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  اير سه گانه در زمان حکومت قاجارجز

  یداود راآ: نويسنده 

  

قت تا ياند، درحق ن امارات قرار گرفتهيرنشيران و اميان ايم یره آوچك آه هم اآنون موضوع مباحث مرزيجز ن سهيا

در  یشناخت اما با آشف منابع نفت یمستقل نم یآنها را با اسام یشدند و آس یر هرمز شناخته ميالجزا از مجمع یمدتها بخش

ط جنگ سرد، هر يجاد شرايو ا یالديپنجاه تا نود م یها بلوك شرق و غرب در خالل دهه یبند ز صفيه و نفالت قار

بروز  يیر آن ادعاهاياز جزا یت برخيدا آرد و بر سر سابقه مالكيفارس ارزش طال پ جيحوزه خل ینهايوجب از سرزم

 یر و مناطق ساحلياز جزا یها بر برخ یسمنام قا به یا فهيرمستقل طايو غ یاصل ادعاها به حكومت موقت. نمود

رود اما  یمهمل بشمار م يین الملل ادعايدارد و از نظر حقوق ب یت مفصليگردد آه داستان و حكا یفارس بازم جيخل

از  یل بلوك قدرتمنديز مصمم به تشكيم و نيدار یآزاد جهان دسترس یفارس به آبها جيق خليما آه از طر یهرحال برا به

ن يبرا عالوه. د ندارديه و تاآيبه توص یازيفارس ن جير خليك سواحل و جزايتيم، ارزش ژئوپليباش یمسلمان م یآشورها

و  یسرحدات بر یايخ و جغرافيشتر تاريب ت آنها ما را به شناخت هرچهيو حفظ تمام یحفاظت از حدود و ثغور مرز

 یايخچه مصور و مكتوب جغرافيدار سازد؛ تار ما را خدشه یتواند منافع مل ین امر ميدر ا ید و آوتاهينما یملزم م یبحر

د و مورد توجه و يا به ظهور رسيتانيبر یامپراتور يیايفارس عموما در عصر قاجار و در زمان توسعه قلمرو در جيخل

به  یك نقطه عطف مطالعاتيران يا یاسيس یايه از لحاظ جغرافين لحاظ دوره قاجاريثبت و ضبط قرار گرفت و به هم

ز عمدتا يران نيا یگان جنوبيوجود آمد و همسا ن دوران بهيران در ايا ینيرات سرزميين تغيتر ن عمدهيهمچن. رود یشمار م

  .عصر قاجار هستند یا و منطقه یده تحوالت جهانييزا

ن ياستعمارگران به ا یآه از سو یران آمد و تجاوزاتيا یآه بر سر تصاحب و تملك بنادر جنوب يیشرح ماجراها

ره يژه سرگذشت سه جزيو باشد؛ به یم یو خواندن یدنيآور است اما شن ه صورت گرفت گرچه حزنيمناطق در دوره قاجار

باشد و در خور هرگونه پژوهش و  یما م یا و منطقه یاز مسائل مرز یكياآنون  و تنب آوچك و بزرگ آه هم یابوموس

ر يزان درخصوص مساله جزايز به چه ميد شاهان قاجار نيانار جالب خواهد بود آه بديز بسيشما ن یبرا. مطالعه است

  .اند ت داشتهيگانه حساس سه
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  گانه ر سهيجزا يیايت جغرافيموقع

ن يبد. ا شده استين منطقه دانست آه امتداد آن وارد دريدر ا یساحل یآوهها واقع دنباله رشته توان به یفارس را م جير واقع در خليجزا

ن قسمت را يا. اند ده ماندهير آب پوشيدر ز يیايدر یآوهها ن سلسلهين ايريرون آمده و قسمت زيبلند آن از آب ب مرتفع و یشكل آه قسمتها

ل يفارس پس از تشك جير خلي، جزایشناس نيزم یها دوره یبند ميبراساس تقس. دير ناميا فالت قاره جزاي یرآبيز یها توان صخره یم

ون سال يليم یحدود س یشناس نيفارس در اواسط دوره سوم زم جيل خليالبرز و زاگرس و سپس تشك یعنيران يآلپ و دنباله آن در ا یآوهها

ك زمان و يفارس در  جير واقع در خليآمده، جزا عمل به یهايوجود، طبق بررس نيباا. اند رون آوردهيش به وجود آمده و سر از آب بيپ

ر جنوب آن از جهت يفارس با جزا جير شمال خلين اساس است آه جزايبر هم .اند منطقه ظاهر نشده یگر در عرصه آبهايكديهمزمان با 

گرچه  1.باشند یشتر از شن و ماسه ميب یر جنوبيره قشم، از جنس آهك و جزايخصوص جز ، بهیر شماليجزا. ن و خاك تفاوت دارنديزم

وجود  نيشود، باا ید به آنها اشاره ميا در جراينند دا یاست آه مردم م یزيشتر از آن چيار بيفارس بس جير آوچك و بزرگ خليتعداد جزا

ر يد دانست آه تمام جزاين بايبرا برخوردارند؛ عالوه یكيو ژئوپلت ی، اقتصادیت نظامير از ارزش و اهمين جزاياز ا یتنها تعداد معدود

ر واقع در دهانه تنگه هرمز، يژه جزايو ارس و بهف جير آشورمان در خليان جزايوجود از م نيباا. ستنديران نيفارس متعلق به ا  جيواقع در خل

  .یهرمز، هنگام، قشم، الرك، تنب بزرگ و ابوموس: رهيبرخوردارند، عبارتند از شش جز یك خاصيت استراتژيآه از موقع يیآنها

  

  یابوموس

لومتر و از يآ 67از بندر لنگه  رهين جزيفاصله ا. ن بندر لنگه و شارجه قرار دارديفارس، ب جيخل یان آبهايبا در ميره تقرين جزيا

فارس به طرف جنوب قرار  جيتر از خط منصف خل نييپا یآم یره ابوموسيتوان گفت جز ین ميبنابرا. لومتر استيآ 64آرانه شارجه 

م، يرينظر بگ ران است درين ايفارس آه همان امتداد سرزم جيواقع در خل یرانير اير جزايم فاصله آن را نسبت به ساياما اگر بخواه. دارد

شود  یخوانده م یريــ آه به اشتباه س یره سريتا جز یچنانچه فاصله ابوموس. ار آمتر از شارجه خواهد بوديران بسياز ا یفاصله ابوموس

ره يگردد آه فاصله جز یب مشخص ميترت نيبد. باشد یلومتر ميآ 44و  46ب يترت لومتر و فاصله آن از تنب بزرگ و آوچك بهيآ 45ــ 

درجه  04/55و  01/55ن يب یره ابوموسيشدن جز ق واقعيمحل دق. باشد یران به مراتب آمتر از فاصله آن از امارات مياز ا یموسابو

ندارد  یچندان یو بلند یره پستين جزيا. باشد یم یدرجه عرض شمال 54/25و  51/25چ و ينويالنهار گر نسبت به نصف یطول خاور

آوه حلوا  یعنيره ين نقطه جزيبه بلندتر ینكه در بخش شماليشود، تاا یشتر ميم، بيرو یره ميمت شمال جزآن، هرچه به س یهاياما ناهموار

ره به ين جزيحفرشده در هم یاز چاهها یابوموس یدنيآب آشام. كصدوده متر ارتفاع دارديرنگ فقط  رهيشكل ت ین آوه مخروطيا. ميرس یم

. شود یمشاهده م یاز ابوموس يیژه به شكل نخلستان، در بخشهايو ، بهیرتوجهدرخو یاهيل پوشش گين دليد و به هميآ یدست م

ندارد، اما  یبه واقع وسعت چندان یره ابوموسيهرچند جز 2.د آهن استيشناسند، اآس یرا به آن م یآه ابوموس یزين چيتر معروف

لومتر يتا نود آ 3را از هفت یست آه وسعت ابوموسنظرها تا آنجا ا ن اختالفيا. شود یمشاهده م یادينظر ز درخصوص وسعت آن اختالف

 4.لومتر مربع برآورد آرده استيآ 66ره را ين جزيران، وسعت ايمرآز آمار ا یشده از سو اطالعات ارائه. اند ز ذآر آردهيمربع ن



 

 

www.Persiangulfstudies.com                                                                    Info@persiangulfstudies.com 

 

قه گردش يمدت نود دق یل طيتوان آن را با اتومب یره تنب بزرگ و تنب آوچك بزرگتر بوده و مياز دو جز یره ابوموسيوجود جز نيباا

 یهايو آشت یريگيماه یقهايده از شن و خاك است، دو لنگرگاه وجود دارد آه قايبا مسطح و پوشيره آه تقريجز یمه جنوبيدر ن. آرد

اما . استده شده يز نامي، بوموف و گپ سبزو نیبوموس یخ با نامهايدر طول تار یره ابوموسيجز. رنديتوانند در آنها پهلو گ یم یبازرگان

ره اطالق ين جزيبندر لنگه بر ا یشتر اهاليرا ب 5گپ سبزو. بوده است یره بوموسين جزيا یخيو تار ید، نام اصليآ یآنچه از منابع برم

به  یباشد آه اعراب عمدا آن را در جهت مقاصد خاص یا بوموسا مي یره بوموسين جزيا یخين باورند آه نام تاريز بر اين یا عده. آنند یم

 یث اقتصاديوجود از ح نيبا ا. باشد یك آن مورد توجه ميت استراتژيشتر به خاطر موقعيره بين جزيبه هر حال، ا 6.اند ر دادهييتغ یبوموسا

بندر  یخ قاسميش ین منبع در اواخر قرن نوزدهم از سوياز ا یبردار از بهرهين امتياول. شود یبا منابع خاك سرخ شناخته م یز ابوموسين

لنگه در سال  یهايقاسم یان خودمختارياز پس از پاين امتيا. بندر لنگه واگذار شد یاز اهال یكيره به يل 250انه يسال یازالنگه در 

ن يذآر ا. دست شد به ا و آلمان دستيتانين بريطورمتناوب ب به  از فوقيز امتيپس از آن ن 7.ديواگذار گرد ین بوشهريم، به حاج مع.1887

  8.ز برخوردار استين یاز منابع نفت یره ابوموسيرسد آه جز یظر مبه ن یز ضرورينكته ن

  

  تنب بزرگ

درجه  19/55و  16/55ن يره بين جزيا. مه قرار دارديالخ ره قشم و در حد فاصل بندر لنگه و راسيره تنب بزرگ در جنوب جزيجز

تنب بزرگ از بندر لنگه آمتر . قع شده استوا یدرجه عرض شمال 19/26و  15/26ن يچ و بينويالنهار گر نسبت به نصف یطول شرق

گر تنب بزرگ در يد یاز سو. باشد یلومتر ميمه هفتاد آيالخ راس یها آه مسافت آن از آرانه یلومتر فاصله دارد، در حالياز پنجاه آ

خط  یدر بخش شمال گر، تنب بزرگيد عبارت به. ره قشم واقع شده استيجنوب جز یلومتريآ 31ران در ين فاصله خود با خاك ايآمتر

 9.شود ین زده ميلومتر مربع تخميدر حدود دوازده آ یزيره بوده و وسعت آن چيره به شكل داين جزيا. باشد یفارس واقع م جيانه خليم

وجود دارد آه  يیها ره تپهيدر بخش شمال جز. آب و علف است یبا خشك و بيباشد آه تقر یده از شنزار ميره تنب بزرگ پوشيجز

قول معروف آن . ده شده استيز ناميمار ن تمب گپ، تنب مار و تل یتنب بزرگ به نامها. رسد یمتر م53آنها به  یها ن نقطهيمرتفعتر

ا يره تنب ين جزيمنطقه ا یش اهالين اساس به گويبر هم. باشد یتپه م یبه معنا یا تنگستاني) یدر( یفارس یا ا تمب واژهياست آه تنب 

 يیاهان صحرايگ ین برخين بخش همچنيدر ا. ره استين لنگرگاه جزيتر ره هموار و مناسبيجز یجنوب بخش. شود یتمبو خوانده م

هرچند در . گردد ین ميره قشم تامياست و آب آن از جز یدنيبا فاقد آب آشاميره تقرين جزيا. رسد یم یمحل ید آه به مصرف دامهايرو یم

ك فانوس يره دآل ين جزيدر شمال ا 10.اند امروزه خشك شده یوجود داشت، اما همگ آن یشور در بخش جنوب مهيگذشته چند حلقه چاه آب ن

و با مراجعه به فرهنگ لغات  یفات، به سادگيم آه با تمام تحريجالب است بدان. خورد یاحداث شده، به چشم م 1332آه در سال  يیايدر

بوده و از  یرانيو ا ین نام صددرصد فارسيوجود ندارد و ا عنوان در لغت عرب  چيبه ه» تنب«افت آه واژه يتوان در یم یزبان عرب

  11.ن سو در منطقه متداول بوده استيبه ا یدوران هخامنش
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  تنب آوچك

 یدرجه طول شرق 10/55تا  8/55ن يره بين جزيا. ره تنب بزرگ قرار دارديره تنب آوچك در جنوب بندر لنگه و غرب جزيجز

ز همچون تنب بزرگ در بخش يره نين جزيا. واقع شده است یدرجه عرض شمال 15/26تا  14/26ن يچ و بينويالنهار گر نسبت به نصف

آه  یدر حال. لومتر استيلومتر و تا بندر لنگه پنجاه آيچنانچه فاصله آن از تنب بزرگ دوازده آ. فارس قرار دارد جيخط منصف خل یشمال

لومتر مربع برآورد شده يز حدودا دو آيره نين جزيوسعت ا. رسد یمتر ملويآ 92ك به يمه نزديالخ راس یها آوچك تا آرانه فاصله تنب

 1500تا  1100با به شكل مثلث بوده و در حدود يره تقرين جزيا. افتيدن آن به تنب آوچك را دريتوان علت نام یجا م نياز هم. است

. باشد یمتر م35ا ين نقطه آن از سطح دريبلندترخورد آه  یبه چشم م یرنگ رهيت یا آن تپه صخره یدر بخش شمال غرب. متر عرض دارد

در . باشد یم یرمسكونيو غ یدنيتنب آوچك فاقد آب آشام. گرم و مرطوب است یب تند و آب و هوايبا ش يیها آرانه یتنب آوچك دارا

پرندگان و مارها هستند و  یره برخين جزيتنها موجودات زنده ا. نديرو یم یو شور یاهان مقاوم در برابر خشكيمناطق آن تنها گ یبرخ

  12.اند دهيز نامين» تنب مار«ن رو آن را ياز هم

 یادداشتهاياز  یر تنب، به بخشيت و نام جزايبودن مالك یرانياثبات ا ین در راستايره و همچنين جزيا یدرخصوص آب و هوا

دو  یكيه ما به نزديست فوريروز ب. . .  «: ميآن یران آمده بود اشاره ميفارس به ا جيق خليل قرن نوزدهم از طريه آه در اوايمزموريج

ر ين جزايا. ران هستندين ايدارند و مربوط به سرزم یرانيا یره نامين دو جزيا. ميديتنب بزرگ و آوچك رس یره به نامهايجز

  13». . .  .باشند یزرع مي لم يینهايسرزم

ا از توابع بندر لنگه به يتانيقبل از اشغال توسط بر یبوموسر تنب و اي، جزایمات آشورياست آه از نظر تقس ین نكته ضروريذآر ا

در تمام  یحت. آردند یر منصوب مين جزاياداره امور ا یرا از جانب خود برا یلنگه ماموران یرانيرفتند و معموال حاآمان ا  یشمار م

ران محسوب يجزو خاك ا یمات آشورير آماآان در طرح تقسين جزاي، ا1971ا تا سال يتانير توسط برين جزايطول مدت اشغال ا

ن ير به خاك وطن ــ آنها دنباله سرزمين جزايــ زمان بازگشت دوباره ا 1971ش از سال يمانده پ یجا به یها در تمام اسناد و نقشه. شدند یم

وابع استان هرمزگان ر مذآور به صورت تي، جزا1971ران در سال ير به خاك اين جزايپس از بازگشت ا. م شده بودنديران ترسيا یاصل

  .درآمدند

  

  گانه ر سهيت جزاياهم

گاه ياصوال جا. فارس جدا در نظر گرفت جيت خليت و اهميتوان از موقع یچ وجه نميه گانه را، به ر سهيت جزايت و اهميموقع یبررس

ها و مشخصات يژگياز و یاريوان بست یاساس م نيبرهم. ابدي یفارس است آه معنا م جيخل یط آلير تنها در قالب و محين جزايت ايو موقع

ك يالعاده استراتژ ت فوقيت و اهميهرچند گذرا به موقع یست نگاهيلذا ابتدا بد ن. م داديز تعمير نين جزايفارس را به ا جيخل یكيتيژئوپل

  .ميگانه برو ر سهيفرد جزا به گاه مهم و منحصريم و سپس به سراغ شرح و بسط جايندازيفارس ب جيخل
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هرچند . اند ن قرار گرفتهيران، هند و چين ايآن، سه سرزم یباشد آه در ورا یا ميقا و آسيمحل اتصال سه قاره اروپا، آفر فارس جيخل

ژه پس از آشف يو بعد، به یارزش و اعتبار بود، اما در سالها یدارا یمواصالت یث ارتباطات و راههايشتر از حين آبراه بيدر گذشته ا

ار يك قطب آن بسيآه  یدوم و ظهور جهان دوقطب یپس از جنگ جهان. به خود گرفت یدتريت آن ابعاد جدياهم ن منطقه،ينفت و گاز در ا

 ین نكته در بررسيتوان مهمتر یگونه آه ذآر شد م همان. ب ــ افزوده شديژه در نگاه قطب رقيو ت آن ــ بهيج بود، بر اهمين خليك به اينزد

ن يفارس در رابطه با هم جيبه خل یبخش تيشتر موارد اهميواقع ب به. م نفت و گاز دانستيعظ ريفارس را همان وجود ذخا جيت خلياهم

درصد مجموع  30ن يهمچن. ار دارديشده نفت جهان را در اخت ر شناختهيدرصد از آل ذخا 65فارس حدود  جيخل. شود یف مير تعريذخا

به  14.فارس قرار دارد جيبلكه در بستر خل یر نه در خشكين ذخايشتر ايه بآ آن جالب. ن منطقه واقع استيز در ايجهان ن یعير گاز طبيذخا

ار يفارس نقش بس جيل است آه خلين دليقا به همينامند و دق یفارس آن را انبار نفت جهان م جيدر خل یم انرژير عظيل وجود ذخايدل

اقتصاد و صنعت آل جهان ــ  یديترد  چيه  یچراآه ب به خود گرفته است؛ یصنعت یژه آشورهايو در اقتصاد جهان و به یا آننده نييتع

د در يفارس را با جيت خليل اهميگر از داليد یكي. باشد یو از همه مهمتر نفت م یدا وابسته به منابع انرژيشرفته ــ شديپ یژه آشورهايو به

ون نفر يليم كصديش از يب یزيفارس با چ جيه خليحاش یآشورها. ن منطقه جستجو آرديبزرگ در ا یزات نظاميك بازار آاال و تجهيوجود 

هرچند موضوع تنگه هرمز . شوند یمحسوب م یزات نظاميد آاال و تجهيخر ین بازارهاياز مهمتر یكي، یت و درآمد سرشار نفتيجمع

درواقع . گذشت یسادگ توان از آنار آن به یوجود نم نيفارس مورد بحث قرار گرفته است، اما باا جيت خليبارها و بارها در بحث اهم

انوس هند، معتقد يدر اق یادار و آاشف معروف پرتغاليآلبو آرك، در. باشد ید آن مياست آه تنگه هرمز آل یا بسته مهين یايفارس در جيخل

ن يشيدر سطور پ. قت بر جهان مسلط خواهد بوديار داشته باشد، در حقيالمندب، هرمز و ماالگا را در اخت سه تنگه باب یبود آه هر دولت

 ین راه ارتباطيتر ن و عمدهيتر یپر واضح است آه تنگه هرمز اصل. ميفارس سخن گفت جيخل یت اقتصاديطوراختصار در مورد اهم به

فارس به لحاظ صادرات نفت و واردات آاال  جيخل یبا تمام آشورهايتقر. باشد یفارس با جهان خارج م جيه خليز حاشيخ نفت یآشورها

 یت خاصيز از اهميران نيا یفارس و تنگه هرمز برا جيم، خليمنطقه آه بگذر یر آشورهاياز سا. ه هرمز هستنددا وابسته به تنگيشد

فارس نداشت، اما پس از  جيبه خل یران توجه چندانيستم دولت ايل قرن بيران در اوايش از آشف نفت در جنوب ايهرچند تا پ. برخوردارند

ران ارزش و مقام ين منطقه در نگاه حاآمان ايحاصله از آن، ا یآشور به درآمدها یوابستگ ش صادرات نفت ويج با افزايتدر آن و به

فارس و تنگه هرمز گره  جيآشورمان با خل یژه اقتصاديو و به یاسيشتر شؤون سيحاضر ب حال توان گفت در یتر م ساده زبان به. افتي یخاص

ت ين آشورها از موقعيران نسبت به ايشود آه ا ین نكته استنباط ميا یوشنر ز بهيمنطقه ن یر آشورهايسه با سايدر مقا. خورده است

دارد؛ چنانكه  یگاه باالتريمنطقه جا یگر آشورهايران نسبت به ديز اين یتيو جمع یاز لحاظ نظام. برخوردار است یحساستر یكيتيژئوپل

ن آشور منطقه يتريقو یخ از لحاظ نظاميران در طول تاريد ايترد یب. داده است یت منطقه را در خود جايدرصد آل جمع شصت يیبه تنها

درصد آل سواحل  5/56 يیتنها ره فاو، بهياز بندرعباس تا شبه جز یلومتر خط ساحليآ 1375ران با داشتن ين ايهمچن. بوده است

ر نفت و يدرصد ذخا 5/16 حدود یعنينفت و گاز منطقه،  یها ن حوزهيعالوه بر موارد فوق بزرگتر. ار دارديفارس را در اخت جيخل

شده و   فارس واقع جيران در خليا یو گاز یر نفتيآه قسمت اعظم ذخا آن جالب. ران استيمنطقه متعلق به ا یعير گاز طبيدرصد ذخا 5/45
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 یاز آشورها یاريران برخالف بسيا. شود یفارس و تنگه هرمز به خارج صادر م جيق خليران از طريبا تمام نفت ايآه تقر نيا مهمتر ازآن

ن حدود هشتاددرصد يهمچن. دارد یدا به تنگه هرمز وابستگين لحاظ شديست و از ايمنطقه از خط لوله انتقال نفت به خارج برخوردار ن

حات ين توضيبا ا. گردد یرد آه شامل هر دو بخش واردات و صادرات ميپذ یفارس انجام م جيق خليران از طريا یتجارت خارج

 ی، تنب بزرگ و آوچك برایگانه ابوموس ر سهيت جزايتوان وارد بحث اهم یم یراحت فارس، به جيت خليهمگاه و ايدرخصوص جا

  . آشورمان شد

فارس صورت  جيق خليبا تمام صادرات نفت و قسمت اعظم صادرات گاز آشور از طريز اشاره شد، تقريشتر نيهمانگونه آه پ

ر واقع يه جزاير آليلذا تاث. ابدي یق تحقق مين طريان اعم از صادرات و واردات از همريا یاز تجارت خارج يین حجم بااليهمچن. رديگ یم

اصوال  يیاياز نظر جغراف. ده گرفتيتوان ناد ین روند نمي، تنب بزرگ و آوچك را در ایگانه ابوموس ر سهين جزايفارس و همچن جيدر خل

بزرگ مناسب  یهايونقل آشت ژه حمليو و به یرانيز آه جهت آشتيآن ن ن قسمتيقتريآه عم آن ست و جالبيق نيعم یايك دريفارس،  جيخل

و تنب بزرگ  یر ابوموسيت جزايفارس و اهم جيدر خل یرانيدرخصوص آشت«. ران واقع شده استيبا در محدوده متعلق به ايباشد، تقر یم

آه از راس مسندم تا بندرعباس امتداد دارد،  د اشاره آرد آه به علت عمق آم آب در تمام نقاط تنگه هرمزيان باين ميو آوچك در ا

 یلومتر است و عمق آب جهت عبور آنها آافيآه معادل پانزده آ یه محدوديبزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور هستند از ناح یهايآشت

ن راه عبور، يا یر ابتدان، ديبرا عالوه. قشم، هرمز و الرك قرار دارند یرانير اين معبر، جزايدر قسمت شمال ا. ندياست حرآت نما

 15».عبور آنند. . . و  یتنب بزرگ و آوچك و ابوموس یرانير ايآشها مجبور هستند از آنار جزا و نفت یبزرگ جنگ یهايآشت

به ) تنب بزرگ و آوچك(ره ين دو جزيا. جستجو آرد یگانه را در مباحث نظام ر سهيت جزايل اهمين دليست مهمتريبا یوجود م نيباا

 يیايت جغرافيعالوه موقع دهند و به یل ميآشور را تشك یجنوب یها تنگه هرمز و آرانه یو حفاظت یستم دفاعياز س یبخش یوموسهمراه اب

ت يها، آنها را از اهميآشت  یالملل نيك تردد بيدور رفت و برگشت طرح تفكين در داخل دو آريفارس و همچن جيخل یآنها در عمق آبها

العاده مهم و  فوق یران دارند و به لحاظ نظاميدر دفاع از ا یت خاصيگانه اهم ر سهيجزا 16.نموده است برخوردار یخاص یكياستراتژ

م آه يابي یفارس درم جيخل یعيطب یايده گرفت آه با دقت و تامل در جغرافين اصل را ناديد ايالبته نبا. هستند یژه تدافعيت ويموقع یدارا

: فارس ــ چرا آه جيخل یه جنوبير آشورها ــ از جمله دول حاشيسا یران مهم است نه برايا یراگانه فقط ب ر سهيجزا یقدر و ارزش نظام

ره آه يان شش جزياز آن م. ت دارديفارس حاآم جيت ممتاز در تنگه هرمز در دهانه خلير برخوردار از موقعيجزا یران به تعداديا«

ر عبارتند از، هرمز، الرك، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ين جزايا. دارند یشتريت بيدهند اهم یل ميران را تشكيا یدفاع یره قوسيزنج

 ید، به درك برتريگر وصل نمايكدير را به ين جزايآه ا یفرض یك منحني. گر قرار دارنديكدينسبتا آوتاه از  يیها آه در فاصله یابوموس

  17».آند یم یشتريآمك ب] هرمز[ت تنگه يران در آنترل امنيك اياستراتژ

مختلف  ین تنگه به آشورهايق هميسوم نفت خام جهان از طر كيبا يتقر. ستيده نيپوش یز بر آسيت تنگه هرمز نيگر، اهميد یازسو

خ چند دهه يتار. منطقه خواهد بود یران بلكه به نفع تمام آشورهايتنها به نفع ا د آنترل و حفاظت از تنگه هرمز نهيترد یب. شود یصادر م

ت و آنترل خود بر يق حاآمير است جهت اعمال دقيران ناگزيا. د قرار داده استين تنگه را مورد تهدياست آه ا یر مشحون از خطراتياخ
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ن ادعا يت خود داشته باشد؛ هرچند ايگانه را تحت آنترل و حاآم ر سهير اطراف آن، از جمله جزايك هرمز، جزايالعاده استراتژ تنگه فوق

ت خود در ياعاده حاآم یران برايل دولت ايدال«. باشد یز ميد آن نيمؤ یر نداشته و حتين جزاير اران بيا یخيبا حقوق تار یچ منافاتيه

ك اعتراض يپلماتيد یق مجارير از طرين جزايران همواره نسبت به اشغال ايا. یخيــ تار یك بود تا ارضيــ استراتژ یاسيشتر سير، بيجزا

ر تنگه هرمز مانند الرك، هرمز، قشم و هنگام يران بر جزايا. ر بودين جزايك ايراتژت استيران، موقعيل اين دلياما مهمتر. آرده است

گر يكدياز  یآه در فاصله نسبتا آوتاه] ، تنب بزرگ و تنب آوچكیابوموس[گر يره ديره همراه با سه جزين سه جزيا. ت داشتيحاآم

 یران، آشورهايت ايامن یران برايگانه توسط ا ر سهيآه آنترل جزا ران معتقد بوديا. دهند یل ميرا تشك یدفاع یك خط قوسياند،  واقع شده

ران و نقاط يا یسواحل و بنادر جنوب یدفاع یگاهها هيعنوان تك توان به یگانه را م ر سهيجزا 18».است یفارس و غرب ضرور جيخل یعرب

توانند به  یر مذآور ميه آشور، جزايعل یم نظامن در صورت بروز هرگونه تهاجيهمچن. ران قلمداد آرديا یبه آبراهها یآنترل و نظارت

را، چه به صورت  یات و تحرآات نظامياز عمل یعيمناسب، حجم وس یساز ز و آمادهيعمل آرده و درصورت تجه یك سپر دفاعيمثابه 

 یعيطورطب انسان، بهآنچه هر . . .  «. انجام داد یخارج یه هرگونه تجاوز و حمله نظامي، از آنها علیا به صورت تهاجميو  یدفاع

ند آه اگر آنها را مجهز و يآ یمحافظت از سمت جنوب به شمار م ین سنگرها برايفارس، بهتر جيران در خلير ايجزا] آن است آه[فهمد  یم

د يدم يم، خواهيريرا در نظر بگ. . . ر هرمز، الرك و يمثال اگر جزا. ران بس مشكل و بلكه محال استيمسلح آنند، تعرض به سواحل ا

ران صف يساحل ا یده باشند، در جلويصف آش یهنيمحافظت م یه شمال آه برايال یك منتهيفارس تا نزد جيك سرباز از دهانه خليمانند 

مانند آه  یسلسله استحكامات و حصار م كيا به يك گردد و يبه مام وطن نزد یچ بدخواهيمانند آه نگذارند ه یم یاند و به قراول دهيآش

ق آنها را ساخته يآرده و معماران ال یران طراحين مقدس ايآمال مهارت آنها را جهت دفاع از سرزم یزبردست از رو ین نظاميمهندس

  19».باشند

ست جهت آنترل يبا یران ميها و واقعه ظفار در عمان نشان داد آه اياز جمله حمله به آشت یالديم 1970ن اتفاق در دهه يوقوع چند

گانه در  ر سهيران به جزايت ايپس از بازگشت اعاده حاآم. ديرا دنبال نما یتر یجد یها خود برنامه یت ارضيتنگه هرمز و دفاع از تمام

 یحاآم بودن فضا. برخوردار شدند یت خاصيران از اهميا» یخط دفاع قوس« یشدنشان رو ل محل واقعير به دلين جزاي، ا1971سال 

ر مراآز يناگز. افزود یدر جهان و از جمله هرمز م یاتيح یها ت آبراهها و تنگهياهم ش بر قدر ويازپ شيبر جهان در آن موقع، ب یدوقطب

گانه مذآور، قدر  ر سهير جزايشدند، نظ یفارس محسوب م جيتنگه هرمز و آبراه خل یدفاع یگاههايبان و پايز آه به عنوان پشتين یو مناطق

آشها،  فارس، مساله جنگ نفت جيشدن آن به خل دهيو آش یليوقوع جنگ تحم بعد، یدر سالها یوقوع انقالب اسالم. افتندي یت خاصيو اهم

، 2003كا به عراق در سال يت، و تهاجم دوم امريكا و عراق در آويامر 1991ران، جنگ يكا به منطقه و ايامر يیايتهاجم در

ران بر يت ايدر حاآم یاست آه هرگونه خلل یهي، بدین اوضاع و احواليبا چن. ر مذآور افزوديفرد جزا ت منحصربهيش بر اهميازپ شيب

 یمكانها یج فارس همگيخل یرانير ايجزا. ران خواهد بوديا یاسالم یجمهور یت مليم تنگه هرمز و امنيد مستقير فوق به منزله تهديجزا

ن ين قدرت حاآم بر ايمچنه. باشند یه آن، ميران و چه بر عليا ی، چه از سویات جنگيانجام عمل یجهت استقرار ادوات نظام یا بالقوه

سواحل  یرا به نفع خود فراهم آرده و عالوه بر آن آنترل و نظارت بر تمام یمناسب يیايدر یاتيسهولت صحنه عمل تواند به یر ميجزا
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فرض آرد آه هرگز غرق  یكريپ غول یر را ناوهاين جزايتوان ا یم یك آالم و از نگاه نظاميدر . رديفارس را در دست بگ جيخل

  .واهند شدنخ

ست يبا ی، تنب بزرگ و تنب آوچك نمیگانه ابوموس ر سهيژه جزايو فارس و به جير خليت جزاياهم ید بر وجه نظاميناگفته نماند آه تاآ

. . . و  یر معدنيالت، ذخاي، شیر منابع نفتينظ یا بالقوه یاقتصاد یلهايگانه از پتانس ر سهيجزا. ت آنها غافل آندير وجوه اهميما را از سا

ژه يت ويگاه و اهميدر آل، جا. ن استعدادها صورت گرفته استيمطلوب از ا یبردار جهت بهره يیر تالشهاياخ یبرخوردارند و در سالها

دگاه ياز د: ن آرديين تبيتوان چن یق و آامل از آن، ميك تصور دقيمنظور ارائه   ، تنب بزرگ و تنب آوچك را، بهیر ابوموسيجزا

ار ير را در اختين جزايآه ا یگرند و هر آشوريكديگانه ــ مكمل  ر سهير آن ــ از جمله جزايارس، تنگه هرمز و جزاف جيك، خلياستراتژ

در دست  یو نظام یاسي، سیت خود در تنگه هرمز، عمال آنترل منطقه را از نظر تجاريت موقعيم و تقويداشته باشد، عالوه بر تحك

  20.خواهد داشت

  ر تا دوره قاجاريجزا ت بريمالك یخينه تاريشيپ

 یره تحت قلمروين سه جزيالد ايازم شيپ ك به دوهزارساليگرفته تاآنون، مشخص شده است آه از نزد قات صورتيبراساس تحق

باشد، اما ذآر  یگانه در دوره قاجار م ر سهيت جزاين مقاله پرداختن به مالكيا یهرچند موضوع اصل. اند ران قرار داشتهيا یحكومت باستان

رسد آه در ادامه به اختصار به آن پرداخته خواهد  یبه نظر م یز جهت ورود به بحث ضرورين یت تا مقطع فعلين مالكيا یخينه تاريشيپ

  .شد

تابع دولت ) م. ق 1165ــ1151(ناك يشوش نيا یژه در طول پادشاهيو و به یالمير واقع در آن در دوره عيفارس و جزا جيخل یتمام

  21.الم بودنديع

و جزو ساتراپ ــ استان ــ چهاردهم دولت ماد  یجنوب غرب یالتهايفارس در قالب ا جير خليز جزاين) م.ق 550ــ708(ولت ماد در د

 یها رهيجز یتمام یدر دوره هخامنش 22.شد یاز آرمان آن دوره محسوب م ین منطقه خود بخشيبودند، آه ا» انهيدرنگ«تحت عنوان 

در  23.از استان پارس بوده است یستون بخشيبه بيبه موجب مفاد بند ششم از ستون اول آت یبوموس رهيفارس از جمله جز جيواقع در خل

 یر آن تابع دولت اشكانيو بنادر و جزا) فارس جيخل(پارس  یايژه در زمان حكومت مهرداد اول سراسر دريو ان بهيادامه و در دوره اشكان

  .بود

 یها فارس تحت قلمرو آنان قرار گرفت و مانند سلسله جير خليجزا) م.224ــ652( انيآارآمدن سلسله ساسان  یپس از آن و با رو

  24.مروز قرار داشتيسان نير جزو ساتراپ پارس و سپس جزو پادآين جزايز اين مدت نين در طول ايشيپ

ن ينخست یث صفاريعقوب ليق . انه قرن سوميوجود در م نيباا. وجود نداشت یرانيران تا مدتها دولت مستقل ايپس از ورود اسالم به ا

ل در يدل نيهم به. ستان بوديژه سيو ران و بهيجنوب ا یحكومت و یقلمرو اصل. ان نهاديرا بن یپس از سقوط سلسله ساسان یرانيدولت ا

  25.فارس به تصرف آنان درآمد جيواقع در شمال و جنوب خل یها رهيبنادر و جز یث تماميو برادرش عمرو ل یدوره حكومت و
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جداشده از  یه توانستند تمام بخشهايبو آل. ران دانستيا یاسيدر صحنه س یعيــ ش یرانين حكومت قدرتمند ايتوان اول یه را ميوب آل

ج ين دوره خليدر ا. اد خود درآورنديرا تحت انق یعباس یآار را بدانجا برسانند آه خلفا یران را مجددا تصرف آرده و حتين ايسرزم

گرفت و تمام منطقه عمان را  یز در بر ميفارس را ن جيخل یسواحل جنوب یت حتين حاآميا. شد یه اداره ميبو آلر آن توسط يفارس و جزا

 یره ابوموسيپارس و از جمله جز یاير دريجزا) هيبو از حكام آل( یلميعمادالدوله د یق عل.323طورمشخص در سال  به. ديگرد یشامل م

  .را فتح آرد

ان ير آن مشخصا تحت حكومت سلجوقيفارس و جزا جيخل. افتنديتسلط  ین نواحيان بر اينطقه، سلجوقه در ميبو پس از انقراض آل

پارس،  یاير دريجزا یو جنوب یشمال یها ر آردند و سپس آرانهيو فارس را تسخ) بلوچستان(آنان نخست آرمان، مكران . آرمان بودند

ر تنب تا اواخر قرن ششم آه حكومت يو جزا یره ابوموسيجز 26.ندش و خوزستان را گشوديها، آ ، تنبین، بوموسياز جمله بحر

ش ين بخش از متصرفاتشان را به ملوك آيخود اداره ا نوبه ز بهيان آرمان نيسلجوق. ت آنان بوديان آرمان ادامه داشت، تحت حاآميسلجوق

  27.صر سپرده بودنديق  یبه نام بن

ن يبه ملوك هرمز واگذار شد و ا) اتابك فارس( یسعد زنگ ابوبكربن یاز سو فارس جير خليش، جزايحكومت ملوك آ یپس از سرنگون 

ت يمظفر تحت حاآم ن آلير آن در عهد سالطيفارس و جزا جيخل 28.آردند یفارس حكمران جير خليجزا یق بر تمام .779خاندان تا سال 

ن پادشاه يا. ديآار آمدند و سلطنت فارس به شاه شجاع رس یمظفر رو ن آليبعد از شاه ابواسحاق پادشاه فارس، سالط. . .  «. آنان درآمد

ق آه .795ه تا سال ين رويا. فرستادند    یراز مير را به نزد او در شيشه خراج جزايفارس تسلط داشت و مثل هم جير خليز بر آل جزاين

  29».منقرض شد ادامه داشت یمورگورآانيرتيمظفر به دست ام سلسله آل

و  یفارس ــ از جمله ابوموس جيخل یها رهيالت فارس و بنادر و جزين ايران سراسر آشور و همچنيخود به ادر حمله  یمورگورآانيت

ران حكومت داشتند، توسط حكومت فارس يق آه در ا.873ر را تا سال ين جزايان خراج ايموريت. ها ــ را به تصرف خود درآورد تنب

فارس و  جيران، از جمله خليلخانان مغول هرچند تمام ايان و ايموريد آه در دوره تيآ یمن بريوجود از منابع چن نيباا 30.نمودند یافت ميدر

شده  یاعمال م یرانيا یواسطه حكمرانان محل  فارس به جير خليشان بر جزايت آنان قرار داشت، اما حكومت اير آن، تحت حاآميجزا

  31.است

ران به دست گرفتند و تا يان حكومت را در ايومرج، سرانجام صفو هرج از یا ران و بروز دورهيدر ا یلخانيپس از انقراض حكومت ا

ش مجبور به جنگ و يحكومت خو یها هيان جهت استقرار پاياما البته صفو. ن حكومت خود ادامه دادنديقدرتمندانه به ا یطوالن یمدتها

ر واقع در ياز سواحل و جزا یطوالن یمدتها ید آنان براين امر موجب گرديا. خود بودند یگيقدرتمند در همسا یز با دولتهايست

  .فارس غافل شوند جيخل

ر از جمله يجزا یپارس تمام یايها به دريبا ورود پرتغال. ميبه منطقه هست یاستعمار ین قدرتهاين زمان شاهد ورود اوليدر هم

ن يدر فعل و انفعاالت هم. دا شدنديفارس پ جيز در خليها نيها و هلنديسيج انگليتدر به. پرتغال درآمد یايدر یرويو تنبها به اشغال ن یابوموس

ت پادشاه يرفت آه تحت حاآميران بود، پذيا یفارس و تابع دولت مرآز جير خليگزار بنادر و جزا دوره، پادشاه هرمز آه تا آن زمان خراج
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گر، يد یازسو. گانه به تصرف پرتغال درآمد هر سير منطقه از جمله جزاين بود آه جزاين چنيگزار او باشد و ا پرتغال قرار گرفته و خراج

 یكين منظور ناچار با يا یر و سواحل آن اخراج آند، برايفارس و جزا جيها را از خليشه منتظر فرصت بود تا پرتغاليآه هم یپادشاه صفو

د يرس ینظر م فارس به جيبه خل یقهند شر یآمپان یهايبا ورود آشت. ديقدرتمند متحد گرد یايدر یرويبرخوردار از ن يیاروپا یاز دولتها

ن اخراج يها را از بحريعباس توانست پرتغال م شاه.1602سرانجام در سال  32.آن بود فراهم شده است یعباس در جستجو آه شاه یفرصت

آنها با خاك  ینظام یها ها از آنجا رانده شدند و قلعهير و پرتغاليتسخ یقل امام یران به فرماندهيان ايز با تالش سپاهيبندر گمبرون ن. آند

پرتغال در جنگ  یايدر یرويبا شكست ن 34.ديمه را تصرف نمايالخ راس 1620ن موفق شد در سال يعباس همچن شاه 33.ديكسان گردي

فارس  جيها در خليسال تفوق پرتغال كصدوپنجاهيم، به .1660س و سپس اخراج آنها از عمان و مسقط در يانگل یرويم از ن.1625 يیايدر

  35.شه خاتمه داده شديهم یبرا

ها به يسيها از دست دادند و انگليسيفارس به نفع انگل جيت خود را در خليج موقعيتدر ز بهيها نيهلند ین، در اواخر دوره صفويبرا عالوه

 یاسيعرب در صحنه س يیايآه حضور دزدان در آن جالب 36.ج فارس را برقرار آردنديسلطه خود بر خل يیايدزدان در یبهانه سرآوب

 یاسيبر معادالت س یرات متعدديتاث يیاين دزدان دريتحرآات ا. ابدي یشود و تا سالها ادامه م یه شروع ميفارس از اواخر دوره صفو جيخل

  .شتر پرداخته خواهد شديخود به آنها ب یگذاشت آه در جا یر آن بر جايفارس و جزا جيخل

 یبحر یفارس در اشغال قوا جير خليآه سواحل و جزا سال نخست آن صدوپنجاه، جز یتوان گفت در تمام دوران سلسله صفو یدر آل م

ه به دست افغانها يسقوط سلسله صفو. رفتند یران به شمار ميگزار دولت ا گانه خراج ر سهير منطقه و از جمله جزايجزا یپرتغال بود، تمام

 یمحل یحكومتها. ر اقدام آننديجزا یداد آه به تصرف برخ يیايدزدان در ین فرصت را به برخيا یمدت یاز آن برا یومرج ناش و هرج

 یاسياما سرانجام نادر در صحنه س. ران خارج شونديت اير نفوذ حاآمياز ز یز توانستند تاحدوديفارس ن جيخل یعرب در بخش جنوب

ل يمات مهم خود دستور تشكاز اقدا یكيدر  یو. ب خود آنديد و توانست ضمن سرآوب افغانها، تاج و تخت را نصيآشور ظاهر گرد

در انتظام  یا ن و عمان را به تصرف درآورد و نقش ارزندهي، بحريیايك ناوگان قدرتمند دريجاد يتا با ايرا داد و نها يیايدر یروين

ه بودند تا بتوانند ن منطقه زديان نادرشاه در ايدانند آه لشكر یم يیها مهيمه را وجود خيالخ ه راسيوجه تسم یا عده 37.فا نموديفارس ا جيخل

ر يو جزا یجنوب یها جهت تصرف آرانه یدر زمان نادر مجموعا چهار حمله نظام 38.ها را در تنگه هرمز آنترل آننديآمدوشد آشت

  .فارس صورت گرفت جيخل

اما آنچه . ستينفراوان چندان آسان  یخيق و باتوجه به نبود اسناد تاريو دق یبه صورت انفراد یر تنب و ابوموسيت جزايمالك یبررس

است  یهيبد. افتيمه دست يالخ ران بر مسقط و عمان و راسيد آن است آه در زمان حكومت نادر، ايآ یمسلم است و از اسناد موجود برم

 یو جنوب یشمال ینهاين سرزمير مابيده بود، جزايفارس مسجل گرد جيخل یآرانه جنوب ینهايت ما بر سرزميگونه حاآم همان یاول قيطر به

الت يرا به حكومت ا یخان دشتستان فيق لط.1147چنانكه نادرشاه افشار در سال . ران بوده استيت ايگانه در حاآم ر سهيجمله جزا ازآن و

ر، از جمله يگر جزايش و ديره آيز جزيخان ن فيلط 39.فارس منصوب آرد جير خليآل سواحل، بنادر و جزا یتانيدشتستان، شولستان و آاپ
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نمود و پس از شكست حاآم آن منطقه  ین لشكرآشيق به بحر.1149آرد و در سال  یپاآساز يیايرا از وجود دزدان در و تنبها یابوموس

  40.نادرشاه فرستاد ین را برايد دژ بحريآل

ال و تنبها، اعم یر آن، از جمله بر ابوموسيفارس و جزا جيز در دوران سلطنت خود، بر سراسر خليخان زند ن ميپس از مرگ نادر، آر

ت يمت تبعياست مدارا و ماليج فارس از سيخل یف عرب خودمختار در سواحل شماليخان زند همواره نسبت به طوا ميآر. ت نموديحاآم

د يخان سبب گرد مياز جانب آر ین برخورديچن. جست یدرآسب قدرت از آمك آنان سود م یخان تاحدود ميتوان گفت آر یم. آرد یم

است يخان زند مقام ر مياساس آر نيبرهم. رنديفارس قدرت بگ جيها ــ در هر دو آرانه خليسم ــ قاسمخصوص جوا عرب، به یها لهيقب

بعد به فرزندان و  ین مقام در سالهايهرچند ا 41.ه واگذار آردي، در آن ناحیفه قاسميس طايصالح، رئ  خيبندر لنگه را به ش) یضابط(

ت دولت يعنوان ناقض اعمال حاآم  چيه ران بودند حكومت آنان بهيت ايافراد تحت تابع نيد اما بدان جهت آه ايز رسيخ صالح نينوادگان ش

از  یبخش یگر همگيره ديوشش جز ستيو ب) یسر( یري، سیش، تنب، ابوموسير آين دوره جزايدر ا. ديگرد ینم ین منطقه تلقيران بر ايا

  .خود به آن اشاره خواهد شد ید آه در جاطلب یرا م یشتريها بحث ب یالبته مبحث قاسم. لنگه بودند یحكمران

  

  گانه در دوره قاجار ر سهيجزا

آغامحمدخان قاجار،  یعنين پادشاه آنان، ياول. ران به دست گرفتنديه، قاجارها حكومت را در ايخان و اضمحالل زند ميپس از مرگ آر

فارس  جياز مسائل خل یتاحد یجهت و نيهم به. فقاز، بودژه در قيو ران، بهيا یدر مناطق شمال یو نظام یاسيس یر بحرانهايشدت درگ به

ق اجاره به امام عمان ير تابع آنها را از طريآه ذآر شد، اداره امور گمرآات بندرعباس، لنگه و جزا یليآغامحمدخان، به دل. ديغافل گرد

گر به آنجا يرون رانده شده بودند، بار دينگه باز ل یمدت ی، آه برا)قواسم(ها  یقاسم یحوادث سلسله یدر ادامه، ط. و مسقط واگذار آرد

  .دار شدند ر تابع آن را عهدهياو اداره بندر لنگه و جزا یفارس، از سو یاز وال یرش فرمانبرداريبازگشته و با پذ

ت يمنج فارس به منظور ايجدهم تسلط بر خلياز آغاز سده ه. داد یز همزمان در منطقه و جهان رخ مين یگرياما تحوالت عمده د

م به .1820با از سال ين دولت تقريا. ا قرارگرفتيتانيبر یمورد توجه دولت استعمار یقاره هند همراه با حصول منافع بازرگان شبه

  .ن منطقه را تحت تسلط خود درآورديفارس گسترش داده و عمال ا جيآرد حضور خود را در خل یمختلف سع یها بهانه

ل به ين یجهان برا یاستعمار یر، قدرتهايژه در سه قرن اخيو آه در تمام قرون گذشته، بهاست  ین نكته ضرورينجا ذآر ايدر ا

جهت نظارت بر واردات و  يیايآنترل خطوط مواصالت در. ر داشتندياها، بنادر و جزايبه در یش توجه خاصيطلبانه خو اهداف توسعه

ز يا نيتانيبر. بود یالديجدهم ميتحرآات استعمارگران قرون هفدهم و ه ش ــ از جملهيمختلف ــ البته به نفع خو یصادرات آاال به آشورها

بودند آه  یها مدعيسيانگل. ن مساله توجه خاص داشتيتوپدار مستقر آرده بود، به ا یهاياها و بر عرصه آشتيآه قدرت خود را در در

ا در يتانيبر یاست آليس. باشد یت انگلستان ميل عمال در مالكين دليرا دارد و به هم یت تملك خصوصيقابل یل نظريا به داليدر

  .آرد یم یروين اصل پيز درواقع از هميفارس ن جيخل
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س نموده و يرا تاس یهند شرق یش توانستند با تسلط آامل بر هند، آمپانيخو یها با بسط گسترش نفوذ استعماريسياز قرن هفدهم انگل

  .ان، در ذهن آنان خطور آردريژه ايو مجاور، به ینهايج فكر تسلط بر سرزميتدر به

انه و يژه در خاورميو اها، سواحل و بنادر موجود در منطقه، بهيدر تصرف در یمنطقه و سع یكجانبه به آشورهاي یل قراردادهايتحم

 یاز قراردادها یكي. داد یل ميج فارس را تشكيا در خليتانياست بريتا سالها اساس س یبحر یفارس، توسط قوا جيالخصوص خل یعل

ا يتانيران و برين ايشاه قاجار ما ب یو در زمان سلطنت فتحعل 1809بود آه در سال  42ن دوره قرارداد موسوم به مجمليدر ا یاستعمار

در . الدوله امضا آردند نيخان ام نيو محمدحس) صدراعظم(ع معتمدالدوله يرزامحمد شفيران قرارداد فوق را ميا یاز سو. ديمنعقد گرد

توانست با پرداخت رشوه و اقدامات  یو. داشت یا ژهيران ـــ سرهارفورد جونزــ نقش ويرمختار انگلستان در ايداد وزن قراريانعقاد ا

ر منطقه ياز قرارداد مجمل در رابطه با سواحل و بنادر و جزا يیدر بخشها. دين قرارداد متقاعد نمايرش ايران را به پذيدربار ا یا رآانهيز

وارد  یسيك عده از قشون انگليران يهرگاه به اجازه شاهنشاه ا«: ن آمده بوديا در آنها چنيتانينفوذ برزان حضور و ين ميو همچن

ر و بنادر را نخواهند ين جزايوجه حق تصرف و تملك در ا چيه اده شوند، البته بهيپ یگر به خشكيا بنادر ديره يفارس شده و در جز جيخل

ن يران قرار خواهند گرفت و عده ايمات پادشاه اين عده قشون تحت فرمان و تعليا مجمل، اي یخ انعقاد عهدنامه مقدماتيداشت و از تار

ا بنادر يره خارك يران در جزيالذآر بر حسب امر و اجازه شاهنشاه ا اگر قشون فوق یول. دين خواهد گردييقشون در معاهده مفصل تع

به  یك فرمان شاهنشاهيت و دوستانه باشد و يميصم یشان از رويبا ا ستيبا ید، رفتار حكام بنادر مي، توقف نما]شده[اده يگر پيد

در  43».ابد آه هر مقدار آذوقه الزم دارند، در مقابل وجه نقد به نرخ عادالنه روز به آنها بدهنديالت فارس شرف صدور يا یفرمانروا

آرد در خالل  یم یا سعيتانيبر. افته بودياختصاص فارس  جيبه مسائل خل يیز بخشهايآه به قرارداد مفصل معروف شد ن یبعد  عهدنامه

عالوه بر غارت منابع . فارس محدود آرده و نفوذ خود را گسترش دهد جيران را در خليت ايشتر حاآميهرچه ب يین قراردادهايعقد چن

در . ز متصرفات خود در هند بودآرد و آن دفاع و حفاظت ا یك هدف عمده را دنبال مين آار يا از ايتانيآن، بر یران و تصرف بازارهايا

ران استفاده يفارس جهت اعمال فشار بر دولت ا جير موجود در خليبروز مساله هرات، انگلستان از بنادر و جزا یدوره محمدشاه و در پ

ز يانگلستان ن. ديداد آه منجر به عقد قرارداد معروف به ارزنةالروم گرد یرو یران و عثمانين ايب یو جنگ یريزمان، درگ نيدرهم. آرد

 يیجو بهانه) خرمشهر(ران بر بندر محمره يت اين مذاآرات بود، تا سالها بر سر بازگرداندن حاآميآننده در ا از چهار دولت شرآت یكيآه 

ن يه غمگالعاد آمد، فوق شين پيمن از ا. . . «: ديگو ین مين مورد چنيا در مذاآرات ارزنةالروم به صراحت در ايتانيفرستاده بر. آرد یم

» .ت را دارديت درجه اهميدارد، نها یاسيآه در شرق تجارت و منافع س یدولت یار مهم است و برايك محل بسيآه محمره  چون. بودم

 یهاين دولت به بهانه آنترل آشتيا. فارس مساله حمل و فروش برده بود جيا جهت حضور در منطقه خليتانيبر یها گر از بهانهيد یكي

از محققان  یاريبس. ديپارس اعمال نما یايجانبه را در سراسر در ستم آنترل و نظارت همهيس یداشت نوع یرده سعمظنون به حمل ب

و  یو ظاهرساز یبكاريها توانستند با فريسيانگل. ن امر نهفته استير در هميرآبياز نكات ضعف آارنامه صدارت ام یكيمعتقدند آه 

ر از يرآبيم و در دوره صدارت ام.1851را در سال  44»فارس جيها در خليآشت یاد بازرسقرارد« ید امضايشد ین اعمال فشارهايهمچن

  .افت آننديران دريا
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افزود تا   را در متن قرارداد فوق یمفاد یو. بكاهد یلين قرارداد تحميزان نفوذ ايآرد تا آنجا آه امكان دارد از م یر سعيرآبيالبته ام

بعد به مدت  یس در سالهايمان پارياز در هنگام انعقاد پين امتيهم 45.ج فارس وارد نگردديبر خلران يت ايبه اعمال حاآم یخدشه  اساس

  .ديها واگذار گرديسيفارس آماآان به انگل جيها در خليآشت ید شد و حق بازرسيگر تمديسال د ده

بار  نينخست یكا را برايامر یس، پايآرد جهت آاستن از نفوذ و فشار دو قدرت روس و انگل یر در دوره آوتاه صدارتش سعيرآبيام

آه در سال » یرانيو آشت یعهدنامه دوست«ن تحت عنوان ين طرفيمان منعقده بين پيآه، نخست نيا جالب. آشور وارد آند یاسيبه عرصه س

 46.ش دهنديآن افزا فارس حاضر شده و نفوذ خود را در جيداد در خل یها اجازه مييكاين منعقد شد، به امرين طرفيم در استانبول ب.1850

ج فارس، عمال يت در خليحاآم یران جهت اعمال نوعيد آه دولت وقت ايجه رسين نتيتوان به ا یبا ميمفاد عهدنامه فوق تقر یضمن بررس

كا جهت اعمال ين در نظر گرفته شده بود آه امريدر عهدنامه چن. سپرد یگريك قدرت به دست ديمهار افسار استعمار را از دست 

خود را با پرچم  یهايران آشتيران قرض دهد و در عوض ايبه ا یران، چند فروند آشتيدولت ا یفارس از سو جير خليبر جزا تيحاآم

  47!فارس وارد آند جيكا در خليامر

ران جهت يا هرچند در ظاهر جهت اعمال فشار بر ايتانيادآور شد آه برين نكته را يتوان ا یز ميس نيدرخصوص عهدنامه پار

ر به دنبال دو نشان بود و در نهان يك تين دولت با يقت اير و بنادر زد، اما درحقيجزا یادن به محاصره هرات دست به اشغال برخد خاتمه

س آه يزدهم قرارداد پاريآه در فصل س آن بيعج. فارس گسترش دهد جيه مساله هرات نفوذ خود را بر سراسر خليقصد داشت در سا

مشكوك به حمله  یهايا بر آشتيتانيو نظارت بر ین درخصوص حق بازرسيشيعقد شده بود، قرارداد پاصوال در خصوص مساله هرات من

  !د شديفارس تمد جيبرده در سواحل خل

ر آن، حاآمان و يفارس و سواحل و جزا جيران بر سراسر خليا یخيآاستن از نفوذ تار یآرد در راستا  یا سعيتانين، بريبرا عالوه 

از يد، از جمله امتيازات جديا توانست با آسب امتيتانيدوره قاجار، بر یبعد یدر سالها. ت قرار دهديمورد حما راهزنان عرب را یبرخ

  .ش دهديفارس افزا جي، دامنه نفوذ خود را در خلیاز دارسيگمرآات جنوب و امت

ش يش از پيفارس ب جيت خلياهمز بر يسنگ به نفت ن ش از زغاليهايل سوخت آشتيم انگلستان به تبديآشف نفت در منطقه و تصم

  .افزود

  

  هايقاسم

ا يها، قواسم و  یم آه به قاسميخور یاز اعراب برم یژه در دوره قاجار، به گروهيو گانه، به ر سهيت جزايخچه مالكيتار یدر بررس

ج يتدر از آنان به یعتقدند آه گروهخدانان ميتار. مه سكونت داشتنديالخ از اعراب بودند آه در شارجه و راس یا فهيآنان طا. جواسم معروفند

ن عده افزوده يج بر نفوذ و قدرت ايتدر به. دنديژه در بندر لنگه اقامت گزيو ران، در آشور و بهيت دولت ايرش تابعيران شده و با پذيوارد ا

ست يلنگه را در برابر مبلغ دوس جواسم ــ توانست حكومت بندر يب ــ رئيقض ابن ديخ سعيه شيبار در اواخر دوره زند نينخست یشد و برا

از اعراب به نام جواسم به  یا فهيه بود طايجدهم آه مصادف با اواخر دوره زنديدر اواخر قرن ه«. ديتومان از حاآم فارس اجاره نما
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ار يمه سكونت اختيالخ فه در شارجه و راسين طاياز ا یگريشاخه د. ران درآمدنديت ايدند و به تبعيران آمده و در بندر لنگه اقامت گزيا

ن بستك يست تومان از خوانين منطقه را به مبلغ دويبندر لنگه موفق شد حكومت ا یفه جواسميس طايب رئيقض ابن ديسع  خيش. آرده بودند

، یر ابوموسيجزا. آردند ین بستك اطاعت ميد آه همچنان از خوانيحكومت لنگه به فرزندانش رس یبعد از و. ديدر استان فارس اجاره نما

ت يشان به تابعيد متوجه بود آه اوال اين بحث البته بايدر ا 48».شدند ین زمان از توابع بندر لنگه محسوب ميز در ايتنب بزرگ و آوچك ن

د، يگرد یران محسوب ميت دولت ايآنان به منزله تداوم اعمال حاآم یر از سويت بر جزايران درآمده بودند و هرگونه اعمال حاآميدولت ا

ك به آن به ير نزدينها، اجاره بندر لنگه و جزايبودن سّنت اجاره سرزم جيز رايو ن ینظام یها نهيل باالبودن هزين دوره به دليا ا دريثان

ن دوره يران در ايا یدولت یقوا یتمام. . .  «. شد یتصور نم یبيران، امر عجيت ايران و تحت تابعياز دولت ا یندگيجواسم، آن هم به نما

ن نگهداشتن ينه سنگيل هزين به دليچهل نفر مامور جزء و ا یبا س  ك داروغهيس و يرزابنويك نفر ميطقه عبارت بود از در سرتاسر من

ها واگذار آند، همانگونه آه يران بر آن شد آه لنگه و توابع آن را به اجاره قاسميدولت ا ین احواليدر چن. بود ینظام یسرباز و ساخلوها

د يرس ین راه به نظر ميد بهترين شايران، ايط آن روز ايدر شرا. امام مسقط واگذار آرده بود یعنيها يب قاسميحكومت بندرعباس را به رق

  49».محافظت آند يیايت سواحل را در برابر هجوم دزدان دريتوانست امن یآه م

 یو مرسوم تلق یعيطب یدر امردادن شهرها و بنا ، اجارهیالديجدهم و نوزدهم ميقرون ه یگونه آه ذآر شد، در مقطع زمان همان

گرفت و از  یف مختلف عرب قرار ميو طوا يیايوتاز دزدان در فارس هرچندگاه مورد تاخت جير خليوجود، بنادر و جزا نيباا 50.ديگرد یم

ن بهانه يا از ايتانيشد، دولت بر ین راهزنان واقع ميوتاز ا موارد مورد تاخت یز در برخيفارس ن جيا در خليتانيبر يیايآنجا آه ناوگان در

 یعمده در سالها یدو لشگرآش یآنان ط. فارس گسترش داد جينفوذ خود را در خل يیايدزدان در یاستفاده نموده و با شعار سرآوب

ا جهت يتانيهمه، بر نيباا. دندين منطقه مبادرت ورزيا ینهاي، عمال به تصرف سرزميیايم، ضمن سرآوب دزدان در.1819م و .1809

فارس اقدام به انعقاد قرارداد  جيخل یوخ سواحل جنوبين راهزنان عرب و شيفارس، با هم جيران در خليقدرت و نفوذ ا یها هيف پايتضع

درآمد؛  یگيالحما تحت یبعد به صورت قراردادها یآامال مشروع و مقبول داشت، اما در سالها یمذآور هرچند ظاهر یقراردادها. نمود

ن زمان ياز ا. ك از آشورها را نداشتنديچ يجاد ارتباط با هيفارس بدون اجازه انگلستان حق ا جيخل یوخ سواحل جنوبيتا آنجا آه ش

چنانكه در سال  51گر مشاهده آرد؛يد ازهرزمان شيفارس ب جيانگلستان را در خل یو نظام یاسيتوان نفوذ س یبه بعد است آه م) 1820(

ر و بنادر تابع يساآنان لنگه و جزا. و به قتل و غارت و چپاول اموال مردم پرداختند ها به بنادر لنگه و چارك حمله بردهيسيم انگل.1821

ها اعالم آردند آه بندر لنگه و ييايتانين استقامت خود عمال به بريو مقاومت آرده و با ا یستادگيها ايسيانگل یرانسانيآن در برابر اعمال غ

ا يتانيآه دولت بر یزمان یحت. باشند یران مين اير از سرزميناپذ يیجدا یوچك جزئ، تنب بزرگ و تنب آیر تابع آن از جمله ابوموسيجزا

ها بود يار قاسميران آه در اختيت اير تحت حاآميو راهزنان عرب قصد داشت به بنادر و جزا يیايب و سرآوب دزدان دريبه بهانه تعق

ها ييايتانيآنان توسط بر یران هستند با سرآوبين گروه اتباع ايل آه ان استداليران ضمن دفاع از قواسم لنگه، با ايآند، دولت ا یانداز دست

ا در سواحل، بنادر و يتانيگسترده بر یات نظامي، با مشاهده عملیرزا آغاسيران، حاج مي، صدرالعظم وقت ا1840در سال . مخالفت آرد
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رزا، صورت گرفته بود ــ اعالم نمود آه يآامران مهرات،  یشورش یران جهت سرآوب واليا یران ــ آه در واآنش به لشكرآشير ايجزا

  .ران استير آن متعلق به ايفارس و جزا جيخل یايتمام در

درواقع صدرالعظم  یعنيبود؛  یق و مورد قبول برخوردار ميك پشتوانه دقيست از يبا یران الجرم ميصدرالعظم ا ین اعالم از سويا

ران تعلق داشت، هرچند ير آن به ايفارس و سواحل و بنادر و جزا جيخل یم تمام.1840ش از سال يدانست آه تا پ یم یخوب ران بهيا

  .بود یا م و واسطهيرمستقيمناطق به شكل غ یران در برخيت ايحاآم

فارس را  جيخل يیزدا رانيا یدا استراتژيشد 52،یرزا آغاسيم آردن حاج ل خطابيوانه و روسوفيخ به بعد با دين تاريها از اييايتانيبر

مناطق  یمستقر در برخ یع حاآمان قاسميك و تطميآردند با تحر یسع يیايتانيو افسران بر یراستا، عوامل نفوذ نيدرهم. غاز آردندآ

وسف ــ آه تا زمان يخ يمثال، حاآم بندرعباس ــ ش عنوان به. نديران و اعالم استقالل وادار نمايت از ايفارس، آنان را به ترك تابع جيخل

قصد داشت  یو. آرد یان و نافرمانيم شروع به طغ.1835ران و حاآمان فارس بود از سال يگزار و تابع دولت ا اه خراجش یمرگ فتحعل

دو  53.ه به هرات قرار دهديشب یتيا، بندرعباس را در موقعيتانيبر ین منافع استعماريها، ضمن تاميسيبا آمك و در ارتباط با انگل

ان برداشته و يوسف را از ميخ يسال ش ك به نوزدهي، نتوانستند تا نزدیرزا آغاسيم ر و حاجيآبريخان ام یرزاتقيران، ميصدرالعظم ا

با اعزام  یو. داد ین امر رويا یرزاآقاخان نوريو در زمان صدارت م 1854تا در سال ياما نها. م گذارنديانگلستان را عق یتالشها

 یبعد تالشها یدر سالها. ن منطقه را متصرف شديا شكست داده و اوسف ريخ يش 1855ه بندرعباس در سال يبه ناح ینظام یروين

ن در منطقه بندرعباس و يشيپ یدار د قرارداد اجارهيشان مجبور شدند جهت تجديو ا 54ديوسف با شكست مواجه گرديخ يبازماندگان ش

ط ماده اول يبراساس شرا 55.ديم گرديتنظ 1856ال در س یا ساله ستيمتعاقبا قرارداد اجاره ب. نديران مذاآره نمايمرتبط به آن، با ا ینواح

 يین قراردادهايشدت با عقد چن انگلستان آه به. ران درآمدين منطقه جزو اتباع ايدار ا عنوان حاآم اجاره ن قرارداد، سلطان مسقط بهيا

قراردادن  ت به تكاپو افتاد و با بهانهشد فارس داشت، به جيران در منطقه خليش قدرت و نفوذ اينسبت به افزا یقيعم یمخالف بود و نگران

ن يا. رفتين از هر دو موضع را پذيطرف ینينش ر عقبيران ناگزيدولت ا. فارس حمله آرد جيران در خلير ايمساله هرات، به بنادر و جزا

  .دهد ینقاط بهتر نشان م ريفارس را در نگاه حاآمان وقت نسبت به سا  جيران در خلير ايالعاده بنادر و جزا ت فوقيمساله درواقع اهم

  

  نيطرف یحضور جد

 یاسيافت و نظام سير ييتغ یمات آشورين زمان تقسيدر هم. ديفارس منصوب گرد یعنوان وال رزا بهيشاهزاده محمدم 1886در سال 

ر و بنادر يامل جزاوششم ش ستيالت بيا. م شديالت تقسيوهفت ا ستيران به بيد اين نظام جديبراساس ا. وجود آمد به یا تازه یــ ادار

وششم  ستيالت بيژه ايو) تيوال(، تنب بزرگ و تنب آوچك جزو بخش یر ابوموسيبندر لنگه و توابع آن از جمله جزا. فارس بود جيخل

فارس، حكومت  یرزا، واليشاهزاده محمدم. ن زمان سعدالملك حكومت بندرعباس و لنگه را برعهده داشتيدر ا 56.شدند یمحسوب م

فارس  جير خليالت بنادر و جزايمه ايبوشهر تنزل داد و توابع آن را ضم) الحكومه بينا( یابت فرمانداريدر لنگه را تا سطح ندر بن یقاسم

احمدخان با   یحاج. ن منطقه منصوب نموديا یگيابيز به سمت درياحمدخان را ن یپ حاجيالت آرد و سرتيالملك را حاآم آن ا نمود و قوام
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. ديران را به رخ آنان آشيتماس و مذاآره، قدرت ا یدار آرد و تحت لوايد یو دب یران از ابوظبين اينو يیايدر یرويد نيجد یآشت

 1887در سال . ه فراهم ساختين ناحيدادن به حكومت قواسم در ا انينه را جهت پايداد آه زم  یدر بندر لنگه رو يیدادهايج رويتدر به

 یالحفظ روانه تهران آردند و مدت او را تحت. گردد یر و زندانيدستگ یب قاسميخ خطيداد تا شران دستور يالسلطان صدرالعظم وقت ا نيام

 یر نظر حاآم منصوب دولت مرآزير تابع آن، زين منطقه و جزايده شد و ايلنگه برچ یقاسم یب خودمختاريترت نيا به. بعد درگذشت

  .درآمدند

در  یستگاه مخابراتيجاد ايوگو شده و موافقت آنان را جهت ا ران وارد گفتيولت اها با ديسيم انگل.1868الزم به ذآر است آه در سال 

گر ضمن يبعد بار د ل آردند، اما دودههيستگاه را تعطين ايا 1880ها در سال يسيانگل یليدال هرچند بنابه. ره هنگام به دست آوردنديجز

 یمحمدمهد یالسلطان، حاج نيام 1886در سال . را متصرف شدند ستگاه مزبوريره پرچم خود را بر آن برافراشته و اين جزياشغال ا

دن يگونه آه گفته شد ــ ضمن برچ ز ــ همانين یو. ر توابع آن منصوب آرديرا به عنوان حاآم بندر لنگه و جزا یالتجار بوشهر ملك

 یا برمبنايتانيدر مقابل، بر 57.رافراشتب) یريس(  یو سر یر ابوموسيران را برفراز بنادر لنگه، چارك و جزايحكومت قواسم، پرچم ا

فارس استناد  جير خليبودن حكومت قواسم در جزا ین اقدام اعتراض نموده و به موروثيبه ا یريره سيجز» دوگانه یت حقوقيوضع«

وششم  ستيخ بمه موريادداشت سفارت فخيدر پاسخ به «: تامل دارد یخود جا یز در جاين ادعا نيران به ايپاسخ وزارت خارجه ا 58.آرد

مه ياست آه سفارت فخ یت شگفتيران، اوال موجب نهايبه حكومت ا یريره سيل و شواهد اثبات تعلق جزي، در مورد دالیالثان یجماد

دارند،  یفارس، آامال مطلع بوده آگاه جيژه بنادر خليو عمان، به یايدر یه جاها و نواحيران در آليا، آه در مورد متصرفات ايتانيبر

وخ جواسم را قبول دارند و يه شيپا یب یاز به ارائه شواهد دارد و دعاوين جاها نيران بر ايت اين موضوع مالكيند آه ايفرما یتصور م

ن شاهد يتر شرفته، محكميپ ین آشورهايه قوانيد نمود آه بر طبق آليد تاآيسفارت با یدومًا، در اجابت تقاضا. خواستار ارائه شواهد هستند

مه و آارگزاران يسفارت فخ. ستيگر نيل ديبه ارائه دل یازيرو ن نيك حكومت اشغال و تصرف است، و ازاي) نهايسرزم ايجاها (ت يمالك

ز اآنون تابع بندر لنگه و تحت يشه و نيهم یريره سيت شاهد باشند آه جزينيت و به عيد با حسن نيبا] ايتانيتحت سلطه بر[حكومت هند 

] و هستند[منصوب بندر لنگه بوده ] رانيا[حكومت  یتعلق دارد و حكمران از سو] رانيا[به حكومت  آن بوده و چون بندر لنگه یحكمران

دانسته  یاآنون آه افراشتن پرچم گهگاه ضرور یدانسته نبودند، ول یم ضروريفارس، از دوران قد جيافراشتن پرچم در بنادر خل. . .  

هرچند  59».آه تابع بندر لنگه است به عمل آمده است یريره سياقدام مشابه در جز. شده آن بنادر پرچم افراشته يدر آل] ن روياز ا[شده، 

به دربار فرستاد اما جالب خواهد بود  یا ن موارد را در نامهيد آرد و اين تاآيشيپ یران مجددا بر ادعاهايا در پاسخ به نامه ايتانيسفارت بر

شتر يهمان است آه پ] ريران بر جزايت ايمالك[شاهد «: ه آن نوشتيا در حاشيتانيرت برشاه قاجار با خواندن نامه سفا نيم ناصرالديآه بدان

از  یوخ قاسميد شده بود آه شين نكته تاآيز بر ايران نيدر پاسخ وزارت امورخارجه ا 60»د نوشت؟يبا یل مهميگر چه دلينوشته شد د

 یانجمن سلطنت یشده از سو هيته ین با مشاهده نقشه رسمياه همچنش نيناصرالد. داشتند یر آن حكمرانيران بر بندر لنگه و جزايا یسو

ا ي یسيت انگليجهت حاآم یگونه استدالل چيه ین سنديگر با مشاهده چنياعالم نمود آه د) ر نظر لرد آرزنيز(ا يتانيبر یايجغراف
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ر مورد يم شده بود ــ جزاين ترسيره منازعات طرفن نقشه ــ هرچند در دويماند؛ چراآه در ا ینم یر باقيوابسته به آن بر جزا ینهايرنشيام

  .ران نشان داده شده بوديگانه جزو خاك ا ر سهيژه جزايو اختالف به

ن قدرت در يه و حضور ايافتن روسي ها درخصوص قدرتيسيانگل یقرن نوزدهم، نگران یانيپا یشدن به سالها كيج، با نزديتدر به

. فارس را به تصرف خود درآورند جير خليآنند تا حد امكان جزا یافتاده و سع یدست شيا به فكر پهييايتانيد بريفارس سبب گرد جيمنطقه خل

د يواصل گرد یگزارش. . .  «: اشاره آرد 1900ا در سال يتانيتوان به نامه وزارت امور هند به وزارت خارجه بر یخصوص م نيدر ا

د تا در صورت ياجازه صادر گرد. ا پرچم خود را افراشته سازنديآنند و  ادهيرو پيآه روسها قصد دارند در بندرعباس ن نيبرا یمبن

احداث  یبرا یاداريآه به نظر مقامات در یدر آن نواح یگريره ديا هر جزيا قشم يا هنگام ير هرمز يا در جزايتانياقتضاء، پرچم بر

ا در يتانيخ شارجه اما عمال توسط بري، هرچند به نام شیموسر تنب و ابويب جزايترت  نيبد 61».ديمناسب باشد به اهتزاز درآ يیايگاه دريپا

با روسها،  يیايك مبارزه دريدر  یسير آن، مقامات انگليفارس و جزا جيخل یكيگذشته از ارزش ژئوپلت. به اشغال درآمد 1903ل ياوا

پنداشتند  یل ميه محافظ و حايك ناحياز  یتن منطقه را قسميآنها ا. آوردند یهندوستان به شمار م یاسياز سرحدات س یفارس را جزئ جيخل

ا و افغانستان و يماليق هيت هندوستان از شرق شروع شده و از طريم امنيوجود آمده است و معتقد بودند آه حر  آه به دور هندوستان به

. رديپذ یت خاتمه ميآو خوزستان و حدود عراق و یجنوب یده و سپس در مغرب به قسمتهايفارس رس جيران  به خليبلوچستان و جنوب ا

ها در هر گوشه و آنار و در شرق و  رهيارداشتن بندرها و جزيآوردن و دراخت دست در به یسع یسيمبنا و باور بود آه دولت انگل نيبرهم

هند  یز، ارزش تجارت آمپانين یاز نظر اقتصاد 62.نمود یا ميو در در یعمان در خشك یايفارس و در جيغرب و شمال و جنوب خل

ا وارد يتانين بر منافع بريسنگ یا ن بازار ضربهيدادن ا بود و ازدست ین آمپانيچهارم آل تجارت ا كيش از يفارس ب جيفقط در خل یرقش

ار يت بسيز حائز اهميقدرت ن یها ن مناطق بر مولفهيرگذار ايانگلستان به لحاظ نقش تاث یر آن برايفارس و جزا جيتسلط بر خل 63.آرد یم

 یاشخاص«: ديگو یفارس م جيل عرب جنوب خليقبا یخطاب به روسا 1903ن منطقه در سال يلرد آرزن در سفر خود به ابود؛ چنانكه 

بزرگ هندوستان آه دفاع از آن  یامپراتور. . . دهد  یادامه م] فارس جيدر خل[س هنوز به اعمال قدرت خود يپرسند چرا انگل یهستند آه م

ما اآنون اقدامات . ميگان نجات داديردست همسايما شما را از نابود شدن ز. شما قرار گرفته است دروازه یبا جلويفه ما است تقريوظ

ادامه خواهد داشت ] جيجنوب خل ینهايحكام و امرنش[حفظ استقالل شما . . .  م انداختيك قرن خود را دور نخواهيروزمندانه يمت و پيق یذ

ل عرب يت از قبايو حما ین سالها از جانبداريا در ايتانيبر یآشكار است آه هدف اصل 64 ».بماند یباق یحداعل به یستيو نفوذ انگلستان با

ساز  دست ینهايرنشين اميفارس بود و ا جير خليت خود بر سواحل، بنادر و جزايفارس، بسط نفوذ و حاآم جيجنوب خل ینهايرنشيو ام

  .در منطقه نبودند ین دولت استعماريو نفوذ ا گذاشتن بر اقدامات ا جهت سرپوشيتانيبر یاديجز عوامل و ا یزيچ

فارس غافل  جيقرارداشت، اما از تالش جهت گسترش نفوذ خود در منطقه خل یز هرچند در حالت ضعف نسبيران نيدر مقابل، دولت ا

ن يطرفداران ا. تندش گرفيفارس پ جيرا در قبال مسائل خل یاست تهاجميك سيان يراني، ایالديم1905تا  1887با از سال يتقر. نماند

ن يدر چن. آردند یم یرهبر یالتجار بوشهر ن ملكياحمدخان و همچن یپ حاجيو سرت) السلطان نيام(است را در آن موقع صدراعظم يس

ران درصدد است بر قدرت ين موضوع آه ايزدند و با احساس ا یا در منطقه دست به اقداماتيتانيندگان بريبود آه نما یاوضاع و احوال
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 یا باقيتانيع اوامر دولت بريت خود را حفظ آرده و مطيوخ منطقه، از آنان خواستند وضعيآوردن ش د، ضمن گردهميفزايدر منطقه بخود 

وخ ين شيهمچن. رنديرا نپذ یچ تعهديمكاتبه نكرده و ه یچ حكومت خارجيا با هيتانيوخ ملزم شدند آه بدون موافقت برين شيا یحت. باشند

  65.ا در خاك آنان مستقر گردديتانيجز بر یچ دولت خارجيه اجازه ندهند همذآور متعهد شدند آ

ن مساله ينسبت به ا یاسيرجال س یگرفت و برخ یم یز فزونيران نيفارس در ا جير خليت سواحل و جزايدر مقابل توجه به قدر و اهم

فارس و  جينسبت به مساله خل یشتريه و اهتمام بست توجيبا یشد آه دولت م یده مياز گوشه و آنار شن. ت داشتنديتعلق خاطر و حساس

ن يا یخوب شده، به یر نقاط به دولت موقت ميا سايفارس و  جيمستقر در خل یرانيا یقوا یآه از سو يیها هيتوص. ر آن مبذول دارديجزا

ران يس آه هزاران فرسنگ دور از ايگلسوم منافع دولت ان كيفارس به اندازه  جيران در خليمنافع ا«: دهد یرا نشان م یاهتمام رو به فزون

به  یم؟ هرآسيم بكنيتوان یا از حق خود هم دفاع نميآ یم، وليم حمله آنيتوان ینم. . . ن مملكت يح است آه در مقابل ايست؟ صحيواقع شده ن

گران اظهار عالقه به يا ديها يژاپنها، فردا يسيامروز انگل. ميزدن به آن ندار ما لب آن نشسته و حق دست یآند، ول ین آب اظهار عالقه ميا

دارد آه عدم توجه  ین جمله معطوف ميرا به ا] امورخارجه[له يخاطر وزارت جل« 66».م آردين آب خواهند آرد و ما باز تماشا خواهيا

ست، فارس ا جيآه جزو حكومت بنادر خل یريه بنادر و جزايفارس، خاصه بندر لنگه و آل جير خليدولت نسبت به بنادر و جزا

اند نظر به  خ تصرف آردهيآه اعراب و مشا یت نقاطيآاهد، همان اندازه بر اهم یت آنها آاسته و ميروز از اهم آه روزبه یطور همان

افزوده  یت دبيروزه بر اهم نماند و برخالف همه یچ باقيرفته از بندر لنگه ه چنانچه رفته. شود یها با آنها، افزوده ميسيحسن مساعدت انگل

  67».ت بوده استيتوجه و اهم شتر قابليث بيشه بندر لنگه ازهرحيآه هم ید، درحالشو یم

ه آرد يمه توصيالخ خ راسيبه ش 1903ا در سال يتانيفارس بود آه بر جيدر خل یرانيا یقوا ین اظهارات و توجهات عمليچن یدر پ

م داشت آه در صورت استفاده ممتد يرا بينصب آند؛ ز ريو تنب بزرگ و آوچك در آن جزا یر ابوموسيعنوان مالك جزا پرچم خود را به

اتفاقا . ان اشغال آنها شودينموده و خواهان پا یريگير را پين جزايت خود بر ايمالك یران ادعاير مذآور، دولت اياز جزا یرانيتجار ا

 یدار آرده و به جايد یب و ابوموسر تنياز جزا 1904در سال  یمظفر یران با آشتيز شد و عوامل اداره گمرآات جنوب ايطور ن نيهم

آاآس خطاب به لرد  یا مواجه شد و سرپرسيتانيران با اعتراض برين اقدام دولت ايا. ران را به اهتزاز درآوردنديپرچم شارجه پرچم ا

رده مستحكم آند، ر احداث آين جزايرا آه در ا يیپا یران جايم ايدر دست است آه اگر ما بگذار یشمار یآثار و عالئم ب«: آرزن نوشت

در . م شديفارس است روبرو خواه جيد خليد مرواريآه مرآز ص یران نسبت به مناطقيبزرگتر ا ینخواهد گذشت آه با دعاو یرزمانيد

گانه و  ر سهيران در جزايشدن پرچم ا متعاقبا با افراشته 68».فارس است جيما در خل یاست اصلياز ارآان س یكير يآه حفظ مناطق اخ یحال

رالدوله در پاسخ به اعتراض دولت انگلستان يمش. را آغاز آرد یا ا اعتراضات گستردهيتانيمامور به آنجا، دولت بر یزام تعداداع

داند؛ لذا  یرا متعلق به خود م یر تنب و ابوموسيران جزاين آشور در تهران اعالم داشت آه چون دولت ايبه سفارت ا یا نامه یط

ت هر ين آغاز شد و در نهاين طرفيب یاثنا، مذاآرات جد نيدرهم 69.اند ر آردهيران در آن جزايفراشتن پرچم اماموران گمرك اقدام به برا

ران پرچم خود را جهت يآه ا یدر حال. حاصل گردد يیر نصب نگردد تا توافق نهايك در جزاي  چيدو طرف موافقت آردند آه پرچم ه

ران در آنجا يپرچم ا یبه توافقات، مجددا با اعمال نفوذ پرچم شارجه را به جا یبنديا عدم پاها بييايتانين آورد، برييت پايدادن حسن ن نشان
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س يند آه به سفارت انگلير خارجه ابالغ نمايبه وز«: ش اعالم داشتيشاه به صدراعظم خو نيخصوص مظفرالد نيدرهم. برافراشتند

و  یدگيم تا رسيره بردارين دو جزيرق خودمان را از اياهش آرد آه بس از ما خوين باب مذاآرات شد، دولت انگليد، پارسال در ايبگو

س در يصورت حاال چطور دولت انگل نيدرا. ران استيره ملك مسلمه اين دو جزيم آه ايدان یآه ما خودمان م یوگو شود، درصورت گفت

باز هم ] رخارجهيوز[شما . فرازدير آنجا برق ديم و او بيخ واگذار آنيشود آه ما ملك مطلق خودمان را به ش یم یراض یعالم دوست

  70».م گذشتيوجه از حق خود نخواه چيه د و ما بهيوگو آن گفت

را در  یفرصت مناسب یاديرخ داد آه تاحدودز يیدادهايبعد رو ین مساله در سالهايران به ايت دولت ايباوجود تمام توجه و حساس

سراسر آشور را فراگرفته بود و پس از  یخواه بود آه شور مشروطه یچندسال. آورد ر فراهمين جزايا بر ايتانيخدمت به تسلط بر یراستا

ن يا و عواملش در منطقه از ايتانيبر. سوق داده شد یك جنگ داخليران به سمت يفرزندش با مشروطه، ا یشاه و مخالفتها نيمرگ مظفرالد

. آردند با بدون دردسر اشغال يگانه را تقر ر سهيا جزايتانياره بروخ عرب با اجازه، آمك و اشيم ش.1906فرصت استفاده آرده و در سال 

 ید، توجه را به مسائل داخليت انجاميان آه سرانجام به انقالب مشروطيرانيا یام مليق. قرار گرفته بود یران در لبه پرتگاه جنگ داخليا«

آوچك و  تنب بزرگ و تنب یها رهيفش خود را در جزران بهره گرفتند و دريا یداخل یهايرياز درگ یوخ قاسميش. محدود آرده بود

  71».ان روبرو شونديرانيا یاز سو یآنكه با مخالفت درخورتوجه یبرافراشتند ب یابوموس

بودند، جنگ  یر مشكالت داخليف مشروطه عمال درگيضع یگذارند و دولتها یخود را م ین روزهايران سختتريآه ا یطيدر شرا

ه يشدن روس كيحال با نزد نيدرهم. نماند یگانه به آشور باقيب یروهاياز استقالل مملكت با ورود ن یزيمال چداد و ع یز روياول ن یجهان

د يتهد(فارس  جيها جهت حضور در خليسيانگل یشگيهم یها از بهانه یكيك سو ياول، از یجنگ جهان یگر در سالهايكديا به يتانيو بر

دولت  یانگلستان با توافق ضمن ید تا دولت استعماريها سبب گردييايتانيروسها و بر یكيدن نزيگر ايد ین رفت اما از سوياز ب) روسها

ا در منطقه، تنب آوچك را يتانيه بريالحما عوامل تحت 1908راستا در سال  نيدرهم. فارس ادامه دهد جيخل یرانير ايه به اشغال جزايروس

  .شتندبه اشغال خود درآورده و پرچم خود را بر فراز آن برافرا

ت يت انقالب مشروطيج از وضعيتدر ران آه بهيدوره حكومت احمدشاه، ا یآردن تحوالت مشروطه و سپس آرامش نسب پس از فروآش

ت خود را بر يها و اعالم حاآمييايتانيران اعتراضات خود را به بريهرچند ا. ا را آغاز آرديتانيبه خود آمده بود، اعتراض به قواسم و بر

 1904و  1903 یگسترده آغاز آرده بود اما مجددا در سالها طور به 1887را از سال  یتنب بزرگ و آوچك و ابوموسگانه  ر سهيجزا

رفت آه  یبود و سلسله قاجار م یقيستم مجددا دچار تحوالت عميدهه دوم قرن ب یانيپا یران هرچند در سالهايا. دوباره آن را مطرح آرد

ات حاآمه آشور وجود داشت و يگانه همچنان در ه ر سهيت جزاياز وضع یوجود، نگران نياما بااخ آشور حذف شود يشه از تاريهم یبرا

  .ر را زنده نگاه داشتيت خود بر جزايمالك یگانه اعتراض نمود و ادعا ر سهي، مجددا و آشكارا به اشغال جزا1923ران در سال يدولت ا

  اسناد

ن ير ايدرگ ینحو فارس سروآار داشته و به جير خليت جزايه، با مساله حاآميقاجارخ خود، از جمله در دوره يران در طول تاريدولت ا

ا يتانيه با حضور استعمار بريآرد اما در دوره قاجار ید نمير را تهديران بر جزايت ايمالك یچ خطريهرچند تا قرنها ه. ه بوده استيقض
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ران بر يا یخيت تاريالبته درخصوص مالك. دشه و سوال قرار گرفتناحق مورد خ ر متعلق به خود بهيران بر جزايت ايدر منطقه، حاآم

 یا و امارتهايتانيآه، در دوره قاجار، بر آن از نظر ما وجود ندارد اما جالب یدي، تنب بزرگ و آوچك تردیگانه ابوموس ر سهيجزا

گونه  نيا. اند د قراردادهيير مذآور مورد تايزاران را بر جيت دولت ايمالك یمتعدد یها ز در گزارشها، اسناد و نقشهيه آن نيالحما تحت

از آنها آه مربوط به  یتنها به برخ یوجود ندارد اما جهت آگاه یديترد یز جايت آنها نيار و فراوان است و در صحت و رسمياسناد، بس

  .گردد یباشد اشاره م یدروه قاجار م

  

  :الف ـ گزارشها

ران آه در سال يت دولت ايشاه قاجار درباره حدود و ثغور حاآم یبه دربار فتحعل سرجان ملكم یندگيات نماياز ه یدر گزارش ـ1

د، در بخش يران منتشر گرديا یدرباره مرزها» يیايجغراف یادداشتهاي«ات فوق، تحت عنوان يه یاسير، مشاور سينايم با مقدمه آ.1813

  .م شده استيران ترسيت اير تحت حاآميه جزاو تنبها از جمل یر ابوموسيفارس، جزا جيران در خليمربوط به قلمرو ا

ه يران و قضيفارس داشته، در آتاب ا جيبه خل یرسم یم سفر.1903هند، آه در سال  یسيالسلطنه حكومت انگل بيلرد آرزن، نا ـ2

نمود و از  یمت مدر شهر اقا یو. بود یتا چند نسل با قاسم) ی، بوموسیتنب، سر(ر اطراف آن يحكومت لنگه و جزا«: ران نوشته استيا

   72».الحكومه بود بي، نا]رانيا[جانب دولت 

ره يم، نوشته است آه جز.1873ل يخ نوزدهم آوريفارس، درگزارش خود به تار جيا در خليتانيبر یاسيراس، مامور س یادوارد س ـ3

  73.تنب تابع فارس است و به لنگه تعلق دارد

 Persian Gulfــ آه بعدها تحت عنوان  یبمبئ یسيم، به حكومت انگل.1854ف رآنستابل در گزارش خود در سال يتان استيآاپ ـ4

Pilot ان برآه يم ینواح یبر تمام. . . حكمران لنگه «: ر نوشته استيد ــ درباره جزايا به چاپ رسيتانيبر یاداريوزارت در یاز سو

  74».دينما یحكومت م یموستنب و بو یفارور، تنب، بن ی، بنیر سريبتسانه به انضمام جزا یسفله و روستا

ن تحت تملك سلطان يسرزم« فارس، با عنوان  جيا در خليتانيم برينده مقيب نمايآه آرلوند بوراوز آمبال، نا یا در گزارش و نقشه ـ5

  75.ره حمرا نام برده شده استيه آرده، تنها از جزيم، ته.1844در » س قواسميصقر، رئ یبن

م، آه .1836ه يوپنجم فور ستي، در گزارش خود به مورخه بیا در منطقه عربستان عثمانيتانيبر یساينده سيلور، نمايآلنل رابرت ت ـ6

و بندرها و  یاسيو س يیايجغراف یهايژگيو یفرستاده شد، ضمن بررس Bombay marineم، .1835مورخ  25عطف به نامه شماره 

در آن طرف ساحل «: ران نوشته استيا یها و بندرها ز آرانها ین گزارش، در ارتباط با بخشيازا یفارس، در فصل جيخل یها رهيجز

 یر مربوط به آنها اغلب دارايوجود دارند، آه جزا یلو، آنگان، نابند و طاهريستانو، چارك، نخيناس، مغو، بيعمان، بنادر آنگ، لنگه، ش

  76». . .  .انوردان ما هستند يرد يیو فارور مورد آشنا ی، سریان آنها بوموسيباشند در م یاه و درخت و آهو ميآب و گ

 یو اجتماع يیايوضع جغراف یفارس به بررس جي، آه سالها در خلیهند خاور یژه آمپانينده ويتان جورج بارنس بروآس، نمايآاپ ـ7

و سنن و ، درباره آداب یهند خاور یم، به عنوان آمپان.1825گزارش سال  یاشتغال داشت، ط  م نقشهير و بنادر آن و ترسيساآنان جزا
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ران يران آورده و در نقشه به رنگ اير متعلق به ايرا در فهرست جزا یر تنب و بوموسيفارس، جزا جيخل یها مذهب ساآنان بنادر و آرانه

  .اند مشخص شده

   :ر عنوانيم، ز.1829هند، در گزارش  یاداريو در یهند خاور یآمپان يیايدر یها آننده سرشناس نقشه هين، تهيتان هيآاپ ـ8

Lights & Peord Book of the Surve of the Persian Gulf  

در . ر وابسته به بندر لنگه آورده استيف جزايرا در رد یر تنب و بوموسيران، جزاير متعلق به ايجزا یضمن فهرست آردن تمام

ره حمرا از متعلقات آنان شناخته شده ي، اشاره شده و تنها جزیله قاسميعرب منطقه، از جمله قب یخهاير شيز به بنادر و جزاين گزارش نيا

  .است

  

  :سيمربوط به دولت انگل یها ب ـ نقشه

در بخش . ده استيم گرديفارس به پنج بخش تقس جير و بنادر خليه شده، جزايم ته.1786فارس، آه در سال  جيخل يیايدر نقشه در ـ1

  .اند ران شناخته شدهيا متعلق به یر تنب و بوموسيباشد، جزا یران ميچهارم آه درباره قلمرو ا

وست چاپ دوم گزارش يه شده و به پيسرجان ملكم، ته یاسير، مشاور سينايران آه توسط جان مك دونالد آيا یدر نقشه امپراتور ـ2

د ياه و سفيصورت س م به.1813در سال » رانيدرخصوص مرزها و سرحدات ا يیايجغراف یادداشتهاي«سرجان ملكم، تحت عنوان 

ت به يم، توسط آرو اسم.1834گر در ين نقشه بار ديا. اند ران مشخص شدهيبه رنگ نقشه ا یر تنب و بوموسيه، جزاديمنتشر گرد

  .ده استيچاپ گرد یصورت رنگ

ران ين ايو تنب به رنگ سرزم یر بوموسيه شده، جزايم توسط سرگرد آلكس برنز ته.1834، آه در سال یمرآز یايدر نقشه آس ـ3

  .اند نشان داده شده

د يد مرواريل عرب در هنگام صيان قباياز جنگ م یريمنظور جلوگ ا، بهيتانيبر یاسيتان اس هنل، مامور سيم، آاپ.1835در سال  ـ4

لنگه، الفت، چارك، آنگ و  ین نقشه بندرهايدر ا. آرد یعرب را مشخص م یها لهيقب يیايدر یتهايه نمود آه حدود فعاليته یا نقشه

  .ران قرار دارديت اي، در حدود حاآمیب بزرگ و تنب آوچك و بوموسش، تنيقشم، آ یها رهيجز

در  یديز ترديل عرب را نشان داده است نيآه محدوده قبا یا ه شده، خط تازهيس تهيجر موريآه توسط م یگريدر نقشه د ـ5

  .گذارد ینم یتابع آن باق یها رهيبودن بندر لنگه و جز یرانيا

م .1912و  1900، 1890، 1876 ید و در سالهايم چاپ و منتشر گرد.1863ا، آه در سال يانتيبر یاداريدر نقشه وزارت در ـ6

  .اند ران مشخص شدهيبه رنگ نقشه ا یر تنب بزرگ، تنب آوچك و بوموسيد چاپ شد، جزايتجد

به چاپ رساند و در آن، م .1876ه و در سال يفارس را ته جيخل یاسيا، نقشه سيتانير امور هند بريتان سن جان، به دستور وزيآاپ ـ7

  .اند دهيران، مشخص گرديا یعنين مادر، يبه رنگ سرزم یر تنب و بوموسيجزا
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ش و يقشم، آ یها رهيها، همانند جز و تنب یر بوموسيه شده، جزايم ته.1881ا در سال يتانيبر يیايدر یرويآه توسط ن یا در نقشه ـ8

به رنگ  یعرب ینهايفارس تحت عنوان سرزم جيخل یجنوب یها رهين نقشه جزيدر ا. اند شده یزيآم ران رنگين ايبه رنگ سرزم یسر

  .اند نشان داده شده یگريد

از  يیايو جغراف یاسيك نقشه سين وزارتخانه يره اطالعات ايدا یا، از سويتانيم، به دستور وزارت جنگ بر.1886در سال  ـ9

وزارت امورخارجه . اند ران مشخص شدهيو تنب آوچك، به رنگ ا، تنب بزرگ یر بوموسيد آه در آن، جزايه گرديفارس ته جيخل

م يادبود، تقديعنوان  ن نقشه را به يرمختار خود در تهران دستور داد آه ايم، به وز.1888ه ينامه مورخ هفدهم ژانو یانگلستان ط

ا بر سر يتانيران و بريان اياختالف مچهارسال پس از بروز  ید و حتيد چاپ گرديم تجد.1891ن نقشه در سال يا. شاه آند نيناصرالد

  .اند ران مشخص شدهيبا رنگ ا یرانير ايد باز هم جزاي، در چاپ جدیرانيگانه ا ر سهيجزا

ها  و تنب یر بوموسيه و چاپ شد آه در آن، جزايران به آوشش و نظارت لرد آرزن تهياز ا یك نقشه رنگيم، .1892در سال  ـ10

  .باشند یران مين ايمر به رنگ سرزيگر جزايهمانند د

ه نموده آه در ياستفاده ماموران وزارت امورخارجه آن آشور ته یبرا يیها م، نقشه.1902انگلستان در سال  یاداريوزارت در ـ11

  .اند ران آورده شدهيت ايت و مالكيو تنب بزرگ و آوچك، در قلمرو، حاآم یر بوموسيآن جزا

  

  :متقرفه یها و گزارشها ج ـ نقشه

گانه، اسناد  ر سهيران بر جزايت ايد مالكييا در تايتانيران و بريا یدولتها یشده از سو ارائه یها و اسناد و گزارشها ر نقشهعالوه ب

ها و گزارشها آه  ن اسناد و نقشهياز ا یال به بخشيذ. ه شده استير آشورها تهيسا ین خصوص وجود دارد آه از سويز در همين یاريبس

  .گردد یاند اشاره م شده هيه تهيدر دوره قاجار

فارس انجام داده  جيدر خل 1791ـ1790 یآه در سالها یدانيم ی، به دنبال پژوهشهایبور، افسر مهندس و پژوهشگر دانمارآين. ام ـ1

ن پژوهشها يدر ا. منتشر ساخت 1792در سال » شرق یمسافرت به عربستان و آشورها«به نام  یجه پژوهش خود را در آتابياست، نت

  .عمان، اشاره شده است یها ه سرآشان آرانهيعل یهيتنب یفارس و اقدامها جيران بر سراسر خليت ايحاآم به

ن يبه رنگ سرزم یر تنب و بوموسيده، جزايه گرديادانان دربار فرانسه، تهيس انجمن جغرافيل، رئيران آه توسط دانويدر نقشه ا ـ2

  .اند ران مشخص شدهيا

ران ين ايبه رنگ سرزم یر تنب و بوموسيم شده، جزايل ترسيم توسط دانو.1794ران، آه در سال يا ید امپراتوريدر نقشه جد ـ3

  .اند مشخص شده

م، .1811در سال  یگريم و د.1804در سال  یكي، یبرداران آلمان دو نقشه توسط مهندسان و نقشه یالديل صده نوزدهم ميدر اوا ـ4

  .اند ران مشخص شدهيبه رنگ ا یوسر تنب و بوميد آه در هر دو، جزايبه چاپ رس
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و  یاسيو ساختار س يیايجغراف یهايژگيآه درباره و يی، در پژوهشهایشناس و جهانگرد سرشناس آلمان هامز پورگستال، شرق ـ5

ا در ر یر تنب و بوموسيم چاپ و منتشر آرد، جزا.1824در سال » رانيخاطرات ا«به نام  یران انجام داد و آن را در آتابيا یاجتماع

  .الت فارس، ذآر آرده استيت ايقلمرو حاآم

ده يم چاپ و منتشر گرد.1857ه شده آه در سال ي، تهیبردار آلمان زمان، نقشهيپت. توسط آ یا نقشه یالديمه دوم قرن نوزدهم ميدر ن ـ6

  .اند شده یزيآم ران رنگيبه رنگ آرانه ا یتنب و بوموس یها رهين نقشه جزيدر ا. است

) بنفش(ران يبه رنگ ا یتنب و بوموس یها رهيفرانسه چاپ و منتشر شده، جز یم از سو.1877آه در سال  یهاندر اطلس ج ـ7

  .اند دهيگرد یزيآم رنگ

ن آتاب، يدر ا. چاپ و منتشر آرده است» رانيماه در ا شش«به نام  یم، آتاب.1884در سال  يیكايادوارد استاك، پژوهشگر امر ـ8

  .اند ران مشخص شدهين ايبه رنگ سرزم یتنب و بوموس یها رهيه آه در آن، جزران چاپ شدياز ا یا نقشه

ران يبه رنگ آرانه ا یتنب و بوموس یها رهيده آه در آن، جزيها چاپ و منتشر گردييكايامر یاز سو یا م، نقشه.1885در سال  ـ9

  .شده است یزيآم رنگ

 یك بازرگان اهل بندر لنگه به شرآت آلماني یاز سو یره بوموسيجزاز خاك سرخ  یبردار بهره یالديستم ميل صده بيدر اوا ـ10

Messr. Work - Haus ران، آلمان و يان ايم يیها ن انتقال، دولت انگلستان با آن مخالفت آرد و نامهيده پس از آشكارشدن ايمنتقل گرد

 ید نموده و اقدامهاييرا تا یران بر بوموسيوق مسلم ا، حقیآلمان یها ن و روزنامهين مورد دولتمردان برليدر ا. انگلستان رد و بدل شد

  .ران اعالم آردنديا را غصب حقوق مشروع ايتانيبر

از  یعنوان بخش ها به رهين جزيخود از ا یها دانستند و در نوشته یران ميرا متعلق به ا یر تنب و بوموسيه جزايروس یتزارها ـ11

م در مسكو آن را چاپ و منتشر .1909در سال  یه تزاريرةالمعارف بزرگ آه دولت روسيدادر جلد پانزدهم . اند ران نام بردهين ايسرزم

  .اند م شدهيران ــ ترسيــ ا یبه رنگ خاك اصل یتنب و ابوموس یها رهيوست آن، جزيآرده است، در نقشه پ

  

  جهينت

، تنب بزرگ و تنب یگانه ابوموس ر سهيخ، جزايق تاريت دقيوجود ندارد آه براساس اسناد و منابع معتبر موجود و بنابر روا یديترد

مختصر به  صورت شد به ین گفتار هرچند سعيدر ا. اند ران بودهين اير از خاك سرزميناپذ يیخ بخش جدايآوچك همواره در طول تار

 یفت مقطع زمامدارو دقت قرار گر یشتر مورد بررسيآه ب یا گذشته پرداخته شود، اما دوره يیر در زمانهاين جزايت ايت مالكيوضع

ر يژه جزايو فارس، به جير خليك به دو قرن حكومت شاهان قاجار مساله جزايخصوص، مشاهده شد آه در طول نزد نيدرهم. ه بوديقاجار

د از شاهان قاجار و يف و تمجيا تعريچ عنوان قصد دفاع يآه به ه یبا وجود. گانه، هرگز فراموش نشده و مورد اغفال قرار نگرفت سه

آه در دوره حكومت خود  يیهاياقتيل یم آه آنان با وجود تمام ضعفها و بيبگذر یسادگ ن نكته بهيد از ايم اما نبايشان را نداريمتهاحكو

شاهان قاجار آه به  یبرخ یخ نشان داده آه حتيتار. نسبتا درخورتوجه برخوردار بودند یاستير از سيمرتكب شدند، درخصوص جزا
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ره مورد نظر، در برابر فشارها يژه در ارتباط با سه جزيو فارس، به جير خليز درخصوص جزايمعروفند ن یردخ یو ب ی، سستیفروش وطن

جالب . د داشتنديگانه تاآ ر سهيران بر جزايت ايم نشدند و همواره بر مالكيتسل یسادگ اش به هيالحما نان تحتينش خيا و شيتانيبر یدهايو تهد

. شود یر مشاهده ميدرخصوص مساله جزا یتعصب و سرسخت یز نوعيه نيان دوره قاجاريو دربار یسايم آه در اآثر رجال سياست بدان

در  یوقت. نمودند یت ميفارس حما جير خليران بر جزايت اير اقدامات و سوابقشان، معموال از مساله مالكيبا بدون درنظرگرفتن سايآنان تقر

فارس حساس و  جيواقع در خل یرانير ايز نسبت به جزايشاه ن نيمظفرالد یشاه و حت نيدشاه، ناصرال یر فتحعلينظ یم شاهانيخوان یخ ميتار

ن يست ايبا ید وجود دارد، لذا ميترد ین شاهان جايا ینگر ندهيم آه چون در هوش، فراست و آيرس یجه مين نتير به اياند، ناگز ق بودهيدق

ز با وجود تمام ضعفها و يآنان ن یمهم، آشكار و حساس بوده است آه حت یقدر ر بهيران بر جزايت ايرفت آه مساله مالكيامر را پذ

  . دادند یرا نم یگونه مسامحه و سست چين خصوص به خود جرات هياشتباهاتشان در ا

ما ماند، ا یآنها باق یشانين عمل بر پيران جدا شد و داغ ننگ اين اياز سرزم یاديقاجارها صفحات و مناطق ز یهرچند در دوره زمامدار

فارس صورت گرفت و در برابر هرگونه تجاوز  جير خليت بر جزايجهت اعمال حاآم یران اقدامات متعدديا یدوره از سو نيدرهم

گرفته  اقدامات صورت. ز به مقاومت پرداختيها ن ن دورهيفتريدر ضع یران در حد توان حتيشد و دولت ا یريگ ر موضعيبه جزا یخارج

از آشور از جمله  یتملك بر مناطق یا در منطقه مدعيتانيساز بر دست یآه سرسپردگان و حكومتها یو زماندر دوره قاجارها سالها بعد 

اعتراضات و . و استناد قرار گرفت یبردار ران مورد بهرهيت و حضور دولت ايگانه بودند، به عنوان سوابق اعمال حاآم ر سهيجزا

ر يسال اشغال جزا ك به هفتاديك دوره نزديافت و سرانجام پس از يز تداوم يبعد ن یلهار در ساين جزايرفتن اشغال ايران در نپذياقدامات ا

  .گانه به آغوش مام وطن بازگشتند ر سهي، جزا1971تا  1903از سال 
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  ها نوشت یپ

                                                            
  12تا14، ص1362فارس و جزاير ايراني، انتشارات آتابخانه سنايي،  ـ حسين نوربخش، خليج1

محمدنوري، تهران، موسسه چاپ و  حميدرضا ملك: فارس، ترجمه  زاده، آشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيك خليج تهدـ پيروز مج2

  90، ص1372انتشارات وزارت امور خارجه، 

  .وسعت ابوموسي، هفت آيلومتر ذآر شده است 10/9/1350ـ در روزنامه اطالعات مورخ 3

  11، ص1370، تهران، انتشارات مرآز آمار ايران، 1369در سال نامه آماري آشور  ـ مرآز آمار ايران، سال4

آاربردن اين نام در مورد جزيره ابوموسي آن بوده آه اين جزيره در گذشته داراي  زار بزرگ است و علت به ـ گپ سبزو به مفهوم سبزه5

  .زارها و آشتزارهاي وسيع بوده است آب شيرين نسبتا فراوان و در نتيجه سبزه

وي پس از جداشدن از لشكر . خان زند گرفته شده است شود آه نام ابوموسي از نام يك سرباز لشكر ميرمهنا در زمان آريم مي ـ گفته6

آه بر  انگليسيها نيز پس از آن) 12/9/1350آيهان، نام اصلي ابوموسي، . (ميرمهنا و ورود به اين جزيره نام خود را بر آن نهاد

فارس عنوان ابوموسي را آه ظاهري عربي داشت  ت حذف و طرد نامها و عناصر ايراني از سراسر خليجفارس تسلط پيدا آردند جه خليج

اين . دانند اي ديگر از محققان، اصل و ريشه ابوموسي را واژه بوموسي مي اما عده. طور رسمي جهت ناميدن اين جزيره به آار بردند به

عده ديگر نيز اصل اين قسمت از . باشد آه بو به معناي رايحه مي. شكيل شده استعده معتقدند آه اين آلمه از دو قسمت بو و موسي ت

يعني مرغ آشيانه، » مرغ بوم گرفت«هاي قديمي آمده است  چنانچه در نوشته. دانند واژه بوم به معني جاه و مقام، منزل و سرزمين مي

برهمين اساس بوموسي يا . استان به معناي سرزمين آمده استبر همين اساس بوم در زبانهاي سانسكريت و فارسي ب. خانه و وطن گرفت

ايرج افشار سيستاني، جزيره ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و تنب آوچك، تهران، موسسه . (ابوموسي را بايد سرزمين موسي دانست

اين عده و همچنين . باباست بو ماخوذ از واژه«برخي از محققان نيز معتقدند آه ) 42، ص1374چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 

تدريج بابا به بابو و سپس بو تبديل شده و  آه به. اهالي منطقه معتقدند آه ريشه اصلي آلمه ابوموسي از واژه باباموسي گرفته شده است

زبانان  ود برخي عربدر سالهاي بعد با ور. اند اهالي درطول تاريخ اين جزيره را به ترتيب باباموسي، بابوموسي و نهايتا بوموسي ناميده

فارس اين عده با افزودن همزه بر سر بوموسي آن را  به جزيره و همچنين اعمال نفوذ بريتانيا جهت محو و حذف نامهاي ايراني در خليج

نب حسين نوربخش، جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و ت(» .نامند گونه آه اعراب بندر بوشهر را ابوشهر مي همان. به ابوموسي تبديل آردند

  )11، ص1371، آبان 23آوچك، ماهنامه آهكشان، شماره 

المللي،  ، دفتر مطالعات سياسي و بين1375نوري، تهران،  محمدي حميدرضا ملك: ـ پيروز مجتهدزاده، جزاير تنب و ابوموسي، ترجمه7

  40ص

ديگران، گزارش ويژه در مورد  پيروز مجتهدزاده و: ـ براي آسب اطالعات بيشتر درخصوص وضعيت فعلي ابوموسي رجوع آنيد به8

  1371، آذر 1474ابوموسي، مجله صنعت حمل و نقل، تهران، شماره 

9 - Institute of Studies and Research, The Iraq - Iranian Conflict, 1981, PP, 44-45 
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  1970مه  30المللي، مورخ  ـ آيهان بين10

، 1380المللي، چاپ سوم،  زرگ و آوچك تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينـ ايرج افشار سيستاني، جزيره بوموسي و جزاير تنب ب11

  64تا71ص

  225تا235، ص1381جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب آوچك، تهران، : فارس ـ عيسي گلوردي، جغرافياي جزاير ايراني خليج12

13 - James Morrir, A Second Journey Through Persia, Armenia and Asia Minor, London: Longman, 

1818, P,30 

  .باشد برداري مي فارس در دست بهره چاه نفت در بستر خليج 700اآنون بيش از  ـ هم14

  11، ص1372فارس، جلد اول، واحد نشر اسناد، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه،  ـ گزيده اسناد خليج15

  201، ص1371هرمز، تهران، انتشارات سمت،  فارس و نقش استراتژيك تنگه نيا، خليج ـ محمدرضا حافظ16

  87فارس، همان، ص ـ پيروز مجتهدزاده، آشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتيك خليج17

  189، ص1374فارس، تهران، نشر قومس،  ـ اصغر ولداني، تحوالت مرزها و نقش ژئوپلتيك آن در خليج18

  67ـ حسين نوربخش، همان، ص19

20 - Institute of Studies and Research, the Iraq - Iranian Conflict, P.45 

  7، ص1349ـ پير آميه، تاريخ عيالم، ترجمه شيرين بياني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 21

  318، ص1357آريم آشاورز، تهران، انتشارات پيام، : دياآنوف، تاريخ ماد، ترجمه. م. ـ ا22

، 1352روحي ارباب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر آتاب، : ن هخامنشي، ترجمهـ دان دامايف، ايران در دوران نخستين پادشاها23

  343ص

  132، ص1350ريزي علمي و آموزشي،  ـ عليرضا حكمت، آموزش و پرورش در ايران باستان، تهران، موسسه تحقيقات و برنامه24

  158، ص1370ـ ايرج افشار، جزيره آيش و درياي پارس، تهران، انتشارات جهان معاصر، 25

  125، ص1369ـ ايرج افشار، نگاهي به بوشهر، جلد اول، تهران، موسسه انتشاراتي و آموزشي نسل دانش، 26

  1352سينا،  آرماني، تاريخ آرمان، به آوشش محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران، انتشارات ابن وزيري خان  علي احمد: ك.ـ ر27

  11، ص1336ابفروشي خيام، الدين نطنزي، ملوك شبانكاره، تهران، آت ـ معين28

  141، ص1348فارس و درياي عمان، انتشارات انجمن آثار ملي،  ـ احمد اقتداري، آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج29

  72و71، صص1337قلم، سرزمين بحرين، تهران، آتاب فروشي سيروس،  ـ علي زرين30

  1372يعقوب آژند، تهران، نشر ني، : ، ترجمهآن لمبتن، تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران: ك.ـ ر31

  111، ص1372آامبيز عزيزي، تهران، نشر مرآز، : ـ راجر سيوري، ايران عصر صفوي، ترجمه32

  115، ص1373آبير، تهران، انتشارات آتاب نمونه، چاپ هشتم، پائيز   عباس ـ محمداحمد پناهي سمناني، شاه33

   112ـ سيوري، همان، ص34
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  44، ص1368فارس و مسائل آن، تهران، شرآت ايران چاپ،  خليجـ همايون الهي، 35

  122ـ راجر سيوري، همان، ص36

  16فارس، جلد اول، همان، ص ـ گزيده اسناد خليج37

  8ـ همان، جلد دوم، ص38

  271، ص1350اهللا رسايي، دوهزاروپانصدسال بر روي درياها، تهران، پيك دريا،  ـ فرج39

  188، ص7ـ1331ايران در زمان نادرشاه افشار، سالنامه دنيا، سال  هارت، نيروي دريايي ـ لورنس الك40

  129، ص1326فارس، تهران،  زاده بوشهري، ايران آنوني و خليج ـ اسمعيل نوري41

عقد طرفين من جانبه و فراگير ديگر در آليه امور بين ـ اين قرارداد را به اين دليل مجمل ناميدند آه قرار بود پس از آن يك عهدنامه همه42

  .شود

  139و138، صص1361ـ محمدعلي مهميد، پژوهشي در تاريخ ديپلماسي ايران، تهران، نوبهار، 43

  354ـ350، صص1346ـ اآبر هاشمي رفسنجاني، اميرآبير يا قهرمان مبارزه با استعمار، تهران، فراهاني، 44

  354و353ـ همان، 45

  90ـ80، صص1350ريكا، تهران، طهوري، ـ رحيم رضازاده ملك، تاريخ روابط ايران و ممالك متحده ام46

  102ـ همان، ص47

احمد : پيش، تنظيم فارس و درياي عمان در صدسال خان سديدالسلطنه بندرعباسي، سرزمينهاي شمالي و پيرامون خليج ـ محمدعلي48

  149، ص1371اقتداري، تهران، انتشارات جهان معاصر، 

  94،95، صص1373المللي جمهوري اسالمي ايران،  ات حقوقي بينـ محمدعلي موحد، مبالغه مستعار، تهران، دفتر خدم49

  149،150، صص1328فارس، تهران، چاپخانه مجلس،  ـ عباس اقبال، مطالعاتي درباب بحرين و جزاير و سواحل خليج50

  18، ص1372المللي،  فارس، جلد اول، واحد نشر اسناد، تهران، دفتر مطالعات بين ـ گزيده اسناد خليج51

  89و88، صص1367م، لندن، انتشارات پيام .1848ـ1834اطق، ايران در راهيابي فرهنگي ـ هما ن52

  317، ص1347، 4ـ حميد نيرنوري، فتح بندرعباس و جزاير قشم و هرمز، ماهنامه وحيد، جلد پنجم، شماره 53

  145، ص1341فارس، انتشارات طهوري، تهران،  مقامي، بحرين و مسائل خليج ـ جهانگير قائم54

  299، ص3، ج1336مقامي، تهران،  جهانگير قائم: التواريخ، ويرايش الملك، ناسخ حمدتقي لسانـ م55

  193، ص1353اي بر جغرافياي انساني ايران، تهران،  ـ آاظم وديعي، مقدمه56

  131تا  119فارس، همان، ص مقامي، بحرين و مسائل خليج ـ جهانگير قائم57

  144ـ عباس اقبال آشتياني، همان، ص58

متن فارسي در ) 1888دهم مارس (ق .1305الثاني  وششم جمادي ، بيست26زارت خارجه ايران به سفارت بريتانيا، نامه شماره ـ و59

  6180اسناد حكومت ايران، ج
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  125مقامي، همان، ص ـ جهانگير قائم60

 48زاده، جزاير تنب و ابوموسي، ص ـ پيروز مجتهد61

 380ان، صالسلطنه بندرعبارس، هم خان سديد ـ محمدعلي62

 52، ص1367علي ميرسعيد قاضي، تهران، انتشارات زرين، : فارس، ترجمه ـ دآتر امين، منافع انگليسيها در خليج63

، اسفند 39بزرگ و آوچك و استراتژي صبر، مقاومت ظفر، ماهنامه بندر و دريا، شماره   آار، جزاير ابوموسي، تنب ـ اشكبوس دانه64

 50، ص1371

 49ـ  52الغه استعمار، همان، صصـ محمدعلي موحد، مب65

 302، ص1372فارس، جلد نخست، واحد نشر اسناد، چاپ دوم، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه،  ـ گزيده اسناد خليج66

 40، ص1369المللي،  فارس، جلد دوم، واحد نشر اسناد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين ـ گزيده اسناد خليج67

 211، ص1366االسالمي، قتل اتابك و شانزده مقاله تحقيقي ديگر، تهران، انتشارات آيهان،  ـ دآتر شيخ68

فارس، دفتر مطالعات سياسي  ، برگزيده اسناد خليج)1904ژوئن  14( 1322االول  ربيع 26ـ نامه مشيرالدوله به سرآرتور هاردينگ، 69

 357، ص144720المللي، جلد اول، سند شماره  و بين

نامه مذآور (، 278فارس، همان، ص مجموعه اسناد برگزيده خليج 89، سند شماره )م.1905(ق .1323ه به صدراعظم، ـ نامه شا70

 )بدون تاريخ است

آوچك، اطالعات سياسي و اقتصادي، شماره يازدهم   ـ پيروز مجتهدزاده، تاريخ و جغرافياي سياسي جزاير ابوموسي تنب بزرگ و تنب71

 8، ص1371ور و دوازدهم، مرداد و شهري

 492، ص 1350وحيد مازندراني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر آتاب، : آرزن، ايران و قضيه ايران، جلد دوم، ترجمه. ن. ـ جرج72

 98، ص1376المللي،  و بوموسي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين  ـ اصغر جعفري ولداني، نگاهي تاريخي به جزاير ايراني تنب73

ماه  و بوموسي، مجله جامعه سالم، سال دوم، شماره هفتم، دي  باوند، بررسي مباني تاريخي و حقوقي جزاير ايراني تنبـ داود هرميداس 74

 9، ص1371

 98ـ اصغر جعفري ولداني، همان، ص 75

  8و7ـ داود هرميداس باوند، همان، ص76

  

  


