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چکيده

مقالة حاضر ،تالشي است ،براي بررسي ادعاهاي امارات
متحده عربي و استداللهاي ايران در مورد مالکيت ايران بر
جزاير سهگانة ايران تنببزرگ ،تنبکوچک و ابوموسي در
خليجفارس .همچنين در اين مقاله ،نقش دولت استعماري
بريتانيا در اين ادعا ،مورد توجه قرار گرفته است .بريتانيا در
آستانة سدة بيستم ميالدي ،اين جزاير را به امارات متحده
عربي واگذار کرد و در سال .1970م بازگشت آنها را به ايران
پذيرفت .موضع رسمي ايران در قبال ادعاي امارات متحده
عربي ،نفي هرگونه ادعاي مالکيت امارات متحده عربي بر جزاير
سهگانه و ارائة مستندات تاريخي دال بر تعلق هميشگي اين
جزاير به ايران است .اين پژوهش از نوع پژوهشهاي تاريخي و
توصيفي  -تحليلي است که بر اساس تجزيه و تحليل اطالعات
موجود در منابع تاريخي انجام شده است .نتايج حاصل از اين
پژوهش نشان ميدهد که بدليل وقوع جنگهاي داخلي(انقالب
مشروطه) در ايران و ضعف دولت مرکزي ،ايران نتوانست در
زمان مقتضي در برابر اقدامات سودجويانة بريتانيا واکنش الزم
را نشان داده و مانع از واگذاري آن به شيوخ شارجه شود.
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مقدمه

علت ايجاد طرح دعوا در مورد جزاير تنب(تنببزرگ و
تنبکوچک) و ابوموسي ،بعنوان يك ادعاي ارضي ،همواره
ناشي از سياستها و پويشهاي منطقهيي و جهاني بوده است؛
بنحوي كه بسختي ميتوان براي ابعاد دوجانبة اين دعوا اهميتي
قائل شد .بازيگران اصلي اين دعوا ،در طول تاريخ شيوخ شارجه،
رأسالخيمه يا امارات نبودهاند؛ بلكه مدتهاي طوالني انگليس
و سپس در چند دهة اخير آمريكا و عربستان ،بازيگران اصلي
اين دعوا بودهاند .آنچه كه در بحث ابوموسي و جزاير سهگانه،
مطمح نظر اين سياستها قرار ميگيرد ،حمايت از موضع ايران يا
امارات متحده عربي نبوده است؛ بلکه هدف اصلي آنها ،پيشبرد
سياستهاي كالن قدرتهاي بزرگ بوده که در پي اجراي اهداف
خود ،در اين منطقه به اين اقدامات دست زدهاند.
بدنبال مرگ نادرشاه و تضعيف ايران ،سالطين عمان و
مسقط به نواحي جنوب ايران ،مثل بندرعباس و هرمز دست
انداختند .با قدرتگرفتن قاسميها در شارجه و رأسالخيمه،
دستاندازي آنها به سواحل جنوبي ايران آغاز شد و يک شاخه
از آنها موفق شدند ،در بندرلنگه مستقر شوند .با تسلط بريتانيا
بر خليجفارس از قرن نوزدهم ،ايران از سوي اين قدرت جديد
که بهنفع اعراب عمل ميکرد ،در معرض تهديد قرار گرفت.
جزاير تنببزرگ ،تنبکوچک و ابوموسي سه جزيزة کوچک
درخليجفارس هستند که در فاصلة بين قلمرو اصلي ايران
و ميانة خليجفارس واقع شدهاند .اين سه جزيره ،بواسطة
نزديکبودن به تنگة هرمز از موقعيت ژئوپوليتيکي ويژهيي
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برخوردار بودند .نگراني بريتانيا از دستاندازي روسها در
خليجفارس ،در آستانة سدة بيست ميالدي شدت گرفت .در
طي سه قرن هفدهم ،هجدهم و نوزدهم ميالدي اين جزاير،
جزئي از حوزة صالحيت و حکمراني لنگه قرار گرفتند که
خود يک بخش اداري از استان فارس بود .در طي قرنهاي ياد
شده در اسناد تاريخي ،نقشههاي جغرافيايي ،اسناد رسمي،
گزارشهاي اداري ،يادداشتهاي وزارت امور خارجه و دفتر امور
هندوستان در انگليس ،حاکميت ايران بر اين جزاير مورد تأييد
واقع شده است؛ اما در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
ميالدي ،تحوالت جديدي در صحنة سياسي خليجفارس
روي داد که اين تحوالت ،اهميت استراتژيک جزاير مذکور را
افزايش داد و نظر امپراتوري بريتانيا را بخود جلب کرد .مقالة
حاضرکوششي است براي پاسخگويي به اين سؤال:
«چه عاملي سبب شد تا ايران در مقابل تصرف جزاير ايراني
ازجمله جزاير سهگانه توسط بريتانيا ،اقدامي از خود نشان ندهد؟».
فرضيهيي که بر اساس آن روند پژوهش ادامه پيدا کرد،
عبارت است از:
«در اين زمان ايران در حال جنگهاي داخلي بود و ضعف
دولت مرکزي سبب شد که در برابر بريتانيا واکنشي از خود
نشان ندهد؟».
در اين پژوهش به بررسي جغرافياي جزاير سهگانه،
سابقة حاکميت ايران بر جزاير ،ادعاهاي امارات متحده عربي
و استداللهاي ايران براي اثبات حاکميت ،بر جزاير و نقش
انگليس در اين جريان و وضعيت حقوقي جزاير در سال
.1971-1904م پرداخته شده است.
پيشينة تحقيق

با توجه به پژوهشهاي صورتگرفته در ارتباط با داليل
سياسي و تاريخي ادعاهاي امارات متحده عربي بر جزاير
سهگانه ،اين پژوهش بر آن است تا ابعاد ديگري از چالشهاي
مربوط بر اين ادعا را در حوزة خليجفارس مورد بررسي قرار
دهد .در بسياري از پژوهشهاي تاريخي که در ارتباط با داليل
سياسي و تاريخي ادعاهاي امارات متحده عربي بر جزاير
سهگانه انجام گرفته ،مطالب بصورت پراکنده مطرح شده

است و هر کس بشکلي بدان پرداخته است؛ براي نمونه،
پيروز مجتهدزاده در کتاب جزاير تنب و ابوموسي ،تحليلهاي
جديدي را از ادعاهاي امارات متحده عربي بر جزاير سهگانه
ارائه ميدهد .وي معتقد است ،امارات متحده عربي ،خود
تمايلي براي ادارهکردن جزاير مزبور نداشته و تنها مجري
سياستهاي انگليس بوده است؛ با وجود اين تاکنون پژوهش
مستقلي در مورد اين موضوع ،انجام نگرفته است.
جزاير سه گانة تنببزرگ ،تنبکوچک و ابوموسي

از دهانة تنگة هرمز تا منتهياليه خليجفارس ،بيش از 150
جزيره شناخته شده است که بعضي از آنها کوچک و صخرهيي
يا شني هستند .دستهيي از اين جزاير ،بصورت مقطعي ،سر از
آب بيرون ميآورند و دستة ديگر ،به دور از مناطق مسکوني و
عدم ارتباط با آنها ،تنها بعنوان تکهيي از خشکي ،در نقشههاي
جغرافيايي مشخص شدهاند .نکتة قابلتوجه در مورد اين جزاير
آن است که همة آنها داراي اهميتي يکسان و برابر نيستند.
همچنين اعتبار آنها بواسطة وسعت زياد و داشتن منابع آب
شيرين و يا مسکونيبودن آنها نيست؛ بلکه نقشي را که اين
جزاير در موضعگيري و استقرار نيروهاي نظامي ايفا ميکنند،
آنها را گاهبهگاه ،بعنوان نقاطي حساس و استراتژيک در دنيا
معرفي ميکند؛ چنانکه اهميت ارتباطي اين جزاير ،بسبب
شناختهبودن و رونق يا اعتبار آنها بوده است؛ براي مثال،
جزاير بحرين ،خارک و هرمز داراي چنين ويژگي بودهاند .در
گذشته اين جزاير براي دريانوردان ،بسبب مناسببودن عمق
آب ،بسيار اهميت داشتند .عمق جزاير در خليجفارس يکسان
نيست؛ بگونهيي که در سواحل شمالي ،عمق آب بيشتر است.
بنابرين جزاير مذکور از امکانات طبيعي مساعدتري برخوردار
و داراي جاذبههاي طبيعي باارزشي هستند .همچنين از ميان
مجموعه جزاير بزرگ و کوچکي که در خليجفارس وجود
دارند ،تعدادکمي از آنها مسکوني و سکونت در بقية جزاير
بصورت فصلي است و از آنها معمو ًال استفادة نظامي ميشود.
سه جزيرة ابوموسي ،تنببزرگ و کوچک در دهانة تنگةهرمز
قرار دارند و همين مسئله در طول تاريخ سبب افزايش اهميت
آنها شده است .بنابرين يکي از داليل طرح حاکميت امارات
متحده عربي در طول تاريخ ،موقعيت استراتژيک و نزديکي
آنها به تنگة هرمز است.
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موقعيت جغرافيايي جزاير سهگانه
 .1جزيرة ابوموسي

جزيرة «ابوموسي» يا «بوموسو» ،جزيرهيي در جنوب خلي 
ج
فارس و جزئي از استان هرمزگان ايران است .اين جزيره ،يکي
از جزاير سهگانه است که امارات متحده عربي ،ادعاي مالکيت
بر آن را دارد .مساحت اين جزيره که در  ۲۶درجة خط عرض
شمالي و در  ۵۵درجة خط طول شرقي واقع شدهاست ،حدود
 ۲۵کيلومتر مربع است .فاصلة ميان اين جزيره و جزاير تنب
(بزرگ و کوچک) ،بدليل عمق مناسب آب ،تنها مسير قابل
کشتيراني براي نفتکشهاي بزرگ است .جزيرة ابوموسي،
جنوبيترين جزيرة ايراني آبهاي خليجفارس است .اين جزيره
در  ۲۲۲کيلومتري بندرعباس و همچنين در  ۷۵کيلومتري
بندرلنگه ،در شصت کيلومتري شمال امارت شارجه در امارات
متحده عربي واقع شدهاست و  ۱۶۰کيلومتر از تنگةهرمز
فاصله دارد .جزيرة ابوموسي آبوهواي مرطوب و گرمتري
دارد .اين جزيره فاقد آب و اراضي مناسب کشاورزي است؛
ولي کشت و زرع محدودي در آن صورت ميگيرد و بيشتر
مردم بومي محل ،به صيد ماهي اشتغال دارند .اين جزيره از
خوش آبو هواترين مناطق خليجفارس است و انواع گياهان
و جانوران دريايي در ساحل آن بچشم ميخورد.
جزيرة ابوموسي از يک طرف داراي اهميت سياسي و
استراتژيک در منطقه است و از طرف ديگر توانسته حاکميت
ايران را بر فالت قاره ،بمقدار زياد توسعه دهد .بنابرين،
براي حفظ حاکميت ايران ،تحکيم موقعيت اين کشور در
اين جزيره ضروري است .مرکز جزيرة ابوموسي ،شهرستان
ابوموسي است(منتظرالقائم و ديگران.)1/103 :1384 ،
 .2جزيرة تنببزرگ

اين جزيره که آن را «تنبمار»« ،تنبمار بزرگ» و «تلمار»
نيز ميخوانند ،در مشرق تنبکوچک و شمال ابوموسي و
رأسالخيمه و پنجاه کيلومتري بندرلنگه و  31کيلومتري
جنوب جزيرة قشم واقع شده است و سکنة معدودي دارد.
جمعيت جزيرة تنب بزرگ از ايرانيان و اعراب تشکيل شده
است؛ ولي بيشتر ساکنان آن از خانوادههاي ايراني هستند.
اين جزيره ،بتنهايي اهميت استراتژيک ندارد؛ اما بخاطر
نزديکي به تنگةهرمز از جايگاه بسياري برخوردار است.

 .3تنبکوچک

تنبکوچک که آن را «تنمبو»« ،توئب»« ،تنبمار» و «تمب
مار» نيز ميخوانند ،جزيرهيي است با مساحتي حدود دو
کيلومتر مربع که در دوازده کيلومتري مشرق جزيرة تنببزرگ
و در هفتاد کيلومتري شمال ابوموسي قرار دارد .همچنين
اين جزيره از شمال به بندرلنگه محدود ميشود .بلندترين
نقطة جزيرة تنبکوچک  35متر است .هر دو تنب (بزرگ و
کوچک) ،در کنار خط مياني فالت قاره قرار دارند و راه اصلي
نفتکشها در آمدوشد به تنگةهرمز است .از نظر استراتژيک،
تنبکوچک ،بعنوان يک نقطة ارتباطي و پشتوانهيي براي
تنببزرگ اهميت فراواني دارد .موقعيت اين سهجزيره بدان
درجه از اهميت است که هر کشوري ،آنها را در اختيار داشته
باشد ،ميتواند بر کلية ارتباطات ميان خاورميانه و جهان،
نظارت داشته باشند (همان.)104 :
سابقة تاريخي حاکميت ايران

جزاير ابوموسي ،تنببزرگ و کوچک از دورههاي قديم
متعلق به ايران و در حاکميت آن بودهاند .اين جزاير در
اسناد تاريخي و نقشههاي سياسي و جغرافيايي تهيه شده از
منطقةخليجفارس -که توسط انگستان نيز مورد تأييد قرار
گرفته  -جزئي از حاکميت ايران قلمداد شدهاند .نفوذ دو کشور
روسيه و آلمان در منطقه و همچنين شدتگرفتن تالش ايران،
براي تسلط بر آبهاي خليجفارس از جمله داليلي بود که بريتانيا
را بر اعمال سياست جديد در حوزة خليجفارس؛ يعني تسلط بر
اين منطقه و جلوگيري از نفوذ روسيه و آلمان در آن وادار کرد.
در سال .1904م قواي انگليس ،جزاير مذکور را اشغال کردند
و با توسل به زور ،پرچم ايران را از فراز اين جزاير پايين کشيده
و پرچم شارجه را در آن جزاير نصب کردند .از سال .1904م،
ايران مکرر به اين اقدام انگليس اعتراض ميکرد .سرانجام در
سال .1972م انگليس ،با پاياندادن به استعمار خود در منطقه،
جزاير اشغال شده را به ايران بازگرداند(همان.)3/438 :

پيدايش اميرنشينها و نقش انگليس در ادعاي حاکميت
امارات بر جزاير سهگانه

امارات متحده عربي از شمال و شمال غربي به خليجفارس؛
از جنوب و جنوب غربي به کشور عمان و عربستان سعودي؛
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از سمت غرب به قطر و عربستان سعودي و از سمت شرق
به درياي عمان و کشور عمان محدود ميشود .واژة «امارات»؛
بمعني شيخنشين يا اميرنشين است .نام امارات متحده عربي
نيز؛ بمعني «شيخنشينهاي متحده عربي» است .وجه تسمية
اين کشور به نام «امارات» از آنجاست که پس از تشکيل اتحادية
1
هفت امارت اميرنشين تأسيس شدهاست.
پس از پيروزي ارتش هند/بريتانيا ،بر دزدان دريايي و
امضاي قرارداد صلح ،نام اين منطقه به «ساحل متصالحه»
تغيير يافت .در نيمة اول سدة نوزدهم ميالدي ،قواسم
ساکن در ناحيهيي که بعداً شارجه نام گرفت ،همانند ديگر
قبيلههاي شبه جزيرة مسندم ،ارتباط سنتي مبهم خود را
با حاکمان مسقط ادامه دادند .اين در حالي بود که حاکمان
مسقط ،وابستگيهاي مشابهي با ايران داشتند؛ بگونهيي که
حاکمان مسقط بر اساس قراردادهاي اجارهداري ،سرزمينهاي
اطراف بندرعباس و چابهار را در کرانههاي جنوبي ايران
اداره ميکردند و نيروهاي آنان از سوي حکومت ايران اجازه
مييافتند ،سرزمينهاي کرانههاي جنوبي خليجفارس از جمله
بحرين را مورد حمله و اشغال قرار دهند .در سال  .1864م،
شيوخ قاسمي معاهدة جداگانهيي را با بريتانيا منعقد کردند
که بموجب آن ،منطقة شيخنشين آنان تحتالحماية بريتانيا
و روابط خارجي آنان به روابط با بريتانيا محدود شد .براساس
اين معاهده ،وضعيت سياسي شارجه ،بصورت يک اميرنشين
مستقل از ديگر امارات ،در منطقه پذيرفته و نام شارجه پس از
آن در روابط سياسي آن متداول شد .مقامات خطوط تلگراف
هند و اروپا ،در همان سال(.1864م) پيشنهاد کردند که براي
تأمين ايمني خطوط تلگراف ،قبيلههاي متصالحه از ابعاد
مرزي تفکيکشده برخوردار شوند؛ ولي
سرزميني ،با خطوط ِ
سرهنگ لوئيس پلي ،نمايندة سياسي بريتانيا ،با پيشنهاد
يادشده مخالفت کرد .وي بکارگيري مفاهيم اروپايي را براي
عربستان شرقي در آن زمان به مصلحت ندانست و معتقد
بود ،چنينکاري پيچيدگيهاي بسياري بدنبال ميآورد .در آن
زمان سياستپيشة زيرک و دانايي ،چون لوئيس پلي بخوبي
 .1در قرن هجدهم تا نوزدهم ميالدي ،به منطقة سواحل امروزي امارات متحده
عربي و شمال عمان« ،ساحل دزدان دريايي» يا «ساحل قراصنه» يا «ساحل
پايريت» در خليجفارس گفته ميشد.

ميدانست که مبحث حاکميت در محدودههاي سرزميني
در شبه جزيرة مسندم ،قابل بسط نيست .وي همچنين به
اين مطلب آگاه بود که مفهوم حاکميت سرزميني ،آنچنان
که در غرب فهميده ميشود ،در خاور شبهجزيرة عربستان
وجود ندارد .يک حاکم ،صالحيت بر سرزمين را بلحاظ اعمال
صالحيت بر قبيلههاي ساکن در آن سرزمين ،براي خود
متصور ميدانست .افراد قبيله نيز در مقابل ،به شخص وي ابراز
وفاداري ميکردند .وفاداري جنبة شخصي داشت و به قبيله،
شيخ يا يک رهبر بانفوذتر ابراز ميشد و هيچ تصوير انتزاعي از
مفهوم دولت مطرح نبود .تا پيش از پيدايش نفت ،صحرا از
بسياري از جنبهها به درياي آزاد شباهت داشت(مجتهدزاده،
 .)28 -27 :1375اگرچه آغاز مناسبات ايران و انگليس به
دوران صفويه باز ميگردد که در آن اهداف سياسي و جاهطلبانة
کمتري از جانب آن کشور بچشم ميخورد؛ اما با گذر زمان
و پيبردن بريتانيا به اهميت ژئوپوليتيک و اقتصادي ايران،
براي حفظ مهمترين مستعمرة خود؛ يعني هندوستان از
تجاوز قدرتهاي بزرگ و رقباي استعماري(بخصوص روسيه)
و همچنين غارت سرماية ملي ايران ،اين امپراتوري اقدام به
نفوذ و حتي تجاوز به سرزمين ايران ،بويژه منطقة خليجفارس
و جزاير مهم آن کرد.
بعد از روي کار آمدن فتحعليشاه قاجار و جانشينانش،
بمرور دولت بريتانيا با آگاهي کامل از تحوالت دربار ايران و
ضعف دولت مرکزي و همچنين بستن قراردادهاي تحتالحمايه
با شيوخ سواحل عمان ،در دوران مظفرالدين شاه از وضعيت
موجود ،براي ثبيت موقعيت خود در خليجفارس بهرهبرداري
کرد .در نتيجه اين دولت تصميم گرفت بر جزاير مهم ايراني
تنببزرگ و کوچک و ابوموسي مسلط شود (قرباني.)1:1391 ،
نگراني بريتانيا از دستاندازي روسها به خليجفارس ،در آستانة
سدة بيستم شدت گرفت .براي رويارويي با چنين تحولي،
بريتانيا تصميمگرفت پيشدستي کرده و جزاير خليجفارس،
بويژه جزاير ايراني تنگةهرمز را به اشغال خود درآورد .بنابرين
قواي انگليس چند جزيره را در کنترل مستقيم خود گرفتند
و تعداد ديگري را در حاکميت شيوخ قاسمي مسندم قرار
دادند؛ شيوخي که حکمراني آنها در آن کرانهها هنوز بعد
سرزميني نگرفته بود .دوستي ايران و روسيه ،دولت انگلستان
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را نگران کرد؛ زيرا روسيه را تهديدي جدي براي خليجفارس
ميدانست .بنابرين انگلستان براي خود نتيجهگيري کرد که در
صورت تحقق طرح توسعة قدرت تزاري روسيه:
الف) اگر در ايران فروپاشي سياسي صورت پذيرد ،بايد
دستکم سيستان را حفظ کرد و روسها را از خليجفارس
دورنگه داشت؛
ب) جنگ با روسيه و فرانسه براي انگليس خطرناک خواهد
بود(مجتهدزاده.)49-48 :1375 ،
در حقيقت هدف اصلي انگليسيها از فتح جزاير ،اشغال
جزاير تنگة هرمز؛ يعني تنبها و ابوموسي بود .اين هدف حدود
يکسال بعد ،هنگامي که حکومت هند در ژوئن .1903م،
اشغال جزاير تنب و ابوموسي را به نام «شيخ شارجه» ،مورد
تصويب قرار داد ،روشن شد.
اسناد وزارت امور خارجة بريتانيا نشان ميدهد که بريتانيا
اشغال جزاير يادشده را (در اواخر ژوئن و اوايل ژوئيه .1903م)
بشکل توصيه به حکومت هند بريتانيا به شيخ شارجه ،براي
افراشتن پرچم خود بر فراز تنببزرگ و ابوموسي به اجرا
درآورد .مقامات هند بريتانيا ،روابط قبيلهيي ميان دو شاخة
قواسم شارجه را دستاويز قرار دادند؛ ولي بعدها يک سند
محرمانه متعلق به وزارت خارجة بريتانيا ،در مورد مرزهاي
ايران که واژة اشغال اين جزاير را توسط قواسم بدون مالحظه
بکار برده ،تصديق دارد که مقامات بريتانيا کام ً
ال بر اين
موضوع آگاهي داشتند که جزاير تنب و ابوموسي به ايران تعلق
دارند .مأخذ انگليسي ديگري هم تصريح دارد که اين جزاير به
ايران تعلق دارند؛ ولي از سوي بريتانيا و شيخ شارجه ،آنهم
نه در پي ترور نادرشاه؛ بلکه در سال .1903م به اشغال اين
کشور درآمدند .از سوي ديگر بريتانيا ،با اشغال جزاير تنب
و ابوموسي در سال .1903م تا دو سال ديگر هم در انديشة
اشغال جزاير ايراني هنگام و قشم ،در صورت تهديد از جانب
روسيه بود .در اين ميان ايران در آستانة جنگ داخلي بود و
اقتدار حکومت مرکزي در ضعيفترين وضع ممکن قرار داشت.
حدود چند سالي طول کشيد تا ايرانيان دريافتند که چه بر
سر جزاير تنب و ابوموسي آمده تا اعتراض خود را مطرح کنند
(همان.)51 - 50 :

چگونگي شکلگيري منازعة جزاير تنب و ابوموسي

در آوريل .1904م ،مسيو دامبرين بلژيکي رئيس
گمرکات ايران در جنوب ،براي ايجاد ادارة گمرکي وارد
جزاير ايراني تنب و ابوموسي شد .وي در جزيرة ابوموسي با
کمال تعجب و برخالف انتظار با پرچم شارجه مواجه شد .وي
از تعلق جزاير تنب و ابوموسي به ايران آگاهي داشت ،بنابرين
پرچم شارجه را پايين آورد و پرچم ايران را در آنجا برافراشت.
سپس يک اداره ،براي مديريت امور گمرکي در جزاير تنب و
ابوموسي ايجاد کرد و به ساحل برگشت .دولت بريتانيا به اين
اقدام ايران اعتراض کرد و هاردينگ ،وزير مختار آن دولت،
در تهران طي مذاکره با نوز ،وزير کل گمرکات ايران ،ضمن
شکايت از اقدامات دامبرين گفت که بريتانيا خواستار آن است
که پرچم ايران از جزاير تنب و ابوموسي پايين آورده شود و
مأموران گمرکي ايران از آنجا فراخوانده شوند و ادارةگمرکي
ايران بسته شود .وي افزود در غير اين صورت ،بريتانيا به
اقدامات نظامي متوسل ميشود .نوز در پاسخ گفت که وي به
دامبرين اين دستور را داده و اين اقدام در جهت اجراي نظر
مشيرالدوله ،وزير امور خارجة ايران است؛ زيرا وي دستور
داده که نسبت به استقرار حاکميت مؤثرتر ايران در جزاير
تنب ،سيري و ابوموسي اقدام کنند .وي همچنين دستور
داده است که نقش دولت بريتانيا در قشم مشخص شود.
سپس نوز در پاسخ درخواست هاردينگ مبنيبر ،برداشتن
پرچم ايران و فراخواندن مأموران گمرکي ايران از جزاير گفت
که بايد از مشيرالدوله کسب تکليف کند .هاردينگ پس از
آن باز هم با نوز مذاکره کرد تا از نظر مشيرالدوله آگاه شود.
نوز نتيجة مذاکرات خود را با هاردينگ طي نامة مورخ  24مه
.1904م به وزارت خارجة ايران اطالع داد .در بخشي از نامه
آمده است:
آقاي نوز لطف کرد و بطور محرمانه گزارشهاي آقاي دامبرين
را راجع به بازديدهاي او [از] سيري ،تنب و ابوموسي و
باسيدو(قشم) به من نشان داد .راجع به تنب و ابوموسي
گزارش آقاي دامبرين حاکي از آن است که وقتي او به آن
جزاير رفته پرچم عربي در اهتزاز بوده و آن پرچم را برداشته
و پرچم ايران را ،نه در جاي آن؛ بلکه در محلي مجاور

نصب کرده است .در جزيرة سيري اص ً
ال پرچمي نبوده و او
پرچم ايران را بدون هيچگونه مانع برافراشته و هيچ يک از

بررسي داليل سياسي و تاريخي ادعاهاي 81 /....
اعراب شيوخ به او اعتراض نکردهاند .من متذکر شدم که در
سال .1888م ما با ادعاي حاکميت ايران بر جزيرة سيري
مخالفت نموديم؛ ولي مطلب بعدها مسکوت گذاشته شد و
من دستوري ندارم که آن مسئله را دوباره عنوان کنم؛ ولي در

مورد تنب و ابوموسي تقاضا دارم ،فوراً تعليمات الزم به آقاي
دامبرين داده شود تا پرچم ايران را از آنجاها بردارند .آقاي

نوز گفت او فوراً از مقامات ايراني در اينباره کسب تکليف
خواهد کرد .او متذکر شد که اگر دستور دولت نبود ،آقاي
دامبرين کاري به کار پرچم نداشت و ظاهراً مقامات ايراني

بيآنکه از اشغال اين جزاير توسط اعراب آگاه باشند ،چنين
دستوري دادهاند و او خود عمل آقاي دامبرين را نادرست
ميداند؛ زيرا وقتي معلوم شد پرچم قاسميها در اين جزاير
نصب شده است ،او ميبايست پيش از هر اقدام ديگر ،مراتب
را به تهران گزارش ميداد و منتظر دستور جديد ميماند .چند
روز بعد به آقاي نوز اطالع داد که در اين خصوص با صدر
اعظم مذاکره کرده و او را در اينباره قدري سرسخت يافته
است .آقاي نوز از من خواست که موضوع را با حضرت اشرف
در ميان بگذارم .من قصد داشتم در مالقات هشتم ماه جاري
در اينباره سخن بميان آورم؛ ولي مشيرالدوله تقاضا کرد که
چيزي نگويم و بگذارم تا خود شاه آن را حل کند (جعفري
ولداني و حقشناس کاشاني.)20-19 :1380،

مشيرالدوله در نامهيي در سال 1323هـ .ق به هاردينگ
در اين مورد نوشت:
باستحضار ميرسانم که در خصوص جزاير تنب و ابوموسي
که دولت ايران آن دو جزيره را متعلق بخود ميداند ،اقدام
مباشرين گمرک ايران در آن دو محل آنچه شده به اين

موجب بوده است؛ ولي چون نتيجة مذاکراتي را که در
حضور شاه به انجام رساندند ،مقرر شد که اجالت ًا اقدامي

را که مباشرين گمرک در آنجا نمودهاند ،موقوف باشد
و در آن دو محل از هيچطرف نصب بيرق نشود تا بعداً
قراري درخصوص آنها داده شود(دفتر مطالعات سياسي و

بينالمللي وزارت امور خارجه.)1/356 :1368 ،

بدينترتيب بعد از مذاکرات بين هاردينگ و مشيرالدوله،
طرفين موافقت کردند که وضع موجود قبل از .1903م را در

مورد جزاير تنب و ابوموسي محترم بشمارند؛ بعبارت ديگر به
يک ترتيبات موقتي مبنيبر حفظ وضع موجود دست يافتند.
سپس به دستور تهران ،مسيو وافلر رئيس گمرکات جنوب
به جزاير رفته و در چهاردهم ژوئن.1903م پرچم ايران را
پايين آورد و مأموران گمرک ايران را از آنجا فراخواند .در
واقع دولت ايران ،بعلت ضعف شديد سياسي که در آن دوره
داشت و از همه مهمتر ،بعلت نداشتن نيروي دريايي کافي
که از اقدامات دولت پشتيباني کند ،سرانجام در مقابل فشار
انگليسيها تسليم شد .در اين زمان دولت ايران با بحران
داخلي روبرو بود و در آستانة انقالب مشروطيت قرار داشت.
از طرف ديگر دولت بريتانيا ،بدليل شکست روسها از ژاپن
و بحران داخلي روسيه (که ناشي از شکست مذکور بود)،
هيچگونه نگراني از رقيب شمالي خود نداشت .بنابرين موضع
سختي در قبال ايران اتخاذ کرد .دولت بريتانيا عالوهبر فشار
سياسي که به دولت ايران وارد ميکرد ،با اشغال نظامي جزيرة
هنگام ،در عمل دولت ايران را با تهديد نظامي روبرو کرده
بود .بههمين جهت دولت ايران حاضر شد که پرچم خود را
بطور موقت از جزاير مذکور بردارد ،بشرطي که شيوخ شارجه
و رأسالخيمه نيز اقدام به برافراشتن پرچم خود در اين
مناطق نکنند(جعفري ولداني و حقشناس کاشاني:1380 ،
)21-20؛ اما دولت بريتانيا به تعهد و قول و قرار خود ،مبنيبر
حفظ وضع موجود پايبند نماند و به دستور اين دولت ،دوباره
پرچم شيخ شارجه ،بجاي پرچم ايران در جزاير سهگانه
برافراشته شد .اين در حالي بود عينالدولة صدراعظم ،نسبت
به برافراشتن پرچم شارجه و نقض تفاهم طرفين ،مبنيبر
حفظ وضع موجود به هاردينگ ،وزير مختار بريتانيا اعتراض
کرد .هاردينگ به اين اعتراض پاسخ داد که از نظر بريتانيا اين
امر با حفظ وضع موجود مغايرت ندارد؛ زيرا اتفاق جديدي
رخ نداده است؛ بلکه عربها پرچم خود را در همان جايي که
قبل از جريانات اخير وجود داشت ،برافراشتهاند .بدينترتيب
دولت بريتانيا به اعتراضات ايران توجه نکرد .دولت ايران نيز
در لبة پرتگاه جنگ داخلي(انقالب مشروطه) قرار گرفته و بر
روي مسائل داخلي متمرکز شده بود .عالوهبر آن دولت ايران،
بدليل ضعف نظامي در مقابل امپراتوري بزرگ و قدرتمند
بريتانيا ،بغير از اعتراض اقدام ديگري نميتوانست ،انجام
دهد .با اينحال ،ايران هرگز حاضر نشد در بدترين شرايط از
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حقوق تاريخي خود نسبت به جزاير تنب و ابوموسي صرفنظر
کند.

نتيجة حمايتهاي بريتانيا از شيوخ شارجه ،اين شيخنشين در
سال  .1908م تنبکوچک را به اشغال درآورده و پرچم خود
را در آنجا برافراشت .در همان زمان ،حاج معين بوشهري،
امتياز ذخاير خاک سرخ را در تمام جزاير ايران ،شامل هرمز،
هنگام ،قشم ،ابوموسي و سيري در اختيار داشت(مجتهدزاده،
 .)67 :1375ايران که تازه انقالب مشروطيت را پشت سر
گذاشته و بخود آمده بود ،برگرداندن اين جزاير را که توسط
بريتانيا به شيوخ شارجه هديه شده بود ،بسيار دير و خود را
خيلي ضعيف يافت .ادعاي حاکميت ايران بر تنبها ،ابوموسي
و سيري که نخستينبار در سال  .1887م ،در واکنش به
ادعاهاي متقابل بريتانيا مطرح شده بود ،در سال  .1904م،
پس از اشغال انگليسي -شارجهيي ،در ژوئن سال  .1903م
دوباره مطرح شد .ايران نسبت به کل مسئله ناخشنود بود،
بويژه که آمدوشد غيرقانوني از طريق جزاير به سرزمين اصلي
ايران افزايش يافت .ادارة گمرک مالية ايران در نامهيي به
وزارت امور خارجه ،خواستار اقدام عليه تجارت غيرقانوني
با تأسيس پستهاي نظارت در ابوموسي و تنبها شد .بعد از
آن ،يک واحد از نيروهاي دريايي نوبنياد ايران ،براي بازيابي
جزاير و پاياندادن به مشکل به جزاير ابوموسي و تنب به اين
منطقه اعزام شدند.

وقتي قواسم شارجه يک بار در سال  .1903م و بار ديگر
در سال .1904م ،در جزاير تنببزرگ و ابوموسي پرچم خود
را برافراشتند ،جزيرة تنبکوچک از توجه آنان و نيز از توجه
بريتانيا دور ماند .در سال .1908م ،وقتي شرکت انگليسي
«فرانک استريک» در صدد کسب امتيازات بهرهبرداري خاک
سرخ در جزاير فارور ،سيري و تنبکوچک برآمد ،بريتانيا
طرح ادعا بر جزيرة تنبکوچک را نيز ضروري يافت .کاکس
نمايندة سياسي دولت بريتانيا ،در اکتبر .1908م پيشنهاد
کرد که چون تنبکوچک همنام تنببزرگ است ،وضعيت
ادارة آن نيز بطور خودکار به همان وضعيت جزيرة بزرگتر
باشد .اين قاعدهسازي ،مورد پذيرش وزارت خارجة بريتانيا
قرار گرفت .بنابرين به شرکت «استريک» توصيه شد ،براي
کسب امتياز با شيخ شارجه تماس بگيرد؛ در حاليکه شرکت
مذکور در مطالعات اوليه ،براي کسب امتياز ،گزارش داده
بود که پرچم ايران سالها در تنبکوچک برافراشته بود .در

پس از سقوط قاجاريه و تأسيس سلسلة پهلوي ،اقدامات
همهجانبهيي در زمينة تحکيم حقوق ايران در خليجفارس
و جزاير آن صورت گرفت .در اين راستا ،دولت ايران اقدام
به تأسيس نيروي دريايي کرد و از ورود غيرمجاز کشتيهاي
جنگي بريتانيا به بنادر و جزاير ايران جلوگيري کرد .همچنين
قانون حدود آبهاي ساحلي و منطقة نظارت ايران در دريا
بتصويب رسيد و نيروهاي بريتانيا وادار به خروج از جزاير
باسيدو ،هنگام و جاسک شدند .در مورد اخير ،بريتانيا از
ايران به «جامعة ملل» 1و «ديوان داوري بينالمللي» 2شکايت
کرد؛ اما ديوان در مورد باسيدو ،باتفاق آراء بحقانيت اقدام
ايران رأي داد .گام ديگري که دولت ايران برداشت ،تالش
براي اعمال حاکميت خود بر جزاير بحرين ،تنب و ابوموسي
بود .در اين مورد ،مذاکراتي بين تيمورتاش و وزير دربار

بريتانيا در سال .1887م ،نسبت به اقدام ايران در
برافراشتن پرچم خود در جزاير ابوموسي و سيري اعتراض
کرد .همچنين در نتيجة اعتراض شديد بريتانيا در سال
.1904م نسبت به اقدام ايران که سعي کرد در تنببزرگ و
ابوموسي واحد گمرکي ايجاد و پرچم خود را نصب کند ،اين
تالش بجايي نرسيد و بريتانيا متصرفات ايران را به قواسم
مسندم انتقال داد .اين اقدام بريتانيا ،بر اين اساس توجيه
شد که جزاير پيش از اين تحت حاکميت موروثي حاکمان
عرب بندرلنگه ،بعنوان صالحيت شيوخ قاسمي و نه مقامات
ايراني بوده است(مجتهدزاده .)56:1375 ،جهان خارج،
اقدام بريتانيا را بعنوان يک امر جدي و ترتيبات پايدار تلقين
کرد؛ بعنوان مثال ،شرکت آلماني ونکهاوس ،ابتدا در سال
.1907م ،پس از کسب امتياز از ايرانيان در ابوموسي شروع
بکار کرد .اين اقدام تا زمان توقف آن توسط شيخ شارجه
ادامه داشت و بريتانيا ونکهاوس را بسمت مذاکرة جديدبا
شيخ شارجه هدايت کرد(دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي
وزارت امور خارجه.)1/280 :1367 ،

1. Loague of Nation
)2. International Criminal Court(ICC
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رضاشاه و سررابرتکاليو ،وزير مختار بريتانيا ،در تهران در
سالهاي .1930-1928م صورت گرفت .در اين مذاکرات،
رابرت کاليو پيشنويس طرح يک قرارداد عمومي را به
ايران ،ارائه داد .هدف از ارائة اين طرح اين بود که با تغيير
موضع معترضانه و چالشگرانة ايران ،وضع حقوقي جزاير
تنب و ابوموسي از نظر حقوقي مستحکم نبود .بنابرين کاليو
سعي ميکرد ايران را از طريق انعقاد قرارداد عمومي ،وادار به
چشمپوشي از جزاير تنب و ابوموسي کند .در صورت انعقاد
قرارداد مذکور ،وضعيت حقوقي جزاير به زيان ايران و بنفع
شيوخ حلوفصل ميشد .کاليو براي رسيدن به اين هدف،
تالش ميکرد که با طرح ادعاهاي متقابل و ايجاد مسئله از
غيرمسئله ،زمينه را براي تهاتر بوجود آورد .بر اين اساس
دولت بريتانيا ،ادعاهايي را نسبت به سيري ،باسيدو و هنگام
مطرح کرد و در مقابل ،صرفنظرکردن از آنها را موکول به
چشمپوشي ايران از جزاير تنب و ابوموسي کرد .در طرح
رابرت کاليو ،فهرستي از دعاوي دو طرف آورده شده بود که
ميبايست از طريق تهاتر حلوفصل شود .خواستههاي دولت
بريتانيا در اين طرح ،عبارتند از:
 .1توافق دولت ايران با ادامة حفظ وضع موجود جزاير
خليجفارس و در نتيجه ترک دعوي حاکميت ايران بر جزاير
بحرين ،تنب و ابوموسي؛
 2تداوم استفادة نيروي دريايي بريتانيا از پايگاه دريايي
بريتانيا ،در جزيرة هنگام بمدت پنجاه سال ديگر؛
 .3دولت ايران تضمين کند که روية تعرضي را عليه
شيخنشينهاي تحتالحماية دولت بريتانيا در کرانههاي عربي
خليجفارس ،اتخاذ نخواهد کرد؛
 .4دولت ايران براي ورود کشتيهاي دولت بريتانيا به بنادر
ايران ،تسهيالت الزم را پيشبيني کرده و مقررات قرنطينة
مورد نظر را رعايت کند؛
 .5عرض درياي سرزميني ايران از سه مايل دريايي تجاوز
نکند؛
 .6دولت ايران ،دولت عراق را به رسميت بشناسد؛
 .7دولت ايران با مسئلة تلگراف بنحو رضايتآميز برخورد
کند.
در فهرست مذکور ،مالحظه ميشود که هيچيک از

موارد فوق ،امتياز واقعي يا ارزشمند ،براي ايران محسوب
نميشد(جعفري ولداني و حقشناس کاشاني.)23-22:1380،
در واقع هدف بريتانيا ،تهاتر حقوق داخلي ايران نسبت به
جزاير تنب ،ابوموسي و بحرين با ادعاهاي مطروحه از سوي
بريتانيا ،نسبت به سيري و باسيدو بود؛ اما دولت بريتانيا
براي کاستن از اهميت موضوع ،مسائل مذکور را با مسائل
کماهميت بهمراه آورده بود .براي دولت ايران ،بههيچوجه
چشمپوشي از حقوق تاريخي خود بر جزاير يادشده امکانپذير
نبود .سرانجام بدليل ايستادگي ايران بر حفظ حقوق تاريخي
خود بر جزاير يادشده ،سبب شد که طرح قرارداد عمومي
خليجفارس به نتايج مطلوب نرسد.
از سال 1316هـ.ق.1898/م ،زماني که لردکرزن،
با داشتن عنوان نايبالسلطنة هندوستان مجري اقدامات
استعماري انگلستان در خليجفارس شد ،ناوگان بريتانيا
وارد خليجفارس شد و کرانههاي جنوبي آن را تسخير کرد.
در اين جزاير ايراني نيز ،پرچم انگلستان برافراشته شد که
اعتراض شديد و شخص مظفرالدين شاه را ،در سالهاي
1324-1323هـ.ق بدنبال داشت .از سال  .1305ش ،در پي
تالشهاي ديپلماتيک ايران ،پرچم ايران در اين سه جزيره،
در اهتزاز بوده و حاکمان و واليان بندرعباس و بندرلنگه بر
آن نظر داشتند .با اين همه ،انگلستان گاه و بيگاه مالکيت
جزاير ياد شده را به شيخ دستنشاندة خود در شارجه
يادآوري ميکرد .در دورهيي هم که مصدق در مسند وزارت
امور خارجة ايران قرار داشت از حق مالکيت ملي ايران بر
جزاير ايراني دفاع کرد(تکميلهمايون.)81:1390 ،
در تابستان سال.1306ش.1928 /م ،ادارة گمرک ايران
فعاليت خدمات قايق موتوري گمرکي را از جزيرة تنببزرگ
آغاز کرد .اين امر ،نتيجة تماسهاي ايران با شيخ رأسالخيمه
بود که براي بازگرداندن جزاير تنب به ايران آمادگي داشت.
در ماه اوت همانسال ،يک واحد موتوري ايران ،قايقي متعلق
به اميرنشين دوبي را در آبهاي سرزميني تنببزرگ ضبط
کرد .بريتانيا نسبت به اين موضوع اعتراض کرد؛ ولي وزارت
خارجة ايران اعالم کرد که تنببزرگ تحت حاکميت ايران
است و از اينرو ،اقدام يادشده برحسب مقررات بينالمللي
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انجام شده است .در سال .1928م ،هنگامي که ايران ،آمادة
ارجاع موضوع منازعات خود با بريتانيا در خليجفارس(بويژه
با بحرين) ،به جامعة ملل ميشد ،بريتانيا هم معاهدات خود
را در سال.1892م ،با کلية شيوخ ساحل متصالحه به ايران
متذکر شد .ايران اعتراض کرد که حکومت ايران هر نوع
توافق با شيوخ متصالحه را که موجب صدمهزدن يا محدود
ساختن حقوق و منافع ايران شود ،معتبر نميشناسد .البته
طرفين توافق کردند که وضعيت جزاير تنب ،ابوموسي و
سيري بايد در دستور مذاکرات زمستان آنسال قرار گيرد.
در ژانوية .1929م ،مذاکرات طوالني آغاز شد که در آن سر
رابرت کاليو ،وزير مختار بريتانيا در تهران از سوي کشورش،
براي شارجه و تيمورتاش ،وزير دربار قدرتمند رضاشاه از
سوي ايران شرکت داشتند .در آغاز مذاکرات ،بريتانيا بطور
رسمي مدعي پنج هزار روپيه ،بابت جبران خسارت ناشي
از اقدام واحد موتوري ايران در ضبط قايق اميرنشين دوبي
شد که ايران آن را نپذيرفت .قضية مزبور هيچگاه حل نشد؛
زيرا ايران همچنان استدالل ميکرد که اقدام آن حکومت،
مطابق حقوق بينالمللي ،قانوني بوده است .تيمورتاش
پيشنهاد کرد که قضيه به داوري بينالمللي ارجاع دادهشود
(مجتهدزاده.)61- 60 :1375 ،
مذاکرات تا نيمة بهار سال .1929م بدون پيشرفت
چنداني ادامه يافت .وزير جنگ ايران در  24فورية سال
.1930م در نامهيي به وزارت امور خارجة ايران از گزارشي
از سوي فرماندة نيروهاي ايران در جنوب اطالع داد که بر
اساس آن ،تعدادي پرچم از سوي بريتانيا در دو جزيرة تنب و
ابوموسي که به ايران تعلق دارند ،برافراشته شده و مأموراني
در آنجا مستقر شده و اين مسئله موجب شگفتي زياد ساکنان
آنجا شده است .استدعا ميشود اين پيام بعرض اعليحضرت
همايوني رسانده شود(دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي
وزارت امور خارجه.)1/213 :1367 ،
بريتانيا منکر افراشتن پرچم خود در جزاير شد؛ ولي در
ژوئن سال .1931م باز هم گفته شد که آنان چنين اقدامي
را انجام دادهاند؛ گرچه کدخداي جزيرة هنگام ،گزارش داد
که شيخ رأسالخيمه از افراشتن پرچم بريتانيا در تنببزرگ

ممانعت بعمل آورده است(نامة وزارت امورخارجه به سفارت
بريتانيا.)363:1367 ،
بطور کلي ،مذاکرات وزير مختار بريتانيا با تيمورتاش
از سال .1928م به بعد را ميتوان ،بعنوان کوششي از سوي
بريتانيا توصيف کرد که در آن اعتراض ايران نسبت به اشغال
انگليسي  -قاسمي جزاير سهگانه ،بسوي يک راه حل حقوقي،
بنفع شيوخ شارجه و رأسالخيمه رهنمون شود .مقامات
بريتانيا در منطقه براي اين منظور ،پيشنويس معاهدة عمومي
را در پانزده ماده در مورد خليجفارس تدارک ديدند که در
چهارچوب آن معاملة متقابلي صورت گيرد .ويژگيهاي برجستة
معاملة پيشنهادي عبارت بود از اينکه ،ايران از دعاوي خود بر
بحرين ،تنب و ابوموسي میگذرد و بريتانيا در برابر ،حاکميت
ايران بر سيري را برسميت ميشناسد و از دعاوي خود در
مورد باسيدو میگذرد و نيز ايستگاههاي تلگراف در بندرلنگه،
بوشهر و هنگام را به ايران انتقال ميدهد .ايران اين معاملة يک
کاسه را بر اين اساس مردود دانست و مدعي شد که حاکميت
ايران بر مناطق ياد شده يک امر مسلم و بالمنازع است
(مجتهدزاده.)63:1375 ،
در جريان مذاکراتي که در مورد جزاير تنب و ابوموسي
صورت گرفت ،تيمورتاش اسنادي را ارائه داد که مؤيد
مالکيت ايران بر جزاير ياد شده بود .از جملة اين اسناد ،نامة
رسمي لرد ساليسبوري مورخ دوازدهم ژوئن سال .1888م
بود .تيمورتاش با ارائة سند مذکور اظهار داشت که انگليسيها
قب ً
ال حاکميت ايران را بر جزاير تنب و ابوموسي برسميت
شناختهاند .کاليو در پاسخ گفت که سند مذکور کافي نيست
و افزود اين سند نه اعتبار ادعاي اعراب را مخدوش و نه ثابت
ميکند که در آن موقع ،دولت بريتانيا ،مالکيت دولت ايران
را بر جزاير مذکور برسميت شناخته است .کاليو اعتبار سند
ايران را در مورد جزاير تنب و ابوموسي رد کرد؛ ولي آگاه
بود که ايران از نظر حقوقي در موقعيت بهتري قرار دارد و
بريتانيا از اين نظر با وضع دشواري روبرو است .داليل تقدم
در اشغال و ادعاي مسئوليت دوگانه که قب ً
ال از سوي دولت
بريتانيا ارائه شده بود ،خود را بسيار سست و بيپايه نشان
ميداد .بنابرين وزارت خارجة بريتانيا ،براي رفع اين مشکل
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اينبار نيز مانند سال .1904م از حکومت انگليسي هند
خواست که از حکام شارجه و رأسالخيمه بخواهد که اسناد
و مدارکي را در اين مورد جمعآوري کنند .همزمان بخش
حقوقي وزارت خارجة بريتانيا نيز مشغول بررسي و مطالعه
در اين مورد بود .در اين راستا بکت ،1مشاور حقوقي وزارت
خارجة بريتانيا ،داليل قبلي بريتانيا را ضعيف ارزيابي و اعالم
کرد که بهتر است ،بريتانيا به اصل «مرور زمان» متوسل شود.
در نظر وي آمده است که با توجه به سستي داليل ما ،مبنيبر
تعلق جزاير تنب و ابوموسي به حکام شارجه و رأسالخيمه
در سالهاي قبل.1888م ،استناد به اصل مرور زمان هم در
اين مورد سست و بيپايه بنظر ميرسيد .بنابرين تيمورتاش
با توجه به موقعيت برتر ايران از نظر حقوقي و ضعف داليل
دولت بريتانيا ،به کاليو پيشنهاد کرد که مسئلة جزاير تنب و
ابوموسي ،براي حکميت ،به جامعة ملل ارجاع داده شود؛ اما
کاليو با اين پيشنهاد مخالفت کرد .دولت بريتانيا نيز قب ً
ال در
اين مورد تعليمات الزم را به وزير مختار خود داده بود .در 25
ژوئن سال  .1928م دولت مذکور يک کميتة فرعي از کميتة
دفاع امپراتوري را به نام «کميتة خليجفارس» موظف کرد که
موقعيت اين کشور را در خليجفارس مورد بررسي قرار دهد.
در گزارش اين کميته آمده بود:
ارجاع مسئله به جامع ملل ،متضمن خطراتي براي دولت
بريتانياست؛ زيرا موقعيت حقوقي بريتانيا در پارهيي از اين
موارد آنچنان ضعيف است که ترديد وجود دارد ،احکامي بنفع
آن صادر گردد .عالوه بر آن ،ارجاع اختالفات مذکور به جامعة
ملل بمصلحت نيست .بههمين جهت دولت بريتانيا بايد بر
اساس مواضعي مشابه نظرية مونرو اعالم کند که عاليق و نافع

فعاليتهاي ديپلماتيک ايران و انگليس را از جمله مذاکرات و
مکاتبات تيمورتاش و کاليو در پي داشت .تيمورتاش با اطالع
از شرايط نهچندان مطلوب انگلستان در سطح بينالمللي،
تالش گستردهيي را براي ارجاع مسئله به حکميت بينالمللي
آغاز کرد و انگليسيها سعي کردند با طوالنيکردن مذاکرات
و وعدة عقد قراردادهایي جديد ،او را از اين کار منصرف
سازند .بدينمنظور پيشنويس توافقنامهيي از سوي مسئوالن
انگليسي به ايران پيشنهاد شد که بر اساس آن در قبال
شناسايي ادعاي مالکيت ايران بر جزيرة سيري ،ايران نيز از
ادعاي مالکيت خود بر جزاير سهگانه دست برميداشت .از نظر
تيمورتاش اين مسئله بههيچوجه قابل قبول نبود .او در عين
حال تالش ميکرد که مذاکرات مستقيمي را با شيوخ عرب
آغاز کند که اين امر با مخالفت شديد کارگزاران بريتانيايي
روبرو شد.
هدف اصلي تيمورتاش ،جلب رضايت شيوخ عرب و
احتما ًال روشنساختن اين نکته براي آنان بود که حضور
درازمدت انگلستان در منطقه بنفع همسايگان نخواهد بود.
وي همچنين براي آن دسته از شيوخ که در شرايط مالي
چندان خوبي قرار نداشتند ،کمک مالي در نظر گرفته
بود(وثوقي .)509 :1390 ،موقعيت بريتانيا در سواحل
جنوبي خليجفارس بر خالف موقعيت آن در جزاير ايران
مستحکم بود؛ زيرا باتوجه به قراردادهاي منعقدشده با شيوخ
قراردادي
خليجفارس ،موقعيت بريتانيا از جنبة حقوقي و
ِ
مناسبي برخوردار بود؛ اما موقعيت آنها در سواحل و جزاير
ايران فاقد چنين ويژگي بود.

خاصي در قبال خليجفارس دارد و حاضر به پذيرش هيچگونه
وساطت يا حکميت خارجي نيست و براي حفظ موقعيت خود
در صورت لزوم به زور نيز متوسل خواهد شد(جعفري ولداني
و حقشناس کاشاني.)24-23 :1380 ،

حضور نيروهاي نظامي ايران در اطراف جزاير تنب و
ابوموسي در سال .1307ش.1928/م و عمليات گشتزني
موجب توقيف يک قايق شد و همين امر دورة جديدي از
1. Eric Beckett

دولت ايران درسال .1948م به وزارت خارجة بريتانيا
اطالع داد که خواستار گشايش دواير دولتي در جزاير تنب و
ابوموسي است .دولت ايران اظهار داشت که بعد از استقالل
هند و پاکستان ،دولت بريتانيا بايد سياست خود را در
خليجفارس تعديل کرده و از لجاجت و مبارزه با ايران ،براي
احقاق حقوق خود در خليجفارس دست بردارد؛ در حاليکه
دولت بريتانيا ،همچنان در ناديدهگرفتن حقوق ايران پافشاري
ميکرد .در واقع آنچه در اين زمان ،باعث اهميت خليجفارس
براي دولت بريتانيا شده بود ،مسئلة نفت در بستر خليجفارس
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بود .همين امر موجب پافشاري دولت بريتانيا در ادامة
مواضع قبلي خود نسبت به ايران شد .در تلگرافي که بتاريخ
 ،1948/12/14وزارت خارجة بريتانيا به نمايندة سياسي آن
کشور در خليجفارس فرستاده ،آمده است:
عالرغم آنکه حاکم رأسالخيمه توجهي به جزيرة تنب ندارد
و حتي يکبار با اجازهدادن آن به ايران موافقت کرده است؛
با اين وجود اکنون که مسئلة نفت و منابع زير نفتهاي آبهاي
دريا مطرح گرديده است ،توافق بين ايران و بريتانيا بعيد بنظر
ميرسد .بنابرين بايد در همان موضع هميشگي؛ يعني تأييد
حقوق حاکمان شارجه و رأسالخيمه باقي بمانيم و در مقابل
ايرانيها ،همان پاسخي را که در سال .1905م داده بوديم؛
يعني اينکه تجديد دعوي از طرف ايران در مورد تنب ،موجب
تجديد دعوي از طرف ما در مورد سيري خواهد بود (جعفري

بريتانيا(که مسئوليت روابط خارجي آنها را برعهده داشت)،
يک موافقتنامه منعقد شده بود که بموجب آن عرض دريايي
جزيرة ابوموسي ،سه مايل در نظرگرفته شده بود .بنابرين
اقدام شارجه ،نقض يک جانبة موافقنامة منعقدشده بين دو
امارت بود که اعتراض امالقوين را بدنبال داشت .در حاليکه
اختالف چندجانبة مذکور در مورد ذخاير نفتي کشفشده
در آبهاي اطراف جزيره ادامه داشت ،دولت ايران بيانيهيي
خطاب به دولت بريتانيا صادر کرد .در اين بيانيه گفته
شده بود که جزاير ابوموسي ،بخشي از قلمرو ايران است و
مطابق با قوانين ايران ،عرض دريايي سرزميني آن دوازده
مايل است که تحت حاکميت ايران اعالم شده بود .مذاکرات
ايران و بريتانيا ،منجر به اعادة حاکميت ايران بر جزاير تنب و
ابوموسي در سال .1971م شد(همان.)27-26 :

ولداني و حقشناس کاشاني.)25 :1380 ،

در تلگراف مذکور يادآوري شده که ممکن است ،موقعيت
بريتانيا از نظر حقوقي در چنين مرافعهيي قوي نباشد؛ اما
اگر ايرانيها بر بريتانيا فشار وارد بياورند ،بريتانيا نخواهد
توانست از حضور در برابر ديوان خودداري کند(همانجا) .از
آنجاييکه دولت ايران ،جزاير تنب و ابوموسي را متعلق بخود
ميدانست ،بنابرين نهتنها نسبت به اعطاي امتياز نفت جزيرة
ابوموسي اعتراض کرد؛ بلکه در عمل از فعاليت شرکتهاي
نفتي در اين جزيره نيز جلوگيري کرد .حاکم شارجه در
دسامبر سال .1969م ،امتياز کشف و استخراج نفت در
جزيرة ابوموسي و آبهاي برون ساحلي آن را تا سه مايلي ،به
شرکت نفت و گاز «بوتس» واگذار کرد .شرکت نفتي «اکسيد
نتال» در فورية  .1970م ،موفق به کشف نفت در نه مايلي
آبهاي برون ساحلي جزيرة ابوموسي شد .اين امر موجبات
بروز اختالف بين حکام شارجه و امالقوين را فراهم آورد .در
نتيجه ،حاکم شارجه در مارس سال .1970م حکمي را صادر
کرد که تاريخ دهم سپتامبر سال .1969م را داشت .بموجب
اين حکم ،عرض آبهاي ساحلي اطراف جزيرة ابوموسي به
دوازده مايل افزايش يافت .اين امر به مفهوم اين بود که نفت
کشفشده ،متعلق به امالقوين نيست؛ بلکه به شارجه تعلق
دارد .بنابرين حاکم شارجه عرض دريايي خود را به دوازده
مايل رساند .قبل از اين بين دو امارت مذکور ،تحتنظر دولت

مصدق نيز در دورة نخستوزيري خود ،هيئتي متشکل از
يک رزم ناو ايراني را عازم منطقه کرد(.1332ش.1953/م)
که در جزيرة ابوموسي با مردم ديدارو گفتگو کردند که البته
براي دولت انگليس خوشايند نبود .وي بار ديگر در ماه مه
.1961م ،در قالب يک فروند هليکوپتر و يک لنج ايراني،
گروه ديگري را در جزيرة تنببزرگ پياده کرد که دوباره،
بطور مستقيم و غيرمستقيم ،موجب اعتراض وزارت خارجة
انگلستان و شيوخ رأسالخيمه شد .شيخ شارجه به تحريک
انگليسها و تحت تعليمات استعماري اين دولت ،در گوشهيي
از ابوموسي ،اسکلهيي را با نصب چراغ دريايي ايجاد کرد و
پس از توليد برق و برخورداري از خاک سرخ جزيره ،ادعاي
حاکميت خود را بر آن ظاهر ساخت که با اعتراض شديد
ايران روبرو شد و اين امر تا طرح جدايي بحرين از ايران ادامه
يافت .سرانجام ،پس از پايان يافتن قضيه ،در نهم آبان سال
 1350اميرعباس هويدا ،نخستوزير وقت ايران ،در حضور
نمايندگان مجلس يادآور شد که پس از هشتاد سال در نتيجة
گفتگوهاي دراز و پيگير با دولت انگلستان ،بار ديگر جزاير
ابوموسي ،تنببزرگ و تنبکوچک ،تحت سلطة ايران قرار
گرفته است(افشارسيستاني.)59 :1374 ،
وضعيت حقوقي جزاير تنب و ابوموسي در دورة اشغال

جزاير تنببزرگ و ابوموسي در سال .1904م اشغال و
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در سال .1971م حاکميت ايران مجدداً بر آن برگردانده شد.
امارات متحده عربي در بروشوري که در تاريخ  27اکتبر سال
.1992م ،تحتعنوان «موضوع امارات متحده عربي در قبال
اشغال جزاير تنببزرگ ،کوچک و ابوموسي» در نيويورک
بين کشورهاي عضو سازمان ملل متحد توزيع کرد ،مدعي
شد که جزاير مذکور در سالهاي .1971-1904م تحت
حاکميت بالمانع و بالمنازع امارات متصالحه بوده است .اين
ادعا از نظر ايران با واقعياتي که شرح آن گذشت ،بههيچوجه
مطابقت ندارد .ايران بمحض اينکه از اشغال جزاير در سال
.1904م آگاه شد ،بر اين امر اعتراض کرد (جعفري ولداني و
حقشناس کاشاني.)27 :1380 ،
اعتراض ايران در سالهاي بعد نيز بطور مرتب تکرار شد
و ايران پرچم شارجه را در اين جزاير پايين آورد و پرچم
خود را بجاي آن برافراشت .ايران چندينبار تالش کرد که
جزاير را تصرف کند و يکبار نيز آنها را در سال .1934م
به ايران بازگرداند .ايرانيها در سالهاي مختلف از اين جزاير
بازديد کردهاند .همچنين مذاکرات بين ايران و بريتانيا،
براي اعادة حاکميت ايران بر اين جزاير در سالهاي مختلف
ادامه داشته است .شيوخ شارجه و رأسالخيمه نيز تمايلي به
اعمال حاکميت خود بر اين جزاير نداشتهاند .آنها بارها پرچم
خود را پايين آورده و اين جزاير را رها کردهاند .در نامة ادارة
هند(اينديا آفيس) به وزارت خارجة بريتانيا ،در تاريخ 28
ژوئن سال .1929م چنين آمده است:
چنانکه ميدانيم از تاريخ .1303ش ،ببعد دولت ايران در
موارد گوناگون ،ادعاي شيوخ شارجه و رأسالخيمه را نسبت
به جزاير تنبکوچک ،تنببزرگ و ابوموسي قوياً مردود
شمرده است و در اين مورد تنها به اعتراضات و مکاتبات مکرر
اکتفا نکرده؛ بلکه با اقدامات ديگر ،چون نصب پرچم ،اخذ

ميداد ،مبناي حقوقي مستحکمي نداشت .داليل تقدم در
اشغال ،مسئوليت دوگانه و مرور زمان که از سوي بريتانيا
ارائه ميشد و نيز داليلي که هماکنون امارات متحده عربي
به آنها استناد ميکند ،بسيار سست و بيپايهاند .ضعف داليل
مذکور ،زمينه را براي بريتانيا فراهم آورد که در صدد انعقاد
يک معاهده عمومي با ايران برآيد تا وضعيت حقوقي جزاير
را بنفع موکالن خود تغيير دهد؛ اما تالشهاي دولت بريتانيا
به نتيجه نرسيد(جعفري ولداني و حقشناس کاشاني،
 .)28 :1380از تاريخ .1903م ببعد ،دولت ايران در موارد
گوناگون ادعاي شيوخ شارجه و رأسالخيمه را نسبت به
جزاير تنبکوچک ،تنببزرگ و ابوموسي قوياً مردود شمرده
است و در اين مورد تنها به اعتراضات و مکاتبات مکرر
اکتفا نکرده؛ بلکه با اقدامات ديگري چون نصب پرچم،
اخذ حقوق گمرکي و غيره وضع موجود را تغيير داده است
(هرميداس باوند.)18:1371 ،
بنابرين دولت بريتانيا ناگزير شد ،براي جزاير سهگانه از
عنوان جديد «مناقشه» ياد کند .ماهيت حقوقي جزاير تنب و
ابوموسي ،بعنوان«جزاير مورد مناقشه» ،در تمام مدت اشغال
غيرقانوني اين جزاير در سالهاي.1971-1904م ،بصورت
قاطع و با صراحت کامل از سوي سر کولين کراو ،نمايندة
دولت بريتانيا در اجالس .1971م ،شوراي امنيت اظهار
شد .وي در اين اجالس بيان کرد که جزاير موردنظر ،جزاير
مناقشه هستند که بايد موضوع آنها بنحوي حلوفصل شوند.
بنابرين شکي نيست که اظهارنظر نمايندة بريتانيا ادعاي
دولت امارت متحده عربي را در مورد حاکميت بالمنازع و
بالمانع در سالهاي.1971-1904م قوياً زير سؤال ميبرد.
همين امر سبب شد که دولت بريتانيا ،اصل اعادة حاکميت
ايران بر جزاير را در سال .1971م تصديق کند.

حقوق گمرکي و غيره وضع موجود را تغيير داده است .بنابرين
قرين مصلحت است که وضع موجود از تاريخ امضاي قرارداد
باشد(هرميداس باوند.)18 :1371 ،

بنابرين حاکميت امارات متصالحه ،بالمانع ،بالمنازع و
الينقطع نبوده است .از سوي ديگر داليلي که دولت بريتانيا،
براي اشغال جزاير و تعلق آنها به امارات متصالحه ،ارائه

بدينترتيب ،با مطالعة اسناد و اعتراضهايي که از سال
.1971-1940م (در هر مورد و حتي اجاره و بهرهبرداري از
معادن اکسيد آهن جزاير تنب و ابوموسي) از جانب ايران،
به سفارت انگليس و شيخنشينهاي شارجه و رأسالخيمه
ارائه شد و نيز بر اساس تحقيقات و داليل موجود ،ادعاي
حاکميت هر کشوري ،جز ايران ،بر جزاير سهگانه ،غيرقانوني
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و غيرقابل قبول است؛ زيرا:
 .1قبل از حضور نيروهاي دريايي پرتغال و انگليس در
خليجفارس ،بجز دولتهاي عمان و عربستان ،دولتهاي عربي
ديگري در منطقة خليجفارس نبودند .اين در حالي است
که در آن زمان ،شيخنشينهاي شارجه و رأسالخيمه ،اص ً
ال
بعنوان دولت ،شناخته شده نبودهاند تا ساکنان معدود عرب
ابوموسي بطور فرض محال ،تابعيت آنها را داشته باشند؛
در حالي که اکثر جزاير خليجفارس از جمله جزاير سهگانة
ابوموسي ،تنببزرگ و تنبکوچک ،در تملک و حاکميت
ايران بوده است؛ بنابرين استناد شارجه ،مبنيبر اينکه
ساکنان ابوموسي از طايفة قاسمي بوده و حاکم شارجه نيز
از همين طايفه بوده است ،نميتواند دليلي بر تابعيت سياسي
دولتي باشد که در سالهاي بعد تأسيس شده است .عالوهبرين
در تاريخ ،ثبت شده است که قاسميها دو گروه ايراني و عربي
بودهاند؛
 .2در ادعاي شيخنشينهاي شارجه و رأسالخيمه ،بارها
منعکس شده که بريتانيا اين سه جزيره را متعلق به اين دو
امارت ميداند .حال اگر انگليس ،بدان دليل که اين امارات،
تحتالحماية آن دولت بوده و براي حفظ منافع خود ،آنها را
متعلق به شيخنشينهاي مذکور دانسته است؛ ولي کشورهاي
غربي ،بويژه انگليس از سال .1898 -1770م ،در نقشههاي
رسمي خود ،آن جزاير را تحت حاکميت و در قلمرو ايران
بحساب آوردهاند؛
 .3يکي از داليل ادعاي شارجه و رأسالخيمه ،نزديکي
اين جزاير به آن شيخنشين است که اين موضوع هم اشتباه
آشکار است؛ زيرا با توجه به نقشههاي موجود ،دو جزيرة
تنببزرگ و کوچک ،به سواحل ايران ،بسيار نزديک است و
جزيرة ابوموسي هم در نزديکي جزيرة سيري (يکي از جزاير
ايران) قرار دارد؛
 .4شيخنشينهاي شارجه و رأسالخيمه ،اشغال و در
اختيار داشتن آنها را طي سالياني ،دليل حاکميت خويش
بر جزاير سهگانه دانستهاند(منتظرالقائم و ديگران:1384 ،
.)1/107-106

مسلم است هرچند سال هم از آن بگذرد ،اين امر نميتواند
دليل حاکميت آنها بر اين جزاير باشد ،در حالي که اولين
کساني که در اين جزاير ،سکني گزيده و در آنها بنا احداث
کردهاند ،تابعيت ايراني داشته و اين بهانه که آنها عربزبان
بودهاند ،در حقوق و عرف بينالملل ،دليلي بر حاکميت آنها
محسوب نميشود.
نتيجهگيري

پايانبخش و نتيجة بحث کلي دربارة خليجفارس و جزاير
سهگانه اين است که اين جزاير و بسياري از جزاير ديگر در
خليجفارس ،به ايران تعلق داشته و دريايي که در جنوب
ايران واقع شده از  2500سال پيش که شواهد فراواني آن
را اثبات ميکنند« ،درياي پارس» نام داشته است .بدنبال
مرگ نادرشاه ،با تضعيف ايران در جنوب ،سالطين عمان و
مسقط به نواحي جنوب ايران ،مثل بندرعباس و هرمز دست
انداختند.
با قدرت گرفتن قاسميها در شارجه و رأسالخيمه،
دستاندازي آنها به سواحل جنوبي ايران آغاز شد و يک شاخه
از آنها موفق شدند در لنگه مستقر شوند .با تسلط بريتانيا بر
خليجفارس از قرن نوزدهم ميالدي ،ايران از سوي اين قدرت
جديد که بنفع اعراب عمل ميکرد ،در معرض تهديد قرار
گرفت .جزاير تنببزرگ ،تنبکوچک و ابوموسي سه جزيرة
کوچک درخليجفارس بودند که در فاصلة بين قلمرو اصلي
ايران و ميانه خليجفارس واقع شدهاند .اين جزاير ،بواسطة
نزديکبودن به تنگة هرمز از موقعيت ژئوپوليتيکي خاصي
برخوردار بودند .در آستانة قرن بيستم ،نگراني بريتانيا از
دستاندازي روسها در خليجفارس شدت گرفت .بدنبال آن
بريتانيا تصميم گرفت پيشدستي کند و در واقع دولت ايران،
بعلت ضعف شديد سياسي که در آن دوره داشت و از همه
مهمتر ،بعلت نداشتن نيروي دريايي کافي که از اقدامات
دولت پشتيباني کند ،سرانجام در مقابل فشار انگليسيها
تسليم شد .در اين زمان ،دولت ايران با بحران داخلي روبرو
بود و در آستانة انقالب مشروطيت قرار داشت.
از طرف ديگر دولت بريتانيا ،بدليل شکست روسها از
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ژاپن و وجود بحران داخلي در روسيه که ناشي از شکست
مذکور بود ،هيچگونه نگراني از رقيب شمالي خود نداشت.
بنابرين موضع سختي را در قبال ايران اتخاذ کرد .بسياري
از بنادر و جزاير ايران را در خليجفارس اشغال و در اين ميان
جزاير تنب را به شيوخ تحتالحماية خود واگذار کرد .حکام
شارجه و رأسالخيمه مدعي هستند که جزاير مذکور در
سالهاي.1971-1904م ،تحت حاکميت بالمانع و بالمنازع
امارات متصالحه بوده است .اين ادعا با واقعياتي که شرح آن
گذشت ،بههيچوجه مطابقت ندارد .ايران بمحض اينکه از
اشغال جزاير مذکور در .1904م آگاه شد ،اعتراض خود را
اعالم کرد.
اعتراض ايران در سالهاي بعد نيز بارها تکرار شد .ايران
پرچم شارجه را پايين آورد و پرچم خود را بجاي آن شيخنشين
در اين جزاير برافراشت .ايران در طي اين مدت چندينبار
تالش کرد که جزاير را تصرف کند و يکبار نيز آنها را در سال
.1934م به ايران بازگرداند .ايرانيها در سالهاي مختلف از اين
جزاير بازديد کردهاند .همچنين مذاکرات بين ايران و بريتانيا
براي اعادة حاکميت ايران بر اين جزاير در سالهاي مختلف
ادامه داشته است .شيوخ شارجه و رأسالخيمه ،نيز تمايلي
به اعمال حاکميت خود بر اين جزاير نداشتهاند .اينان بارها
پرچم خود را پايين آورده و اين جزاير را رها کردهاند .بنابرين
حاکميت امارات متصالحه ،بالمانع ،بالمنازع و الينقطع نبوده
است .موضع رسمي ايران در مقابل ادعاي امارات متحده
عربي ارائة مستندات تاريخي است که اين جزاير همواره به
ايران تعلق داشتهاند و حکومتهاي فرانسه ،آلمان و بريتانيا نيز
در قرنهاي هفدهم و هجدهم ميالدي آنها را تأييد کردهاند.
بريتانيا در آستانة سدة بيستم اين جزاير را به امارات متحده
عربي واگذار کرد و در سال .1970م بازگشت آنها را به ايران
پذيرفت.
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