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  امنيت شهرهاي مرزي سواحل خليج فارس
  

   يشفق يروسس
  استاد دانشگاه اصفهان

 
  

   يدهچك
يعني خليج فارس ياد  sinus persicusخليج فارس، بحر فارس يا ردياي پارس كه در منابع قديمي يونان از آن با واژه 

خليج فارس محور ارتباط بين سه قارة اروپا، آسيا و آفريقا و به عنوان مهمترين مركز . استشده كه با تمدن كهن ايران همزاد 
تمدن هاي كهن چون بابل، سومر، ايران و يونان از موقعيت ممتاز جغرافيايي آن استفاده . ارتباطي ميان سه قاره مي باشد

به  15اما پاي اروپاييان از قرن . اندتبليغاتي مذهبي كردههاي نخستين اسالمي از آن استفاده اند و مسلمانان هم در سدهكرده
هاي خليج فارس و سواحل آن به خليج فارس و سواحل آن باز و از آن تاريخ به فكر تصرف و تسلط بر آن افتادند و در دهه

  .اخير نيز نفوذ اياالت متحدة آمريكا در آن بسيار چشم گير است
واسطة ايراني بودن، داراي يكپارچگي اجتماعي هستند، اما چندگانگي و همگني مذهبي اكنون ساكنين سواحل خليج فارس به 

اي داراي يكپارچگي اجتماعي بوده و جامعه منطقه با تمام تفاوتهاي قومي ـ قبيله. در منطقة خليج فارس بسيار مشهود است
آنها اول به اين سواحل تعلق دارند و بعد به با وجود اين گاهي مردمان اين سامان احساس مي كنند كه . يكدست ايراني است

ايران و روابط آنها بيشتر با مردم كشورهاي خليج فارس به ويژه شيخ نشين ها و حتي با جنوب آسيا مانند هند و پاكستان 
  . بمراتب بيشتر از خود ايران است

لبته گاهي دوگانگي فرهنگي ـ مذهبي و ا. در اين مطالعة كوتاه كوشش بر اين است كه علل آن حتي االمكان شناسايي شود
. زباني هدف هاي اقتصادي، روابط تنگاتنگي را بين ايرانيان ساحل نشين و سرزمين هاي حوزة خليج فارس موجب شده است

موقعيت جغرافيايي و استراتژيك سواحل خليح فارس و تجاري بودن اين حوزه نفت خيز با درآمدهاي نسبتاً باال، توجه 
زماني استعمارگران پرتغالي و هلندي بعداً انگليسي ها و اكنون . يراني و بين المللي را به خود جلب نموده استسوداگران ا

آمريكايي ها سياست هاي سلطه گرانه خود را بر خليج فارس و سواحل آن گسترده اند و اين امر حوزة خيلج فارس را به يك 
اين عوامل دست به دست هم داده و مرزهاي جنوبي ايران را به يكي از  همة. منطقة نا آرام استراتژيك تبديل نموده است

 .  پرتنش ترين و نا آرام ترين منطقة ژئوپولتيكي جهان تبديل نموده است
  

  خليج فارس، امنيت، درياي عمان : يديكل واژگان
  
  

داد همسايگان آنها قابل بررسي امنيت كشورها معموالً از مرزهاي پيرامون آنها بيشتر تهديد مي شوند و اصوالً با تع
پژوهشگران غربي در مطالعات ايران نقشه هاي مناطق مرزي ناآرام و ناامن كشور را تهيه نموده اند كه در نقشة . است

  ). Ehlers.e. 1980, 505(زير نمونه اي از آن را مشاهده مي كنيم 
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  )Ehlers.e. 1980, 505(ايران، نقشه مناطق مرزي نا آرام و نا امن : 1شكل شماره

  
مطالعة نقشه فوق بيان كننده اين واقعيت است كه ناآرامي ها در همسايگي هاي كشورها بيشتر، لذا امنيت آنها نيز 

برخي از پژوهشگران اعتقاد دارند كه همسايگي با درياهاي آزاد، بخاطر همسايگان كمتر، . به تأكيد بيشتري نياز دارد
سواحل جنوبي ايران كه شامل ). 111، 1384عطارزاده و باقري (ري روبرو هستند با مشكالت و تنش هاي مرزي كمت

كيلومتر طول داراي شهرهايي با تنش  1375سواحل خليج فارس و بحر عمان است از دهانة فاو تا بندر عباس با 
بيشتر بر سر هاي بسيار متفاوت اما كمتر از مشكالت شهرهاي مرزي  ايران است، به اين معني كه اختالف اصلي 

مالكيت جزاير متعلق به ايران و يا تعيين مرزهاي دريايي و تداخلي منافع دولت هاي همجوار در دريا بخش مهمي از 
كشمكش هاي سياسي و مشاجرات همسايگي را تشكيل مي دهد و تأثير خود را در ناآرامي هاي شهرهاي مرزي 

تن اختالفات مزبور امنيت سكونتگاه هاي ساحلي جنوبي ايران برجاي مي گذارد و تصور بر اين است كه با كنار گذاش
 -فراهم خواهد آمد، غافل از اينكه ناآرامي هاي شهرهاي ساحلي خليج فارس و بحر عمان بيشتر جنبه فرهنگي

اجتماعي دارد و همسايگان فرصت طلب نيز از اين دو گانگي فرهنگي سوء استفاده كرده و به اين اختالفات دامن مي 
در اين مقاله كوشش بر اين است، به دوگانگي فرهنگي كه بر شهرهاي ساحلي خليج فارس حاكم و موجب . ندزن

  .ناامني شهرهاي مرزي شده است حتي االمكان اشاره شود
  موقعيت جغرافيايي خليج فارس

شرقي ترين  طول ساحل آن از جنوب. خليج فارس درياي نيم بسته اي است كه در جنوب غربي آسيا واقع شده است
تا  25كيلومتر است عمق متوسط آن بين  2100نقطه ساحلي  شرق گواتر، تا دهانة فاو واقع در جنوب غرب بيش از 

متر تجاوز مي كند ولي در دهانة تنگة هرمز  90متر و عميق ترين نقطة آن به عميق ترين نقطة آن به ندرت از  35
آبهاي خليج فارس از ساير . هزار كيلومتر مربع وسعت دارد 226خليج فارس حدود . متر مي رسد 100به بيش از 

چون آب رودخانه هاي وارد به آن، نمك و امالح مختلفي دارد و ميزان تبخير آن نيز بيش . درياهاي آزاد شورتر است
ق تا درهزار و در مناطق كم عم 70تا 38مقدار نمك آب خليج فارس بين . از آب دريافتي از باران  و رودخانه است

درجه سانتي گراد و سواحل شمالي  34تا  32درجة حرارت آب آن در تابستان . در هزار اندازه گيري شده است 200
  . درجه است 21و در تنگة هرمز  15در زمستان، 
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خليج فارس با ويژگيهاي خود، يعني عمق كم، شوري آب و ارتباط محدود با آبهاي آزاد جهان، اكوسيستم خاصي را 
آبزيان خليج فارس عمدتاً شامل پستانداران، پرندگان، ماهيان، بي مهرگان، جلبكها و انواع . آورده استبه وجود 

  ).1381افشار سيستاني،(صدفها و مرجانها هستند
متر،  53خليج فارس از سمت شمال غرب و منطقة دلتايي رودخانه ها، در نتيجة رسوب گذاري، در هر سال حدود 

  .كيلومتر داخل خشكي بوده است 120ي در عصر هخامنشيان ساحل دريا حدود يعن. در آب پيش مي رود
خليج فارس از قديم االيام به اين نام معروف بوده است و دركتيبة داريوش كه به هنگام حفر كانال سوئز يافت شد، 

رابون كورسيوس، مورخان و محققان يوناني، رومي، عرب و ايراني چون هردوست، است. آن را درياي پارس نوشته اند
اصطخري، مسعودي، بيروني، ابن حوقل، مقدسي، مستوفي و ناصرخسرو در نوشته هاي خود  از آن به نام خليج 

يونانيها آن را سينوس پرسيكوس نوشته اند، يعني خليج فارس و تمدنهاي كهن . اندفارس يا درياي پارس ياد كرده
مسلمانان نيز از موقعيت آن . متاز جغرافيايي آن استفاده كرده اندچون بابل، سومر، ايران، يونان و عرب از موقع م

  .اندمذهبي كرده -استفادة تبليغاتي
خليج فارس محور ارتباطي بين اروپا، آفريقا وآسياي جنوب غربي است واز نظر استراتژيك در خاورميانه به عنوان 

- سرخ، اقيانوس هند، كبير و اطلس را به هم مي مهمترين مركز ارتباطي ميان سه قاره است و درياهاي مديترانه،
تجار و بازرگانان . پيوندد، به همين جهت، اين موقعيت از روزگاران پيشين مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است

- كردند و از آنجا به سواحل مديترانه و اروپا و برعكس ميكاالها را از شرق وجنوب آسيا به خليج فارس حمل مي
موقعيت ممتاز باعث گرديد كه خليج فارس هميشه كانون همگرايي بازرگانان و تجار باشد، چنانكه امروز اين . بردند

نيز خليج فارس كانون تهيه و پخش كاالها و نيازمنديها و نيز گردآوري و توزيع فرآورده هاي صادراتي ساكنان جنوب 
  .غرب آسيا براي همديگر و نيز براي ساير نقاط است

  نفت وگازذخاير عظيم 
اي در سرنوشت اقتصاد جهاني و بويژه خليج فارس به عنوان مهمترين مخزن نفتي جهان، نقش تعيين كننده

ميليون بشكه برآورد شده كه  629655حدود  1998ذخاير نفتي خليج فارس در سال . سرزمينهاي صنعتي دارد
ميليارد متر مكعب برآورد  31010/ 17ز ذخيرة گاز آن ني 1987در سال . درصد ذخاير كل جهان است 5/65حدود 

درصد توليد نفت جهان به منطقة  21حدود  1987ضمناً در سال . شده و عمر آن را صدها سال تخمين زده اند
  .خليج فارس اختصاص داشته است

  
  بازار مصرف 

همين علت، بازار  كنند كه مشمول درآمد نفتي اند، و بهدر حوزة خليج فارس بيش از يكصد ميليون نفر زندگي مي
در نتيجه، بر سر تصرف اين بازار يكصد ميليون نفري و جذب . روندمصرف خوبي براي كشورهاي صنعتي به شمار مي

دالرهاي نفتي آن، بين قدرتهاي اقتصادي غرب همچون آمريكا، ژاپن، انگليس، فرانسه و آلمان رقابتهاي بزرگي وجود 
ت تجاري منطقة خليج فارس بيش از ديگران توجه داشت و روزنامه هاي نيز به اهمي18انگلستان از قرن . دارد

خليج فارس براي تجارت ما اهميتي «: مي نويسند 1903انگلستان مقارن سفر لرد كرزن به خليج فارس در سال 
  .»مخصوص دارد
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  نقش فرهنگي وايدئولوژيكي
دين مبين اسالم بوده است و از اين منطقه  اعتقاد محققان بر اين است كه منطقة خليج فارس كانون ظهور و پخش

خليج فارس در قلب جهان اسالم قرار . انديشة اسالمي به غرب و شرق دنياي قديم و حتي آمريكا گسترش يافته است
دارد و حتي بعد از انقالب اسالمي ايران در سياستهاي جهاني و استراتژيهاي قدرتهاي بزرگ از اهميت بسيار زيادي 

  .هايي را براي ابرقدرتهاي سلطه جو پديد آوردديد و نگرانيبرخوردار گر
هيچ يك از درياهاي جهان به اندازة خليج فارس توجه متفكران اقتصادي و سياسي را به خود معطوف نداشته و 
دولتهاي انگلستان و مخصوصاً شوروي، قبل از پيدايش نفت در اين حوزه سعي بر دسترسي به آبهاي آزاد اقيانوس 

ميالدي به بعد جايگزين  1971آمريكا نيز به عنوان قدرت نوظهور از سال . از طريق خليج فارس را داشتند هند
انگلستان در برخي از نقاط خليج فارس شد و خليج فارس را به عنوان بخشي از استراتژي امنيت ملي خود دانست و 

  .نطقه تشديد كردبا حضور سياسي، نظامي و اقتصادي خود پيوسته كنترل خود را بر م
خليج فارس امروزه براي تمام جهان اهميت دارد، زيرا نياز به نفت، بويژه در ممالك صنعتي جنبة عام پيدا كرده 

اين ممالك، خليج فارس را صحنة برخورد با يكديگر دانسته، سعي دارند اهداف امنيتي خود را از طريق جذب . است
نفت . د پايگاههاي نظامي براي پيشدستي در عمليات نظامي عملي كنندكشورهاي دوست در منطقه و به منظور ايجا

و گاز و ذخاير زيرزميني  و دريايي، نقش بازار مصرف و اهميت فرهنگي و ايدئولوژيكي  و باالخره مركزيت حمل و 
نظم منطقه اي خليج فارس باعث رقابت شديد بين ابر قدرتها گرديده است و سياست همة آنها بر هم زدن نقل منطقه

يكي از اين كشورها ايران . كنند، بوده استهايي كه استقالل سياسي و اقتصادي را دنبال ميمخصوصاً براي سرزمين
لردكرزن (اند فارسي تنشهايي را در اين حوزه به وجود آورده -است كه گاهي با تغيير نام خليج فارس به خليج عربي

  ).1370رجه، چاپ اول در خليج فارس، نشر اسناد وزارت امور خا
  حضور استعمارگران غربي در خليج فارس

تاريخ «كراچكوفسكي در كتاب. ميالدي به فكر نفوذ و تسلط بر آبهاي خليج فارس افتادند 15اروپائيان از اواخر قرن 
د چنين كند و در اين موراشاره مي) درياي پارس(، بارها به اسم خليج فارس»نوشته هاي جغرافيايي در جهان اسالم

هاي مسلمانان را در شمال موزامبيك ديده بود كه قطب ميالدي كشتي 1499واسكودوگاما نيز به سال «: نويسدمي
ها، قطب نما، دريانوردان براي راهنمايي كشتي: گويدو نقشه هاي دريايي داشتند و در اين باب مي) بيت االبره(نما 

هاي واسكودوگاما، بعداً هموطن معروف وي البوكرك به جز گزارش .هاي دريايي داشتندابزارهاي رصديابي و نقشه
هاي هر دو با دريانوردان مسلمان روبرو بوده و از راهنمائيها و نقشه 16و اوايل قرن  15حاكي است  كه در اواخر قرن 

- رمز آشنايي پيدا كردههاي درياي چين و ههاي درياي سرخ، درياي فارس، جزاير ملوك و راهها برده و با راهآنها بهره
م قسطنطنيه را 1453ق،  857اين حركت  اكتشافات دريايي موقعي صورت گرفت كه تركان عثماني در سال . اند

  .هاي تجاري پديد آمدفتح و به فتوحات ديگري در غرب دست يافتند  بدين وسيله ناامني هايي در راه
هاي شمالي كشور معطوف كانونهاي سياسي ايران به بخش م يعني زماني كه توجه 1515/ ق 961اروپاييان به سال 

ها و ها، هلنديها، انگليسيهاي استعماري ميان پرتغالياز آن پس رقابت. بود، پرتغاليها جزيرة هرمز را تصرف كردند
نطقه خليج هاي عثماني، مها و تركها، نروژيها و همچنين سوئديها و بلژيكها و به مرور روسها و آلمانيفرانسوي

فارس را چند قرن پايگاه زد و خوردها و معاهداتي كرد كه در همة ماجراها، مرجع تصميم گيري قدرت سياسي و 
  .نظامي استعمار بود
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هاي اسالمي به ويژه آسياي جنوب غربي از حلب تا بصره و از بصره تا بندرعباس و هرمز و از آنجا در سراسر سرزمين
ود داشت، اما تنها قدرت نامشروعي كه از بطن بورژوازي مسلط اروپائي سربر آورد، تا هلند، همه جا رقابت وج

حضور اين دولت . العنان خليج فارس شودانگلستان بود كه توانست همة رقيبان را كنار زده و خود حاكم مطلق
تكميل همايون (هاي مسلمان شيعي فرجامي بس نامبارك داشت استعماري در همه جاي جهان به ويژه در سرزمين

  ).44، 1383ناصر، 
  حضور قبايل عرب در سواحل خليج فارس

بعد از سقوط دولت صفوي و كاهش نفوذ ايران در سواحل جنوبي خليج فارس و بحر عمان راه براي افزايش نفوذ 
ديك به آن از ها با حضور در بندر لنگه، ادارة اين بندر و جزاير نزقبيلة قاسمي يا جاسمي. قبايل عرب هموار گرديد

اين حركت سياسي با طراحي و پشتيباني بريتانيا انجام . جمله جزاير تنب، ابوموسي و سيري را در اختيار گرفتند
سلطه بريتانيا بر هند و حفظ تماميت ارضي آن  به داليل امنيتي و تجاري اهميت خليج فارس، باعث . پذيرفت

بطوريكه به امضاي قرادادهاي تحت الحمايگي بين شيوخ قبايل . تغييرات بزرگي از نظر سياسي در منطقه گرديد
عرب در سواحل خليج فارس و بريتانيا گرديد، در اين اثنا ايران براي تضمين استقالل ارضي خود از طرفي و 

ها براي نفوذ در خليج فارس منطقه را بصورت ميدان زورآزمايي در جلوگيري از نفوذ روسيه و همچنين تالش آلمان
رده بودند ولي در اين كشمكش هاي سياسي، انگلستان به هر تدبير و نيرنگي خواستار نفوذ انحصاري خود در آو

خليج فارس بود بطوريكه در اين تغييرات سياسي مهمترين پيامد، واگذاري جزاير ايران تنب بزرگ و كوچك، 
شكست انگلستان در مقابل نفوذ روسيه هاي شارجه بود، اين حركت سياسي براي جبران ابوموسي و سيري به قاسمي

  .در ايران عصر قاجاري بود
آيد كه آيا قاسمي ها چه كساني بودند و علت انتخاب اين قوم براي اعمال قدرت و نفوذ حال اين سوال پيش مي

  انگلستان درخليج فارس چه بوده  است؟
  )هاجاسمي(ها بندر لنگه و قاسمي

ها در آن قرار دارد و قومي به نام قاسمي) Musandum(ان منطقة مسندم هاي عمدر شمالي ترين قسمت كرانه
هاي سياسي كه آشفتگي بندرعباس و هرمز در دهة كردند آنها با سقوط سلسلة صفويه، كشمكشزندگي مي

ي با رو. م بوجود آمده بود بهره برده و براي خود در باسعيد واقع در جزيرة قشم بندري ايجاد كردند1720/ ق1130
 - 1750/ ق1193 -1163(اما با به قدرت رسيدن كريمخان زند . كار آمدن نادرشاه مدتي از فعاليت آنها كاسته شد

كريمخان با سياست تساهل و . و قاجارها، آنها در صدد گسترش نفوذ خود در سواحل جنوب ايران برآمدند) م1779
سي خود باعث گرديد يكي از روساي قبيله قواسم مداراي با اعراب سواحل خليج فارس، با هدف توسعة نفوذ سيا

موفق به اخذ فرمان كالنتري بندر لنگه بر مبناي سنت استيجاري براي خود و اعقابش تحصيل نمايد و اين منصب تا 
در آن زمان بندر لنگه مركز واليتي بود كه . اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار در اختيار روساي اين قبيله باقي ماند

گرفت، لذا درهاي كنگ، الفت، چارك و جزيرة قشم، كيش، تنب بزرگ وكوچك، ابوموسي و سيري را در بر ميبن
ها به مركزيت بندر لنگه اداره شود و آنها در بديهي است كه شهرها و بنادر نامبرده تحت قلمرو حكومت قاسمي

پرداختند و نام پادشاه قاجار در خطبه و ميبطوريكه به دولت مركزي ماليات . حقيقت كارگزاران دولت ايران بودند
  ).333، 138مسعودنيا، (شده است سكّه اعمال مي
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مثالً لردكرزن در . دهنداند مطالبي را ارائه ميسياحان و نويسندگاني كه از بندر لنگه در دورة قاجاريه ديدن كرده
هم آفريقايي هستند و تعدادي نيز از افراد جمعيت لنگه، شامل ايراني، عرب و نيمي «: نويسدكتاب قضية ايران مي

نامند اعراب آنجا را قواسم يا جواسم مي. شوندهاي واقع در شرق پرت سعيد ديده ميدورگة مختلط، كه در تمام كرانه
كه گروهي ديگر در آن سوي خليج فارس در راس الخيمه سكونت دارند و حكومت لنگه تا چند سال با شيخ قبيلة 

بدين ترتيب قاسمي هاي مستقر در . ي در شهر اقامت داشت و از جانب دولت ايران نايب الحكومه بودو. مزبور بود
م به عنوان ماموران دولت ايران ادارة تنب بزرگ و كوچك، 1887تا  1780/ ق 1304تا 1194بندر لنگه از سال

تصميم به تجديد نظر در تقسيمات  دولت قاجار، 19ابوموسي، سيري را در اختيار داشتند تا اين كه در اواخر قرن 
ايالت تقسيم  27براساس اين طرح جديد، سراسر ايران به . كشوري ايران كه به جا مانده از دوران صفويه بود، گرفت

ها  و جزاير خليج فارس بود و دربرگيرندة كرانه 26شد، در اين طرح ايالت شد و هر ايالت از چند واليت تشكيل مي
فارس نام گرفت و با اعالن تقسيمات جديد، امين السطان به عنوان والي ايالت جديد بنادر خليج  ايالت بنادر خليج

م و جزيرة سيري 1880/ ق1297هاي بندر لنگه گرفت فارس معرفي و نامبرده نيز تصميم به پايان حكومت قاسمي
م 1902/ ق1319مستقر در هند از سالنيز از همان سال به اشتغال نيروي نظامي ايران درآمده اما ماموران انگليس 

هاي مستقر در بندر لنگه نه به عنوان ماموران دولت ايران، بلكه به عنوان نمايندة طوايف ادعا كردند كه قاسمي
  ).1368فوريه، (اند قاسمي بخش عرب نشين خليج فارس بوده

ها در جزاير و ي از نفوذ و قدرت قاسمياختالفات زيادي بين ايران و انگليس و پافشاري شديد انگلستان در پشتيبان
سواحل خليج فارس همچنان ادامه داشت كه عامل اين انگيزه را بايد در رقابت هاي سياسي روس  و انگليس در 

ها با ايران جستجو كرد كه روسيه در سياست داخلي ايران رقيب خود را با شكست روبرو كرده بود و انگليسي
كر جبران عقب ماندگي هاي خود بودند تا اعمال نفوذ بيشتري  در حوزة خليج فارس پشتيباني اعراب قاسمي به ف

به طوريكه روسيه با قرار داد گلستان و تركمن چاي قسمتي از سرزمين ايران را اشغال كرد، انگلستان نيز در . نمايد
گفتني است كه بعد از . مقابل به جدايي منطقة هرات و بلوچستان، بيشتر با هدف حفظ هندوستان مبادرت كرد

م دولت انگلستان پيوسته در تالش براي جدايي موقت جزاير ايراني خليج 1953/ ش1332مرداد سال  28كودتاي 
 .فارس بوده است

  نفوذ انگلستان به بهانة مبارزه با برده فروشي
در سطح جهاني بهره انگلستان با استفاده از برتري نيروي دريايي خود هميشه در اجراي مقاصد استعماري خويش 

/ ق1250 -1260(برد، يكي از مناطق مهم تجارت برده، خليج فارس بود و انگلستان از زمان محمدشاه قاجارمي
هاي مظنون به حمل به بهانة مبارزه با برده فروشي به انعقاد قراردادهايي با ايران به بازرسي كشتي) م1844 -1834

م امتياز كشتيراني در 1888لستان تنها به اين كار رضايت نداد بلكه در سالانگ. كردبرده از خليج فارس اقدام مي
را نيز كسب نمود و يك سال بعد به كسب احداث راه شوسه از » Lynchلينچ  «رودخانة كارون از طريق برادران 

و سواحل  اهواز به تهران از طريق بانك شاهنشاهي گرديد و بدين وسيله نفوذ سياسي و اقتصادي در خليج فارس
  .جنوبي ايران به اوج خود رسيد

  بندر خرمشهر و شورش شيخ خزعل
. ايران عصر قاجاريه ميدان زورآزمايي دو ابرقدرت نزديك به ايران، يعني انگلستان در جنوب و روسيه در شمال گرديد

ايت از شيوخ ها را برآن داشت تا سياست حمهاي سياسي حكومت مركزي ايران، انگليسيضعف نظامي و ناتواني
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تا به كمك آنها بتوانند منافع خود را در جنوب ايران و به ويژه حوزة خليج فارس حفط . جنوب ايران را پيش گيرند
ضمناً . براي آنها از نظر كشتيراني از اهميت خاصي برخوردار بود) محمره(در چنين موقعي بندر خرمشهر . نمايند

كمپاني برادران لينچ كه يك كمپاني انگليسي بود . ر اين منطقه داير بودهندوستان نيز د - پست و تلگراف انگلستان
 - 1208(در چنين وضعي شيخ جابر، حاكم خرمشهر . كردم اداره مي1888/ ش 1267كشتيراني كارون را از سال 

 اي باو پدر شيخ خزعل در طول حاكميت خويش بر خرمشهر و قبيلة بني كعب سعي كرد روابط دوستانه) ش1260
كرد خود را ها شيخ خزعل را زير سلطة خود درآوردند، او سعي ميها برقرار كند و بدين وسيله انگليسيانگليسي

ها به او هيچ تحت الحماية انگليس قرار دهد و شيخ نشين مستقلي براي خود و اعقابش تشكيل دهد اما انگليسي
وزارت . ها مهيا كردا در كارون براي تجارت انگليسيگونه تضميني ندادند، با وجود اين شيخ خزعل امنيت كامل ر

امور خارجة انگلستان نيز به هر نحوي تعهداتي در حمايت از خزعل را پذيرفت و از طرف ديگر از حكومت مركزي 
هايي از طرف حكومت مركزي با استقرار مشروطيت در ايران، خزعل احساس نگراني. كردندايران نيز پشتيباني مي

ش بار ديگر حمايت انگلستان را براي بقاي سلطة خويش در منطقة خرمشهر 1288كرد لذا در سال ايران مي
از شيخ خزعل پشتيباني و تعهدات گذشته را تأييد و تمديد نمود،  1289خواستار شد و دولت انگلستان نيز در سال 

با آغاز جنگ اول جهاني در سال . داما هرگز از تعهدات وفاداري خزعل در مقابل دولت مركزي ايران كوتاهي نكر
م نياز انگليس به شيخ خزعل باال گرفت و حتي او را نامزد پادشاهي كشور عراق كردند اما به زودي 1914/ ش 1263

ها به وي شيخ خزعل پس از پايان جنگ اول به اين نتيجه رسيده بود كه انگليس. كننداز اين تصميم صرف نظر مي
ها او را ، در همين زمان است كه شاهد كودتاي رضاخان در ايران هستيم و در حقيقت انگليسيكنندبي اعتنايي مي

سياستمداران انگليسي در اين دوره با . كه نمايندة نوعي حكومت مركزي قوي در ايران بود، روي كار آورده بودند
قابل حكومت مركزي ايران حركتي سردرگمي روبرو شده بودند مثالً لردكرزن وزير خارجه حمايت از خزعل را در م

پنداشت و به رضاخان اعتماد نداشت ولي لورن وزير مختار انگليس در ايران معتقد به تقويت حكومت صحيح مي
كرد، از طرفي ايران در چنين ضمناً ايران هيچ گونه استقالل داخلي روساي طوايف را تحمل نمي. مركزي ايران بود

آرامش داخلي در ايران مورد توجه دولت انگليس بوده و به يك پارچگي ايران را در  وضعي داراي ارتشي منظم بود و
با آغاز شورش خزعل و عدم پشتيباني از طرف بريتانيا موقعيت خود انگلستان را در . گذاشتمقابل روسيه احترام مي

حفظ تاسسيات نفتي  ميان شيوخ منطقة خليج فارس از دست مي داد از طرف ديگر آنها نگراني هايي نيز از
ضمناً پشتيباني از رضاخان را در مقابل . خوزستان داشتند، چرا كه خزعل از تأسيسات مزبور حفاظت خوبي كرده بود

رسد و م به اوج خود مي1924/ ش1303شورش شيخ خزعل در سال . پنداشتندنفوذ شوروي خيلي جدي مي
رساند، اما در باطن از خزعل عدادي توپ و اسلحه به خزعل ميانگلستان ظاهراً به حمايت از او با يك كشتي هندي ت

ها را بگيرند و هم از نفت ايران بهره مند دل بريده و خواهان يك حكومت مركزي قوي و مطيع بودند تا جلو بلشويك
ش  1303شورش شيخ خزعل عليه حكومت مركزي، با سفر رضاخان در آبان ماه سال ). 247، 1384حسيني، (شوند 

. حتي در فروردين سال بعد شيخ خزعل به دستور رضاخان دستگير و به تهران تبعيد گرديد. ه خوزستان ناكام ماندب
با رفتن خزعل از خوزستان هنوز هم تعدادي از قبايل عرب ساكن آن سامان انديشة خودمختاري را در ذهن خود 

در اين ميان از هر عاملي از . ش راهبري را داردترديدي نيست كه نفوذ غرب دراين تحركات سياسي نق. پرورانندمي
شود و هرگز شرايطي بهره برداري مي) عربي و فارسي(، زباني )عرب و عجم(، نژادي )شيعه و سني(جمله مذهبي 

  .پديد  نيامد و يا نخواستند پديد بيايد تا تحت لواي اسالم همه با يكديگر برادر و برابر باشند
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رسيم كه انگلستان تا زماني كه منافعشان ايجاب مي كرد به حمايت شيخ خزعل تيجه ميدر يك جمع بندي به اين ن
در حوزة خليج فارس پرداخته است ولي در همان زمان كه قسمت شمال ايران با نفوذ شديد كمونيست هاي تندرو 

  .روبرو بود، حمايت از يك حكومت مركزي قوي به دست رضاخان بهترين گزينه بود
  تماعي و چندگانگي فرهنگي در منطقة خليج فارسيكپارچگي اج
هاي نفتي در خليج فارس تغييرات و تحوالت عظيمي در اين منطقه پيش آمد و همين امر توجه با پيدايش حوزه

اي و فرهنگي داراي يكپارچگي اجتماعي و قبيله -منطقه با تمام تفاوتهاي قومي. مديران مملكتي را به خود جلب كرد
كنند كه آنها اول به اين منطقه تعلق گاهي مردمان اين سامان احساس مي  با وجود اين،. ايراني است جامعة يكدست

دارند و بعد به ايران و تماس آنها بيشتر با مردم كشورهاي خليج فارس و با جنوب آسيا مانند پاكستان، بنگالدش و 
  علت چيست؟. افغانستان است

اند مورد كم توجهي قرار گرفته يه با توجه به ارزش و اهميت فرهنگي و تاريخي، نگارنده معتقد است كه مردم اين ناح
و علت آن را بايد در ناآگاهي ساكنان از طرفي و چندگانگي فرهنگي از طرف ديگر جستجو كرد كه سؤاالت زير 

  :گرددچنين مطرح مي
 هاي تاريخي مردم منطقه چقدر است؟آگاهي و دانستني -1
 و حال خود آگاهي دارند يا خير؟ آيا از زندگي گذشته -2
 تجزيه و تحليل پيشامدهاي تاريخي و سياسي از طرف ساكنان منطقه چگونه است؟ -3

هاي برداريبايد گفت كه اطالعات مردم اين سامان در اين موارد بسيار ناقص است و همين بي اطالعي نيز باعث بهره
از روزگاران پيشين تاجر پيشه بوده و هنوز هم اين كار  مردم اين منطقه. استعماري ممالك غربي شده است -سياسي

بويژه شيخ نشينها در مقايسه با ايران بسيار   ولي وضع بازرگاني و كاري در سرزمينهاي عربي،  دهند،را ادامه مي
 اين پيشامد به يك تغيير. باعث مبادالت تجاري و كاري و حتي ازدواجها شده است رضايت بخش است و همين امر، 

توان در اين منطقه از يك فرهنگ خالص ايراني سخن گفت؛ و تحول فرهنگي منجر شده و از اين روست كه نمي
اين موضوع نكتة بسيار . يعني منطقه داراي گوناگوني فرهنگي است كه از فرهنگ خودي و بيگانه منشأ گرفته است

به  م بررسيها را متكي به منابع مكتوب دانست، توان تماالبته، در اين نوع مطالعات نمي. كندحساسي را مطرح مي
  .انجام داديم  همين علت ما كوششي را كه در مطالعات ميداني و در سواحل خليج فارس ممكن بود،

خود به سه گروه   آورند،مهاجران ايراني كه به سوي ممالك عربي حوزة خليج فارس براي كار و داد و ستد روي مي
  :ندشومشخص و معين تقسيم مي

 آورند؛مهاجران ايراني كه به صورت كارگر ساده و به طور موقت و بدون اعضاي خانواده به منطقه روي مي -1
ايرانيان مهاجر كه با اعضاي  خانوادة خويش در اين كشورها اقامت داشته و مشغول كارند و با ايران رابطة  -2

 كمتري دارند؛
ده، پيوسته در حال سفر هستند و رابطة دايمي با ايران بازرگاناني كه در اين كشورها مشغول داد و ستد بو -3

 .دارند
مهمترين اين . زنندتمام اين جماعات به منظور پيدا كردن كار و ارتقاء معيشت خويش به اين نوع مهاجرتها دست مي

خ زندگي در اين شي. سرزمينها شيخ نشينهاي خليج فارس چون دبي، ابوظبي، كويت، قطر، شارجه و غيره هستند
جذابيت زندگي در اين سرزمينها، امنيت شغلي و . شودنشينها براي ايرانيان شاغل در آنها، خارج از كشور تلقي مي
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-آورد و زندگي بسيار راحتي را براي آنها فراهم ميباال بودن درآمد، براي آنها رفاه و امنيت اقتصادي را به ارمغان مي
-دانند و حسرت دوران گذشتة ايران را ميرا پديدة بسيار جديدي ميهاي اقتصادي اين مناطق آنها پيشرفت. كند

  .آمدند و اكنون عكس آن اتفاق افتاده استخورند كه روزگاري اعراب براي كار و پيدا كردن يك لقمة نان به ايران مي
ان بوده سياسي بزرگي در ممالك و شيخ نشينهاي خليج فارس روي داده كه طراح آن انگلست -تغييرات اجتماعي

ولي انگلستان با تشويق و ترغيب  با اينكه ساكنان عرب تبار خليج فارس نسبت به ايرانيان بسيار اندك بودند، . است
گاهي با توسل به نيروي نظامي، در دگرگوني سيماي  با قدرت نماييهاي اقتصادي و سياسي، شيوخ و به مرور، 

ه نيز به پشتيباني انگلستان براي حفظ منافع خويش تقويت اعراب منطق. دموگرافيك و اجتماعي منطقه موفق شد
انگلستان به منظور اعمال قدرت در سواحل خليج فارس، شيخ نشينها را به . شدند و هويت نسبي پيدا كردند

  البته،. بين آنها نيز رقابتي ايجاد گرديد  واحدهاي كوچكتري تقسيم نمود تا راحت تر قابل كنترل باشند و در نتيجه،
  .موفق ترين شيوخ معموالً  مطيع ترين آنها هستند

روابط ايرانيان ساحل نشين خليج فارس و حتي مناطق دورتر از ساحل تا ايران مركزي، با ممالك عربي حوزة خليج 
فارس بسيار باالست و كمتر خانوادة ايراني را سراغ داريم كه خويشاوند و يا دوستي، را در آن طرف خليج فارس 

ولي علي رغم اين توجه و تحسين و رضايت،  كنند، هاي خود را از نظر مالي پشتيباني ميآنها خانواده. باشدنداشته 
ولي از نظر . كنندايرانيان مقيم ممالك عربي حاشية خليج فارس، فرهنگ اعراب را در سطح بااليي ارزيابي نمي

سازندگي شهرهاي ساحلي ايران كه متجاوز از  اقتصادي درآمد مهاجرين ايراني در كشورهاي حوزه خليج فارس در
  . نقش مؤثري داشته است) 2به شكل شماره. ك.ر(شهر هستند  25

  
  شهرهاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان ايران: 2شكل شماره 

شوند و همين عرب اطالق مي  جالب است بدانيم كه ايرانيان غير عرب كه ساحل نشين هستند، از طرف عامة مردم،
يعني اين گروه   شناسندمردم كشورهاي حاشية خليج فارس آنها را عجم مي  توانند عربي حرف بزنند،رانيان كه مياي

چرا بايد اين جمعيت ساحلي را كه . شوندناميده مي» عرب«و نه در ممالك حوزة خليج فارس » ايراني«نه در ايران، 
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يراني ندانيم، گفتني است كه تعداد اندكي از روستاييان كه كنند اهم به زبان فارسي و هم به زبان عربي تكلم مي
در ممالك عربي خليج فارس ساحل نشينان . كنند به هيچ عنوان راضي نيستند كه آنها را عرب بناميمعربي تكلم مي
 از نظر ظاهري تنها نقاب صورت زنان هر دو ساحل وجه مشترك آنهاست، اما وجه. گويندمي» فارس«خليج فارس را 

بايد گفت . مشترك مهم ديگر كدام است؟ تنها عامل مشترك مهم با كشورهاي عربي خليج فارس همان مذهب است
كه اكثر قريب به اتفاق مردم، مذهب تسنن دارند و ممالك استعمارگر، عوامل حاصل اصلي اين تحريكات و تنشها در 

ها با در حوزة خليج فارس ناآرامي» !ومت كناختالف بينداز و حك«داستان . مناطق سني نشين عربي زبان هستند
. يعني شيعه و سني و قومي يعني ايراني و عرب و همچنين فارسي زبان و عرب زبان آغاز گرديد  اختالفات مذهبي،

هاي مختلف و اعتقادات و باورهاي يا مذاهب و فرقه مسلمان هستند، % 97ساكنان اين حوزة وسيع كه بيش از 
فرهنگ اسالمي   ه هرگز تفكر و تعمق و منطق فقهي بر آنها حاكم نبوده و به همين جهت،متفاوت كه در گذشت

مساجد و اماكن . اندمنطقه بسيار ضعيف و دانش ديني ساكنان آن ناچيز بوده و اغلب گرايش مالكي و حنبلي داشته
نر و معماري باقي مانده بود تا مذهبي آنان تا سالها پيش، به صورت بسيار ابتدايي و حتي خالي از هر گونه ذوق، ه

باب رسيد كه  1000به  1981مسجد جديد احداث گرديد و اين رقم در سال  450در حدود  1977اينكه در سال 
رسد كه اين تغيير و تحول و اسالميت ساكنان عرب به نظر مي. تواند سيصد هزار نمازگزار را در خود جاي دهدمي

كرد و مسألة عرب و قوت گرفته است و آن هدفي بود كه غرب آن را دنبال مي تبار خليج فارس در پيوند با غرب
نمود تا از تفاهم و مودت بين ايرانيان و اعراب جلوگيري كند و ايران را مخل عجم و شيعه و سني را پررنگ تر مي

ميرجعفري، (ردند هويت تاريخي اجتماعي آنان نشان دهد، ايرانيان خيلي ديرتر از معمول به اهميت موضوع پي ب
هاي ساكنان ساحل نشين ايران كه اغلب پيرو مذهب و اين امر آثار منفي خود را بر روي افكار و انديشه) 1384

  .بر جاي گذاشت  كردند،تسنن بودند و به زبان عربي تكلم مي
م نزديك و متحد و به  نيت محققان كشور اين است كه اقوام مختلف اين كشور را كه داراي فرهنگ متفاوتي هستند،

آموزش و پرورش و تحصيالت  در اين صورت،. يعني آنها را به سوي يك فرهنگ واحد هدايت نمايند  يكپارچه گردانند،
اما متأسفانه تاكنون توجه زيادي در اين زمينه صورت نگرفته و . عالي نقش بسيار مهمي را به عهده خواهند داشت

ن خليج فارس نيز با وطن خويش يعني ايران آشنايي كامل ندارند و اگر حتي ريش سفيدان و معمرين ساحل نشينا
تفرجي داشته باشند؛ هرگز قصد مسافرت به داخل ايران و ديدار از شهرهاي زيباي كشورمان  -قصد مسافرت تفريحي

هم مسلك و هم چه آنها ساحل نشينان عرب را   دهند؛بلكه سير و سفر در شيخ نشينها را به آن ترجيح مي. را ندارند
شايان ذكر است كه قرنها است كه ايرانيان پيرو مذهب تشيع و تسنن در كنار . دانندمذهب و همزبان خود مي

همديگر زندگي كرده و مي كنند، ساكنان حواشي خليج فارس در ايران به وطن خود عشق مي ورزند و آن را منبع 
خ نشينها به چشم حسرت مي نگرند و آرزو دارند كه از نظر زندگي خويش مي دانند، ولي به پيشرفتهاي اقتصادي شي

نتيجة چندگانگي فرهنگي باعث گرديده است كه در نيم قرن گذشته، . اقتصادي با اعراب خليج فارس برابري نمايند
اين غربيها با هدف ايجاد اختالف بين ايرانيان و همسايگان ساحل نشين خليج فارس، نام آن را تغيير دهند و به آتش 

  .اختالف دامن بزنند
زبان و اقوام مختلف تشكيل شده است كه قرنهاست در  58به اين نكته اشاره كنم كه سرزمين ايران از   در خاتمه،

كنار هم زندگي مسالمت آميز داشته اند و اكنون نيز خواهان آن هستند و اكثريت هميشه احترام اقليت را داشته اند 
قليت ها هميشه حفظ شده و حتي معابد ساير اديان گاهي در جوار مساجد بنا شده كه و در دين مبين اسالم حقوق ا
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فرهنگ و تمدن ايرانيان است و اگر قرار شود كه هر قومي در گوشه اي از ايران بزرگ براي خود سازي   نشان دهندة
  .ديگر چيزي از اين كشور باقي نخواهد ماند. بزند، تحت تأثير بيگانگان قرار گيرند

  :هرست منابع و مأخذف
دفتر مطالعات سياسي و  نام خليج فارسي بر پاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافيايي،: 1381افشار سيستاني، ايرج

 .1381: بين المللي، تهران
خليج  اصالت نام خليج فارس به گواهي اسناد و مدارك ادبي، تاريخي و جغرافيايي، پژوهشنامة: 1383احمد، اقتداري،

 .87و  86شمارة  ، ضميمة كتاب ماه، تاريخ و جغرافيا،فارس
، پژوهشنامة خليج »منافع بريتانيا در خليج فارس، مروري بر مناسبات بريتانيا و حكومت زنديه«: 1383ناهيد، بهزادي،
 89و 88تاريخ و جغرافيا، شمارة   ضميمة كتاب ماه، فارس،

 .چاپ چهارم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي  ،)ه مي دانماز ايران چ(خليج فارس : 1382ناصر، تكميل همايون،
خليج، نقش استراتژيك تنگة هرمز، سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني   :1371حافظ نيا، محمدرضا، 

 .تهران ،)سمت(دانشگاهها 
مهوري وابسته به وزارت امور خارجه ج  ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،1370لرد كرزن در خليج فارس 

 .تهران چاپ اول، واحد نشر اسناد،  اسالمي ايران، بر پاية اسناد وزارت امور خارجه،
دفتر  مجموعه مقاالت سمينار بررسي مسائل خليج فارس،» خليج فارس در نقشه هاي كهن«:1369عباس سحاب،

 مطالعات سياسي و بين المللي، تهران
 . س اقبال آشتياني، تهران، دنياي كتابسه سال در دربار ايران، ترجمه عبا: 1368فوريه، 

 .، قضية ايران، ترجمه و اقتباس علي جواهر كالم بخش اول و دوم، تهران1335لردكرزن، 
ترجمه ابوالقاسم پاينده، شركت  تاريخ نوشته هاي جغرافيايي در جهان اسالم،: 1379كراچكوفسكي ايگناني يوليانوويج

 چاپ اول  انتشارات علمي و فرهنگي،
چكيدة مقاالت همايش بين المللي خليج  ،»طلوع و غروب پرتغاليها در روزگار صفويان«:1384رجعفري، حسين،مي

 فارس در گسترة تاريخ، اصفهان
، ترجمة سيد امير مرتضوي، مجموعه »يكپارچگي اجتماعي و چندگانگي در خليج فارس«:1372شهناز، نجم آبادي،

 تهران  فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،مقاالت دومين سمينار بررسي مسائل خليج 
اختالفات مرزي در خليج فارس، مجموعه مقاالت همايش بين المللي خليج : 1384عطارزاده مجتبي و باقري علي، 

 فارس در گسترة تاريخ، جلد سوم، انتشارات دانشگاه اصفهان
ين مسالة جزاير سه گانه، مجموعه مقاالت همايش نقش سياست ها استعمار بريتانيا در تكو: 1384مسعودنيا، حسين، 

 بين المللي خليج فارس در گسترة تاريخ جلد اول، انتشارات دانشگاه اصفهان
Ehlers, Eckart, (1980): Iran grundzuge einer geographischen landeskunde, wissenschaftliche 
buchgesellschaft Darmstadt.  
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