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 پيشينه تاريخی جزاير ايرانی تنگه هرمز

  روزبه پارساپور

تمام وقايعی که در جزيره قشم  ،جزاير تنگه هرمز در طول تاريخ حوادث و رويدادهای مختلفی را پشت سر گذاشته است

 2000تا  1000مادها بين سالهای .الرک و هنگام نيز بی تاثير نبوده است ،در جزاير اقماری آن يعنی هرمز ،رخ داده

 ،هرمز ،اقوام آريايی در جزاير تنگه هرمز از جمله قشم ،در دوره هخامنشيان ،پيش از ميالد در ايران حکومت ميکردند

ی آن زمان و حمل آب به الرک و هنگام مستقر شدند و برای رفع بی آبی جزاير منطقه و نيز تامين آب کشتی های عبور

اقدام به ساختن مخازن بزرگ و آبگيرهای متعدد و سدهای عظيم در قشم  ،دوردست و احيانا برای مقاصد نظامینقاط 

  .کردند
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او برای شناسايی نئارک سردار اسکندر مقدونی در قرن يازدهم سلطنت  ،پس از فتح ايران به دست اسکندر گجستک

از دهانه رود سند تا مدخل اروند رود در آبادان مسافرت خود را آغاز  ،مکران و خليج فارسسواحل و بنادر و جزاير 

  .کرد

پادشاهان ساسانی نيز به جزيره قشم و جزاير اقماری آن توجه داشتند و برای عمران و آبادی آن دستورات سازندگی صادر 

جزاير و بنادر  ،د سوم آخرين شاهنشاه ساسانی بوددر زمان خالفت عمر خليفه دوم که همزمان با سلطنت يزدگر.ميکردند

ه جزاير تنگه هرمز نيز از جمله سرزمينهايی بود که در حمله اعراب بدوی ب. ايران به دست سپاهيان عرب فتح گرديد

  )1(.دست لشگريان عثمان ثقفی افتاد

آفريقا  ،انی در مناطق مسلط بر آسياميالدی و اقتدار امپراتوری عثم 1453/ هجری قمری  857با فتح قسطنطنيه به سال 

و ترس از سلطه بيشتر عثمانی و از طرف ديگر توسعه سلطه و اشغال سرزمينهای ديگر به دست  و اروپا نگرانی

تهديد راههای ارتباطی شرق و غرب توسط عثمانی و .اروپاييان موجب يک سلسله تحوالت در منطقه خليج فارس گرديد

خليج فارس را به صورت کانون درگيريها و منطقه حساس و تعيين کننده در موقعيت  ،ترش آنضرورت مقابله اروپا با گس

  .دو جريان مذکور قرار داد

اگر تا آن زمان خليج فارس حلقه اتصال آبهای آسيا و اروپا از طريق ايران و مرکز مبادله کاال و لنگرگاه کشتی ها و حل 

برای شرق و غرب در ) استراتژيک(يه ناگهان به يک منطقه سوق الجيشی پس از سقوط قسطنطن ،سياحت دريانوردان بود

مشغول کردن ايران در مناطق شمالی و  ،به راه انداختن جنگهای ايران و عثمانی برای تضعيف دو قدرت جهان اسالم.آمد

رزمينهای بخشی از توطئه های غرب برای تسلط بر س ،غفلت از خليج فارس و تجزيه مناطق از ايران و عثمانی

پرتغاليها در اين شرايط با استفاده از امکانات مادی و .استراتژيک خاورميانه و تضعيف دو قدرت جهان اسالم بود

خليج فارس و تسلط بر اين منطقه حساس و برای برای اشغال  ،سالحهای سنگين و روشهای سرکوب و کشتار جمعی مردم

يگر و پياده شدن در خشکی ابتدا به اشغال جزيره هرمز و پس از آن جزاير د ،پيشی گرفتن بر ساير رقبای اروپايی خود

  )2(.پرداخت
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ناوگان پرتغالی را وارد آبهای دريای مکران  ،ميالدی که مصادف با تشکيل دولت صفوی بود 1506آلبوکرک در سال 

ت به شمار ميرفت به سوی و خليج فارس کرد و پس از اشغال و تخريب شهر مسقط که شهری بزرگ و پرجمعي) عمان(

جزيره هرمز حرکت کرد و پس از جنگی سخت با امير هرمز که به نيابت از سيف الدين پادشاه دوازه ساله هرمز زمام 

قلعه نظامی مستحکمی در  ،اين جزيره را قهر و غلبه گرفت و با توجه به موقعيت ممتاز هرمز ،امور را در دست داشت

  .آن بنا نهاد

چون موقع را برای اجرای تصميمات خود در مورد جزيره هرمز و قشم مساعد  ،جری شاه عباس بزرگه 1301در سال 

امامقلی خان را وادار کرد تا نسبت به جزيره ادعای مالکيت کند و چون آنجا جزو قلمرو خود ميداند مطالبه خراج کند ،ديد

  )3(.ياتی برای تصرف جزيره آغاز گرددتا عملو در پی آن فرمان داد 

اولين عمليات موفق با اخراج پرتغاليها از بحرين به پيروزی رسيد و آخرين عمليات بزرگ نامنظم عليه قوای بيگانه با 

و علی رغم مجهز بودن ايرانيان به تفنگهای کوچک و قايقهای کشتی های جنگی  ،قوای بسيا ،توپخانه –وجود استحکامات

به پيروزی بر دشمن منجر شد و ) و کمک نيروی دريايی انگليس(با بهره گيری از روشهای جنگهای نامنظم  ،معمولی

  )4(.ز سرزمين خود بيرون نمايندميالدی موفق شدند اشغالگران را ا 1622/هجری قمری 1302قوای ايرانی در سال 

که شده است موقعيت خود را در ايران تحکيم هلندی ها مصمم شدند به هر وسيله  ،پس از گذشت شاه عباس بزرگ صفوی

برای اينکه ايرانيها را مجبور ) 1646-1645(خشند و نفوذ و تسلط خويش را در آنجا مستقر سازند و باالخره در سال ب

نيروی دريايی کاملی  ،متوسل به زور و قوه قهريه گرديدند ،اختصاص دهند ساخته و حق تجارت انحصاری آن را به خود

به حصار و قلعه قشم حمله کردند و باالخره به اين وسيله امتياز  1645ای پارس حاضر کرده و در پاييز سال در دري

برای مدتی در خليج فارس هلنديها امتياز تجارت ابريشم را به عهده داشتند و .تجارت الزم را از شاه ايران دريافت کردند

ری جزاير مخارج هنگفتی برای هلنديها توليد ميکرد به ناچار آنجا چون نگهدا اما ،جزاير تنگه هرمز در تصرف آنها بود

در دوران افشاريه نادر شاه پس از تحکيم موقعيت خود به فکر ايجاد يک نيروی دريايی پرقدرت در خليج .را تخليه کردند

آن را صادر کرد و  فارس افتاده و به همين جهت به وسيله اعمال خود به بنادر و جزاير سفارش تهيه کشتی و يا خريد

برابر نوشته .لطيف خان را به حکومت اياالت دشتستان و شولستان و کاپيتانی کل سواحل و بنادر خليج فارس منصوب کرد

مسقط دارای قويترين بحريه نسبت به ساير  18و نيمه اول قرن  17دکتر امين نويسنده عرب سراسر نيمه دوم قرن 
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ميالدی امام مسقط تمام جزاير معتبر خليج فارس از جمله قشم و  1717حدود سال  در.کشورهای بومی در خليج فارس بود

  )5(.ير را زير تسلط و نفود خود داشتبحرين و ساير جزا

شيخ عبداهللا بنی معين ظابط جزيره  ،در زمان کريم خان زند جزاير قشم و هرمز زير نظر طايفه بنی معين قرار داشت

سال بر  190شيوخ بنی معين قبيله ای از اعراب بودند که حدود .هرمز و شيخ حسن بنی معين ظابط جزيره قشم بودند

شيوخ بنی معين ابتدا با سعيدو و الفت و سپس قشم و جزاير اطراف را به .جزيره قشم و جزاير اقماری آن حکومت کردند

از اواخر سلطنت صفويه تا اواسط دوره قاجار ظلمها و ستمهای بسياری .ردند و به حکومت نشستندتصرف خويش در آو

ليج فارس وارد آمد و دزدان و اعراب آل قاسم يا جو اسمين بارها به اين بر مردم محروم و سواحل و بنادر و جزاير خ

در خشکی به آباديها حمله ورشده و اموال ساکنان  نقطه حمله ور شده و آرامش آنجا را برهم زدند و در دريا به کشتيها و

  .جزاير و بنادر را به غارت بردند و کودکان و دختران را دزديدند

در اواخر دوره قاجار ماموران دولتی ستمها و تعديات بسياری بر مردم جزيره قشم و ساير نقاط رواداشتند و مدام آنها را 

  )6(.سبی که يافتند تن به هجرت دادنددر فرصتهای منا تحت فشار قرار دادند و به همين جهت مردم

  ،بندر عباس  ،بيشتر در اطراف مسئله بنادر چابهار 19و اوايل قرن  18روابط دو کشور ايران و مسقط در اواخر قرن 

احمد  ،پس از کشته شدند نادرشاه و نبودن حکومت مرکزی مقتدر مانند گذشته .قشم و بحرين دور ميزد ،جزاير هرمز 

سلطان مسقط که نيروی دريايی مجهزی گردآوری کرده بود به بنادر و جزاير ايران حمله برده و در اين  ،فرزند سعيد

بنادر چابهار و بندر لنگه و جزاير قشم و هرمز و کيش را از دست شيخ معين ضابط دولت ايران خارج و آنجا  –يورش 

سلطان  ،د خان قاجار در ايران بارديگر حکومت مرکزی استحکام يافتپس از به قدرت رسيدن آقا محم.را اشغال کردند

دولت .سال شد 97عمان ناچار توسط والی پارس نماينده ای به دربار ايران اعزام کرد و خواهان اجاره اين مناطق به مدت 

فرصت رسيدگی به جنوب نضج گرفته بود و به علت جدال با دولتهای روس و عثمانی و اروکشيهای داخلی قاجار که تازه 

سال  75با اين تقاضا موافقت کرد و فرمانی صادر و به موجب آن بندر عباس و جزيره قشم را به مدت  ،شتکشور را ندا

  !تومان به اجاره سيد سلطان و فرزند او واگذار کرد 6000در مقابل پرداخت ساالنه 



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

جزاير قشم  ،سلطان مسقط ،عليرغم قرارداد اجاره  ،ادسلطان مسقط از جانب خود ضابطين حکامی به آن نواحی می فرست

ميالدی که سواستفاده استعمار انگليس از  1820ادامه داشت تا سالهای اين وضع .و هرمز را جزو خاک خود ميدانست

 بر جزيره قشم باعث بروز مسائلی بين ايران و انگليس گرديد و انگليس به بهانه سلطه عمان دعاوی موهوم سلطان مسقط

در اجاره نامه ای که در دوران حکومت محمدشاه قاجار برای .بر جزيره قشم آن را از طرف سلطان عمان اشغال کرد

به اين دليل نيز  ،اجاره دادن بنادر و جزاير جنوب به سلطان مسقط تنظيم شده بود نامی از جزاير قشم و هرمز برده نشده

ميناب و مناطق  ،بندر خمير ،بندر عباس  ،زمان ناصرالدين شاه قاجاردر . را از آن خود ميدانستسيد سعيد اين جزاير 

طی قرارداد بيست ساله  ،طان عمان بودتابعه به اضافه جزاير قشم و هرمز که سالها به صورت غير رسمی در اجاره سل

سيد سعيد نيز قراردادی با انگليسی ها بست و به موجب آن انگليسی ها اجازه . ای به سيد سعيد سلطان مسقط اجاره داده شد

پس از مرگ سعيد مناطق .داشتند در جزيره قشم برای خود يک پايگاه نظامی بسازند و در عوض در دفع جواسم بکوشند

نوه سيد سعيد اجاره داده شد و پس از خلع سالح سيد سالم از  اد هشت ساله ای به سيد سالممذکور دوباره طی قرارد

پس از سيد سعيد که حکومت مسقط و عمان رو . دولت ايران رسم اجاره اين نواحی را به اتباع خارجی لغو کرد ،سلطنت

ن مناسبت از اواخر دوره مظفرالدين شاه به همي ،کشور گسترانيدانگلستان کم کم سلطه خود را بر اين  ،به ضعف گذاشت

پهلوی که قاجار حتی مراوده تجاری نيز بين ايران و حکومت عمان و مسقط رو به سستی گذارد و در اوايل حکومت 

اين مراوده به طورکلی قطع سلطه حکومت مرکزی بر تمامی نواحی ايران گسترانيده شد و مرزها به کنترل درآمد 

  )7(.گرديد

برای حفظ حضور استعماری خود و سيادت دريايی و سهولت دست اندازی به سواحل شمالی و جنوبی خليج  انگليسی ها

فارس از مدتها قبل نقشه تصرف نقاط مهمی از بنادر و جزاير و نيز از بين بردن کشتيها محلی را در سر داشتند و در هر 

ير خليج فارس به جنگ و کشتار می پرداختند و قبل از هر فرصتی که می يافتند با اندک بهانه با مردم بومی سواحل و جزا

حضور استعمار متجاوز انگليس در جزيره قشم برای اولين بار در .يها و تصرف سواحل می زدندچيز دست به انهدام کشت

شاره شد همانطور که ا.عصر صفويه و در جنگ دريايی و زمينی بين سپاهيان ايران و پرتغاليهای ساکن قلعه قشم می بينيم

اميراالمرای پارس برای تصرف جزيره هرمز و قشم و دفع شرارت های پرتغاليها  ،امامقلی خان فرزند رشيد اهللا ورديخان
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با موافقت شاه عباس بزرگ از نيروهای انگليسی در خليج فارس استفاده کرد و نخستين بار انگليسی ها به همراه سپاهيان 

  )8(.ور نگهداری از قلعه شدندايرانی و چهار مامور بريتانيا مام

انگليسی ها در نيمه اول قرن سيزدهم هجری بندر باسعيدو را مرکز سوخت خود قرار دادند و انبارهای متعددی در آن 

تاجاييکه بعدها هر رفت و آمدی که به اين بندر انجام ميگرفت زير نظر آنها بود و  ،برای ذخيره ذغال سنگ ايجاد کردند

  )9(.مار پير انجام نمی گرفتهيچ تحرکی در اين خط بدون صواب ديد عمال استع

شمسی کشور ايران را از لوای نظامی  1299ميالدی مطابق با اسفندماه سال  1921انگليسی ها با اينکه در فوريه سال 

قشم را در اشغال خود نگه داشتند و حاضر به آزادسازی اين ولی همچنان جزيره هنگام و بندر باسيعدو  ،تخليه کردندخود 

) متجاوزانه(پس از آنکه انگليس و روس طبق معاهده ((: علی زرين قلم دراين باره می نويسد. سرزمينهای ايران نشدند

مناطق  ،ران را گذاشتند و منطقه شمالی ايران توسط روسها اشغال شدميالدی قرار اشغال اي 1907خود در سال فيمابين 

باالخره در .ميالدی ادامه داشت 1921جنوبی نيز به تدريج به وسيله قوای انگليس تحت اشغال درآمد و اين اشغال تا سال 

تخليه کردند و موسسات ميالدی در ايران کودتا شد و انگليسی ها کشور ايران را از نيروهای نظامی خود   1921فوريه 

ايرانی را تحويل دادند اما جزاير بحرين و هنگام و باسعيدو در قشم را که به صورت پايگاه دريايی آنها درآمده بود همچنان 

  )10()).ر اشغال و تصرف خويش نگهداشتندد

توجه  ،دوری از سواحل اصلی  ،بيکاری  ،بی آبی  ،در عصر پهلوی مردم جزيره قشم به علت رکود معامالت مرواريد 

تاسيس گمرک و برقراری عوارض گمرکی و اجاری قانون انحصار تجارت  ،فشار برای تغيير لباسهای محلی  ،کم دولت 

خارجی و جلوگيری از حمل قاچاق و حدوث چندين زلزله سنگين تدريجا مردم محلی خانه و کاشانه خود را رها کرده و به 

در اوايل پادشاهی رضاشاه .هندوستان پناهنده و يا مهاجرت کردند ،زنگبار  ،پاکستان  ،عمان  ، شيخ نشين های خليج فارس

پهلوی کليه حکام عرب و بنی معين کنار گذاشته شدند و به جای آنان حکامی از جانب مرکز انتخاب و منصوب 

به دستور  ،کام بوشهر رسيدگی ميکردندچون جزيره قشم در آن وقتها تابع بوشهر بود و حتی به شکايت مردم قشم ح.گشتند

به دسته ای از بلورديها و تنگسيريها ماموريت داده شد تا به محل بيايند و  ،دولت برای اداره قشم و بندر عباس و ميناب

  .اداره امور را عهده دار گردند
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علی  کات محمد به سرپرستی شخصی به نام ،شمسی اولين دسته از چريکهای تنگسيری اهل بوشهر 1302در سال 

خانه  ،محل نايب الحکومه را در منزل شيخ عبداهللا معين.به قشم آمدند که تعداد آنها هفت نفر چريک مسلح بود ،بلوردی

در حفظ آرامش آنجا کوشيدند و به امور مردم  ،تنگسيرها مدت دوسال در قشم ماندند.قرار دادندقديمی شيخ محمد صفر 

شمسی اولين بخشدار رسمی دولت به نام آشغانی که مرد نسبتا  1304در حدود سال .فتندرسيدگی کردند و به بندر عباس ر

عبداهللا محمد احمد روبه روی مسجد جامع فعلی که اينک منزل  تک و تنها از تهران وارد قشم شد و در منزل ،مسنی بود

اره ثبت و احوال قشم منتقل محل قبلی ادآشغانی بعدا محل بخشداری را به .است اقامت گزيد ))عنتر((عبدالفتاح معروف به 

  )11(.کرد
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