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 خلیج فارس  جغرافیایی موقعیت

سرزمین ایران بیش از کشورهای  این خلیج درجنوب غرب آسیا ودرجنوب کشور ایران قرار گرفته وبه دلیل پیشرفت آن در

آنرا سرزمین پارس دانسته اند . طول این خلیج از مصب  نویسندگان عرب مالکیت آن از قدیم االیام از آن ایرانیان بوده و ،دیگر

متر ودرتنگه  20حداکثر عمق آن  ،کیلومتر 331تا  081وعرض آن از  0011اروند رود ) شط العرب ( تا تنگه هرمز حدود 

رجنوب خلیج فارس از آن ایران ود شمالی هزار کیلومتر مربع است . حاکمیت ساحل 000ت آن حدود عمتر ووس 011بیش از 

 حاکمیت شمالی تنگه هرمز ازآن ایران و .بحرین وامارات متحده عربی مالکیت دارند ،عربستان ،قطر ،کویت ،کشورهای عراق

که درشبه جزیره جنوب غرب آسیا شکاف است حاکمیت جنوبی ازآن کشورعمان است .خلیج فارس دریای نیم بسته ای 

درجه  طول شرقی واقع شده است . تمام  15الی  88جه عرض شمالی ودر 31الی 03ایجادکرده است این خلیج درمحدوده 

القعر ناودیس خلیج  خط بهای سطح کره زمین راشامل می شود.آ./ درصد 50خلیج فارس تشکیل یک فالت قاره را می دهد و

جزایر تنب وفارو درمنطقه تنگه هرمز به سمت ساحل شبه جزیره  ناز عبور ازمابی سست که پاان رفارس نزدیک سواحل ای

امالح دارد  رودهای آن نمک و بآبهای خلیج فارس از سایر دریاهای جهان شورتر است چون آ .کشیده می شود ((المسندم))

درهزار ودر  01ا ت 38رودخانه است . میزان نمک درخلیج فارس بین  ومیزان تبخیر آن نیز بیش از آب دریافتی ازباران و

درجه سانتیگراد ودر زمستان  38تا 30درهزار اندازه گیری شده است . درجه حرارت درتابستان 011-51مناطق کم عمق بین 

درجه می باشد . طوفان شن  00ب آمتری دمای  81تا 01عمق  درجه سانتی گراد است ودر 00ودرتنگه هرمز  01درشمال 

هوا به طور  ذرات معلق در؛روز متفاوت است  31تا  05وزد وتعداد روزهای طوالنی از  درشمال غربی تا مرکزخلیج فارس می

 0میلی گرم درمتر مکعب اندازه گیری شده است .  /31متوسط 

را تشکیل  اکوسیستم ویژه ای ،بهای آزادجهان آارتباط محدود با ،بآشوری ،خلیج فارس با ویژگی های خود یعنی کمی عمق 

سواحل خلیج فارس به وجود آورده است . بروز مه وذرات ریز  باال و ،داخل ،تی وابسته و پیوسته ای رادر کفداده ومجموعه حیا

عملیات نظامی  وغبار یادود که درفضای مجاور سطح زمین جمع می شود قابلیت دید راکاهش داده که از نظر کشتیرانی و

                                                           
731، خلیج فارس ونقش استراتژیک تنگه هرمز،محمدرضا حافظ نیا،سمت-7  
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وایل صبح روی می دهد ولی ذرات ریز که همراه باباد شمال ودر دیک ساحل ودر ازاهمیت دارد . تشکیل مه غلیظ درتابستان ن

  متر کاهش می دهد .  811کیلومتر وگاه تا  3فصل تابستان به دنبال خشکی زمین بروز می کند میدان دید را تا 

 تجاری خلیج فارس : –نقش اقتصادی 

د ان توجه بیشتری شده بااین حال ابعآنظامی  –رسی نقش خلیج فارس درتاریخ ایران هرچند تاکنون به بعد سیاسی ردرب

به بناتجاری خلیج فارس را -این راستا شاید بتوان بعد اقتصادی  توجه واقع شود . در رددیگری نیز وجود دارد که می تواند مو

به تبع خود از آن جایی که تسلط برراه های تجاری وکسب منافع اقتصادی  .پراهمیت تردانست ،برسایر ابعاد شتاثیرگذاری ا

اقتصادی خلیج فارس  –لذا توجه به بعد تجاری  ،امی وهمچنین تبادالت فرهنگی را در پی داشته استظن –تحوالت سیاسی 

معموال درهردوره بندریا جزیره ای مرکزیت  راهگشا واقع شود . خ ملی ایران موثر ویمی تواند درتبیین سایر ابعاد وتدوین تار

تجاری را به عهده داشته است.ازآن جایی که انتخاب این مراکزارتباط  -خلیج فارس درسامان دهی فعالیت های اقتصادی 

از این رو هرگونه تحولی  ،های سیاسی حکومت های ایرانی و گسترش جغرافیایی سرزمین های آنان داشته مستقیمی با تختگاه

با توجه اقتصادی خلیج فارس را نیز به همراه داشته است .  –تغییر مرکزیت تجاری  ،نقشه جغرافیای سیاسی جنوب ایراندر

ه ساسانی تا ورود سالجقه به جنوب ایران ) سده ربه مطلب یاد شده وبا نگاهی به تاریخ خلیج فارس متوجه می شویم که از دو

درکنار مراکز  .جنوب بین النهرین این مرکزیت را به عهده داشته اند خوزستان و ،جزایر خلیج فارس بنادر و ،پنجم هجری (

نقش فعالی درامر تجارت خلیج  ،یادشده بنادر وجزایر کوچک وبزرگ دیگری نیز وجود داشته که به رغم نقش غیرمحوری شان

در تدوین تاریخ ایران وجود داشته توجه  فارس و جنوب ایران به عهده داشته اند اما متاسفانه به دلیل مرکزگرایی شدیدی که

 0.در به عمل نیامده است اچندانی در شناخت و توصیف جایگاه این جزایر و بن

در منطقه خاورمیانه به  ،یکژجنوب شرقی است واز نظر استرات سیای جنوبی و،آافریقا ،خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا 

 و اقیانوس کبیر ، رتباطی را که دریای مدیترانه وسرخامرکز ارتباطی بین سه قاره است وبخشی از یک سیستم  نعنوان مهمتری

به همین جهت این موقعیت از روزگاران پیشین مورد توجه قدرتهای  .تشکیل می دهد ،می پیوندد هند واطلس را به هم

واز آنجا به سواحل مدیترانه وب به خلیج فارس حمل می کردند . جن بازرگانان کاالها را از شرق و و جهانی بوده است وتجار

همچنین  سیا وساکنان شرق وشمال افریقا وآنیازمندیهای متقابل ساکنان شبه جزیره جنوب غرب  .واروپا وبالعکس می بردند

وز نیز خلیج فارس چنانکه امر ؛باعث شده است که خلیج فارس همواره کانون همگرایی تجاری بازرگانی باشد ،سیاآجنوب 

سیا برای همدیگر ونیز آکانون تهیه وپخش کاالها ونیازمندیها ونیزگردآوری و توزیع فرآورده های صادراتی ساکنان جنوب غرب 

 برای سایر نقاط است .

 انرژی های فسیلی خلیج فارس :

اختصاص داده است. این مقدار که خلیج فارس باداشتن ذخیره نفتی عظیم مهمترین ذخیره ومخزن نفتی جهان را به خود 

درصد ذخایر شناخته شده جهان را تشکیل می دهد، درتامین انرژی آینده جهان نقش اصلی را به عهده دارد چرا که  55حدود 

علی رغم تالش های به عمل آمده برای تهیه جایگزین های انرژی به جای نفت ،به علل صرفه ی اقتصادی درتولید، حمل و 

همچنین  ضرورت تامین رفاه اجتماعی  ه ،سهولت حمل ونقل، کثرت فراورده ها و نیاز فراوان توسعه صنعتی جهان ،بهره مالکان

جمعیت روبه رشد کره زمین که تا حد زیادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به انرژی نفتی متکی بوده است و خواهد بود، 

یالن انرژی جهان قرار داشته و براساس اظهارنظر کارشناسان مربوطه این تالش ها به جایی نرسیده ونفت همچنان درصدر ب

سیر نزولی  0281تا  0203درآینده نیز این جایگاه محفوظ خواهد ماند؛ البته ناگفته نماند که سهم نفت دربیالن انرژی از سال 

ه برتر را درتامین انرژی جهان کاهش یافته است . ولی همچنان جایگا 0281درصد در سال  85درصد به  15داشته است و از 

                                                           
نقش ببنتدر در ساحل خلیج فارس،حسن پرهون ،پژوهش نامه خلیج فارس-7  
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میلیون بشکه برآورد شده بود که  511هزار و 582برابر  0288برای خود حفظ نموده است. ذخیره نفتی خلیج فارس درسال 

میلیارد متر مکعب برآورد کرده وعمر آن را  30101ذخیره گاز آن رانیز  0280درصد ذخایر کل جهان است، درسال 55معادل 

ن زده بودند. مقصد صادراتی خلیج فارس در درجه اول کشورهای صنعتی غرب یعنی ژاپن، اروپای غربی صدها سال تخمی

،امریکا ودردرجات بعدی کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی است . قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،منطقه خلیج 

درصد امریکا راتامین  31درصد اروپا و 01یاز ژاپن ودرصد نفت مورد ن 21 میلیون بشکه نفت در روز 01فارس با صدور حدود

که در اثر پیروزی انقالب اسالمی ایران ونیز تصمیمات اوپک رخ داد،  0281ولی به دلیل وقوع شوک نفتی دوم سال 0می کرد 

میلیون  0منطقه خلیج فارس با صدور  0285وابستگی نفتی کشورهای مزبور به خلیج فارس کاهش یافت به طوری که درسال 

درصد نیاز امریکا راتامین کرد، البته جنگ عراق علیه 5درصد نیاز اروپای غربی و  31درصد نیاز ژاپن و  50بشکه نفت در روز،

ایران و حوادث مربوط به جنگ نفتکشها نیز در این سیر نزولی دخالت داشته است . درگذشته وابستگی به صادرات نفت تنگه 

به ویژه  -ادث جنگ خلیج فارس و نگرانی های دنیای غرب و کشورهای صادرکننده نفت منطقه هرمز بسیار زیاد بود ولی حو

از اینکه مبادا ایران تنگه هرمز را ببندد، باعث شد که شبکه های  -دولت عراق که خود آغازگر و عامل جنگ در منطقه بود

بد و بدین ترتیب وابستگی به تنگه هرمز به شدت خطوط لوله انتقال نفت از خلیج فارس به مدیترانه ودریای سرخ توسعه یا

درصد  20حدود  0281از نفت صادراتی منطقه خلیج فارس تقریبا تمام آن ،درسال  0205کاهش یافت ،به طوریکه درسال 

 0درصد از تنگه هرمزعبور کرد وبقیه از طریق لوله وسایر راه ها صادر گردید .  53حدود  0280ودر سال 

 وتنگه هرمز  جزایر خلیج فارس

 الف خلیج فارس : 

سرزمین ایران بیش از کشورهای  این خلیج درجنوبغرب آسیا و درجنوب کشور ایران قرار گرفته و به دلیل پیشرفت آن در

نویسندگان عرب آنرا سرزمین پارس دانسته اند. خلیج فارس یکی از  دیگر، مالکیت آن از قدیم االیام از آن ایرانیان بوده و

مناطق استراتژیکی جهان درصحنه برخوردهای بین المللی ابرقدرتهاست ،آنها سعی می کنند اهداف امنیتی خود را  مهمترین

از طریق جذب کشورهای دوست در منطقه، به منظور کسب تسهیالت ایجاد پایگاه نظامی برای پیشدستی درعملیات نظامی 

یرهای کشتیرانی منطقه به منظور بهتر کردن وضعیت عملی کنند، و هردوی آنها درکنترل مناطق خشکی ودریا ومس

ژئواستراتژیک خود می کوشند.خلیج فارس،همچنین بخشی از منطقه ژئواستراتژیک وسیعتری که منطقه اقیانوس هند و 

کشورهای حاشیه آن و کشورهای آسیایی مجاور روسیه نظیر افغانستان و پاکستان و ترکیه را شامل می شود، محسوب می 

این تصویر ژئواستراتژیک، با خطوط ارتباط دریایی که از منطقه می گذرد و همچنین وجود پایگاه های نظامی دوابرقدرت شود ،

 درمنطقه، کاملتر می شود . 

کیلومتر مربع درجنوب جزیره قشم واقع شده که از جنوب به جزیره ابوموسی،  00ب( تنب بزرگ : این جزیره با وسعت حدود 

وتا  11،تا ابوموسی  00،تا تنب کوچک  03و از غرب به تنب کوچک ختم می شود. فاصله این جزیره تا قشم از شرق به عمان 

 کیلومتر است .  80الحمرا درراس الخیمه 

کیلومتر درجنوب بندرلنگه و درغرب تنب بزرگ واقع شده است . فاصله این  1/0تا  0تنب کوچک : این جزیره با مساحت  -پ

 کیلومتر است . 03کیلومتر و تا تنب بزرگ حدود  20کیلومتر، تاراس الخیمه  11گه جزیره تا بندر لن

 

                                                           
7339،تهران ،747وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران ،پیک نفت ،ش -7  
7323،تهران ،84خلیج فارس از دیدگاه آمار وارقام ،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی  ،ص -8  
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 تنگه هرمز :  -ت

کیلومتر بوده وعمق آن در مجاورت ساحل  301و براساس تعریف کنونی  080طول این تنگه درامتداد خط عمود منصف  

ل بوده ، قسمت برجسته آن بطرف ایران و قسمت متر است. این تنگه هاللی شک 088متر ودرمجاورت ساحل عمان  35ایران 

فرورفته آن بسوی عمان است. بنابراین ایران درتنگه هرمز بیشترین ساحل را به خود اختصاص داده است . کنترل این تنگه 

ت. براقتصاد ، انرژی ، رفت وآمدوحمل ونقل نیروی نظامی در خلیج فارس آنرا به صورت یک نقطه فشار وکنترل درآورده اس

تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی ازارزش استراتژیکی خاصی برخوردار است؛ این تنگه درجنوب غربی آسیا و درامتداد 

که دارای دوماهیت  -پیشرفتگی آبهای اقیانوس هند درمدخل خلیج فارس قراردارد. تنگه هرمز، خلیج فارس ودریای عمان را 

د وکم فاصله ترین منطقه دریایی بین شبه جزیره عربستان وفالت ایران است . شکل هاللی به هم می پیوند -حقوقی متفاوتند 

این تنگه، نمایشگر پیشرفتگی آب درخشکی و تشکیل شبه جزیره دردهانه خلیج فارس است .ساحل جنوبی تنگه هرمز که 

بال راتشکیل داده که بخش شمالی نمایانگر پیشرفتگی خشکی شبه جزیره عربستان درداخل آبهاست، شبه جزیره رئوس الج

آن به شبه جزیره المسندم معروف است ودرقلمرو حاکمیت کشورعمان قرار دارد. موقعیت این تنگه، ارزش ژئوپلتیکی خاصی 

به این منطقه داده است؛ زیرا خلیج فارس وتنگه هرمز درموقعیت ریملند نظریات ژئوپلتیکی واقع شده است و محل تماس دو 

بحری راتشکیل می دهد. تنگه هرمز درمرکز ریملند واقع شده است؛ یعنی بخش شرقی وغربی وجنوبی وشمالی  قدرت بری و

ریملند رابه هم پیوند می دهد وکنترل آن به معنی کنترل چهار بخش یاد شده خواهد بود. تنگه هرمز عامل ارتباط خلیج 

، خلیج فارس به صورت دریاچه بسته ای درمی آمد که علی فارس با آبهای آزاد جهان است واگر این تنگه وجود نمی داشت

 رغم وجود رودخانه های دجله وفرات و کارون، به یک باتالق ویانمکزار تبدیل می شد وعمر آن زود به پایان می رسید . 

 مرزها :

ابوظبی -قطر  -3میالدی  0258عربستان در -ایران  -0میالدی  0281عربستان در-بحرین -0الف(رسمیت یافته : 

تعیین  0201امارات در -ایران  -5میالدی  0201عمان در -ایران  -1میالدی  0200بحرین در -ایران  -8میالدی 0252در

 شد ولی ناتمام ماند .

 -عراق  -1شارجه  -ایران  -8کویت  -ایران  -3قطر  -ایران  -0قطر  -بحرین  -0ب ( رسمیت نیافته وباید تعیین شود : 

 دوبی  -ایران  -2عربستان  -قطر -8امارات متحده عربی  -عمان  -0کویت  -نعربستا -5کویت 

 جغرافیای تاریخی جزایر :

 بحرین  -

این جزیره درخلیج سالوا بین قطر وعربستان واقع شده ودرحقیقت مجمع الجزایری است که بزرگترین آنها بحرین ) میان 

میالدی پرتغال آنرا دراختیار گرفت  0108مربع می رسد . درسال  کیلومتر 520دودریا ( نام دارد. مساحت آنها به حدود

میالدی به عنوان پایگاه انگلیسی درآمده و ایران  0831میالدی شاه عباس آنرا ضمیمه ایران کرد . درسال  0510ودرسال 

ایه کشور انگلیس درآمد. میالدی با امضا قرارداد ضد راهزنی دریایی تحت الحم 0850بر آن از دست داد . درسال  حاکمیتش را

اوت  08این جزیره به عنوان کشوری مستقل در میالدی پس ازسفر ))گی چیاردی(( نماینده سازمان ملل ، 0201درسال 

 میالدی از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد .  0201
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 جزایر ایرانی :

میت ایران را برخلیج فارس و جزایرش برقرار سازند میالدی صفویان توانستند پرتغالی ها را شکست داده وحاک 0510درسال 

میالدی ادامه داشت. پس از صفویان درمرزهای ایران به ویژه درخلیج فارس تا ظهور کریم خان زند )  0001واین حاکمیت تا 

 02و 08ن میالدی ( آشفتگی بوجود آمد وپس از آن تثبیت شد . ظهوردوابرقدرت روسیه وانگلیس وبعضا فرانسه در قرو 0010

ناتوانی حکومت ایران باعث شد که ایران نتواند از نظر حقوقی حق خود را برمرزهایش ثابت کند .  میالدی همراه با ضعف و

حضور ایرانیان پایین می کشد و انگلستان  میالدی با قرار ومدارهای محرمانه ،شیخ راس الخیمه ،پرچم خودرا در 0238درسال 

میالدی جزایر قشم وهنگام از انگلستان پس گرفته شد . درسال  0231کوک است . درسال اعتراض کرد که این قضیه مش

میالدی جزایر قشم وهرمز توسط  0800انگلستان مانع از گشایش دفاتر دولتی ایران دراین سه جزیره شد. در سال  0288

گانه  3دی کاپیتان بروکس انگلیسی جزایر میال 0801فرمانی از فتحعلیشاه قاجار به سید سلطان ابن احمد واگذار شد . درسال 

میالدی براساس معاهده ای بین انگلستان وشیخ نشین  0850ایرانی را درنقشه خود متعلق به ایران دانسته است . درسال 

 میالدی برای اولین بار انگلستان براین 0880بحرین ،این جزیره از ایران مستقل شد وایران نتوانست مداخله کند . درسال 

میالدی ایران و روسیه قراردادی سیاسی به امضا رسید وبریتانیا نسبت به نفوذ  0210جزایر ادعای حاکمیت کرد . درسال 

پی این نگرانی ،بریتانیا این سه جزیره رابدون آگاهی دولت ایران  میالدی در 0213روسیه درخلیج فارس نگران شد . در سال 

 مین سال فرماندار هند انگلیس به شیوخ قاسمی دستور داد که پرچم خود را دربه شیوخ قاسمی شارجه بخشید ودرژوئن ه

 این سه جزیره برپا کنند . 

شارجه ای این جزایر، مالکیت وحاکمیت انگلیس براین جزایر مجددا مطرح  -میالدی پس از اشغال انگلیسی  0218درسال 

میالدی نیروهای ایرانی از این سه جزیره دیدن  0200درسال میالدی تکرار شد .  0200و 0205،  0203شد واین ادعا درسال 

میالدی آشکار شد تا آنجا به ایران مربوط است .از  0208نموده ویک قایق عربی رادر آبهای ابوموسی توقیف کردند . درسال 

( دولت  0208به بعد هیچ پرچمی که معرف هویت باشد دراین سه جزیره برافراشته نبوده ودرهمین سال ) 0218اعتراض 

ایران به جامعه ملل شکایت برد و خواستار بازگرداندن این سه جزیره شد ودر پایان همین سال ایران این سه جزیره را اشغال 

میالدی ایران مجددا تهدید کرد که  0202نمود، بریتانیا اعتراض کرد، ایران گفت که طبق مقررات صورت گرفته است . درسال 

وزارت جنگ ایران  0231یر را به جامعه ملل می برد ولی بریتانیا این موضوع را نپذیرفت . درسال موضوع مالکیت این جزا

میالدی شایع شد که ایران موضوع را به  0282اطالع می دهد که پرچم بریتانیا درسه جزیره برافراشته شده است . درسال 

 0213د را دربخش فالت قاره اعالم کرد . درسال میالدی دولت ایران حقوق خو 0282مه  02ملل متحد خواهد برد . در

گزارش رسید که  دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق یک رزمناو ایرانی گروهی را در ابوموسی پیاده نمود و میالدی در

  ایران سرگرم تدارک نیرو جهت اشغال کامل سه جزیره است ونیروی هوایی بریتانیا چند هفته پرواز شناسایی انجام داد .

میالدی دردوره نخست وزیری دکتر علی امینی یک فروند هلی کوپتر درتنب بزرگ فرود آمد که دو نفر  0250درسال 

دولت علم موفق شد که جزیره سیری را پس بگیرد . درهمین سال سفارت  0250امریکایی جزء مسافرینش بود . درسال 

این اعتراض به شدت پاسخ داد و حاکمیت خودرا مجددا یادآور  انگلستان از سوی شیخ راس الخیمه اعتراض نمود . ایران به

میالدی رایت سفیر انگلیس درتهران به درباررفت و گفت : درخصوص بحرین مذاکرات هم اکنون شروع  0258شد . درسال 

میالدی ایران  0200شده با این هدف که نظرات دولت ایران تامین شود ... وجزایر قطعا به ایران داده خواهد شد و تاسال 

میالدی ( پس از هشتاد سال جدایی  0200)  2/2/0311سیاست دوستانه خود را باامیر نشین ها ادامه داد . سرانجام در 

،جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی مجددا تحت سلطه ایران قرارگرفتند و پرچم ایران برفراز بلندترین قله ابوموسی به اهتزار 

میالدی اعالم کرد که نیروهای خود را از شرق سوئز خارج خواهد ساخت و پس از این  0258درسال  درآمد . حکومت بریتانیا

میالدی یک سخنگوی دولت ایران گفت: به  0280امنیت خلیج فارس به عهده دولتهای منطقه قرارگرفت. درهشتم ماه اوت 



 241-296، ص  4931،  مرداد 4، جلد 41علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 

 888  
 

بزنند . بریتانیا اعتراض کرد که هیچ پرواز  کشتی های جنگی دستور داده شده که هر هواپیمای خارجی را برفراز جزایر

( اشغال این سه جزیره نظر جهانیان و اعتراض اعراب را به خود جلب  0200تهدیدآمیزی انجام نشده است . درهمین سال )

میالدی ) هفت ماه بعد ( یک روز قبل از  0200کرد و حاکم شارجه به اشغال مشترک ابوموسی رضایت داد . درنوامبر سال 

میالدی تفاهم  0200نوامبر 02اینکه قرار بود بریتانیا این جزایر را به راس الخیمه بدهد ، ایرانی ها جزایر راتصرف کردند . در

شارجه از یکسو و ایران از سویی دیگر بدینگونه بود که نه ایران و نه شارجه از ادعای خود بر ابوموسی  -میان انگلستان 

 هیچیک ادعای دیگری را نمی پذیرد . بدین صورت تفاهم به صورت زیر صورت می گیرد :  صرفنظر نخواهند کرد و

        . خواهند کرداشغال  نیروهای ایرانی وارد ابوموسی خواهند شد ونواحی مورد توافق برروی نقشه را -0

 ایران برنواحی تحت کنترل خود پرچمش را خواهد افراشت .  -0

 حیت کامل خواهد داشت و پرچمش راخواهد افراشت. شارجه برباقی جزایر صال -3

 مایلی، مطابق قانون آبهای سرزمینی ایران می پذیرند.  00ایران وشارجه حدود آبهای سرزمینی جزیره رادر  -8

میالدی نیروهای  0200نوامبر  31موافقتنامه ای در مورد کمک مالی ایران به شارجه به امضا خواهد رسید وبدینگونه در -1

ایرانی درسه جزیره پیاده شده ومورد استقبال نماینده شیخ شارجه قرار گرفتند. و درحقیقت این بیانیه تفاهمی بود میان ایران 

 و انگلیس، ولی تعیین حاکمیت نشد . 

 میالدی حاکم شارجه درمصاحبه ای با نشریه االهرام گفت : شارجه 0200دسامبر  0ضد تفاهم : یک هفته پس از تفاهم  -5

عقیده ندارد که توافق با ایران تاثیری زیادی بر حاکمیت جزایر داشته باشد . این توافق موقتی بوده و وسیله ای است برای رفع 

میالدی تشکیل جلسه داد تا به شکایت  0200بحران و جلوگیری از خونریزی. شورای امنیت سازمان ملل متحد درنهم دسامبر 

ر در مورد اشغال این جزایر توسط ایران رسیدگی کند. سرانجام پس از سخنرانی شاکیان، عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزای

شکایت رارد کرد. درنهایت این امر، ابی فرح نماینده سومالی  ایران اعالم کرد که اشغال این جزایر یک امر داخلی است و

میالدی همچنان  0220ین ادعا با شکایت تا سال پیشنهاد کرد که بایستی شکایت به کناری نهاده شود تااوضاع آرام شود و ا

میالدی، انقالب اسالمی ایران بوقوع پیوست ومعادالت پیشین منطقه ای  0200مسکوت ماند . پس از تفاهم و ضد تفاهم سال 

فی میالدی عراق به کویت حمله کرد و به تال 0220بهم خورد . مدتی بعد جنگ عراق باایران منطقه را متشنج کرد. درسال 

آن، امریکا و متحدینش به عراق حمله نمودند . امارات دراین کش وقوس موجودیت خود را درخطر دید وادعای مالکیت خودرا 

میالدی ایران از ورود تعدادی از هندی ها، پاکستانی ها و فیلیپینی ها که  0220بر جزایر سه گانه به کناری نهاد . درآوریل 

اطالع ایران قصد ورود به جزیره ابوموسی را داشتند ، جلوگیری کرد . قبل از آن هم یک  دراستخدام امارات بودند وبدون

هلندی مسلح درآبهای جزیره ابوموسی توسط نیروهای ایرانی دستگیر و زندانی شده بود . دکتر خرازی نماینده ایران در 

 سازمان ملل گفت :

ع امارات نبودند .همپچنین دکتروالیتی وزیر امورخارجه اظهارکرد : طبق جلوگیری کردن ایران به این دلیل بوده که آنها از اتبا

 فقط اتباع امارات حق ورود دارند .  0200معاهده 

 میالدی ماموران ایرانی از ورود تعدادی آموزگار مصری به ابوموسی جلوگیری کردند .  0220اوت  08در

 امارات متحده پشتیبانی کرد . میالدی شورای همکاری خلیج فارس از ادعای  0220دردسامبر

خصوص جزایر پشتیبانی می  شیخ زاید رییس امارات گفت : کشورش از انجام مذاکره با ایران در 0221و 0228درسال های 

 کند . 
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میالدی کابل پایتخت افغانستان توسط نیروهای طالبان به اشغال درآمد و این گروه که از ابتدا میانه خوبی  0225درسال 

ن نداشتند، اکثریت خاک افغانستان را به تصرف خود درآوردند . امارات متحده، پاکستان و عربستان تا فروپاشی طالبان باایرا

تنها کشورهایی بودند که طالبان را به رسمیت شناختند .امارات می خواست از این طریق بتواند به ایران فشار وارد کند چون 

میلیارد دالر به  3و امارات متحده عربی بیش از  1/0نی ایجاد شد . عربستان حدود به مرور زمان میان طالبان وایران دشم

ایران  طالبان کمک کردند . امارات به کمک طالبان ادامه داده و برای آنها نفربرهای مخصوص خریده وبدون شک اختالف با

ای ظاهرا حقوقی رهبران امارات چیزی نیست برسر جزایر سه گانه، عامل اصلی کمک به طالبان بوده است . درصورتی که ادعاه

جز دستاویزی برای دامن زدن به بازی های سیاسی علیه ایران وایجاد تفرقه میان اعراب و ایران . پس از فروپاشی برجهای 

میالدی و همچنین ساختمان وزارت دفاع)پنتاگون ( توسط هواپیماهای انتحاری  0110سپتامبر  00دوقلودرنیویورک در 

ریکا، این کشور طالبان و بن الدن را مسئول این کاردانست .طالبان از اسامه بن الدن حمایت کردند وامریکا به افغانستان درام

 حمله کرد، طالبان سرنگون شدند، حکومت به دست حامد کرزای افتاد و امارات این حربه و دستاویز راهم از دست داد . 

ت ملی ایران راافزایش داده ویا برعکس درصورت عدم مالکیت ایران نقش پراهمیت عوامل مکملی که مالکیت براین جزایر قدر

 این جزایر از دست می رود به قرارزیرند : 

نیروی نظامی و قدرت  -3طول سواحل بیشتر دربخش های شمالی خلیج فارس ؛ -0وسعت و جمعیت زیاد درمنطقه ؛   -0

توپوگرافی مناسب در سواحل شمالی خلیج فارس وتنگه هرمز برای  -8کیفی(؛اقتصادی بیشتر ) هم از نظر کمی و هم از نظر 

پیوسته و  -داشتن جزایر قوسی منظم  -5داشتن نیروی دریایی پیوسته ومنظم ؛ -1گسترش و آرایش نظامی مدافع تنگه ؛

نیت تنگه هرمز و خلیج برخورداری ازعوامل وعناصرکافی برای حفظ و ام -8درصدی تنگه هرمز؛  11مالکیت  -0استراتژیک؛ 

 فارس .

 حقوق دریایی جزایر سه گانه :

الف(حق تاریخی :ادعای ایران براین جزیره) ابوموسی ( براساس ضابطه ای تاریخی است به این معنی که ایران این جزیره 

ر والی بندرلنگه اداره رابطور مستمر تا قرن نوزدهم دراختیار داشته است و حتی درزمان قاجاریه درتملک ایران بوده وزیر نظ

 می شده . 

اساسا آبهای آزاد تاریخی به آبهایی اطالق می شود که برای مدتی طوالنی و بطور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار 

لق گرفته باشند بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگری بوده باشد . جزایر تنب بزرگ و کوچک از آغاز تاریخ مکتوب ،به ایران تع

پس از میالد دراختیار ایران بوده و از  510سال پیش از میالد تا  111داشته، چنانکه همه جزایر و کرانه های خلیج فارس از 

 دوران صفویه ،فرمانداری بندرلنگه شامل جزیره های تنب بزرگ، کوچک ،سیری و کیش هم می شد .

میالدی، حداکثر عرض دریای  0280سیون حقوق دریاها درسال ب( حق بین المللی : دریای سرزمینی، مطابق ماده سوم کنوان

درژنو  0251و  0218کیلومتر( حساب کرده وسه کنوانسیون توسط سازمان ملل درسال  1/00مایل دریایی )  00سرزمینی را 

برای اندازه مایل دریایی حساب کرده اند.  00وحداکثر  3جاماییکا منعقد شدندکه عرض دریای سرزمینی را حداقل در 0280و

مایل به طرف دریا پیش می روند،  00گیری این فاصله از پایین ترین حد جزر به نام خط مبدا شروع کرده و درطول ساحل 

البته درفرورفتگی ها مقداری متفاوت عمل می شود. با توجه به این قانون ، تمامی آبهای بین جزایر قشم ،الرک، هرمز، هنگام 

شده و جزو آبهای داخلی محسوب می شوند واین موضوع دراسناد سازمان ملل ضبط گردیده است. والوان بابدنه کشور یکی 

کیلومتر( ادامه دهیم و از طرف تنب  1/00مایل )  00بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی راتا 

مایل)یعنی  08قع فاصله این دو جزیره کمتر از مایل ادامه دهیم متوجه خواهیم شد که دروا 00بزرگ هم به طرف قشم 

مایل ( است . همین امر هم درمورد تنب کوچک و ابوموسی صادق است . باتوجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران  0*00
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عنی کیلومتر ی 58مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد . از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی  00بصورت یکپارچه تا 

مایل است .درصورتی که درکنوانسیون حقوق دریاها،منطقه دریای  08بیش از دوبرابر عرض دریای سرزمینی بوده که بیش از

کیلومتر( پهنا داشته باشند . بنابراین اگر از ابوموسی  1/88مایل دریایی ) 08منطقه نظارت روی هم رفته می توانند سرزمینی و

مایل ادامه دهیم این دوخط برهم  00یم و همچنین از طرف شارجه بطرف ابوموسی هم مایل به طرف شارجه ادامه ده 00

منطبق نمی شوند و قانون حاکم است ، بنابراین بین این دو جزیره آب آزاد وجود دارد وکشتی ها حق عبور بی ضرر دارند . 

نی ادعایی و یاکمتر از آن باشد اب آزاد درصورتی که اگر فاصله میان جزیره ساحلی و خط مبدا دو برابر عرض دریای سرزمی

 0*00مایل است آب آزاد وجود ندارد چون کمتر از  08وجود نخواهد داشت. پس بین جزیره ابوموسی و شارجه چون بیش از 

 مایل است . بنابراین ادعای امارات از نظرحقوقی و تاریخی بی مورد است .

کوچک  -شترین و طوالنی ترین مرز است . مالکیت سه جزیره تنب بزرگ نتیجه :درساحل شمالی خلیج فارس، ایران مالک بی

وابوموسی درسالیان اخیر مورد تشکیک قرار گرفته است . امارات متحده عربی ادعای مالکیت صددرصدی براین جزایر رابارها 

هم از خلیج فارس ،امنیت آن به اعالم کرده واعراب هم از این ادعا حمایت کرده اند . همزمان با خروج بریتانیا درقرن نوزد

دست کشورهای منطقه افتاد. بادست کشیدن ایران از بحرین ، مالکیت جزایر سه گانه به ایران داده شد ولی امارات متحده 

را نپذیرفته و ادعای خود را تکرار می کند و باتوجه به بازیهای سیاسی موجود درمنطقه، مالکیت این جزایر بارها  0200توافق 

 -0از نظر گاه مالکیت تاریخی  -0د تشکیک و دستاویز قرار گرفته است. ولی این جزایر از دو نظر متعلق به ایران هستند : مور

کیلومتر قرار داده اند . بین هیچکدام از جزایر جنوبی ایران دوبرابر  1/00از نظر حقوق دریاها که آبهای سرزمینی یک کشور را 

د ندارد که آبهای آزاد وجود داشته باشد . درصورتی که نزدیکترین فاصله جزیره ابوموسی عرض دریای سرزمینی فاصله وجو

کیلومتر است ، درمقابل فاصله بدنه اصلی ایران با قشم ،  01کیلومتر و حداقل فاصله راس الخیمه تاتنب بزرگ  51تاشارجه 

 کیلومتر نیست .  30قشم باتنب و تنب با ابوموسی بیش از 

 آلودگی 

وزه آلودگی آبهای کره زمین به یکی از معضالت مهم جهانی تبدیل شده است. ازهمین روست که تدوین قوانین بین المللی امر

حفاظت از محیط زیست و به ویژه حفاظت از آب شتاب بیشتری گرفته است . خلیج فارس به عنوان یکی ازمهمترین آبهای 

رارگرفته است وطبیعی است که بیشترین خسارت ازاین آلودگی به جهان به دالیلی مختلف درمعرض انواع آلودگی ها ق

کشورهایی وارد می شود که با خلیج فارس همجوارهستند. بنابراین کلیه کشورهایی که به نوعی ازارزش های این منبع آبی 

 زی آن به عهده دارند .حفاظت و پاکسا بهره مند می شوند ونیز اززیان های ناشی از آلودگی آن رنج می برند، سهم بیشتری در

جزیره کوچک  05کیلومتر طول کرانه ای ) از بندرعباس تا دهانه شط العرب ( وبیش از  0012درهمین رابطه کشور ایران با 

هزار هکتار سهم قابل توجهی درحفاظت آن دارد . درکنفرانس محیط زیست و توسعه ملل  021وبزرگ درآن با سطحی حدود 

درریودوژانیرو تشکیل شد، نمایندگان دولت ایران درگزارشی  که تحت عنوان  0300خرداد  00 تا 00متحد که درتاریخ 

 دراجالس سران کشورها درمورد زمین ارائه دادند درمورد الودگی خلیج فارس مطالب زیر را عنوان کردند : « گزارش ملی»

 :  آلودگی خلیج فارس از سه منبع عمده ناشی می شود

 ومحلی ساحلی   پسابهای صنعتی  -0

 نشت نفت ازدکل های وکشتی ها -0

 موارد اضطراری دردریا وریزش نفت ،متعاقب درگیری های خلیج فارس  -3
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آالینده های نفتی وگلوله های نفتی به عنوان پی آمد های جنگ ،خسارات سنگینی به بخش های مختلف زیست محیطی و 

 صنعتی سواحل وارد کردند ،از جمله : 

صنعت  -صنایع شیالتی  -تاسیسات بندری و اسکله ها  -نیروگاههای برق  -تاسیسات آب شیرین کن  -صنعت نفت  تتاسیسا

پارکهای ملی  -صیادان محلی  -مناطق منحصر به فرد تخمگذاری الک پشتهای دریایی -زیستگاههای ماندابی  -توریسم 

 ومناطق حفاظت شده ساحلی 

شیالت به عمل آورده میزان صدماتی که درطول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برکشتی  براساس مطالعاتی که مرکز تحقیقات

درصد بوده است. به نظرمی رسددرنتیحه  011تا  11ها ، بنادر ماهیگیری ، ماهیگیران محلی ومیزان صید ،وارد شده حدود 

آبزیان  دریا وارد شده، میزان صید میگو و خساراتی که براکوسیستم های خشکی ودریایی، بویژه پالنکتون های گیاهی وباروری

درصد کاهش یابد، جدا از آلودگی دریا که اقتصاد واکولوژی خلیج فارس را مستقیما تحت تاثیر قرار داد، شعله  51درآینده تا 

ی وغربی هزار کیلومتر مربع گردید وبخش های جنوب 111وسعتی برابر با  ورشدن چاههای نفتی کویت نیز باعث الودگی هوا در

 کشور تحت پوشش باران های اسیدی ومه دود قرار گرفتند . 

حتی رسوب دوده غلیظ دربخش های کویری شمال غربی کشورنیزگزارش شده است . براساس مطالعاتی که سازمان بهداشت 

کربنی ناشی از برابر عنوان طبیعی ومقدار ذرات سرطان زای  5جهانی برروی نمونه های آب و خاک انجام داده میزان سرب 

برابرافزایش نشان می دهد. بطورکلی آلودگی حاصل از جنگ نفت را می توان از 0سوخت ناقص نفت ،نسبت به مقادیر طبیعی ،

جمله بدترین نوع آلودگی ها در تاریخ حوادث  آلودگی در جهان به حساب آورد. کشورایران که درنیمی از خلیج فارس شریک 

وجهی از این آلودگی را به ارث می برد وهمچنان درمعرض خطرات آن قرار دارد.صنایع ،شهرها، است ، ناخواسته سهم قابل ت

همه جوامع محلی از تاثیرات این آلودگی مصون نماندند . آلودگی حاصل از حریق چاه های  بنادر، اکوسیستم های طبیعی و

 8میلیون هکتار اراضی کشاورزی و 1خته، بلکه نابودی نفت نه تنها سالمت دوازده میلیون وپانصد هزار نفررا به مخاطره اندا

میلیون هکتار مرتع وانهدام بسیاری از گونه ها و زیستگاه های حیات وحش را موجب شده است .  1/8میلیون هکتار جنگل و

ی از آلودگی برای جلوگیر اقداماتی را 0310وزارت نفت که از واحدهای بهره برداری فعالی درمنطقه برخوردار است، از سال 

خلیج فارس آغاز کرده است . درطول این مدت دربرابر تاثیرات تدریجی آلودگی برمحیط زیست اقدامات عقالیی زیادی به 

ارزشی نیزاندوخته است. ولی دربرابر اثرات ناگهانی جنگ نفت در منطقه خلیج فارس حتی  عمل آورده ودرنتیجه تجربیات با

 یز کارایی چندانی نداشت . تجربیات باارزش وسودمند آنها ن

  :عوامل آلودگی خلیج فارس

متاسفانه امروزه بسیاری از فعالیت های انسان پیامدهای غیرقابل جبرانی برای محیط زیست دریایی دارند بطوریکه تخریب 

محیط زیست دریایی، بسیاری از مناطق دریایی را تهدید می نماید. این تخریب از منابع متعددی ناشی می گردد که آلودگی 

  ها یکی از مهمترین آنها محسوب می شوند .

به موجب کنوانسیون منطقه محیط زیست دریایی خلیج فارس درکویت وتاثیرارگانهای ذیربط سازمان ملل متحد، آلودگی دریا، 

به وارد کردن مواد یا انرژی دردریا توسط انسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به تاثیرات زیان بخشی مانند تهدید 

نسان، ایجاد مانع درمقابل فعالیت های انسان درمحیط دریا، برهم زدن کیفیت آب دریا، سالمت ا زندگی آبزیان، اختالل در

 کاهش استفاده تفننی از آن ویا حتی اگر سبب احتمال بروز چنین خطراتی شود اطالق می گرددد . 

 :  عوامل آلودگی خلیج فارس را می توان درعنوان های کلی زیر جای داد

 اکتشاف ،استخراج، پاالیش و صادرات نفت آلودگی های نفتی حاصل از -
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 آلودگی های حاصل از تردد نفتکشها وشناورهای تجاری  -

 آلودگی های غیرنفتی حاصل ازدو مورد فوق ) فاضالب کشتی ها (  -

 ( فاضالبهای صنعتی وشهری   -)پاالیشگاه ها بندری شهری، فعالیتهای صنعتی، اثر سواحل بر و بستر تغییرات فیزیکی در -

 آلودگی های با منشا زیستی اعم از منابع مشخص ونامشخص  -

حمل ونقل یادفع مواد  آلودگی های حاصل از حوادث غیرمترقبه )نفتی وغیر نفتی( به انضمام آلودگی های حاصل از -

 خطرناک 

 آلودگی های حاصل از جنگ  -

 ،تری پوتیلن حاصل از رنگ کردن بدنه کشتی ها می باشد.  TBTازدیگر دالیل آلودگی دریایی، انتشار مواد حاوی 

مواد شیمیایی جدا شده از رنگ بدنه کشتی ها بصورت رسوب هایی درنزدیکی بنادر برروی هم انباشته می شود . همچنین 

رود به چرخه ممکن است با و به میزان زیادی وارد بدن پستانداران دریایی شده وTBTگزارش هایی حاکی از آن است که مواد 

 غذایی حتی به بدن کارگران کارگاه های تعمیرراه یابد .

بادرنظر گرفتن این نکته که بیش از نیمی از نفت خام وفرآورده های نفتی دنیا که توسط نفتکشها حمل می شود از تنگه هرمز 

بخیر ازسطح آن بیش از مقدار آبی عبور می نماید وبا توجه به این حقیقت که خلیج فارس دریای نیم بسته ای بوده ومیزان ت

دارد، به این  می جریان رودخانه ها به آن می پیوندد وبنابراین مواد آلوده کننده را تقریبا درخود نگه است که به صورت باران و

 نتیجه می رسیم که میزان بار آلودگی نفتی که به هر کیلومتر مربع سطح خلیج فارس تحمیل می گردد درمقام مقایسه بیش

 از مقدار متوسط جهانی وحتی بیش از مقداری است که اغلب دریاها را آلوده ساخته است . 

 :  آلودگی ناشی از حمل ونقل دریایی

درصد از حجم ترافیک نفتکشهای جهان را به خود اختصاص داده  31پایانه بزرگ نفت حدود  01خلیج فارس با داشتن حدود 

وخلیج فارس هر سال شاهد عبور نفتکش های بی شماری از این ناحیه می باشد.  است. تنگه هرمز، حد فاصل دریای عمان

درصد کل آلودگی نفتی این خلیج  85طبق مطالعات انجام شده آلودگی حاصل از حمل ونقل مواد نفتی درخلیج فارس حدود 

است. مواد نفتی ممکن است  برابر سهم آلودگی دراثر حمل و نقل دریایی درسطح جهانی 0تخمین زده شده است که حدود  ،

درهنگام بارگیری وتخلیه مواد نفتی، یا همراه با آب توازن ویا آب خن کشتی ها ویا دررابطه با سوانح نفتکش ها به دریا راه 

یابد . بخش اعظم آلودگی نفتی کشتی ها به علت شستشوی مخازن نفت ویا تخلیه آب آلوده به نفت مخازن توازن است 

کش ها محموله خود را تخلیه می نمایند برای متعادل نمودن وتوازن کشتی درحین سفر دریایی نیاز به پر .هنگامی که نفت

کردن مخازن خود از آب دریا دارند. نفتکش ها پس از وارد شدن به بندر جدید وقبل از بارگیری محموله نفتی، اقدام به تخلیه 

 ردن بقایای نفتی، آب آلوده به نفت رابه محیط دریا وارد می کنند . آب آلوده می نمایند. به منظور شستشوی مخازن وپاک ک

طبق آمار)) مرکز کمک های متقابل درمواقع   ردیف خطرناکترین منابع آالینده دریاها قرار دارد . سوانح دریایی نیز در

کشتی نفتکش  81مان تعداد آبهای خلیج فارس ودریای ع در 0288تا پایان فوریه  0283اضطراری دردریا(( از دسامبر سال 

کشتی غیر نفتی دچار سوانح معمولی ازقبیل آتش سوزی،به گل نشستن وواژگون شدن گردیده ویابا موانع تصادم نموده  51و

 اند . 
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 یکی از سوانح دریایی درسال های اخیر غرق شدن کشتی ساخاروف بود . 

در اثر 03/8/00کشور پرتغال به مقصد عربستان بوده در  کشتی کاپیتان ساخاروف که حاصل کانتینرهای مواد شیمیایی از

مایلی جنوب جزیره الوان غرق گردید. دراین  31انفجاری که دریکی از کانتینرهای آن صورت گرفت دچار حریق گردید ودر 

ا آبهای سطحی حادثه تعدادی از کانتینرها جمع آوری وبقیه به قعر دریا رفتند وبخشی از مواد شیمیایی وارد آب شده وابتد

لودگی با توجه به جریانهای آب ابتدا به نواحی ساحلی مجاور وسپس تا آوسپس الیه های نزدیک به بستر را آلوده کرد. شعاع 

 آبهای ساحلی ابوظبی کشانده شد . 

 کشتی ها و کانتینرهای مغروق می توانند خطرات مختلفی را به وجود آورند که عبارتند از : 

خطرات زیست محیطی ناشی از  -خطراتی دررابطه با فعالیت های اکتشافی واستخراج نفت  -با کشتیرانی  خطراتی در رابطه

 آلودگی به مواد شیمیایی . 

، تخلیه فاضالب کشتی ها می باشد. این پساب که محتوی  شناورها دیده می شود تمامی کشتی ها و آلودگی دیگری که در

بخش های نفتکش ها می باشد نیزعامل مهم دیگری درآلودگی منطقه خلیج  از دیگر نفت نشت یافته آب روغن موتورخانه و

 فارس محسوب می گردد.

 آلودگی ناشی از گسترش صنایع درخلیج فارس : 

کارخانه مختلف صنعتی بزرگ وتعداد زیادی کارخانه کوچک درسواحل وجزایر خلیج فارس تاسیس شده است.  011بیش از

از: کارخانجات پتروشیمی، انرژی اتمی، سیمان سازی ،آب شیرین کن ،لنج سازی ،کشتی سازی، تهیه بعضی از آنها عبارتند 

سردخانه ها، تصفیه خانه های فاضالب وآب اشامیدنی و... مواد زیاد حاصل از همه اینها  دریایی، غیر مواد غذایی دریایی و

شود. ازبین آنها فاضالبهای کارخانه های اتمی وپتروشیمی مستقیما ویا از طریق رودخانه ها به آب خلیج فارس افزوده می 

برای آب بسیار خطرناکند .خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس فاقد سیستم فاضالب هستندو اگر سیستم فاضالب دارند 

حال  ود . دراین ازتمام کشورها مقادیر زیادی مواد زاید فاضالبی وارد آب خلیج فارس می ش سیستم پیشرفته ای نیست بنابر

سواحل زده اند که اگر این تاسیسات به  حاضر بسیاری از کشورهای ساحلی خلیج فارس دست به احداث تاسیسات اتمی در

درستی اداره نشوند ویا در مصرف آب خلیج فارس جهت برودت دستگاه های اتمی زیاده روی شودمسلما درآینده نزدیکی 

 شاهد مشکالت جدیدی خواهیم بود . 

واستفاده از گازهای خطرناک شیمیایی درخالل جنگ تحمیلی توسط پاره ای از کارخانه های پتروشیمی معمول شده  تولید

است. بعضی از آنها کشنده، بعضی تاول زا وخفه کننده وبعضی ناتوان کننده هستند . این گازها به تمام موجودات زنده آسیب 

ده از این گازها در خلیج فارس بیش از هر منطقه دیگر رواج یافته است . می رسانند وبراساس کارشناسان محیط زیست، استفا

برابر،  311برابر، کبالت  0111میزان فلزات سنگین درآب خلیج فارس تاسف آور می باشد. میزان کادمیم درآب خلیج فارس 

زیادی از عناصر در ترکیب نفت  برابر آب دریاست . از آنجا که مقدار 0111هزاربرابر، نیکل  01برابر، سرب حدود 311روی 

حضور دارند ،آلودگی های نفتی مخصوصا آلودگی های ناشی از چاههای نوروز درباالبردن میزان فلزات فوق، نقش بسزایی 

 داشته است .

 آلودگی ناشی از رسوبات :

قشم دارد. درحال حاضر رسوبات ناشی از امور ساختمانی نقش عمده ای در آلودگی آبهای جزایر خلیج فارس بخصوص جزیره 

مقادیر زیادی از مصالح ساختمانی با شناورهای مختلف وروش های تخلیه غیر استاندارد راهی جزیره قشم می شوند که بخش 
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حمل ونقل به دریا ریخته می شود . همچنین در ایجاد بندرگاه ها والیروبی آبراهه ها وبنادر باز  زیادی از آن هنگام تخلیه و

رسوبات ممکن است به دریا ریخته شود. این رسوبات می توانند یک مسئله عمده برای محیط زیست دریایی مقدار زیادی 

حجم زیستگاه ها را نیز کاهش می  -که هزینه سنگین الیروبی دربردارد  -باشند. این رسوبات عالوه بر پرکردن آبراهه ها 

شید به اعماق جلوگیری می کنند. درنتیجه تولید اکسیژن به وسیله از نفوذ نور خور دهند. از طرفی این رسوبات آبها را کدر و

 گیاهان آبزی کاهش می یابد . 

 آلودگی حاصل از عملیات اکتشافی و بهره برداری :

درصدی که به  بهره برداری نسبت داده شده است جزء کوچکی از کل نفت ورودی به دریاها را 0/0درسطح جهانی سهم 

وجه به تعداد زیاد چاه هایی که در فالت قاره خلیج فارس حفر گردیده است فعالیتهای اکتشافی وبهره تشکیل می دهد. امابا ت

برداری نیز به عنوان منابع اصلی آلودگی درخلیج فارس به حساب خواهد آمد و بنابراین سهم عملیات اکتشافی در خلیج فارس 

 از درصد فوق زیادتر خواهد بود . 

 الیت های جنگ ایران وعراق :آلودگی های ناشی از فع

 0نوروز این سکو به شدت آسیب دید وروزانه حدود  3دراثر حمله موشکی به سکوی شماره  0350درروز هفتم بهمن ماه سال 

 331تعداد  0288تا پایان فوریه  0280هزار بشکه نفت وارد دریا شد وسپس حمله به سکوهای دیگر ادامه یافت. از ماه مه 

کشتی معمولی مورد حمله قرار گرفته است که برخی از این سوانح به آلودگی انجامیده وبرخی دیگر  081کشتی نفتکش و

 بدون بروز آلودگی بوده است . 

ازآخرین حوادث مهم درجنگ تحمیلی فوران عظیم و آتش سوزی چاه های میدان بهره برداری رشادت وحمله به نفتکش 

بق بررسی هایی که توسط کارشناسان وزارت نفت با همکاری شیالت وسازمان حفاظت بارسلونا درترمینال نفتی الرک بود . ط

کیلومتر سواحل استان هرمزگان شده و آبزیان بی  001محیط زیست بعمل آمده سانحه اخیر باعث آلوده شدن بیش از 

حال انقراض می باشد، مرده شماری از قبیل انواع ماهی ،میگو، خرچنگ، دلفین والک پشت و همچنین گاودریایی که گونه در

محل تخم ریزی و پرورش بچه ماهی هاست راه یافته  اند . آلودگی نفتی به حوزه های بی شماری که در منطقه وجود داشته و

وانبوه عظیمی از درختان حرا که به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی به شمار آمده ودر پرورش ماهی های جوان از اهمیت خاصی 

ت را آلوده کرده است. البته اگر چه غالب مواد نفتی خروجی از چاه ها ونفتکش ها دچار حریق می گردید میزان برخوردار اس

مشابهی از آن می سوخت ولی نباید فراموش نمود که دراثر احتراق ناقص مواد نفتی ترکیبات مضر دیگری تولید می شود که 

. دامنه ی  نهایتا انسان داشته باشد ت وخیم تری برسالمتی موجودات وممکن است به آب دریا و زنجیره غذایی به مراتب اثرا

آلودگی خلیج فارس به مواد نفتی آنچنان وسعت یافت که مسلما اثرات آن تا سالیان دراز براین دریا سایه افکن خواهد بود. 

ونفتکش ها تعدادی از مسئولین  نکته شایان توجه دیگر اینکه درزیر چتر آلودگی های نفتی حاصل ازحمالت هوایی به سکوها

نفتکش ها ویا کشتی های حمل مواد شیمیایی، مواد زاید خود را به دریا ریخته و توجهی به عواقب وخیمی که این عمل درپی 

گاو دریایی دراثر نفت به هالکت  11دارد، ننموده اند. دراین رابطه درهنگام  فوران چاه نوروز تعداد زیادی جانوران از جمله 

سیدند ولی بعدا اظهار شد که به احتمال نزدیک به یقین مقصر اصلی تانکری بوده که محموله ضایعات سمی خود را به دریا ر

 ریخته است .

 خلیج فارس، ایران واستراتژی امریکا

قدرتهایی که  ،میالدی 01از قرن  .ت جهانی داشته استیرباز تاامروز ، نقش بسیار حساسی درتامین امنیخلیج فارس از د

 منطقه بااین  .استراتژیکی این آبراه ولنگرگاه آن بهره گرفته اند هریک به شکلی از موقعیت ژئو ،برجهان حکومت کرده اند
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منطقه ای مشخص شده که بسیاری از اختالفات ومختلف وغالبا به هم مرتبط در سطوح ملی  ،اختالف ها ودرگیری های متنوع

 .ه ای بوده استقروابط آنها بایکدیگر ومناسبات این کشورها با کشورهای بدون منط ،های منطقهناشی از امنیت داخلی کشور

سال ایفاگر نقش جانبی  311این منطقه درگذشته شاهد حضور ونفوذ متناوب قدرتهای اروپایی بوده است . بریتانیا به مدت 

رس وبهبود موقعیت این کشور درنظام اروپایی ) بعداز صرفا از زمان افول قدرتهای اروپایی درخلیج فا درخلیج فارس بود و

که نیروهایش از خلیج  – 0200تا سال  ،نقش مسلط تعیین کننده ای درمنطقه ایفا کند . تسلط این کشور تکنگره وین(توانس

ایاالت متحده نیز طی جنگ جهانی دوم حضور نظامی ومشارکت  .به منطقه ادامه داشت -فارس وشرق کانال سوئز خارج شدند

امریکا  زاینده قدرت ملیفشد . رانگلستان درچارچوب همکاری های امنیتی دوو چند جانبه گسترش داد  با منطقه ای خود را

ای نظامی خود را بخشی از نیروه ،درنتیجه .عطا کرداتر برای مداخله منطقه ای و بین المللی  به مطلوابه آن کشور جایگ

 0درزمان جنگ جهانی دوم به حوزه خلیج فارس اعزام نمود .

ات خلیج فارس رادر راستای بامنیت وث ،درجلب کاالها وسرمایه های غربی ،وجود ذخایر عظیم نفت وگاز وموقعیت این منطقه

نگرانی داده است .مساله امنیت از زمان اکتشاف نفت همواره رامریکا قراکشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده  خارجیسیاست 

این کشورها برای یافتن متحد از میان کشورهای منطقه که برای . کشورهای قدرتمند بوده است  اساسی کشورهای منطقه و

شکلی نداشته اند م ،خود خواهان حمایت بیرونی بودند مدفع رقبا وحتی مورد حمایت قرار گرفتن دربرابر مرد ،حفظ ثروت ملی

غالبا براساس عملکرد بازیگران منطقه ای است که در جست وجوی حمایت خارجی به ،ورود بازیگران فرامنطقه ای  ،درواقع

دراین راستا ایاالت متحده به عنوان یک بازیگر  .عنوان وسیله ای برای برهم زدن موازنه قدرت به نفع خودشان هستند

به عنوان قدرت هژمونی سیاسی ونظامی غیرقابل انکار ،خلیج فارس گردید اما بعد از یک ربع قرن  بابی میلی وارد،امنطقه ای رف

تضمین دسترسی جهان صنعتی به منابع وسیع نفت و جلوگیری از کنترل سیاسی  ،در چند دهه گذشته .درمنطقه درآمد

ر منطقه شکل می داده است . درسراسر دوران منافع ایاالت متحده را د،ونظامی کشورهای دیگر براین منابع درخلیج فارس 

تالش  ،ان و عراق اهداف نخسترای ،ا بعد از فروپاشی شورویمسرد فوری ترین تهدید از جانب شوروی تلقی می شد . ا جنگ

ای پیش از آن که ناشی از دخالت کشورهای فرامنطقه  ،امنیتهای مهار امریکا را در منطقه تشکیل داده اند . ریشه های عدم 

اهای ارضی و اختالفات عقیدتی نشات می گیرد ولی ورود نیروهای فرامنطقه ای به صورت فزاینده عاد ،باشد از اختالفات مرزی

سیاست های توسعه طلبانه بعضی از رهبران خلیج فارس برای  ،اه عالوه براین اختالف .ای این بحران ها را تشدید کرده است

معموال برانگیخته از تحریک  ،این توسعه طلبی ها .رخوردهای ارضی و مرزی دامن زده استکسب برتری درمنطقه نیز به این ب

 ،پیروزی انقالب اسالمی ایران .هایی است که توسط قدرتهای فرامنطقه ای برای کسب اهداف حیاتی آنها صورت می گیرد

باعث بروز عوارض روانی وسیاسی  و مخرب این جنگ ها همه گیر تجنگ بزرگ درمنطقه با طبیع ماهیت آن ووقوع دو

برخی وجمهوری اسالمی ایران از نظر ایاالت متحده  .ه را پیچیده و مبهم ساخته استقگردیده که وضعیت امنیتی منط

موقعیت نظامی ایاالت  ،ایران نیز به همین ترتیب .کشورهای منطقه تهدید بزرگی برای ثبات خلیج فارس به شمار می رود

انزجار  فارس مورد انتقاد قرارداده و به خصوص از عملکرد ایاالت متحده درقبال خود اظهار نارضایتی و در خلیج متحده را

مهم تر از همه شرح جایگاه عمده کشورهای تولید  للی ومنموده کرده است . بررسی نقش کانونی خلیج فارس در نظام بین ال

فرامنطقه ای ) به ویژه ایاالت متحده ( درپی  ،کشورها وبازیگران اینع فکننده وصادر کننده نفت وتاثیر امنیت منطقه برمنا

حیاتی است که باید از آن محافظت شود وبه  عخاورمیانه دارای مناب ،به نظر وزارت خارجه امریکا،خواهد داشت . عالوه بر این 

دوم دکترین مونروئه به  پس از جنگ جهانی .شود یه برای سرمایه گذاری خارجی نیز اعالم مقعنوان مطلوب ترین منط

درطول  ،یکی از سیاست اصول خارجی امریکا ،خاورمیانه بسط داده می شود و به انگلیس نقش جنبی داده می شود . از این رو

 وارون کریستوفر ریان آزاد منابع انرزی درخلیج فارس بوده است .جاین کشور به حفاظت ازد شدن همتع ،یک ربع قرن بیستم

ی درسیاست خارجی امریکا می داند گرا استراتژی بزر سدستیابی بدون مانع به نفت خلیج فار ،پیشین امریکا امورخارجهوزیر 

                                                           
782،ص 12،تابستان 722قطبی در خلیج فارس ،راهبرد،ش  متقی ،ابراهیم ،شاخصها وچالشها الگوی امنیتی یک-7  
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ثبات وامنیت درخلیج فارس  حفظ دموکرات برآن اتفاق نظر خواهند داشت . بنابراین که دوحزب بزرگ جمهوری خواه و

ایاالت ،ووابسته شدن به نفت آن بوده است . از این روی  همواره یکی از سیاست های امریکا اززمان ورود این کشور منطقه

بادرک موقعیت حساس خلیج فارس بیش ترین حضور وسرمایه گذاری رادراین منطقه انجام  ،جهانیدوم متحده پس از جنگ 

ت برای اول تامین امنی .بعد از پایان جنگ جهانی سه هدف عمده را در این منطقه دنبال می کرد ،داده است . این کشور

استمرارصدور نفت ، دوم حمایت از کشورهای دوست و هم پیمان امریکا درمنطقه وسومین هدف آن جلوگیری از نفوذ شوروی 

پایدار نفت  درمنطقه بود . باافزایش روزافزون اهمیت نفت وذخایر آن ایاالت متحده به دودلیل نقش ویژه ای درانتقال مطمئن و

قتصاد دنیا را داراست وبا رشد فزاینده همگرایی اقتصادی بین قطب های مهم ااین که امریکا بزرگترین  ،نخست .ایفا می کند

توسعه منابع ملی فعلی  ،به سخن دیگر .رونق بازار امریکا از ثبات نظام های اروپایی وآسیایی متاثر می شود ،اقتصاد جهانی

دیگر این که در . یک هدف بنیادی برای این کشور درآمده است  وجدید انرژی برای گسترش اقتصاد سرمایه داری به صورت

واپسین لحظات سال های قرن بیستم وابستگی واشنگتن به نفت وارداتی افزایش یافت به احتمال زیاد برای آینده ای قابل 

میلیون  82/08معادل  ایاالت متحده بانیاز به نفت )،پیش بینی وابستگی امریکا به منابع کشورهای دیگر بیش تر خواهد شد 

دی ایاالت اسالمت اقتص،بنابراین  0شدیدا به منابع سوخت فسیلی وابسته است . ،درصد گاز طبیعی جهان 2/05بشکه درروز ( و

 نقاط جهان به توانایی مداوم دردسترس کافی ویکنواخت به عرضه انرژی وابسته است . اداره اطالعات انرژیمتحده وسایر 

تریلیون فوت مکعب گاز  00میلیون بشکه نفت درهر روز و 10/00، 0101یکا نرخ مصرف این کشور درسال امر دروزارت انرژی

ظره درعرصه تکنولوژی جهان می تواند دروابستگی به تطبیعی پیش بینی کرده است . هرچند پیشرفت های سریع و غیر من

بعید به نظر می رسد که از لحاظ امااهش دهد ،و گاز طبیعی رادر افق فکری آینده ک مسوخت های فسیلی همچون نفت خا

 ،نین شرایطیچدر. پیش بینی می شود که نیاز امریکا به نفت وارداتی افزایش یابد ،هزینه قابل رقابت با آن ها باشد .بنابراین 

دنیای صنعتی ودرحال توسعه وابسته به چند کشوری هستند که از موهبت طبیعی دارابودن ذخایر نفت وگاز طبیعی 

 سی به حساب می آیند . عمده کشورهای ذکر شده درخلیج فارلعرضه کنندگان اصلی انرژی بین المل ،رواقعدبرخوردارند و

 2/81به  0225درصد درسال  0/01رس در تولید جهانی نفت از واقع شده اند وپیش بینی می شود که سهم منطقه خلیج فا

 افزایش یابد .  0101درصد تاسال 

 0203در سال  .به نفت خام  وارداتی بیش تر گردیده است 0201وابستگی امریکا از زمان بروز شوک نفتی طی دهه  ،اکنون

نفت خام امریکا را تشکیل می داد اما درسال  درصد کل مصرف 30شوک قیمت های نفت وارداتی آمریکا حدود  نزمان اولی،

میزان واردات نفتی امریکا ،0111درصد کل میزان مصرف امریکا کاهش یافته است . ودرسال  30این میزان به سطوح  0281

ضمن آن که تا پایان  .درصد کل میزان مصرف در آن سال می باشد 15میلیون بشکه رسید که معادل  0/00به سطح روزانه 

ژاپن واروپا ، از طرفی  0.کا برسدیدرصد کل میزان مصرف درامر 51جاری وابستگی به واردات نفت خام ممکن است به  دهه

 و امیزان مصرف نفت خام اروپ .از موقعیت بیش تر درکنترل میزان مصرف نفت خام اروپا برخوردار بوده انددرمقایسه با امریکا 

میلیون بشکه درروز افزایش   1/0درحالی که مصرف امریکا طی این دوره ،ده است تقریبا بدون تغییر بو 0203ژاپن از سال 

لذا  .امریکا موجب گسترش سریع واردات نفتی این کشور گردیدداشته است لذا افزایش مصرف وکاهش تولید داخلی نفت خام 

روابط اقتصادی واستراتژیک خودرا با کشورهای خلیج فارس وسایر تولید کنندگان عمده نفتی تقویت  ،قدرت های جهانی

 خواهند کرد.

سهم نفت خلیج فارس دربازار جهانی با افزایش همراه خواهد بود وسبب هرچه وابسته تر شدن جهان به این منطقه خواهد 

هرگونه اختالل  ،بنابراین .ارج از منطقه خاورمیانه بسیار ناچیز استگردید . عالوه بر آن ظرفیت مازاد تولید نفت خام درخ

                                                           
ای گزارش شورای اتالنتیک آمریکا به دولت جرج دابلیوبوش ریس جمهور آمریکا پیرامون مسایل ایران وامریکا ،ترجمه وپژوهش ه-7

  82،ص7322علمی ومطالعات استراتژیک خاورمیانه ،تهران ،بهار 
،آذر 92،تحوالت بازار نفت شماره 8227بین المللی انرژی در واشنگتن دی ،سی در سپتامبر سخنرانی هرمان فرانسیسن ریس موسسه-7

932،ص 7322  
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بادرنظر گرفتن این که ،درعرصه نفت خام تحت این شرایط عواقب بسیار وخیمی رابرای اقتصاد جهان وامریکا خواهد داشت 

قدرت  ،بنابراین .بوده استروز  میلیون بشکه در 0/0به نفت خاورمیانه به لحاظ حجمی  0111وابستگی نفتی امریکا در سال 

کشورهای خلیج فارس وسایر تولیدکنندگان عمده نفتی تقویت  استراتژیک خودرا با ،های جهانی به ویژه امریکا روابط اقتصادی

 خواهند کرد .

که  یک میان خاورمیانه وخلیج فارس می باشد به همین دلیل استژپیوند استرات ،یکی دیگر از دالیل حضور امریکا در منطقه

. نقش اساسی وفعال داشته باشند  ،یل اند دراین منطقه حساساها ایاالت متحده امریکا م راس آنر د غالب کشورهای بزرگ و

 دیوئیل بود که درپی موافقتنامه کمپ دیامکمل بی طرف ساختن مصر دشمن دیرینه اسر ،خنثی سازی قدرت عراق درواقع

کشور  ،اکنون .اساسی از سمت شرق تضمین کرد تبرابر خطرات و تهدیدا یک اسرائیل رادرژصورت گرفت وامنیت استرات

حضور امریکا  .ان استروجود ای ،اسرائیل ها نیز به آن دامن می زنندومهمی که تهدیدی اساسی برای اسرائیل به شمار می رود 

 ،باافزایش تقاضای نفت در جهان کاهش داده وحتی آن را کامل خنثی نماید .پرواضح است که  درمنطقه می تواند این خطر را

ن آمی تواند چه تاثیر مستقیمی در تحوالت ومسائل امنیتی ،ی ژهمچنین وابستگی واتکای جهانی به یک منطقه از نظر انر

زاد نفت تا آینده ای طوالنی از یک آتعهد امریکا به دفاع از متحدان خود درخلیج فارس وتضمین جریان ،داشته باشد . بنابراین 

منیت منطقه ای درخلیج فارس را که اایجاد یک سیستم ،، و پیوند میان حوادث خلیج فارس و خاورمیانه از سوی دیگر  طرف

از نظر امریکا  ،از دید این کشور ضروری است . حوادث وقایع اخیر ،بتواند با رهبری امریکا نظم وامنیت رادر منطقه برقرار سازد

امی ظلذا این کشور سیستم امنیتی افزایش حضور ن،وصلح و امنیت جهانی تلقی شده تهدید علیه امنیت وموجودیت امریکا 

سیاست امریکا ، طرح تهدید وایجاد کانون های بحران ،فروش تسلیحات ،تقویت حضور نظامی .درمنطقه رادرپیش گرفته است 

امنیت داخلی وخارجی وبخش عمده ای از اقتصاد  ،اگرگفته شود های آینده تشکیل خواهند داد . خلیج فارس را درسال در

 0جمله اغراق آمیزی نگفته است .  ،به نفت خلیج فارس وابسته است اامریک

، درحال حاضر  .ایاالت متحده رابه شدت نگران می کند،امنی دراین منطقه اآسیب پذیری غرب دربرابر تحریم نفتی ون

رشد ومدام اقتصاد هش ذخایر ونیز کاهش واردات نفت از ونزوئال وکانادا همراه با وابستگی امریکا به نفت خاورمیانه به دلیل کا

تجارت .خرید نفت برای اقتصاد امریکا بسیار باصرفه است  ،به عالوه،آن کشور وافزایش مصرف وانرژی درحال افزایش است 

بت خرید نفت از این کشور بیرون می روند بار ابکه باکشورهای تولید کننده نفت به امریکا این امکان را می دهد تا دالرهایی را

د غذایی وکاالهای مصرفی صادر می کند تا برای سالمت اقتصاد امریکا ا، مو حالت متحده به این کشورها سالاای،دیکر بازگردند 

به بانک  ،ین امربانک های امریکا نگهداری می کنند وادربازار کشورهای خلیج فارس ذخایر پولی خودرا  ،نقش مهمی ایفاکنند 

 ند . هها امکان می دهد تابه نوبه خود به کشورهای دیگر وام بد

متحدان آن را نسبت به تحوالتی  امریکا و ،باتوجه به وابستگی شدید کشورهای صنعتی به نفت منطقه خاورمیانه ،بدین ترتیب

سیاست خارجی امریکا  ،د از انقالب ایرانکه بر دسترسی آن ها به نفت منطقه اثر می گذاشت حساس نموده است . قبل و بع

نشان داد که وقفه در صدور نفت می تواند به  ،انقالب ایران برای نخستین بار. بر پایه حفظ جریان آزاد نفت استوار بوده است 

د و می سم قرار ندارد به کار گرفته شویبه وسیله کشوری که درمدار کمون ،عنوان یک ابزار سیاست خارجی و یک عامل فشار

این  .ازدست دادن ایران کنترل امریکا رابر میزانی از نفت اوپک غیرممکن می ساخت د برصدور جریان نفت اثر بگذارد .نتوا

مبنی بر این مقدمه است که نفت خون حیات بخش اقتصادکشورهای صنعتی وبسیاری از کشورهای درحال توسعه است  ،اصل

به همین جهت  .بحران دراقتصاد کشورهای غربی می شد وهر وقفه چشم گیر درجریان صدور نفت سبب افزایش قیمت ها و

نفت از خاورمیانه به طور وضوح یکی از حیاتی ترین عالئق  اظهار داشت : ادامه جریان 0318بود که هارد براون در اسفند 

                                                           
ور روشندل ،جلیل وحسین سیف زاده ،تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس ،مرکز پژوهش های علمی ومطالعات استراتژیک خا-7

712،ص 7329میانه ،تابستان   
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 ،به این ترتیب .هرعملی که مناسب باشد ازجمله نیروی نظامی به کار گرفته خواهد شد ،ماست که اگر جلوی آن گرفته شود

ه طور مثال ب .شد 0203حتی پیش از تحریم  ،ی از تولید جهانیددست دادن مقدار زیازایران باعث وقفه درعرصه نفت وا

( رسید ود  0280) 51درصد درسال  5/0( و 0281)  12درصد درسال  5/3درصد به  8/8امریکا از  یافزایش تولیدات صنعت،

سایر کشورهای صنعتی  تولیدات صنعتی درمورد آلمان غربی وژاپن و ،رشد شهاک .میزی کاهش یافتآبه نحو فاجعه  50رسال 

ستراتژی های امریکا درمنطقه خلیج فارس بر اساس حفظ ابراین اساس است که  .مالحظه بودی قابل تنیز در پی شوک دوم نف

وپروژه صدور انقالب درمنطقه که از سوی رهبران جمهوری  نریان نفت می باشد و چون وقوع انقالب اسالمی وبازتاب آجآزاد 

ان وسطح منطقه توسط امریکا شد و این رافیای ایمنجربه اتخاذ سیاست مهار انقالب درمرزهای جغر، اسالمی اتخاذ شده بود 

 مد که شامل موارد زیر می باشد : آمورد اجرا دربه مهار در ابعاد زیر توسط روسای جمهور امریکا 

کشورهای منطقه به جای  .دادن ایران که خود ایران هم به نوعی برخورد کرد که درانزوا قرار گرفترتالش برای درانزوا قرا -0

واین ، ج بازتاب آن برخورد منفی نشان داده که منجر به ایجاد شورای همکاری خلیج فارس شد امواز صدور انقالب و انتقال ا

 شورا رادر برابر ایران قرار داد . 

  ؛تسلیحاتی واقتصادی ایران از طریق کشور همسایه ی محاصره  - 0

  ؛برایران و مسلح کردن کشورهای هم مرز ایران  گتحمیل جن -3

 ؛به تسلیحات اتمی و شیمیایی  یاتهام کشور ایران به جهت دستیاب -8

 نوب خلیج فارس به واکنش سیاسی ؛ جتحریک کشورهای  -1

 خنثی کردن شخصیت ها ونیروهاوکشورهای حامی ایران ؛  -5

 اری های فرامنطقه ای درخلیج فارس ؛ کبرای توسعه هم اتالش امریک -0

 اد بیان های مقدماتی درمنطقه خلیج فارس ؛ ججهت ای اتالش امریک -8

 هت تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر خریداران نفت ایران ؛ جتالش امریکا در -2

 ارد کردن به صدور نفت ایران ؛ و خلل -01

  میلیون دالر .  0تصویب  –طرح داماتو  –مهار دوجانبه  -00

 ی بریتانیا درمنطقه :ژخلیج فارس واسترات

زیرا خلیج  ،که اشاره شد خلیج فارس به دلیل ارزش های خاص خود همیشه مورد توجه قدرت های جهانی بوده استنطور اهم

بعد از افول ستاره اقبال  .نقش تعیین کننده ای داشته ودارد ،فارس وتنگه هرمز درموازنه قدرت وبرتری های استراتژیکی جهان

حاکمیت  و ،تا مدتی حاکمیت مطلقی درمنطقه وجود نداشت ،خال قدرت فارس وبروز  جمنطقه خلی قدرت دریایی پرتغال در

دست به دست  ،ساحل نشینان خلیج فارس حاکم عمان و،روسیه ،انگلیس ،هلند افشاریه وزندیه و ،بین قدرتهای محلی صفویه

نیز برسر تصرف وتسلط بین خودشان ،واگر چه قدرتهای اروپایی نیز در این عرصه رقابت همگانی درگیر بودند  ،می چرخید

سرانجام انگلستان چیره شد و تا حدود  -مد آبه شرحی که خواهد  -تا اینکه  .رقابتها شدید بود ،خلیج فارس وتنگه هرمز

 دوقرن حاکمیتش رادر خلیح فارس تثبیت کرد . 
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لی در مقابل رقیب خود یعنی و ،با مساعدت شاه عباس صفوی موقعیت خوبی پیدا کرده بود ،انگلستان بعد از خروج پرتغالیها 

انگلیس منجر شد و سرانجام  تبه تضعیف هلند و تقوی ،تااینکه جنگهای چند ساله و حوادت داخلی اروپا،هلندی ها ناتوان بود 

 یادت دریایی انگلستان را به رسمیت شناخت . سمیالدی  0518هلند درسال 

میالدی به شکست انگلستان و حضور  0550واقع گردید که درسال دوباره جنگ جدیدی بین دو کشور ،میالدی  0553درسال 

قشم را  ،ن هلندی به سواحل ایران حمله بردهامیالدی ناوگ 0588اوت  08تا اینکه در ،مجدد هلندیها درتنگه هرمز انجامید

ریان به نفع انگلستان  ج،تغییرات حکومیتی درهلند وانگلستان  با 0582درسال  0.گرفتند و بندرعباس را گلوله باران کردند

 0503فرانسویها بودند که ابتدا درسال  ،رقیب بعدی انگلستان .تمام شد و انگلستان مجددا از موقعیت بهتری برخوردار گردید

تا اینکه  ،توانستند از شاه عباس دوم امتیازات تجاری وبازرگانی کسب کنند 0551به عنوان مبلغ به بصره وارد شدند ودر سال ،

توانستند از پیشروی فرانسویها جلوگیری  0051درسال ،سی ها پس از خروج هلندیها از خارک یم پس از یک قرن انگلسرانجا

ه هرمز و گدرگیر جنگ بودند ودامنه این درگیری به تن ادراروپ 0053تا  0013کشور بین سالهای  وبه ویژه اینکه این د ،نمایند

مله حدرعباس نفرانسوی به تجارت خانه کمپانی هند شرقی انگلستان در بخلیج فارس نیز کشیده شد وچهار کشتی جنگی 

اکمیت انگلستان درخلیج فارس حجریان رابه نفع  ،شکست فرانسه درجنگ ،امادرنهایت ،آنحا را تصرف و تخربب نمودند وبردند 

 اتمام کرد . 

مجددا خلیج فارس وتنگه هرمز  -که از تمایالت توسعه طلبانه برخورداربود -پلئوناوظهور ن 0082نسه درسال اوقوع انقالب فر

ی تقویت مخالفین انگلستان درخلیج فارس و هندوستان و ژاسترات ،درنتیجه فرانسویها ؛داد روهندوستان رادر کانون توجه او قرا

پلئون درقاهره به اتااینکه شکست ن ،کرده بودبه شدت انگلستان رانگران این جریانات  ؛نزدیکی به حکومت ایران را پیشه کردند

اهمیت خلیح فارس  .عقیم گذاشت طرح تصرف خلیج فارس و تنگه هرمز وهندوستان را،وشکست های بعدی او  0811سال 

ی جدید اقتصادی حفظ ژلذا ادامه حضور خودرا با اتخاذ استرات تفاوت باشد و آن بی همانع از آن می شد که فرانسه نسبت ب

باروسیه هم پیمان شد و  0821تااینکه درسال  ،وسعی کرد روابط تجاری خود را با منطقه خلیج فارس گسترش دهدکرد 

فروند ( برای  8کشتیهای جنگی خود را )0211هرمز وبصره ایجاد کند ودرسال  ،توانست خط کشتیرانی دریایی بین بمبئی

انگلستان بادو رقیب جدید  طقه خلیج فارس بشود .نولی هیچگاه نتوانست قدرت حاکم م ،بازدید به خلیج فارس اعزام کرد

لمانی ها با هدف تصرف بازار تجاری منطقه ودسترسی به مسیر آ شد.لمان وروسیه نیز در خلیج فارس روبرو آاروپایی یعنی 

 کشتی تجاری خود را که حامل ذغالسنگ وپارچه وفعالیتهای خود را آغاز کردند واولین  ،سیای شرقی وهند آارتباطی اروپا به 

قصد داشت امپراتوری خود را از بسفر  ،لمانآامپراتور  ،ویلهلم دوم0 .به بندر بوشهر اعزام داشتند گکاالهای دیگر بود از هامبور

قند خود را محصول  0888ها درسال  آلمانی3تا خلیج فارس گسترش دهد و دامنه نفوذ روسیه و انگلیس را تنگتر کند . 

و طرح  ،سپس امتیاز خاک سرخ ابوموسی را به دست آوردند ،انتر از قند فرانسه به بازار خلیج فارس وارد کردند و فروختندزار

قرارداد اجرای آن را درسال  ،ه بانک آلمانکدند تا ایندااحداث خط آهن اروپا به خلیج فارس و هندوستان رامورد بررسی قرار 

عثمانی ( طراح اندیشه ی احداث خط / 01/ فرانسویها و81 ،سرمایه آلمانی ها /11) .عثمانی وفرانسه منعقدکردبادولت  0822

یک بود وبه رابطه بین راه آهن و تغییر موازنه قدرت نظامی ژآهن مزبور ) فردریک لیست آلمانی ( دارای تفکر استرات

به آسیا را مطرح کرد ومسیر خط را از هامبورگ به وین و استانبول نوزدهم طرح راه آهن آلمان  نوی درنیمه قر ،اعتقادداشت

وسپس بغداد و بصره و از طریق ساحل شمالی خلیج فارس به بندرعباس وسپس گواتر وکراچی ونهایتا بمبئی و هندوستان 

 تعیین نمود . 

                                                           
92مسایل آن ،ص الهی ،همایون ،خلیج فارس و-7  
23خلیج فارس در عصر استعمار،ص -7  
724تفرشی ،سیدمجید،نقش آلمان در تحوالت خلیج فارس،مجموعه مقاالت سمینار بررسی مسایل خلیج فارس،ص-8  
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ستان که از خطر احداث آن نگران ز آن شد و انگلامقدمات اجرای طرح راه آهن فراهم می گردید که جنگ جهانی اول مانع 

دراین . دراین امر پیش دستی کرد و پیشنهاد احداث خط آهنی از اسکندریه تا خلیج فارس رابا هزینه کمتری ارائه داد  ،بود

هن آاولین کسی که از خط  .ر بودببه عنوان یک قدرت منطقه ای معت عن موقآزیرا در ؛دولت عثمانی تعیین کننده بود ،میان

که به این  تاس نمقاصدی پنها ،پشت پرده ی این خط  :))لرد کروزن بود که طی نامه ای نوشت ،نی ها اظهار نگرانی کردآلما

 0 ((ید .آآلمان دری منجر خواهد شد که دولت عثمانی به صورت یک دولت تحت الحمایه 

لمانی آنها درمسائل داخلی ایران منجر شد . حضور واسموس آلمان شدت گرفت و این امر به دخالت آرقابت بین انگلستان و 

ارائه تصویر مطلوبی از  ،عشایر نفعالیت آلمان ها دربی ،درمناطق جنوبی کشور و مجاور مرکز حکومت انگلیس یعنی بوشهر

جملگی موید  ،یان داشتندها با تکیه برسوابق سویی که نزد ایران نامطلوبی از انگلیسی رئه تصویاها دربین ایرانیان و ار آلمانی

زیرا درآن موقع هم نفت ایران برای  ؛ایران بود هرقابت شدید بین دوقدرت یادشده برای کنترل و اعمال نفوذ دردستگاه حاکم

ن نقش تعیین کننده ای درحوادث منطقه آشمال خلیج فارس به  جنگ تعیین کننده بود و هم موقعیت جغرافیایی ایران در

عملیاتی را به نام کارون طراحی کردند که با  ،برای ضربه زدن به منافع انگلستان درخلیج فارسلمانها آنگ غاز جآدر .می داد

سیاسی عبارت بود از : انهدام  –طرح نظامی  ناهداف ای .دشغاز آ 0208درسپتامبر  ((فرتیس کالین))مسئولیت فردی به نام 

ر علما ومراجع ظجلب ن، تصرف وبهره برداری از آبادان  ،ستانزخو رد وانگلستاننفت ایران لوله های نفتی وانبارهای شرکت 

 ،نیز یکی از اهداف هیتلر منگ جهانی دوجدرعراق برای صدور فرمان جهاد علیه انگلستان ؛ که سرانجام توفیقی نیافت . در

آن کشور برمنطقه خلیج  سترسیدنگ اول ودوم جهانی مانع از جدسترسی به ذخایر نفت خلیج فارس بود که شکست آلمان در

روسها به  ه هرمز وهندوستان به حساب می آمد.گفارس شد . دولت روسیه رقیب خطرناکی برای انگلیس درخلیج فارس وتن

سعی داشتند به جنوب ایران نفوذ کنند  ،همچنین بازارهای ثروت هندوستان دسترسی به آبهای آزاد جنوب ایران و قصد

ت وگزارش شیک مهندس روسی به هرمز قدم گذا 0821درسال  .تلف مراقب رفتار روس ها بودوانگلستان نیز به روشهای مخ

دهانه خلیج فارس پیدا کرد  ازاین تاریخ دولت روس توجه زیادی به جزیره هرمز و؛جامعی برای دولت متبوع خویش تهیه نمود 

برای بررسی مسیر راه آهن  ((هیات جغرافیایی))هیاتی را تحت پوشش  0211وبه فکر پایگاه دریایی درمنطقه افتاد درسال 

چون بندرعباس وچاه بهار ،روسیه به ایران گسیل داشت وهدف اصلی این بود که روسیه رابه یکی از بنادر جنوبی خلیج فارس 

عت دردستگاه حکومتی ایران به منظور ایجاد ممان شروسیه به جنوب ضمن تالمتصل کند . انگلستان برای جلوگیری از نفوذ 

ه های نفوذ دوقدرت زظر برتقسیم ایران به حواکه ن 0210داد راز استراتژی تطمیع نیز استفاده کرد وبا انعقاد قرا ،های سیاسی

عوض  ولی در ،ن کشور قراردادآزیرا مناطق دارای ارزش اقتصادی وسیاسی رادر حوزه نفوذ  ،عمال روسیه رامتقاعد نمود،بود 

بعد ازحاکمیت رژیم کمونیستی  .حوزه نفوذ خود گرفت اکه دارای ارزش استراتژیکی بود درمناطق جنوب شرق وتنگه هرمز ر

ترتیبات جلوگیری از نفوذ شوروی به جنوب راپیش ،انگلستان نیز هماهنگ باسایر دولتهای غربی به ویژه امریکا  ،شوروی در

تهدید ترومن رییس  .ایران باقی ماندندطق شمال غرب امن بعد از جنگ جهانی دوم نیز که نیروهای شوروی در،گرفت 

روهایش از ینبردن  بیرون وادار به استالین را ،افتاداتفاق ژاپن  م به حمله اتمی نظیر آنچه که درامبنی بر اقد امریکا،جمهور

 بدین ترتیب انگلستان و امریکا از نفوذ و حضور شوروی درمنطقه خلیج فارس مانع شدند .  ؛آذربایجان کرد

تا مدتها از حضور ونفوذ  ،چنین برمی آید که اوال انگلستان به عنوان قدرت صاحب نفوذ در خلیج فارس ،گذشت از آنچه

بلژیک درمنطقه جلوگیری کرده بود وخود همچنان قدرت  لمان و،آروسیه  ،فرانسه ،ازهلنداعم  ،سیاسی تمام قدرتهای اروپایی

ون رقابت قدرتهای یادشده ننیا حکومت ایران از این  رقابتها متاثر بود وبه کاثا ،ریای عمان باقی مانددبرتر منطقه خلیج فارس و

زیرا  ؛برای نفوذ درحکومت ایران وکنترل آن می کوشیدند ،لمانآفرانسه و ،روسیه ،تبدیل شده بود که بیش از  همه انگلستان

رداربود واز طرفی به صورت یک دولت ظاهرا ایران از موقعیت جغرافیایی برتری درسواحل شمالی خلیج فارس وتنگه هرمز برخو

ولی سواحل جنوبی  ،مستقل درمنطقه عمل می کرد ور قابتها هم نمی گذاشت زیر سیطره یکی از قدرتهای مزبور قرار گیرد

                                                           
تفرشی ،سید محمد ،نقش آلمان در تحوالت خلیج فارس -7  
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هداف دولت انگلستان اکمتر دچار رقابت قدرتهای جهانی واقع می گردید . ،خلیج فارس که درکنترل انگلستان قرار داشت 

سیاسی و  ،ونیز اهداف تجاری ،مدیترانه با هندوستان ن به عنوان مسیر ارتباطی اروپا وآیج فارس استفاده از موقعیت درخل

 ه امکان استفاده از سواحل وبنادر آن را به دولتهای دیگر نمی داد . کقه بود طتژیک درمنااستر

خلیج فارس به مجلس عوام  تحرکات روسیه و فرانسه درهمزمان با  میالدی و 0213در ،النس دان وزیر امورخارجه انگلستان

ی به وجود آمدن یک پایگاه دریایی یا یک بندرنظامی درخلیج فارس بوسیله  :ونه تردید می گویمگبدون هیچ :))انگلیس گفت

اناتی که امک با تمام قوا و ،از نظر من خطری بزرگ برای منافع بریتانیا است واگر چنین وضعی پیش آید ،هرقدرت دیگری

 داریم با آن مقابله خواهیم نمود . 

، اگر بگوییم اموال ودارایی صدها هزارتن  :لرد کروزن نایب السلطنه انگلستان درهند ووزیر امورخارجه آن کشور نوشته است

برداشته یا نابود اگر این حمایت درروی زمین یا روی کرانه ها  ؛گزاف نگفته ایم ،درخلیج فارس به وسیله بریتانیا حمایت شده 

النس دان وزیر امورخارجه  .دوباره به وجود خواهد آمد،وضع هرج ومرج آمیز سابق که با زحمت زیاد ازمیان رفته است  ،شود

 ،دولت خارجی درخلیج فارس ایجاد یک پایگاه دریایی یا ایجاد نیروی نظامی توسط هر)) :درجای دیگر می گوید ،انگلیس

 0اعالن جنگ ) به انگلستان ( تلقی خواهد شد .

انگلستان توجه خاصی به ایران داشت وبه دلیل وجود منابع نفت وموقعیت جغرافیایی آن که بین روسیه و هندوستان حائل 

یه روی به ویژه روس ،می کوشید تا بر حکومت ایران نفوذ داشته باشد ومراقب بود تا حکومت ایران به سوی سایر قدرتها ،است

 بریتانیا درهیچ جای جهان غیر از ایران )) :به مجلس عوام گفت 0283درسال  ،نیاورد . سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلستان

تنها  ن باشد وآبه خصوص نیاز نیروی دریایی  ،به قدری منافع نفتی به دست آورد که جوابگوی نیازهای امپراتورینمی تواند 

بریتانیا با کمک به ایالت محلی  .نفت را تحت کنترل خود درآورد تدریایی بریتانیا می تواند قیمدرایران است که نیروی 

ورد تابا استخدام افسران آبه دوالت ایران فشاروارد می ،ازنیروی آنها برای حفاظت از منابع ولوله های نفت استفاده کرده ،

انگلستان درمورد  .جنوب مبادرت ورزد حفظ منافع بریتانیا در برای،نیروی تحت فرماندهی این افسران  تیببه تر،لیسی گان

که گاهی به  -وحتی عمان رانیز ،کنترل خودش بود زیرا تقریبا تمام آنها در،سواحل جنوبی خلیج فارس چندان نگرانی نداشت 

کشوردیگری از هر  شعمان بی هنچنان درکنترل خود گرفت که امروزآ -صورت یک دولت مقتدر محلی سربلند می کرد

نیز دردست  کنترل بعضی از واحدهای ارتش عمان را،به طوری که افسران انگلیسی  ؛به انگلستان وابسته است ،درخلیج فارس

نتیجه انگلستان سخت نگران بود و می کوشید  در .برابر افسران عمانی هستند 0 ،دارند و افسران انگلیسی نیروی دریایی عمان

 0موقعیت و سیادت خود رادر خلیج فارس حفظ کند ؛  ،با اتخاذ سیاست های ذیل

درشاه افشار امحمود غزنوی و ن دورانزیرا سابقه تصرف در ،تضعیف ایران تا آن حد که دراندیشه حمله به هندوستان نباشد -0

 وجود داشت . 

 مان آل وفرانسه ،برای جلوگیری از اتحاد ایران باکشورهای رقیب نظیر روسیه  ،اتحاد باایران -0

 مشغول نمودن ایرانی ها وروس ها با یکدیگر ودرگیر کردن آنها به جنگ برای انحراف از توجه به هندوستان  -3 

 نظامی برایران و استفاده از آن به عنوان پایگاه وسپر دفاعی برای حفظ هندوستان –سلطه سیاسی  -8

 کسب امتیازات مختلف اقتصادی درایران -1

                                                           
9،ص  7332نشر دانشگاهی ، الهی ، همایون؛ اهمیت استراتژیکی ایران درجنگ جهانی دوم ، مرکز -7  

  8-رییسی طوسی ،رضا،نفت وبحران انرژی ،ج 8 ،انتشارات کیهان، 7333
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  .الزم برای فعال شدن بازرگانان انگلیسی درایران فراهم کردن تسهیالت -5

سیاسی وفرهنگی از منطقه خلیج فارس درجنگ جهانی دوم نیز همراه امریکا از  ،وه بر بهره جوییهای اقتصادیانگلستان عال

اه آهن ر قی متفقین یعنی روسیه استفاده کردند و از طریقتنگه هرمز و خلیج فارس و کشورایران برای پشتیبانی جبهه شر

این راه تنها راه تدارکاتی جبهه  ،که به نظر متفقینهه روسیه درمقابل آلمان فرستادند؛سراسری تدارکات ونیرو برای تقویت جب

مورمانسک  .متفقین مسیرهای بنادرویا امنیت نداشتنددیگر چندان قابل استفاده نبودند، زیرا مسیرهای؛روسیه بود

ولی از بین ،داردانل ومسیر هند و افغانستان را مطالعه کرده بودند سیاه وتنگه های بسفر ووآرخانگلسک ووالدی وستک ودریای 

روسیه تشخیص داده بودند . درآن زمان چرچیل نخست  ن راه برای تدارکات جبههها خلیج فارس وایران را مناسبتریهمه آن

وی از طریق ارخانگلسک وجود نظامی به شوراشکاالت ودشواریهای عظیمی که درحمل کاال وتدارکات :»گفتوزیر انگلیس 

به طور خارق  ،طریق ایران به شوروی داشت ؛وبه خصوص امکانات سوق الجیشی آن، باعث شد که فرستادن این کمک ها از

 العاده ای مورد توجه قرار گیرد . 

حمله آلمان به شوروی ایران به خاطر  0280درسال :»درمجلس عوام گفت 0281درسال  ،دن وزیر امور خارجه انگلستانای

این تنها به خاطر آن بود که ایران پل ارتباطی ما با سایر مناطق امپراتوری بود ، بلکه بیشتر  ،اهمیت سوق الجیشی کسب کرد

  «یه بود .سن تنها راه قابل استفاده بین ما وروار، ایاز آن جهت بود که به جز راه قطب شمال

براثر مشکالت ناشی از جنگ جهانی  ،ارس وتنگه هرمز تثبیت کرده بودک به دوقرن برخلیج فار خودرا نزدیکه اقتدانگلستان 

واز طرفی باتوجه به اینکه امریکا )  هم پیمان ،قدرت روبه افزایش شوروی  ،قادر نبودن به حضور علنی برای اداره منطقه ،دوم 

 ازنیروهایش را ،درمقابل گسترش نفوذ شوروی بایستد.وفادار به انگلیس ( قدرت کنترل خلیج فارس راداشت ومی توانست 

امریکا نیز  .ایی جهان ) امریکا ( داددری را به قدرت جدید جای خود 0200سال  از خلیج فارس فراخواند و شرق سوئز و

 شاه ایران و عربستان رانامزد این ماموریت کرد .  ،براساس سیاست جدید نیکسون مبنی برپرورش قدرتهای منطقه ای 


