
  

  

  

  

  

 ةداليل مالكيت ايران برجزاير سه گان ،جغرافياي تاريخي وفارس خليججايگاه 

  ابوموسي تنب كوچك و تنب بزرگ،

  

  دكتر هوشنگ جباري 

  ت علمي گروه تاريخئعضو هي

  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  

  

  مقدمه

اكنان اطراف س  همواره مورد توجه ملل گوناگون بوده وفارس  خليجاز روزگاران كهن تا به امروز

 رفت و فنون دريانوردي آشنا شده وهمواره در تردد و با آن از نخستين انسان هايي بوده اندكه،

النهرين اولين راه   تمدنهاي بينة از دورفارس خليج .اند راني در آن اشتغال داشته كشتي و آمد

كتيبه هاي  ي از اسناد وچنانكه در تعداد زياد .دريانوردي و ارتباط بازرگاني دنياي قديم بوده است

 آن ةبابل دربار آشور و كلده، متعلق به دوره هاي گذشته تاريخي تمدن هايي مثل عيالم،

 نه تنها  پادشاهانهايي آمده كه همگي حاكي از عظمت اين دريا و اهميت آن نزد مردم و سخن

 امروز به صورت كه هم چون ي، بطور جهان آن روز بودهةبلكه ديگر نقاط شناخته شد اين منطقه،

حتي سياسي بوده  ارتباطي و بازرگاني و ميداني براي رقابت ميان آن دول در زمينه هاي تجاري و

كه به حق بايد يكي از شاهراه هاي بزرگ بازرگاني دنيا  را پرتردد اين درياي با عظمت و .است
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 ن سهمي عمده والنهري در تشكيل تمدن هاي كهن به ويژه تمدن هاي بين قديم به حساب آورد،

بنابراين هريك از اين تمدنها در طول حيات خود سعي  .حساس داشته است نقشي اساسي و

بازرگاني دست  داشته كه برآن تسلط يافته تا در پناه آن بتوانند به منافع سرشاري از تجارت و

دي داشته  قبل از هخامنشيان براي ايران از لحاظ تجاري وبازرگاني اهميت زيافارس خليج .يابند

البته اين ارتباط  .چنانكه اكثر نواحي به ويژه بخش مركزي ايران با آن در ارتباط تنگاتنگي بوده اند

سرزمين هاي  بلكه با ديگر نواحي و از لحاظ تجاري تنها منحصر به نواحي مختلف ايران نبود،

 يا اشياء فلزي زيرا با پيدا شدن قطعات عاج. جهان از جمله هندوستان نيز برقرار بوده است

ديگري كه عاج در آنها بكار رفته نشان از آن دارد كه سرزمين هند نيز از مزاياي تجاري 

مردم هندوستان با مردم سواحل و احياناً جزاير خليج در ارتباط فزاينده  مند بوده و  بهرهفارس خليج

 فارس خليججايگاه  گردد، اي در طول تاريخ بوده اند، لذا با توجه به آنچه در اين مقدمه ارائه مي

در ميان ملل مختلف همواره جايگاه رفيعي بوده كه نه تنها در ادوار گذشته بلكه امروز نيز از آن 

كه اگر چنين نبود استعمار در طول تاريخ حيات خود تا به امروز  بخوبي برخوردار بوده است

مقاله حاضر  بنابراين در .در خور نياز شديد خودش نمي ديد بدين صورت آن را مورد توجه و

اسناد و كتيبه  با تكيه بر جغرافياي تاريخي و  وفارس خليجسعي بر آن است كه با توجه به جايگاه 

جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي مطالبي  هاي مربوط به آن داليل حاكميت ايران بر

  .ارائه گردد

  

  فارس خليججغرافياي تاريخي 

 غربي اقيانوس هند و ةعمقي است برخوردار از آبهاي گرم كه در حاشي نام درياي كم فارس خليج

درياي عمان ه  هرمز بة تنگةكه بواسط 1جنوب شرقي ايران قرار دارد بين فالت عربستان ،جنوب و

 ةكيلومتر است كه از كرانه هاي جنوبي آن در دهان1000 طول ساحل آن تقريباً 2.متصل مي گردد

 هزار 250مساحت اين دريا را به اختالف تا  .در مجاورت ايران قرار دارد هرمز ةاروند رود تا تنگ

 58 كيلومتر و كمترين پهناي آن را 350 عرض آن را 3اند كيلومتر مربع در كتب مختلف نوشته

ناوديسي آن نزديك ايران است كه پس از عبور از  خط القعر اند،  هرمز نوشتهةكيلومتر در تنگ
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. شود كشيده مي» المسندم «ة هرمز به سمت ساحل شبه جزيرة تنگةطقجزاير تنب و فاو در من

اليه آن مصب  در منتهي را سواحل ايران بطور كلي پوشانده و شمال شرقي آن قسمت شمالي و

باشند از   به درياي عمان ميفارس خليج هرمز كه گذرگاه طبيعي ةتنگ 4.اروند رود قرار دارد

اي آبي جهان بوده،كه داراي اهميت استراتژيك بوده است زمانهاي قديم از مهمترين گذرگاهه

در قسمت هاي غربي بسيار   متر و80 تا 50 در قسمت هاي شرقي آن كه بين فارس خليجعمق 

 عالوه بر شرايط طبيعي نظر به فارس خليجكم عمق بودن  . متر مي رسد30به حداكثر كم عمق و

بيشتر به موازات   آن به وفور يافت مي شود،اينكه توده هاي مرجاني نيز كه در اعماق آبهاي

 زمين شناسان معتقدند كه هر قدر 5.اند شدت كاستهه  بفارس خليجاز عمق  لذا ساحل قرار دارند و

از بين النهرين به طرف ايران پيشروي كنيم زمين را جوان تر مشاهده خواهيم كه اين نشان از آن 

 فارس خليجبه  .شناسي است ي دوران سوم زمينپرداخته ها  از ساخته وفارس خليجدارد كه 

 بزرگ دائمي ةرودخانه هاي متعددي مستقيم يا غير مستقيم مي ريزند كه در ميان آنها تنها رودخان

  6. كارون استةرودخان  بهمن شير ازةشاخ كه به آن مي ريزد،

ه همگي به اين خليج در طول تاريخ از اسامي متعددي در نزد ملل مختلف برخوردار بوده ك  

به موجب اسناد موجود قديمي ترين نامي كه بر اين خليج نهاده اند  . مي باشندفارس خليجمعني 

را در كتيبه هاي خود قبل از ورود  معني رود تلخ مي باشدكه آشوريان آنه است كه ب» نارمرتو«

 بر جامانده كه آن  پنجم قبل از ميالد سند مهميةهمچنين از سد .آرياييها به فالت ايران نوشته اند

 DRAYA سوئز كه نام اين دريا را درياي پارسةكتيبه اي است از داريوش كبير در ترع

TYAHACHA PARSA AITYفارس خليجمسلماً منظور از درياي پارس همان   ذكر نموده و 

مجتهدزاده در اين باره . دانند  يونانيان ميةپرداخت كه بعضي اين اسم را ساخته و بوده است

گويد اين است كه نام خليج پارس را كه در بعضي منابع  آنچه آگاهي هاي امروز ما مي. نوسيد مي

را ثابت  را آنها انتخاب كرده اند من در پژوهشهايم خالف آن يا آن و  يونانيان مي دانندةساخت

در داريوش .  تمدن ايران را در اختيار نداريمةتنها مشكل اين است كه ما اسناد گذشت كرده ام،

من پارسي هستم و آمده ام تا دريايي «:  معروف خود كه در كانال سوئز كشف شده مي گويدةكتيب

اينجا روشن مي شود كه هخامنشيان تصوير  و »كه از پارس مي آيد را به رود نيل وصل كنم
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عدها با اينكه بيشتر آثار تمدن ايران باستان از ميان رفته ولي ب .درستي از جهان آن روز داشته اند

توجه داشته  تا بر اين اساس بايد. برخي از آنها را گردآوري كنند اعراب توانستند رومي ها و

بسياري از   تغيير نام خليج پارسي هستند وةباشيم كه تنها تعداد اندكي از اعراب درگير پروژ

سال  هاي كويتي در چنانكه يكي از روزنامه. كشورهاي عربي هرگز به اين موضوع نمي پردازند

عالوه بر اين داريوش درياساالر يوناني  8.»تغيير نام خليج پارس يك حماقت است« گذشته نوشت

 ةكسب اطالعات الزم دربار را كه اسكوالخ يا اسكيالخ نام داشت مأمور بررسي و خود

همچنين مردم اين ناحيه به تأسي از  .را به آن صوب اعزام داشته است  نموده و آنفارس خليج

ايان خود نيز در طي دوره هاي مختلف با اعزام افرادي كه به فن دريانوردي آشنائي داشتند فرمانرو

 9.حتي درياهاي مجاور را كشف نمايند  وفارس خليج ةد تا بسياري از نقاط ناشناختيدنموفق گرد

اما هرودوت مورخ يوناني قرن پنجم قبل از ميالد درياهاي جنوب غربي آسيا يعني از درياي احمر 

يعني درياي سرخ خوانده ) ERITHREA( يا اريتره )ERYTHROS(تا هندوستان را اري تروس 

فاويوس آريانوس  10. را نمي شناختهفارس خليجكه از اينجا معلوم مي شود كه اين مورخ يوناني 

به » سفرهاي جنگي اسكندر« دوم ميالدي مي زيسته در كتاب ةمورخ ديگر يوناني كه در سد

يا نئارك كه به امر اسكندر مقدوني از  )NEARKHUS( »نه آرخوس«وردي بنام مأموريت دريان

اشاره   روز طول كشيده رفته و146  كهفارس خليج  سند به درياي عمان وةطريق رودخان

 ةناميده كه ترجم )PERSICONKAITAS(» پرسيگون كاي تاس«كه او اين دريا را  نمايد، مي

مأموريت او موجب شد تا اطالعات  دي نئارك ودريانور 11.آن همان خليج پارس است

كه سلوكيان با استفاده از اين اسناد  جديدي از اين دريا نصيب اسكندر گردد بطوري زياد و

بازرگاني شديداً مورد  را براي كارهاي تجاري و  پي برده آنفارس خليجتوانستند به ارزش 

اين دريا كشتي هاي زيادي در رفت   گيرشمن درةگفته اين اساس بنا ب بر .توجه قرار دهند

 ة بوده كه بسياري از شهرهاي حاشيفارس خليج و آمد ميان هند و درياي احمر و

 پارس ةرا انطاكي از جمله بوشهر كه آن اند،  بدين مناسبت ايجاد گرديدهفارس خليج

مي زيسته  دوم قرن اول فبل از ميالد ةدان يوناني نيز كه در نيم  استرابن جغرافي12.گفتند مي
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 بطلميوس كه در قرن سوم بعد از ميالد بسر برده و كوپن توس كورسيوس رفوس و

)COPONTOUSCORSIOUSROFOUS( مورخ رومي كه در قرن اول ميالد زندگي 

عالوه بر سلوكيان  .بكار برده و نوشته اند همگي نام درياي پارس را در آثار خرد .كرد مي

جمله  اعتبار اين خليج نزد حكومت هاي ديگر من در دوره هاي بعد نيز شاهد ارزش و

  اهميت اين خليج وةاشكانيان در ايران مي باشيم كه چه اندازه فرمانروايان پارتي بواسط

 13. پادشاهي سرازير نمايندةاند منابع هنگفتي به خزان نيازشان به كسب درآمد از آن توانسته

يز اين خليج را درياي پارسي  ساسانيان نةهمچنين به موجب اسناد موجود در دور

 تا بنادر جنوبي فارس خليج هاي ايراني در اين زمان از درياي مكران و كشتي اند و هگفت مي

   14.رفت و آمد بوده اند چين و كشورهاي هندوستان و سيالن در

 قائل بودند كه براي حفظ حراست و تأمين امنيت فارس خليجساسانيان چنان اهميتي براي   

همچنين اصطالح التين سينوس پرسيكوس كه  15. آن،پادگانهاي نظامي داير كرده بودنددر اطراف

 گفتند، در اكثر زبانهاي جهان ترجمه شده همگي حاكي از آن است كه اين دريا را خليج پارس مي

عالوه بر نويسندگان و  .فارس ديده مي شود  واژگان اروپايي نام پارس وةكه در هم بطوري

 اسالمي نيز كه به ةتاريخي دور غير اروپائي در كتب جغرافيائي و پائي ونوشته هاي ارو

البحر الفارس يعني  هايي نامي از اين خليج به ميان آمده درياي پارس را بحر فارس، مناسبت

 يا بحر فارس خليجنويسان اسالمي قديم مفهوم  حتي تعدادي از جغرافي .درياي پارس ناميده اند

 درياي عمان و ،فارس خليجرا به تمامي درياي جنوبي ايران اعم از  ته و آنتر گرف فارس را وسيع

 فارس خليجنويس اسالمي كه نام  نخستين تاريخ اند اطالق نموده تعميم و در مواردي اقيانوس هند،

 ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن احمد خرداد به ةالمسالك و الممالك نوشت را در كتاب خود

در درياي فارس كه درياي بزرگي است به هنگام  :او مي گويد ساني مي باشد،معروف به خرا

 ةصورو ابن حوقل در  16مگر دوبار در سال جزر و مد نمي باشد) شب هاي مهتاب(طلوع ماه 

به طور مكرر گفتيم كه درياي فارس خليجي است كه از چين تا حدود بالد  :االرض مي نويسد

 كشورها ةزيرا فارس از هم .شود ر ميان اكثر ممالك فارس ناميده ميد كرمان امتداد دارد و و سند
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  بنابراين عالوه بر اسناد و17. داشتندي بيشترةپادشاهان آنجا در روزگاران قديم سلط آبادتر است و

 كهن سينوس ة واژ،بعضاً عرب جغرافيدانان و هاي اروپائيان در آثار مورخان و نوشته مدارك و

 ظاهر گرديد و فارس خليج عربي الخليج الفارس يا ةبه واژ )SINUS PERSICOUS(پرسيكوس

به اين نام   داده وفارس خليجرا به  جاي خود از قرن ده ميالدي تا به امروز نيز درياي پارس،

 استفاده از فارس خليج مهم در بعد جغرافياي تاريخي ة نكت18.عام گرديده است مشهور خاص و

از جمله زندگي  متفاوت در طي قرون و اعصار بوده است، تلف واين دريا است كه به طرق مخ

شناسي   باستانةگران حوز كاوش انسان در سواحل آن است كه براساس تحقيقات انسان شناسان و

تدريج شامل ه رسد كه ب مي  هزار سال قبل از ميالد8 تا 7معيشت در اين ناحيه به  آثار زندگي و

اي   مورخان نخستين مردمان اين ناحيه تيرهةبه گفت .هرين بوده استالن  بينةتمدنهاي مهمي در ناحي

ها به اين سرزمين به هندوستان مهاجرت  يياز دراويدي هاي هندوستان بوده اند كه با ورود آريا

آشنائي ملل  19.سپس ايالمي در اين ناحيه سكني گزيدند نژاد و دنبال آن مردم ساميه ب كردند و

 موجب رونق تدريجي تجارت در اين فارس خليجنشينان  ط آنها با ساحلارتبا تماس و مختلف و

زيرا بر اثر اين روابط  سپس با نواحي دورتر از جمله هندوستان و مناطق ديگر گرديد، ناحيه و

اشياء ديگر بدست آمده كه خود  آثاري حاوي بعضي دست ساختها از عاج فلز وشكل مهر و

 ن منطقه در دوره هاي مختلف تمدني خويش با هنديها وحاكي از اين است كه مردم ساكن اي

 و اما در پايان بحث مربوط به 20اند ستد بوده و داد ديگر اقوام ملل و جوامع بشري در ارتباط و

 ذكر اين نكته ضروري است كه اهميت اين آبراه مهم بيشتر به فارس خليججغرافياي تاريخي 

 هرمز اين صورت ة هند است كه از طريق تنگاقيانوس جهت ارتباط آن با درياي عمان و

  21.پذيرد مي

  

 تنب كوچك و ابوموسي در بررسي جغرافيائي و اهميت استراتژيك جزاير ايراني تنب بزرگ،

  فارس خليج

را در  تعدادي از جزاير مهم آن  وفارس خليج سواحل شمالي ةاز آنجا كه كشور ايران تقريباً هم

اعتباري كه دارا مي باشند   ارزش وةدر مالكيت خود دارد و بواسطاعصار تا به امروز  طي قرون و
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اين  بعضي همسايگان آن موجب اختالف بوده اند، لذا شايسته است كه در همواره ميان ايران و

مدارك تاريخي و اهميت مسئله به تجزيه و تحليل در مسائل آنها پرداخته  مورد با توجه به اسناد و

 شناخته شده كه ة جزير150فارس خليجاليه   هرمز تا منتهيةنان از تنگدا  جغرافيةبه گفت .شود

سر از آب بيرون مي آورند و يا  صورت مقطعي،ه بعضي كوچك و صخره اي يا شني است كه ب

 خشكي در نقشه هاي ة دوري از مناطق مسكوني و عدم ارتباط با آنها تنها به عنوان تكةبه واسط

يان اين همه جزاير طبق آنچه كه مشهور است شش جزيره از از م. جغرافيائي مشخص شده اند

هنگام، تنب بزرگ،تنب  -هرمز -الرك -قشم «:ارزش و اعتبار باالئي برخوردارند كه عبارتند از

 ة قابل ذكر دربارةاما نكت  و22.فواصل كوتاهي از يكديگر قرار دارند كه در» كوچك و ابوموسي

اعتبار آنها  ين جزاير داراي اهميتي يكسان و برابر نبوده و اة فوق اين است كه همة گان6جزاير 

 وسعت و منابع آب شيرين و يا مسكوني بودنشان نمي باشد بلكه نقشي را كه اين جزاير ةبواسط

آنان را گاهگاه  .گيري و استقرار نيروهاي نظامي ايفاء مي كردند به ويژه در گذشته به سبب موضع

چنانكه اهميت ارتباطي اين جزاير . دنيا معرفي مي نمايد تژيك دربه عنوان نقاطي حساس و استرا

خارك   بحرين،ةبراي مثال جزير رونق يا اعتبار آنها بوده و به ويژه در گذشته به سبب معروفيت و

اين جزاير براي دريانوردان و تجار ايستگاه هاي حساس دريائي به شمار . و هرمز از آن جمله اند

تجار نيز  ها، دريافت خدمات تعميراتي كشتي و گرفتن در سواحل آنها ومي آمدند كه ضمن پهل

همچنين تراكم جزاير در خليج نيز يكسان .  كاالهاي خود فرصتي مي يافتندةعرض براي تجارت و

 بسيارزيادتر است تعداد جزاير  نيست، به نحوي كه در قسمت هاي شمالي آن كه عمق دريا

 باز و باارزش مي باشند هاي طبيعي جالب و جاذبه امكانات وكاهش مي يابد كه در عوض داراي 

 تعداد قليلي مسكوني و  وجود دارندفارس خليجبزرگي كه در   جزاير كوچك وةاز ميان مجموع

يا به عنوان مناطقي كه نقش راهنما را براي دريانوردان  مابقي به صورت فصلي مورد استفاده و

 بحرين تنها جزيره اي است كه بعنوان يك فارس خليجوني از جزاير مسك .دارند مطرح مي باشند

شهرت  پااليشگاه نفت بسيار مهم و بودن مرواريد و  داراةو بواسط كشور از آن ياد مي شود

 متعلق به ي تعدادفارس خليجدانيم از جزاير واقع در  اما همانگونه كه مي. جهاني يافته است

تعدادي از آنها منجمله سه  هاي عربي و نشين خكشورهاي ساحل جنوبي آن يعني دولتها و شي
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كه است  هرمز متعلق به ايران ة تنگةتنب بزرگ و تنب كوچك در نزديك دهان  ابوموسي،ةجزير

   23. هر يك بحث مختصري خواهد آمدةدربار

 46 در 24بابا موسي مي نامند بن موسي و  ابوموسي كه آن را بوموسي،ةجزير : ابوموسية جزير-1

 كيلومتر از سواحل 67 و) بندر لنگه( كيلومتر از سواحل ايران 67  سيري وةي جزيركيلومتر

به  قول افشار سيستاني كوه حلواه ب  متر و60 آن تا سطح دريا ة بلندترين نقط25.شارجه فاصله دارد

اين جزيره نسبت به تنب بزرگ .  كيلومتر مربع است15وسعت آن  و 26باشد  متر مي1011ارتفاع 

 يكسان شارجه آن تا سواحل ايران و ة از مساحت بيشتري برخوردار است و فاصلو كوچك

 فارس خليج قوسي ايران در ة جزير6ترين جزيره در ميان  اين جزيره به عنوان غربي .است

 .شود  تلقي ميفارس خليج ة زنجير دفاعي ايران در دماغةاز لحاظ دفاعي آخرين حلق. باشد مي

از هرمز از اهميت خاصي  شي آن در كنترل ترافيك دريايي بعدالجي همچنين موقعيت سوق

 ابوموسي به واسطه دارا بودن ذخاير اكسيد آهن قرمز نيز ارزش و اعتبار ةجزير 27.برخوردار است

 ابوموسي از يكطرف داراي نقشي سياسي و استراتژيكي و از سوي ديگر ةجزير .بااليي دارد

بنابراين براي حفظ  .ت قاره به تعداد زيادي توسعه دهدفال بر توانسته است حاكميت ايران را

در  اكثر مردم ابوموسي ايراني و .حاكميت ايران تحكيم موقعيت در اين جزيره ضروري است

مركز ابوموسي  .اند اصل از بندر لنگه و مردم عرب آن از اصل سوداني كه از شارجه به آنجا رفته

  28.شهرستان ابوموسي است

. خوانند تل مار مي و تنب مار بزرگ،  تنب بزرگ كه آن را تنب مار،ةجزير :بزرگ تنب ة جزير-2

 50 قشم و در ةدر جنوب جزير رأس الخيمه و شمال ابوموسي و در مشرق تنب كوچك و

جمعيت آن معدود و شامل ايرانياني .  كيلومتري امارات قرار دارد82در  كيلومتري بندر لنگه و

 اند كه از دبي به آنجا مهاجرت كرده و قاسم  بنيةاعراب آن از قبيل لنگه واست كه در ابتدا از بندر 

جمعيت آن  خشك است و زار و سطح اين جزيره شن 29.هيچ ارتباطي با امارات متحده ندارند

 هرمز ةزيادي تا تنگ  نسبتاًة تنب بزرگ چون فاصلةجزير .اعراب است اي از ايرانيان و آميخته

اي پراهميت  ولي از لحاظ استراتژيك حلقه  آن به تنهايي زياد نمي باشدارزش استراتژيك دارد،

  30.است
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اي  جزيره گويند، نيز مي تئب بار و تمب مار تنب كوچك كه آن را بني مار،:  تنب كوچك-3

در جنوب بندر لنگه   كيلومتري مشرق تنب بزرگ و12 كيلومتر مربع كه در 2است با مساحت 

تا ابوموسي   كيلومتر و92  كيلومتر و رأس الخيمه در امارات50ا بندر لنگه  آن تةفاصل و قرار دارد

از تنب بزرگ از  اين جزيره نيز بعد .مرطوب است آب و هواي آن گرم و . كيلومتر مي باشد70

 واقع فارس خليج ارتباطي در ورود به ةزيرا به عنوان يك نقط .اهميت خاصي برخوردار است

و  ها درآمد كش راه اصلي نفت و ر خط مياني فالت قاره واقع مي باشندهر دو تنب دركنا 31.است

اي براي تنب بزرگ   پشتوانهةاز نظر استراتژيكي تنب كوچك به منزل . هرمز هستندةشد به تنگ

 به هر حال موقعيت اين سه جزيره به آن درجه از اهميت است كه هر كشوري آنها را در 32.است

در صورت  جهان نظارت نموده و  ارتباطات خاورميانه وةي تواند بر كليم اختيار خود داشته باشد،

  .البته پذيرش هر ريسكي آن را مختل سازد تمايل و

  

  تنب كوچك و، تنب بزرگةجزاير سه گان  وفارس خليج حاكميت ايران بر سوابق مالكيت و

  ابوموسي

ايرانيان  .دهند اي موجود نشان ميه اسناد و كتيبه شناسي و باستان چنانكه از بررسي هاي تاريخي و

 سكني فارس خليجسرزمين هاي چسبيده به سواحل  نژاد از اولين اقوامي بودند كه در پارسي

آن نواحي و سپس با گسترش آن در ديگر  موفق به تشكيل حكومت هخامنشيان در گزيده و

آن را  درياي جنوبي،  وآنها به مناسبت نزديكي و ارتباط مستقيم با ايران. نواحي ايران گرديدند

كه اسناد  جزايراش حاكميت يافتند، به طوري بنادر و تدريج بر آن وه و ب 33 ناميدنددرياي پارس

 ت كه مدعيات سالطين اين سلسله چون كورش و اساين مدعا هاي متعددي گواه بر كتيبه و

وبي ايران يعني در تمام دوران فرمانروائي خود حاكميت ايران را بر نواحي جن داريوش كبير

هاي ديگر مثل پارتيان به ويژه با   سلسلهةاز آن به بعد در دور . مسلم گردانيده بودندفارس خليج

قرن دوم پيش از ميالد تسلط اشكانيان نيز بر آبهاي جنوبي امري  روي كار آمدن مهرداد اول در

ود تا سرزمين هاي خشك ت آن نبئزيرا اعراب را در آن زمان جر كامالً پذيرفته گرديد، بديهي و

 ساسانيان نيز ةپس از پارتيان در دور .نموده به مرزهاي ايران نزديك شوند بياباني حجاز را رها و
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بنابراين با توجه به   اردشير بوده است،ةبنادر آن جزئي از كور جزاير و  وفارس خليجتمام سواحل 

جزاير   وفارس خليجكه تسلط ايران بر شود  مالحظه مي اسناد و مدارك تاريخ ايران پيش از اسالم،

حتي آن زمان كه حاكم بحرين در زمان اردشير بابكان سر  باشد، بديهي مي آن امري انكارناپذير و

فرزند خود شاپور را به حكومت آنجا  به آنجا لشكر كشيد و از فرمان ايران برتافته بود،

 لط اعراب بر آبهاي جنوبي، اسالمي نيز پس از مدت كوتاهي از تسةدر دور 34.برگماشت

 را به تصرف خود فارس خليججزاير  حكومتهاي مستقل ايران مانند ديليمان تمام سواحل و

بحرين مسلم  قشم و سيراف، كيش، درآورده حاكميت ايران را بر آنها مانند بندر هرمز،

ه ميان سند جزايري ك :گويد  هجري مي7 دان قرن جغرافي  حمداهللا مستوفي مورخ و35.گردانيدند

 36.ترين آنها قشم و بحرين هستند درياي پارس واقعند به پارسيان تعلق دارند كه بزرگ و عمان و

سواحل و جزاير ايران تا ورود درياساالر پرتغالي آلفونسو دو   وفارس خليجحاكميت ايران بر 

  وفارس خليجسراسر اما از اين سال به بعد   ميالدي ادامه داشت،1507تا سال  آلبوكرك به آن دريا

 سال 100جزاير آن به مدتي بيش از بنادر و قسمتي از اقيانوس هند و بحر احمر و درياي عمان و

در طي اين سالهاي طوالني كه مصادف با حكومت صفويان در  . آنان بوده استةدر زير سلط

تثبيت  شان با همسايگان و درگيري  مشغله هاي پادشاهان اين سلسله وةايرانيان بواسط ايران بود،

 ةگسترش سلط  غافل شده موجب گرديد تا پرتغاليها در تصرف وفارس خليجحكومت از كار 

 ميالدي كه شاه عباس از 1602استعماري خود به جوالن در اين دريا پرداخته تا آنكه در سال

يائي انگليس بر  شده به كمك نيروي درفارس خليجمتوجه  درگيري با عثماني ها فراغتي يافته بود

 بدين ترتيب 37.را بر آبهاي جنوبي مسلم گردانيد تسلط خود پرتغاليها فائق گشته حاكميت و

 تنب ة از جمله سه جزيرفارس خليجايرانيان تا آغاز قرن نوزدهم ميالدي بر بسياري از جزاير 

 1819سال  يعني در 19اما از آغاز قرن  .كوچك و ابوموسي حاكميت بالمنازع داشتند بزرگ و

دولت انگليس را به  ميالدي انگليسيها موفق شدند ناوگاني مركب از ناوهاي كمپاني هند شرقي و

 آنها نيز با ةنشاند حاكم دست  اعزام نموده وفارس خليجسركوبي شورشيان به   حفظ امنيت وةبهان

توانست  قواي انگليس در مدت كوتاهي 38.قواي كمكي به آنها ملحق گرديد اعزام ناوگان و

شكست داده و آن امارت  بودند نيروهاي شيوخ امارات كوچك قواسم را كه همواره با آنها درگير
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تجزيه كرده ) رأس الخيمه ابوظبي، فجيره و شارجه، عمان، ام القوين، دبي،( را به هفت شيخ نشين

ب شيوخ دولت انگليسي با سركو قرار دهد استثمار خود در استعمار و آنها را تحت الحمايه و

 تنب كوچك و  ايراني تنب بزرگ،ة از جمله سه جزيرفارس خليججزاير  توانست برخي از

 سركوب شورشيان كه ةانگليسي ها عالوه بر تصرف اين جزاير به بهان. ابوموسي را تصرف نمايند

ت گران«به بندر لنگه پناه برده بودند به آن بندر حمله نموده اما در همان حال فرمانده انگليسي 

شاه عمليات نظامي انگليسي را توجيه  طي نامه اي به دربار فتحعلي) GRANT CAYER(» كاير

موجب شد انگليس در تجاوز به بنادر ايران تجديد نظر  كه برخورد قاطع ايران در اين مورد، نمود،

 هاي استعماري و هدف انگليسي ها همواره اينگونه اعمال و 39.نموده از آن كار منصرف گردند

حفظ امنيت  را مبارزه و مقابله با دزدان دريايي و اشغال جزاير آن  وفارس خليجتسلط بر  سلطه و

اغلب به اطالع دولت ايران مي رسانيد كه مفهوم آن مشروع جلوه  و  عنوان مي كردفارس خليج

م اما دولت ايران مكرراً نسبت به انجا. كسب موافقت از دولت ايران بوده است دادن عمل خود و

-1925-1913-1904-1845به خصوص اشغال جزاير ايراني طي سال هاي  اينگونه اعمال و

 حاج ميرزا آغاسي 1845 در سال 40. اعتراض نموده است1928-1933-1943-1949-1953

 فارس خليجصدر اعظم ايران با صدور اعالميه اي صراحتاً بر ايراني بودن جزاير ايراني واقع در 

 اين است كه اصوالً اين جزاير مانند فارس خليجابل توجه در مورد جزاير  قة نكت41.تأكيد كرد

به  و بسياري از جزاير ديگر در گذشته به علت فقدان شرايط الزم براي زيست فاقد سكني بودند

وابستگي سياسي بر آنها از جانب هيچ دولتي به  اجتماعي و همين دليل ادعاي تبعيت نژادي و

همچنين احياناً جمعيت كمي هم كه در آنجا بسر مي بردند، از  . بودصورت جدي مطرح نگرديده

 ةاكثراً شناسنام) ش1306(1925پس از تصويب قانون سال طوايف قواسمي بندر لنگه بوده كه 

  ميالدي غير از ايرانيان و19 بنابراين از حيث تاريخي قبل از قرن .ايراني دريافت كرده بودند

 سابقه تصرف ومالكيت بر سه جزيره مزبور را ندارد ودر زمان دولت ايران هيچ دولت ديگري

 ها وجود خارجي نداشتند تا ادعاي حاكميت و نشين  انگليسي ها هنوز شيخةاشغال جزاير به وسيل

 ميالدي نيروي دريايي انگليس با استفاده 1904در سال . مالكيت بر جزاير را عطف به ماسبق كنند

نفوذ روز افزون روسها  از اش از ژاپن متحمل و يه رقيب ديرينهاز فرصتي كه در پي شكست روس
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 هرمز را به اشغال خود ةتصميم گرفت پيشدستي كرده جزاير ايراني تنگ در ايران نگران بود،

تعداد ديگر را در حاكميت شيوخ قاسمي سند قرار  آنها چند جزيره را در كنترل مستقيم و. درآورد

 مال حتي پرچم ايران را از باالي اماكن اين جزيره پائين كشيده وبه دنبال اينگونه اع دادند و

در اين زمان ايران كه درگير قيام هاي عمومي . مأموران گمرك ايران را نيز از جزاير اخراج نمودند

 اطالعي فارس خليجتصرف جزاير خود در  از تجاوز آشكار و سرگرم مسائل داخلي خود بود و و

) MOSIO DAMBERTEN( از سوي مسيودامبرتن 1904 ريل سالبه ناگهان در آو .نداشت

كه به جاي  بلژيكي مدير گمرك جنوب ايران كه به جزاير سفري نموده بود اطالع حاصل كرد

دنبال اين وقايع طي ه ب. جزاير مورد بحث پرچم هاي بيگانگان برافراشته شده اند پرچم ايران در

الدوله نخست وزير وقت ايران انجام شد  عين رد نيچ ومذاكراتي كه بين وزير مختار انگليس سرها

طرفين توافق كردند تا رسيدن به يك راه حل سياسي از هرگونه اقدام عملي جديد در اين مورد 

 حاكم شارجه نيز به انعقاد اما چون اشغال انگليسي ها بر جزاير طوالني شد و .خودداري نمايند

 فارس خليجمن اعتراض به انگليسي ها به رئيس گمرك دولت ايران ض. فوق پايبند نشد قرارداد

اعتراضات شديد ايران به  41.دستور داد تا پرچم دولت ايران را در جزاير فوق برافراشته دارد

نشين ها در جزاير بازتاب گسترده  انگليس در خصوص برافراشتن پرچم اين كشوردر بعضي شيخ

 اين جزاير و ةهر حال چون بحث دربار ب43.اي در روزنامه هاي غرب از خود بجاي گذاشت

هم   آنةپائين كشيدن پرچم ها بسيار طوالني است و مذاكرات دربار سر آن و باال و حاكميت بر

 و )كالويوس دو سال طول كشيد تنها مذاكرات بين تيمورتاش و( .تر از آن بوده است طوالني

انگليسي  ر ميان نمايندگان ايران وهاي مكر فصل آن در نشست پيشنهادهاي متعدد نيز براي حل و

اي ميان  نامه ل تفاهمفصاز مذاكراتي م  بعد1971 نوامبر سال 29به جايي نرسيد، سرانجام در 

تنب كوچك به حاكميت   تنب بزرگ وةطرفين بعمل آمد كه طبق آن مقرر گرديد كه دو جزير

قسمت جنوبي  يار ايران و همچنين بخش شمالي ابوموسي در اخت.مستقيم ايران بازگردانده شود

.  مشترك در مورد ابوموسي برقرار شدةبدين ترتيب نوعي ادار .آن توسط حاكم شارجه اداره گردد

 بين ايران و  ماده تنظيم شد كه در حقيقت توافقي بود6 اين يادداشت تفاهم در يك مقدمه و

 يك هفته از 44.رديدآن حاكميت هيچ يك از طرفين در مورد ابوموسي مشخص نگ بريتانيا كه در
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اعالم كرد براي جلوگيري   فوق نگذشته بود كه حاكم شارجه بر موقتي بودن آن تأكيد وةنام تفاهم

 كشور عربي در حمايت از ادعاي 21 ،با اعالم موضع شارجه. از خونريزي به آن تن داده است

مان ملل متحد در  چند كشور عربي به شوراي امنيت سازةگيري سرسختان با پي نشين و اين شيخ

 ميالدي تشكيل شد كه پس از 1917 دسامبر 9شورا در  مورد اشغال اين جزاير توسط ايران،

قرار بر آن شد كه موضوع از ) عبدالرحمن ابي فرح(ل به پيشنهاد نماينده سومالي فصمذاكرات م

را  لذا امارات متحده هم كه جانشين شارجه شده بود آن و گيري شود طريق ديپلماتيك پي

رسيده و ادعاها همچنان نكه تاكنون اين مذاكرات بجايي  با انجام مذاكره موافقت نمود، مسكوت و

  45.باقي است

  

  نتيجه 

  در هر مورد و1971 تا 1940هايي كه از سال  اعتراضيه كتيبه ها و  اسناد وةبدين ترتيب با مطالع

ابوموسي از جانب ايران بعنوان مالك  برداري از معادن آكسيد آهن جزاير تنب و بهره حتي اجاره و

تحقيقات اساسي در اين مورد  رأس الخيمه و شيخ نشينهاي شارجه و جزاير به انگليس ها و

ادعاي حاكميت هر  تأييد بسياري از كشورهاي جهان و داليل موجود، توسط سازمان ملل متحد و

  : است زيراايران بر جزاير مورد بحث غيرقانوني و غير قابل قبول كشوري جز

عربستان دولت   جز دولت عمان وفارس خليجانگليس در   قبل از ورود نيروهاي پرتغالي و-1

رأس الخيمه دولت نبوده اند تا ساكنين  شيخ نشينهاي شارجه و و عربي ديگري در منطقه نبوده

 ارسف خليجكه اكثر جزاير  در حالي معدود عرب ابوموسي فرضاً تابعيت آنها را داشته باشند،

تنب كوچك در تملك و حاكميت ايران  تنب بزرگ و جمله سه جزاير ايراني ابوموسي، من

حاكم شارجه نيز از   قاسمي وةلذا استناد شارجه مبني بر اينكه ساكنين ابوموسي از طايف اند، بوده

 همين طايفه بوده نمي تواند دليلي بر تابعيت سياسي دولتي باشد كه سال ها بعد تأسيس گرديده

  .است

س الخيمه بارها منعكس شده كه بريتانيا اين سه جزيره أر هاي شارجه و نشين ادعاي شيخ در -2

ها  نشين حال اگر انگليس بدان جهت كه اين شيخ داند، نشين مي را متعلق به اين دو شيخ
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نسته هاي مذكور دا نشين براي حفظ منافع خود گاهاً آنها را متعلق به شيخ  آن بوده وةالحماي تحت

 هاي رسمي و  در نقشه1898 تا 1770از سال انگليس خصوصاً كشورهاي غربي عموماً و .است

 اسناد رسمي خود و تأليفات نويسندگان و نيز نمودارهاي هيدروگرافيك و غير رسمي و

دريانوردان كه هم اكنون نيز در آرشيوهاي وزارت خارجه موجودند با مطرح كردن موضوع 

در قلمرو ايران به حساب آورده   آن جزاير را اشغال و تحت حاكميت وسرزمين هاي بالصاحب

  .است

رأس الخيمه   يكي ديگر از داليل ادعايي دولت امارات متحده نزديكي اين جزاير به شارجه و-3

 تنب ةزيرا با توجه به نقشه هاي موجود دو جزير .است كه اين موضوع نيز اشتباه محض است

 ة ابوموسي هم در نزديكي جزيرةجزير يران بسيار نزديكتر بوده وكوچك به سواحل ا بزرگ و

 نسبت به بندر لنگه و  كيلومتري آن واقع و40 كمتر از ةسيري يكي از جزاير ايراني در فاصل

  46.اي يكسان دارد شارجه فاصله

گذشت  توسط خود و) ابوموسي(رأس الخيمه اشغال اين جزيره  هاي شارجه و نشين  شيخ-4

مسلم است كه اشغال .  از اين اشغال را دليل حاكميت خويش بر جزاير سه گانه دانسته اندسالياني

اين بهانه كه آنها  و حاكميت باشد هر چند وقت هم كه از آن بگذرد نمي تواند دليل بر مالكيت و

 زيرا در شود، المللي دليلي بر حاكميت محسوب نمي عرف بين عرب زبان بوده اند در حقوق و

هاي مختلف  نيز در كشورهاي ديگر قوميت ترك وكرد و ايرانيان عرب زبان،  مختلف ايران،نواحي

 پس با توجه به شرايط جغرافيايي و .له نيازي به توضيح نداردئوجود دارند لذا واهي بودن اين مس

 د،چند مورد كوتاه ارائه گردي به داليلي كه مختصراً در  تاريخي اين جزاير از نظر سياسي وةسابق

قانوني ندارد و آنها نيز تا   محمل حقوق وفارس خليجادعاي حاكميت بعضي از شيخ نشينهاي 

اما با پيدايش موقعيت هاي  .مستمر نبوده اند سال هاي اخير پيگير موضوع بصورت جدي و

  از قبيل صيد مرواريد ودسترسي به ديگر منابع دريايي آن و كشف نفت،فارس خليججديد براي 

چنانكه  .جزاير واقع واقف گرديدند  وفارس خليجيگانه به خصوص انگليس بر اهميت قدرتهاي ب

بعداً به صورت پايگاه هاي نظامي مورد  ابتدا بعضي از اين جزاير را بعنوان يك مركز تجاري و

اين وضعيت همچنان ادامه داشت تا بعد از جنگ جهاني دوم كه انگلستان  .دادند برداري قرار بهره
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لذا نيروهاي خود را از   سياسي جهان عقب نشست وةاز صحن .صدماتي كه ديده بودبه لحاظ 

 اين نقاط تخليه و واگذاري سه ةخارج فراخوانده به تخليه از نقاط جهان اقدام نمود، كه از جمل

سكونت تعدادي از ساكنين  و  مورد بحث به ايران در قبال جدا شدن بحرين از آن كشورةجزير

برافراشتن پرچم  سي در مساحتي در حدود جزيره با حفظ حاكميت مطلق وعرب زبان ابومو

همچنين براي امنيت داخلي اتباع معدود شارجه در ابوموسي با . ايران در اين مكانها بوده است

اما اين امر موجب . موافقت ايران يك پاسگاه انتظامي از جانب شارجه در آن جزيره مستقر گردد

ويزي اابوموسي به عمد همواره به عنوان يك معضل اساسي دست ر سه گانه،گرديد تا از ميان جزاي

 ةبعضي دولتهاي عربي باقي مانده به واسط براي ايجاد اختالف از جانب استعمارگران اروپايي و

 جديدي بين ايران دولت امارات ةاز گاهي بتوانند به تحريكاتي در آن نقطه دامن زده، غائل آن هر

جزاير   وفارس خليج كلي بحث اين است كه نام ةنتيج  پايان بخش و47. نمايند عربي ايجادةمتحد

داليلي گفته شدند اين   مدارك وة با تكيه بر همفارس خليجبسياري از جزاير ديگر در  سه گانه و

همچنين دريايي كه در جنوب ايران واقع است  و است كه جزاير سه گانه به ايران تعلق دارند

 نام داشته و همانگونه كه تاريخ و فارس خليجسپس  ال پيش درياي پارس و س2500حداقل از 

سنگ نبشته هاي كشف شده نشان مي دهند اين دريا از زمان داريوش كبير به جهت اهميتش 

 .گيري وشناخت در حد علوم و دانش دانشمندان آن روزگار بوده است مورد توجه بررسي اندازه

نام  در آوردن تاريخ دنيا يد طواليي داشته اند نخستين بار ريربه تح به عالوه يونانيان كه در

در كتب خود ذكر ) درياي سرخ(خليج عربي را بر درياي احمر  درياي پارس و بر  رافارس خليج

بنابراين نام  .اند  بكار بردهفارس خليجم را به نام جغرافيدانان مسلمان عرب هم اين دو نا. اند كرده

 ةهم از كهنترين زمانها تاكنون پذيرفته شده و  دنيا وة زبانهاي زندةر هم دفارس خليججاويدان 

لذا شايسته است كه هم  خوانند، ملل جهان اين درياي ايراني را به زبان خود خليج پارس مي

با توجه به دسيسه هاي استعماري استعمارگران  بصيرت و همسايگان ما با هوشياري و كيشان و

راه  خوده حاكميت ايران بر جزاير سه گانه ترديد ب  وفارس خليج نام در پذيرش حقايق تاريخي

  .سود سعادت و آرامش خود بدانده دولت ايران را ب  خويش با ملت وةروابط دوستان و ندهند
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  منابع
 .1378ققنوس  تهران،، ثاقب فرةترجم ،هخامنشيان آملي، -
  .1349 فرهنگ ايران، انتشارات بنياد  ح مسعود،ةترجم تهران، به اهتمام دخويه، ،مختصرالبلدان ابن الفقيه، -
  .1348 نشر كتاب، انتشارات بنگاه ترجمه و تهران، ، النظارةتحف ابن بطوطه، -
  .1365،  امير كبير،تهران  حين قره چانلو،ةترجم ،الممالك المسالك و ابن خردادبه، -
  .1345 د فرهنگ ايران،انتشارات بنيا تهران،  شعار،ر جعفةترجم ، االرضةرصو ابن حوقل، -
  .1365 امير كبير، تهران، تعليق حسين قره چانلو، و ،ترجمهاالعالق النفيسه ابن رسته، -
  .1376 اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، جغرافياي تاريخي درياي پارس، ايرج، افشار سيستاني، -
  .1345  انتشارات ابن سينا،، تهران،فارس خليج احمد، اقتداري، -
  .1345، پژوهشگاه علوم انساني هران،ت ،فارس خليج بدالرضا،ع مير ابراهيمي،ا -
  .1347 نشر كتاب، انتشارات بنگاه ترجمه و تهران، به تصحيح ايرج افشار، ،الممالك المسالك و اصطخري، -
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  .1362 تهران، ، المعارفةداير البستاني،-
  .1362 ،فرهنگي علمي و  تهران،، محمد مقدمة ترجم،تاريخ شاهنشاهي هخامنشي اوسته ات،-
  .1380  چاپ دوم،، پژوهشهاي فرهنگيدفتر ،فارس خليج ناصر، تكميل همايون، -
  .1371، انتشارات سمت، تهران، هرمزةنقش استراتژيك تنگ  وفارس خليج محمدرضا، حافظ نيا، -
  .2537 سحر، رجب نيا، تهران،  مسعودةترجم ،پارتيان دياكونف، -
  .1367 انتشارات دانشگاه اصفهان،  اصفهان،،فارس خليججغرافياي طبيعي  ،.ح .م رامشت، -
  1364،تهران،امير كبير تاريخ مردم ايران قبل از اسالم عبدالحسين، كوب، زرين -
  .14670 ةشمار ،1371 ديماه 15سه شنبه  ،كيهان ، در اهتزاز بوده است1971مقاله پرچم ايران در  صدرا،علي، -
 .1371 ديماه 15 سه شنبه 14670، ةشمار ،كيهان ةروزنام جزاير،  وفارس خليجقشه  -
   .1345 ابن سينا، تهران،  رشيد ياسمي،ةترجم ،زمان ساسانيان ايران در آرتور، كريستن سن، -
 .1364 فرهنگي، علمي و تهران،  محمد معين،ة ترجم،ن از آغاز تا اسالمرادر اي ،گيرشمن -
  .1336 انتشارات طهوري، تهران، ،وبنزهه القل حمداهللا، مستوفي،-
  .1349 نشر كتاب، بنگاه ترجمه و تهران،  ابوالقاسم پاينده،ةترجم ،االشراف التنبيه و علي، مسعودي، -
ـ،  -   .1344 نشر كتاب، بنگاه ترجمه و تهران،  ابوالقاسم پاينده،ةترجم ،مروج الذهبــــــــــــ
  .1384 خرداد 7شنبه   شرق،ةروزنام ،خ در طول تاريفارس خليجنام  مجتهدزاده، -
  .10/1379 ش ،فصل مطالعات راهبردي ،فارس خليج اخير شوراي همكاري ةتحليلي بر بياني  عباس،،ملكي -
  .1336  طهوري،ةكتابخان تهران، به تصحيح منوچهر ستوده، ،حدود العالم من المشرق الي المغرب مؤلف مجهول، -
  .1345 كتابفروشي زوار، تهران، يح محمد دبيرسياقي، به تصح،سفرنامه ناصر خسرو، -
 .14670 ة شمار،كيهان ةبه نقل از روزنام ،285-1ج  ،فارس خليجاسناد  ،وزارت امور خارجه -
  . ، سال دوم8ة  شمار،التيني متون يوناني و  درفارس خليج زارت امور خارجه،و -
چاپ ، 1 جلد، ... و آرام، احمد ،ق زمين گاهواره تمدنتاريخ تمدن ويل دورانت تاريخ تمدن مشر ،ويل دورانت -

  .1367 ،سازمان انتظارات و آموزش انقالب اسالمي دوم، تهران،
  .1348، نشر كتاب بنگاه ترجمه و  محمد سعيدي،ة ترجم،فارس خليج نولد،ر آ،ويلسون -
  .1377  اميركبير،،تهران وشه،حسن ان ،2قسمت  جلد دوم،  كمبريج،،تاريخ ايران ديگران، احسان و ار شاطر،ي -

  


