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داليل متقن و محکم در مورد حقانيت حاکميت
ايران بر جزاير سهگانة خليجفارس
مجتبي رضاييسرچقا

چکيده

جزاير متعدد خليجفارس ،بويژه جزاير ابوموسي ،تنب
بزرگ و تنب کوچک ،همواره تحت حاکميت ايران بودهاند .اگر
در مقطعي از زمان بر اين حاکميت اشاره يا تصريحي صورت
نگرفته ،دليل بر عدم حاکميت ايران بر آنها نبوده است؛ بلکه
اين موضوع حاکي از وجود مالکيت و حاکميت مسلم ايران
بوده که نيازي به طرح دوبارة آن احساس نشده است .ايران در
ادوار مختلف تاريخي حاکميت هيچ کشور و استعمارگري را
بر جزاير خليجفارس نپذيرفته و اشغال و تصرف برخي جزاير
از سوي انگليس در مقاطع تاريخي گذشته ،همواره اعتراض
ايران را درپيداشته است .حقوق بينالملل و کنوانسيون حقوق
درياها ،اسناد رسمي و مکاتبات دو سفارت ايران و انگليس،
گزارشهاي رسمي اداري وزارت خارجة انگليس ،اصل تقدم
تصرف و اثبات اشغالگري انگليس ،اصل استوپل و اعتراف
به حق حاکميت ايران ،اصل جانشيني در معاهدات و لزوم
پايبندي به آن و مفاد تفاهمنامة .1971م ،همگي از جمله
داليل و شواهدي هستند که مالکيت ،تعلق ديرينه و حاکميت
ايران را بر جزاير سهگانة خليجفارس نشان ميدهد .بنابرين در
حاکميت ايران بر جزاير سهگانه هيچگونه ترديدي وجود ندارد.
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مقدمه

طرح ادعاها و شکايتهاي گاهوبيگاه حکام امارات متحده
عربي و حمايت برخي از شيوخ منطقه از آنها در مورد مالکيت
بر جزاير سهگانة خليجفارس (تنب بزرگ ،تنب کوچک و
ابوموسي) ،بارها دستماية تحقيقات و پژوهشهاي مستدل
پژوهشگران و خليجفارسشناسان شده است .هرکدام از
اين پژوهشگران ،به تناسب تخصص و اشراف به موضوعات
تخصصي خود در مورد خليجفارس ،به رد ادعاهاي شيوخ
امارات و حاميان آنها اشاره کردهاند.
نقشههاي تاريخي ،مکاتبات و اسناد رسمي سفارتها و
کنسولگريها ،تلگرافها و قوانين حقوق بينالملل ،اسناد موجود
در سازمان ملل و حتي قوانين پذيرفتهشدة عصر استعمار و
دوران تحتالحمايگي يا قيموميت شيخنشينها ،همگي دليلي
بر رد ادعاهاي آنان در مورد جزاير سهگانه است؛ اما بنظر
ميرسد ،طرح اين مباحث ،امروزه بيشتر نوعي شعار با هدف
تحريک حس قومگرايي و پان عربيسم است که براي ايجاد
سرگرمي و يا امتيازگيري سياسي در عرصة بين المللي طرح
ميشود وگرنه عقالي آنان ،خود ،بخوبي به رد اين ادعا اذعان
دارند .نکتة طنزآميز اين ادعاي واهي در اين است که طرح اين
دعوا از سوي کشوري (چون امارات متحده عربي) ،با حمايت
شورايي (چون شوراي همکاري خليجفارس) و در جايي (چون
دادگاه بينالمللي الهه) ،طرح شده که صالحيت طرح و ورود
به آن را ندارند.
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در اين نوشتار پس از شرح مختصري از ويژگيهاي جزاير
سهگانة خليجفارس ،به داليل متقن و محکم ايران در مورد
حاکميت بر اين جزاير اشاره خواهد شد تا از اين راه اطمينان
يافته شود که حاکميت ايران بر جزاير سهگانة خليجفارس،
بدون هيچگونه شک و ترديدي پذيرفتني است.

جزاير سهگانة خليجفارس ،با وجود وسعت اندک از اهميت
استراتژيك و منحصربفردي برخوردارند .اين جزاير ،بعنوان
زنجيرهيي دفاعي و امنيتي در دهانة خليجفارس و تنگه هرمز،
همانند ناوگاني ثابت ،هرگونه تحرك و عبور و مرور كشتيها را
به خليجفارس در كنترل دارند.

وسعت و موقعيت جزاير سهگانة ابوموسي ،تنب بزرگ و تنب

با وجود اسناد محکم تاريخي که بسياري از آنها غيرايراني
و حتي انگليسي هستند ،در تعلق تاريخي جزاير سهگانه و
همة کرانههاي امارات متحده کنوني به ايران هيچ شبههيي
باقي نميماند .الزم به ذکر است که با توجه به اعمال حاکميت
دوبارة ايران پس از چند دهه اشغالگري انگليس در اين جزاير،
هنوز کشوري به نام امارات بوجود نيامده بوده که بخواهد
ادعايي داشته باشد .کشور امارات متحده عربي ،پس از اعمال
حاکميت مجدد ايران بر سه جزيره ،در سال .۱۹۷۱م با اتحاد
شش امارت حاشية جنوبي خليجفارس از جمله شيخنشين
شارجه (مدعي ابوموسي) ،اعالم موجوديت كرد و يك سال
بعد امارت رأسالخيمه (شيخنشين مدعي تنب بزرگ و تنب
کوچک) ،بعنوان هفتمين متحد به اين امارات پيوست.

کوچک

«جزيره ابوموسي» با وسعت دوازده کيلومتر مربع،
«تنببزرگ» با يازده کيلومتر مربع و «تنب کوچک» با دوکيلومتر
مربع مساحت ،همراه با ساير جزاير ايراني خليجفارس ،دنبالة
چين خوردگيهاي زاگرس در آبهاي کرانهيي ايران محسوب
ميشوند.

جزيره ابوموسي يکي از چهارده جزيرة استان هرمزگان
و نزديکترين ،پهنة خشکي از خاک ايران به خط استواست
که در فاصلة  ۲۲۲کيلومتري از بندرعباس و  ۷۵کيلومتري
از بندر لنگه قرار گرفته است .اين جزيره يکي از مراکز صدور
نفت خام کشور با ظرفيتي قابلتوجه است .بدليل نبود آب
شيرين و زمينهاي مناسب کشاورزي ،بيشتر مردم ابوموسي
به ماهيگيري مشغولند .بنابر آمار انگليسيها در سال .1850م،
جمعيت ابوموسي در آن زمان از حدود شصت خانوار(كه
اغلب ايراني بودهاند) ،تشكيل ميشد و اندك خانوارهاي عرب
ساكن آن از بندرلنگه بدانجا مهاجرت كرده بودند .در اين
جزيره ،معدن خاک سرخ وجود دارد .جزيره تنب بزرگ به
مساحت بيش از ده کيلومتر مربع در فاصلة چهارده مايلي
(26کيلومتري) در جنوب غربي جزيره قشم واقع شده است.
تنب بزرگ مسكوني بوده و جزيره تنب کوچک يا «تنب مار»،
بشکل مثلث و در شش مايلي (دوازده کيلومتري) غرب جزيره
تنب بزرگ قرار دارد و مساحت آن حدود دو کيلومتر مربع
است .اين جزيره غيرمسکوني و زيستگاه خزندگان ،بويژه
گونههاي مختلف مار است .جزاير سهگانه داراي ريشههاي
ايراني هستند .ابوموسي ،مخفف «بوم موسي»؛ بمعني خانة
موسي و تنب نيز تغيير يافتة واژة پارسي تنگستاني به معناي
تپه و پشته و تل است.

سابقة حضور انگليسيها در خليجفارس به دورة صفويه باز
ميگردد .در دورههاي بعد ،مقارن با سلطنت افشارها ،زنديه،
قاجاريه و پهلوي ،آنها کنسولگريهاي خود را در سواحل و بنادر
خليجفارس حفظ و مواضع خود را در اين منطقه حفظ کردند.
آنچه در اينجا جلب توجه ميکند ،طوايف «قواسم» يا
«جواسم» امارات از همان نسل قاسميهاي ايراني حاکمان بندر
لنگه و ايرانيتبار هستند که بر رأسالخيمه و شارجه حکومت
ميکنند .انگليسها بدليل نگراني از حملة دوبارة قواسم به
کشتيهاي انگليسي ،شيوخ سواحل متصالحه را از پيوستن
به خويشاوندان خود در سواحل ايران باز ميداشتند(هاولي،
218 :1377؛ رضايي سرچقا.)35 :1388 ،
در طول مدت يکصدسال ،شيوخ قاسمي از سوي دولت
ايران به فرمانداري بندر لنگه و توابع آن منصوب ميشدند.
خويشاوندان قاسميها ،در بندر لنگه و در سواحل ديگر
خليجفارس از رأسالخيمه در شرق گرفته تا شارجه در
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غرب زندگي ميکردند و تاختوتازهاي دريايي اين راهزنان
همچنان ادامه داشت (موحد .)25 :1380 ،تسلط مقطعي
تيرهيي از طايفة قاسمي بر بندرهاي ايراني لنگه و الفت
کنگ و جزيرههاي قشم ،تنب و ابوموسي ،دستمايهيي براي
ادعاي آنها بر مالکيت جزيرههاي تنب و ابوموسي شد (وثوقي،
325 :1384؛ انوري .)161 :1389 ،انگليسيها که موجوديت
خود را با وجود دزدان دريايي قواسم در مخاطره ميديدند،
به چارهجويي افتادند .در ژانوية سال .1820م ،کاير ،در پي
عمليات ضد قواسم خود ،قاسميهاي بندر لنگه را مورد حمله
قرار داد و سه کشتي آنها را در بندر عسلويه و دو کشتي را در
ساحل کنگان به آتش کشيد .هدف فرماندة بريتانيايي از اين
حمله ،قلعوقمع قبايل عرب ساکن آن نواحي ،بعد از اشغال
بندر لنگه بود .همچنين وي ميخواست براي نيروهاي خود
که بطور موقت براي آنها پايگاهي در قشم ايجاد کرده بود،
پناهگاهي امن بوجود آورد.
مخالفت دولت ايران نسبت به اين اقدام بريتانيا ،آشکارا
نشان ميداد که حکومت ايران ،اعراب قاسمي ساکن لنگه و
نواحي ساحلي را از اتباع خود بحساب ميآورد .دولت ايران به
وزير مختار بريتانيا در تهران ،هنري ويالک ،بشدت اعتراض و
ويالک ،دولت متبوعش را مأمور آرام کردن اوضاع کرد .انتساب
احمدخان دريابيگي ،به حکومت بنادر ايران در خليجفارس
به حکومت قواسم در لنگه پايان داد(سديدالسلطنه:1371 ،
201-198؛ موحد .)28-27 :1380 ،اين امر دستاويزي براي
شيوخ قاسمي شارجه بود تا نسبت به جزاير سهگانه ،به طرح
ادعاهايي واهي مبادرت کنند.
داليل رد ادعاهاي حکام امارات متحده عربي

در اثبات و پذيرش بيقيد و شرط تعلق جزاير سهگانة
خليجفارس به ايران ،داليل متقني وجود دارد که بر اساس
آنها حاکميت ايران بر اين جزاير غيرقابل انکار است .در ادامه
ابتدا به اين داليل اشاره شده و بدنبال آن ،موارد يادشده،
مورد بررسي قرار ميگيرند:
الف) حقوق بين الملل؛
ب) اسناد تاريخي؛
ج) اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگري انگليس؛

د) اصل استوپل و اعتراف به حق حاکميت ايران؛
هـ) اصل جانشيني در معاهدات و لزوم پايبندي امارات به
تفاهم .1971م.
الف) حقوق بينالملل

اولين قانوني که براي حق حاکميت بر درياها وضع شده،
قانون «تير رس توپ» بود که در سال .1702م وان بينکر
شوک ،قانونگذار هلندي ،آن را پيشنهاد کرد .به عقيدة وي
اگر چه دريا متعلق به همة ملتهاست؛ ولي هر کشوري به
اندازة تير رس توپ ،بايد بر آبهاي ساحلي خود حاکميت
داشته باشد .اين قانون بيشتر هدف پدافندي داشت و بويژه از
نظر دولت انگلستان که از جانب دزدان دريايي تهديد ميشد،
داراي اهميت بود .با پيشرفت تکنولوژي نظامي از ارزش اين
قانون کاسته شد و قانون موردنظر مورد انتقاد برخي دولتها
قرار گرفت .بتدريج برخي کشورها عرض آبهاي سرزميني خود
را از سه تا شش مايل و حتي دوازده مايل افزايش دادند و برخي
کشورها چون برزيل و پرو ،براي بيشترين بهرهبرداري از منابع
جانوري دريايي(ماهيگيري) ،مدعي حاکميت تا دويست مايل
از ساحل خود شدند .براي جلوگيري از اين هرج و مرجها
و قلمروطلبي بيش از حد کشورها بر سر آبهاي سرزميني،
جامعة ملل در سال .1930م در شهر الهه ،کنفرانس حقوق
درياها را برگزار کرد .سپس سه کنوانسيون ،بوسيلة سازمان
ملل متحد در سالهاي .1958م و .1960م در ژنو و در سال
.1982م در شهر مونتيگوبي (جامائيکا) منعقد و عرض دريايي
سرزميني بين حداقل سه و حداکثر دوازده مايل دريايي
تعيين شد(ميرحيدر.)174: 1380 ،
براي اندازهگيري اين فاصله از پايينترين حد جزر ،به
نام خط مبدأ ،شروع کرده و در طول ساحل ،دوازده مايل
بطرف دريا پيش ميروند .اين اندازهگيري در فرورفتگيها کمي
متفاوت است .با توجه به اين قانون ،تمامي آبهاي بين جزاير
قشم ،الرک ،هرمز ،هنگام و الوان ،با بدنة کشور يکي شده و از
آبهاي داخلي محسوب ميشوند .اين موضوع در اسناد سازمان
ملل ثبت و نگهداري شده است .بنابرين اگر از آخرين حد
جزر از جزيره قشم ،عرض درياي سرزميني را تا دوازده مايل
( 22/5کيلومتر) ادامه داده و از طرف تنب بزرگ هم به طرف

74

 /فصلنامه تخصصي مطالعات خليجفارس /سال سوم /شمارة چهارم (پياپي  /)8زمستان  1395و بهار 1396

قشم دوازده مايل ادامه دهيم ،متوجه خواهيم شد که در واقع
فاصلة اين دو جزيره ،کمتر از  24مايل (يعني 12×2مايل)
است .همين امر در مورد تنب کوچک و ابوموسي نيز صادق
است (ممتاز .)154 :1376 ،بنابرين ،درياي سرزميني ايران،
بصورت يکپارچه تا دوازده مايلي جنوب جزيره ابوموسي ادامه
دارد.
فاصلة شارجه تا ابوموسي  64کيلومتر؛ يعني بيش از دو
برابر عرض درياي سرزميني بوده که بيش از  24مايل است؛
در صورتي که در کنوانسيون حقوق درياها ،منطقة درياي
سرزميني و «منطقة نظارت» ،1روي هم رفته ميتوانند24 ،
مايل دريايي ( 44/5کيلومتر) پهنا داشته باشند .بنابرين اگر
از ابوموسي دوازده مايل بطرف شارجه ادامه داده و همچنين از
طرف شارجه بطرف ابوموسي دوازده مايل ادامه دهيم ،اين دو
خط بر هم منطبق نميشوند و قانون حاکم است .بدينترتيب
بين اين دو جزيره ،آبهاي آزاد وجود دارد و کشتيها حق عبور
بيضرر دارند .در صورتي که اگر فاصلة ميان جزيرة ساحلي
و خط مبدأ دو برابر عرض درياي سرزميني ادعايي يا کمتر
از آن باشد ،آب آزاد وجود نخواهد داشت .چون بين جزيره
ابوموسي و شارجه ،بيش از  24مايل مسافت است ،آب آزاد
وجود ندارد؛ زيرا کمتر از  12×2مايل است(درايسدل و بليک،
 .)70 :1374بنابرين ادعاي امارات از نظر حقوقي بيمورد
است.
ب) اسناد تاريخي

جزاير ابوموسي و تنب از زمانهاي بسيار قديم در قلمرو
ايران بودهاند .اين جزاير ،در سدههاي هجدهم و نوزدهم
ميالدي ،بصورت مستقيم ،تحت صالحيت و ادارة واليت
لنگه اداره ميشدند .در آن زمان واليت لنگه ،خود يک بخش
اداري از استان فارس بود .شواهد حاکميت ايران بر اين
جزاير ،در اسناد رسمي ،اسناد تاريخي ،کتابچههاي راهنماي
دريانوردان ،سالنامهها ،شرح وقايع روزانه ،نقشههاي سياسي
 .1منطقه نظارت بخشي از دريا (سطح دريا) در مجاورت ماوراي درياي سرزميني
است كه بالفاصله پس از درياي سرزميني بوجود ميآيد .منطقة نظارت از 24
مايلي بعد از خط مبدأ فراتر نميرود؛ بعبارت ديگر اگر يك دولت دوازده مايل
درياي سرزميني داشته باشد ،اين حق را خواهد داشت كه بردوازده مايل ديگر
هم در منطقة مجاور نظارت داشته باشد.

و کارتوگرافيک ،گزارشهاي اداري و يادداشتهاي رسمي وزارت
خارجه انگليس و ادارة امور هندوستان در بريتانيا ،در خالل
سدههاي هفدهم و هجدهم و بيشتر در قرن نوزدهم ميالدي
بچشم ميخورد .جزاير ابوموسي و تنب ،در نقشة لرد کرزن از
ايران ،در تاريخ .1892م و نقشة ادارة مساحي هندوستان،
به تاريخ .1897م و کتابچههاي راهنماي دريانوردي در
خليجفارس چاپ .1864م و گزارشهاي اداري دولت انگليس،
در سالهاي .1876-1875م ،بعنوان قلمرو ايران درج
شدهاند(افشار سيستاني.)46 :1374 ،
ج) اصل تقدم تصرف و اثبات اشغالگري انگليس

پس از اشغال جزاير سهگانه ،بوسيلة انگليس ،اين کشور
تالش کرد که با نفي مالکيت تاريخي ايران بر جزاير ،با
داليل حقوقي ،حاکميت خود بر جزاير را اثبات کند .يکي
از اين داليل که به پيروي از کارشناسان حقوقي وزارت
خارجة انگليس ،امروزه در کتب مستندسازي وارونه ،توسط
پژوهشگران عرب نيز بدان اشاره ميشود ،به قاعدة «تقدم
اشغال» مشهور است .در واقع انگليس بر اين موضوع تأکيد
داشت که جزايري بدون حاکميت را تصرف کرده است و در
چنين مواردي ،هر کشوري که سريعتر چنين سرزمينهاي
بيصاحبي را تصرف کند ،طبق قاعدة حقوقي تقدم در اشغال،
اين تصرف ،قانوني تلقي شده و براي اشغالگر ،حق حاکميت
بهمراه ميآورد .انگليس در سالهاي .1819 - 1809م طي دو
لشگرکشي عمده موفق شد ،ضمن سرکوبي دزدان دريايي
سواحل جنوبي خليجفارس ،سواحل آنجا را اشغال کند و پس
از مدتي براي تضعيف پايههاي قدرت ايران در خليجفارس،
قراردادهايي را با اين راهزنان عرب و شيوخ سواحل جنوبي
امضاء کرد .براساس اين قراردادها ،راهزنان و شيوخ سواحل
جنوبي خليجفارس حق ايجاد ارتباط با ديگر کشورها را بدون
اجازة انگليس نداشتند(دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،
.)1/18 :1369
آنچه که دولت انگليس و اکنون برخي شيخنشينهاي
خليجفارس را از ابتداي قرن نوزدهم ميالدي نسبت به جزاير
دلير کرده ،نوسان مالکيت ايران بر جزيرة ابوموسي بوده است.
از آنجا که به گواهي تاريخ ،تمام سرزمين عمان در تصرف ايران
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بود ،اين جزاير اهميت زيادي نداشتند؛ اما مسلماً اين جزاير در
حالت اسکان و آبادي باجگذار و زير نظر دولت ايران بودهاند.
اهميت جزاير سهگانه براي دولت ايران ،زماني بيشتر مشخص
شد که از تسلط ايران بر عمان کاسته شد .در آن زمان اين
جزاير ،بدست يکي از مشايخ عرب اداره ميشدند و چون هنوز
فايدهيي از آنها مترتب ايران نبود ،متصديان امور بنادر ،درصدد
رفع سلطة مشايخ عرب از آنجا بر نيامدند (همان.)281 :

بنابرين طبق حقوق بينالملل ،تصرف جزاير توسط انگليس،
عملي تجاوزکارانه تلقي ميشود که نميتوانست براي اين کشور
دربارة جزاير حق حاکميت ايجاد کند ،چه برسد به اينکه
بخواهد اين جزاير را متعلق به شيخنشينها معرفي کند.
نکتة حائز اهميت اينجاست که در دسامبر .1948م وزارت
خارجة انگليس از مشاور حقوقي خود ،سر اي .بکت ،خواستار
بررسي و اعالم نظر نسبت به وضعيت حقوقي جزاير تنب و
ابوموسي شد .وي در اين مورد مينويسد:
من به اين نتيجه رسيدهام که ايران طي سالهاي 1880
.1887م بر جزاير تنب و ابوموسي و سيري حاکميت داشتهاست (جعفري ولداني )334-333 :1376 ،و از آنجا که اين
جزاير ،بطور تاريخي مانند کيش و قشم ،آباد و مسکون بوده
است ،احراز حاکميت بکت ،سندي است که خود انگليسيها
ارائه کردهاند(انوري.)165 :1389 ،

دليل دوم ادعاي امارات متحده عربي ،اين بود که در سال
.1898م1316 /هـ.ق ،شيخ محمد بن شيخ خليفه لنجاوي
از شيوخ قاسمي بندر لنگه ،بر دولت ايران ياغي شد و با صد
تفنگچي لنگه را اشغال کرد .اهمال دولت ايران ازجمله داليل
اين گستاخي بود .در اين زمان بندر لنگه ،يک بندر آباد بود
و از جمله بنادر بازرگاني خليجفارس بشمار ميآمد که چهل
هزار نفر جمعيت داشت و اقوام ايراني و عرب زيادي در آنجا
زندگي ميکردند (روزنامة حبل المتين 29 ،آگوست .1898م/
11ربيعالثاني 1316هـ.ق.)11-9 :

د) اصل استوپل و اعتراف به حق حاکميت ايران

دولت مرکزي ،احمدخان دريابيگي را که به تازگي به
حکومت بنادر خليجفارس منصوب شده بود ،مأمور دفع فتنة
شيخ کرد .دريابيگي با کشتي پرسپوليس عازم لنگه شد و
شيخ را دستگير و فتنهجويان را سرکوب کرد و براي هميشه به
حضور قواسم در لنگه پايان داد (سديدالسلطنه-197 :1371 ،
201؛ روزنامة حبلالمتين 29 ،آگوست.1898م11 /ربيع
الثاني هـ.ق)14 :1316؛ اما واقعيت آن است که در حقوق
بينالملل عنوان ميشود که اگر کشوري بر سرزميني سلطه
پيدا کرد ،با اين شرط که آن سلطه بدون چالش و اعتراض
باشد ،در آن صورت ،آن دولت ميتواند مدعي حاکميت بر آن
سرزمين باشد؛ زيرا اعتراض يک کشور و وجود مدعي ديگر
مانع حاکميت بر آن ميشود .بر اين مبنا ،دربارة اين جزاير
بايد گفت که دولت ايران از همان آغاز اشغال ،به اين امر
اعتراض کرد؛ امري که بارها و بارها با يادداشتهاي ديپلماتيک
و اقدامات عملي از دوران مظفرالدينشاه قاجار تکرار شده و
ايران بر حق حاکميت تاريخي خود تأکيد کرده است .حتي در
سال .1934م ،براي مدتي پرچم ايران دوباره در اين جزاير به
اهتزاز درآمد که اين خود حاکي از اعتراض به اين تصرف بود.

هنگامي که روسها در آغاز قرن بيستم به فکر گسترش
نفوذ خود در خليجفارس افتادند ،نگراني بريتانيا افزايش يافت.
بريتانيا به نام شيخ شارجه و رأس الخيمه ،جزاير ايراني را در
سال .1903م اشغال کرد(مجتهدزاده .)48 :1375 ،عالوه
بر روسها که بر سر خليجفارس در رقابت با انگليس بودند،
آلمانها هم توجه خاصي به اين نقطه داشتند و اين موضوع بر
اهميت جزاير افزوده بود .همچنين در آن زمان مسير تجارت
تا حدودي از مسير لنگه منحرف شده بود و تجار لنگه سعي

در مورد حق حاکميت ايران بر جزاير سهگانه ،حدود دوازده
گزارش رسمي وجود دارد که توسط وزارت درياداري ،وزارت
جنگ ،کمپاني هند شرقي و نمايندگان سياسي انگليس در
خليجفارس تهيه ،تنظيم و براي وزارت خارجة بريتانيا در لندن
ارسال شده است .يکي از نکات مشترکي که در اين گزارشها
وجود دارد ،اين است که همة آنها از جزاير ابوموسي و تنب
کوچک و بزرگ ،بعنوان جزاير تحت حاکميت ايران ياد ميکنند.
آنچه در اينجا بديهي بنظر ميرسد ،اين است که انگليس تا
ابتداي قرن بيستم ميالدي ،جزاير سهگانه را متعلق به ايران
دانسته و پس از اشغال آنها ،موضع خود را تغيير داده است.
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ميکردند که با جلب توافق شرکتهاي کشتيراني هندي و
ايراني از ابوموسي ،بعنوان يکي از بنادر تجاري استفاده کنند.
ترس انگليس از اينکه ايران در ادعاهاي خود نسبت به حق
حاکميت بر جزاير پيگيرتر شود ،شيخ رأسالخيمه را بر آن
داشت تا در آنجا پرچمي برپا دارد(انوري .)322 :1389 ،اقدام
شيخ رأسالخيمه که به تحريک انگليسيها صورت گرفته بود،
واکنش مقامات ايران را برانگيخت؛ بطوري که به دستور مسيو
دامبرين ،مدير بلژيکي گمرکات جنوب ،پستهاي گمرکي در
جزاير داير شد و پرچم شيخ از آنجا پايين آورده و بجاي آن

پرچم ايران برافراشته شد (مجتهدزاده.)50 :1375 ،
در ژوئن سال .1904م  /ربيع االول 1332هـ.ق ،دولت
ايران در يادداشتي که به سفارت انگليس فرستاد ،جزاير مزبور
را ملک خود دانست و در تأييد مالکيت خويش اين داليل را
اقامه کرد:
 .1جزيرة تنب و ابوموسي سابق بر اين ،ضميمة بندر لنگه
بودهاند؛

نقشة شمارة  :1نقشة ايران و افغانستان ،منسوب به جانستون؛
ترسيم :وزارت جنگ انگليس ،ارسالي به وزارت خارجه ايران در ژوئيه.1888م

نقشة شمارة  :2نقشة ايران و افغانستان از نماي نزديک؛
در اين نقشه ،جزاير سهگانه و سيري به رنگ سواحل ايران
مشخص شدهاند.
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 .2در نقشهيي که وزارت جنگ انگليس ترسيم کرده و
وزارت خارجة انگليس در ضمن مراسلة مورخه  27ژوئيه
.1888م 17 /ذيقعده 1305هـ.ق به وزارت خارجة ايران
ارسال داشته ،جزاير تنب ،ابوموسي و سيري جزء خاک
ايران تعيين و اين جزاير به رنگ خاک داخل ايران ترسيم
شدهاند(نقشة شمارة )1؛
 .3جواسم دو طايفه بودهاند :عرب و عجم ،طايفة عجم در
بندر لنگه و در جزيرة تنب و ابوموسي سکونت اختيار کردهاند
و تبعيت آنها به دولت ايران مسلم است (اسناد وزارت خارجة
ايران ،سند .1305 ،53-23-9ش).
در پاسخ ،وزير مختار انگليس به وزارت خارجه مينويسد:
«آنچه او [شيخ شارجه] انجام داد ،افراشتن پرچم در
جزايري است که تا آن هنگام از سوي هيچيک از حکومتها به
اشغال در نيامده بود».
همين پاسخ بريتانياست که امروز مورد استناد امارت
شارجه است .در حالي که در همان زمان ،ايران هيچيک از اين
ادعاهاي انگليس را نپذيرفته است؛ بلکه انگليس به موجب
نامهيي که در مارس .1914م /ربيع الثاني 1332هـ.ق به
وزارت خارجه فرستاده بود ،اعالم کرد ،چون در اين دو جزيره،
تصرف مالکانه بههيچوجه نشده و نصب پرچم نخستينبار،
توسط شيوخ مزبور صورت گرفته؛ بنابرين دولت ايران نيز تا
روشنشدن وضعيت ،پرچم خود را پايين بياورد(همانجا).
در نهايت تصميم گرفته شد تا زماني که تصميم قطعي
در مورد مالکيت بر جزيره ابوموسي اتخاذ نشود ،هيچيک از
طرفين حق برافراشتن پرچم خود در آنجا را نداشته باشند.
ميتوان چنين نتيجه گرفت که عدم اهتزاز پرچم ايران ،حتي
براساس اسناد و ارسالي دولت انگليس به تهران به معناي
پذيرش ايران در باال رفتن پرچم شارجه به نشانة مالکيت آن
شيخنشين نيست؛ بلکه به منظور پرهيز از تنش و درگيري
هم ايران و هم بريتانيا ،هريک از باال بردن پرچم بطور موقت
سرباز زدهاند (مجتهدزاده.)55 :1375 ،

با وجود اين انگليس در سال .1971م مواضعي داشت که
نشاندهندة قبول حق حاکميت ايران بر جزاير بود .اين کشور
در يادداشت تفاهم .1971م و نيز در جلسة شوراي امنيت که
در پي شکايت کشورهاي تندروي عربي عليه ايران تشکيل
شده بود ،به حاکميت ايران اذعان کرد.
سخنان نمايندة انگليس در جلسة شوراي امنيت ،يکي
از مهمترين سندهاي حقوقي ايران در مورد جزاير سهگانه
است .اين در حالي است که خود کشور امارات نيز در سالهاي
ابتدايي تأسيس خود ،طبق يادداشت تفاهم .1971م ،بدون
هيچگونه اعتراضي حضور ايران در جزاير را به رسميت شناخته
بود؛ ولي مواضع اين کشور ،بويژه پس از آغاز بحران جزاير
در سال .1992م ،به اين سو متمايل شده است که ايران را
اشغالکنندة جزاير قلمداد کنند.
بررسي حقوقي اين مواضع نشان ميدهد که در اصل
ادعاي فعلي انگليس و امارات مبنيبر اشغالگري جزاير از
جانب ايران ،غيرقابل قبول و حتي غيرقابل طرح در مجامع
حقوقي است؛ زيرا در حقوق بينالملل ،اصلي با عنوان اصل
«اظهارات متناقض ،قابل استماع نيست» ،وجود دارد که
بر طبق آن ،دولت انگليس نميتواند از يکسو ،در تمامي
گزارشها و نقشههاي رسمي خود ،حاکميت ايران را تأييد
کند و از سوي ديگر ،آن را بياعتبار جلوه دهد .مهمتر
از اين اصل« ،اصل استوپل» است که براساس آن ،هرگاه
دولتي در قبال مسئله يا دعواي حقوقي در داخل يا خارج
از مراجع رسيدگي ،موضعگيري کرده باشد ،ديگر نميتواند
در موارد مشابه با آن مسئله يا دعوي ،بر خالف موضعگيري
قبلي خود رفتار کند(موسيزاده .)219 :1383 ،بر مبناي
اين اصل ،انگليس که با طراحي و تجديد چاپ نقشههاي
مختلف و حتي ارسال آن به دولت ايران ،حاکميت حقوقي
ايران بر جزاير سهگانه را مورد اذعان قرار داده است ،ديگر
نميتواند برخالف نظر قبلي خود ،موضعگيري کند .بنابرين
دولت امارات نيز نميتواند با توجه به امضاء يادداشت تفاهم
.1971م و پذيرش حق ايران ،مجدداً بر خالف موضعگيري
قبلي خود رفتار کند.
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قرارداد حاضر (كه ميبايد مورد قبول ايران باشد) ،انجام
خواهد شد .نيمي از درآمدهاي دولتي از نفت كه از اين پس از
بهرهبرداري فوق حاصل شود ،توسط شركت بطور مستقيم به
ايران و نيم ديگر به شارجه پرداخت خواهد شد.
 .5شهروندان ايران و شارجه از حقوق مساوي براي
ماهيگيري در دريا برخوردارند.
 .6يک موافقتنامه در مورد کمک مالي ،ميان ايران و
شارجه منعقد خواهد شد.
امضاء از طرف بريتانياي کبير ويليام لوس؛ از طرف ايران
اردشير زاهدي
نقشة شمارة  :3نقشة پيوست تفاهمنامة .1971م موسوم به نقشة
ابوموسي .بر اساس بند  1تفاهمنامه ،نيروهاي ايراني به مناطق مشخص
شده در نقشه وارد ميشوند.

متن کامل تفاهمنامة سال .1971م به اين شرح است:
مقدمه :ايران و شارجه هيچكدام از ادعاي خود نسبت
به ابوموسي دست بر نداشته و ادعاي طرف ديگر را نيز به
رسميت نميشناسند .بر اين اساس ترتيبات زير اتخاذ ميشود:
 .1نيروهاي ايراني وارد جزيره ابوموسي ميشوند .اين
نيروها به مناطقي که بر روي نقشة پيوست اين يادداشت
تفاهم مشخص شده ،وارد ميشوند(نقشة شمارة .)3
( .2الف) ايران در اين مناطق تحت تصرف ،صالحيتهاي
کامل دارد و پرچم ايران در آنجا برافراشته خواهد بود؛ (ب)
شارجه در بقيه مناطق داراي صالحيت خواهد بود و پرچم
شارجه(نه امارات)( ،فقط) در باالي پاسگاه پليس (شارجه)
برافراشته ميشود ،بر همان اساسي که به موجب آن پرچم
ايران در فراز پايگاههاي نظامي ايران در اهتزار خواهد بود.
 .3ايران و شارجه عرض درياي سرزميني جزيره را به
ميزان «دوازده مايل دريايي» به رسميت ميشناسند.
 .4بهرهبرداري از منابع نفت ابوموسي و بستر دريا و كف
درياي سرزميني كه توسط شركت نفت و گاز بيوتس ،طبق

همچنين قرارداد مساعدت مالي سي نوامبر .۱۹۷۱م با
ورود ايران به ابوموسي جداگانه امضاء شد .قرارداد مساعدت
مالي ساالنه  1/5ميليون پوند انگليس ،براي توسعة شارجه
را دولت ايران سخاوتمندانه پذيرفت و سه فقره چک تحويل
شيخ خالد داد .اين مبلغ هر سال قابل پرداخت خواهد بود
تا زماني که درآمد شارجه به سقف سه ميليون پوند در سال
برسد.
مجيد تفرشي ،پژوهشگر و محقق تاريخ با اشاره به اسناد
آرشيو وزارت خارجه بريتانيا و نيز سير مذاکرات انجام شده
ميگويد:
اسناد تاريخي نشان ميدهد ،جزاير سهگانة خليجفارس يا
در تملک ايران بودند يا تحت اشغال بريتانيا و يا بطور موقت
تحت اشغال دزدان دريايي و چيزي بنام حاکميت عربي بر
جزاير سهگانه وجود نداشته است (بنقل از روزنامة شرق
.)1395/10/10
هـ) اصل جانشيني در معاهدات و لزوم پايبندي امارات به

تفاهمنامة.1971م

برخي از نويسندگان عرب براي بيپايه نشاندادن حاکميت
ايران بر جزاير از موضعي متفاوت وارد ميشوند و ادعا ميکنند
که ايران با همکاري انگليس ،حق حاکميت شارجه بر جزاير
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را نفي کردهاند .طرح اين ادعا در شرايطي است که انگليس به
لحاظ حقوقي در شرايطي نبوده که بتواند در موضوع جزاير
دخالت کند .اين در حالي است که ايران ،اشغال جزاير توسط
انگليس را هيچگاه نپذيرفت؛ اما حتي به فرض محال اگر
جزاير را به واسطة اشغال ،متعلق به انگليس بدانيم ،باز هم
تفاوتي در صحت حق حاکميت فعلي ايران بر جزاير به واسطة
يادداشت .1971م ايجاد نميشود.
در واقع شارجه ،بعنوان مدعي حاکميت جزيرة ابوموسي،
در هنگام موافقت در مورد بازگشت جزاير به ايران،
تحتالحماية انگليس بود .طبق قرارداد تحتالحمايگي بين
شارجه و انگليس در .1892م ،شارجه بدون رضايت دولت
انگليس و به غير از دولت انگليس ،نميتوانست با هيچ کشوري
قرارداد امضاء کند .طبق مفاد همين قرارداد ،شارجه يادداشت
تفاهم مزبور را با اجازه ،رضايت و تحت نظارت انگليس امضاء
کرده است.
برخي ديگر از پژوهشگران ،هنگامي که از داليل منتهي
به بحث تحتالحمايگي نيز نميتوانند حق حاکميت ايران
بر جزاير را نفي کنند ،به استداللي ديگر روي ميآورند .آنها
ميگويند يادداشت تفاهم .1971م توسط شيخ شارجه و
پيش از تشکيل دولت امارات متحده عربي منعقد شده است
و بنابرين براي کشور تازه تأسيس امارات معتبر نيست؛ اما
برخالف اين توجيه ،بايد تأکيد کرد که هرچند موضوع جزاير،
پيش از تأسيس امارات متحده عربي بين ايران و شارجه حل
شد؛ ولي امارات متحده عربي ،طبق اصل جانشيني در حقوق
بينالملل ،نميتواند برخالف نص تفاهمنامه گام بردارد؛ زيرا
او ًال طبق اصل جانشيني ،معاهداتي که در ارتباط با امور
سرزميني يک کشور است ،هنگام جانشينشدن يک دولت
جديد ،همچنان معتبر است و به قوت خود باقي ميماند؛ ثانياً
شوراي عالي امارات متحده عربي ،در سال .1992م اعالم
کرد که تعهدات هر يک از اعضاي اتحاديه (شيخنشينهاي
هفتگانه) به منزلة تعهدات کل اتحاديه محسوب ميشود.
بنابرين دولت امارات متحده عربي ،بعنوان دولت جانشين
شارجه ،موظف به قبول تعهداتي سرزميني است که بر عهدة
شارجه است .اين تکليف را هم حقوق بينالملل ايجاد کرده و

هم بطور صريح ،حقوق داخلي امارات ،طبق نظر شوراي عالي
آن کشور ،بر آن صحه گذارده است (موسيزاده.)67 :1383 ،
نتيجهگيري

تالشهاي مقامات امارات براي کشاندن اين قضيه به مجامع
بينالمللي ،فضاسازي رسانهيي و نيز تالش مستمر علمي
براي مستندسازي وارونة جزاير ،نشاندهندة اين است که
در صورت درپيشنگرفتن راهکارهاي جدي براي حلوفصل
ديپلماتيک اين اختالف ،همواره ابعاد آن ميتواند مشکالتي
در سياست منطقهيي ايران پديد آورد؛ اما اين امر را نبايد از
نظر دور داشت که يادداشت تفاهم .1971م ،به قول اسداله
علم ،وزير دربار رژيم پهلوي ،استخواني بود که انگليس الي
زخم گذاشت تا حاکميت ايران بر جزيره را در معرض چالش
مداوم قرار دهد.
در حاکميت ايران بر جزاير مورد بحث تا .1903م
جاي هيچ ترديدي نيست .در اين زمان با ورود انگليس به
خليجفارس حاکميت ايران بر جزاير اندکي تضعيف شده بود
که با خروج انگليس در .1971م از خليجفارس ،ايران با اتکا
به نيرو و توان خود حاکميتش را بر جزاير تحکيم بخشيد و
اجازه داد ساکنان عرب جزيره ،همچنان پيوندهاي اجتماعي
و اقتصادي خود را با شارجه حفظ کنند.
اسنادي دربارة جزاير سهگانة خليجفارس در آرشيو ملي
بريتانيا موجود است که در آن پيششرط ايران براي تشکيل
دولت امارات متحده عربي ،به رسميت شناختن حاکميت
ايران بر جزاير سه گانه ،قرار داده شده است .اين اسناد
مربوط به زمان تصميم قواي بريتانيايي براي خروج از منطقة
خليجفارس است.
اسناد تاريخي نشان ميدهد ،جزاير سهگانة خليجفارس يا
در تملک ايران بودهاند يا تحت اشغال بريتانيا و يا بطور موقت
تحت اشغال دزدان دريايي و چيزي بنام حاکميت عربي بر
جزاير سهگانه وجود نداشته است.
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