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  امارات متحده عربي بررسي پيشينه تاريخي
  ١سجاد رحيمي نژاد

  

  مقدمه

 يدشوار و يدگيچيپ از آن همجوار يها كشور و فارس جيخل ياجتماع و ياسيس تحوالت يبررس  
 تياهم و سابقه خيتار يط در كه گرفته قرار انهيخاورم مركز در عمق كم آبراه نيا راياست،ز برخوردار يخاص
 متحده امارات. است بوده كنون تا ربازيد از يبشر خيتار يدادهايرو و حوادث كانون خود نوبه به و داشته ياريبس
 در و عربستان رهيجز شبه شرق در و ايآس قاره يغرب جنوب در  كه است فارس جيخل حوزه در يعرب يكشور نام

 بندر بودن ودارا فارس جيخل در امارات كياستراتژ تيموقع به توجه با. است شده واقع فارس جيخل يجنوب بخش
 نيا يخيتار نهيشيپ يبررس و مطالعه ، ميعظ ينفت منابع از يبرخوردار و يدب و يابوظب مانند بزرگ يتجار يها

 .است تياهم حائز كشور

 چهار در نيسرزم نيا يخيتار نهيشيوپ يفرهنگ ، ي،اقتصاد ياجتماع ،ياسيس تحوالت پژوهش نيا در
 دادن شكل در يا كننده نييتع و مهم نقش ييايجغراف طيشرا و تيموقع.رديگيم قرار يبررس مورد مختلف فصل

 تيموقع به مقاله اول بخش در رو نيا از  است داشته مسندم رهيجز شبه در ياسيس اوضاع و اقتصاد ، تجارت
 و باستان دوران در آن ياسيس تحوالت يبررس به نيهمچن و نيسرزم نيا يعيطب مشخصات و ييايجغراف

 استيس نيهمچن و مسندم رهيجز شبه در ينظام  يها گاهيپا جاديا در  يهخامنش اول وشيدار اقدامات
 يها نشانه نينخست موجود منابع براساس. شود يم پرداخته  يساسان دوم شاپور توسط منطقه اعراب يسركوب
 ورود يچگونگ به دوم بخش در رو نيا از. است يهجر هشتم سال به مربوط منطقه نيا به نان مسلما توجه

                                                
ز  . ١ هوا ا چمران  شهيد  ه  نشگا ا د فارس  خليج  عات  ل مطا رشد  ا كارشناسي  نشجوي   دا
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 ياسالم يخلفا دوران در منطقه ياسيس تحوالت به ادامه در و آنان توسط آن فتح و  نيسرزم نيا به مسلمانان
 در انگلستان يها استيس و فارس جيخل يسو دو در قواسم مهاجرت خچهيتار به سوم فصل در.شود يم پرداخته

 مورد امارات ياسيس ماتيتقصو  يعرب متحده امارات ليتشك يچگونگ ،متصالحه امارات ليتشك و قواسم قبال
  .رديگيم قرار يبررس

 در يعرب متحده امارات ليتشك كه است سوال نيا پاسخ افتني دنبال به قيتحق نيا
 كشور نيا ليتشك كه است نيا بر حاضر قيتحق هيفرض است؟ بوده ياستيس چه يراستا

ن جنگ يامدهايپ يدرراستا نگلستان قدرت فيتضع و دوم يجها . است بوده فارس جيخل در ا
 بوده يا كتابخانه آن ياجرا وهيش و يليتحل يفيتوص روش مقاله نيا در استفاده مورد روش
نجام ودر   .استفاده شود قيتحق حوزه به مربوط اسناد نيتر ديجد از شده يسع آن ا

  

  ممسند رهيجز شبهتاريخي  ييايجغراف .1

 يسو آن در رانيا هيهمسا يعرب نيسرزم نيتر ناشناخته حال نيع ودر نيتر كيمسندم،نزد رهيجز شبه
 تنها)الرك رهيجز( هرمز تنگه در رانيا نيسرزم پاره نيتر يجنوب از مسندم نقطه نيتر يشمال.است فارس جيخل
  1. هستند يرانيا اصل از مسندم مردم از يمين كم داردودست فاصله متر لويك 39

 رابطه عمان يايدر با شرق از و شده محدود يسعود عربستان بخاك جنوب طرف از رهيجز شبه نيا
  2. دارد وسعت مربع متر لويك پانصد و هزار كي و پنجاه وحدود دارد

 درآن رهيفج داردو شهرت الباطنه سواحل به است مجاور عمان يايدر با كه نيسرزم نيا شرق سواحل
 يريوكو مسطح نسبتاً منطقه كي ا است عبارت رةالعربيجز نقاط گريد مانند مسندم نيسرزم.است واقع حدود
 نينش ريام مرز تا قطر يكينزد در ديالعد خور متراز لويك 640داشته،حدود مجاور ايدر با آن االتيا يهمگ و است

                                                
،يپ . 1 هدروز ، مجت ه د ا ها ز ها و كشور رز نطقه در م ت م ل و وپ ئ وزارت كيژ ور ، م رجه ا ن، خا ا هر ت  .47 ص 1372،

زيپ.  2 هد،رو ، مجت ه د ا فارس  ز خليج  هاي  شين  ن ن،،شيخ  ا هر ت ي، ي عطا تي  وعا طب م  . 47،ص 1349موسسه 
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 خورها از متشكل يشن مضرس خط كي از االتيا نيا سواحل و دارند يساحل خط فارس جيخل با مسقط و عمان
 و ساحل يكينزد در جيخل آب كم عمق و ساحل سيتضار.شوديم ليتشك يشن و ي،مرجان يسنگ ريجزا شبه و

 و يماه ليقب از ييايدر منابع به ياديز يوابستگ مردم نيا يزندگ در يقيعم اريبس ريتأث متعدد ريجزا وجود
  1.دارد رهيغ و ديمروار و گويم

 طرف دو از ايدر با آنها مجاورت و يشمال عرض درجه 26/5و درجه24/5 نيب متصالحه امارات بودن واقع
 زانيم و حرارت درجه و نيسرزم نيا يهوا و آب تيفيك دهنده نشان و استوا منطقه به هيناح نيا يكينزد نشانه

  2.باشد يم آن يهوا رطوبت
 به سخت يها هيال از و است)نيكامبر( يشناس نيزم اول دوران از نيسرزم نيا يشناس نيزم ساختمان

  :شود يم ميتقص مشخص منطقه چهار به ييايجغراف ديد از و است آمده وجود
  .است ماسه و شن از كه فارس جيخل كينزد در يباختر كرانه به كينزد:يا ماسه يصحرا.1
  يمركز يها گزارير.2
 بخش ،در آن قلعه نيتر بلند كه مسندم يخاور يها هيكوهپا و فرسوده يكوها شامل: يكوهستان هيناح.3
 متر هزار تا گاه آن ي،بلندا رهيجز شبه يجنوب هيناح و دارد يبلند متر 2499 حدود مسقط و عمان شمال
  .است مسندم رهيجز شبه يخاور كرانه يها دشت كه: يشرق كرانه هيناح. 4.ابدي يم كاهش

 عربستان، قا،يافر يوصحرا دارد ادامه ايآس تا قايافر از كه است خشك و گرم يابانيب نوار كي در مسندم
 جيخل و مكران يايدر با يهمجوار علت به مسندم.رديگ يبرم در را هندوستان تار يصحرا و تركمنستان ران،يا

 و رطوبت ،گرما پارس يتيدر يها كرانه گريد همانند تابستان در.است ييايدر مرطوب يبادها ريتأث ريز فارس
 يجنوب ينواح وخشك گرم يبخشها اما سازد، يم تحمل قابل ريغ يمحل اعراب يبرا ي،حت را منطقه نيا يهوا

                                                
 .49 ص همان.  1

پ.  2 زي، ده مجتهد ،رو ا ارس ز ف خليج  هاي  شين  ن  .51ص  ،شيخ 
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 وجود سبب به مكران يايدر و هند انوسياق با همجوار يشرق بخش هستندو خوردار بر يبهتر يهوا و آب از
  1.است يتر اديز حرارت و رطوبت يدارا كوهها
 نينش سلطان يشمال يبخشها رد،مسندميگيم بر در را كوچك و بزرگ ياسيس واحد هشت رةيجز شبه نيا
 ،راًسيشارجه،دب يها نينش خيش تمام كهيحال در.است شامل را يابوظب نينش خيش يخاور يبخشها و عمان
 در ياسيس واحد نيكوچكتر شمار در ها نينش خيش نيا از يبرخ.دارد قرار آن درون را رهيفج ن،ويالقو مه،اميالخ

    2جهانند
 حفر توان يم نيريش كوچك نسبتاً يچاها ازنقاط يبعض در فقط است ابينا نيريش آب منطقه يتمام در

 زين ي،كشاورز آب وجود عدم سبب است،به تر الحصول سهل آب رفته هم يرو زين ها كوهستان دامنه در و كرد
 در يدوب شرق و مهيالخ راس مناطق و يميبر واحه اي يظب ابو شهر در جز وبه ندارد وجود ابداً مناطق نيا در
 منطقه يشرق شمال و مشرق در كه ييها كوهستان يسو دو هر در 3.ندارد جود و نخلستان زين مناطق ريسا

 امكان كه شوند يم دهيد يمتعدد يها چاه و آب كم يسارها چشمه و كوچك يبارهايجو گرفتند قرار متصالحه
 يم نفوذ آنان در اي و كنند يم قطع را كوهستانها نيا كه ييها دره مخصوصاً و كرده اديز را مناطق آن يكشاورز

 نيريش مويل و ترش مويل مخصوصا مركبات انواع آنها در نخلستان بر عالوه بوده زيحاصلخ و مرطوب ندينما
  4.ديآ يم ،موز،انبه،تنباكو،بدست

 كم سواحل ضمنا است كوچك يها جيخل يدارا و چيپ در چيپ عمدتا فارس جيخل در كشور نيا سواحل
 ژه،يو طيشرا نيا به توجه با باشد، يم يمرجان ينماها رهيوجز ري،جزايرآبيز يها صخره يدارا يمرداب بعضا عمق
 و اسكان محل عنوان به مهيالخ رأس ژهيو به سواحل نيفارس،ا جيخل در يبوم ييايدر دزدان تيفعال دوران در

                                                
رج،.  1 ي ن ا هرا ت اسالمي، ر  هن و  رهنگ  ف ه  ژوهشگا پ ارس، پ ياي  ر د ياي  ف ا جغر  ، ر فشا  .679،ص 1376ا

،يپ .  2 هدروز ، مجت ه د ا ا ز ه ا و كشور ه رز طقه در م ن ت م ل و وپ ئ رت كيژ وزا ور ، م رجه ا ن، خا ا هر ت  .154 ص1372،

3  .، علي  ن،محمد  ا هر ت  ، آن  رات  ما ا ا  ب يي  ا شن آ و  ارس  ف يج  خل  .145،ص  1348جناب 

ص .   4  .145همان 
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 با مبارزه و بيتعق در كه يسيانگل اي يرانيا يروهاين نيبنابرا رد؛يگ يم قرار استفاده مورد آنان مطمئن پناهگاه
 آنان يينها وقمع قلع و مبارزه به قادر يمحل يايجغراف طيشرا با ييناآشنا علت بودند،به منطقه ييايدر دزدان

 متون در نيبنابرا و دهند، ادامه خود يها تيفعال به سال دها توانستند ييايدر دزدان بيترت نيشدند،بد ينم
  1.شدند معروف» ييايدر دزدان ساحل« به سواحل ني،ا مربوط يخيتار

 را آنان درصد 24 كه است نفر هزار 700ونيليم 4 تعداد 2010سال آمار اساس بر متحده امارات تيجمع
 يظب ابو نينش خيش در امارات تيجمع درصد45 ،حدود دهنديم ليتشك هايخارج را درصد76 و يبوم ساكنان
 به تيجمع يا منطقه تراكم نيشتريب.كنند يم يزندگ نيالقو ام درصد 2حدود با آنها نيكمتر و هستند ساكن

 و ها يخارج را كشور كار يروين از صد در 80دارد، تلعق يابوظب نينش خيش به آن نيوكمتر عجمان نينش خيش
    2.دهنديم ليتشك يبوم افراد را درصد 20 تنها

  پيشينه تاريخي سرزمين مسندم .2

  نباستا دوران در مسندم نيسرزم   2-1  
 دوره در نيسرزم نيا 3.  رفتيم شمار به رانيا نفوذ ريز ينواح از يجزئ اسالم از شيپ تا مسندم نيسرزم

 نيسرزم نيا از شيپ سال 2500در بزرگ وشيدار كهيآنجائ است،تا بوده تياهم وصاحب توجه مورد باستان
 با آن مختلف نقاط آوردودر در خود اقتدار و سلطه تحت بود ييقايافر پوست اهيس اقوام سكونت محل كه را مزبور

 نفوذ تحت يهخامنش حكومت اقتدار دوران تمام در مسندم نينمود،سرزم اقدام ينظام يگاهايپا جاديا به جاديا
 يپادشاه دوران در. آمد در يو ييفرمانروا طهيح در چند كي اسكندر يالياست از بودوبعد رانيا يشاهنشاه
 رانيا نفوذ تحت يگاه مسندم ني،سرزم شديم پا بر يخورد زد انيروم و آنان انيم گاهيب گاه كه ياشكان سلسله

                                                
ژن .  1 ي سدي،ب ن،  ا ا هر ت آن،سمت، ئل  مسا و  فارس   .291- 290،ص  1381،خليج 

ص .  2  . 291همان 

ص .   3 بع  ن م  .292همان 
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 نفوذ دامنه يزود به توانستند انيوساسان داشت ادامه يساسان عصر تا وضع نيا آمدو يم در روم تصرف به يوگاه
 مني حدود تا عربستان ريجز شبه و يشرق جنوب يقسمتها و فارس جيخل يجنوب سواحل تا را خود اقتدار و

   1.دهند وسعت
  

 كرد يم تجربه استان رانيا در را خو دوره نيتر رونق پر يساسان دوره در آن بنادر و ها كرانه فارس جيخل
 به را ان توسعه و شرفتيپ موجبات منطقه نيا به يساسان پادشاهان خاص توجه و يجهان و يا منطقه تحوالت.

 جيخل ان،يساسان ياقتصاد ياستهايس اعمال هيسا در يالديم هفتم تا سوم قرون يط سخن گريد به.  اورد وجود
 كانون به ليتبد منطقه نيا آوردو بدست دوباره سرخ يايدر و ترانهيمد يايدر به را خود يبرتر و تفوق فارس

  2.بود آن ريجزا و بنادر فارس جيخل بر تسلط انيساسان ياقتصاد توسعه عمل نيتر مهم ديگرد ييايدر تبادالت
 از قبل سال صدها از كه اهپوستيس كوچك يگروها را فارس جيخل يجنوب هيحاش ساكنان احوال نيا در
 رةيجز داخله در زمان نيا تا اعراب يخيتار شواهد شدوطبقيم ليآوردند،تشك يرو نيسرزم نيا به انيهخامنش
 نبرد عرصه عربستان سراسر كه ذواالكتاف شاپور دوره تا يساسان رياردش زمان در تنها كردندو يم سر العرب

 بار مشقت يزندگ از را خود و ابندي راه فارس جيخل بسواحل توانستند اعراب از ييها ،دسته بود روم و رانيا
 اعراب يساسان شاپور زمان در.آورند يرو نيسرزم نيا به ييايدر تجارت و يماه ديص ي،برا داده نجات يصحار
 شدند باعث نهادندو آغاز را فارس جيخل شمال يرانيا سواحل به ياندارز ،دست جيخل يجنوب سواحل وارد،در تازه
 سواحل به يانداز دست از را عرب ليقبا روين نيكندا اعزام آنان يكوب سر جهت ييروين رانيا وقت حكومت كه
  3نشاند خود يجا به زين را نيبحر انيشورش آن متعاقب و ساخت پراكنده را ،آنان داشته باز يرانيا

  ها يپرتقال ورود تا اسالم آغاز از مسندم نيسرزم .2- 2
                                                

1  .، روز ي ، پ ه د ا ز ن، مجتهد  ا هر ت ي، ي عطا وعاتي  مطب موسسه  ، ارس  ف خليج  هاي  نشين   .58ص  1349شيخ 

2  . ، ر ق ا ب ن محمد  هرا ت سمت،   ، ر  همجوا مالك  م و  غارس  خليج  ريخ  ا ت  ، وقي   .59، 1384وث

ص .  3 ع،  ب ن م همان  ، ده ا ز  .59- 58مجتهد 
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 سواحل در د،اعرابيگرد يمستول يساسان يشاهنشاه بر يسستس و ضعف كه اسالم ظهور هنگام به           

 زدگردي مرگ زمان آوردندودر وجود به را ياجتماعات و شدند متمركز و افتهي قدرت وقت هر از شيب فارس جيخل
 عيوس ينهايسرزم خلفا،بر حكومت يالياست دردوران.كردند كسب العاده فوق نفوذ قدرت اسالم فتح و سوم
 نهادند آغاز را يها ونهضت شد،شورشها متشكل و مجتمع مختلف يها دسته  فارس جيخل حوزه در انهيم يايآس
 و يهجر219 سال در»زط« فهيطا شورش و يهجر 151 سال در نيبحر حاكم اميق از توانيم جمله آن از كه

 ورهبر سيرئ( الزنج صاحب محمد يعل نام به يشخص يرهبر به جيخل حوزه انيزنگ از يبزرگ گروه شورش
 دسته دار و محمد بن يعل چه اگر.شدند خاموش و سركوب وقت يحكومتها توسط يهمگ كه برد ،نام)انيزنگ
 قدرت فارس جيخل حوزه در يحت و ديرسيم ياقتدار و شرفتيپ به مواقع يبعض و كرده يداريپا ها مدت اش
 از يدلخراش وضع به يعباس فهيخل يقوا با نبرد در سرانجام كني،ل افراشت بر جداگانه يپرچم رسانده بهم ياديز
  . گذارد يته را عرصه رفته انيم

 يقرمط حمدان اهللا ديعب لشكر سردار كه يجناب بهرام ديسع ابو يرهبر به گريد يا عده جنبش نيا متعاقب
   1نهادند آغاز فارس جيخل رسواحل د ميعظ يدند،شورشينام يم قرامطه را مزبور دسته مناسبت نيهم وبه بود

 يهجر 386 سال در توانستند انيقرمط و گرفت يپا يزود به شديم تيتقو اديز ييروين با كه شورش نيا
 را يي،شهرها داده شكست را فهيخل كنند،لشكر تصاحب شديم شمرده بزرگ نيبحر تيوال از كه را فيقط شهر

 خود ده،اساسيبخش منطقه نيا در گريد يريتأث خود نوبه به انقالبات نوع نيا.شوند متصرف نقاط ريوسا درعمان
  2.گرفت يم يشتريب شدت فارس جيخل يجنوب سواحل در را كوچك يها يمختار

 بر يخاص رونق و ييشكوفا از مختلف ليدال به ياسالم نينخست قرون در آن سواحل و بنادر فارس جيخل
 جنوب يايآس و نيچ با تجارت گسترش شد يم محسوب غرب و شرق نيب مبادالت ياصل كانون و بود خوردار

                                                
خليج. 1 هاي  نشين  شيخ  ص  ، ارس،   .59ف

ص .  2 بع  ن م  .60همان 
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 استقرار آن در تيجمع گسترده ييجا جابه و محاجرت ريجزا و بنادر رشد و توسعه يشرق يقايآفر و يشرق
 شكل دوره نيا در رهيغ و فارس جيخل فرهنگ رواج و يشرق يقايآفر و سرخ يايدر بنادر در يرانيا بازرگانان

 فارس جيخل بنادر آنان توسط عمان و بغداد  فتح در پارس ينواح در هيبو آل يامرا آمدن كار يرو با است گرفته
 از شد ها كرانه پس در ياسيس وحدت شاهد گريد بار كي انيساسان دولت يفروپاش مين و قرن سه حدود از پس

 جيخل خيتار از يمهم مقطع يلميد عضدالدوله انهيگرا واقع يها استيس اعمال به هيبو آل سلسله سيتأس رو نيا
 درخشان عصر به بازگشت اي و يياستثنا ييشكوفا دوره كي عنوان به آن از توان يم و.رود يم شمار به فارس

  1.كرد ادي يساسان و يهخامنش
 ياقتصاد تبادالت كاهش و يناامن گسترش موجب فارس جيخل يها كرانه پس در مغول گسترده تهاجم

 تيامن و گرفت شدت يا كرانه پس ينواح در ياسيس يساخت،پراكندگ امن نا كامل طور به را بنادر و ديگرد
 بنادر سمت به ها كرانه پس از دوره نيا در كاال مبادالت حجم رو نيا از.نهاد يخاموش به رو مناطق آن ياقتصاد

  2شد ركود دچار ريجزا و
  
 متصالحه امارات ليتشك تا فارس جيخل به ها يپرتقال ورود از مسندم نيسرزم 3- 2

 شيپ سال ستيوب فاتح محمد سلطان دست به هيقسطنطن فتح از بعد سال هشت و ستيب 1481 سال در
 قايافر يجنوب دماغه به را خود ازيدود يبارتلم نام به يپرتقال ملوانان از يكي، رانيا در يصفو دولت ليتشك از

   3گذاشت پا هند انوسياق به و رساند

                                                
ر.  1 ق ا ب ،  ،محمد  وقي  نوث ع، هما ب ن  .115 ص م

،ص .  2 بع  ن م  .139همان 

3  . ، ، عباس  ن ا ر ه ت ، غارس  خليج  ر  ي ا جز و  بحرين  اب  ب در  تي  عا ل ا طع م ال، ب ق  .51ص  1328ا
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 ،به يپرتقال مكتشف نيبزرگتر دوگاما واسكو اول لياسماع شاه جلوس از قبل سال چهار 1497 سال در
 سفر نيا شددر رهسپار شرق به هيادو راه يجستجو در يجنگ بزرگ يكشت چهار همراه پرتقال پادشاه همراه
  1.كرد يم يهمراه را او ازيد يبارتلم

 جيخل يبرا ديجد خيتار مقدمه يپرتقال يواسكودوگاما توسط م1498 سال در كين ديام دماغه كشف  
 ياستشمار و ياستعمار يها دولت كه بود زمان نيا از رايز. ديآ يم حساب به آن يجنوب ينهايسرزم و فارس
 فارس جيخل در يانداز دست پرتقال يامپراتور همه از شيب.آوردند يرو منطقه نيا به يگريد از بعد يكي، غرب

 هرمزكه رهيجز تصاحب و آلبوكرك آلفونس خود سردار لهيوس به عمان و مقسط سواحل تصرف ،با كرده شروع را
 و پرداخته آن تيموقع و منابع از استفاده و فارس جيخل در روين استقرار ،با شود يم محسوب فارس جيخل ديكل

 در بود برخوردار يبحر ادتيس از زمان آن در اكهياسپان دولت آن متعاقب و ختير را ساله117 ياستعمار شالوده
 يائيدر استيس بيتعق در سيانگل يكوتاه مدت از بعد بالاخره و ديد تدارك ياستحكامات خود يبرا فارس جيخل

 و پرتقال دولت دو بدنبال يكياستراتژ مهم سواحل و ريجزا و يآب معتبر يراهها به يانداز دست بر را خود
 و افتي يصورت و سر ينابسامان و آشوب سال دهها از پس رانيا اوضاع و احوال نيا در. شد جيخل روانه اياسپان

 عصر در توانست گرددو قدرت صاحب رانيا سراسر در آورده وجود به مستحكم يتيموقع توانست هيصفو حكومت
  2.رسد خود عظمت دوره و قدرت اوج به ريكب عباس شاه سلطنت
 و رانيا جنوب اصالح متوجه كشور سراسر در تيامن آرامش جاديا و يداخل امور انتظام از پس عباس شاه
 اصل نيا يافتاد،ورو منطقه نيا از گران استعمار و اجانب طرد فكر به دهيگرد فارس جيخل اوامر به پرداختن

 به دنيرس در را او بتواند كه يمتحد و دوست انتخاب منظور به داشت يآگاه پرتقال و اياسپان يها دولت چون
 يالديم 1622 آن بسال دولت نيا كمك به انجام سر كرد بلند سيانگل يسو به اتحاد دست كند كمك ، مقصود
 محل و آنها ينظام اتيعمل كز مر كه جاسك و نيوبحر رهرمزيجزا و مسندم از را ها يياياسپان و ها يپرتغال

                                                
قم .  1  ، ه ي همسا ، ه  گن ن ز حسن  رجمه  ت ح، ل تصا م هاي  سرزمين  و  ارس  پ اي  دري د،  ل ا ن دو ، ولي   .102،ص1377ها

ارس،ص . 2 ف يج  خل هاي  شين  ن  .60شيخ 
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 خاتمه فارس جيخل در ياستشمار يها رقابت يغوغا به كرده بود،اخراج دولت دو آن يقوا تمركز
 تا داشتند يقدرت جيخل در كه يياروپا دول ريسا با ،همراه اقدام نيا جهينت در يياياسپان و پرتقال نيودولت.ديبخش
 دانيم بودن يخال از استفاده با توانست سي،انگل ماجرا نيا از پس.نمودند هيتخل را منطقه نيا يبكل م1650 سال
 وجود ،از ديآ يم حساب به هندوستان به دنيرس ديكل كه يتجار و يشيالج سوق مهم يايدر ني،ا فارس جيخل
  1.آورد گرد را ييقوا و دهد بسط امكان حد تا خود نفوذ سرسخت،دامنه يرقبا را

 حكومت توجه عدم باعث و افكند هيسا يصفو دولت بر عباس شاه از پس كه يفتور و ضعف الخصوص يعل
  .شد سيانگل يابي قدرت در يمهم د،عامليگرد فارس جيخل به رانيا

 منطقه مستقل قدرت نيمهمتر كه رانيا دولت يهايگرفتار و امر نيا از استفاده با توانست انگلستان دولت و
 شاه نادر از بعد و يكياستراتژ و مهم ريجزا بر را خود اقتدار و سلطه هندوستان حفظ بهانه شد،بهيم محسوب

 يگرفتار بانيگر به دست رانيا.اندازد لشكر منطقه نيا ودر كند ليتحم فارس جيخل يجنوب سواحل بر افشار
 اقدام نيا از مانع نبودتا ساخته يكار هم فيقط و قطر و تيكو كوچك يها حكومت از و بوده يداخل يها

  2.گردد
 جيخل يها كرانه در انيصفو سقوط مهم يامدهايپ از يكي كه گفت توان يم يكل يبند جمع كي در  

 و يمركز دولت ضعف از استفاده با فيطوا يرؤسا.بود فيطوا و ليقبا قدرت كمربند آمدن وجود ،به فارس
 به خود يبرا را يمشخص قدرت محدوده توانستند غرب و شرق مسائل به نانشيجانش و شاه نادر شدن مشغول
 دو در يهجر دوازدهم قرن دوم مهين در مختلف ليقبا و فيطوا. بپردازند يحكمران به قلمرو آن در و آورند دست
 ميتقس يناهمگون و مختلف يهابخش به فارس جيخل يها كرانه و شدند مستقر فارس جيخل يها كرانه يسو
 بخش در را فارس جيخل يها كرانه اگر.كرد يم يحكمران خاص يا لهيقب اي فهيطا سيرئ هيناح هر در كه شد
 جنوب طرف به يخط آنجا از و ميكن وصل بصره به سپس و بوشهر به آنجا از و يعباس بندر به چابهار از يشمال

                                                
بع،ص .  1 ن م  .61همان 

،ص .  2 بع  ن م  .62همان 
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 ن،قواسم،هوله،آليمع ي،بن بلوچ فيطوا روسا بيترت ،به ميبكش مسندم رأس و جلفار سپس و نيبحر به يشرق
  1. بودند قدرت طهيح در مسقط امام و كعب،قواسم عتوب،آل زعاب،آل نصور،آل

 

 

  

   متحده امارات تا متصالحه امارات ليتشك از .3
  قواسم  3-1   

 جنوب سواحل در سابق ياغي يها حكومت يجا به يكوچك يها امارت اندك اندك 19 قرن لياوا از  
 در توانستند آمدندو فرود جيخل يجنوب يها كرانه در قواسم اي جواسم عقوب مانند يليقبا شدو دايپ فارس جيخل

  آورند در خود سكونت و تسلط تحت را يجنوب سواحل از يمهم يقسمتها زمان اندك

 زدهميس و دوازدهم قرن در فارس جيخل جنوب و شمال در ساكن عرب فيطوا نيتر رومندين از يكي قواسم
 قرن در.است بوده مؤثر حاضر عصر تا رانيا ياسيس اتيح در عرب فيطوا گريد از شيب فهيطا نيا. بودند يهجر

 نهيزم و شد منطقه در انگلستان ميمستق يدخالتها موجب قواسم يرؤسا اقدامات و اتيعمل يهجر زدهميس
 طرح فارس جيخل در قواسم مسأله حل يبرا انگلستان گريد عبارت به.آورد وجود به را عرب ليقبا مشترك اتحاد
 ،سواحل فارس جيخل يجنوب سواحل و متصالح وخيش عنوان ،به يقاسم خيش ژهيو به و آنان ،از عرب ليقبا اتحاد

 يم محسوب يعرب متحده امارات كشور يريگ شكل ياسيس جرقه نينخست قرارداد نيا. است شده ادي متصالح
 شود پرداخته آن به هست الزم قيتحق نيا در كه آنچه 2. دادنديم ليتشك قواسم را آن ياصل هسته كه.شود
 و فارس جيخل شمال در كنگان تا يعباس بندر نيب فاصل حد قواسم يياي در و ينظام اتيوعمل اقدامات تياهم

  .است مسندم رهيجز شبه يعني فارس جيخل جنوب در آن يرو روبه سواحل

                                                
ص .  1 ع،  ب ن م همان  ، وقي   .335وث

ع،  2 ب ن م  .323- 322همان 
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 يقدرتها و يمحل حكام با قواسم روابط يخيتار روند ادامه واقع در يعرب متحده امارات و رانيا يفعل روابط
 13و12 قرن در يرانيا يشهروند و يا لهيقب يها هياتحاد از يكي يقاسم فهيطا. شود يم محسوب يا منطقه
 نيب روابط در را يعمدهها نقش و آورد وجود به يرانيا گران حكومت يبرا را يا ژهيو طيشرا كه است يهجر

  . نمود فايا سيانگل و رانيا
  



 

 
Persian Gulf Studies Center 

13 

 

 متصالحه امارات خيتار 2-3 

 يجنوب يها كرانه بر شاه نادر تيحاكم گسترش از شيپ تا)يكنون مهيالخ رأس(جلفار يقاسم وخيش     
 ،و1747 ژوئن در شاه نادر قتل با. بودند دهيبخش ميتحك مسندم در را خود ،نفوذ1730 دهه در فارس جيخل
 1757 سال در فارس جيخل يها كرانه از يبخش يساز آرام وجود با كه زند خان ميكر ييخو نرم و متيمال

 نتوانست رانيا گريشد،د زين جيخل نيا شمال يها كرانه در يحت يقاسم وخيش مجدد نفوذ گسترش موجب
   1. كند ديتجد را نيشيپ مسلط تيموقع
 قرن اخر يها سال در انيوهاب.بود همزمان دادهايرو نيا با عربستان رهيجز شبه در انيوهاب شرفتيپ    
 در يميبور واحد.آوردند در خود كنترل به يا كرانه بخش در را حسا و فيقط و رهيجز شبه در  را ،نجد18
 مسندم يها كرانه و عمان سراسر بر را شيخو ديتهد هيسا وآنان آمد در انيوهاب تصرف به1800 سال

 ريتسخ قصد آنجا از و گرفت قرار آنان اقتدار تحت مسندم رهيجز شبه1803 سال در كه ديينپا يريد.افكندند
 يدزد در آنان و بود افتهي گسترش مسندم در هم يقاسم يها رهيت سران قدرت زمان نيا تا كردند را عمان

 مشرق ياهايدر بيرق يب يروين صورت به زين ها يسيانگل حال نيع در.  افتندي تسلط و مهارت ييايدر
 منطقه تا كرد يم جابيا ، مناطق نيا مجموعه در ايتانيبر تيموقع و نفوذ توسعه. كردند يم يينما ،قدرت

  2.ديآ در كنترل به فارس جيخل
 يجنوب سواحل از و ييايدر دزدان عنوان به قواسم ييايدر يروين از يرسم مكاتبات در كه يبمبئ دولت

 ييايدر يروين كنترل و يريجلوگ صدد ،در كرد يم ادي ييايدر دزدان ساحل عنوان به مهيالخ راس و شارجه
 و هايكشت انهدام و قواسم مقر به گسترده حمله دستور يهجر 1234/م1818 سال در يبمبئ دولت.آمد بر قواسم

  3وستيپ وقوع به مهيالخ راس در طرف دو يروهاين نيب ينيخون جنگ.كرد صادر را آنان يگاهايپا

                                                
1 . ،يپ .  هد روز ، مجت ه د ا ها ز ا و كشور ه رز ه در م نطق ت م ل و وپ ئ  .165- 164،صكيژ

ع، همان.  2 ب ن  .165م

بع،ص.  3 ن م همان   ، وقي   .505وث
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 فارس جيخل در كشور نيا ياسيس و ينظام مواضع ميتحك سمت به نوزدهم قرن لياوا در ايتانيبر استيس
 يروين گسترده تهاجم.گرفت قرار سيانگل مردان دولت كار دستور در عرب فيطوا مسئله حل شدو داده سوق
 ودر ديگرد عرب فيطوا يروسا يچرا و چون  يب ميتسل موجب فارس جيخل ريجزا و بنادر به انگلستان ييايدر

 به ريگز نا قواسم يروسا. ديرس امضا به عرب وخيش با يعموم صلح به معروف قرارداد يهجر1235 م1820 سال
 قواسم جمله آن از و يا لهيقب يده،واحدها و سه،شش مواد مطابق قرارداد نيا براساس بودندو قرارداد نيا يامضا
 نيزم در تا شد داده اجازه ليقبا يروسا به سوم ماده در شدندو ييشناسا مستقل مهين ياسيس عناصر عنوان به
 ياسيس تيموجود قواسم فيطوا به قرارداد نيا عقد. كنند حمل عالمت بدون اي عالمت با قرمز پرچم ايدر و

 برده تجارت و ييايدر يدزد از يريگ جلو يعموم صلح يها قرارداد يظاهر هدف 1.ديبخش يم يگيالحما تحت
  2. است بوده

 و توسعه و منطقه بر كشور نيا تسلط آغاز ،نقطه ايتانيبر و مسندم قواسم انيم 1820هيژانو صلح قرارداد
 و آمدند در ايتانيبر فرمان به مسندم ليقبا قرارداد نيا طبق.شود يم محسوب مسند ياسيس يايجغراف يدگرگون

 شدند يمعرف مستقل و جداگانه ياسيس يواحدها ليقبا نيقرارداد،ا دهم و ،ششم سوم مواد مطابق حال نيع در
 نا جوالنگاه حالت مسندم،از رهيجز شبه ياسيس يايجغراف تحول اني،جر يگيالحما تحت قرارداد نيا يامضا با.

 يرسم مرحله ،وارد ايتانيبر به وابسته جداگانه يها حكومت به ييايدر دزدان جداگانهيها لهيقب متداخل و نيمع
 3.شد موسوم)كننده صلح( متصالحه امارات به قرارداد كننده امضا وخيش قلمرو و شد

 با ،تنها داشت گوناگون فيطوا از يمختلف ساكنان كه متصالحه امارات يها كرانه در تيامن حفظ اساسا
 يريدرگ از يريگ جلو و متصالح سواحل در صلح يبرقرار يبرا انگلستان. بود شده سريم يخارج يروين دخالت

                                                
ن، . 1 ا هر ت و   ن نشر  ي، ن رجا سي د  سعي كوشش  ه  ب ، ه ي ق ا ف الت ا يع  ا  . 152ص 1361وق

 .29ص 138،خليج فارس و مسائل آن،تهران،  اسدي،بيژن .  2

زيپ.  3 ، مجتهد .رو ه د ا ها ، ز ها و كشور رز نطقه در م ت م ل و وپ ئ  .165 ،صكيژ
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 كشور ليتشك اساس دكهيرسان امضا به متصالح وخيش با يمختلف يقراردادها مختلف فيطوا نيب نيخون يها
  1. شود يم محسوب ديجد

 به وابسته شتريب( آنه به وابسته نينش خيش پنج همراه به نيالقو ام و ،عجماني،دبيشارجه،ابوظب وخيش
 به مسندم در كننده امضا وخيش قلمرو.كردند امضا را خط،قرارداد و احي،حمرا،ز يحت فلنا از) شارجه انيقاسم
 ينوسانها خوش ،دست ستميب قرن اول مهيون 19 قرن در آن دامنه و بود صيتشخ قابل گريكدي از يدشوار
 2.بود آن بارز مشخصات از قلمروها يوستگيپ و يختگيگس كه 1950 تا1820 از دراز نسبتاً يشد؛دوران يمتعدد

 قواسم نموده ثبت سيانگل با نامه توافق يامضا با را خود ياسيس تيموجود كه يفيطوا نينخست از يكي
 قلمرو آن موجب به كه كردند امضا سيانگل با يا جداگانه معاهده يالديم 1864 سال در قواسم وخيش.بودند

 كه آنجا از.باشد انگلستان با روابط به محدود شان يخارج روابط و سيانگل هيالحما تحت آنها ينينش خيش
 يجنوب يبخشها در ياريبس وآوازه شهرت بندراز نيا دبع به زمان نيا ،از بود شارجه بندر در قواسم خيمقرش

  . شد برخوردار فارس جيخل
 هيناح چهار به را خود حكومت تحت نيسرزم شارجه حاكم -سقر بن سلطان 1866 سال در

 فرزندانش نيب او مرگ از پس.  كرد واگذار خود فرزند چهار به و نمود ميتقس مهيالخ راس دبا،كلبا،خورفكان،و
 نظارت از را خود 1867 سال در مهيالخ راس.ديزگرد آغا قواسم يداخل يها جنگ و هايريدرگ و. افتاد اختالف
 از 1921 سال در هم باز و ديگرد ملحق آن به دوباره ها يسيانگل فشار با بعد سال زدهيس و ساخت خارج شارجه
 تا شد باعث يداخل يجنگها و ها يريدرگ. نمود يمعرف مستقل كامال را خود آن خيش و شد جدا شارجه

  بيترت نيا به و بشناسد تيرسم به شارجه از را مهيالخ راس ييجدا يالديم 1952 سال در تينها در انگلستان
 آن يشرق يها بخش به خود اقتدار حوزه در قواسم كشمكش. شد ميتقس مجزا نينش خيش دو به قواسم نيسرزم

 به  ريناگز انگلستان مكرر دخالت با و نمود را شارجه خيش از استقالل يادعا زين كلبا ريام و كرد تيسرا زين

                                                
بع،ص. 1 ن م همان  ، وقي   .570وث

پ مجتهد.   2 ، ه د ا همان،صروزيز ،165 -166. 
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 سال در انگلستان كه شد موجب متصالح امارات مختلف فيطوا و ليقبا نيب جنگ.  شد شارجه تيتابع رشيپذ
    1. دينما اعزام هيناح به يمرز حدود قاتيتحق انجام و اختالفات حل يبرا ژهيمأمورو كي يالديم 1954

 مسندم ياسيس ماتيتقس در يداور مامور لندن يسو از 1954   سال ،در يسيانگل پلماتيد واكر انيجول
 سال از واكر انيجول.كنند اطاعت واكر تيحكم و يداور حاصل از كه كردند تعهد مسندم امارت هفت وخيش.شد

 در. نمود نييتع مسندم در يمرز خط 20 منطقه 36 يبررس و مطالعه از پس و كرد شروع را خود كار 1955
 تيمالك نييتع كه منطقه چهار. گرفت صورت مسندم ليقبا و وخيش انيم ييها توافق زين گريد مورد هفت مورد
  .شد اعالم طرفي،ب نبود يعمل آنها در

 كارگزار توسط 1958 تا1956 يسالها يط شد، نييتع واكر يسو از كه ييها يمرزبند يينها جهينت
 و نيتر دهيچيپ از يكي نقشه يرو بر حاصل شكل.  شد اعالم گانه هفت وخيش به پيتر بنام ايتانيبر ياسيس

 جدا بخش چند به كوچك اريبس يا لهيقب يقلمروها. آورد يم شينما به را جهان در يبند مرز انواع نيتر جالب
 ليتشك هم از جدا بخش چند از كي هر امارات گرين،ديالقو ام بجز. شدند ميتقس گريكدي داخل در و هم از

 بخش،و سه به مترمربع لويك 250 حدود يوسعت با عجمان بخش، دو به رهيفج و يدب مه،يالخ راس شدندو
  2.شد ميتقس هم از جدا بخش پنج به شارجه

 يبرا متصالح امارات و ديرس وخيش هيكل يامضا به و افتي تيرسم يالديم 1961 سال تا مامور نيا كار
 امارات يمرز محدوده شدن شناخته تيرسم به با بيترت نيا به.شد ينيسرزم محدوده يدارا بار نينخست

  3. شد فراهم ديجد كشور كي ليتشك مقدمات متصالح امارات مختلف

  
                                                

وق.  1 ث همان يو بع ، ن  .571،ص م

 

پ مجتهد.   3   ، ه د ا نروزيز هما بع ، ن   .162 ص م

هد.  3   پ مجت ، ه د ا ارس ،روزيز ف خليج  هاي  نشين   . 71ص  ،شيخ 
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  يعرب متحده امارات ليتشك 3-3

   
 از يسيانگل يروهاين داد،خروج يرو فارس جيخل در 1971 سال در كه يتحوالت نيتر مهم از يكي

 ن،يبحر در ينظام يگاههايپا يدارا انگلستان زمان نيا تا.بود فارس جيخل ژهيو به و شرق در ينظام يگاههايپا
 1968 سال در انگلستان دولت نمود يم خود منافع حفظ به مبادرت ها روين نيا قيطر از و بود رهيشارجه،مص

 يم خارج شديم هم فارس جيخل شامل كه سوئز شرق از را خود يروهاين 1971 سال تا كه كرد اعالم
 نهيهز در ييجو صرفه را يميتصم نيچن اتخاذ ياصل ليدا سيانگل مردان دولت) 438 جناب يعل محمد.(كند
 جمعًا كشور نيا كه دهد يم نشان دوره نيا در سيانگل ينظام يروهاين يبررس.كردند عنوان خود ينظام يها

 عده نيا از كه است كرده مستقر انگلستان از خارج ييهوا و ييايدر يروين هزار 70 و ينيزم يروين هزار 108
   1.بودند مستقر سوئز شرق در ييايدر يروين از نفر هزار 18 و ينيزم يروين از نفر هزار 27

 ،يظب قطر،ابو ن،يبحر رانيام جمله از و مختلف وخيش از خود يتيحما ژهيو يها استيس اعمال با سيانگل
 يمشورت جلسات و آمد بر ديجد كشور كي آوردن وجود به صدد در مناطق گريد مه،ويالخ راس شارجه، ،يدب
 توانستند وخيش ديگرد ليتشك يابوظب در يالديم1968 سال لياوا در كه يجلسات از يكي در و شد پا بر ياريبس
  :از عبارتند هشتگانه اصول نيا. برسند توافق به مشترك قطعنامه كي بند هشت باره در

 ظرف را خود فيوظا بتواند كه ونيراس كنفد يدائم منشور يزير طرح يبرا يحقوق مشاور كي انتخاب.1
  .رساند انيپا به ماه شش

  .  باشد وخيش يشورا و يحقوق مشاور نيا نيب رابط كه يا تهيكم انتخاب.2
 هر ندگانينما نيا و باشد امارت هر از ندهينما كي شامل كه يموقت فدرال يشورا كي آوردن وجود به.3

  .باشند داشته اريدست سه كي

                                                
وق. 1 ث همان يو بع،ص ، ن  .549 م
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  .باشد وخيش از يكي با جلسات از كي هر استير.4
  .باشد امارات از يكي در دفعه هر كندو رييتغ بار هر شورا جلسات ليتشك محل.5
 يپست امور و ونيفدراس يمل وسرود ،پرچم ونيفدراس پول در اتحاد جاديا يبرا يياجرا تهيكم كي ليتشك.6

  .آن
  . يظب ابو در يينها ميتصم اخذ تا و يبعد جلسات تا تهيكم كي ليتشك.7
  .ونيفدراس يبرا يا بودجه دادن اختصاص.8
 مشخص آن يوط ديگرد برگذار يالديم 1969 و 1986 سال در ييها كنغرانس نامه توافق نيا دنبال به

 آن استدالل و اعضاست گريد به نسبت يشتريب السهم حق خواهان هياتحاد به وستنيپ يبرا نيبحر كه شد
 نيا به نيبحر وستنيپ با مقطع نيا در رانيا گريد يسو از. بود هياتحاد در نيبحر وسعت و تيجمع نسبت كشور،
 كار دستور از جيتدر به ديجد هياتحاد به نيبحر وستنيپ موضوع تا شد باعث عوامل نيا و نبود موافق ونيفدراس
 نظر از و داشت وخيش گريد به نسبت يبهتر ياجتماع و ياسيس تيموقع در كه قطر گريد يسو از.شود خارج
 امر نيا كه شد خود يبرا يا ژهيو حقوق خواهان بود دوم درجه در تيجمع ازلحاظ و اول درجه در وسعت
  1.نمود فراهم را وخيش گريد ينگران موجب

 يدب و يظب ابو حكام تا شد باعث نهيزم نيا در انگلستان وساطت و رانيا يتينارضا و اعضا نيب كشمكش
 ليتشك به مصمم مشترك جلسه كي يبرگزار از پس كردند جاديا هياتحاد يريگ شكل در يمهم نقش كه

 مورد طرح نيا. كنند نظر صرف قطر نيبحر وستنيپ از و شوند نينش خيش هفت حضور با ديجد ونيفدراس
 1969 ژوئن در انگلستان نظر جلب ي،برايظب ابو حاكم سلطان، ابن ديزا خيش و گرفت قرار رانيا استقبال
 ديگرد فراهم ديجد هياتحاد دادن شكل يبرا يالملل نيوب يا منطقه طيشرا بيترت نيا وبه شد كشور آن رهسپار

 هفت سران نيب مهم توتفقات و شد ليتشك يابوظب در 1969/ش1348 ماه آبان در وخيش جلسه نيچهارم و

                                                
ممالك .  1 و  فارس  خليج  اريخ  ت ي، وق ث  .572همجوار،ص و
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 بعنوان ،يابوظب حاكم انينه آل سلطان بن ديزا خيش انتخاب آن   نيمهمتر كه ديرس انجام به نينش امارت
  1. بود هياتحاد ابتين عنوان به يدب حاكم مكتوم آل ديسع ابن راشد خيش نييتع و ديجد هياتحد سيرئ

 يعرب متحده امارات ديجد كشور يالديم 1971 سال در تاًينها و افتي ادامه ها نامه توافق و مذاكرات
 شد ليتشك رهيفج مه،ويالخ ن،راسيالقو ام عجمان، شارجه، ،يدب ،يظب ابو نينش خيش هفت از متشكل
 بعنوان مهيالخ راس 2.آمد در ملل سازمان تيعضو به سال همان دسامبر نهم در و افتي تيرسم تيوموجود

  3. وستيپ ونيفدراس نيا به)1972هيفور( 1350 بهمن در عضو نيهفتم
 ياسيس ،ساختارياساس قانون مفاد براساس. شد اعالم 1971 دسامبر 2 خيتار در امارات موقت ياساس قانون

 مذهب اسالم.باشديم فدرال يمل يشورا) 3فدرال،و رانيوز يشورا) 2 ،)رهبران(يعال يشورا) 1:شامل امارات
 و قدرت مرجع نيباالتر رهبران يعال يشورا.است كشور يرسم زبان يعرب و يگذار قانون منبع عتيشر يرسم
 را نفر كي خود انيم از شورا نيا.است كشور نينش خيش هفت حاكمان از مركب كه است فدرال كشور تيحاكم

 يم انتخاب كل حاكم معاون عنوان به را نفر كي و سال5 مدت يبرا متحده امارات كل حاكم اي سيرئ عنوان به
 يعرب متحده امارات ونيفدراس يفعل حكم.نديگز يم بر را رانيوز ئتيه و ريوز ضمناًنخست امارات سيرئ.كند

 يبرا و شد انتخاب 1971 دسامبر 2 خيتار در كه است) يظب ابو حاكم(»انينه آل سلطان ابن  ديزا خيش«
 دو( حاكم معاون زين و ريوز نخست.شد دهيبرگز 1996 دسامبر در مجدداً زين ساله پنج يمتوال دوره نيششم

 آل ديزا بن سلطان« ريوز نخست معاون ،و)يدب حاكم(»مكتوم آل راشد بن مكتوم خيش«)متفاوت منصب
 يشورا.كنند يم برگزلر اجالس كي سال هر يرسم بطور رهبران يعال ي،شورا است)امارات حاكم پسر(»انينه

                                                
، مجتهد. 1 ه د ا ا نينش خيش ز  .71 ،ص ه

 .   .67ص 1381 بزرگ،تهران، يها استيس كوچك ري،جزا .ياحمد ريمهوشنگ  2

ا. 4 هون،يهم ل ارس جيخل ، يا ئل و ف   .142،ص آن مسا
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 نيقوان و مصوبات ضمناً. است كشور امور همه در يگذار استيس و يريگ ميتصم ارياخت يدارا رهبران يعل
» فدرال يمل يشورا«با نيقوان يبررس تيمسئول.كند يم رد اي دييتأ زين را فدرال يمل يشورا در شده يبررس
 مستقل بطور امارات از كي هر لهيوس به كه است ندهينما نفر 40 از متشكل و يمشورت صرفاً يمجلس كه است
 منصوب امارات از كي هر تيجمع نسبت به نفر 8 تا 4 نيب ندگانينما تعداد.شوند يم منصوب سال 2 مدت يبرا
 اي كند بيتصو يبررس از پس تواند يم شده شنهاديپ رانيوز ئتيه لهيوس به كه را ينيقوان شورا نيا.گردند يم
 شروع 1972 نوامبر در آن كامل و يرسم كار و شد ليتشك 1972 هيفور در مجلس اجالس نياول.دهد رييتغ

 اراتياخت يران،دارايوز ئتيه يقانون يشنهادهايپ در يراتيتغ انجام اي بيتصو ارياخت از جدا مجلس نيا.شد
 يها يگذار قانون ارياخت بدون(كشور ياجتماع و يعموم قيعال و مسائل يبررس و بحث يبرا يعيوس

 يم نقش يفايا حكومت يها استيس درباره بحث يبرا يمشورت مجمع كي مثابه به مجلس نيا.است)مربوط
 در كالً آنهاست،و ياجرا و فدرال نيقوان ني،تدويياراجراياخت يدارا رانيوز ئتيه اي»فدرال رانيوز يشورا«!كند
 امارت هر شود،و يم تيهدا ريوز نخست لهيوس  به فدرال يشورا. هستند مسئول رهبران يعال يشورا برابر
 1.دارد تعلق بزرگتر امارات به تر مهم يوزارت مناصب.داشت خواهد شورا نيا در را ريوز كي اقل حد نينش

  
  

  يعرب  متحده  امارات  ليتشك  ليدال.  4 - 3
 در سوئز شرق منطقه از انگلستان خروج هنگام به كه است نينش خيش هفت شامل يعرب متحده امارات

 شد ونيفدراس نيا ليتشك و جاديا موجب آنچه گرفتندو قرار گريكدي كنار در ونيفدراس كي جاديا با 1971 سال
  : از بودند عبارت زمان نيا در كه بود يخارج يها ديتحد مقابل در تيامن نيتأم مسئله

                                                
 .295 ،ص آن مسائل و فارس جيخا ،ياسد ژن،يب ١
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 يشورو وطرفدار ستياليسوس كال،يعراق،راد وقت دولت گانه، هفت حكام نظر از :عراق يها ديتهد .١
 1972 سال در شارجه حاكم قتل در دخالت جمله از عراق يبرانداز اقدامات به توجه با.شديم محسوب

  .آمد يم حساب به يجد ديتهد كي نيوخ،ايش مخالفان يبرا اسلحه ارسال و
 سال در و ليتشك 1965 سال در» ظفار« بخشيآزاد جنبش: بخشيآزاد يهاجنبش گسترش ديتهد.  2
. ردادييتغ» يعرب جيخل و عمان يآزاد يبرا خلق جبهه« به را خود نام يستيماركس يدئولوژيا انتخاب با 1968
 از جبهه نيا.كرد اعالم عمان و عراق نيب مناطق بر حكم يها ميرژ هيكل يبرانداز را خود هدف خلق، جبهه
  .بود برخوردار مني خلق يجمهور و عراق نيچ يها كمك و تيحما

 يمناطق يعني يعرب متحده امارات خاك سوم دو به نسبت عربستان كه آنجا از:  عربستان يهاديتهد. 3
. شديم يتلق بالقوه خطر كي عنوان به داشت ياراض يادعا ديخورالعد و زراره وا،ظفره،ين،لي،العيميبور مانند

  .كرد يخودار آن ييشناسا از ونيفدراس نيا ليتشك هياول يسالها در عربستان
 خيش 1971 سال در كوچك و بزرگ ،تنبيموس ابو ريجزا بر رانيا اعاده از پس: رانيا يها ديتهد.4

 ابو مورد در شارجه و رانيا. كردند يم احساس رانيا جانب از را خطر و ينيب بد ينوع گانه هفت يها نينش
 ساله 9 دوره كي يبرا رفتيپذ رانيا و شدند مستقر رهيجز در رانيا يروهاين آن يط كه دنديرس توافق به يموس
 دهينرس سال در رهيل مين و سه از نينش خيش نيا ينفت آمد در كه يوقت شارجه،تا به رهيل مين و كي ساله هر

 بدست مهيالخ راس سط تو باال اريبس رقم خواست در به توجه با مهيالخ راس با يتوافق نيچن. كند پرداخت
  .امدين

 عراق كه يافتند،بطوري كاهش جيتدر به) 1975- 76( 1354-55 يسالها تا يخارج يها ديتهد نيا اما   
 1974 قرارداد انعقاد با كرد،عربستان دايپ شيگرا غرب طرف به و داد رييتغ را خود استيس 1975 سال در

 هيعل جنگ در عمان به رانيا كمك به توجه با.شناخت تيرسم به را كشور آن و حل امارات با را خود اختالفات
  1.شدند كينزد هم به كشور دو نيا بيترت نيا به و افتي يحام كي رانيدرا يعرب متحده امارات شيب كم ظفار

                                                
عظم، .  1 ا و محمد  ه  ري گي ن ا جه ريخ  ا ت كي،  ست ب ان  سي ا ب ع ني  ن،ب ا هر ت بستك، ان  سي ا ب ع  .159- 157،ص1339بني 
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  امارات ياسيس  ماتيتقس.  5- 3

 ، يدوب ، نيالقو ام ، يظب ابو): امارت( التيا هفت از يعرب متحده ،اماراتياسيس ماتيتقس نيآخر هيبرپا
  1.شوند يم اداره) ونيفدراس( فدرال صورت به ،كه دهيگرد ليتشك رهيفج و ، ،عجمان ،شارجه مهيالخ راس

   يابوظب.  1
 واقع فارس جيخل كرانه بخش نيتر يجنوب در مربع متر لويك 72450 حدود يمساحت با يظب ابو امارت

 عربستان(حجاز به جنوب از و شارجه و يدوب با خاور و شمال فارس،از جيخل به شمال يسو از امارت نيا است
 دهدو يم ليتشك يداخل يها صحرا و يا كرانه يخشك را يابوظب خاك از يبزرگ بخش. است محدود) يسعود
 صورت به ايدر مد   و جزر هنگام به كه يابوظب رهيجز و است فارس جيخل در واقع ريجزا صورت به آن از ياندك
  .است تختيپا وندد،يپ يم يخشك به يا رهيجز شبه

 درجه 24 ني،ب فارس جيخل كرانه به كينزد است افتهي ونديپ ياصل خاك به پل لهيوس به كه يابوظب رهيجز
 ابو. است گرفته قرار چينويگر النهار نصف به نسبت خاور طول درجه 20 و درجه 50 و يشمال عرض قهيدق 29و

 و حرارت ليدل به آن يتابستانها. است معتدل يزمستانها يدارا ، امارات ريسا همانند هوا و آب لحاظ از يظب
 52 تا روزها نيگرمتر در هوا حرارت.شود يم تحمل قابل ريغ يمحل ساكنان يبرا ي،حت حد از شيب رطوبت
 بوده م، 19 سده در ياسيس حوادث شاهد كه يميالبور معروف يآباد ، رسد يم صفر يباال گراديسانت درجه
  2.است برخوردار معتدل و ميمال يهوا از و  است گرفته قرار يظب ابو بخش نيتر يخاور در ، است

                                                
ايگ.   1 اس ت ، كشور يشن ا تشارات ه ن ايگ ا اس ت ن يشن هرا ت  .37 ،ص1362، ،

يرج  ا.  2 ن اا هرا ت اسالمي، ر  هن و  رهنگ  ف ه  ژوهشگا پ ارس، پ رياي  د اي  ي ف ا ر جغ  ،  ، ر شا  .684- 683ص،1376ف
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 كاوش يزمان از. روديم شمار به مسندم رهيجز شبه امارات نيتر تيجمع پر يدب از پس نينش خيش نيا
 كه ، افتي شيافزا آن ،نفوس ديرس مطلوب جهينت به و شد برداشته سامان نيا در يآبادان يها گام و ينفت يها
  1. بودند دارا را نيشتريب انيرانيا ، انيم نيا در

 ، يدار باغ ، يكار يفي،ص يكار يسبز ژهيو آن يكشاورز. است گرفته قرار نفت بر يابوظب اقتصاد هيپا
 ورود با و ستين يكاف يول ، ديآ يم عمل به وايال و يميالبور يها يآباد در كه است كشت ياندك و نخل پرورش

   2. گردد يم طرف بر يداخل يها ازين ، رانيا از ژهيو به ، ييغذا مواد و بار تره ، وهيم
 با. شدند نينش خيش نيا گذار هيپا ، يابوظب رهيجز در يدنيآشام آب افتني با 1761 سال در انينه آل

 مناطق بر سلطه سر بر گوناگون يها رهيت و ليقبا با انينه آل يريگ در ، 1820 سال يعموم يقراردادها
  .كرد كمك انينه آل نفوذ گسترش به و ديانجام طول به سالها يظب ابو مختلف

  يدب. 2  
 خيش شمال و مسندم رهيجز شبه يختر با جنوب در مربع متر لويك 4180 حدود يمساحت با يدب امارت     
 جنوب تا به جنوب و يخاور جنوب از ، شارجه به خاور و شمال يسو از امارت نيا.  است واقع يابوظب نينش

  . است محدود فارس جيخل به باختر شمال تا باختر از و ، يابوظب به يباختر
 سال نيا در.  بود وابسته يظب ابو به 1833 سال تا يدب نينش خيش 1820 سال يعموم يقراردادها وجود با      

 سال در.  ديرس رهيت استير به مكتوم خيش.  شد مستقر نيسرزم نيا در اسي يبن لهيقب از فالسه ابو آل رهيت
 هيالحما تحت يقرارداد طبق مكتوم ابن راشد خيش ، مكتوم آل خيش انيم يداخل يريگ در سالها از پس ، 1892

 بن ديسع خيش او نيجانش.  راند حكم يدب بر 1906 سال تا حشر بن مكتوم خيش يو زاده برادر شدو ايتانيبر
  بود يدب حاكم عمالً 1941 سال از كه راشد خيش پسرش يو مرگ با.  بود يدب حاكم 1958 سال تا مكتوم
   3. كرد يم حكومت نيسرزم نيا ري 1990 سال در مرگش زمان تا و ديرس قدرت

                                                
بع همان.  1 ن  .صفحه همان ، م

ع، همان 2 ب ن  .صفحه همان م

،يپ.  3 هدروز ، مجت ه د ا ها ز ها و كشور رز نطقه در م ت م ل و وپ ئ  .175- 174،صكيژ
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   شارجه.  3    
 هم از جدا بخش پنج از نيسرزم نيا.  دارد را هفتگانه امارات نيسرزم نيتر ختهيگس هم از نينش خيش نيا    
 كنار در ، فكان خور و ، كلبه ، بهيد ، فارس جيخل ساحل در  ياصل نيسرزم از عبارتند كه شود يم ليتشك
 1600 مجموع در كه كلبه منطقه و خم يواد كينزد حجار يكوهها در كوچك نيسرزم كي و عمان يايدر
  1. دهند يم ليتشك را شارجه مساحت مربع ليما

 شارجه.  است تمبر انتشار ازياالمت حق و ، سرخ ، خاك ، نفت ، ديمروار ، يماه صدور به شارجه اقتصاد      
 آنها استخراج و يحفار مشغول يخارج يها كت شر كه ، استيدر و يخشك در فراوان نفت منابع يدارا

  2.هستند
 صقر بن سلطان خيش كه 1820 صلح قرارداد مطابق. هستند شارجه در بزرگ فيطوا از يكي ها يقاسم       

.  شد شناخته متصالحه امارات از يامارات اي نينش خيش عنوان به خيش قلمرو ، كرد امضا را آن زين شارجه خيش
 خيش نوادگان ، ساخت ايتانيبر هيالحما تحت را شارجه 1864 سال در يگريد قرارداد با شارجه يقاسم خيش

  كردند حفظ شارجه بر را قواسم حكومت ، اريبس نوسانات و ها يريگ در با كنون تا خيتار آن از  صقر ابن سلطان
 آمد وارد آنها به رانيا يسو از كه است يضربات يكي.  كاست خيتار طول در  آنها اعتبار و شأن از مهم داديرو دو
 و دادند دست از را فارس جيخل يشمال يها كرانه در نفوذ ، لنگه قواسم بساط شدن دهيبرچ با 1887 سال در و
 جدا شارجه از ديجد نينش خيش  كي عنوان به مهيالخ رأس قواسم كه يهنگام: داد رخ 19231 در دوم داديرو

 3.  است بوده شارجه ياسيس ييايجغراف يدگرگون نيتر مهم هم 1951 سال در كلبه نيسرزم گشت باز شدند

 

  

                                                
بع همان.  1 ن  .صفحه همان ، م

يرج.  2 ا  ، ر فشا نا هما ع، ، ب ن  .688ص م

،يپ.  3 ، مجتهد روز ه د ا ا ز ه ا و كشور ه رز طقه در م ن ت م ل و وپ ئ  176- 175،صكيژ



 

 
Persian Gulf Studies Center 

25 

 

       نيالقو ام.  4
 خيش نيا.  خوانند يم است تر آسان آنها يبرا تلفظش كه Amulgavine  را نينش خيش نيا انياروپائ شتريب    
  1. باشد يم امارت نيكوچكتر عجمان از بعد و دارد قرار شارجه يشرق شمال در و فارس جيخل كرانه در نينش

   هستند نينش چادر يگروه و برند يم بسر معالم بن خلج يآباد و نيالقو ام شهر در آن مردم آمد در شتريب      
 بدست تمبر انتشار ازيامت و ، نفت استخراج و كشف ازيامت از امارت نيا درامد.  است يريگيماه آنها ياصل كار
 از ، گوشت و يسبز ، وهيم ، ييغذا مواد و نداشته تياهم زين يدار گله و ندارد يكشاورز نيالقو ام.  ديآ يم

  2. است نفت ديتول يكم و يدامدار ياندك ، يريگيماه به يمتك ان اقتصاد.  ديآ يم شمار به آن مهم واردات
 عبد خيش با هنگام آن در نيالقو ام حكومت. بود 1820 صلح قرارداد گان كنند امضا نينخست از نيالقو ام     
 راشد ابن احمد خيش 1929 از و شدند يو نيجانش يگريد از پس يكي يو برادران و فرزندان.  بود راشد ابن اهللا

  3.كند يم حكومت نيالقو ام بر يالمعل
   مهيالخ رأس.  5   

 از و شمال طرف از آن يشمال قسمت.  شود يم ميتقس قسمت دو از و منقطع است يالتيا مهيالخ رأس      
 كردند محدود مسقط و عمان يشمال قسمت را آن شرق و است مجاور فارس جيخل با متر لويك 64 طول به غرب

 واقع آن سواحل در امارت تختيپا و دارد مشترك مرز يشمال رهيفج و شارجه التيا دو با جنوب طرف از و
  4.است

 نيسرزم نيا مهم صادرات از يماه. مشغولند يدامدار و يكشاورز ، يريگ يماه كار به امارت نيا مردم        
 جنوب از  كه يمحل ريغ مردم را مهيالخ راس تيجمع شتريب. دهد يم ليتشك درآمدرا از يمهم رقم و است

                                                
علي  . 1 آنجناب محمد  رات  ما ا ا  ب يي  ا شن آ و  ارس  ف يج  ن.،خل هرا  .304 ،ص1349 ت

يرج.  2 ا  ، ر فشا نا هما بع،ص ، ن  .685 م

3  . پ مجتهد.  ، ه د ا زيز همانرو ع، ، ب ن  . 178 ص م

هدروز يپ.  4 ، مجت ه د ا ارس، ز ف خليج  هاي  نشين   .117 ،صشيخ 
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. دارد كامل رواج آنجا در يرانيا الير و زبان يفارس جهت نيهم به دهد، يم ليتشك را رفتند آنجا به رانيا
 ژهيو رسوم و آداب كه. كنند يم يزندگ نينش خيش نيا يكوهستان ينواح از يكي در حويش رهيت نام به يشمار

  .كنند ينم تيتبع يحكومت چيه از و هستند آشنا ريد و خو تند خشن، يمردم نانيا دارند يا
 نادر كه شود يم گفته امارت نيا يكنون نام باره در. است داشته نام جلفار گذشته يزمانها در مهيالخ رأس     
 داشته پا بر ، داشته ييطال رأس كه يمجلل چادر هيناح نيا در ، عمان منطقه بر افتني دست هنگام به افشار شاه
  1.خواندند مهيالخ رأس را نيسرزم نيا ،يشاه نادر مهيخ نيا راس  ييطال قبه مالحظه به. است

   عجمان.  6   
 و گرفته قرار شارجه امارت يخاور شمال و نيالقو ام باختر در مربع متر لويك 280 حدود يمساحت با عجمان   
 به آن گريد يسو و است مرز هم فارس جيخل با متر لويك 8 حدود مسندم يباختر كرانه جداگانه هيناح سه از

 يكوهستان هيناح كي يخاور عجمان و باشد يم شنزار و ييصحرا يباختر عجمان. شود يم محدود شارجه خاك
 شمار ليدل به نيا و شده گرفته عجم واژه از عجمان نام نديگو يم.رسد يم مهيالخ رأس يكوهها به كه است

 از يگروه كرد، تصرف را فارس جيخل يجنوب ينواح گريد و مسندم سراسر و است، امارت نيا در انيرانيا اديز
 نيا نام رو نيا از ، فرستاد خراسان به را عجمان مردم از يگروه عوض ودر ديكوچان عجمان به را خرسان مردم
  2.شد عجمان هيناح

 امضا آن حاكم يميدالنعيحم بن راشد خيش توسط كه ايتانيبر با 1820 سال صلح قرارداد يامضا با عجمان
 فرزندان انيم يخوردها و زد با عجمان حكومت 1928 تا 1838 از. درآمد متصالحه امارات از يكي صورت شد،به

 خيش نيا حاكم سوم يميالنع ديحم بن راشد خياواخر،ش نيا تا خيتار نيازا و شد يم دست به دست راشد، خيش
  3.بود نينش

                                                
يرج.  1 ا  ، ر فشا نا هما بع،ص ، ن  .687 م

بع همان 2 ن  .688 ،ص م

،يپ.  3 ، مجتهد روز ه د ا ا ز ه ا و كشور ه رز طقه در م ن ت م ل و وپ ئ  .177 ص.كيژ
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   رهيفج.  7  
 واقع عمان يايدر كنار مسندم يخاور يها كرانه در كه است متحده يعرب امارات عضو نينش خيش تنها      
 يجنوب بخش از تر گسترده برابر سه كينزد يشمال بخش.  شود يم ميتقس يجنوب و يشمال بخش دو به و است
 و فكان خور به خاور طرف ،از يشمال مهيالخ رأس به باختر ،از شارجه ياصل نيسرزم به يباختر جنوب از و است

 فارس جيخل يا كرانه امارات گريد از رهيفج يهوا و آب 1.است محدود عمان يشمال بخش و بهيد به شمال از
 و ، خرما و توتون و دارد نيريش آب آن يكوهها دامنه ي ها نيسرزم و دشتها است، تر مرطوب و تر گرم ياندك
 هيتغذ و اقتصاد در كه ديآ يم بدست موز و  ينيزم بي،س نارنج ، ،پرتقال انبه چون گريد يها وهيم گونه چند
  2.دارد يمهم نقش آن مردم

 نيتر مهم از ها قرن رهيفج بندر كه يحال در نداشت ياسيس تيموجود 1901 سال تا نينش خيش نيا         
 با. كردند تالش شارجه از رهيفج يجداساز يبرا يالشرق خيويش 1866 سال از. بود مسندم يخاور كرانه نقاط
 منطقه سيرئ ، يالشرق سيخم ابن اهللا سال،عبد آن در شارجه مقتدر حاكم يقاسم صقر بن سلطان خيش مرگ
 قيتشو شارجه تيحاكم هيعل اميق رابه مسندم يخاور بخش ليقبا ، شارجه اتيمال پرداخت از يخودار با رهيفج
 بن اهللا عبد خيش شد قرار گفتگو با بعد يكند،ول اعاده را خود تسلط جنگ با كرد تالش شارجه ديجد حاكم. كرد
 دولت و مسقط سلطان يپا ، يبعد يدادهايرو در.شود مستقر رهيفج در شارجه حاكم ندهينما مقام در سيخم
 ايتانيبر با ي،قرارداديالشرق حمد خي،ش اهللا عبد خيش فرزند 1880 سال در. آمد انيم به يانجيم عنوان به ايتانيبر

 رهيبرفج 1970 دهه نينخست يسالها تا حمد بن محمد خيش. داد تيرسم را شارجه از رهيفج ييجدا و كرد امضا
 3. داشت حكومت

 

 

                                                
بع همان. 1 ن  .178 م

يرج.  2 ا  ، ر فشا نا هما ع، ، ب ن  .690 ص م

،يپ . 3 ، مجتهد روز ه د ا ا ز ه ا و كشور ه رز طقه در م ن ت م ل و وپ ئ  .180 ص.كيژ
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  يريگ جهينت

 اتحاد طرح ،فارس جيخل در قواسم مسأله حل يبرا انگلستانكه  گفت توان يم يكل يبند جمع كي در      
 از ،تحت سلطه خود را برنامه ريزي كرد و در اوايل قرن نوزدهم در عقد اتحاد با روساي قبايل عرب  عرب ليقبا

 شده ادي متصالح سواحل فارس، جيخل يجنوب سواحل و متصالح وخيش عنوان به ، يقاسم خيش ژهيو به و آنان
 حالت از مسندم، رهيجز شبه ياسيس يايجغراف تحول اني،جر يگيالحما تحت قرارداد نيا يامضا با. است

 ،وارد ايتانيبر به وابسته جداگانه يها حكومت به ييايدر دزدان جداگانه يها لهيقب متداخل و نيمع نا جوالنگاه
 قرارداد نيا.شد موسوم)كننده صلح( متصالحه امارات به قرارداد كننده امضا وخيش قلمرو و شد يرسم مرحله
 قواسم را آن ياصل هسته كه.شود يم محسوب يعرب متحده امارات كشور يريگ شكل ياسيس جرقه نينخست
 متحده امارات ونيكنفدراس طرح رفته رفته بودند، نموده شركت صلح مانيپ در كه مجموعه نيا .ندداديم ليتشك
 نينش خيش هفت شامل يعرب متحده اماراتديگرد ليتشك يعرب متحده امارات 1350 سال در و ختندير را يعرب

 گريكدي كنار در ونيفدراس كي جاديا با 1971 سال در سوئز شرق منطقه از انگلستان خروج هنگام به كه است
 يخارج يها ديتحد مقابل در تيامن نيتأم مسئله شد ونيفدراس نيا ليتشك و جاديا موجب آنچه گرفتندو قرار
 امارات ،مي باشند منطقه هفت از مركب كه وخيش هيبق ، قطر و نيبحر يكشورها استقالل، اعالم و  خروج با. بود

 شارجه، ،يدوب ،يظب ابو: از عبارتند شرق به غرب از بيترت به ها نينش خيش نيا.دادند ليتشك را يفعل متحده
 در خود يقرن چند حضور با كه انگلستان كه گغت توان يم مجموع در.رهيفج مه،ويالخ ،راس نيالقو عجمان،ام

 وارد همجوار يها كشور و منطقه ياسيس و يكراقتصاديپ بر را يريناپذ جبران و ديشد لطمات فارس جيخل
 در را اختالف و كشمكش نهيزم توانست خود ركانهيز يپلماسيد اعمال با زين فارس جيخل از خروج هنگام ساخت،
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 سه ريجزا مسئله سر بر رانيا با خود اختالفات گذاشتن ناتمام با انگلستان.دارد نگه زنده جهان حساس نقطه نيا
 تداوم با تا داد نشان را خود يركيز و نفاق گريد كباري امارات سيالتأس ديجد كشور به مسئله نيا انتقال و گانه

  . كند حكومت منطقه بربتواند  اختالفات
 نابعم

تهران-  اسالمي، و هنر  فرهنگ  پارس،پژوهشگاه  درياي  فياي  جغرا يرج،  ا فشار،   .1376 :ا

عباس-  قبال،  تهران ا ، خليج غارس  ير  جزا و  بحرين  باب  در  عاتي  ل مطعا  ،: 1328  

آن،سمت،تهران- و مسائل  يژن،خليج فارس  ب   1381 :اسدي،

لهي،‐   1386:جا بي قومي، آن، مسائل و فارس خليج همايون، ا
قتداري،-  ز فارس خليج احمد، ا از ا ا ديرب ميركبير، كنون، ت  1387 :تهران ا

محمد -  عباسيان بستكي،  تهرابني  بستك، عباسيان  بني  و  نگيريه  جها اريخ  ت   1339: ناعظم، 
يون، تكميل‐ اصر، هما  1370 :جا بي فرهنگي، پژوهشهاي دفتر فارس، خليج ن

، حافظ-  يا ، ن  . 1371 :تهران طباطبايي، عالمه هرمز، تنگه استراتژيك نقش و فارس خليج محمدرضا

ا آشنايي و فارس خليج محمدعلي، جناب،-  مارات ب  1348: تهران ، شرق و شريعت چاپ آن، ا

ني، جعفري-  نونهاياصغر، ولدا  1377 :تهران كيهان، فارس، خليج در بحران كا

غيان،-  ، فرجي، آخوند - محمد زا لرضا ماراتعبدا ز عربي ا نتشارات سري ا ، اجمالي ا    و مطالعات كشورها
برد محمود، طلوعي،-   1366 :تهران فارس، خليج در قدرتهاي ن

ان،-  فياي عباس، ميري اريخي جغرا ارس، درياي و خليج ت  1360: خرمشهر پ

پيروز، مجتهد-  ده، وپلتيك منطقه در مرزها و  كشورها زا مور وزارت فارس، خليج ژئ   1371: تهران خارجه، ا
ده، مجتهد‐ ، زا ئي، مطبوعات موسسه فارس، خليج نشينهاي شيخ پيروز   1349تهران، عطا
خليج -  مارات  ا ،مهدي،  روزبهان،مظفري  نتشارات  ا  استيس كوچك ري،جزا هوشنگ .ياحمد ريم- .1360فارس،تهران،
  1381 :بزرگ،تهران يها
  1381 :بزرگ،تهران يها استيس كوچك ري،جزا هوشنگ .ياحمد ريم-

الد، هاولي، لح، سرزمينهاي و پارس درياي زنگنه، حسن مترجم دون يه، متصا   1377:قم همسا
اقر،-  اريخ وثوقي،محمدب ر،سازمان ممالك و فارس خليج ت نساني،تهران، علوم تدوين و مطالعه همجوا   1384ا


