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  سوی خليج فارسايرانيان آن

  پرفسور پيروز مجتهدزاده: نگارش

  خليج فارس  ايرانيان در

ه   :ايرانيان کرانه های جنوبی خليج فارس به سه گروه تقسيم می شوند رون ميان ساکنان اصلی و بومی منطقه،مهاجران ق

روه های اول ودوم    .روزگاران اخيرومهاجران ميالدی  ن سه گروه،گ ا  ازي م      حدود   ت ه دره اکنان منطق ا ديگرس ادی ب زي

  .توجهی ازگروه سوم همچنان ايرانی شناخته می شوندکه بخش درخوری لآميخته ويکی شده اند،درحا

  ساکنان اصلی و بومی منطقه

د،همچن            ارس را تشکيل می دهن يج ف وبی خل ه های جن اگون کران انه  گروه هايی که ساکنان اصلی بخش های گون ان نش

رن  (بيست وپنج قرنسال ازکه دوهزار )عراق(ميانرودان  از غير.ی خود را حفظ کرده اندهايی از اصل ايران ازميانه ق

يالد ت   يش ازم م پ ه جز   شش يالدی ب دهم م رن هيج ه ق ی  ا ميان ت عباس تين خالف رن نخس ق  )دوق ران تعل ه اي ته را ب  گذش

ار ديگر  وبيشتر)١(داشت ی تب يج     مردمانش ازاصل ايرانی هستند،دومنطقه تمرکزمردمان ايران اختری خل ه های ب درکران

وسرزمين بحرين  عمان شمالی-جنوب تنگه هرمزواقع درشبه جزيره مسندم،:فارس وجود دارد،اين دومنطقه عبارتند از

ره قطر واستان های      بحرين،مجمع الجزايرانی اش که افزون بربا تعاريف جغرافيايی باست ا  بخش باختری شبه جزي حس

ايی ((اين اثر،منطقه اخير،ازين پس،در.می گرفتسعودی را نيز دربروقطيف عربستان  ده  ))بحرين کرانه ای ودري خوان

  .می شود

  انسانهای نخستين کرانه های جنوبی خليج فارس

ا          ن دري ه های اي تانی درکران م   برخی تئوری ها اصل مردم خليج فارس را به درهم آميختن سه شاخه باس درهزاره ده

ان    )Dravidian(دراويديان:شاخه عبارت بودند ازاين سه . پيش از ميالد معرفی می نمايد ه درمي کرانه های مکران ک

ومی           ياهان ب ا س ژادان ي امی ن ه ح تان ک ره عربس به جزي ه ش ژادان داخل امی ن اکن شدند،س اتح س ای ف وچ ه -Eur(بل

Negrito( را در درون خود ترکيب کردند وايالميان جنوب باختری ايران.)ه های  برخی منابع سخن از اسکان گرو)٢

ا   .يار دارددسومری وفنيقی وبابلی در آن  ود ب نقشه سياسی خليج فارس در قرون نزديک تر به تاريخ ميالدی،نقشه ای ب
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يش از   ٣٣٠ – ۵۵٩(سراسر منطقه کرانه ای جنوب خليج فارس جناح جنوبی مشترک المنافع هخامنشی.طبيعتی ساده پ

يالد انه.را تشکيل می داد) م اجر از نش تقراردرخورتوجهی ازاعراب مه يج ای ازاس ای خل ه ه ه کران تان ب داخل عربس

د از ش دايش اسالم آغ يش از پي رن پ ه ق ا س ارس از دو ي مالی درعصرهخامنشی ).٣(ف ان ش ندم وعم ای مس سرزمين ه

  ).۴(بهمن بوديک ايرانی تباربه نام دارا پسرمالکيت در

  قلمرو ايران درآن سوی خليج فارس

يان ای   از هخامنش رای کشف راه ه ود را ب ايی خ ان دري دو ناوگ ی گرفتن ره فراوان ز به ه هرم تراتژيک تنگ ت اس موقعي

ايی پي ران و  دري ربه اي د ومص ده هن د دهن د ون يل کردن ارس گس يج ف انی   .خل ای آب رس ال ه تم کان ان سيس آن

سيستم قنات .معرفی کردند)دچهارکشوری که بعدها فدراتيو ايران راتشکيل دا(را به چهارگوشه گيتی))قنات((زمينیزير

اه هخامنشی    يالد    ۴٨٢ -۵٢١(در دوران داريوش ش يش ازم ارس معرفی شد          )پ يج ف وبی خل ه های جن ان وکران ه عم ب

  :درتأييد اين حقيقت می نويسد) John Wilkinson(دکتر ويلکينسن.خوانده می شود))افالج –فلج ((واکنون درآن ديار

است  ) King Solomon(همان شخصيت افسانه ای پيامبر سليمان)ود واسالمحضرت سليمان در روايات يه(سليمان((

ر باشد،اين    .درفرهنگ های باخترزمين شهرت فراوان دارد)سبا(که ارتباطش با ملکه  نايی کمت شايد چيزی که مورد آش

يد   انه ای جمش ود افس ا وج بهم ب ه ای م ه گون ليمان ب ه در ايران،س ت است ک م(حقيق ی شو)ج ناخته م ر ش ن .دبراب ه اي ب

يد =تخت سليمان(بود که پرسپوليس -برابر با سليمان-ترتيب،جمشيد ه هخامنشيان   )تخت جمش ا کرد،ن أله در   .را بن ن مس اي

ی پرسپوليس  ،هنگامی بود که وی در راه سفر ازبرخورد با تاريخ عمان اهميت دارد ه  -پايتخت هخامنشيان  -استخر يعن ب

  .)۵)) (بود -شهر واقعی سليمان-بيت المقدس

ه ويلکينس اه    آنچ وش ش ان داري يد جم،هم انه ای جمش ود افس ه وج ت است ک رد،اين حقيق ه نک ن بحث جالب،توج ن دراي

انه ای       .هخامنشی است که بنای تخت جمشيد رابه پايان برد يد افس ا جمش ودن ب ل يکی ب اين که داريوش هخامنشی،به دلي

باشد،درخور توجه وشايسته ) عهد قديم(امبر سليمان توراتهمان پيوجمشيد افسانه ای به دليل يکی بودنبا سليمان پيامبر،

ان              ولی داليل تاريخی.پژوهش است انه ای هم اه پيشدادی افس يد ش د جمش انع می کن ده را ق ه نگارن دی وجود دارد ک چن

وش  ود داري ی ب ايتای هخامنش ار     .،خش يان ت ز هخامنش اهنامه ج داديان ش ه پيش ده ک ه ش ت پذيرفت ن حقيق ته از اي يخ گذش

د        ))تخت جمشيد((پرسپوليس، یچه بناشايان توجه است که اگر.ندنبود ر ويلکينسن اشاره می کن ه دکت ان ک نام دارد وچن

کشف شده باستانی ثابت می کند که ساختمان تخت جمشيد ازسوی داريوش  بنايش به جمشيد جم نسبت داده می شود،آثار
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جامی  ((گفته اند که دارنده  ))جمشيد جم((را از آن جهت ديگراينکه جمشيد شاه افسانه ای .شاه هخامنشی به پايان رسيد

ه از  فرهنگ های ازهمين پيشينه است که حتی امروزنيز گوی های بلورين طالع بينی درهمه .بود))جهان نما تأثير گرفت

تبيين آثار کشف شده باستانی برای ما  که خوانده می شود،حال آن))جام جهان نما((فرهنگ و تمدن ايرانی وجود دارد و

اران را    ))جاده شاهنشاهی((می کند که داريوش شاه هخامنشی کسی بود که دستور داد نقشه  ان روزگ احداث شده درهم

د     شوش به سارد وسرزمين ه  از زی نقش کردن اخ تخت      .ای اطراف آن را روی صفحه ای برن زی درک ن صفحه برن اي

د    .داشتجمشيد برديواری خودنمايی  ژه         ازآنجا که صفحه ای سينی مانن ورين دررابطه ای وي ا بل زی ي د فل ا کاسه مانن ي

ه جامی داشت نشان             ))جام((درفارسی کهن وفارسی ميانه  ود ک اه ب ن داريوش ش ه اي خوانده می شود،ترديدی نيست ک

ه   تیديگراين که درافسانه های زرتش.دهنده جهان آبادان آن روزگاران ی    وشاهنامه ای آمده است ک اه ايران نخستين پادش

ی  اه               که دين ه داريوش هخامنشی،نخستين پادش ان می دارد ک اريخ بي ه ت اه بود،حال آنکه ک يد ش رسمی را پذيرفت،جمش

ه ب   داليل تاريخ ديگری نيزدرخور.ً پذيرفت ايرانی بود که دين زرتشتی را رسما ررسی  توجه اين استدالل وجود دارد ک

ن اثر  ايش اي ا در گنج ه آنه تهم ن،به  .نيس ای ويلکينس ه ه ه سي گفت ذارد ک ی گ اقی نم دی ب ات هرحال،تردي تم قن س

آن دوران ساکنان هخامنشی معرفی شد ومسلم اين که ايرانيان دردرعمان،همانند ديگرنقاط جهان،ازسوی ايرانيان عصر

  .کرانه های جنوبی خليج فارس بودندبومی عمان وديگر

د   سيستم قنات را به آنمنتشر شده توسط دولت عمان معرفی  ٩٣کتاب عمان  سرزمين به کورش هخامنشی نسبت می ده

  :واشارهع دارد

ورش (( ارس،بزرگک وری پ ده امپرات ان کنن راين ،بني يالد ب يش از م ارم پ ردرقرن چه د ودرزمين چس ره ش ه آن ي نتيج

  ) ۶)).(معرفی گرديد ودارايی منطقه فزونی گرفت))فلج((آبياری زيرزمينیسيستم مشهور

پيشرفت چشمگيری در کار دريانوردی داشتند وبندرهای )م٢٢۴تا  زميالدپيش ا ٢٧٠)(اشکانيان(ايرانيان عصر پارتيان

اختند    ارس س يج ف وب خل مال وجن ای ش ه ه ی درکران ر رونق انوردی .پ ان در دري ه آن اری ک ای   آث دن برج ان متم انس

انوردی را کشف   .نوز هم قابل تشخيص استiگذاشتند،فراوان و ر روی  نه تنها آنان راه های دري د وب د    کردن نقشه آوردن

ا  ه ه ی(وراه نام امج عرب ين      )راهن اور زم ای خ ه آب ه انوردی ب رای دري تواری را ب ای اس د وناوه ت کردن را درس

ه درکار  افکندند،ب انوردی لکه برخی نام های فارسی را ک اختر          دري ان های خاور وب د،همچنان در زب ار می گرفتن ه ک ب

)) سکان ((را ))سوکان ((و))راهنامج((پارسی باستان را دريای در))راهنامک((هم اعراب نوزاند،چنان که هگيتی زنده 
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ايی چون   ))بندر((به معنی ))بار((می گويند؛وهنوز هم واژه پارسی  ار + زنگ  ((را می توان در پی نامه اال  ((و )) ب م

ار+  رد ))ب تجو ک ره جس اوی  )٧(وغي اوبری را ن روی ن ان ني م اروپايي وز ه د) Navy(؛هن ی گوين کون.م ان س ت ايراني

ا در درکرانه های جنوب خليج فارس در درون پارتيان گسترش بيشتری گرفت وح دوران کومت ايرانيان براين کرانه ه

انيان   )م٢۴١-٢٢۴(دردوران پادشاهی اردشير بابکان.استحکام فراوانی پيدا کرد)م۶۵١-٢٢۴(ساسانيان ،سردودمان ساس

ه کرا       اجران عرب ب ه نخستين مه ود ک يج    ب ه های خل د  ن ارس روی آوردن ه  پسروی سردار  .ف اتيران ((آنان را ک ام  ))س ن

ازپس گرفت    داشت،شکست داد وکرانه های   ارس را ب يج ف ی          ). ٨(خل ه قلمرو ايران دازی اعراب ب ن حال دست ان ا اي ب

آنان را شکست سختی داد ومهاجران اعراب به کرانه های  ٣٠٩)-٣٢۵(شاهپور دوم .جنوب خليج فارس ادامه پيدا کرد

  ).٩(ی خليج فارس را متوقف ساخت،اگرچه اين توقف کوتاه مدت بودجنوب

نوعه     روه ش ه گ امی روی داد ک راب هنگ اجرت اع رين مه اريخ مهمت دازآن ت ره  ) Shanu a(بع به جزي ل ش از داخ

ه     اين مهاجرت در.خلی استقراريافتندعربستان دربخش کوهستانی شبه جزيره مسندم وعمان دا رد ک دا ک وع پي دورانی وق

ن    )اوايل قرن ششم ميالدی(ديان ازسوی ساسانيان  برسرزمين عمان ومسندم حکومت می کردندقبا ا اي وشايد دررابطه ب

ود      ان ب ه داخل عم ه عناصری از  مهاجرت ب ده ک تانی     ) Kinda(کن ه کوهس ه منطق ز ب ل ((ني ده  جب نزديکی واحه   در))کن

دند وريمی وارد ش اجران ديگر.ب انی وسرحدی مه ه در بخش بياي يون عضدعرب ک رود آمدند،فدراس ان ف   Azd)(عم

د از واقع زمينه های اوليه را برايجاد اين فدراسيون در.ود آوردندرابوج راهم   ای تشکيل کشورعمان دردوران بع اسالم ف

ازه    ميان مهاجران عرب راهی نيافت جز حکمران ايرانی منطقه،دربرخورد با اين اتحاد بزرگ قبيله ای.آورد ه ت آنکه ب

ان شناسان بسيارمعتبراست،با     .به رهبری ايلی خود آنان دهد –ای خود مختاری  واردان درجه ه ازعم دکترويلکينسن ک

اره   استفاده ازاسناد کهن،همچون تاريخ يعقوبی،تاريخ طبری وشماری ازاسناد چاپ نشده محلی،شرح گسترده ای را درب

انيا   ار ساس ندم درروزگ ای مس ه ه ان وکران ان برعم ونگی حکومت ايراني ه آن  چگ راب ب اجران اع ا مه ه ب ن ودررابط

ا دارد رزمين ه د .س ی کن اره م رب در  وی اش اجران ع ه مه ان و    ک ای عم ای دري ه ه ان وکران مالی عم ای ش بخش ه

تند  بسرحدات بيا وام   .انی خود مختاری کامل داش ان در ت در )  Tu am(پايتخت آن ا  وبن ان در ديب ه  ) Diba(بازرگانی آن ک

  ).١٠(ود وجزو شارجه است،قرار داشتخوانده می ش )Debah(اکنون دبه 

ارس    ودر) عمان(بخش داخلی مازونايرانيان حکومت مستقيم در يج ف ه ای خل ه      بخش کران ی ک ا اعراب د وب ه دادن را ادام

ی کننددر دگی م ش زن ن بخ هروندان اي ه ش ه ک اکنان منطق ر س د ديگ بالد  –،همانن ل ال ی اه ه عرب ی  –ب ده م خوان

د دند،رفتارمی کردن يدن .ش رای استحکام بخش يج فارس،خسرو ب وب خل ه های جن ان درکران اريخی ايراني ه حاکميت ت ب
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وزمين داران  دوطبقه نظاميانساخته وسازمان نوينی را زيرنظر انوشيروان ساسانی،سازمان حکومتی کهن را دگرگون

ود آورد ه وج ن دو.ب ه،اي ام درمنطق ه را آن هنگ واران((طبق ان((و )) اس د)) مرزبان ی خواندن تقيماً  .م ان مس آن

تقردر تاق((دربرابرفرماندارمس ان   )) رس ی عم ش داخل ع دربخ د  –واق ئول بودن تا.مس ام    رس ين ن ا هم ان ب ه همچن ق ک

ود     عمان وجود دارد،به سه دليل برای مرکزيت حکومت   درکشور ران درماسون انتخاب شده ب نخست اينکه رستاق    :اي

ا ((آسانی به بندر بازرگانی تاً  دسترسی نسب ونی  ))(اومان ان  .داشت ) صحار کن ران    پادگ ن   نظامی اصلی اي درنزديکی اي

اروی  ) Damstgerd(بندر،در دمستگرد رج وب ا  ودرب ود وبخش        در)Dama(دم ع ب ونی واق ه السيب کن نزديکی منطق

ای  ه ه وبی کران رار جن نوعه ق اجران ش ه اسکان مه تاق در قلب منطق ت؛دوم اينکه رس رل می گرف ر کنت ه را زي بطين

  ).١١(داشت

دارايرانی م ل پذيرفتن موجوديت مهاجران عرب وبه دنبا ل    دادن خود مختاری به آنان،فرمان اسون،شيخ کنفدراسيون قباي

اجر وان  عرمه ه عن والی((ب را ب وان  )) م ذيرفت وعن ا مأمور،پ ودار((ي ه وی داد)) جل ن واژه،.را ب ت  اي ا گذش ب

ه زمان،تغيير ه گون ه وب ده((شکل يافت وز) Julanda)) (جوالن ه هن د ک ی  هم دردرآم ين صورت تکرارم ه هم ان ب عم

ان شمالی     رهب (عربی بود در ))مقدم((درفارسی،و)) رهبر((برابر با مفهوم)) جلودار((عنوان.شود ه عم ل منطق ران قباي

وان جلودار،شيخ کنفدراسيون براعراب مهاجرسروری يافت       با دريافت ).ه می شوندهم مقدم خواندهنوز ن   .عن راه اي هم

  ).١٢(همزيستی ميان قبايل عرب را حفظ کندماندار می خواست تا نظم وعنوان،فر

دهای  پيدايش دين اسالم،به اعراب مهاجر اين امکان را داد که حکومت ايرانيان را درآن سرزمين را برافکنند،ولی  پيون

دا      ا دوام پي رن ه رای ق سياسی ميان سرزمين عمان وايرانيان کرانه های جنوبی خليج فارس به صورت های گوناگون ب

د      باقی ماندگان ساکنان ايرانی تبار.کرد ه دادن ار ادام دگی را درآن دي ان شمالی،دراين ميان،زن ين    .عم ان درب برخی از آن

ه ی منطق دند وبرخی ديگرپد جمعيت عرب اکن ش دس روزحفظ کردن ا ام ود را ت ی خ ايی ازاصل ايران ده ه ن از.ي ان اي مي

ازره    ی کم ل ايران يحوح    )Komazarah(گروه،اص ه ای ش يون قبيل يش از از کنفدراس ندم ب خيص   مس ل تش ه قاب هم

ت دين،عمربن          ).١٣(اس ه دوم راش وی خليف ارس ازس يج ف رب درخل ات ع تين فتوح ه نخس ادآوری دارد ک ای ي ج

ورت گرفخطاب، وحريره((وی.تص اران پيامبراز))اب المي رده    را ) ص(اس ه ک ارس روان يج ف ر خل تح سراس ه ف ب

ن    .خليج فارس گسترش داداسالم را به سراسر ابوحريره نخست جزيره بحرين را فتح کرد وازآنجا.بود ی اب حضرت عل

ه  )ع(ابيطالب ان     ،خليفه چهارم راشدين وامام نخستين مسلمانان شيعه،نخستين رهبراسالم بود ک ای سياسی عم ه جغرافي ب

رد  رد    وی يک از .توجه ک ين ک ان تعي اکم عم وان ح ه عن ن حکومت دوام  .سران فدراسيون اعراب عضد را ب اگرچه اي
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ه اصلی  دانی نداشت،ولی دان دايش کشورچن دکی پس از.کشترا  عمانپي ان ان اريخ ازحکومت عضدی عم سوی آن ت

  .خوارج سرنگون شد

ی   رت عل پاهيان حض روه ازس ن گ ا معاويه،  ) ع(اي رت ب گ آن حض ه درجن د ک وی در  بودن ت ام ردودمان خالف س

ر وريدند وسراس ددمشق،برهردوش ورش افکندن ه ش ارس را ب وارج از.خليج ف بش خ ازجن وی خ ه س ن خزيم م ب

ارمين امير انمرورودی،چه ه در خراس رنگون ش) ١۴(حکومت خزيم ه پس ا .دس ود ک ی ب تين ايران ی زوی نخس چيرگ

ام خوارج را       .اسالم برمنطقه خليج فارس،بدان ديار بازگشت ا قي ارس گسيل شد ت خازم ازسوی خليفه عباسی به خليج ف

اند  ار فرونش ان را از   وی تو.درآن دي ارس وعم رخليج ف ت سراس ابود     انس ان را ن ام آن وارج درآورده وقي گ خ چن

ازد س از).١۵(س ت    پ ه حکوم اره ب ازم دوب ه خ ود ک روزی ب ن پي ت اي ات بازگش ان وقاين ه در خراس  ٧۴٩(خزيم

س از .)١۶)(م دکی پ ورش خوارج، ان اندن ش ری از فرونش ام ديگ ا قي وی زنگي ی   س ک ايران ری ي ه رهب ه ب ن منطق

زنج ((معروف به ديگر د      ))صاحب ال ارس را درنوردي يس زنگيان،سراسرخليج ف ا رئ دکی جای      .ي ان پس ازان ام زنگي قي

ارس     .،به رهبری يک ايرانی ديگرداد خود را به قيام بزرگتری ازسوی قرمطيان روه سراسرخليج ف ن گ رل   اي ه کنت را ب

د    ه    .خود درآورده،اقتدارخود را تا حجاز و مکه گسترش دادن ياه کعب ان سنگ س ا     )حجراالسود (آن د وت ه بحرين بردن را ب

تند اه داش ال درآن سرزمين نگ ه ديلم .بيست س ام اميرمعزالدول ه ن ی ديگری ب ان ازسوی ايران ام قرمطي انده قي ی،فرونش

اريخ اسالمی،        .شد رای نخستين باردرت ارس راب رادرزاده وی،عضدالدوله ديلمی سراسرخليج ف ان  ضميمه قلمرو   ب ديلمي

  ).١٧)(م ٩٧٧برابربا  -ه ۶۶٧(ساخت )آل بويه(ايران

رد       )م١٠۶٣(هجری ۴۵۶درسال تح ک ان را ف ه ازسوی سلجوقيان کرمان،سرزمين عم م   .عمادالدول رن دوازده دراواخرق

عد زنگی يالدی ابوبکرس دوح شيخ سعدی(م ان )مم ان فارس،عم ای ديگر،ازاتابک يج کرانازوبخش ه وبی خل ای جن ه ه

ران   ).١٨(فرمان خود درآوردفارس را به زير ا         اين دوره ازحاکميت اي ارس ت يج ف وبی خل ه های جن ه های کران برکران

الی ه .آمدن پرتغالی ها به منطقه ادامه يافت ان وبحرين وجز  پرتغ زرا در   ا،عم ی وتنگه هرم انزدهم    ايرايران رن پ ل ق اواي

د، تح کردن رولی کنتف دکی فرات اطق ان راين من ان ب ودرل آن رن نب دارخود،عمان .از يک ق وری صفوی دراوج اقت امپرات

ارس را در  وديگرسرزمين های کرانه ای  يج ف ا درآورد   از ١۶٠٢سال  جنوب خل الی ه ران   ).١٩(چنگ پرتغ حاکميت اي

ر ک ب ب ار،در  ار اين مناطق،ي اه افش وی نادرش ر،از س رن ديگ تين ق د  نيمه نخس دهم،تحکيم ش اه در .هيج ل نادرش ال قت س

ه           ١٧۴٧ ران را ب ای سياسی اي ه جغرافي ه سياسی سهمگينی محسوب می شود ک شدت دگرگون ساخت     ،سرآغاز زلزل

عمان وبحرين  .چهارسوی جغرافيايی ايران سبب گرديد،جدايی سرزمين های پهناوری را ازيک قرنودراندکی بيشتراز
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اه،رفته رف            ل نادرش ال قت ه دنب يج فارس،ب وب خل ه های جن ه ای را    وديگر سرزمين های کران دگی سياسی جداگان ه زن ت

اندر ان عم ه حکمران د،درحالی ک يش گرفتن ه مبهمی از پ رای مدتی،گون ه وبحرين،ب ران را ادام ه اي وابستگی سياسی ب

د ارد   .دادن اه قاج ی ش ت فتحعل رزمين از دول ام آن س رد ام اری ک ت ي اکم   .رايران درخواس رزا قاجار،ح ن مي رنس حس پ

اجم را درسال   .فارس،نيرويی را به فرماندهی صادق خان دولو روانه آن ديار کرد  ١٨١١اين نيرو توانست وهابيان مه

  ).٢٠(شکست دهد وتماميت واستقالل عمان را دربرابرامواج وهابی گری تضمين کند

د،درآن  حکومتی را در١۶۵٠سال سيدان آل بوسعيد که از ايی از   عمان ومسقط به وجود آوردن ربخش ه ران   ب مايملک اي

ارس     يج ف وب خل مال وجن ه ش رين         دردوکران ه بح ت ايران،ب وی دول دگی ازس ه نماين د وچندبار،ب ت يافتن حکوم

تجديدنظر مورد ) ١٨۵۶(١٢٧١عباس وميناب وجزايرقشم وهرمزازسوی سلطان مسقط درسال اجاره بندر.لشکرکشيدند

تد ران قرارگرف ت اي ان نوری،.ول ت،ميرزا آقاخ دی درآن سال،صدراعظم وق ه ای ج ه گون ه ای ب اطق کران ا امورمن ب

تافته     .بندرعباس برخورد کرده بود ان انگليسی وی ش وی با اعزام نيرويی به آن کرانه ها به جنگ سلطان مسقط وحامي

اغی مسقطيان   ان (وحکومت ي ع س    ) عماني اب وتواب درعباس ومين اطق رادرسال   را دربن ه   ١٨۵۶رنگون ساخت وآن من ب

د   ران بازگردان ت اي ک    ).٢١(دول ی نزدي تگی سياس ه بس دادی ک رين روي ران را بارديگر  آخ ان واي ايش  عم ه نم ب

ست های شورشی وجدايی     درعمان بود که به شکست کموني  ١٩٧٠  اوايل دههآورد،عمليات نظامی ارتش ايران دردر

  ).٢٢(انجاميد ١٩٧۵درسال خواهان ظفار

  ايرانيان ساکن دربخش جنوبی خليج فارس

م،دو        يج فارس،دست ک وبی خل ه های جن ل تشخيص    گر ازميان ايرانيان بومی کران ان قاب ا    وه همچن ا ي تند،بحارينه ه هس

ان (( ه ای  (بحرين   ))بهارينه گ ايی وکران ازه ((و )دري زرگ      از کنفدراسيون ))کم ندم ب ره مس ان  (شيحوح درشبه جزي عم

  ).شمالی

  ی بحرين)بهارينه ها(بهارينه گان  –الف 

شيعه مذهبند وشمارشان   اينان.خوانده می شوند)بهارينه(درمجموع بحارينه)دريايی وکرانه ای(ايرانی تباربحرين بوميان

زارتن فراتر    اه ه ايی ازپنج رين دري ی رود دربح عودی    .م تان س وظبی وعربس مارآنان درقطر،اب ودن    –ش ل نب ه دلي ب

د     بيشترآنان،درسرزمين های يادشده،دربين اعراب     .ناشناخته است – سرشماری رسمی وآماردقيق ه ساکن شده ان منطق
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ل  ن دلي ه اي اه از وب وند گ ی ش مرده م راب ش ی  . اع اجران ايران ان را از مه ی ديگر،آن يش   برخ له پ اران بالفاص روزگ

 .پيدايش اسالم می داننداز

  کمازره از کنفدراسيون شيحوح مسندم –ب 

اره  وری درب د تئ ورعمان چن مالی کش ش ش يحوح دربخ يون ش ل کنفدراس ندم((قباي ره مس به جزي مال ش ود )) ش وج

می داند که پيش ازسامی ))گروه کوچکی ازنژاد سياه((آنان را )Colonel Arnold T.Wilson(سرهنگ ويلسن.دارد

ردم وم    ).٢٣(نژادان عربستان،درآن ديارسکونت داشته اند ان،اين م ردم سراسرعمان  کتاب عمان،ازانتشارات دولت عم

تند واز      را با ايرانيان از ه هس ه منطق اکنان اولي دگان س يک ريشه می داند واشاره می کند که مردم کنونی شيحوح بازمان

  ).٢۴(ديگر اعراب تيره ترند

تال ايی،والتر داس ال جغرافي ه ای درژورن د ) Walter Dastal(درمقال ردم شيحوح ازنظرمی ده ه م ره اصلی ک دوتي

ی شيحوح    .عربی وديگری تيره ايرانی هستند،يک تيره ره ايران ه از اصل      –تيره عربی از يمن،وتي ن مقال ازره دراي کم

ومی اصلی           ).٢۵(بلوچ معرفی شده است    اکنان ب ده س ی کنفدراسيون شيحوح نماين ه شاخه ايران ره   درحالی ک شبه جزي

يون،از جن          ن کنفدراس رب اي اخه ع ه ش ود ک ی ش ت،گفته م مالی اس ان ش ندم وعم ره  اوری وب خمس به جزي ش

رزمين   ن س ه اي ن ب اجرتی،از يم وج مه تان،درچند م د عربس ای مهاجر.وارد ش روه ه ن گ ه  اي ری شخصی ب تحت رهب

ام م  ((ن ن فه ک ب دند و   ))مال ندم ش يالدی وارد مس رن دوم م ک ريش ازدرق تند ي ه نيس اريخی  .ه يگان ابع ت من

اورای آن را از     دريخ مسعودی،ريشه همه قبايل عرب اسالمی،همانند تاريخ طبری وتارعصر ره عربستان وم شبه جزي

  ).٢۶(يمن می دانند

ه ای از  مردم شيحوح به زبان ويژه ای سخن می گويند که درنخستين برخورد،به نظرمی رسد ان های فارسی    آميخت زب

د درحالی که برخی از.وعربی است د      )٢٧(پژوهشگران اين زبان را لهجه ای عربی می دانن ان اشاره می کن اب عم ،کت

ی :ردم شيحوح به دو زبان سخن می گويندکه م ن         ).٢٨(فارسی وعرب ه دوت ا واقعيت نزديک تراست،چنان ک ان ب ن بي اي

،مهمترين آبادی شيحوح درتنگه هرمز،با نگارنده گفت )Khasab(در خصب ١٩٧٧ازافرادشاخه کمازره که دردسامبر

اطق     به لهجه ای فارسی سخن می گويند که همانندی فراواکردند،وگو تفاده درمن ورد اس وب   نی با فارسی م تايی جن روس

ه نظر   .ايران داشت زبان فارسی آنان به زحمت قابل درک بود،توأم با واژه هايی که درفارسی کنونی جای ندارد وگاه ب

  ).٢٩(می رسيد که از واژه های فراموش شده فارسی باستان است
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ه    .رسميت نمی شناخت يچ حاکمی را به سياسی،کنفدراسيون شيحوح تا همين اواخر،حکومت هازنظر ان نسبت ب رفتارآن

با همه اين احوال،قبايل شيحوح .به منطقه آنان را نداشتجرأت ورود  حکومت های اطراف خصمانه بود وهيچ خارجی

سيد سعيد،سلطان مسقط،طی  ١٨٣۶درسال .داشته اندعمان ومسقط را اقرارگونه مبهمی ازوابستگی سياسی به حکومت 

ه ای  ی   نام ين،نماينده سياس ه مالحس ه،اقرارکرد  ب ا درمنطق يوخ      بريتاني ابع ش ندم ت مال مس ای ش ه ه ه قبيل ک

می ارجه(قاس رپيچی   )ش ميان س ت قاس ان ازتابعي ود آن تند،ولی خ ت  هس تربه حکوم د وبيش قط دارن ل مس متماي

تند زارش ).٣٠(هس ه  درگ اريخ دوم ژوئي ا در ت ت بريتاني ه دول اکس ١٩٠٢مفصلی ب ود  )Major Cox(،سرگرد ک خ

ه ای از          ا نشان دادن نام ا ب ه سرزمين شيحوح تنه گرايی شيحوح را تأييد می کرد،ولی يادآورمی شد که وارد شدن اوب

ود   ی ب رده            .سلطان مسقط عمل ين توصيف ک ندم را چن ه ای خاوری مس ردم شيحوح دربخش کران زارش،وی م ن گ دراي

  :است

د   (( اکنون دي ه ت تند ک ی هس رين مردم ی ت ردم وحش ن م تی .ه اماي ه کش امی ک ل  (هنگ ک حام وع بخارکوچ ن

د      ) Redbrest(ردبرست)وی ا گريختن ه ه ه پشت تپ ردم ب کشتی هنوزسه    اگرچه .به کرانه های آنان نزديک شد،اين م

اين مردم به عمر خود آدم سفيدپوست   ...روزدرآنجا لنگرانداخت،تنها دوتن از آنان را توانستيم به زوربه عرشه بياوريم

  ).٣١...))(نديده بودنديا کشتی بخاری 

ی خود را بر  با احساسی  ١٩٧٧دردسامبر  هنگامی که نگارنده ازره   آميخته با بيم وارد خصب شد ومليت ايران ردم کم م

ار آشکار يحوح آن دي اخت،برخالف انش تقبال درس ورد اس رويی م ا خوش وده تظار،ب يده نب ان شمالی،پوش ائل عم مس

ت رن  .ونيس ه ق ای ميان ه ه ا ده ارزه ت ره کم ود    تي تيزمدام ب ه درس رب منطق ای ع ره ه ا تي تم ب درت  .بيس ه ق امی ک هنگ

کمازره وقبايل عضد مسندم،کنفدراسيون شيحوح را به بريتانيان،درنيمه نخست قرن نوزدهم،به سود قاسميان مسندم بود،

ناخت،   رن     وجودآوردند واين کنفدراسيون تاهمين اواخرخود را مستقل می ش ه ق ان ازنيم ه سرزمين آن وزدهم   درحای ک ن

کنفدراسيون شيحوح زندگی مستقل خود را برخالف تقسيمات سياسی   .رسماً  ازآن سلطنت عمان ومسقط شناخته می شد

ه     ای ده ال ه ندم درس ره مس به جزي ی ش ای سياس دايش مرزه بب پي ه س ماً  دردرون   ١٩۵٠ک ان رس رزمين آن د وس ش

ای  ه داد  مرزه ام قرارگرفت،ادام قط آن هنگ ورعمان ومس ال .کش ا با ١٩٧۶درس اه  ب لطان قابوس،پادش د س زدي

ه کنفدراسيون شيحوح حاکميت کشورعمان را       عمان،از د ک منطقه شيحوح واستقبال مردم اين قبايل از وی،آشکار گردي

  ).٣٢(عمالً ورسماً  پذيرفته است
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  )ميالدی(مهاجران قرون ميانه 

ارس درق     يج ف ه خل وام      رون عوامل اصلی که سبب حرکت گروهی مردم ازداخل ايران ب ه ق وط ب يالدی بود،مرب ه م ميان

رفتن ارس   ((گ يج ف ژه خل ه وي ود )) جامع ی ش ه      .م ری جامع کل گي الم،جريان ش ن اس دايش دي ارس   باپي يج ف ژه خل وي

  .ايران وفالت داخلی عربستان به کرانه های خليج فارس ادامه يافتمهاجرت از.آغازشد

بش  .جنبش های سياسی عليه خالفت عربی دمشق وبغداد شدبه زودی تبديل به مرکزی برای فراتراينکه خليج فارس  جن

د   راين دوران بودن ده ت ناخته ش ای ش ان،جنبش ه ان وقرمطي ای خوارج،زنگي ان  .ه انی مي ترش بازرگ وی ديگر،گس ازس

مهاجران جديد رفته رفته ميان .فرهنگی منطقه افزون شد دوکرانه شمالی وجنوبی برعوامل تشويق کننده درهم آميختگی

اکنان دند      س ذب ش ه ج ن منطق اجران دوران که ومی ومه ن        .ب ای که ه دني ارس را ب يج ف ز خل ايی ني ت جغرافي موقعي

انی    د.کشاند ه شاهراه يازرگ ايی ک ی     ني اختر گيت د از  خاور و ب ه بگذرد   می باي ن منطق ا تالش های       .اي وأم ب ن عوامل ت اي

ارس را ني    اقتصادی پرسود،همانند صيد يج ف ه خل دترمی ساخت  مرواريد،گسترش مفهوم جامع ه   .رومن چشمگيرترين جنب

ه از ترکيب شدن       ژه ک ذهبی،زبان وي ژادی وم  های اين جامعه ويژه عبارت بود از تحمل ودرهم آميختگی تفاوت های ن

ه وجود آورد      (شکل می گرفتفارسی وعربی  دی،زبان سواحيلی را ب ان هن آميخته اين دوزبان،توأم با واژه هايی از زب

وآيی نوهنرهای ويژه که رفته رفته تفاوت های آشکاری نسبت به هردو فرهنگ   )ا زنده استهم اکنون درخاورآفريق که

رن   .فارسی وعربی منطقه پيدا کردند ان ق ازسوی ديگر،آخرين دوره حاکميت ايران برکرانه های جنوبی خليج فارس،مي

ار          يج ف مالی خل ای ش ه ه ی کران ای ايران رزمين ه رل س يالدی وکنت دهم م انزدهم وهيج ای ش ت  ه وی حکوم س ازس

وزدهم  ،همراه با نفوذ گسترده قاسميان مسندم درکرانه های )٣٣(مسقط رن ن وينی    )٣۴(جنوبی ايران در ق زه های ن ،انگي

ود         ارس ب يج ف وب خل واج انسانی از سوی شمال وجن ه      .برای حرکت ام ود ک ارم هجری ب تند   درسده چه ان توانس ايراني

يج  .قلمرو ايران کنند سرزمين های جنوبی خليج فارس را دوباره ضميمه احمد معزالدوله تسخير بين النهرين وجنوب خل

هجری کار اقتدارايران برسراسرکرانه  ٣۶٨تا  ٣۶٧،عضدالدوله ديلمی،درسال فارس را آغاز کرد وبرادرزاده مقتدراو

وب         .های جنوبی خليج فارس را به پايان رساند ه های جن ه کران ان ب اجرت ايراني ه مه ود ک ن دوران ب ارس   ازاي يج ف ی خل

ران    .ازسرگرفته شد ارس،قلمرو اي يج ف علی رغم روشنی وقاطعيت قلمروايران پيش ازاسالم درسرزمين های جنوبی خل

درحالی  .تدراين سرزمين ها درسده های اسالمی،به ويژه ميان سده های شانزدهم تا بيستم ميالدی مبهم ونامشخص اس 

رابطه وابستگی سياسی به حکومت عمان يا مسقط را حفظ می  همی ازاين سرزمين ها گونه مبکه قبيله های خود مختار

اي            ران قاجاری بخش ه ا دولت اي ايی ب ه ه ان نام ه های     ی ازکردند،حکومت عمان ومسقط طی پيم سرزمين های کران
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ايه  شمالی خليج فارس  را به اجاره می گرفتند وبرهمان اساس ازسوی دولت ايران به بحرين وديگر سرزمين های همس

ی    .جنوب خليج فارس حمله می بردنددر اده      –همين ابهام ودرهم آميختگی حاکميت ايران ه شرايط را آم انی درمنطق عم

اه          بهره برداری  ه امروزگ ا است ک ز سازمان سرزمينی وحاکميت ه ام آمي ل ابه ه ادعاهای       گسترده قباي د ک يش می آي پ

  .سرزمينی عليه ايران درمنطقه مطرح می شود

ان            اال مي ه ک انی ومبادل رن نوزدهم،سبب گسترش بازرگ ه نخست ق ان درنيم گسترش درهم آميختگی سياسی ايران وعم

ی گرفت     تالش های تجاری    .مناطق دريايی وکرانه ای دوسرزمين شد   ی در مسقط فزون ان ايران شماربزرگی  .بازرگان

ژه ازش  ه وي ان ايرانی،ب انی زنگباردرخ يراز،واردازبازرگان تعمره عم ده،درآنجااورمس ا ش ه  آفريق تند وجامع مستقرگش

ه   .می شود شناخته))جامعه شيرازيان((ايرانی کوچکی را پديد آوردند که هنوزهم درتانزانيا به نام ود ک درهمين دوران ب

ژه   زبان م آميخت    )) سواحيلی ((وي ه ه ه از ب ده بود،         ه ک ه وجود آم ارس ب يج ف ه خل ی درمنطق ه  واژه های فارسی وعرب ب

مهاجرت گروهی  ).٣۵(پس کرانه های خاوری آفريقا رفته وهمچنان درآن سرزمين ها مورد استفاده استرزنگباروديگ

داکرد  ازايرانيان به سرزمين های جنوبی خليج فارس درسده  ه پي ن دوران     .های يادشده اسالمی ادام ه دراي ايی ک روه ه گ

ی را          ه عرب د و گويش ب ه های کوچ نشين درآمدن به آن ديار رفتند،پس از چندی با محيط تطبيق پيداکرده وبه گونه قبيل

د  يش گرفتن ه  .درپ ان اينگون وان از    ازمي ارمی ت ی تب ای ايران ه ه اره ((قبيل ی خم اهر((،))بن ره((،))آل بوم آل ((،))مح

رد )) بنی حواله((و))علی ه             .نام ب ی حوال ه ازبن انواده های حکومتی قاسمی درشارجه ورأس الخيم ه خ ه می شود ک گفت

ن   )٣۶(ودراصل از اطراف بندرعباس هستند ا ريشه خود را از عربستان     ،اگرچه برخی ازآنان چندی است می کوش د ت

  .کنند نسل پيامبر اسالم قلمدادواز

  مهاجران قرون اخير

ه      م د ک امی آغازش رون اخيرازهنگ ارس درق يج ف ی خل ای عرب ه ه ه کران ان ب اجرت ايراني می  ه انواده قاس ت خ حکوم

رد  زدهم،استحکام يافت ونفوذ آنان دردرشارجه کهن،درميانه قرن نو دا ک ان    .شبه جزيره مسندم گسترش پي ی آن روابط ايل

ی  يان بندرلنگه سبب تشويق گروهی ازبا قاسم يج فارس،تنگه هرمز         خانواده های ايران ه ای شمالی خل بخش های کران

د    ارس ش يج ف ای خل وی آب ه ای آن س ه ه ه کران اجرت ب ه مه ان ب ای عم روه  .ودري ن دوره از گ اجران اي تين مه نخس

د        ام ورود،درشارجه اقامت گزيدن ه هنگ ه ب د ک تم      خشک شدن  .بازرگانان بودن دريجی خورشارجه درسرآغازقرن بيس ت

ه    ).٣٧(ن را کاهش داداهميت بازرگانی آن سرزمي در گسترش يافت بازرگانان يادشده ايرانی،شارجه را ترک گفته وبه بن
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ی د دوب اجرت.رفتن رين نيزدر   مه ت وبح ه کوي ان ب رن       ايراني تين ق ای نخس ال ه وزدهم وس رن ن ين ق ای واپس ال ه س

رد   دا ک تم،افزايش پي ام   .بيس ه هنگ ه ب ارس  درخورتوجه است ک د درف ريم خان زن داری ک ران  )١٧٧٩ – ١٧۵٠(زمام اي

ان درآورد  توانست بندربصره را از ه          .)١٧٧۶(چنگ عثماني انی بندربصره ب ال تالش های بازرگ داد سبب انتق ن روي اي

وين خود      از ١٧٧٩هنگامی که بصره،برای آخرين بار،درسال  .کويت شد تصرف ايران خارج شد،بندرکويت اهميت ن

ميان کويت  اين اهميت بازرگانی همراه با ارتباط گسترده .کردرا به عنوان مرکز بازرگانی جديدی درخليج فارس حفظ 

وضع سياسی   .مهاجرت به کويت شد ازبازرگانان ايرانی در واستان های ايرانی خوزستان وفارس سبب تشويق شماری

ه       بحرين، ه ايران،ب رن نوزدهم،حکومت بحرين را ب ان در ق درقبال حمالت عمانيان،وهابيان،ترکان عثمانی وانگليسی ي

ه درايران   و هر ولنگ ای بوش ت ه ه حکوم ژه ب اخت ي ک س ان   .،نزدي ی از ايراني ی،مهاجرت گروه ونی سياس ن دگرگ اي

  .واسکان آنان را درمجمع الجزايربحرين موجب گرديد

ران برقرارساختند،نخستين       ١٨۴٠هنگامی که حکرانان بحرين دردهه  ا اي ،به عنوان حکومتی وابسته،روابط نزديکی ب

ه آن   ١٩٢٠دومين موج مهاجرت ايرانيان به بحرين دردهه .سکونت کردنددوران اخير درآن ديارران ايرانی مهاج روان

ران دردودهه     –دگرگونی سياسی .شدسرزمين  اعی اي ه های گسترده      ،١٩٣٠و  ١٩٢٠اجتم ی دوران اجرای برنام يعن

اه    ا          –رفورم از سوی رضاش ررات خدمت اجب ان ومعرفی مق وع ساختن حجاب زن د ممن برخی   –ری سربازی  همانن

ارات متصالحه      های جنوبی ايران را به گذشتن از  خانواده های سنتی بخش ت،بحرين،قطر و ام ه کوي اجرت ب ا ومه  دري

ونی ( ی کن ده عرب ارات متح رد )ام ويق ک ا.تش ال  ت فر ١٩۴۵س يج   س وبی خل ه ای جن ی وبنادرکران درهای ايران ميان بن

ه        درحقيقت پيوندهای اقتصاد.محدوديتی نداشتفارس، ود ک ان نزديک ب ه چن ان دوکران اعی مي ه   ی واجتم اجرای هرگون

ی     هرکسی ازساکنان کرانه های جنوبی خليج فارس .محدوديتی را غيرممکن می ساخت نامه ای ايران حق دريافت شناس

را درسال يادشده ايران مقرراتی ).٣٨(را داشت ومی توانست به مدت نامحدود درايران اقامت کند) اجازه عبورازمرز(

ه اجرا گذاشته     محدوديت ورود وخروج از ١٩۵٩سال مروراز مرزهای جنوبی وضع کرد ودروعبوردرزمينه  ران ب اي

گروه های نخستين از مهاجران ايرانی دوران اخير درکرانه های جنوبی خليج فارس به دست آوردند،به  موفقيتی که.شد

حکومت دوبی،درعمل،به مبادالت بازرگانی با کرانه های  .چيرگی آنان براقتصاد آن سرزمين ها،به ويژه دوبی،انجاميد

نسبت به ايران وروابط نزديک    دگرگونی،ازسوی ديگر،سبب جوشش سياست دوستانه ويژه ایايرانی وابسته شد واين 

اعی   –پيروزی اقتصادی  .ايران ودوبی شد ميان ی دوران اخيرحرکت موج        اجتم اجران ايران روه های نخستين ازمه گ

ازه ا   ی  ی ازهای ت اجران ايران رد        مه ارس را تشويق ک يج ف وبی خل ه های جن ه کران اجرت از    .ب ازه مه واج ت ن ام ه اي ده
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رد     –ايران دوران سياسی هنگامی که  – ١٩۵٠ ه    .شد آغاز –اقتصادی آشفته ای را طی می ک رونق اقتصادی درکران

ه   ايربرای مهاجرت گروه های بيشتری از   جاذبه نوينی را١٩۶٠ – ١٩۵٠های جنوبی خليج فارس دردهه های  ان ب اني

ه         اين موج .سبب شدآن ديار ا سال های نخستين ده ارس ت يج ف وبی خل ه   ١٩٧٠مهاجرت ايرانيان به کرانه های جن ادام

  .پيدا کرد

اهش داد    ارس را ک يج ف وبی خل ای جن ه ه ه کران ان ب اجرت ايراني زان مه ه مي ران درآن ده ق اقتصادی اي ان .رون ازمي

معاريف درکويت،جواهری وخنجی دربحرين،درويش  ده های مهاجرايرانی دردوران اخير،خانواده های بهبهانی وخانوا

ه داری در ت آورده  درقطروگل مگيرتر،به دس اعی چش ادی واجتم روزی اقتص ل پي ه دلي تری را،ب هرت بيش ی ش دوب

د ذهبی درآن     .ان ومی وم ای ق ه ه ی تبارکران اکنان ايران د س اجران ايرانی،همانن ای   ديار،مه تان ه ژه درکويت،اس ه وي ب

عودی،قطروبحرين،برخور   تان س اوری عربس دخ ه در  .د کردن روه ک ه آن گ الی ک ارات کوچک   درح ی ام ی وبرخ دوب

دولت کويت    ١٩٧٠آمارسرشماری عمومی سال    .،دشواری کمتری را تجربه نمودندترکرانه های مسندم ساکن شده اند

ره آن شيخ نشين      ٨٠٠٠٠٠تن گزارش کرد که پنج درصد جمعيت   ٣٩١٢٩را شمارايرانيان مهاجردرآن سرزمين  نف

ه         ).٣٩(شمرده می شد ه کويت درده اجران کشورهای ديگر ب ا هجوم مه ا   ۴٠،حدود  ١٩۵٠همزمان ب ن    ۵٠ت هزار ت

د   رای حفظ موقعيت محکم اقتصادی       .ازنسل های کهن تر مهاجرايرانی تغييرمليت خودرا ضروری يافتن ن گروه،ب  –اي

ا  برابر  ١٩۵٧درکويت را در سال شمارايرانيان مهاجر). ۴٠(کردندخود،مليت کويتی را اختياراجتماعی  ن   ١٩٩١٩ب ت

ن رقم،       درصد جمعيت  ٩تن نوشته اند که  ٣٠٧٩٠با برابر ١٩۶۵سال ودر اگرچه  کل آن سرزمين را شامل می شد اي

نفری  ٢١٧٠٠٠کل جمعيت از). ۴١(پنج درصد کل جمعيت کويت نبودتن رسيد،وی بيش از ٣٩١٢٩به  ١٩٧٠درسال 

د  )ايرانيان بومی آن مجمع الجزاير(بهارينه = تن بحارينه  ٣۵٠٠٠،)۴٢( ١٩٧٢بحرين درسال   ل   .بودن شمارافراد قباي

ه  .تن برآورده شد ۵٠٠٠تنها  )بحرين ازآنان است –آل خليفه  –بنی عتبه که خاندان حکومتی (عتوبی ن   ١٧٧٠٠٠بقي ت

ان       ه ازآن مي ن   ٣٧٠٠٠مردم بحرين،مهاجرشمرده می شوند ک ی ((ت ده شدند  )) غيربحرين م،  .خوان ن رق ن   ۵٠٠٠از اي ت

ان  تند     ايرانی به شمارآمدند که همچن ران را داش ان بحرين از   .تابعيت دولت اي ه   ١٩۴١درسال   ۴/٨درصد ايراني  ٣/٢ب

  ).۴٣(کاهش پيدا کرد ١٩٧١درسال 

ود واز سوی ديگر،ناشی     افزايش جمعيت غيرايرانی بحرين د شی ازاين دگرگونی،ازيک سوی،نا الها ب ازشرايط  رآن س

ايرانيان به بحرين را ومهاجرت پيش آورده بحرين درآن سی سال ايران بردشواری می شد که ادعاهای حاکميت پيشين 

ود  اخته ب ف س ی در .متوق ت دوب ال جمعي ا   ١٩٧٣س ر ب د  ١٠٠٠٠٠براب داد ش ن قلم م، .ت ن رق اجر   ٨٠٠٠٠ازاي ن مه ت
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ه های اخير   درصد ۵٠ازشمارمهاجران غيربومی دوبی،.غيربومی اعالم شدند د  را ايرانيان مهاجر ده ا ).۴۴(دانسته ان  ب

اهش يافت     ١٩٧٠دههيدايش آثاررونق اقتصادی ايران درپ ارس ک يج ف ی  .،مهاجرت ايرانيان به کرانه های جنوبی خل حت

  .مشاهده شدايرانی دهه های اخيرمهاجران داوطلبانه برخی  مواردی ازبازگشت

ران  نبه دنبال پيروزی ا ه های          ١٩٧٩درسال   قالب اسالمی اي ه کران ی ب اجران ايران رای مه ازه ای ب ،محدوديت های ت

ا  جنوبی خليج فارس مطرح  د ودوبی رونق       شد،حال آنکه عمان وقطر روابط دوستانه ديرين خودرا ب ران حفظ کردن اي

ا  .مه دادبازرگانی را با ايران اداکار ه   -١٩٩٠اوت (حمله واشغال کويت ازسوی عراقی ه سبب خروج   )  ١٩٩١ژانوي

ن رقم،حدود   .نيمی ازجمعيت دوميليون نفری آن شيخ نشين شد تند      ۵٠٠٠ازاي ران بازگش ه اي ی ب انواده ايران بازگشت  .خ

ه کويت در    ه  حکومت آل صباح ب وينی را دربرخورد      ١٩٩١ژانوي أله جمعيت آن سرزمين     اجرای سياست ن ا مس ه  ب ب

انواده های   .اين سياست شامل کاهش دادن جمعيت کويت تا يک ميليون است.دنبال داشت اجرای اين سياست بازگشت خ

  ).۴۵(مهاجرايرانی را به کويت دشوارساخته است
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  پی نوشت ها؛

ه    )  ١٩٩١-١٩٩٠(براساس همين زمينه است که در جريان بحران کويت -١ د ک برخی محافل غربی استدالل می کردن

ل ادعاهای تاريخی،   ه کشور ديگر واگذارشود واگرقرارباشد       اگرقرارباشد به دلي ل      کشوری ب ل کويت تحوي ه دالي ه ب ک
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