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 عربی فارسی زدايی خليج فارس-استراتژی انگليسی

  لندن يوروسويکو ريئس مرکز مطالعات استاد دانشگاه  ،جغرافيدان  ،زاده  دکتر پيروز مجتهد

،نام ديگری براين دريا نشنيده ١٩۵٨ريشه درژرفای تاريخ وتمدن بشردارد وتمدن بشر،ازآغازتاسال  خليج فارس نام

ازسوی ديگر،اگرچه ازدوران فراآمدن مدرنيته،شيوه نامطلوب تغييرنام شهرها،محله ها وخيابان ها،به داليل .بود

گرگون کردن نام قاره ها ودرياها سياسی،در سياست های کشوری برخی جوامع غيردموکراتيک رايج شده است،ولی د

برهمين اساس است که تالش برخی محافل عربی .ادپرستی درتاريخ بشر پيشينه نداردژواقيانوس ها به داليل نژادی ون

اصول علمی  ن اندازه خالف عرف واخالق که همهبرای دگرگون کردن نام خليج فارس،تالشی بی سابقه وبه هما

به دورانی که :رددبازميگ ١٩٣٠پيشينه اين تالش ناميمون درحقيقت به دهه .واخالقی بشر متمدن رابه چالش می گيرد

مشاور امير ((به عنواننماينده سياسی بريتانيا درخليج فارس، )Sir Charles Belgrave( وسرچارلز بلگري

  .استعمار بريتانيا بودخدمت در)) بحرين

ت به بحرين که درهماندهه مطرح شده بود،سخت برآشفته شد واين ادعا ادعای تاريخی ايران نسبوی دربرابر

وبيدارشدن ايران وايرانی راخطری برای دوام استعمار کشورش برسرزمين های عربی خليج فارس قلمداد کرد 

نام دراين تالش،اوپرونده ای رابرای دگرگون کردن .ودرجهت مقابله با ايران وايرانی بودن نام آن دريا تالش نمود

بريتانيا درآن هنگام،ازيک سو سخت .فراهم آورد واين پرونده رابه دولت خود تقديم نمود))خليج عربی((خليج فارس به 
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جهان بود وازسوی درخاور شورویبا امپراتوری نوين اتحاد جماهيردرگير رقابت های ژئوپولتيک وژئواستراتژيک 

اين رويارويی .درمنطقه رويارويی داشتحس ناسيوناليستی ايرانيان، برای تقويت رضا خان تالش حکومت جديدديگربا

برسرجزايربحرين،قشم،هنگام،تنب بزرگ،تنب  ها به گونه مناقشات سرزمينی گسترده ای ميان ايران وبريتانيا

باتوجه به حجم .کوچک،ابوموسی،سيری وبخش هايی ازخوزستان وکرانه های ايرانی خليج فارس خودنمايی داشت

ناديده گيرد تااز  برای بريتانيا بود که لندن ترجيح داد پرونده يادشده راه اين مناقشات دردسرآفرين آن دوران گسترد

لکريم قاسم عبدادر سال يادشده .ادامه يافت ١٩۵٨اين وضع تا سال .انبوه کشمکش ها جلوگيری کندافزوده شدن بر

يس شده توسط استعمار بريتانيا رامرکزی برای تأسوسرهنگ های يار وياوراو درعراق کودتا کرده وآن کشور

  .تعصبات عربی قلمداد نمودند وسراسر منطقه رابه دوران تازه ای از تالطم وکشمکش سياسی کشاند

از آنجا که عراق درخط مقدم .رب رادرسر پروراندعرهبری دنيای  قاسم،هنوز ازگرد راه نرسيده،داعيهسرهنگ 

دشمن ملت ((نبود و قرار داشتن در خط مقدم مبارزه عليه ))اسرائيل((ان يعنی مبارزات عرب دربرابر دشمن ملی آن

دشمن ((وی کوشيد تاازايران،ضرورت اجتناب ناپذيری برای رسيدن به رهبری عرب شمرده می شد،))عربی

بارزه د نيز در خط نخستين موتازه ای برای همه اعراب درست کند،آن چنان که ديگر نه تنها اعراب،بلکه خ))مشترک

در عراق، از سوی ديگر،به گونه  ملتحساسيت های فراوان جغرافيای سياسی مربوط به چگونگی ترکيب .باآن باشد

بريتانيا درپايان جنگ جهانگير . آشکاری برهمه سياست های داخلی وخارجی عراق ازآن تاريخ سايه افکن شد

پيشين وباترکيب کردن سه گروه جمعيتی ناهمگن از سه عثمانی ستان موصل،بغداد وبصره ازاول،باسرهم کردن سه ا

درصدی از اعراب  ٢٠اين ترکيب ناهمگن،شامل يک بلوک جمعيتی .مليت جدا ازهم،عراق را به وجود آورده بود

يک بلوک : دراختيار داشت- دستکم تا پايان حکومت صدام –سنی مذهب بود که در اقليت مطلق بوده ولی حکومت را 

درصدی از شيعيان عرب  ۵۵هايی آريايی که با ايران پيوندی فرهنگی وتباری دارد ويک اکثريت درصدی ازکرد ٢۵

  .زبان که با ايران پيوندی مذهبی، تباری وفرهنگی دارد

به اين ترتيب،پيوندهای استوار مذهبی،فرهنگی وتباری بيش از هشتاد درصد مردم عراق با ايران،حکومت گران از 

بت به ايران وايرانی بودن حساس کرده ودليل ديگری برای دشمنی ها با ايران برای بعثی ها اقليت درآن کشور را نس

به اين ترنيب بود که رژيم عبدالکريم قاسم،ميراث خواری عوامل استعمار بريتانيا همچون سرچارلز .فراهم آورده بود

ه وپرداخته بلگريو،يعنی عنوان بلگريو رادردشمنی باايران ودرفارسی زدايی خليج فارس،پيش گرفت ونام ساخت

اين همان دشمنی هايی است که رژيم صدام درعراق .رابرای خليج فارس اعالم نمود))خليج عربی((ساختگی 
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ازعبدالکريم قاسم وسرمشق او،يعنی چارلز بلگريو،به ميراث برده بود دشمنی هايی که چهل سال کينه توزی وتبليغات 

باهمه اين احوال،اقدام عبدالکريم .انتقام جويی رابه ايران وايرانی تحميل کردزهرآگين ضدايرانی وهشت سال جنگ و

قاسم ثمری نداشت وددمنشی های رژيم او بيشتر از آن بود که اجازه دهد دنيای عرب ودنيای پهناورتر ازآن،بی 

،از الينيستی کنونیبعثی های استاخالقی های وی را سرمشق بی اخالق شدن خود در جهان کنونی قرار دهد تا آن که 

سرچارلز ري ،حکومت بغداد را به دست گرفتند ودر راه واقعيت دادن به روياهای استعما١٩۶٨راه کودتادر سال 

بلگريو وعبدالکريم قاسم،مبارزه تبليغاتی دهشت انگيزی رابرای دگرگون کردن نام نام خليج فارس آغاز نمودند 

پيش از روی کارآمدن .ی سه گروه ملتی عراق را بيهوده صرف کردندودراين راه هزاران ميليون دالر ازدارای مل

بود که ١٩۶٢درسال مصريان،))پان عربيستی((م بعثی درعراق،دراوج هيجان های نژادپرستانه دارودسته رژي

عبدالناصر تصميم گرفت،برای بيزرون راندن ديکتاتور بغدا از دايره رقابت های ناميمون برسررهبری دنيای 

تاريخ درسخنرانی درآن وی .بدالکريم قاسم خارج کندعربی تغيير نام خليج فارس رااز دست ع))رت برندهکا((عرب،

درناميدن خليج فارس ازنام ساخته شده سرچارلز بلگريو ))پان عربيزم((نژادپرستی های عربی پرهيجانی پيرامون

عبدالناصر فراموش کرد که پيش از آن تاريخ،وی در تشريح دامنه های جغرافيايی دنيای .برای اين دريابهره گرفت

  )).االطلسی الی الخليج الفارسیمن المحيط ((عرب،بارها نوشته وفرياد برآورده بود که دنيای عرب پهنه ای است  

داد،آن رهبر مصر انتشار)) الدعوة تحريرية الکبری((تحت عنوان  ١٩۵۵ياران عبدالناصر درسال درکتابی که يکی از

درمقدمه ای برآن کتاب،دنيای عرب می دانست،)) نژادبرتر((،که عرب را از ))عرب((که نه تنها خود را 

توان ازاربابان نژادپرستی اماآيا می .برپای آن نوشته نهاد را خوانده وامضای خود))تاخليج فارس اطلسازاقيانوس ((را

رعايت اخالق واصول علمی ی خودرا داشت؟ولی می توان انتظارحرمت نهادن برگفته،نوشته،تعهد وامضاانتظار

تاکنون،درميزان گسترده ای شمار زيادی ازانديشمندان دنيای عرب،ازآن تاريخ .راازآگاهان وانديشمندان عرب داشت

يمه رسمی چاپ شده انتشار شمار زيادی ازنقشه های رسمی ون.پای بندی به اخالق واصول علمی رانشان داده اند

تاريخ اوج دن نام خليج فارس وازاز استعمار دردگرگون کر تاريخ اعالم  ميراث بری عبدالکريم قاسمدردنيای عرب از

  ...که انتشار نخست کتاب حاضر واقعيت يافت،گويای اين حقيقت است  ١٩٧۵گيری پان عربيزم ناصری،تاسال 

،در )١٩۶٨(دکتر سيد محمد نوفل،معاون دبيرکل اتحاديه عرب ونماينده دولت مصر درکنفرانس حقوق بشر تهران

 ليج فارسمن کوشش هايی را که برای تغيير نام خ: ((...مصاحبه ای با خبرنگاران پيرامون نام خليج فارس چنين گفت

وی .)) داده واين کوشش ها را بی نتيجه دانسته ومحکوم می کنمی صورت می گيرد،مورد استهزا قراربه خليج عرب
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نوشته،همه جا درباره اين منطقه  ١٩۵٢سال ه خليج فارس دارد ودرکتابی که درافزود که مطالعاتی درباره منطق

ه ای از يعنی آميخت(ين های خليج فارس را نه عرب ونه ايرانی خليج فارس به همين نام ياد کرده است وتنها شيخ نشاز

 .)١٣۴٧ارديبهشت  ۴،تهران،چهارشنبه ٧۴٢٠روزنامه کيهان،شماره (دانسته است)عرب وايرانی

   

  ه تاريخی فارسی زدايی خليج فارسنگاهی به پيشين

بريتانيا،پس از ورود به خليج فارس وايجاد کنترل براين منطقه،از سستی ها وبی خبری های ايران حکومت هند 

اين گسترش نفوذ .وکرانه های جنوبی خليج فارس گسترش داد قاجاری بهره گرفته ودامنه اقتدار خود را در جزيره ها

 ١٨٢٠سال های ميان نوبی خليج فارس درا شيوخ قبايل جراه از راه امضای يک سلسله قراردادهای تحت الحمايگی ب

رهبران سياسی .قبايلی که درآن دوران هنوز به گونه هايی مبهم در تابعيت ايران بودند:واقعيت يافت)ميالدی( ١٨٩٠تا 

اين که اين نخست وزيران وقت مبنی بريرزا آغاسی،يکی ازايران در بی خبری کامل بودند واعتراض های حاج م

رسميت نخواهد شناخت،نتوانست ازتبديل شدن اين سرزمين های تحت تابعيت ايران درجنوب خليج قراردادها را به 

اين استراتژی بريتانيايی برای گسترش استعمار سرزمينی .الحمايه بريتانيا جلوگيری کند تحت)) امارات((فارس به 

-de((فارسی زدايی خليج فارس عربی کردن جنوب خليج فارس به بهای - درمنطقه که می تواند استراتژی انگليسی

persianization of the Persian Gulf)) دراين دوران،بريتانيا که .نام گيرد،تا آغاز قرن بيستم ادامه پيدا کرد

ود،تالش کرد تا درپی تسخير کسب امتيارات سرزمينی درکرانه های جنوبی خليج فارس راآسان يافته ب

،قاسميان بندر لنگه در کرانه های شمالی خليج فارس را نيز )س الخيمه کنونیرأ(درجلفار )قواسم يا جواسم(نقاسميامقر

راه مالی اين دريا وتالش بريتانيا دراستراتژی فارسی زدايی خليج فارس درپس کرانه های ش.به اطاعت خويش درآورد

ازهمان .ی داشته استجديد،پيشينه ای طوالن)) امارات عربی((تبديل بندرعباس،لنگه،بوشهر و خوزستان به يک سلسله

آغاز ورود به خليج فارس بود که نيروهای بريتانيايی،بدون اجازه ايران،جزيره هنگام را اشغال کرده ودرجزيره قشم 

اين حمله،به دليل اعتراض مستقيم دولت ايران،در آن تاريخ صورت .دادوحمله به بندر لنگه را هدف قرار شدهتقرسم

  .نگرفت

  قضيه بندرعباس
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که سرزمين های شمالی،ميانی وبخش هايی از جنوب خليج فارس به ايران تعلق داشت ومورد استفاده يا  اين حقيقت

تحت اداره مشترک ايران وقبيله های عرب موسوم به عمان درسده های هيجده ونوزده بود،به خوبی درشيوه ای که 

هويدا رآن سرزمين هابه کار می برد،حکومت ايران درمجاز نمودن يا محدود ساختن فعاليت های قبيله های عرب د

خود پس از سرنگونی صفويان،اهميت بسياری برای قاسميان مسندم وامامان عمان ومسقط،دراوج فعاليت های .است

برای آنان بندرعباس در کرانه های شمالی تنگه هرمز،کليد .قشم،هنگام،هرمز والرک قائل بودند جزاير استراتژيک

  ).١(می شد کنترل جزاير يادشده محسوب 

تحرکات يش از،چيزی بتشخيص اين حقيقت،دارای اهميت بسياراست که فعاليت های آنان درآن بخش خليج فارس

را در قبيله ای درسرزمين های ايران نبود وبه هيچ وجه حاکميت ايران برآن سرزمين ها سياسی يا استراتژيک 

شديد ودقت نسبت به حاکميت وتماميت ارزی ايران،به با آن حساسيت حتی حکومت نادرشاه افشار.نمی دادقرار خطر

  ).٢(قبيله های عرب بنی معانی اجازه می داد تا اجاره دار بندرعباس وجزاير قشم وهرمز باشند

،دراواخر )خود را سلطان مسقط ناميد ١٧٩٣که درسال (کنترل اجاره داری اين سرزمين ها را سيد سلطان بن احمد

طی فرمانی  ١٧٩٨حکومت ايران براساس تقاضای سيد سلطان،درسال .ی بيرون کشيدسده هيجده ازچنگ بنی معان

اجازه فعاليت های اقتصادی در بندرعباس وجزاير قشم وهرمز را در برابر ماليات ساليانه شش هزار تومان به وی 

  ).٣(واگذار نمود

ه امضاء رساند که به موجب آن سيد ،کمپانی هندشرقی بريتانيا توافقی با سلطان مسقط ب١٧٩٨اوت همان سال  ١٢در

سلطان متعهد گرديد در مسائل بين المللی همواره جانب دولت بريتانيا را بگيرد وبه بريتانيا اجازه دهد تا در صورت 

  ).۴(تمايل،دربندرعباس اقدام به استقرار پادگان نمايد

 شاه قاجار لقب اشرافیبه موجب فرمان فتحعلی  ١٨١١سيد سعيد بن احمد،جانشين سيد سلطان،درسال 

گرفت واجاره داری بندرعباس،بحرين،شميل وميناب به وی )) خان((عرفی ايران يعنی ) اريستوکراتيک(

وی با جلب رضايت .دازدامام مسقط در مقابل،پذيرفت که عوارض وماليات ساالنه را به حاکم فارس بپر).۵(واگذارشد

وی،شيخ يوسف بن نهبان را به .اشغال داشتدتی آنجا را درمله ور شد وبرای مبه بحرين ح ١٨١۶ايران،درسال 

  ).۶(عنوان نايب حکمران خود در بندرعباس محسوب نمود
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وی با سرعت به توسعه منابع اقتصادی وافزايش درآمد از سرزمين تحت اجاره .شيخ يوسف،مرد دانا و زيرکی بود

روستا را به  ٣٣٠تا مجاورت کچ ومکران به همراه اد ابراهيمی،سردره کچی وبندر خميروی کميز،دولت آب.پرداخت

به دولت ايران  ١٨٣۵وی تتا مرگ فتحعلی شاه در سال ).٧(قلمرو خود افزود وبر برخی نواحی الرستان کنترل يافت

وعمالً  ياغی شد وراه استقالل در وفادار ماند واز آن تاريخ به بعد دادن مال االجاره به دولت ايران را متوقف کرد 

،اجاره نشينی سلطان مسقط در بندرعباس وتوابع،عمال دراين دوره ياغی گری که نوزده سال به درازا کشيد.ش گرفتپي

نشين های عربی که بريتانيا درجنوب خليج فارس درست مستقل عرب تبديل شد،همانند امير ًبه يک شيخ نشين نيمه

  .کرده بود

،به خوبی بيانگر تالش شيخ )٨(ازجمله سرگرد هنلبريتانيايی مکاتبات متعدد مبادله شده ميان شيخ يوسف وافسران 

يوسف برای ايجاد رابطه تحت الحمايگی با بريتانيا است،همانند رابطه ای که افسران انگليسی با سيوخ امارات تحت 

در  ايک سلسله مکاتبات ديگر ميان کلنل شيل،وزير مختار بريتاني.کرده بودندلحمايه در جنوب خليج فارس برقرارا

تهران،با دولت ايران نشان دهنده اين است که منافع استعماری بريتانيا تمايل به تبديل بندرعباس وتوابع به يک 

همانند آنچه در جنوب خليج فارس،درهرات ودرخاور اميرنشين نيمه مستقل عرب درتحت الحمايگی بريتانيا داشت،

امير (حاج ميرزا آغاسی وميرزا تقی خان اميرنظام دولت های ايران،تحت صدارت).٩(ايران به وجود آمده بود

ومداخله های افسران استعماری بريتانيا را ازميان ساله نتوانستند سرکسی شيخ يوسف  درآن دوره نوزده)کبير

درحالی که حاج ميرزا آغاسی به صدور يک اعالميه رسمی در اعتراض به قراردادهای تحت الحمايگی بريتانيا .ببرند

اکتفا کرد،ميرزا تقی خان امير کبير با صدور اجازه رسمی تفتيش کشتی های ايرانی  ١٨۴٠وب در سال با شيوخ جن

عمالً به پيشرفت سياست های استعماری بريتانيا در خليج فارس کمک  ١٨۵١در خليج فارس توسط بريتانيا در سال،

جغرافيايی،تاريخی وحقوقی مستند  اين نکته هنگامی به درستی درک خواهد شد که توجه شود،براساس حقايق.کرد

بريتانيا درسال .نداشتجز ايران وجودموجود ازآغاز تا نيمه نخست قرن نوزدهم،هيچ حکومت يا دولت در خليج فارس 

به بهانه مبارزه عليه شده بود ومی کوشيد  وارد خليج فارس)شيوخ القاسمی(ا دزدان دريايی ببه بهانه جنگيدن  ١٨١٩

  .زرسی کشتی ها دراين دريا برسراسر خليج فارس تسلط يابداب باتجارت برده،

برخالف .دراينجاوايجاد تهديد نسبت به هندوستان بودهدف بريتانيا ازايجاد کنترل دراين دريا،جلوگيری ازنفوذ روسيه 

در  درخليج فارس است و با اينکه شيوخ وقبايل جنوب اين حقيقت که بريتانيا می دانست ايران تنها حکومت ودولت

قبايل يادشده عرب را در  ١٨٢٠تابعيت سنتی ايران بودند،نيروهای انگليسی بدون مشورت واجازه ايران درسال 
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جنوب خليج فارس شکست داده،جزاير ايرانی قشم وهنگام را اشغال کرده وبا امضای قراردادهايی قبايل جنوب را به 

به اعتراض های رسمی حاج ميرزا آغاسی نسبت به اين نه تنها بريتانيا .تابعيت و تحت الحمايگی خود درآوردند

از ماری خود در خليج فارس کوشيد که قراردادها توجهی نکرد،بلکه برای رسميت حقوقی بخشيدن به دخالت های استع

زمينه بازرسی کشتی ها در)اسی رسمی ومشروع در خليج فارستنها موجوديت سي( راه گرفتن اجاره از دولت ايران

به اين ترتيب بود که با امضای .ومشروعيت دهددراين دريا دخالت های استعماری خود در خليج فارس رسميت 

،ميرزا ))ميان دولت عليه ايران ودولت بهيه انگليس درباب غالم وکنيز سياه) ((هجری ١٢۶٧شوال (١٨۵١قرارداد 

به جهت ((اجازه داد تا يازده سال ازآن تاريخ ))ت انگليس وکمپانیکشتی های جنگی دول((تقی خان امير کبير به 

حمل غالم وکنيز سياه،کشتی های تجارتی ايران را به تفصيلی که در اين صفغحه مرقوم می شود،تفحص احتمال 

و قرارها ((که درآثاری چند منعکس است،ازجمله کتاب  ١٢۶٧=١٨۵١به متن قرارداد شوال  نگاه کنيد...)) (نمايند

  )١٠() ،تأليف دکتر وحيدنيا))ان قاجاريهقراردادها در دور

بندرعباس روبهرو اخان نوری،به گونه جديدی با امورصدراعظم وقت،ميرزا آق) هجری ١٢٧١( ١٨۵۴درسال 

ذی القعده  ١٣( ١٨۵۵ژوئيه  ٢٨بندرعباس وشکست دادن شيخ يوسف دروی پس از اعزام نيروی نظامی به .شد

 –خليج فارس شکايت نمود ه تنها از سياست های بريتانيا درتهران،نوزيرمختار بريتانيا در مه ای بهنادر )١٢٧١

سنتی ) تابعيت(بلکه به پيشينه ارتباط  - مستقيماً  با منافع وحاکميت های سرزمينی ايران تضاد مستقيمی پيدا کرده بود

اظهارات مربوط به ارتباط سنتی امام مسقط با کلنل شيل در پاسخ اشاره کرد که ).١١(اشاره کرد امام مسقط با ايران

مأمور بازپس رابا نيرويی )١٣(دراين ميان سيد سعيد،امام مسقط،وليعهد خود،سيد ثوينی).١٢(ايران را درک نمی کند

سوی کنش شديدتری را ازاين تحول وا.موفق به تصرف آن نواحی شد ١٨۵۵وی در تابستان .عباس کردگرفتن بندر

نيروهای تازه دراعظم نوری،درانديشه برچيدن بساط اجاره نشينی عربی درسرزمين های ايرانی،ص.ايران برانگيخت

از شيخ يوسف ای را فراهم واز فارس وکرمان اعزام کرد و برخالف تهديدهای افسران استعماری بريتانيا درحمايت 

  ).١۴(بيرون آورد چنگ وی و امام مسقطاورا شکست داده وبندرعباس را از عربیوسيد ثوينی،اوو لشکر

موجب شد تا امام مسقط تقاضای تجديد اجاره بندرپيشين بندر عباس ونواحی ) مسقطی(شکست قلطع نيروهای عمانی 

تقاضای آنان پذيرفته شد وقرارداد اجاره بيست ساله ای تحت نظارت صدراعظم .وابسته به آن را از دولت ايران بنمايد

  ). ١۵(آن را امضا کرد) ١٢٧٢رمضان  ٢۵(١٨۵۶وريل نوری تنظيم گرديد که سلطان مسقط درآ
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طبق ماده .اجاره دارجزو اتباع ايران درآمد /شرايط ماده يک اين قرارداد،سلطان مسقط به عنوان حکمرانبراساس 

ازشش هزار به شانزده هزار تومان افزايش  پرداخت ساليانه بابت اجاره داری بندرعباس به دولت ايراندو،

ماده ديگر،سلطان مسقط به عنوان حکمران بندرعباس ازدادن اجازه ورود به هر تبعه خارجی به نواحی مطابق .يافت

سلطان مسقط،پيش از قرارداد )١۶(تحت اجاره،با نزديک شدن هرکشتی خارجی به کرانه های نواحی يادشده منع گرديد

  )١٧(به دولت ايران را اعالم نمود طی نامه ای سرسپردگی )١٢٧٢شعبان  ٢٠( ١٨۵۶يادشده در بيست وشش آوريل 

نوری،تحت الحمايه پيشين  اين قرارداد مورد پسند حکومت هند بريتانيا واقع نشد وآنان راعليه صدراعظم

اعزامی  سوی نيروهایبا تصرف هرات از ١٨۵۶درهمان سال شکاف ميان آنان وصدراعظم .خود،برانگيخت

ا بريتاني.ريتانيا اهميت استراتژيک فراوانی داشتناحيه ای که برای ب،صدراعظم ازتهران،بيشترشد

وجه به اهميت خليج فارس ميرزا آقا خان نوری با ت.مورد خمله قراردادوجزاير ايران درخليج فارس را درواکنش،بنادر

صلح از هرات وخليج فارس،خواستارط خروج همه نيروهای طرفين هرات،به شربرابردر

آن مقام معزول وتبعيد گرديد واندکی بعد وی از.صدراعظم نوری از مقامش شد عزلبريتانيا،درمقابل،خواستار .گرديد

  .مسموم شد

  قضيه بندرلنگه

دزدان دريايی به اقامتگاه کارگزاران سياسی بريتانيا در بندرعباس حمله کردند،کمپانی  ١٧۵٩هنگامی که درسال 

بندرعباس امور خاتمه دادن به هرج ومرج درمشيخ نصرخان،والی الر،.هندشرقی از کريم خان زند طلب خسارت کرد

جنگجو به  ١٠٠٠لشکری متشکل از .علی شاه اجتناب ناپذير شدنيروهای مالدرگيری جنگ ميان .وهرمز شد

مال علی وارد بندرعباس شد با تداوم جنگ،يک شاخه از ت از يادرحم)رأس الخيمه کنونی(جلفار فرماندهی شيخ قاسم

کريم خان زند که در تدارک گسترش .قاسمی ها موفق شد که در بندرلنگه،الفت،شناس و جزيره قشم استقرار يافت

بندرلنگه را به شيخ )کدخدايی(گرفتن از پشتيبانی قبايل ساکن درکرانه هابود،ضابطی قلمرو خود،نيازمند بهره 

والی (پسران ونوادگان اين شيخ توانستند به مرور اين مقام را به حکومت.قبيله قواسم يا قاسمی داد صالح،رئيس

سازمان اداری کهن فدراتيو را  ١٨٨۵دولت ايران درسال .خودمختار قاسمی درنظام فدراتيو ايران تبديل نمايند)گری

ايالت تقسيم نمود  ٢٧گرگون کرده وايران را به که از دوران صفوی برجای مانده وکارآيی خود را از دست داده بود،د

بربندرلنگه  ١٨٧٨درهمان سال شيخ يوسف قاسمی که از سال .که بيست وششمين آن ايالت بنادر خليج فارس بود
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اين رويداد دولت ايران را برآن داشت تا به .حکومت داشت،به دست عموزاده اش،شيخ قظيب بن راشد به قتل رسيد

  .لنگه و توابع آن پايان دهد واين واليت را به کنترل مستقيم ايالت بيست و ششم درآوردها دربندرمی خود مختاری قاس

يخ يوسف به تهران فرستاده شد دستگير گرديد وبه اتهام قتل ش ١٨٨٧سال خ قظيب به دستورامين السلطان درشي

بريتانيا  اگرچه.لنگه پايان گرفتدری در سال يادشده دربنبه اين ترتيب حکومت خودمختاری القاسم.آنجا درگذشتودر

عمل دست به اقدام ويژه ای بندر لنگه راضی بود ودرپيشرفت خودمختاری القاسمی دراز طول سال های يادشدهدر

سقوط آن حکومت خودمختاری برآشفت ال خليج فارس نزد،ولی ازدر شمبرای تبديل آن به يک شيخ نشين عربی ديگر

اين راستا ادعا می بريتانيا در.وابوموسی را پيش کشيد برجزاير ايرانی تنب،سيریوادعای مالکيت قاسميان شارجه 

جزاير يادشده که وتوابع آن بودند،مالکيت آنان بر اگرچه قاسميان بندرلنگه،حاکمان مأمور دولت ايران دربندر لنگهکرد 

لنگه بايد به عموزادگان آنان  يان بندرسقوط قاسمراث قبيله ای آنان است وپس ازپيوسته از توابع بندرلنگه بوده اند،مي

اشغال کرد ومتعلق به  ١٩٠٣سال الل ها،جزايرتنب وابوموسی را دربريتانيا درپی اين استد.شارجه تحويل گردددر

ادامه پيدا کرد تا اين که بريتانيا پس از يک سال گفت وگوی  شيوخ قاسمی شارجه وبعد رأس الخيمه دانست،اين وضع

   .جزاير يادشده را به ايران بازگرداند ١٩٧١ان در سال رسمی با دولت اير

  قضيه خوزستان

ازآغازتاريخ نگارش يافته ايران تاکنون،خوزستان همواره بخشی ازاين کشور بود و هرگزبه هيچ نامی 

نامی جغرافيايی که از سوی همه تاريخ نويسان وجغرافيانويسان درهمه زمان ها مورد .ناميده نشد)) خوزستان((جز

نام اين .ه کشت نيشکر شهرت داشته استخوزستان پيوسته سرزمينی آبادان ازکشورايران بوده وب.احترام بوده است

 فارسی کهنخوز در))ستان((ويک پسوند))خوز((يک پيشوند :تشکيل می شودسرزمين از دوواژه دستور زبان فارسی 

يک زبان  –اين واژه در زبان انگليسی مترادف .بود))مکان((يا  )) محل((به معنی  –از زبان های هندواروپايی  –

نام ))اهواز((و.که همچنان مورد استفاده قرار دارد))مکان((يا ))خانه((است به معنی  ))وسها((- هندو اروپايی ديگر

است که تلفظی شبيه ))هوز((يا ))اهوز((گونه فارسی کهن اين نام،.ريشه می باشد شهر مرکزی خوزستان،نيز ازهمين

عربی است،اين نام ))ع مکسرجم((برخالف صورت کنونی تلفظ اين نام که شبيه.خوز فارسی يا هاوس انگليسی است

ً  يک جمع مکسر))اهواز((اگر.ن معنی محل يا مکان آمده استريشه ای فارسی دارد وبه هما عربی را واقعا

ريشه هند واروپايی ازهمين .اصالت ايرانی اين نام تغييری نمی دهده دربدانيم،مفرد آن قطعاً  هوز يا خوزخواهد بود ک
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نيز به همان معنب ))حوش((اين واژه .رفته شده وهمچنان مورد استفاده قرارداردبه امانت گزبان عربی واژه ای در

)) حاشيه((است واز آن واژه هايی در عربی ساخته شده است همانند ))اطراف((محل،مکان يا 

که  –به اين ترتيب،از ترکيب دو واژه خوز وستان .است به همين معناستان نيز پسوندی فارسی .وغيره))حواشی((و

بايد تنيجه دست دهد که واژه خوز دراين ترکيب بيان کننده نام گروه ويژه ای ازمردمان  –دو به يک معنی است هر 

چنان .تاريخی اين نظر را تأييد می کند مراجعه به اسناد.وخوزستان بايد به معنی محل يا مکان مردم خوزی باشداست 

يان به احتمال قوی ناميده می شوند وخوز))سوزيان((يا ))خوزيان((که مردمان اين سرزمين در اسناد باستانی وتاريخی

دارد ومی دانيم که سوزا يا شوش ))شوش((يا ))سوزا((است و اين هردو اشاره به ساکنان واژه سوزيانگونه ديگری از

هخامنشيان سراسرخوزستان را سوزا می عصرخوزستان در روزگاران باستانی بود،بلکه درشهرمهمترين  نامنه تنها 

پايتخت زمستانی سوزا يا شوش را آنان شهر.ی را ازروزگاران هخامنشيان آغازکردخوزستان،پيشرفت وآبادان.خواندند

افع بزرگ هخامنشی را به بيست داريوش شاه،مشترک المن) م.ق ٣٣٠-۵۵٠. (مشترک المنافع بزرگ خود ساختند

خوزستان به سارد در ش درشووی جاده شاهنشاهی را از.بود آن ساتراپی هااپی تقسيم کرد که خوزستان يکی ازساتر

سده های نخستين تاريخ ميالدی،مشترک در.که نخستين راه ارتباطی درتاريخ بشرشمرده می شوددريای اژه ساخت 

درعصرخسرو انوشيروان معروف به دادگر .ويژه ای به خوزستان داشت توجه)م ۶۵١ – ٢٢۴(المنافع ساسانی ايران 

بود که نخستين دانشگاه درتاريخ بشردرگندی شاپور خوزستان تأسی شد ودر اين دانشگاه بود که با آمدن دانشمندان 

برای آبادانی  ساسانيان تالش گسترده ای را.مهاجر رومی،بزرگترين گردهم آيی علمی روزگاران باستان تشکيل شد

سده های بزرگی بر روی رودخانه ها بسته شد که ازآن ميان سده های .خوزستان به کارگرفتند

صنايع شکر،پارچه بافی،فلزکاری،قالی بافی و .گرگر،شتيته،شادروان،آبريز وشوشتر آوازه واهميت بيشتری داشتند

بزرگی که هخامنشيان وساسانيان درخوزستان  در مجموع،بناهای.صنايع موسيقی در اين عصر درخشش فراوانی يافتند

  :توجه بيشتری استخوردرازميان اين آثار،موارد زير.ندساختند درروزگاران خود همانند نداشت

  .شهرها وکاخ های بزرگی که هخامنشيان بر تپه های آپادانا وسوزا بنا کردند_١

  .شهرمسجد سليمان وبناهای تاريخی بردنشانده_٢

پيل وپل واژه های باستانی فارسی هستند به همان معنی (که نام شهردزفول يا دزپيل))دز((رودپل دزفول روی _٣

  .ازهمين واژه آمده است)) )پل((کنونی 
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  .سد شوشتر که سد شادروان يا بند قيصر نيز خوانده می شود_۴

  .مراکز علمی گندی شاپور_۵

  .بناهای مشهوربه پای پل_۶

  .که آب رودهای کرخه ودز را به دشت های خوزستان منحرف می ساختندکانال ها وتونل های آب رسانی _٧

  .سد اهواز روی رود کارون_٨

  .بناهای ايوان کرخه_٩

  .جائه شاهنشاهی با آوازه جهانی آن_١٠

سدها شکسته شدند وکشتزارها .اشغال ايران ازسوی اعراب درسده هفتم ميالدی به ويرانی خوزستان انجاميد

ای آب رسانی متروک ماندند کانال ها وتونل ه.ميان رفته وشهرها وکاخ ها ويران شدندرازصنايع نيشک.خشکيدند

نتيجه حمله های پی درپی اعراب اين ويرانی بزرگ خوزستان،در.ه شدپس از اندکی بستعلمی گندی شاپورومراکز

انيان عليه چيرگی خواهی ايرهمزمان با آغاز جنبش های استقالل .وعثمانيان درطول سده ها بارها و بارها تکرارشد

راکز پراهميت مقاومت مدوم ونهم هجری،خوزستان به يکی ازبغداد در دوران تاريخی بين قرون خالفت عباسی در

ادانی به هنگامی که امپراتوری صفويان درايران سربرآورد،خوزستان نيز آب.چيرگی بيگانه تبديل شدبرابرايرانيان در

ديگر،درخورتوجه فراوان است که مورخان وجغرافيانويسان عرب هرگز اين  ازسوی.کردوپيشرفت دوباره آغاز

  :بشاربن بر،شاعر عرب،گويد).١٨(نناميدند)) خوزستان((سرزمين ايرانی را به نامی جز

  ايلتمس المعروف من اهل واسط                   و واسط ماوای کل علج و ساقط((

  ))شرار عباداله  من  کل  غائط         علوج  و انياط  و خوز تجمعت              

مقدسی،معروف به .اين سرزمين را خوزستان ناميد)ه  ٣۴١(درميان ديگر انديشمندان عرب روزگاران کهن،ابودلف 

  :البشاری،خوزستان را در کتاب معروف خود احسن التقاسيم فی معرفة االقاليم،چنين توصيف کرده است

االزراز والقصب وفيه االنجاص والحبوب  ضه نخاس،نباتها الذهب کثيرالثمار وهذاالقليم ار –اقليم خوزستان ((

  .))الخ... الفائق وارمان والعنب نذيذ طيب انهاره عجب بره الديباج و والرطب واالترنج
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ميوه وبرنج ونيشکردرآن فراوان است .سرزمين خوزستان،خاک اين سرزمين مس است وگياهانش طال –يعنی ((

سرزرمينی دلگشا وپاکيزه است وجوی هايش .مرکبات وانگور و انارش نيکواست.وحبوبات وخرما باشدودرآن گالبی 

 ...))شگفت انگيز وسرزمينش چون ديباست و

ض کتاب خود صورة االرمدبن حوقل البغدادی،فصل کاملی ازجغرافيا نويسان پرآوازه عرب،ابوالقاسم محيک ديگر از

  :را چنين آورده است اين فصل حدود خوزستانگفتاررا به خوزستان اختصاص داده ودرپيش

  .))الخ... اما حدود خوزستان ومحلها مما يجاوزها من البقاع المضافه اليها والمصاقبه لنواحيها و((

اما حدود خوزستان ومکان های آن در ميان سرزمين های همسايه آن وآنچه از پيوسته های آن شمرده شوند  –يعنی ((

  .))..بدين گونه است 

  .وی آنگاه شرح محل ها وشهرهای خوزستان را ادامه می دهد

راستای خليج فارس با امی که مطامع امپراتوری روسيه دروبه هنگ) ١٩٢۴ – ١٨٠٠(قاجاريان در ايران به روزگار

کشف .شدقربانی ديگرتراتژيکيش،باراسيل موقعيت ممتازخوزستان،به دلمنافع امپراتوری بريتانيا برخورد پيدا کرد،

 آنان که تا تاريخ.ذخاير بزرگ نفت در منطقه،اهميت استراتژيک خوزستان را به ويژه درديده بريتانيا دوچندان ساخت

اعراب اين دريا سروری داده بودند،تصميم گرفتند اميال  کشف ذخايرنفتی،خود را برسراسرمنطقه خليج فارس وبر

نيز،همانند خزعل که با آنان قرارداد تحت افسران بريتانيا .جدايی خواهانه شيخ خزعل را در خوزستانياری دهند

آنان ادعا داشتند که سرزمين خوزستان،به دليل .خواندند))عربستان((الحمايگی امضا کرده بود،اين استان ايرانی را

بدانند  عوامل نخواستندآنچه آن .زگشته بودند،عربستان استحضورچند قبيله عرب زبان که آن اواخرازبين النهرين با

صفويان به بين عصردر –که همچنان درخوزستان دراقليت هستند  -اين حقيقت بود که تيره های يادشده عرب زبان

  .النهرين مهاجرت کرده بودند

اختری بخش ب) م ۶۵١ق م تا  ۵۵٠(روزگاران هخامنشی تا حمله اعراب از شايان توجه فراوان است که بين النهرين

روزگاران در.دردست ايرانيان بود)م -١٧٢٣ تا ٩۴۵(ديلميان تا زمان صفويانعصرزايران را تشکيل می داد وا

صفويان،افشاريان و زنديان بين النهرين بارها ميان ايرانيان وعثمانيان،گروه های بزرگی ازساکنان منطقه ميان 

رايط سياسی اجتماعی وچندباره دست زدند همگام با دگرگونی چندباره ش خوزستان وبين النهرين به مهاجرت متقابل
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بين النهرين در اين دوران،تيره هايی چون بنی کعب وبنی طرف چند بارميان خوزستان وبين النهرين آمدوشد 

به دقت مورد توجه قرارگيرد،نه تنها اثبات تبارغير ايرانی اين تيره ها آسان نخواهد  هنگامی که اين پيشينه ها.کردند

تيره های عرب زبان خوزستان .تبارايرانی شمرده نشوندبين النهرين ازم سراسرمرد شد،بلکه بس دشوارخواهد بود که

اين  ١٩٨٠دهه الل حمله نظامی عراق به ايران درايرانی نباشند،دلبستگی شان به ايران است ودرخهم ازتباراگر

  .دلبستگی به ايران را آشکارا به نمايش درآوردند

خيلی زود اين .بيستم،آبادانی وپيشرفت خوزستان را تضمين کردنيمه دوم قرن فرارسيدن دوران ثروت نفتی در

منطقه خليج فارس خود نمايی زمين ايرانی به صورت نمونه ای ازپيشرفت های صنعتی وکشاورزی درسر

وسپس درسال  ١٩۵٨افراطی حکومت عراق را در سال )) پان عربيستی((هنگامی که افسرانی با ايده های بعثی .کرد

با .دوباره سربرآورد))فارسی زدايی خليج فارس((ردند،سياست های کهنه هند بريتانيا درزمينهبه دست آو ١٩۶٨

درپيش گرفتن سياست های امپرياليستی قرن نوزدهمی بريتانيا درخليج فارس،حاکمان جديد عراق جنگ تبليغاتی 

ت وعليه تالش های ايران اس)) یخليج عرب((خليج فارسآغاز کردند ومدعی شدند که سراسر بزرگی را عليه ايران

راستای سياست فارسی موسی،بحرين وسيری که بريتانيا درراه بازستانی جزاير قشم،هنگام،کيش،الوان،تنب،ابودر

اين درست است که .کردند م از ايران جداکرده بود،سخت تبليغزدايی خليج فارس در قرن نوزدهم واوايل قرن بيست

خود،خوزستان را به دليل نشان دادن کبرونخوت نسبت به قاجاريان دردوره ای ويژه ای ازتاريخ 

  .عربستان،خواندند،ولی اين خواندن برای تحقيربود,اعراب

ونخوت ويژه قاجاری است،بايد به ويژگی چگونه بازگوکننده کبر))عربستان((برای آشنايی با اين مسئله که اصطالح 

گفته شد،به معنی محل يا مکان چيزی يا کسی به چنان که ))ستان((پسوند.توری زبان فارسی توجه کنيمهای دس

که اين پسوند به گونه تمسخر يا نمايش کبر  گويش عادی فارسی پيش می آيدگاه دردرعين حال،.می شودکارگرفته 

پيش می آيد که ايرانيان درگويش روزمره،درحالتی از .نسبت به چيزی يا کسی نامحبوب به کار می رودونخوت 

قاجاريان که به .می خوانند))عربستان((مثال،رستورانی را که پر از مشتريان عرب شده باشد، تمسخر يا نخوت،برای

خواندن ))عربستان((هنگامی ازتنها  –که اين خصلت خودنمايانگر ناآگاهی وبی خبری است  –کبرونخوت شهره بودند 

تيره های خود،به دليل حضور آن بخش ازکشوررابطه با را در))عرب((دند که خواستند واژه خوزستان راآغاز کر

گر چنين تسميه نخوت آلوده به اين ترتيب جای تأسف فراوان خواهد داشت ا.عرب زبان،سرکوفت داده باشند

)) عربستان((ن توجيهی برای می گرفت،به عنوابه کار))عرب((ی سرکوفت دادن واژهکه قاجار براوتمسخرآميز
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دراوايل .فارسی زدايی خليج فارس درمورد خوزستان نيزاعمال شد استراتژی.خوزستان مورد توجه قرار گيرد ناميدن

قرن بيستم بود که بريتانيا،شيخ خزعل از تيره بنی کعب خوزستان را تشويق کرد تا با وجود اين حقيقت که وی يکی 

رديده از اتباع ايران بود وبراساس فرمان مظفرالدين شاه قاجار به حق خود مختاری درناحيه واموال خود نائل گ

نوامبر  ٢١در)١٩(خليج فارس،سرپرستی کاکسگيرد نماينده سياسی بريتانيا در بود،راه جدايی از ايران را در پيش

  :درنقض مستقيم وآشکار استقالل وتماميت ايران،تضمين کتبی به شرح زير به خزعل داد ١٩١۴

تا درصورت بروزهرنوع ... نيا آمادگی داردکه دولت پادشاهی بريتا... اکنون اختياردارم به جنابعالی تضمين بدهم ((

ونيزدرصورتی که دولت ايران قصد دست اندازی وتجاوزبه حاکميت وحقوق مشروع يا اموال ... تغييردردولت ايران 

ودارايی شما را درايران داشته باشد،هرنوع حمايتی را که برای يافتن راه حل مورد رضايت شما وما ضروری 

ين تضمين ادامه خواهد داشت تا زمانی که شما دربرابردولت ايران،به صالحديد ومشورت ا... باشد،عرضه نمايد 

ما در حفظ موقعيت اقتدار محلی جنابعالی به بهترين وجه اقدام خواهيم ...گوش فرادهيد)بريتانيا(دولت پادشاهی

  )٢٠...))(کرد

ناکس،مقيم سياسی وکنسول جنرال بريتانيا .سی.اس) ١٩١۴اکتبر  –سپتامبر ( ١٣٣٢طی نامه جداگانه ای در ذيقعده 

تا در ائتالف اميرعبدالعزيزسعودی وشيخ مبارک الصباح کويتی عليه درخليج فارس،به شيخ خزعل،از وی خواست 

اد داد که اگر وی دراين ائتالف شرکت کند،دولت نماينده بريتانيا به شيخ خزعل پيشنه.عثمانی دربصره شرکت جويد

  :بريتانيا درمقابل،به شرح زير از وی حمايت خواهد کرد

عاليجناب وعده دهم که در صورت پيروزی ما درآزاد دستور دارم به آن )بريتانيا(فخيمهسوی دولت از درمقابل،من((

دوم به عثمانی نخواهيم داد وهرگز بصره را بار بصره را برایما  –که ان شاءاهللا چنين خواهيم کرد  –کردن بصره 

اين نامه خود،به نمايندگی ازسوی مقامات  دارم که با نگارشفراتر،من دستور.گذار نخواهيم کردبه آن دولت وا

صورت حمله آن يان آن عاليجناب ودولت ايران ودربريتانيا،به آن عاليجناب وعده دهم که آن دولت درمشکالت آتی م

واين وعده،علی رغم تغييردولت های ...گذاردهمه گونه مساعدت را در اختيارتان ...کومت عاليجناب دولت عليه ح

اين وعده نسبت به آن عاليجناب وجانشينان شما ازميان پسران شما ادامه خواهد .ادامه خواهد يافتايران،مختلف در

همه امور براساس قراردادتان با دولت ن شما درکه آن عاليجناب وجانشينااين وعده تا هنگامی ادامه خواهد يافت .يافت

  )٢١...))(فخيمه عمل نماييد
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اين وضع ادامه پيدا کرد و وزيرمختاربريتانيا درتهران موضوع قراردادها و وعده های دولت خود را با شيخ خزعل 

خزعل به آگاهی دولت ايران رساند واخطار کرد که درصورت هر گونه تعرض دولت ايران نسبت به حکومت 

رضاخان ،١٣٠٣با اين حال،در ارديبهشت ماه .درخوزستان،بريتانيا از شيخ خزعل وحکومتش حمايت خواهد کرد

دفاع ايران که يک سال بعد به عنوان رضاشاه پهلوی در تهران تاج گذاری وزير سپه،نخست وزير وسردار سردار

  .حکومت شيخ خزعل نهادکرد،وارد خوزستان شد وبا ورود خود به آن سرزمين،نقطه پايان بر 

  

  :پی نوشت ها

  ١٣۵صفحه  ،١٣۴١جهانگير قائم مقامی،بحرين ومسائل خليج فارس،انتشارات طهوری،تهران _ ١

  .٣١۴،صفحه ١٣۴٧،مورخ ۴وجزاير قشم وهرمز،ماهنامه وحيد،جلد پنجم،شماره  حميد نير نوری،فتح بندرعباس_٢

  همان_٣

۴_C.   U.  Aitchison,  A  Collection   of  Treaties,   Engagemenets  and sanads 

Relating to India and Neighbouring Countries,  Vol.  12,Delhi, Government of India 

printing press, 1909. 

اسناد وفرامين منتشر نشده محمد علی کريم زاده تبريزی،: برای ديدن اين سند ومتن اجاره نامه نگاه کنيد به _۵

  .١۶١، صفحه ١٩٨٩،چاپ ليدن قاجاری

  .١٩٩،صفحه ٣،جلد ١٣٣۶يرايش جهانگير قائم مقامی،تهران و.محمد تقی خان لسان الملک،ناسخ التواريخ_۶

  همان_٧

٨_Captain Hennell 

  .حميد نير نوری،همان_٩

پائيز  دکتر يوسف وحيد نيا،قرارها وقراردادها در دوران قاجاريه،انتشار موسسه مطبوعاتی عطائی،تهران_١٠

  ٨٢تا  ٨٠،صفحه ١٣۶٢

 ١٣وزيرمختار بريتانيا درتهران،مورخ  Colonel Sheilمتن نامه ميرزا آقاخان صدراعظم نوری به کلنل شيل _١١

  .۶١۵٨،اسناد دولت ايران،جلد  ١٢٧١ذيقعده 
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ذيقعده  ١٧ متن نامه کلنل شيل،وزير مختار بريتانيا در تهران،به صدراعظم ايران،ميرزا آقا خان نوری، مورخ_١٢

 ۶٠۴۴،استان دولت ايران،جلد ١٢٧١

13_Seyyed  Thuwaini 

  ١۴۵تا  ١۴۴جهانگير قائم مقامی،همان،صفحه _14

  ٢٢٩لسان الملک،همان،صفحه _١۵

  ۶١٩٣و  ۶١۶۵مجموعه اسناد حکومت ايران،جلد :برای متن فارسی وعربی اين سند استثنايی نگاه کنيد به_١۶

  همان_١٧

منافع مربوط به اسناد معرفی شده دراين فصل،نگاه کنيد به منافع عربی واسالمی معرفی شده در برای آشنايی با _١٨

  اسالمی درتأکيد بر نام خليج فارس وخوزستان در بخش پايانی فصل چهارم –فهرست منابع تاريخی پراهميت عربی 

 Sir Percy Coxسر پرسی  کاکس _١٩

٢٠_Annual Confidential Report of British Legation in Tehran for the year 1926,para 

74,p.29,of 416/112,170 

21_From S.G.Knox, H.B.M s  Resident and consul general in the Persian Gulf to 

H.E.Shaikh Khazal Khan,  W.C.I.E.,  Dated Dhul – Qaadah 1332 (September – 

October 1914) , Fo 374/98/24 

  .ه در دنبال نام شيخ خزعل خان،حروف اول القاب انگليسی وی در آن دوران بودحرف يادشد

  

  

  

  

  

  

  به کوشش مسعود رضايی از مرکز مطالعات خليج فارس

  


