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معرفي کتاب
کشتيهاي روسي در خليجفارس
   
                                                                 

ليال کاوه ُچلچه

1

نويسنده
افيم رضوان

2

تاريخ انتشار
 1988م.
محل چاپ
انگلستان 165 ،صفحه

اهميت مطالعه پيرامون خليجفارس ،بويژه بدليل جايگاه
اين آبراه بينالمللي در مناسبات جهاني در قرون اخير ،موجب
شده تا حجم قابلتوجهي از مقاالت و تأليفات علمي به مسائل
پيرامون آن اختصاص داده شود .از اينرو مراکز متعددي،
براي نيل به اين هدف در سطح جهان ايجاد شده است .اين
مسئله ،فقط مورد عالقه و توجه کشورهاي پيرامون اين دريا
نيست و گسترة وسيعتري را نيز در برميگيرد .بر اساس اين
ويژگي اخيراً کتابي توجه نگارنده را بخود جلب کرد که توسط
محققين ايراني هم کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اين
كتاب در برگيرندة فعاليتهاي روسها ،در خليجفارس ،طي
سالهاي (1899 -1903م ،).اثر ارزشمندي است که در اين
مجال ،بدان پرداخته ميشود.
 .1کارشناس ارشد تاريخ (مطالعات خليجفارس).

2. Efim Rezvan.

کتاب کشتيهاي روسي در خليجفارس با توجه به اسناد
موجود ،در نيروي دريايي روسيه ،توسط افيم رضوان  ،
نويسندة روسيتبار گردآوري و تدوين شده است .اصل کتاب
به زبان روسي است و در سال 1988م .در انگلستان توسط
4
«انتشارات ايتاکا» 3به انگليسي ترجمه شده و ويتالي نامکين
هم ،پيشگفتار و مقدمهيي براي آن نوشته و به چاپ رسانده
است.
افيم رضوان در سال 1957م .در لنينگراد روسيه به دنيا
آمد و در دانشگاه همان شهر در رشتة «شرقشناسي» در
 .ITHACA PRESS .3اين انتشارات  ،مؤسسهيي ويژه براي «مطالعات
خاورميانه» است و کتابهايي که از گذشته تاکنون در اين مرکز منتشر
شده ،دربارة مسائل خاورميانه بوده است.
4. Vitali Namkin.
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مقطع ليسانس فارغ التحصيل شد .در سال 1984م .در رشتة
«علوم قرآني» ،دانشگاه «سن پترز بورگ» ،موفق به اخذ درجة
دکتري شد .وي در حال حاضر ،سرپرست نشرية بينالمللي
تحقيقات نسخههاي شرقي و معاونت «انسيتو شرقشناسي»
سنپترزبورگ است .بيشتر فعاليت وي در زمينة «علوم قرآني»
است و کتابهايي هم در تاريخ مناسبات اعراب  و روسيه منتشر
کرده است .در حال حاضر ،وي مشغول ترجمه   و چاپ
نهجالبالغه است .کتاب حاضر شامل 165صفحه و نيز يک
مقدمة  25صفحهيي است که از صفحة  22تا  25مقدمه،
بهمعرفي منابع و مآخذ اين اثر پرداخته شده است.
از صفحة  27تا  82کتاب به معرفي کشتيهاي روسي
پرداخته شده است که در سالهاي مذکور در آبهاي خليجفارس
فعاليت کردهاند.کشتيهاي «ژيلياک»« ،5کورنيلف»« ،6وارياگ»،7
«آسکولد» 8و «بويارين» 9بترتيب در سالهاي مذکور( -1903
1899م ).به خليجفارس وارد شده و مأموريتهاي محولة خود
را انجام دادهاند.گزارش کاپيتانهاي اين کشتيها ،متن اصلي

سندهايي است که سياست روسيه را در خليجفارس مشخص
ميسازد .در اين گزارشها ،تصاويري از کشتيهاي روسي؛ تصوير
نامة حاکم بندرعباس به کاپيتان کشتي ژيلياک بخط فارسي؛
تصويري از لنجهاي سنتي ايران؛ تصاوير متعددي از کويت؛
حاکمان و مردمان آنجا و تصاويري از حضور حاکم  مسقط در
کشتي آسکولد به نمايش گذاشته شده است.
در صفحة آخر اين کتاب ،تصوير نقشهيي از آبهاي
خليجفارس؛ درياي عمان؛ درياي سرخ؛ مديترانه؛ درياي
سياه وکشورهاي همجوار آنها به نمايش گذاشته شده است .
اين نقشه در اصل همان منطقة مهم براي روسيه براي رسيدن
به آبهاي آزاد وگرم است.
کتاب مذکور در برگيرندة تالشهاي روسيه در حوزة
خليجفارس براي ايجاد پايگاههاي اساسي و مهم در حاشية
شمالي و جنوبي اين منطقه است .اين کتاب توسط نگارنده
ترجمه شده و بزودي در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت.

5. Gilyak.
6. Karnilov.
7. Vareajh.
8. Askold.
9. Boyarin.
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