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چكیده
افتتاح کانال سوئز ارتباطات دریایی را متحول کرد .این کانال که دریای مدیترانه را بهه دریهای سهرت متکهد کهرد ا
لحاظ گوناگونی تغییرات عظیمی را موجب شد .کانال سوئز راه ارتبها دریهایی یسهیا ر ارررها را ب هیار کوتهاه کهرده ر
دسترسی کشورهای ارررایی به م تعمراتشان در یسیا را یسانتر کرد .کانال سوئز به عله

موععیه

صهاغ جغرافیهایی

مینه ال م را نیز برای توسعه کشتیهای بخار در مقابد کشتیهای بادبانی فراهم کرد.
حقیق

ین اس

که در سال  9681م 9868/ق ر بعد ا افتتاح این یبراه تجارت میان یسیا ر ارررا بعد ا چههار عهرن

کشتیرانی در اعیانوس ها به دریاهای میان یسیا ر ارررا با گش  .اهمی

یافتن درباره دریای مدیترانهه ر دریهای سهرت ر

دریای سیاه یعنی دریاهای میان عاره ای تحوالت مهم سیاسی ر اعتکادی بهرای منققهه ر جههان همهراه یررد .بهه طهور
صاغ افتتاح کانال سوئز رعاب

میان کشورهای جهان در صلیج فارس را گ ترش داد.

این بررسی به مراحد حفر کانال سوئز ر با تابهای افتتاح ین در تحوالت دریانوردی میان کشورهای جهان به ریژه
در منققه صلیج فارس تا یغا جنگ نخ

جهانی ررداصته اس  .تحقیقات نشان میدهد کهه افتتهاح ایهن کانهال ریهدا

شدن رعبایی برای انگل تان ین هم در درره تفوق جهانی این کشور را موجب شد.
واژههای کلیدی :کانال سوئز دریای مدیترانه دریای سرت تجارت جهانی کشتی رانی صلیج فارس
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برای بهبود راه های ارتباطی میان ین هها شهده اسه .

مقدمه
در سال  9681م 9868/ق یبراه مشهور سوئز کهه

یكی ا کانال های ب یار مهم در این م هیرها کانهال

دریای مدیترانه را به دریای سهرت ریونهد مهی داد بها

سوئز بودا بنابراین ا

مان ههای ب هیار درر تهالش

رول فران وی ها ر تالش مکری ها افتتهاح شهد  .بها

شده بود که راه یبی میان دریای سرت ر مدیترانه بها
یمهده در شههر

شدن این م یر یبی تحولی ب یار مهم در سهه دههه

شود .ا کتیبه های باستانی بهه دسه

یصر عرن بی تم بهرای تجهارت جههانی بهود .کانهال

سوئز معلوم شد که داریوش هخامنشهی فرمهان داده

سوئز راه های دریایی میان ارررا ر یسیا را کوتاه تهر ر

بود« :ترعه ای میان رردصانه های بهه نهام نیهد کهه در

کههم هزینههه تههر کههردا بنههابراین کشههورهای بیشههتری

مکر جریان دارد تا دریایی که بهه رارسهی مهی رسهد

توان تند به یكدیگر دسترسی ریدا کنند.

حفر کنند» (غفاریان  .) 18 :9961هر چند ههردردت

بعد ا اکتشهافات دریهایی ارررهایی هها ر کشه

ر استرابون سابقه حفر این کانهال را بهه عقهب تهر ر

دماغه امید نیک در اراصر عرن رانزدهم میالدی بشر

مان نخائو فرعون مکر برده ر فرمهان داریهوش را

ا مرحله دریانوردی رارد مرحله اعیانوس نوردی شدا

تنها سندی برای مرم

این کانال در نظر گرفتهه انهد.

سهه ک کشههتی هههای اعیههان وس ریمهها تجههارت را ا

در هر صورت این کانال ارلیهه در طهول تهاریخ در

دریاهایی مثد مدیترانه ر دریاهای رنگهین اطهرافش

مواعهه متعههددی با سهها ی شههده اسهه  .در عکههر

ا سرت ر سهیاه بهه یب ههای رسهی تهر ر سهفرهای

بقلمیوسههیان اگوسهه

ارکتههاریوس ر تههرا ن نیههز

طوالنی تر گ ترش دادنهد .بنهابراین کشهورهایی کهه

تالش هایی صورت گرفته بودا رلی بعد ا اضمحالل

کشههتی سهها ی یهها تههوان اعتکههادی مناسههبی

صهود را

صههنع

نداشتند به تدریج ا چرصه تجهارت دریهایی جههان

ام راتوری ررم کانهال ارلیهه سهوئز اهمیه
داد (بیگدلی  36 :9939تا .)61

دس

با سقو ع قنقنیه به دس

صارج شدندا اما کانا ل سوئز بعد ا چهار عرن ررنه

سلقان محمهد فهات

تجارت در اعیانوس ها بار دیگر توجه سیاسهتمداران

در سال  9119م نه تنها م یر جاده های تجاری بلكهه

ر تجار را به دریاهای میان عاره ای جلب کرد .سهوال

م یر تاریخ بشر عوض شد .ترکان رک ا ت هلط بهر

اصلی این رژرهش ین اس

که نقهش ایهن کانهال در

این شهر تهاجم به ارررای شهرعی ر مرکهزی را یغها

بخشیدن این کانهال

کردند ر بر شبه جزیره بالكان عفقها ر شهمال یفریقها

به ارتباطات میان منققه ای چه تحهوالتی را موجهب

ت لط یافتند .ین ها با ت لط بر یفریقای شمالی مکر ر

تجارت جهانی چه بود ر سرع
شد؟

شام ع م

رایانی راه ادریه را نیز به دسه

گرفتنهد.

ترکان عالره بر حقوق گمرکی عوارض حمد ر نقهد
حفر کانال سوئز
ارتبا تجاری میان یسیا ر ارررا سهابقه ای ب هیار

سنگینی بر کاالها ب تند ر تجارت را بهرای اررراییهان
سخ

کردندا بنابراین اررراییان به فكر یافتن راههای

طوالنی دارد .راه های ابریشم ادریهه چهای ر غیهره

نوین افتادند ر کشتی های اکتشافی دربارهای ارررهایی

م یرهای شناصته شده ای بودند که شرق را به غهرب

راه های تا ه را ریدا کردند ر باالصره راه جنوب افریقا

مرتبط می کردند .در طول تاریخ تالش های ب هیاری

کش

شد (ارل ن بیتا 911 :تا .)988
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افتتاح کانال سوئز ر با گش

دماغه امید نیک یا راه جنوب افریقها بشهر

کانال مانند تنگه ب فر 9برای عثمهانی مکهر را دچهار

را ا مرحله دریانوردی رارد مرحله اعیانوس نهوردی

مشكد می کنهد (جهواهر کهالم  .)31 :9981بنهابراین

بر سر راه های نهو ر سهر مین ههای تها ه

همچنان کشتی های ر تی ر باری تا سوئز می یمدنهد ر

شده میان اس انیا ر ررتقال در چندان شد .این

ا ینجا م افر ر بار کشتی را با کارران های شهتر بهه

درگیری ها به جایی صتم شد که راپ دنیا را میان این

بنههادر دیگههر مههی بردنههد ر دربههاره بههر کشههتی سههوار

در عدرت دریایی تق یم کهرد (ااکهر ح هین :9981

مههی کردنههد .ایجههاد سههنگ فرشههی در بنههدر سههوئز ر

دریههانورد عههدیمی تههری ماننههد رنیههز

همچنین صط یهنی ب ین عهاهره ر اسهكندریه همگهی

داد .بهه ههر سهو در عهرن

برای این بود که این سوار شدن ر ریاده شدن ر درباره

شانزدهم مهیالدی/دهم عمهری کهه عرصهه بهر تجهار

سوار شدن بر کشتی را برای م هافران ر تجهار یسهان

رنیزی تنگ شده بود بار دیگر موضهو حفهر کانهال

کنند (.)Lord Hougton, 1869: 92

کش
کرد .رعاب
کش

 ) 919ر درله
موععی

صود را ا دس

سوئز مقرح شد که ین هم در حهد یر ر بهاعی مانهد
(بیگدلی .)61 :9939
در اراصر عرن هیجدهم میالدی/سیزدهم عمهری
نارلئون بنارارت نه تنها ارررا را درگیهر جنهگ مجهدد
میان فران ه ر انگل تان کرد بلكه رای شرق را نیز به
این درگیری ها با کرد .ار برای یسهیب رسهاندن بهه
منههاف انگل ههتان بههه سههرام هنههد ر مکههر رفه  .در
سال های یصر عرن هیجدهم مهانی کهه ار بهه مکهر
لشكرکشی کرد به یكی ا مهندسان صود به نام لورر
( ) Le Pèreسفارش طرحی برای حفر کانال سوئز را
داد .لورر به غلط نتیجه گرف

که سق دریای سرت

ا سق دری ای مدیترانهه مرتفه تهر بهوده ر احهدا
کانال ا حیث فنی غیرممكن اسه  .بعهدها مهنهدس
دیگری اشتباه ار را کش

کردا رلی همهه تهالش هها

برای حفر کانال بها مقارمه

محمهدعلی ( 9381تها

 9611م 9968/تهها  9889ق) راشههای مکههر ر البتههه
انگل تان رربه رر شد (لوت كی .)891 :9918
بدرن شک م حمدعلی راشا در ابتدای عرن نو دهم
میالدی/چهاردهم عمری یكی ا ررشنفكرترین حكام
عکر صویش بود .ار که بهه فكهر اسهتفاده ا علهوم ر
معارف غربی بود تالش کرد برای مکر ارتشی منظم
تربی

کندا اما درباره کانال سوئز معتقد بهود کهه ایهن

سعید راشا که در سال  9611م 9831/ق بر تخ
مکهههر نش ه ه

درسهههتی صهههمیمی بههها فردینانهههد

درل ک 9611( )Ferdinand de) Lessepsتا 9611
م 9889/تا  9991ق) مهندس فران وی داشه  .بهر
اساس این درستی درل ک امتیا نامه ای برای حفر
کانال سوئز ا سعید راشا دریاف
سههرع

کرد .انگل تان بهه

بههه ایههن موضههو راکههنش نشههان داد ر لههرد

رالمرسههتون ( ) Palmerstonر یههر امههور صارجههه
انگل تان گف  :ان داد کانال سوئز بهه رسهیله شهن
اجتناب نارذیر اس ا اما درل ک به استامبول ر لندن
سفر کرده ر انگلی ی ها را متقاعهد کهرد کهه بهیش ا
همه ین ها ا احدا

کانال بهره مند صواهند شدا یرا

این کانال انگلی ی ها را به م تعمراتشان نزدیهک تهر
می کند (دل ی  16 :9919تا .)81
حكوم

مکر همه اراضی ر معادنی را که بهرای

ساصتمان کانال ال م بود بالعوض به کم انی راگذار
کرد .مکر تعهد کرد که بهرای تهامین یب یشهامیدنی
شرک

ا نید کانال یب شیرین حفر کند .کم انی ا

ررداص

عوارض گمرکی معاف بودا همچنین مکهر

متعهد شده بود که چهار رنجم کارگران مورد نیها را
در اصتیار شرک

بگذارد .کارگرانی که باید بهه طهور

رایگان کار می کردند .مدت امتیا نودرنه سهال بهود.
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سهام کم انی که

در نوامبر  9616م 9831/ق فهرس

اسماعید راشا رردی ( ) Giuseppe Verdiیهنگ ها

 111هزار سهم  111فرانكی (در حهدرد  81میلیهارد

مشهههور ایتالیههایی ارههرای ییههدا ( ) Aidaرا بههه ایههن

ریال) 8بود عرضه شد .این سهام بین فران ه راشای

مناسب

ر هزینهه جشهن بهرای مکهر 111

مکر انگلیک عثمانی ررسیه یمریكا ر راپ تق یم

میلیون فرانک (در حدرد  11میلیارد ریال) تمام شد

ر چهون

(لوت ههكی  .)896 :9918در سههال  9631م 9818/ق

بهرای ارلهین بهار

رام ههای

شده بود .فران ه بیشهترین سههام را داشه
صدیو رول صرید سهام را نداش

سهاص

صدیو مکر اسماعید بهرای بها ررداصه

9

رامی به مبلغ  86میلیون فرانک (در حدرد  9میلیهارد

صارجی مجبور به فررش سهام مکر در کانال سهوئز

ر  111هزار تومان) ا فران ه عرض کهردا بنهابراین

شد .به فران هه ر انگلهیک ریشهنهادهایی ارائهه شهد.

صههرف نظههر ا تههامین مههین کههارگر اصههایر یب ر

رعتی هنو فران ویان در حال تردید بودند بنجهامین

معادن سعید راشا مجبور شد در حدرد نیمی ا سهام

دیزرائیلهی ) (Benjamin Disraeli

نخ ه

ر یهر

سههرمایه یعنههی  11درصههد را بههه درل ه ک ب ههردا د

رع

( .)Lawson, 1987: 61

( 1 )Rothschdsمیلیون روند (در حدرد  9میلیارد ر

در  81یرریهههد  88/9611رمضهههان  9831کهههار

انگلیک بدرن مشورت با رارلمان ا ررتشهلید

 811میلیون ریهال) 1رام گرفه

ر ا طهرف درله

ساصتمان کانهال یغها شهد .کهار اجبهاری نارضهایتی

 938هزار سهم کانال را صرید .در رایهان سهال 9631

عمومی را به همراه یررد ر در این بین انگل هتان ا

م 9818/ق انگلی ی ها کرسهی صهود را در شهورای

این نارضایتی بههره مهی بهرد .سهعید راشها در انویهه

اداری کانال سوئز اشغال کردند( .نجاتی .)91 :9981

/9689شههعبان  9831مُههرد ر جانشههین ار اسههماعید

انگلی ی ها به ردی درصدد مخالفه

بها اسهماعید

راشا در 91انویه همان سال عانونی را تکویب کرد

راشا بریمدند ر باالصره نیز موف شهدند کهه سهلقان

که کار اجباری در کانال را ممنو می کرد .در نتیجهه

عثمانی را به برکناری راضهی کننهد .ریهاض راشهای

ر در فاصله سال های

نفهوا مها رر بارینهگ انگلی هی

اداره کار برای درل ک سخ

 9689تا  9688م 9831/تا  9868ق کهار سهاصتمانی
تعقید شهدا امها درله

مکهر ر شهرک

حكمیه

بعدی ب یار تحه

( )Baringیها همهان لهرد کرامهر ( )Eral of Cromer
مشهور نم اینهده بریتانیها در مکهر بهود .ار در ارت

ام راتههههور فران هههههه را رذیرفتنههههد .در رئیهههههه

 9811/9636ق یر فشار صارجیان کابینه ای را بهر

/9686ربیهه االرل  9861ام راتههور حكههم کههرد کههه

سر کار یررد که بیشتر اعضای ین ا اررراییان بودند.

اسماعید راشا بای تی  61میلیون فرانهک (در حهدرد

مکریان این کابینه را «کابینه ارررهایی» لقهب دادنهد

لغهو

(نجاتی  .) 91 :9981رهک ا ین نهضهتی رطنهی در

مکهر بهه شهدت

مکههر بهها عنههوان «حههزب الههوطن» علیههه راشهها ر ر

مقررض شهد (بیگهدلی  961 :9939ر 969ا جنهاب

صارجی ها تشكید شد .در سال  9668م 9811/ق کهه

 91میلیارد ر  111میلیون ریال) بابه
بیگاری ب هردا د .بهه همهین عله

غرامه

 11 :9911ر .)11
سرانجام رک ا مشقات ب هیار کانهال بهه اتمهام

مبار ات مردم مکر علیه صدیو رع
یاف

مکهر گ هترش

انگل تان مداصله ر کانال سوئز را اشغال کهرد.
ت هلط انگل هتان دریمهد.

رسید ر در هفتم نوامبر  9868/9681ق طهی مراسهم

بدین ترتیب مکهر تحه

باشكوهی در حضور صدها تن افتتاح شد .به دعوت

انگلی ی ها رعده دادند که رک ا اعاده نظم تا سهال

افتتاح کانال سوئز ر با گش

 9666م 9911/ق مکر را ترک کندا اما حضور ین ها
تا اراسط عرن بی تم ادامه یاف .
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کشتیرانی ا اعیانوسها به دریاهای میان عارهای 19/

شمال شهرق مکهر عهرار دارد .در نیمهه راه دریاچهه
المره کانال را به در شاصه تق یم می کند که ع همتی

به هر صورت یكهی ا نگرانهی ههای کشهورهای
صنعتی به صکوغ فران ه موضو نظام اداره کانال
سوئز به ریژه بعد ا اشغال مکهر توسهط انگل هتان
بود .بنابراین در سهال  9661م 9918/ق بهه ابتكهار

ا کانال در شمال دریاچهه ر ع همتی در جنهوب ین
عرار می گیرد .کانال سوئز در طول تاریخ صهویش ا
عرن نو دهم به بعد چندین نوبه
شده اس

اصهالح ر تعمیهر

(نامی .)36 :9986

فران ه کمی هیون بهین ا لمللهی بهرای اتخهاا تکهمیم

افتتههاح کانههال سههوئز تجههارت دریههایی جهههان را

درباره استفاده ی اد ا کانال تشكید شهد .رهد کنهدی

متحول کرد .ایهن کانهال م هیر ارررهای غربهی را بهه

کهه

اعیانوس هند ا طری دریهای سهرت در مقای هه بها

این « کنفرانک نمادی ا ارج سلقه گری ارررا بر امور

8

( ) Paul Kennedyمورت ارررایی معتقهد اسه

کیپ تارن در جنوب افریقها صهدها مایهد دریهایی

که مخالف های انگل تان ین را بی نتیجه

کمتر کردا همچنین تا حدردی م یر ارررا بهه شهرق

گذاشههه » (کنهههدی  .)981 :9981در سهههال 9666

را نک

کرد ر م یر ارررا به چین را به یهک سهوم

م 9911/ق معاهده ای میان ایتالیا اس انیا ر هلنهد بهه

کاهش داد .به عالره کلكتهه را بهه انهدا ه  9ههزار ر

امضا رسید .ماده ارل این معاهده معین می کرد کانهال

 811ماید دریایی ( 8هزار ر  883کیلومتر) ر کراچی

ر چه در مان جنگ ر

را به اندا ه  1هزار ر  311مایهد دریهایی ( 6ههزار ر

جهان اس

سوئز یبراهی بین المللی اس
چه در مان صل

بر رری همهه کشهتی هها اعهم ا

تجاری یا جنگی بدرن توجه به نو ررچم با اس .
اعههدامات صکههمانه در کانههال ممنههو اس ه

ر هههی

کشوری ح م درد کردن ین را نهدارد .ایهن ریمهان
نامهه معهین مهی کهرد کهه کشهتی ههای جنگهی فقههط
رچهار ساع

بی

می توانند در ایهن کانهال توعه

کنند ر هی کشوری حه نداشه

در منققهه کانهال

سوئز به سهاصتن اسهتحكامات ر نگههداری نیهرر ر

 311کیلومتر) به انگل تان نزدیهک کهرد ( Wilson,

) 1939: 381-382ا بنابراین موجب با گشه

توجهه

اررراییان ا راه های اعیانوسی به راه های دریایی شهد
ر جانی درباره به م یرهای عدیمی بخشید.
در م یری که ا غرب مدیترانه به این کانال منتهی
می شد در سه منققه مال

ر جبهد القهارق ر رهورت

سعید انبا رهای مناسبی ا

غال در اصتیار کشتی ههای

بخار بود ( .) Fletcher, 1958: 559این کانال به عله

ایجاد انبار مهمات اعدام کند (ماله  18 :9988ر .)19

موععی

همه این عوامهد نشهان مهی داد کهه کانهال سهوئز در

برای کشتی هایی که بها سهرع

ارتباطات ر به ریژه تجارت جهانی تا چه اندا ه مهم

می کردند ایجاد می کردا ا جمله رجود بادهای دریای

اس .

سرت که عبهور کشهتی ههای بادبهانی را دچهار مشهكد

جغرافیایی صاصهی کهه داشه

مشهكالتی را

بیشهتری ا ین عبهور

میکرد ( .) Munro, 2003: 121بنابراین در سال 9631
اهمیت جهانی کانال سوئز
ا نظر جغرافیایی کانال سوئز دریای مدیترانهه را
به صلیج سوئز که شهاصه ای ا دریهای سهرت اسه
متکد می کند .این کانال در غرب شبه جزیره سهینا ر

م 9863/ق تنها ده درصهد کشهتی ههایی کهه بهه هنهد
می رفتند ا این م یر عبهور مهی کردنهدا امها در سهال
 9638م 9861/ق ایههن رعههم بههه سههی رهف ه
افزایش یاف

درصههد

( .) Fletcher, 1958: 561بنابراین گفتهه
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شههده اسهه

کههه کانههال سههوئز چههرصش توجههه ا

یلمان ا کشورهایی بود که ا افتتاح کانال سهوئز

کشتی های بادبانی به کشتی های بخار را موجهب شهد.

سود بردا با این حال سیاس

البته این موضو تنها مربو به شهرق نبهود بلكهه در

کانال سهوئز ر صلهیج فهارس بهه تهدریج مبتنهی بهر

کشتیرانی تمام دنیا تاثیر گذاش ا برای مثال کشتیرانی

درستی ر اتحاد با عثمانی شد .یلمان در امهور شهرق

استرالیا ا سهال  9681تها  9663م 9868/تها  9911ق

مدیترانه (لوان ) صواهان حفظ عثمانی شهد .امهری

هفده درصد رشد کرد .در این درره بیشترین سهود را

که ا کنگره سال  9661م 9919/ق برلین که موضو

کشههور انگل ههتان بههرد .اصههقالح مشهههوری بههود کههه

ین تق یم م تعمرات بود دیگر در کانون عالعهه درل

می گف  :کانال سوئز با رهول فران هوی هها ر حمه

ارررایی به صکوغ انگل تان نبود .درستی یلمان بها

مکری ها ر به سود انگلی ی ها ساصته شهده اسه  .در

عثمانی در ارج صود به طرح اتحاد راه یهن بهرلین بهه

سال ارلِ بعد ا افتتهاح ایهن کانهال تنهها یهک رهنجم

بغداد رسید که عرار بود تا بکره ر صلهیج فهارس ههم

کشتی هایی که ا کانال سوئز عبور می کرد به فران هه

کشیده شود .این طرح را می توان تنهها رعیهب راععهی

تعل داش ا در حالی که سه رهنجم ین هها متعله بهه

طرح کانال سوئز دان

 .اگر طرح راه یههن بهرلین بهه

انگی ههی ههها بههود .رلههی بههه مههررر کاهشههی در سهههم

بغهداد اجهرا مهیشهد مهی توان ه

انگل تان مشاهده می کنیما یعنی ا هشهتاد درصهد در
سال  9661م 9813/ق به هفتادرشش درصد در سهال
 9611م 9913/ق رسید .با رجهود ایهن ههی کشهور
مدیترانه ای نتوان

سهم انگل تان در مالكیه

کانهال

سیاس

یلمان در عبهال محهور

تحهول مهمهی در

شرعی ر صاررمیانه ای درل ارررایی ایجاد کند.

کانال سوئز و توسعه طلبی های روسییه در للیی
فارس

را به صود اصت کاغ دهد .مگر یلمان که  98درصد ین

چنان که گفته شد کانال سوئز دسترسی کشهورهای

را در سال  9191م 9986/ق به نف صویش صریداری

ارررایی را به شرق در چندان کردا اما تنها کشهورهای

کرد (.)Fletcher, 1958: 565-567

ارررایی نبودند که ا این کانهال بههره بردنهد .ررسهیه

اتحاد یلمان عاره ارررا را متحول کهرد .یلمهان بهه
سرع

عدرت ریدا کردا تا جایی که  81سال بعهد ا

کشوری ب یار رسی بود که بهزر تهرین مشهكد ین
دسترسی نداشتن فراران ر یسان به یب های ی اد بهود.

تاسههیک ام راتههوری یلمههان ایههن کشههور در حههد

مهم ترین بنادر ین در چند ماه ا سال یخبندان بوده ر

ام راتوری جهانی بود .بعد ا عدرت یافتن یلمان این

اعیانوس های مجارر نیز در سیقره غربی ها بود .ررسیه

کشور به کهانون م هائد ارررها تبهدید شهد ر دیگهر

با ایران ر چین ر هند نیز همجوار بودا اما انگل تان ا

کشورهای ارررایی تالش فرارانی کردند کهه بتواننهد

طری دریا به همگی ین ها راه داش  .بنابراین ررسیه

یلمان را با نظام های عدیم تقبی دهند .ناکامی در این

توسعه ارضی را دنبال کند تا صود

موضو

مجبور بود سیاس

موجب شد که ررابط بهین الملهد بهه جنهگ

را به یب های ی اد برساند .توسعهطلبی های ررسهیه یها

صههتم شههود .اتحههاد یلمههان سی ههتم

دریای سیاه ر دریای مدیترانه ر منققه بالكان

جهههانی نخ ه

به سم

کنگ هره ههها را ا بههین بههرد ر بههه جههای ین اتحههاد ر

بود یها بهه سهم

اتفههاق هههای سیاسههی ر دسههته بنههدی هههای کشههورهای

افغان ههتان ر سههرانجام هنههد ر صلههیج فههارس .همههین

ارررایی را به ارمغان یررد.

سیاس

ایهران ر بخشهی ا ایهران بهه نهام

توسعه طلبی ررسیه موجب شهد ایهن اراضهی

افتتاح کانال سوئز ر با گش

با مداصله انگل تان ا ایران جدا شود.

کشتیرانی ا اعیانوسها به دریاهای میان عارهای 19/

کانال سهوئز راه ررسهیه بهه صلهیج فهارس یسهان ر

جنگ کریمه یكی ا نمونهه ههایی بهود کهه بهرای

نزدیک شد ر به ردی کشورهایی همچون ررسیه ر

مقابله با توسعه طلبی ررسهیه اررراییهان را بهه یسهیا

یلمان ر فران ه به بزر تهرین رعبها ی انگل هتان در

کشاند .این جنهگ در سهال  9611م 9831/ق اتفهاق

این منققه تبدید شهدند .بهه دنبهال نگرانهی ا رشهد

افتاد ر ارلین جنگ بزرگی بود که ارررا برای دفا ا

حضههور سههایر کشههورها در صلههیج فههارس در  1مههه

منققه ای غیر ارررایی در ین درگیر شد .ایهن جنهگ

 9989/9119ق لهههرد لنهههزدارن ( )Lansdowneدر

در دریای سیاه ر بین ررسیه ا یک طرف ر انگلهیک

مجلک لردها گف

« ما باید تاسیک رایگاه دریایی یها

ر فران ه ر ترک های عثمانی ا طرف دیگر رت داد ر

ساصتن استحكامات در یكی ا بندرهای صلیج فارس

موضو ین توسعه طلبی ررس ها در منققه به بهانهه
حفاظ

را ا طرف هر درل

دیگهر تهد یهدی بهرای مکهال

ا اتبا ارتدکک عثمانی بهود .ب هیاری ایهن

بریتانیا به شمار یرریم ر البته باید با تمام رسایلی که

جنگ را سر یغا ررابط بین الملد جهانی در دنیهای

در اصتیار داریهم بها ین مقارمه

کنهیم» (کهاظم اده

جدید می دانند .بعه د ا جنهگ کریمهه تمهام تهالش

.)188 :9939

ررسیه بر سر این بود که در دریای مدیترانه حضهور
موثرتری ریدا کند (کندی  .) 889 :9981در کمتهر ا
سی سال رک ا جنگ کریمه کانال سوئز افتتاح شد
ر ررسیه توان

ا طریه کانهال سهوئز بهه نقها

کانال سوئز و رقابت در شرق دور
در عرن نو دهم میالدی/سیزدهم عمهری در کنهار
کشههورهای ارررههایی ر منههاط نفواشههان در یسههیا ر

دیگر ا جمله صلیج فارس دسترسی موثری داشهته

یفریقا در عدرت دیگر یعنی ایاالت متحده یمریكا ر

کانال سهوئز ررسهیه را بهه یر رههای

ارن رارد عرصه جهانی شدند .ایهن در عهدرت بهه

صههود بههرای رسههیدن بههه یب هههای گههرم رسههانید ر

مجموعه عدرت هایی ریوستند که در بین المللی شهدن

کشتی های ررسی ا م هیر سهوئز در صلهیج فهارس

ررابط میان کشهورها نقهش داشهتند .یمر یكها بعهد ا

باش د .در راع

رف

ر یمد می کردند .در سال  9119م 9991/ق نار

استقالل مان ب یاری را صرف حد م هائد داصلهی

کورنیلههوف ( ) kornilovبههه عکههد م ههقط جاسههک

صود کرده بهود ر در عهرن نهو دهم مهیالدی درله

بندرعباس لنگه بوشهر ر بکره به صلیج فارس یمد.

ایاالت متحهده یمریكها تهالش مهی کهرد کهه در عهاره

د ر همین سال شرک

تجاری ر کشتیرانی ررسهی (

Navigation

Steam

Russian

and tradin
 ) Companyایجاد شد که تالش می کرد صط م تقیم

کشتیرانی را بین ادسها ر صلهیج فهارس برعهرار کنهد.
کشتی راریاک ( ) Varyagنیز در همان سال به صلیج
فارس رارد شد .ررس ها در سهال  9118م 9981/ق
د ر بوشهر ر بکره کن ولگری بها کردنهد (احمهدی
 83 :9968تا  .) 91ر منارهای ررسی نیز در سال های
بعد به صلیج فارس یمدند .بدین ترتیب با با شدن

صویش توسعه ارضی داشته باشدا س ک به تهدریج
شرر به توسعه طلبی در سایر نقا جههان کهرد .بهه
دنبال همین سیاس ها بود که یم ریكا تماید ب هیاری
ریدا کرد که در هر در اعیانوس یعنی اطلهک ر یرام
نیرری دریایی داشته باشد .این تماید سرانجام منجر
به حفر کانال راناما شد .بعد ا افتتاح کانال راناما در
ارت  9191م 9991/ق عههدرت دریههایی ایههن کشههور
رسع

عظیمی یاف ا اما ریش ا ین نیز امریكها بهه

 /18رژرهشهای تاریخی سال رنجاه ردرم درره جدید سال هشتم شماره یک (ریاری  )81بهار 9911

اعیانوس یرام رارد شده ر توسعه طلبی های گ ترده ای
را در شرق درر انجام داده بود.
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کانال سوئز ممكن بود .هر چند نمی توان انكهار کهرد
که درل های ارررایی برای مقابله با ررسیه در شرق

م ئله ارن متفارت بود .این کشهور بعهد ا یهک

درر به ارن متكهی بودنهد ر هم كهاری بها ارهن در

درره انههزرای داصلههی ا نیمههه هههای عههرن نههو دهم

رابقه با چین صود فکد گ ترده ای ا همكاری های

میالدی/سیزدهم عمری رارد عرصه ررابط بین الملهد

میههان ین ههها بههود .چنههان کههه در شههورش سههال 9119

جایگاه مناسبی را در میان کشهورهای

م 9991/ق همان شورش بوک هور ( 1 )Boxorتنهها

در فاصله سال های

ایاالت متحده در رابقه بها امهور چهین ر شهرق درر

 9631تا  9191م 9863/تا  9998ق شش عهدرت بهر

صارج ا این منظومهه عهرار مهی گرفه  .بنهابراین در

سر نفوا اعتکادی ر سیاسی در غرب اعیهانوس یرام

کشور یمریكا ر ارن نیز در ررابهط بهین المللهی بها

با یكدیگر درگیر بودند .بریتانیا ر فران ه ر ررسیه ا

کشورهای ارررایی گره صوردند ر منافعشان به کانال

عدرت های عهدیمی بودنهدا امها یمریكها ر یلمهان در

سوئز ربط ریدا کرد.

شد ر توان

ب رتر جهان ریدا کند 6.در حقیق

مقای ه با دیگهران تها ه رار د بودنهد ر در هیهاهوی

در سال های یصر عرن نو دهم میالدی

در حقیق

ک ب عدرت سیاسی ر اعتکادی به شهرق درر رری

( 9616م 9991/ق) چههین بههه منققههه رعابهه

یررده بودند (  .) Kees van Dijk, 2015: 21در ایهن

انگل تان ررسیه ارن یمریكا ر یلمان تبهدید شهده

میان ارن نیز به عنوان عهدرتی شهرعی سهری تهر ا

بود 91ر سرانجام نیز تالش ررسی ه برای ملح کردن

سایر رعبا گ ترش می یاف .

منچوری بهه سهر مین صهود بهه جنهگ سهال 9111

ارن در سواحد شهرق یسهیا بها ررسهیه رعابه
داش

ر دامنه این رعاب

تا چین ههم کشهیده شهده

بود .باید توجه کرد که یغا صنعتی شهدن ارهن تها
حدردی هم مان با افتتاح کانال سوئز بهود ر ا ایهن
طری

میههان

م 9988/ق صتم شد 99.چنان که گفتهه شهد شك ه
ررسیه در این جنگ باعث شد که ررسیه ا سیاس
صود در شهرق یسهیا مهایوس شهود ر نظهر صهود را
درباره به سم

ارررا معقوف کند .به همین عله

ارن با کشورهای ارررایی که مهم ترین ین هها

ررسیه تالش کرد که در شبه جزیره بالكان دربهاره

انگل تان بود در تماس عهرار گرفه  .انگل هتان بهه

دصال هایی کند که این صهود یكهی ا علهد جنهگ

راسقه حضور در هند به ارن ب هیار نزدیهک شهده

جهانی نخ

بودا اما ناکهامی در چنهین مناعشهاتی

بود ر همكاری درباره دفا مشترک هند که نمونه ین

ر ن ر اعتبهههار ررسهههیه را کهههاهش داد ر مینهههه

عقد معاهده  9118م 9981/ق بود مینه صوبی برای

انقههالب هههای  9111ر  9193م 9988/ر  9991عههرا

ررابط در کشور مح وب می شد .اما باید توجه کهرد
که ارن نیهرری دریهایی صهود را بها الگهوبرداری ا

فراهم یررد.

98

ا نظر بررسی تحوالت دریایی با محوری

کانال

انگل تان ر نیرری مینی را به تقلید ا یلمان ساص ا

سوئز باید توجه کرد که در محدرده مانی موضهو

رههک در سههال هههای عبههد ا جنههگ جهههانی نخ ه

این رژرهش جنگ  9111م 9988/ق ررسیه ر ارن

نزدیك ی با هم ایگان ارررایی ررسیه نقش مهمی در
سیاس

ارن که به سم

ریش می رف

رریهارریی بها ایهن کشهور

ایفا می کرد .این نیز بها بههره گیهری ا

حائز اهمی
صورت گرفه

اسه  .در ایهن نبهرد کهه در شهرق درر
نیهرری دریهایی ررسهیه در سهاحد

اعیهههههانوس یرام م هههههتقر در رالدی رسهههههتک

افتتاح کانال سوئز ر با گش

کشتیرانی ا اعیانوسها به دریاهای میان عارهای 19/

( ) Vladivostokکارایی چنهدانی نداشه ا یهرا بهه

افزایش داد .توسعه طلبهی کهه ا عوامهد مههم جنهگ

درستی توسعه نیافته بهود .بنه ابراین نیهرری دریهایی

جهانی ارل شد .بنابراین ایهن کانهال بها با گردانهدن

ررسیه در بالتیک عا م این نبهرد شهد .راههی ب هیار

توجه ها به دریای مدیترانه ر دریاهای اطهراف ین ا

طوالنی که م هتلزم عبهور ا اعیهانوس هنهد بهود .در

عوامد مهم تغییهرات سیاسهی ر اعتکهادی جههان در

حین نبرد انتظار ین بود که نیرری دریایی ررسیه در

اراصر عرن نو دهم میالدی شد.

دریای سیاه با عبور ا سوئز صود را به میهدان نبهرد
برساندا اما چنین نشد (رالمر  .)981 :9913بنابراین

ری نوش

ا همههان نخ ههتین سههال هههای افتتههاح کانههال سههوئز

 .9تنگه ب فر در جنوب شهرعی ارررها ر جنهوب
که دریای سیاه را به دریهای مرمهره

استفاده های نظامی ر اعتکادی این کانال بهه سهرع

غربی یسیا اس

نمایان شد ر کشورهای جهان به بههره گیهری ا ایهن

متکد کرده ر ترکیه یسیایی را ا ترکیه ارررایی جهدا

م یر تا ه عالعه مند شدند.

می کند .این تنگه یكی ا مهم ترین مناطقی بود که در
عکر توسعه طلبی ررسیه مینه جنگ های متعهددی
را میان عثمانی ر ررسیه فراهم کرد .برای اطالاعهات

نتیجه
در جهان چند منققه رجود دارد که شاهر ههای
ارتباطی مردمان مح وب می شوند .ا ین میهان یكهی

بیشتر درباره این تنگه نگاه کنیهد بهه( :نهامی :9986
.)916

کانال سوئز اس  .کانال سوئز در مانی افتتاح شد که

 . 8در نیمه عرن نو دهم میالدی هر تومان ایهران

انگل تان در ارج عدرت ر سیقره

برابر بود با  98/1فرانهک فران هه ر چهون ههر یهک

سیاسی ر اعتکادی صهود بهود .بریتانیهای نهه چنهدان

هر یک فرانهک بها 981

ارررا با محوری

تومان برابر با ده ریال اس

در سال های یصر عرن نو ده م میالدی در ارج

ریال ایران برابر می شودا بنابراین اعداد اکهر شهده را

استعمار بر مناط ب یاری ا یفریقا ر یسیا ر یمریكا

در  981ضرب می کنیم تا معادل ریهالی ین مشهخص

ت لط سیاسی یها اعتکهادی داشه  .بنهابراین افتتهاح

شود.

رسی

 . 9برای اطالعات بیشتر درباره این جشهن بهزر

کانال سهوئز ایهن کشهور را بهه م هتعمرات صهود ر
با ارهای کاالهای صام ر صنعتی اش نزدیک تهر کهردا

در مکر نگاه کنید به.(Kees van Dijk.2105. 13-20) :

 . 1هر روند برابهر بها  81فرانهک اسه ا بنهابراین

اما سوی دیگر ماجرا این بود که کانال سوئز موجب
شد سایر ک شورهای جههان نیهز همهین دسترسهی را

نخ

داشته باشند .دیگر ال م نبود کشتی های تجهاری دنیها

ین را در  981ضرب می کنیم که معادل هر  9فرانهک

را درر بزنندا رک کشتی ها سری تر کاالهای تجهاری

در برابر ریال بوده اس .

به ریژه مواد غذایی را جا به جا می کردند ر ایهن بهه

 1میلیون روند را در  81ضرب کرده ر س ک

 . 1در اراصر سال  9111م درل

انقالبی ر غهرب

کشورهایی مثد یلمان ر فران ه ر ایتالیا یاری

ستیز جمال عبدالناصر مهندس محمد یونک را مامور

ب یاری می رساند .همچنین کانال سوئز ررسیه را به

کرد که درباره شیوه اداری ر ررش کار ر رظای

در

یر رهای دیرینه اش رساند ر صواسته ههای سیاسهی ر

کانال سوئ ز تحقی کند .ناصر در  98رئیه  9118به

اعتکههادی ایههن کشههور را در دریاهههای میههان عههاره ای

طور ناگهانی کانال سوئز را ملی اعالم کرد (اتحادیه

صنع

 /16رژرهشهای تاریخی سال رنجاه ردرم درره جدید سال هشتم شماره یک (ریاری  )81بهار 9911

.)963 :9919

هجوم بردند ر به این نحو جنگ یغها شهد .لشهكر

 . 8هر ماید دریایی (  ) nautical mileمعادل ههزار
ر  618متر اس  .برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:
http: .britannica. ://www
com/science/mile#ref204837

 .3چنان که یمریكا

یالسكا را در سهال  9683م

ا ررسیه صرید ر در دهه  9611م کوبار فیلی هین را
اس انیا صارج کرد .در سال ههای نزدیهک بهه

ا دس
جنگ نخ

جهانی ایاالت متحده یمریكا در چهین

نیز صاحب منافعی بود ر ب یار عالعه مند بود که بهه
سم

صلیج فارس ر هندرستان بیا ید .ههر چنهد کهه

این فعالی ها به سال های بعد ا در جنهگ موکهول
شد .برای اطالعات بیشتر درباره سیاس های یمریكا
در این درره نگاه کنید به (م تقیمی  998 :9939تها
991ا فرانک یل شوئد  811 :9969تا . )889
 . 6نخ ههتین صههط تلگههراف در سههال  9688م ر
نخ تین صط یهن در سال  9638م در ارن تاسیک
شد .تجارت صارجی این کشور که در سال  9611م
صفر بود در سال  9199م به  811میلیون دالر رسید.
 . 1در فاصله سال های  9616تا  9119م در چهین
عده ای که صود را بوک ور ( ) Boxorمی نامیدند عیام
کرده ر سفارتخانه های اررراییهان را در ركهن اشهغال
کردند .س اهی ا اررراییان که ا هف

مل

تشهكید

شده بود در تاکو ( ) Takouریاده شد ر رک ا تکرف
ركن به غارت شهر ررداص  .ا چین غرام
شد ر مجا ات شورشیان درصواس

گرفتهه

شد (درالنهدلن

.)911/8 :9911
 . 91برای اطالعات بیشتر دربهاره رضهعی

چهین

نگاه کنید به( :صیراندیش  911 :9968تا 989ا Kees

.)van Dijk, 2015: 245 -266
 . 99در سال  9111م ارنی ها بدرن اعالن جنگ
بر تاسی ات ررسیه در رورت یرتهور ( )Port Arthur

طرفین رارد منچوریهه ( )Manchuriaشهد .ررس هها
نارگان بالتیک صود را ا سهه عهاره عبهور داده ر بهه
صارر درر فرستادندا اما نیرری دریایی جهوان ارهن
در تنگه ت وشیما ( )Tsushimaکد نیهرری دریهایی
ررسیه را منهدم کرد .بدین ترتیب رابقهه ررسهیه ا
راه دریا عق شد ر چون صط سرتاسری سیبری هنو
ناتمام بود ر ارنی ها در نبرد موکدن ( )Mukdenهم
ریرر شدند ررسی ه شك

صهورد .رئهیک جمههور

یمریكا تئهودرر رر رله

( )Theodore Roosevelt

چون در فیلی ین ر چین منافعی داش

نمهی صواسه

که هی کدام ا در طرف ریرر عاط باشد .بنابراین
دصالهه ه

کههههرد ر بهههها عهدنامههههه رورت ههههمو

( )Portsmouthدر سهال  9111م جنههگ تمههام شههد
(رالمر .)981/8 9911
 . 98انقالب های کمونی تی ررسهیه در سهال ههای
 9111ر  9193م عدرت را ا دسه
کرد ر حكوم

تزارهها صهارج

بلشهویكی شهوراها را در ررسهیه بهه

رجود یررد.
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