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خليج فارس به عنوان شاهرگ اصلى تجارت ايران با درآمدهاى اقتصادى 
حاصل از آن در طول تاريخ نقش كليدى در رونق بازار معيشتى ايران و 
كشورهاى حاشيه داشته است. هرگونه تحولى بر اثر عوامل بيرونى و درونى 
بر وضعيت اقتصادى اين منطقه نيز تأثيرگذار بوده است. درخصوص  طبعاً 
ويژگى ها و اهميت استراتژيكى اين منطقه در تاريخ ايران تاكنون تحقيقات 
تاريخ  كتاب  به  مى توان  ميان  آن  از  كه  است،  گرفته  صورت  گسترده اى 
اقتصادى و سياسى خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه تأليف دكتر حميد 
اسدپور اشاره نمود، كه براى درك هرچه بيشتر زواياى تاريك از تاريخ اين 
دوره زمانى سودمند است. مؤلف كتاب، استاديار گروه تاريخ دانشگاه خليج 
فارس در بوشهر است. وى در سال 1343 در شبانكاره دشتستان متولدشد. 
در 1364 در رشته تاريخ دانشگاه تهران پذيرفته شد و در 1369 به اخذ درجه 
فارس  خليج  دانشگاه  خدمت  به  از سال 1372  آمد.  ارشد نائل  كار شناسى 
درآمد و در 1375 به رياست آن دانشگاه رسيد. در سال 1382 به اخذ درجه 
دكترا در تاريخ از دانشگاه شهيد بهشتى موفق گرديد. كتاب مذكور رساله 
دكتراى وى پيرامون تاريخ خليج فارس بود كه در سال 1387 به صورت 
كتابى تحت عنوان تاريخ اقتصادى و سياسى خليج فارس در دوره افشاريه 
و زنديه در 420 صفحه در انتشارات موسسه تحقيقات وتوسعه علوم انسانى 

به چاپ رسيد. 
هر  كه  است،  بخش  پنج  و  مقدمه  و  پيش گفتار  يك  شامل  كتاب  اين 
بخش به دو تا چهار فصل منقسم شده است. ابتدا در پيشگفتار نويسنده 
به اهميت موقعيت خليج فارس در طول تاريخ پرداخته و سپس از ضعف 
منابع و مآخذ درباب اين آبراهه مهم وحساس در تاريخ كشورمان شكايت 
كرده است. اين ضعف و فقر منابع نويسنده را به اين باور رسانده است كه 
پژوهى  فارس شناسى  خليج  عنوان  تحت  نهضتى  مى بايست  ما  كشور  در 
شكل بگيرد، سپس با ذكر نوع رويكرد خود به مسائل خليج فارس كتاب 
خود را در قالب يك اثر تاريخى پيرامون بازرگانى و سياست ايران در خليج 
فارس در دوران مهم تاريخى در كشورمان يعنى دوره افشاريه و زنديه بيان 
مى دارد. بعد از اين پيشگفتار كوتاه و مختصر، نويسنده در مقدمه اى جداگانه 
به اهميت و حساسيت مسئله بازرگانى در جامعه ايران پرداخته و با توجه 
به قرار گرفتن ايران در ميان دو آبراهه طبيعى در شمال و جنوب، موقعيت 
خوب ايران را از نقطه نظر بازرگانى به تصوير كشيده است. نويسنده در اين 
مقدمه، نقاط عطف اساسى در تاريخ ايران را در پيوند مستقيم با وضعيت 
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تجارى و بازرگانى خليج فارس مى داند و با تحليل ساختار سياسى و نوع 
رويكرد و نگاه سياسى حاكمان افشارى و زنديه در پى آن است كه دريابد در 
اين شرايط، آن ها تا چه اندازه و چه سهمى از توجه خود را به مسائل خاص 
خليج فارس اختصاص داده اند. بنابر اعتقاد نويسنده، گفتمان حاكم بر ذهن 
حاكمان ايرانى، حداقل بعد از دوره مغول، همواره توجه به ثروت موجود در 
جنوب ايران بود. از نظر وى نادر شاه افشار وخان زند نيز سياست هاى خاص 
خود را در جهت توجه به خليج فارس و تقويت تجارت در آن منطقه داشتند 
و اين از اصلى ترين فرضيات محورى نگارنده كتاب است. آنچنان كه خود 
نويسنده نيز اشاره دارد، نقش جنوب ايران به انضمام خليج فارس در ساختار 
سياسى، اقتصادى كشور و عوامل دخيل در آن از جمله موضوعات و مباحث 
اساسى در كتاب است، ضمن آن كه پيشينه تاريخى سياسى اقتصادى خليج 
كتاب  دراين  است.  گرفته  قرار  بررسى  مورد  صفويان  سقوط  تا  نيز  فارس 
پيامد هاى سوء قتل نادرشاه و پديدار شدن كانون هاى ثروت و قدرت تجارى 
به  قواسم  اعراب  مهاجرت  موج  شكل گيرى  و  فارس  خليج  كرانه هاى  در 
سواحل شمالى خليج فارس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه اين 
مباحث در فهم زمينه هاى شكل گيرى تيره هاى عرب مهاجر و افول موقعيت 
تجارى خليج فارس به دليل فقدان حكومت مركزى در ايران حائز اهميت 
است. نويسنده سپس نيم نگاهى به اوضاع سياسى زنديه و سياست هاى خان 
پيامدهاى  آن  از  بعد  و  است  داشته  فارس  خليج  در  اقتصادى  امور  در  زند 
سقوط زنديه را بر تجارت ايران در خليج فارس و خارج شدن بنادر ايران 
از كانون هاى اقتصادى خليج فارس مورد ارزيابى قرار داده است. يكى از 
اساسى ترين و در عين حال پراهميت ترين مسائلى كه در اين پژوهش يافت 
مى شود، توجه نويسنده به نقش بازرگانان و گروه هاى تجارى بيگانه در ايران 
و خليج فارس است. همچنين پرداختن به نقش نيروه ها و حاكمان محلى نيز 
در پيوند با مسائل تجارى ـ سياسى خليج فارس از ديگر محور هاى اساسى 
كتاب مذكور است. بخش اول اين كتاب، درباب سياست هاى صفويان در 
خليج فارس است كه به دو فصل منقسم گرديده است. مؤلف در فصل اول 
تحت عنوان اوضاع سياسى و اجتماعى خليج فارس در روزگار صفويه، ابتدا 
به بررسى كلى درباب به قدرت رسيدن صفويان و نوع رويكرد مذهبى اين 
اقدامات پادشاهان صفوى درباب خليج فارس و  دولت مى پردازد و سپس 
سياست هاى خاص آن ها در ارتباط با قدرت هاى بيگانه را به صورت مختصر 
بيان مى دارد. از آنجاكه يكى از مهم ترين ويژگى هاى سياسى خليج فارس 
در دوره صفويه، حضور پرتغالى ها و اشغال جزاير هرموز و بحرين و تجاوز 
به كرانه هاى عمان بود، سعى نويسنده برآن است تا در اين فصل به تحليل 
نقش و عملكرد قدرت هاى اروپايى مانند پرتغال، هلند، انگلستان و تمايل 
روس ها به دستيابى به خليج فارس بپردازد. مؤلف در اين فصل تنها به ذكر 
اوضاع سياسى خليج فارس در دوره صفويان پرداخته و شناساندن وضعيت 
تجارى و بازرگانى در اين حدود را موكول به درآمدى كوتاه در ابتداى فصل 
دوم نموده است. مهم ترين ويژگى وضعيت تجارى خليج فارس در دورانى 
كه ايران صفوى با رويكرد تشيع، تركان عثمانى با رويكرد تسنن وادعاى 
خالفت اسالمى و پرتغال مسيحى با رويكرد تبليغ دين مسيحيت در منطقه 
عناصر  دست  از  تجارى  امور  شدن  خارج  بودند،  شده  ظاهر  فارس  خليج 
خود را به تجارت  فارس، جاى  خليج  عالوه برآن تجارت آزاد در  بومى و 
سواحل  در  صادراتى  و  وارداتى  مهم  كاالهاى  و  اقالم  ذكر  داد.  انحصارى 

خليج فارس از سوى نويسنده در انتهاى فصول و جدول بندى كردن اين 
اقالم در كشورهاى حاشيه خليج فارس بر اهميت كتاب افزوده است. در 
پايان اين فصل، نويسنده به عوامل فروپاشى صفويه و آثار و پيامدهاى آن بر 
بازرگانى ايران در خليج فارس پرداخته است. اين فصل به لحاظ اين كه ذهن 
خواننده آماده مى شود كه پيش زمينه اى از اوضاع سياسى ـ تجارى منطقه 
خليج فارس در دوران پيش از افشار و زند داشته باشد، بسيار سودمند است. 
است.  افشاريه  دوران  در  فارس  خليج  و  ايران  عنوان  تحت  دوم  بخش 
اين بخش نيز به سه فصل اصلى تقسيم شده است كه عبارتند از: فصل 
اول اوضاع سياسى ايران در عصر افشاريه، فصل دوم بازرگانى و دريانوردى 
تجارى خليج فارس در عهد افشاريه، فصل سوم قتل نادر شاه افشار، آغاز 

دوره تمركز زدايى و اثرات آن بر تجارت و دريانوردى ايران. 
در ابتداى اين بخش، با اين كه عنوان بخش دوم ذكر شده و به سه فصل 

اصلى تقسيم گرديده است، مؤلف به خطا نوشته است: 
اين  محورى  بخش هاى  از  يكى  درواقع  حاضر  رساله  از  سوم   «بخش 

پژوهش به شمار مى رود كه خود داراى شش فصل خواهد بود...» 
كه در حقيقت اين نوع از گفتار با فهرست مطالب كتاب در تناقض جدى 

است. 
در اين بخش باز هم نويسنده نيم نگاهى به ميراث صفويه و تحوالتى كه 
از حكومت صفويان به دوره افشاريه منتقل گرديد، انداخته است. همچنين 
ضعف سياسى و ساختار حكومتى صفويان مورد بازبينى و واكاوى نويسنده 
قرار گرفته است و سپس با ذكر اصل و نسب خاندان افشاريه و چگونگى به 
قدرت رسيدن نادر شاه به تفصيل به نقد مطالب موجود در منابع گوناگون در 

اين خصوص پرداخته است. 

كريم خان زند

خليج فارس در عهد افشار و زند
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در پى سقوط صفويان تا به قدرت رسيدن نادر شاه، با توجه به تحوالتى 
و  سياسى  آشفتگى  از  دورانى  نيز  فارس  خليج  افتاد،  اتفاق  ايران  در  كه 
اقتصادى خود را تجربه مى كرد، دورانى كه در آن تسلط روزافزون كمپانى 
هند شرقى هلند و انگليس بر بنادر و جزاير خليج فارس، ايجاد نا امنى دريايى 
و تفوق تجارى بصره نسبت به بنادر ايرانى خليج فارس كمترين نتيجه اين 
نادرشاه  ظهور  با  فارس  خليج  در  تجارى  و  بازرگانى  ركود  اما  بود.  نا ثباتى 
به پايان رسيد و او با توجه ويژه اى كه به اين منطقه نشان داد، موفق شد 
حاكميت ايران را بر اين مناطق دوباره برقرار سازد. فصل دوم اين بخش 
تحت عنوان بازرگانى و دريانوردى تجارى خليج فارس در عهد افشاريه دو 
قسمت را شامل مى شود. در قسمت اول ابتدا اوضاع سياسى خليج فارس 
در دوره نادر شاه و در قسمت ديگر همين اوضاع در دوره جانشينان نادرشاه 

مورد بررسى قرار گرفته است. 
يكى از پيامدهاى منفى سقوط صفويان، كه نادر با آن روبه رو شده بود، 
دريانوردى خليج فارس از كرانه هاى  انتقال مراكز و كانون هاى تجارى و 
شمالى به سواحل جنوبى بود. همچنين بسط قدرت اعراب مسقط موجبات 
ضعف و زوال منابع اقتصادى و تجارى ايران در خليج فارس را فراهم آورده 
بود كه اين وضعيت از بزرگ ترين مشكالت پيش روى نادر در عرصه خليج 
مشكالت  اين  كردن  برطرف  در  را  نادر  اقدامات  مؤلف  بود.  شده  فارس 
واعاده حاكميت سياسى ـ نظامى ايران در اين منطقه اين گونه برمى شمرد: 
1ـ برگزيدن بندر بوشهر يا بندر نادريه به عنوان مركز مهم دريانوردى؛ 2ـ 
ارتباط  ايجاد  كشور؛ 3ـ  جنوب  و  شمال  در  ايران  درياى  ناوگان  پايه ريزى 
كشتى  خريد  (نظير  آن ها  از  امتياز  گرفتن  و  بيگانه  تجارى  كمپانى هاى  با 
از آنان)؛ 4ـ توجه نادر به تجارت آزاد در خليج فارس و جلوگيرى از انواع 
انحصار تجارت براى خود يا خانواده سلطنتى؛ 5ـ جلوگيرى ازخروج پول و 
مسكوك توسط كمپانى هاى خارجى؛ 6ـ گسترش مراكز تجارى و بندرى 
در خليج فارس؛ 7ـ ايجاد «اردوبازار» براى تأمين مايحتاج ارتش نادرى به 

هنگام جنگ. 
در اين فصل مؤلف بيشتر به ذكر اقدامات مثبت و ارزنده نادر درخصوص 
توجه به خليج فارس پرداخته است و به نقاط ضعف سياست هاى اجرايى او 

در اين منطقه كمتر اشاره نموده است. 
مؤلف در بعضى از ارجاعات نام نويسنده اثرى را كه از آن استفاده نموده 
است، ابتدا ذكر كرده است و سپس نام خانوادگى او را و در ارجاع بعدى 
عكس آن را آورده است كه شايد بهتر بود اين گونه ارجاعات را به درستى 
و يك دست ذكر مى نمود. در پايان اين فصل، نويسنده به ذكر انواع اقالم 

و كاالهاى صادراتى و وارداتى ايران از طريق خليج فارس در دوره افشاريه 
پرداخته است. 

مؤلف در فصل سوم اين بخش با عنوان قتل نادرشاه افشار، آغاز دوره 
فارس  خليج  در  ايران  دريانوردى  و  تجارت  بر  آن  اثرات  و  تمركززدايى 
نويسنده به ريشه هاى گسست و افول تجارت و بازرگانى در خليج فارس بعد 
از مرگ نادرشاه پرداخته است. ابتدا به ترسيم چگونگى به قتل رسيدن نادر 
در منابع گوناگون، پديدار شدن واحدهاى سياسى جداگانه در سواحل خليج 
فارس پرداخته است و سپس به بررسى مهاجرت اقوام وقبايل گوناگون به 
كرانه هاى خليج فارس، انتقال محور و كانون هاى فعال تجارت از كرانه هاى 
ايران در خليج فارس به محور بصره و مسقط و افت و افول تجارت در بنادر 
و  تصرف  و  نادر  مرگ  از  منطقه  در  قدرت هاى بيگانه  استفاده  سوء  ايران، 

كنترل جزاير ايرانى از سوى آن ها مى پردازد. 
بخش سوم تحت عنوان اوضاع سياسى و اقتصادى خليج فارس در دوران 
زنديه نام دارد، كه به سه فصل منقسم گرديده است. 1) زمينه هاى ظهور 
كريم خان زند وتشكيل دولت زند در ايران واوضاع سياسى خليج فارس در 
دوران حكومت كريم خان زند؛ 2) تجارت خليج فارس در دوران زنديه و 
جايگاه ايران در آن؛ 3) مرگ كريم خان و اثرات آن بر تجارت ايران در 

خليج فارس. 
در فصل اول نويسنده به زمينه هاى ظهور كريم خان و تشكيل دولت 
اوضاع  كامل  ترسيم  به  ابتدا  كه  جهت  اين  از  و  مى پردازد  ايران  در  زنديه 
سياسى حكومت زند و افشاريه پرداخته و سپس موقعيت تجارى آن را مورد 

واكاوى قرار داده است، نظم خاصى به كتاب داده است. 
خان  كريم  دوران  در  فارس  خليج  سياسى  اوضاع  به  مؤلف  آن  از  بعد 
دورانى  شيراز،  در  خان  كريم  ساله  سيزده  اقامت  دوران  در  مى پردازد.  زند 
از بى توجهى به مسائل خليج فارس شكل گرفت. نويسنده معتقد است كه 
برخالف نادر كه خود را آگاهانه درگير مسائل خاص خليج فارس نمود، كريم 
خان ناگزير به مداخله در امور خليج فارس شد و مسائل خاص خليج فارس 
و شط العرب تا تنگه هرموز به طور عملى خواسته يا ناخواسته وى را به سوى 
خليج  منطقه  به  را  خان  كريم  توجه  داليل  نويسنده  كشانيد.  فارس  خليج 
فارس را چنين ذكر مى نمايد: 1ـ سركوبى قبايل بنى كعب در خوزستان؛ 2ـ 
حضور قبايل مستقل و نيمه مستقل عرب در خليج فارس و ايجاد امنيت در 
آنجا؛ 3ـ ظهور ميرمهنا و كنترل شركت هاى تجارى خارجى در خليج فارس؛ 

4ـ ظهور حكومت هاى محلى جديد در كرانه هاى خليج فارس. 
و  اول  دست  منابع  از  نويسنده  گذشته  فصول  همانند  نيز  فصل  اين  در 

بنابر اعتقاد نويسنده، گفتمان حاكم بر ذهن حاكمان ايرانى، 
حداقل بعد از دوره مغول، همواره توجه به ثروت موجود در 
جنوب ايران بود. از نظر وى نادر شاه افشار وخان زند نيز 
سياست هاى خاص خود را در جهت توجه به خليج فارس و 
تقويت تجارت در آن منطقه داشتند 
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متنوعى استفاده نموده است. در بعضى از موارد توضيحاتى كه نويسنده در 
باب اصل و نسب قبايل در اختيار خواننده قرار مى دهد، سودمند است ولى 
شايد بهتر بود كه اين گونه تفصيالت در پانوشت مى آمد تا نظم موجود در 

متن حفظ مى گرديد. 
نويسنده در فصل دوم اين بخش تحت عنوان تجارت خليج فارس در 
دوران زنديه و جايگاه ايران در آن تنها به تحليل زواياى تجارى خليج فارس 
در دوره زنديه پرداخته است. ابتدا نويسنده به تحليل و داليل افول وضعيت 
تجارى بنادر خليج فارس بعد از قتل نادر شاه، تبيين موج مهاجرت ها از بنادر 
ايران در اثر نا امنى و قدرت گرفتن بنادر جنوبى خليج فارس نظير كويت و 
بصره پرداخته و به تدريج با به قدرت گرفتن كريم خان و پيروز شدن وى بر 
رقبا تغيير وضعيت ركود بنادر ايران را به رشد و شكوفاى نشان داده است. اين 
دوران در تغيير چرخش سياست بريتانيا در خليج فارس دوره انتقال به عصر 
استعمار نام دارد. مهم ترين دليل اين چرخش سياسى از سوى دولت انگليس، 
درواقع انتقال دفتر نمايندگى از بندر عباس به بصره بود. بررسى قراردادهاى 
منعقد شده بين كريم خان و انگليسى ها و داليل لغو آن از سوى كريم خان 
و در آخر مقايسه فهرست كاالهاى صادراتى و وادراتى ايران با كشورهاى 
همسايه در دوره زنديه به سودمندى مطالب كتاب در اين فصل افزوده است. 
در فصل سوم نويسنده به برسى تحوالت بعد از مرگ كريم خان و تأثيرات 
آن در تجارت ايران در خليج فارس مى پردازد. رشد و گسترش مسقط و كويت 
در برابر بنادر ايران بعد از مرگ كريم خان، تثبيت و رشد قدرت استعمارى 
انگليس در ايران و قدرت گيرى سران محلى در خليج فارس از اهم حوادثى 
تحت  چهارم  بخش  در  داد.  رخ  ايران  در  خان  كريم  مرگ  از  بعد  كه  بود 
عنوان شركت هاى تجارى و بازرگانى در خليج فارس در دوران افشاريه و 
زنديه، نويسنده در فصل اول به پيشينه حضور بازرگانان و شركت هاى تجارى 
اروپايى در خليج فارس مى پردازد و چنانچه خود نيز به آن اشاره دارد، به تأثير 
حضور آنان در تجارت، سياست، فرهنگ و شرايط اجتماعى منطقه و مناسبات 

خاص آنان با حكومت هاى افشاريه و زنديه مورد توجه مى كند. 
با توجه به تثبيت قدرت هرچه بيشتر انگليسى ها بعد از سقوط صفويه در 
خليج فارس، در فصل دوم مؤلف به صورت مطلق به بررسى حضور بازرگانان 
و شركت هند شرقى انگليس در خليج فارس مى پردازد و در مقايسه نقش، 
فعاليت ها و سياست هاى آنان در دوره افشاريه و زنديه مى كوشد. ذكر نقاط 
عطف روابط انگليسى ها با ايرانيان در خليج فارس و فراز و نشيب موجود در 
روابط دو كشور، بر اهميت اين فصل افزوده است. در فصل سوم نيز پيشينه 
بررسى  مورد  فارس  خليج  در  هلند  شرقى  هند  شركت  و  بازرگانان  حضور 

خليج  در  كمپانى  اين  فعاليت هاى  آغاز  همچنين  است.  گرفته  قرار  مؤلف 
فارس تا خروج آن ها به صورت كامل از اين منطقه، تأسيس نمايندگى ها 
در سراسر بنادر ايران از سوى آن ها و در   نهايت اشغال جزاير ايرانى از سوى 
آن ها و تهديد نظامى ايران و باالخره اخراج آن ها از سوى ميرمهنا و پايان 
گرفته  قرار  نگارنده  مطالعه  مورد  دقت  به  آنان  اقتصادى  ـ  سياسى  حيات 

است. 
و  كم رنگ  حضور  پيشينه  مختصر  و  كوتاه  صورت  به  چهارم  فصل  در 
فارس، رقابت بين  خليج  فرانسه در  هند شرقى  بازرگانان و شركت  كم اثر 

فرانسه و انگليس بر سر منافع خليج فارس را بررسى كرده است. 
و  اجتماعى  و  سياسى  وضعيت  دقت  به  مؤلف  كتاب،  پنجم  بخش  در 
اقتصادى حكام محلى كرانه هاى خليج فارس و نقش آن ها را در تجارت 
قتل  حدفاصل  در  آن ها  ريشه هاى  و  شكل گيرى  زمينه هاى  فارس،  خليج 
نادر تا ظهور كريم خان، تشويق شركت هاى تجارى بيگانه از فعاليت هاى 
حكام محلى به جهت تضعيف قدرت حكومت مركزى، چگونگى سياست 
نادر و كريم خان با حكام محلى، ويژگى ها و مشخصات عمومى قدرت هاى 
كوچك محلى است، سپس در فصول بعدى به نقش و عملكرد هريك از 
اين قدرت هاى محلى بزرگ در كرانه هاى خليج فارس پرداخته است. مثًال 
در فصل دوم به بررسى شخصيت مالعلى شاه و نقش او از زمان نادر و 
زندگانى او بعد از قتل نادر به بحث و مداقه گذاشته شده است. در فصل 
سوم اين بخش، مؤلف به طور كلى آن چنان كه خود نيز به آن اشاره دارد، 
به سياست ها، اقدامات و ماهيت حكام محلى بندر بوشهر از قتل نادر شاه تا 
انقراض سلسله صفويه مى پردازد. همچنين به نقش اقتصادى تجارى كه اين 
حكام محلى در منطقه خليج فارس ايفاء نموده بودند و روابط بازرگانى كه با 

كمپانى هاى خارجى برقرار نموده بودند، پرداخته شده است. 
ذكر دوران شكوفايى بنادر ايرانى خليج فارس در دوران افشاريه و زنديه 
و نقشى كه اين حكام محلى در رابطه با آن بازى مى كردند. يكى ديگر از 
اين  است  داشته  قرار  نويسنده  توجه  مورد  فصل  اين  در  كه  است  مباحثى 
فصل به لحاظ شناخت اين نيروهاى محلى و ميزان كم وكيف نقش آنان در 

صحنه اقتصادى سياسى خليج فارس بسيار سودمند است. 
مؤلف در انتها به ارزيابى نهايى خود در خصوص مطالب مندرج در كتاب 
مذكور مى پردازد و به صورت نكته اى، نكات مهم و نتايج پژوهش خود را از 

ال بالى مطالب مندرج استخراج مى نمايند. 
در انتها نيز مؤلف به ذكر منابع و مآخذى كه در ميان فصول كتاب استفاده 
كرده، مى پردازد و همچنين فهرستى از نمايه مكان و كسان را ارائه مى دهد.

سعى نويسنده برآن است تا به تحليل نقش و عملكرد 
قدرت هاى اروپايى مانند پرتغال، هلند، انگلستان و 
تمايل روس ها به دستيابى به خليج فارس بپردازد

خليج فارس در عهد افشار و زند


