آمستردام و باتاویا حاصل کنند (فلور، 1371: 21). به ویژه اینکه میرمهنا و متحدان وی، خطوط تجاری بین شیراز تا بوشهر را مختل کرده و تا عمق نواحی پسکرانهای نفوذ کرده بودند (نیپور، 1354: 24). ضعف حکومت مرکزی در کنترل شورش و خودمختاری میرمهنا نیز سبب گردید تا کمپانی هند شرقی هلند جانشین مناسبی برای کمپانی انگلیسی در تجارت اروپا با ایران نباشد (رجایی، 1386: 42). در حقیقت، آنان نتوانستند از مهارت انگلیسیها برای مهار نیروهای تأثیرگذار محلّی استفاده کنند و همین مسأله اسباب سقوط آنان را در خلیج فارس فراهم آورد.

فرانسه نیز یکی از قدرتهای اروپایی در قرن نوزدهم و بیستم میلادی بود که میل خاصی برای ایفای نقش در منطقه خلیج فارس داشت. با ورود فرانسویها به خلیج فارس، رقابتهای سیاسی و اقتصادی آنها با انگلیسیها شروع شد. برای نمونه فرانسویها پارچههای پشمی معروف خود را با قیمت ارزانتری نسبت به پارچههای انگلیسی میفروختند و همین قیمتِ پایین و اشتیاق تجار به جنس ارزانتر موجب شد تا کمپانی فرانسه برای مدت محدودی بازار فروش پارچههای ابریشمی را که منحصراً در سرتاسر بنادر خلیج فارس متعلق به کمپانی هند شرقی انگلیس بود، از آنِ خود کند (همان: 1390: 286)، اما از سال 1770م. که کمپانی هند فرانسوی منحل شد این مرکز مهم بازرگانی نیز از بین رفت. در فاصلة سالهای 1793 تا 1798م. دو فرستاده از فرانسه به خاورمیانه؛ ترکیه، مصر و ایران اعزام شدند. آنها بیشتر به مطالعه و بررسی اوضاع سیاسی، تجاری و فرهنگی این مناطق پرداختند تا مذاکرات اولیه با این کشورها انجام شود (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد  P.R.O.شماره سند: 10000003A(3)،10000004A(2)،10000005A(2)،10000006A،10000007A(2)).

در دوره ناپلئون، فرانسه در نظر داشت با تکیه بر ایران و مسقط به هندوستانِ انگلستان حملهور شود و امام مسقط نیز از فرانسویان به گرمی استقبال کرد. هنگامی که حکومت بمبئی از این امر آگاه شد، کاپیتان ستون مقیم مسقط به امام مسقط اعتراض کرد که پذیرایی او از فرانسویان نقض پیمان با انگلیسیهاست. بنابراین، امام مسقط بلافاصله همه فرانسویها را از عمان اخراج کرد (همان: شماره سند (C-248(40),C-248(39))) همه برنامههای فرانسویان در خلیج فارس پس از باز شدن کانال سوئز متوقف شد؛ اگر چه در فواصل زمانی، روابط تجاری را به صورت ضعیف حفظ کردند. در هر حال، هیچگاه تجارت فرانسه با خلیج فارس قطع نشد، اما نتوانست به عنوان بازیگری جدّی و مسلّط در این منطقه ظاهر شود (وادالا، 46:1364). سبب اصلی ناکامی فرانسه برای ایفای نقش در رقابتهای تجاریِ خلیج فارس، درک نادرست از شرایط آن منطقه بود. بنابراین، فرانسه نتوانست پا به پای رقبای جدّی خود همچون هلند و انگلیس در این مسیر قدم بردارد (رجایی، 1390: 265). اگر چه با ورود روسیة تزاری به عرصة قدرتهای جهانی، منافع انگلستان در خلیج فارس به طور جدّی مورد تهدید قرار گرفت، اما انگلستان به خوبی توانست با محدود کردن منافع امپراتوری روسیه در قفقاز و قسمتهای شمالی ایران، مانع از حضور جدّی روسیه در آبهای گرم خلیج فارس شود. 

ب- انگلیس و روند قدرتگیری آن در خلیج فارس

با خروج تدریجی پرتغال و اسپانیا از گردونة رقابتهای استعماری در دریا، زمینة مساعدی برای حضور انگلیسیها در خلیج فارس فراهم آمد. نکتة مهم این است که فتح هرمز در زمان شاه عباس اول، به معنای آغاز حرکت گستردة انگلیسیها در خلیج فارس برای به دست آوردن حاکمیت مطلق اقتصادی بود. به علاوه، جایگزینی بندرعباس به جای هرمز به عنوان بندر مرکزی در خلیج فارس در درازمدت، نوعی عقبنشینی از هرمز به طرف ساحل بود. در پی این شرایط، تضعیف حاکمیت ایران بر بخشهای جنوبی خلیج فارس و سواحل عمان به حداقل، قابل ارزیابی است. 

با سقوط حکومت صفویه به سبب خلأ دولت مرکزی قدرتمند، سواحل و بنادر خلیج فارس در معرض تاخت و تاز طوایف و قبایل مختلفی قرار گرفت و بساط قدرتطلبی در خلیج فارس گسترده شد. این وضعیت چشمانداز مناسبی برای قدرتهای استعماری به ویژه انگلستان به وجود آورد تا موقعیت خود را در خلیج فارس تثبیت کند؛ به ویژه که بعد از انقلاب صنعتی نیاز انگلیس به منطقة خلیج فارس از چند جهت افزایش یافت. اهمیت خلیج فارس به خصوص از نظر تجارت و حفظ هند موجب شد تا انگلیس در قرن هجدهم از شکلگیری همکاری بین قدرتهای بزرگ در خلیج فارس جلوگیری کرده  و اوضاع منطقه را متشنج کند. یکی از روشها در این مسیر، ایجاد تفرقه و اختلاف بین قبایل ساکن خلیج فارس و نیز جلوگیری از اتحاد این قبایل با قدرتهای بزرگ منطقه بود. در این عصر، ناوگان دریایی ایران نیز به تدریج ضعیفتر شد و این مهم از اهداف اصلی نیروی استعماری انگلیس بود. به طور کلی، شرکت هند شرقی انگلیس با تأسیس نیروی دریایی ایران مخالفت میکرد، زیرا در نظر او، سود تجاری منطقه در نبود نیروی دریایی دیگر تأمین میشد (شورمیج، 1389: 104-87).

سیاست انگلستان در برابر ایرانِ عصر قاجاریه نیز، حفظ استقلال آن به منظور عدم حملات خودسرانة روسیة تزاری بود که همواره خطری دائمی بر سرحدّات هندوستان شمرده میشد و همچنین تضعیف سیاسی، نظامی و اقتصادی هر چه بیشتر تهران، تا در صدد تلاش برای تهاجم مستقیم به هند و سرزمینﻫﺎی حائل آن همچون افغانستان نباشد. انعقاد پیمانﻫﺎی اتحاد با ایران و یا گسستن آن، گرایش به سوی دوستان یا دشمنان ایران با حملات نظامی و اشغال بخشﻫﺎیی از خاک ایران، در چارچوب این سیاست کلی قابل بررسی است (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، کارتن 9، پرونده 7، سال 1323ق.؛ مؤمنی، 1388: 214). لرد کرزن با اشاره به اهمیت خلیج فارس در سیاستﻫﺎی راهبردی دولت لندن، هر گونه بیاعتنایی در کار ایران را به منزلة از دست دادن تجارتی میدانست که مایة ارتزاق انگلیسیها بود. به نظر او، انگلستان در ازای امنیتی که فراهم آورده بود، باید مانع دخالت هر نوع عامل سیاسی بیگانه میشد (همان: 1250405-15-3-1252ق.). گرچه اهمیت ایران در دورههایی برای صیانت از هندوستان بود، اما با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شد؛ به نحوی که هاوارت کنسول انگلیس در خلیج فارس، سال 1929م. طی مقالهای نوشت: «سابقاً خلیج فارس را نظر به هندوستان اهمیت میدادیم. حال هم آن اهمیت باقی است و دو اهمیت دیگر مزید آن شده است، یکی عبور و مرور هواپیماها و دیگری امتیاز نفت جنوب» (سدیدالسلطنه، 1362: 432).



2. رقابتهای بینالمللی و بازیگران عمده در منطقه

در زمینه بررسی رقابتهای بینالمللی در منطقة خلیج فارس روایت یکسانی وجود ندارد، اما بحث دو نفر در مورد ماهیت امپریالیستی انگلیس قابل بررسی است. یکی از دو تئوری را رابینسون و کالاقر و دیگری را کین و هاپکین توسعه دادهاند. به رأی گروه اول، استراتژی سیاسی انگلستان در قرن نوزدهم و بیستم میلادی به عنوان انگیزة امپریالیستی در دفاع از هند قرار داشت و انگلیس این اقدامات را با همکاری عناصر محلّی انجام میداد. بر اساس این نظریه که تجارت از سیاست پیروی میکرده است، اقدامات انگلیس ناشی از دو عامل بود: نگرانی اقتصادی و گسترش کنترل بر اوضاع در راستای منافع در صورت نیاز. دو تئوریپرداز، نظریة خود را چنین خلاصه کردهاند: کنترل غیررسمی، اگر ممکن بود یا کنترل رسمی، اگر ضرورت داشت (Onley: 2005, 29).

از سوی دیگر، بنا بر تحلیل کین و هاپکین، تجارت و اقتصاد، استراتژی اول انگلیس بود: فعالیتهای خارج از کشور انگلیس به صورت اساسی در داخل لندن به ویژه در حوزة مالی، خدمات، سیاستهای خارجی و نظامی انگلیس شکل میگیرد. دخالتها و تهاجمات انگلیس به این سبب است که میخواهد از بازارهای خارجی در مقابل رقبای اروپایی محافظت کند؛ بنابراین، سیاست از اقتصاد پیروی میکند. گرچه این دو تحلیلگر با رابینسون و همکارش موافق هستند که اقتصاد عامل محرکهای قوی است و در ماهیت امپریالیسم اصل راهنما، کنترل غیررسمی در صورت امکان و کنترل رسمی در صورت نیاز است، اما علیرغم این موضوع، منابع مالی شهر لندن ماهیت عمل امپریالیستی انگلیس در منطقه و زمان آن را مشخص میکرد و نه شرایط اتفاقات و اولویت منافع در امپراتوری. برای مثال، بنا بر توضیح رابینسون و کالاقر، خروج انگلیس از هند به این سبب بود که سیستم محلّی دیگر با آنها همکاری نمیکرد و برعکس، کین و هاپکین بر این نظر بودهاند که انگلیس به این سبب که حضورش دیگر اقتصادی نبود، زمان خروج را مشخص کرد (Onley: 2005, 32).

بررسی موضوع رقابت از منظر تکنولوژی و اختراعات جدید نیز مهم است. برتری انگلیس در فعالیتهای خلیج فارس و توسعة خطوط کشتیرانی آن موجب شد که این کشور بیش از پیش بر اهمیت استراتژیک و ژئوپلتیک منطقه تأکید کند. لرد کرزن منافع انگلیس در منطقه را چنین تقسیمبندی میکرد: تجاری، سیاسی، استراتژیک و تلگراف. اقدامات و برتری انگلیس به حدی بود که این منطقه را دریاچة انگلیس مینامید. اما افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک، افزایش تحرکات و تحولات انقلابی در عثمانی و ایران موجب شد تا این آبراه بینالمللی نقشی اساسی در رقابتهای امپراتوری بیابدArbuthnott, 2008: 3) ).

اگر چه انگلستان از میانة قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، قدرت اصلی منطقه خلیج فارس بود، اما قدرتهایی هژمونی، انگلیس را تهدید میکردند که از آن میان میتوان به فرانسه اشاره کرد. پیمان فرانسه با سلطان مسقط، فعالیت دلالان فرانسوی برای تجارت اسلحه در منطقه و ایجاد پایگاه در بندر جیسا، موقعیت انگلیس را مورد تهدید قرار داده بود. انگلیس با احساس خطر جدّی، به سلطان عمان هشدار داد و او را وادار کرد تا پیماننامه را لغو کند. آنگاه توافقنامهای با فرانسه امضاء شد که به موجب آن، خطر فرانسه تا حدود قابل توجهی کنترل گردید (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه اسناد P.R.O. : شماره سند 22A). 

علیرغم همه این رقابتها، عمدة مسائل بین قدرتها مربوط به رقابتهای سیاسی، تحتالحمایگی، امتیازات تجاری، به دست آوردن پایگاههای نظامی و امتیاز عبور و مرور دریایی بود و در همة آنها بریتانیا نقش کلیدی داشت. این کشور پس از پشت سر گذاشتن دور اول رقابت با پرتغال، هلند و فرانسه برای به دست آوردن پایگاه دریایی به بهانة مبارزه با دزدی دریایی، به سرکوبی نیروهای محلی قواسم پرداخت و بعد از انهدام ناوگان دریایی آنان و انعقاد پیمان صلح عمومی در سال 1235ق./ 1820م. به تدریج با توسعة اقداماتی مانند مسّاحی و نقشهبرداری از مسیرهای دریایی، نصب چراغها و علائم برای عبور و مرور کشتیها، تأسیس بیمارستانها و پستهای قرنطینه، تأسیس دفاتر نمایندگی سیاسی و تجارتخانهها، مدعی ایجاد امنیت و صلح و نظم و ترتیب در خلیج فارس شد. گفتنی است که همة این اقدامات در راستای تحکیم قدرت در منطقه و با هدف حضور فعال در صحنه سیاسی خلیج فارس صورت پذیرفت و منجر به شکل گرفتن دورهای جدید در روابط منطقهای و بینالمللی گردید، به گونهای که با آغاز دورة نوین رقابت با روسیه، فرانسه و آلمان، کشور بریتانیا خود را همچون صاحبخانهای میدانست که دیگران به حریم او وارد شدهاند و برای ممانعت از حضور قدرتها سخت میکوشید. 



3. الگوی سیاست خارجی انگلیس در منطقه 

در این بخش، جنبههایی با وضعیت الگو و روند رفتاری به شرح ذیل بررسی خواهد شد:

الف- انگیزهها و روشهای استراتژیک انگلیس در خلیج فارس

به نظر مورخان، منافع اساسی انگلیس در حوزه شیخنشینهای خلیج فارس، خارج از خود منطقه و به منظور حفاظت از خطوط کشتیرانی این کشور در مسیر هند بوده است. از این رو، در حدود سالهای 1820م. به منظور مبارزه با دزدی دریایی و قاچاق برده و انعقاد قرارداد عمومی توانست خود را به منطقه تحمیل کند. انتخاب مراکز کنسولی و نمایندگیهای سیاسی در سواحل شمالی ایران نیز بدین منظور بود که مسیر ساحلی ایران برای دسترسی به هند امنتر و آسانتر محسوب میشد. در نتیجه، انگلستان توانست از طریق قدرت نظامی و بر اساس قراردادها و با بهکارگیری نیروهای محلّی ضریب نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد (Bismark, 2014: 8).

خلیج فارس تا ظهور قوای نظامی فرانسه در مصر (1801-1798م.) برای انگلستان ارزش استراتژیک در مقیاس جهانی نداشت. انگلیسیها با ظهور ناپلئون در فرانسه و جنگهای او، با خطر بسیار جدّی به خصوص در زمینة تجارت دریایی مواجه شدند و این رقابت سرنوشتساز در جاهای مختلف وجود داشت (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد P.R.O.: سند شماره 21A). تا اینکه سرانجام فرانسه با شاه ایران وارد اتحاد نظامی شد (1809-1807م.) و خطر ابعادی بسیار جدّی یافت. خلیج فارس یکی از بخشهای شرق بود که رقابتهای انگلیس و فرانسه بر سر آن جریان داشت و در این سالها در آبهای خلیج فارس، هند و بابالمندب درگیریهایی بین کشتیهای این دو کشور پیش آمد (همان: سند شماره 22A (2)). جاهطلبیهای ناپلئون پس از حمله به مصر در 1798م. بریتانیا را تهدید میکرد و فرانسة در جستوجوی خاک و سرزمین، به خاورمیانه نظر داشت. در هند و حکومت تیپو سلطان دشمن بریتانیا، شرایط برای مقابله با این کشور فراهم بود و در این موقع، زمانشاه حاکم افغانستان، هند را تهدید میکرد. ناپلئون از مصر نامهای به سلطان عمان فرستاد و در آن خواستار اتحاد با تیپو سلطان علیه بریتانیا شد. تیپو سلطان برای مبارزه با بریتانیا نمایندگانی به کابل، تهران و کنستانتینوپل فرستاد (همان: سند شماره 23A(2)، 24A(2)، 25A(2)، 26A). انگلیس بلافاصله از ایران، عمان و مسقط به عنوان حائل امنیتی استفاده کرد. سپس حکومت هند برای محافظت از منافع خود در خلیج فارس، مهدی علی خان را راهی ایران کرد. هدف از این سفارت، گسترش تجارت بریتانیا در خلیج فارس، جلوگیری از اقدام نظامی حاکمان افغانستان علیه هند و جلوگیری از گسترش نفوذ فرانسه در ایران و عمان بود (همان: سند شماره 23A(2)، 24A(2)، 25A(2)، 26A). پس از آنکه انگلیس با ایجاد اتحادهای مختلف توانست فرانسه را شکست دهد، این کشور سیاست سرزمین حائل را در مورد ایران و مسقط تا زمان خروج از هند در سال 1947م. در پیش گرفت.

پس از این جریانات و دفع خطر فرانسه، منافع انگلیس در خلیج فارس از سوی شمال یعنی روسیه مورد تهدید قرار گرفته بود. روسیه با اشغال آسیای مرکزی توانست تا سال 1884م. به مرو برسد و با ایران در دریای خزر نیز همسایه شود و در شمال ایران نفوذ خود را افزایش دهد. اگر روسیه میتوانست نیروی دریایی نیرومندی در خلیج فارس ایجاد کند، تهدیدی جدّی برای انگلیس محسوب میشد. از این رو، جنوب ایران خطّ مقدّم جبهه در بازی بزرگ میان دو ابرقدرت شده بود. 

از سوی دیگر، امپراتوری عثمانی نیز شماری از شیخنشینها را در سالهای 1871تا 1872م. اشغال کرد که به صورت دوفاکتو، جزئی از سرزمین هند انگلیس محسوب میشدند. در این موقع سیاست انگلیس، جلوگیری از گسترش بیشتر عثمانی بود. از این رو، دولت انگلیسی هند توافق انحصاری با حکمرانان منطقهای (1892-1888م.) از جمله بحرین، ابوظبی، دبی، شارجه و رأسالخیمه منعقد کرد که آنها را سرزمینهای تحتالحمایه انگلیس قرار میداد؛ گرچه انگلیس وضعیت آنان را تا سال 1949م. مشخص نکرد. این قراردادها موجب شده بود تا انگلیس همة روابط خارجی شیخنشینها را تحت اختیار بگیرد. به سبب همین قراردادها، انگلیس توانست کمربندی امنیتی برای هند ایجاد کرده و از نفوذ عثمانی، روسیه و بعدها آلمان و فرانسه جلوگیری کند. 

ب- انگیزهها و روشهای اقتصادی انگلیس در خلیج فارس

منافع اولیة انگلیس در خلیج فارس، اقتصادی و به سمت شمالی آن محدود بود و در سال 1616م. اولین نمایندگی شرکت هند شرقی در جاسک که بعدها به بندرعباس انتقال یافت، تأسیس شد. در سالهای بعد، شمار نمایندگیها در شهرهای مختلف افزایش یافت (شیراز 1617م.، اصفهان 1617م.، بصره 1635م. و کرمان 1720م.). همچنین نمایندگی مسقط که در سال 1750م. تأسیس شد، از نظر اهمیت همیشه استثناء بود و در خارج از مسقط تا اوایل قرن نوزدهم میلادی، انگلیس همواره منافع اقتصادی داشت (Petersen, 2001: 18). مسقط از کشورهای مختلف مثل هند که مستعمرة بریتانیا بود، انبوهی واردات از جمله مصنوعات ابریشمی و کتانی، روغن، آهن، برنج، شکر، سیر، ادویه، چوب، عاج فیل، مروارید، مس، نمک و فرش داشت (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد P.R.O.: سند شماره (C-248 (248(38), C-248(37))).

با اعتناء به این موضوع، مقامات انگلیس در آن زمان، پیش از آنکه حضور خود را در منطقه، حاکمیت مطلقه ببیند، نگاه خود را به امپراتوری غیررسمی و رسمی تقسیم کردند. در حالت امپراتوری رسمی، مانند سرزمین انگلیس در خارج از منطقه مرسوم بود که در آنجا حاکمیت را تمام و کمال اعمال میکرد و در یک کلمه "مستعمرات" بودند اما در حالت غیررسمی، اعمال حاکمیت به صورت بخشی و غیرکامل آن هم به صورت توافقنامه پیش میرفت. با این حال، تاریخدانان معاصر در خصوص امپراتوری رسمی و غیررسمی نظر یکسانی ندارند؛ برخی بین این دو تفاوتی قائل نیستند، زیرا نتیجه یکسان است. در حالت امپراتوری غیررسمی انگلیس، نفوذ قدرت امپراتوری رقیب وجود داشته است، مانند ایران، امپراتوری عثمانی و مصر مستقل. در این حالت، سفیر و کنسول انگلیس به واسطة قدرت کشور خود، تصمیمات را تحمیل میکرد، اما این حالت در مورد شیخنشینهای خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر و امارات که در آن رقیب حضور نداشت، صادق نیست. 

ج- سیاست حفظ وضع موجود پس از تسلط بر منطقه

در راستای سیاست وضع موجود، پیمانهای بریتانیا با شیوخ خلیج فارس، یکی از راههای اصلی بود. این سیاست قبلاً نیز مدّ نظر قرار داشت. محور پیمانهایی که در نیمة اوّل قرن نوزدهم میلادی منعقد شد، جلوگیری از دزدی دریایی، تجارت برده و منازعات میان شیوخ در سواحل و دریا بود و به ظاهر حفظ صلح و امنیت دریایی، اما در پیمانهای نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی، شیوخ متعهد شدند که هیچ بخشی از قلمرو خود را بدون اجازة بریتانیا به کشور دیگری نفروشند، یا رهن و اجاره ندهند و نتیجة این پیمانها، تحتالحمایگی شیوخ بود. بریتانیا با بسط نفوذ در خلیج فارس، قدرتهای منطقهای یعنی ایران و عثمانی را نیز به چالش کشید و سعی داشت که قدرت ایران را از دو طریق: مستقیم (با حمایت از حکمرانان محلی حاکم بر جزایر ایرانی و بنادر ایران) و غیرمستقیم (با ادعا نسبت به مناطق و جزایر ساحلی ایران) تضعیف کند. مهمترین منازعة میان ایران و بریتانیا بر سر مسأله مالکیت برخی جزایر ایرانی بود. بریتانیا با اجرای سیاستهای نوین «تحتالحمایگی شیوخ»، «بسط و گسترش نفوذ سیاسی» و «طرح مسألة مالکیت ارضی بر جزایر ایرانی» توانست جای پای نسبتاً محکمی در جزایر ایرانی بحرین، تنب بزرگ و کوچک، سیری، ابوموسی، فرور، هنگام و باسعیدو بیابد و از این مسأله به عنوان اهرم فشار علیه دولتمردان ایران استفاده کند. از این طریق، سیاستمداران بریتانیایی در این مقطع حسّاس از تاریخ با تمام تلاش، سیاست "حفظ وضع موجود" را در پیش گرفتند. در همین حال، اختلاف قابل توجه قدرتهای منطقهای عثمانی و انگلستان بر سر مسألة حاکمیت بر کرانههای خلیج فارس، حدّ فاصل بصره تا قطر، وضعیت پیچیدهای پدید آورد. عثمانی و انگلستان اقدامات مؤثری برای تثبیت قدرت خود در سواحل مذکور به عمل آوردند. عثمانی با لشکرکشی سال 1289ق./ 1871م. از بصره به سمت این سواحل، آنجا را تصرف نمود و پادگانهایی در شهرها و نقاط مهم ایجاد کرد. تمایلات و رقابتهای هر دو قدرت برای احاطه بر این بخش از خلیج فارس آنان را به عرصة رقابتهای سیاسی منطقه افکند. اما انگلستان به خوبی توانست با بهرهبرداری از تنشهای سیاسی موجود در منطقه و با استفاده از دستآوردهای پیشین که نتیجة آن عقد معاهدات با شیوخ خلیج فارس برای سیطره بر آنان بود موقعیت خویش را در خلیج فارس تحکیم کند. سیاست "حفظ وضع موجود" در این مقطع را میتوان با توجه به جوّ حاکم بر منطقه تفسیر کرد و کارآمدی این سیاست با آغاز دورهای جدید از رقابت قدرتهای بزرگ و آغاز جنگ جهانی اول به خوبی خود را نشان داد؛ یعنی ایجاد زنجیرهای از کشورهای کوچک و خراجگزار به ویژه در حاشیة عربی خلیج فارس که از سال 1820م. به صورت جدّی شروع شده بود و تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه داشت. 

د- برخی از اصلیترین محورهای سیاست انگلیس در خلیج فارس

سیاست بریتانیا در منطقة خلیج فارس را بر اساس آنچه که در باب سیاستهای استعماری، هژمونیک و امپراتوری غیررسمی بیان شد، میتوان در محورهای ذیل مورد توجه قرار داد:

1. ایران مستقل، اما ضعیف به عنوان حائلی برای جلوگیری از حملات روسیه تزاری به سر حدّات هندوستان به منظور محافظت از هندوستان به عنوان مرکز ثقل تمام تکاپوهای لندن در مشرق زمین

2. علائق اقتصادی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با تشکیل کمپانی هند شرقی که با صادرات گسترده به ویژه پس از انقلاب صنعتی، توان رقابت را از تولیدکنندگان بومی میگرفت و تراز بازرگانی همواره به سود بازرگانان بریتانیا بود (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، اسناد P.R.O.: شماره سند 18A-16).

3. انعقاد قراردادهای حمایتی، قومیتی و سرپرستی با شیوخ جنوب فارس، به خصوص بحرین و کویت و عمان که امکان ادارة این مناطق را به دولت لندن میداد: «این اوقات انگلیسیها مداخله خودشان را در کار بحرین زیاد کرده و تقریباً به طور علنی و رسمی زیر حمایت آوردهاند» (همان: 46-6-15-1323ق.) 

4. استمرار سیاست "ایرانزدایی" در منطقة خلیج فارس با تحدید قدرت مانور سیاسی و اقتصادی و نظامی عناصر ایرانی و کوشش برای انزوای تهران (همان: اسناد P.R.O.: -15A)

5. حمایت از شیوخ خلیج فارس بر سر ادعای جزایر چهارگانة تنب کوچک، تنب بزرگ، ابوموسی و جزیره سیری و کوشش در جهت هر چه بیشتر دور کردن مجمعالجزایر بحرین از حیطة مالکیت و حاکمیت ایران. جزیرة بحرین یکی از مناطق ساحلی خلیج فارس که بریتانیا امیدوار است ایران از مالکیت آن دست بردارد. در باب جزیرههای تنب و ابوموسی نیز درخواست بریتانیا این بود که حاکمیت بحرین بر این جزایر به رسمیت شناخته شود (همان: اسناد P.R.O.: 50A، 51A، 52A، 53A، 40A، .(41A

6. ایجاد تحریکات به منظور حرکتﻫﺎی مرکزگریز و زمینهسازی برای سرکشی در برابر دولت تهران در میان برخی از مناطق و عناصر مستعد چون گروهﻫﺎی عشایری عشیرهﻫﺎی عرب ایرانی و شیخ خزعل با استفاده از عناصر نفوذی انگلیسی، چون هنریلایارد و تلاش برای تضعیف هر چه بیشتر نقشآفرینی ایران در حوزة خلیج فارس و دریای عمان با برنامهﻫﺎیی چون مبارزه با بردهداری، حق تفتیش تمام ناوگان در حالِ فعالیت در منطقه و مبارزه با تجارت اسلحه (ابراهیمی، 1387: 95-74)

7. القاء این نظر در میان عامة مردم که انگلستان به سبب سوابق طولانی در منطقة خلیج فارس و دریای عمان حقّ قیمومیت از مشروعیت پدرسالارانه دارد؛ چنانکه برای نمونه در بحث تغییر تابعیت، انگلیس خود را مسئول خلیج فارس میدانست (آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، 17-1-1321ق.) 

8. تأکید دولت لندن بر انجام سیاست شناور به زور و بر اساس منافع خود در قبال حکومت تهران، بدون توجه به منافع یا استقلال ایران از جمله نقش آن در انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمنچای با روسیة تزاری، ارسال سفرای متعدد سیاسی و اقتصادی، قرارداد مجمل و مفصل، قرارداد پاریس، تقسیم سرحدات شرقی ایران قراردادهای 1907 و 1915 و 1919م. ضعفﻫﺎی ریشهﺍی ایران در ابعاد اقتصادی و نظامی، سیاست خارجی و عدم آشنایی با صحنة دیپلماسی جهانی و رویدادهای پیرامونی و ناکارآمدی مقامات از مهمترین علل شکلگیری این فرآیند بود. 

9. نقش گستردة بریتانیا در تقسیم اراضی، خطوط مرزی و سرزمینﻫﺎی مورد اختلاف که عمدتاً بر اساس منافع انگلیس صورت میگرفت و گاه موجب اختلافات و مناقشات عمده منطقهﺍی میگردید، از جمله تقسیم اراضی و تعیین سرحدات شرق ایران، سیستان خارجی و داخلی و بلوچستان با افغانستان و بلوچستان انگلیس، یا تقسیم اراضی مورد اختلاف میان عراق، حجاز و نجد و کویت پس از جنگ جهانی اول که با هدایت ژنرال سرپرسی سایکس صورت گرفت. 

10. مبارزه با نفوذ و حضور هرگونه قدرت خارجی در خلیج فارس که به منزله حریم خصوصی و حیاط خلوت انگلستان محسوب میشد (چمنکار، 1388: 239 -236).



نتیجه

منطقة خلیج فارس از جمله مناطقی بود که انگلستان میکوشید تا با تسلط نظامی و اقتصادی بر آن، امنیت هندوستان را به عنوان سرزمینی مستعمره تأمین کند؛ از این رو آن کشور سیاست خود را با الگوی امپریالیستی دنبال میکرد. انگلیس سعی داشت تا ایران را به عنوان حائل در برابر قدرتهایی که تهدیدی برای مهمترین مستعمرة انگلستان یعنی سرزمین هند بودند، حفظ کند و با تحریک شیخنشینهای منطقه، مانع قدرت برتر ایران شود و آن را در همین نقش حداقلی حفظ کند. مهمترین ابزار انگلستان برای رسیدن به این هدف، بهرهگیری از نیروهای محلی و منطقهای در جهت رسیدن به منافع خود بود. چنین ظرفیتی از طریق ایجاد پیمانهای حقوقی و سیاسی با قدرتهای محلّی در خلیج فارس شکل میگرفت؛ پیمانی که بر مبنای جلوگیری از هرگونه برقراری ارتباط با دیگر قدرتهای جهانی و منطقهای توسط نیروی تحتالحمایه بود. مهمترین مزایای استفاده از چنین الگویی بهرهبرداریهای سیاسی دولت بریتانیا در درازمدت بود که حتی با وجود بیرون رفتن بریتانیا از خلیج فارس نیز قابل توجه بود. این الگو موجب شد که بسیاری از تحولات و ساختار منطقه ای با نفوذ انگلیس طی حداقل سه قرن شکل بگیرد و برخی از این ساختارها با ویژگیهای ذاتی از جمله فرهنگی، دینی و بومی سازگار نیست. لذا به نظر میرسد که به منظور بهبود وضع اقتصادی و امنیتی منطقه، مهمترین راهکار برای کشورهای منطقه خلیج فارس، بازسازی روابط تاریخی و حرکت به سوی همگرایی بیشتر است. این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر آنکه کشورهای مذکور به گفتگوهای جدّی با حفظ احترام متقابل روی بیاورند. این در حالی است که در طول قرون گذشته، انگلستان برای تثبیت سلطة خود بر کشورهای منطقة خلیج فارس، در جهت واگرایی و شکاف بیشتر برنامهریزی کرده بود.
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