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کتابIslands and International Politics in the Persian Gul 1
براي اولين بار مسئله سه جزيره ايراني در خليجفارس را از
ديدگاه راهبردي مورد بحث قرار داده است .کتابها و مقاالتي
که پيش از اين درباره اين مسئله و ادعاهاي شيوخ جنوب
خليجفارس در خصوص اين جزاير نوشته شده بود عمدتاً به
ابعاد و مباحث حقوقي مربوطه پرداخته بودند .اين کتاب با مرور
تاريخ يکصد و پنجاه ساله رقابت انگليس (به عنوان ابرقدرت
دوره قبل) و ايران (به عنوان تنها يا مهمترين قدرت منطقهاي
مستقل در تمام دوره مورد بحث) نتيجه ميگيرد که انگليس
براي بسط و حفظ سلطه خود در خليجفارس و حفظ محورهاي
منتهي به متصرفاتش در آسيا ،خود را نيازمند به محدود
کردن و مهار قدرت ايران و تعرض به قلمرو آن دانسته است.
به اين دليل ،منافع انگليس به عنوان يک قدرت استعماري
موجب شد تا مقامات سياسي انگليس در لندن و بمبئي ،طي
دهها سال بکوشند تا به اشکال و بهانههاي مختلف بخشهايي
از قلمرو ايران (شامل جزاير ،بنادر و سواحل خليجفارس)
را عمدتاً براي استفاده نيروي دريايي به هر نحو ممکن تحت
کنترل خود درآورند و از اين طريق در جهت حفظ منافع
استعماري خود در مقابل ايران به عنوان قدرت منطقهاي و
ساير قدرتهاي استعماري رقيب اقدام کنند .متأسفانه ،اين
سياست انگليس و بعضاً دستاويزهاي حقوقي که براي پيشبرد
منافع مربوطه جعل ميشد ،در خليجفارس و نيز در بسياري
از مناطق ديگر جهان همچنان يکي از داليل اصلي برخي از
تعارضات بين کشورهاست.
 .1فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه پاريس و ديپلمات پيشين وزارت امور خارجه.
kouahmadi@yahoo.com
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کليدواژه

خليجفارس؛ ايران؛ انگليس؛ ابوموسي؛ تنب کوچک؛ تنب
بزرگ؛ سياست مهار؛ خودمختاري منطقهاي.

مقدمه

اين پژوهش به قصد معرفي و ارائه فشردهاي از کتاب
Islands and International Politics in the Persian Gulf
به نگارش درآمده است .کتاب مذکور که در سال 2008م.
توسط انتشارات  Routledgeدر لندن منتشر شد ،چندان در
داخل کشور شناخته شده نيست .تمرکز اصلي اين کتاب بر
شناخت طيفي از مؤلفههاست که موجب شکلگيري مسئله
سه جزيره تنب و ابوموسي و سير تحوالت بعدي آن گرديد.
مسئله جزاير ايراني خليجفارس و نياز انگليس به آنها
براي استقرار نيروي دريايي خود در منطقه ،مسئله مهمي
در تاريخ يکصد و پنجاه ساله حضور انگليس در منطقه بود
که يکباره موجب تيرگي روابط بين ايران و انگليس شد و
از اوايل دهه 1970م .به بعد به نوبه خود اثرات سوئي نيز بر
روابط ميان ايران و گروهي از کشورهاي راديکال عرب در يک
مقطع زماني و سپس کشورهاي محافظهکار يا ميانهرو عرب
در مقطع زماني بعدي داشته است .از آنجا که هدف کتاب،
بررسي اختالف ميان ايران و انگليس و کشورهاي عربي در
خصوص جزاير تنب کوچک و بزرگ و ابوموسي و بستر سياسي
و راهبردي آن و مرور اين اختالفات از يک منظر تاريخي بوده
است ،در فصلهاي پنجگانه کتاب کوشش شده تا درک
روشني درباره برخي از منازعات قديمي در خصوص طيف
وسيعي از موضوعات  -که بر روابط بين ايران و انگليس در قرن
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نوزدهم و بخش عمدة قرن بيستم اثر داشته  -به دست داده
شود .مرور و درک اين منازعات ،اگرچه بخشي از تاريخ است،
همچنان سايه آنها در ارتباط با تحوالت روز سنگيني ميکند
و هنوز بر برخي از منازعات جاري اثر دارند و نيز ميتوانند به
شناخت ماهيت و طبيعت برخي اختالفات جاري بين ايران
و برخي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس کمک کند.
منشأ و سير تحول مسئله جزاير تنب کوچک ،تنب بزرگ
و ابوموسي روشن ميکند که اين مسئله يک مسئله معمولي
مرزي يا اختالف عادي ارضي مشابه بسياري از اين قبيل
مسائل نيست که برخي از کشورها را در برابر يکديگر قرار
داده است .مسئله جزاير در واقع حاصل طيفي از موضوعات
بسيار پيچيده در سطح محلي ،منطقهاي و بينالمللي و نيز
انعکاس مجموعهاي از تحرکات سياسي و ديپلماتيک و روابط
توأم با مشکل در سراسر منطقه از قرن نوزدهم به اينسو
است .در وهله اول ،ريشه اين مسئله به تعارض و دشمني
بين قدرت جهاني غالب در منطقه خليجفارس ،يعني انگليس
از يکسو و تنها قدرت منطقهاي مستقل تا قبل از جنگ اول
جهاني ،يعني ايران از سوي ديگر بازميگردد .در مرحله بعد،
مسئله جزاير به يکي از ابعاد منازعه بين کشورهاي راديکال
عرب همسو با شوروي و نظام سلطنتي ايراني همسو با غرب
ِ
تبديل شد .از دهه 1990م .به بعد نيز کشورهاي ميانهرو يا
محافظهکار عرب از مسئله جزاير براي دشمني با جمهوري
اسالمي ايران بهره بردند.
مرور تحوالت عمومي در خليجفارس از دهه 1820م .به
اينسو نشان ميدهد که منازعه بر سر جزاير ايراني اين آبراه به
طور اعم و سه جزيره بهطور اخص ،همواره به نحوي غيرقابل
تفکيک به جغرافياي سياسي منطقه و نقش قدرتهاي جهاني
در آن يا غيبت آنها مربوط بوده است .از اينرو و با توجه به
توضيحات تفصيلي که در فصلهاي مختلف کتاب داده شده
است ،از اين منظر که آيا خليجفارس تحت سيطرة يک قدرت
جهاني قرار داشته يا از خودمختاري محلي برخوردار بوده،
سه دوره متمايز در تاريخ دويست ساله اخير اين منطقه قابل
تشخيص است که وضعيت در هر يک از اين دورهها ،اثرات خود
را بر سير تحول اختالفات در مورد جزاير ايراني داشته است:

مرحله اول :دوره تفوق انگليس در خليجفارس

مرحله اول از ابتداي دهه 1820م .که انگليس دست باال را
در خليجفارس يافت ،آغاز ميشود و تا خروج او از شرق سوئز
از جمله خليجفارس ،در 1971م .ادامه مييابد.

مهمترين ويژگي تفوق انگليس در اين دوره ،چالشي
است که از اين ناحيه براي تفوق تاريخي ايران در اين منطقه
ايجاد شد .همچنين غلبه انگليس موجب خدشه جدي بر
خودمختاري محلي اين آبراه و قائم به خود بودن قدرتهاي
ساحلي آن شد .انگليس در اين دوره بر آن بود که کنترل او
بر خليجفارس و تنگه هرمز براي امنيت متصرفاتش در شبه
قاره هند حائز اهميت حياتي شود و به اين دليل کوشيد تا
نوعي «صلح انگليسي» را بر منطقه حاکم سازد .در اين رابطه،
انگليس با مقاومت ايران  -به عنوان قدرت اصلي منطقهاي
 مواجه شد و بالفاصله اقدام در جهت مهار و کنترل آن رادر دستور کار خود قرار داد .درنتيجه ،منافع اين دو قدرت،
يعني ايران و انگليس ،عمدتاً به دو دليل در تعارض با يکديگر
قرار گرفت :نخست اينکه قدرت جهاني غالب ،يعني انگليس،
براي حضور ،تحرک و ايجاد محيطي امن نياز به پايگاهها و
ايستگاههاي متعدد زغال سنگ در خليجفارس داشت و براي
اين منظور به کنترل بخشي از قلمرو ايران در خليجفارس
جهت استفاده ناوگان عظيمش احساس نياز ميکرد .به
عالوه ،در مقام رقابت با ديگر قدرتهاي استعماري که نسبت
به اين منطقه و ديگر متصرفات انگليس چشم طمع داشتند،
الزم ميديد که با کنترل بخشهايي از قلمرو ايران ،مانع
دسترسي و تسلط رقبا بر اين حوزهها شود .از اين رو در چنين
شرايطي خود را بيش از هر چيز در ارتباط با جزاير ايراني در
خليجفارس نشان داد .تالش انگليس براي کنترل اين جزاير
اعم از قشم ،خارک و بحرين از دهه 1820م .آغاز شد و در
اواخر قرن نوزدهم و در ارتباط با جزاير تنب و ابوموسي به اوج
خود رسيد .دوم اينکه به طور کلي انگليس با هدف تقويت
مواضع خود و نيز دفع تهديداتي که ممکن بود از ناحيه ايران
يا از ناحيه قدرتهاي استعماري رقيب از طريق خاک ايران
متوجه سلطهاش در منطقه شود ،همواره در تالش براي
محدود کردن نفوذ ايران در منطقه بود.
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از سوي ديگر ،ايران با نگاهي به تجربه مستعمره شدن
هند ،همواره با سوءظن متوجه گامهايي بود که انگليس بعد از
عمليات نظامي عليه قواسم رأسالخيمه و بهطور کل «ساحل
دزدان دريايي» در 1819 - 20م .برميداشت .اين گامها عبارت
بود از :امضاي شماري موافقتنامه با شيوخ عرب ،به ويژه
«عهدنامه عمومي 1820م ».که دزدي دريايي در خليجفارس
را ممنوع ميکرد؛ «ترک مخاصمه هميشگي دريايي 1853م».
که صلح دائمي را بين شيوخ و قبايل عرب جنوب خليجفارس
برقرار ميکرد و انگليس را در موضع ميانجي بين آنان براي
1
رفع اختالفاتشان قرار ميداد و «توافقات انحصاري 1982م».
که طبق آن ،عربها بخش عمدهاي از حق حاکميت خود
(شامل حق برقراري رابطه با جهان خارج ،دادن امتياز
بهرهبرداري از منابع به هر کشوري غير از انگليس و غيره)،
را به سود انگليس از دست ميدادند .اين توافقات عم ً
ال شيوخ
عرب جنوب خليجفارس را تحتالحمايه انگليس قرار داد و
حق هر گونه اقدام در سياست خارجي و دفاعي را از آنها
سلب کرد و از جانب اين شيوخ اختيار کامل براي هر گونه
اقدامي با هدف حضور دائمي و بالمعارض به انگليس داد .ايران
هرگز اين توافقات و رابطه ويژه بين انگليس و شيوخ عرب را
که از اين پس به آنها «شيوخ متصالحه» گفته ميشد ،به
رسميت نشناخت و بيش از پيش نسبت به تالشهاي مستمر
انگليس براي کنترل بر قلمروش در منطقه مشکوک شد و
مقاومت بيشتري در قبال آن از خود نشان داد .در اين دوره،
انگليس از چهار طريق کوشيد تا جزاير ايراني در خليجفارس را
تحت کنترل خود درآورد :گرفتن امتياز استفاده ،ادعاي تعلق
آنها به شيوخ عرب تحتالحمايه خود ،اشغال نظامي و نهايتاً
خريد يا اجاره جزاير.
اين قبيل اقدامات انگليس با تالش براي استفاده از جزيره
قشم آغاز شد .بعد از اينکه نيروهاي انگليسي از سرکوب قواسم
رأسالخيمه در 1820م .فارغ شدند ،به جزيره قشم عقب
نشستند و کوشيدند تا در اين جزيره حضوري دائمي داشته
باشند و از آنجا تحرکات قواسم را تحت نظر قرار دهند .پيش
از اين عمليات نظامي عليه قواسم و در جريان تصميمگيري
1. The Exclusive Agreements.

در بمبئي و لندن در 1819م .در خصوص سياست انگليس در
خليجفارس ،مقامات انگليسي به اين نتيجه رسيده بودند که
براي حضور در خليجفارس نياز به پايگاه دائمي دارند و براي
اين منظور دو جزيرة قشم و خارک را مدنظر قرار داده بودند
( .)Kelly, 1980: 167به گواهي اسناد وزارت خارجه انگليس،
اين کشور پيشتر نيز در 1800م .در زمان سفر سر جان ملکم
به ايران ،تالشي را براي دريافت امتياز استفاده از جزاير قشم و
هنگام به عمل آورده بود ،چنانچه در 1808م .توجه خود را به
خارک معطوف و پيشنهاد تصرف آن با توسل به زور را مطرح
کرد ( .)Curzon, 1982: 413با اين حال در سال 1820م .و
با توجه به عمليات نظامي انگليس در منطقه ،نياز به پايگاه
و ايستگاه زغالسنگ به طور جدي افزايش يافت .همزمان،
تالشي در منطقه و نيز در تهران در راستاي کنترل بر اين
جزيره و تبديل آن به پايگاه دائمي براي نيروي دريايي انگليس
در خليجفارس آغاز شد .انگليس در ابتدا متوجه امام مسقط
شد و کوشيد تا جزيره قشم را به عنوان ملک او قلمداد کرده و
امتياز استفاده از آن را از سيد سعيد ،حاکم مسقط ،به دست
آورد .مکاتباتي با او نيز انجام شد و سيد سعيد با طيب خاطر
چنين مناسباتي را پذيرفت و طي نامهاي به مقامات انگليسي
براي عمل به اين گزينه اعالم آمادگي کرد.
همزمان سر هنري ويالک ،وزير مختار انگليس در تهران
نيز کوشيد تا رضايت دربار فتحعليشاه را به دست آورد .بر
اساس گزارش ويالک به بمبئي ،دربار ايران ضمن تأکيد بر
حاکميت خود بر جزيره قشم ،قاطعانه درخواست انگليس را
رد کرد .با توجه به مخالفت قاطع تهران با هر گونه استفاده
انگليس از جزيره قشم و ديگر جزاير دهانه خليجفارس و نيز
اينکه مراجعه قبلي سر جان ملکم در مورد قشم به دربار ايران
نشان ميداد که اينک ادعاي تعلق آن به امام مسقط بالموضوع
است و همچنين برخي مشکالت براي اقامت نيروهاي
انگليسي در قشم ،درنهايت انگليس  -که مايل نبود تعارض با
ايران اوج بگيرد  -تصميم به ترک جزيره گرفت .نمونه فوق،
اولين مورد از تالش انگليس در راستاي ادعاي حاکميت شيوخ
تحتالحمايهاش بر جزاير ايراني خليجفارس و در نهايت کنترل
اين جزاير بود .مشابه اين رويه بعدها توسط انگليس در مورد
بحرين و بسياري از ديگر جزاير ايراني ،ازجمله جزاير ايراني
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دهانه خليجفارس نيز اتخاذ شد .در مورد جزيره هنگام آنطور
که در صفحات  42تا  45کتاب توضيح داده شده ،اسناد دواير
انگليسي در لندن و بمبئي به خوبي نشان ميدهد که چگونه
مقامات انگليسي در تالش براي يافتن يک شيخ عرب يا حتي
يک ساکن عرب جزيره براي طرح ادعاي تعلق جزيره به او
و کنترل جزيره از اين طريق بودند .اوج اين شگرد در قضيه
ادعاي تعلق جزاير تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسي به
شيوخ عرب ديده شد.
اشغال نظامي ،طريق ديگري بود که انگليس براي کنترل
جزاير ايراني مدنظر داشت .اين اتفاق دو بار در مورد جزيره
خارک روي داد :بار اول در 1838م .و بعد از اقدام ايران براي
سرکوب کردن حاکم متمرد هرات بود .انگليس که به داليل
گفته شده مايل نبود هرات در زمره قلمرو ايران باشد ،براي
واداشتن محمدشاه به ترک محاصره هرات ،جنگي تمامعيار
را در جنوب به ايران تحميل کرد و جزيره خارک را به اشغال
درآورد .بهرغم اينکه ايران تحت چنين فشاري ،محاصره هرات
را ترک کرد اما تخليه خارک از قواي انگليسي چهار سال به
طول انجاميد .مشابه همين تحول در سال 1852م .و بعد از
اقدام ناصرالدين شاه براي بازپسگيري هرات نيز رخ داد و
دوباره خارک براي چند سال به تصرف قواي انگليس درآمد.
در صفحات  61تا  63کتاب نيز يک نمونه از اقدامات
انگليس در دهه 1910م ،.براي کنترل جزاير ايراني واقع در
تنگه هرمز از طريق خريد يا اجاره اين جزاير توضيح داده شده
است .دولت مستوفيالممالک در آن دوره که به شدت از نظر
مالي تحت فشار بود ،در اين خصوص با نمايندگان انگليس
در تهران وارد مذاکره شد اما عمدتاً به اين دليل که مجلس
بايد در اين قبيل موارد اظهارنظر ميکرد ،مذاکرات به جايي
نرسيد و موضوع مسکوت ماند.
در مجموع ويژگي اين دوره (1971م1820 - .م ).منازعات
متعدد ،تنش و حتي جنگ تمامعيار بين ايران و انگليس
(1838م .و 1852م ).و نيز دو بار تهديد ايران به وسيله
کشتيهاي توپدار در ارتباط با مسئله نفت (1933م .و 1951م).
بود .دليل اصلي تشنج مدام ،تالش انگليس براي خارج کردن

بخشهايي از قلمرو ايران در خليجفارس و نيز در شرق (هرات و
امتداد مرز کنوني ايران و پاکستان) و بعد از جنگ اول در غرب
(از جمله قضيه شيخ خزعل) از کنترل تهران بود .در اين دوره،
مقامات استعماري انگليس همواره نگران دو موضوع بودند:
اول ،جنبشهاي اجتماعي و سياسي مردم ايران عليه استبداد
و دخالت خارجي در قرن نوزدهم که ملهم از مليگرايي ايراني
مذهب مبارز بود که احياي ميراث افتخارآفرين تاريخي
و
ِ
گذشته را دنبال ميکرد .دوم ،خطر همکاري دربار ايران با
قدرتهاي استعماري رقيب انگليس مانند روسيه و احتمال
دستاندازي اين رقبا از طريق ايران به خليجفارس و درنهايت
متصرفات انگليس بود.
انگليس در قرن نوزدهم به اين نتيجه رسيد که به نحوي
مطمئن و مستمر ،قادر به کنترل کامل ايران نيست و
دستاوردهايش در ديگر بخشهاي منطقه در مورد ايران قابل
تکرار نخواهد بود .نفوذ زيادي که روسها توانستند در دربار
قاجار به دست آورند ،اين نتيجهگيري را تقويت کرد .در چنين
شرايطي ،انگليس سياست مهار ايران را اتخاذ کرد که ميتوان
آن را سياست عمومي انگليس در مورد ايران در يک دوره
يکصد و پنجاه ساله به شمار آورد؛ سياستي که هميشه در
اين دوره راهنماي اقدامات ،تحرکات و تاکتيکهاي انگليس
در مناطق پيرامون ايران بود.
اين سياست عمومي در قبال ايران و نيز سياست استعماري
انگليس در مورد جذب حکام و متنفذان محلي و شيوخ قبايل
و قرار دادن آنها در برابر قدرتهاي بزرگ محلي و جهاني،
عامل تعيينکنندهاي بود که سياست انگليس را در آن دوره
شکل ميداد .در چارچوب اين سياست عمومي انگليس در
شرق سوئز ،تالشهاي آن براي تجزيه بحرين از ايران ،تنش
دائم با تهران بر سر جزاير ايراني واقع در تنگه هرمز و راههاي
دريايي خليجفارس و اشغال دورهاي خارک در سراسر قرن
نوزدهم و بخش عمده قرن بيست ،قابل درک است .در چنين
چارچوبي ،منازعه در مورد جزاير واقع در مرکز خليجفارس
يعني جزاير تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسي در اواخر قرن
نوزدهم و به ويژه سالهاي اوليه قرن بيستم باال گرفت.
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راهبرد جديد انگليس که توسط لرد کرزن ،نايب السلطنه
هند تدوين شد ،موجب تحولي عمده در منطقه گرديد .هدف
اين راهبرد تقويت کنترل انگليس بر خليجفارس و دفع موج
جديدي از تالش رقباي اروپايي و مقابله با تحرکات دولت
مرکزي ايران و حکومت فارس براي اعمال حاکميت خود بر
قلمرو ايران در خليجفارس بود .اسناد انگليس در اين دوره از
تالشهاي صدراعظم امين السلطان در تهران ،دريابيگي ايران
در خليجفارس ،سرتيپ حاج احمدخان و نيز ملکالتجار،
حاکم بوشهر براي اعمال حاکميت ايران بر بحرين و مناطقي از
جنوب اين آبراه سخن ميگويند .راهبرد لرد کرزن موجب شد
تا انگليس به نحوي جديتر بر دو گروه از جزاير ،يعني جزاير
واقع در دهانه خليجفارس شامل قشم ،هنگام ،هرمز و الرک
و نيز سه جزيره تنب و ابوموسي و گاه جزيره سيري متمرکز
شود .برداشت انگليس اين بود که اين دو گروه از جزاير کم
و بيش بر راههاي ارتباطي ورودي و خروجي از خليجفارس
سيطره دارند و کنترل بر آنها براي کنترل بر خليجفارس
ضروري است.
صفحات  45تا  56کتاب با استناد به اسناد علني شده
دولت انگليس و ديگر منابع انگليسي توضيح ميدهد که
چگونه در چارچوب استراتژي جديد لرد کرزن ،انديشة
کنترل بر سه جزيره در آوريل 1903م .در لندن و بمبئي شکل
گرفت و چگونه طرح ادعاي تعلق اين جزاير به شيوخ شارجه
و رأسالخيمه با محوريت کاپيتان کمبال ،نماينده انگليس
در خليجفارس تهيه شد و اين موضوع با شيوخ مذکور مطرح
گرديد .کمبال خود با يک کشتي به شارجه و رأسالخيمه رفت
و نمايندگاني از سوي شيوخ مربوطه را براي برافراشتن پرچم
اين دو شيخنشين به جزاير سهگانه برد .اقدام ايران به پايين
کشيدن اين پرچمها و اقدام مجدد انگليس به برافراشتن آنها
در سال بعد موجب باال گرفتن تنش ميان ايران و انگليس
شد و در پي نصب پرچم شيوخ عرب بر اين سه جزيره به
اوج خود رسيد .تالشهاي انگليس براي کنترل قلمرو بيشتر
در دهة1910م .از طريق تالش براي اجاره يا خريد برخي
جزاير ادامه يافت؛ به ويژه آنهايي که در داخل تنگه هرمز
قرار داشتند.

دور باطلي که در اين دوره يکصد و پنجاه ساله جريان
داشت ،موجب وخامت بيش از پيش روابط ايران و انگليس
شد و عالوه بر جنگهاي 1838م .و 1852م ،.موجبات اشغال
ايران در جريان دو جنگ جهاني را نيز فراهم آورد .اختالفات
ارضي بين ايران و انگليس در 1904م .و 1903م .با ادعاي
تعلق جزاير سهگانه به شيوخ عرب تحتالحمايه انگليس به
اوج رسيد .اعتراضات مکرر ايران ،از جمله صدور حدود چهل
يادداشت اعتراضي طي هفتاد سال در اين خصوص با رد يا
بياعتنايي انگليس مواجه يا با توسل به زور با آنها برخورد
شد.
دوره دوم :اعاده خودمختاري محلي خليجفارس

دوره دوم ،بعد از خروج انگليس از خليجفارس در 1971م.
شروع شد و تقريباً  21سال به طول انجاميد .اين تحول ،موجب
خاتمه «صلح انگليسي» در خليجفارس شد و راه را براي اعاده
خودمختاري محلي اين آبراه و قرار گرفتن کنترل آن در دست
واحدهاي سياسي پيرامون آن فراهم کرد .ويژگي اين دوره،
عدم حضور يک قدرت جهاني در منطقه بود .خروج انگليس
از منطقه ،موجب رفع تشنج ناشي از رقابت و خصومت بين
قدرت جهاني و قدرت منطقهاي ذيربط شد .فروپاشي سياست
مهار ايران که توسط انگليس براي يکصد و پنجاه سال دنبال
ميشد ،يکي ديگر از پيامدهاي مهم و طبيعي چنين تحولي
بود.
ايران با برخورداري از امتيازات ذاتي و تاريخي در منطقه و
خليجفارس و نيز افزايش شديد منافعش در اين آبراه ازجمله
صدور منابع نفتي و نيز با بهرهمندي از محيط بينالمللي  -که
تحت تأثير جنگ سرد قرار داشت  -در موقعيتي قرار گرفت که
ميتوانست بيشترين استفاده را از خروج انگليس ببرد و تفوق
خود را در خليجفارس اعاده نمايد .برخالف بسياري ديگر از
بازيگران منطقهاي ،در اثر خروج انگليس از منطقه ،ايران نه
چيزي براي از دست دادن داشت و نه دليلي داشت که نگران
عواقب خروج انگليس از منطقه باشد.
مشکالت مالي فزايندة انگليس  -که موجب خروج آن
کشور از شرق سوئز شد  -و ناتواني و بيميلي آمريکا (عمدتاً
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به دليل گرفتاري در جنگ ويتنام) به حضور در منطقه که
مانع تالش واشنگتن براي جانشيني انگليس در منطقه شد،
به اضافه افزايش قدرت ايران ،امکان شکلگيري دوران کام ً
ال
جديد و متفاوتي را فراهم کرد .به اين ترتيب ،دورة ويژهاي
آغاز شد که هم کام ً
ال با دوره قبلي متفاوت بود و هم تفاوتهاي
بارزي با دورهاي داشت که از 1992م .به بعد شکل گرفت.
اين دوره کوتاه ،تنها دوره طي دو قرن گذشته بود که در آن
خليجفارس از مداخلة يک قدرت جهاني مصون بود و توانست
از خودمختاري محلي بهره برده و قائم به خود باشد.
شرايط جديد ،ايجاد يک ساختار منطقهاي پايدار و پر
کردن خأل ناشي از عدم حضور يک قدرت جهاني را ايجاب
ميکرد .در حاليکه انگليس اميدوار بود شيخنشينهاي
کوچک عرب گرد هم آيند و يک فدراسيون براي دفاع از
خود ايجاد کنند ،اولويت دولت وقت ايران ،اعاده حاکميتش
بر جزاير سهگانه بود و در اين رابطه ،آماده انعطاف در قضيه
بحرين نيز بود.
در چنين شرايطي ،سياست قديمي انگليس در مورد سه
جزيره ،دچار تحولي اساسي شد که نتيجه آن تغيير سياست
هشتاد ساله لندن در مورد ادعاي تعلق اين جزاير به شيوخ
عرب بود .دو دليل براي اين تغيير اساسي در سياست انگليس
ميتوان برشمرد :نخست اينکه نياز انگليس به مهار ايران  -که
بعد از جنگ جهاني دوم رو به کاهش نهاده بود  -با خروج
انگليس از شرق سوئز منتفي شد .دوم اينکه الزام به تدارک
براي تأمين امنيت خليجفارس و نه شيخنشيني که بر جاي
مانده بود ،در رأس اولويتهاي لندن قرار گرفت.
از اينرو مهمترين نتيجه تغيير اساسي در سياست انگليس
که بهموازات خروجش از منطقه رخ داد توقف مصلحتجويانه
ادعاي تعلق جزاير سهگانه به شيوخ عرب بود ،که از مهمترين
ويژگيهاي اين دوره محسوب ميشود .اين مسئله تحولي مهم
و تاريخي بود که انگليس را واداشت تا برخوردي بيطرفانه
پيشه کند و تالشش را به عنوان يک ميانجي و اجماعساز براي
رسيدن ايران و شيوخ عرب به يک تفاهم به کار گيرد.

در نتيجه ،هشتاد سال بعد از اصرار بر حاکميت عربي بر
سه جزيره ،نقش انگليس يکشبه تغيير کرد و به نقش يک
ميانجي کاهش يافت .سخنراني کالين کرو ،1سفير انگليس در
سازمان ملل در نشست شوراي امنيت در مورد جزاير سهگانه
در  9دسامبر 1971م .منعکسکننده توقف رسمي سياست
قديمي انگليس بود .برخورد جديد لندن شديداً به کاهش
تنش و منازعهاي که ايران و انگليس را در برابر هم قرار داده
بود ،کمک کرد .اين تحول در سياست انگليس ،حاکي از
شکلگيري يک دوره کام ً
ال جديد در خليجفارس بود؛ دورهاي
که در آن نه تنها ديگر انگليس نيازي به مهار ايران و تحت
فشار قرار دادن قدرت اصلي منطقه نميديد ،بلکه به عکس،
به همان قدرت براي پر کردن خأل برجاي مانده ،نياز داشت.
اگرچه انگليس ادعاي تعلق سه جزيره به شيوخ عرب را
متوقف کرد ،اما هنوز در موقعيتي نبود که به طور رسمي،
کامل و علني سياستي را که از اواخر قرن نوزدهم دنبال
ميکرد و متعهد به اعمال با زور آن در صورت لزوم بود ،تغيير
دهد .هدفي که لندن دنبال ميکرد ،ايجاد يک اتحاديه عربي
بود که به نظر آنها براي امنيت منطقه ،ضروري بود .از اينرو،
انگليس ضمن اينکه از شناسايي رسمي و علني حاکميت
ايران بر سه جزيره خودداري ميکرد ،برخالف گذشته دعاوي
ايران در مورد حاکميت بر اين جزاير را نيز رد نميکرد .مهمتر
از همه اينکه اجازه داد تا نيروهاي ايراني در اين جزاير پياده
شده و پرچم ايران را در آنها برافرازند .حال آنکه اين اقدام
ايران در تضاد با تعهد انگليس به دفاع از شيوخ عرب بر اساس
موافقتنامههايي بود که در روز پياده شدن نيروهاي ايراني در
سه جزيره ( 30نوامبر 1971م ).همچنان معتبر بودند .ايران
نيز تعمداً اعاده حاکميت بر جزاير را درست يک روز قبل از
منقضي شدن عهدنامههاي انگليس با شيوخ عرب انجام داد تا
به اين وسيله بر نظر خود مبني بر اين نکته تأکيد کند که دعوا
بر سر سه جزيره ،بين ايران و انگليس بوده و ربطي به شيوخ
عرب جنوب خليجفارس نداشته است.

Crowe
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با وجود اين« ،نيمه راهحلي» که اينگونه به دست آمد و
عمدتاً براي حفظ آبروي انگليس بود ،به صورت يک استخوان
الي زخم در روابط بين کشورهاي منطقه باقي ماند و به ضرر
منافع همکاري و هماهنگي در منطقه عمل کرد .بر مبناي اين
«نيمه راهحل» اگرچه به موضوع حاکميت بر جزيره ابوموسي به
طور ضمني پرداخته شد و از طريق يادداشت تفاهم بين ايران و
شارجه حل شد ،اما فقدان اشاره صريح به مسئله حاکميت در
اين يادداشت در را براي مناقشات بعدي باز گذاشت .هر چند
که از نظر ايران نامه مورخ  25نوامبر 1971م .با امضاي عباس
خلعتبري ،وزير خارجه وقت ايران ،به همتاي انگليسياش و
تأکيد بر حاکميت ايران بر ابوموسي که براي حاکم شارجه نيز
ارسال شد و از جانب او مورد اعتراض قرار نگرفت ،اين موضوع
را از نظر ايران حل کرده بود.
ويژگي مهم اين دوره  21ساله ،سکوت در مورد جزاير
سهگانه و بيعالقگي نسبت به طرح آن از سوي دولتهاي
عربي بود .در اين مورد تنها دو استثنا وجود داشت که نخستين
آنها بالفاصله بعد از خروج انگليس و دومين استثنا حدود يک
سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي رخ داد و تنها چند ماه
به طول انجاميد .در اولين مورد کشورهاي راديکال عرب با
ابتکار عمل و پيشگامي عراق ،شکايتي عليه اقدام ايران به
اعاده حاکميتش بر سه جزيره به شوراي امنيت تقديم کردند.
يمن جنوبي ،ليبي و الجزاير نيز در رابطه با اين شکايت به
عراق پيوستند؛ شکايتي که تنها در نشست شوراي امنيت در
 9دسامبر 1971م .مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن دعوت
شورا از طرفهاي ذيربط به مشورت با يکديگر و يافتن يک
راهحل مسالمتآميز براي اين اختالف بود .در نشست مورد
اشاره شوراي امنيت ،اگرچه امارات متحده عربي نيز حضور
داشت ،نماينده عراق به عنوان طرف ايران پشت ميز شورا
قرار گرفت و سخنراني کرد .در واقع ،دورنماي تفوق ايران در
خليجفارس به همراه روابط نزديک ايران با غرب و اسرائيل،
موجب واکنش کشورهاي راديکال عرب شده بود .به عبارت
ديگر ،اين کشورها کوشيدند تا به بهانه اين سه جزيره ،موانعي
در راه تحوالت جديد به سود ايران در منطقه ايجاد کنند.
در واقع ،پان عربيستها و ديگر نيروهاي چپ در منطقه
تحتتأثير رقابتهاي جنگ سرد ،جدال اعراب و اسرائيل و

جغرافياي سياسي منطقه ،پيشگام اعتراض به اقدام ايران
براي اعاده حاکميت خود بر سه جزيره شدند .آنها کوشيدند
تا افکار عمومي کشورهاي عربي را عليه نظام سلطنتي و
متمايل به غرب ايران و نيز نحوة برخورد انگليس با مسئله
جزاير سهگانه برانگيزانند و در اين ميان ،سه جزيره عمدتاً
بهانهاي بيش نبود.
اين جزاير در شرايطي به يکي از موضوعات تنشزا در
روابط بين ايران و عراق  -که بعثي و متمايل به شوروي بود -
تبديل شد که امارات متحده عربي و ديگر کشورهاي ميانهرو
عرب نسبت به اين موضوع بياعتنا بودند .به عبارت ديگر،
راديکالهاي عرب تحت رهبري عراق پرچمي را برافراشتند
که استعمارگران انگليسي در آستانة خروجشان از منطقه
زمين نهاده بودند .قابل توجه است در حاليکه عراق در مورد
اين سه جزيره بسيار فعال بود ،امارات تا سال 1992م .در اين
خصوص خود را بسيار منفعل و بيعالقه نشان ميداد.
برخورد منفعالنه شيوخ عرب عمدتاً ناشي از بيثباتي در
منطقه و غيبت يک قدرت مسلط جهاني در خليجفارس بود که
قادر به ارائه حمايت الزم از آنها باشد .همين رفتار منفعالنه
موجب شد تا تالشهاي گسترده اما عمدتاً منفردانه عراق در
دو نوبت درباره اين سه جزيره ،ثمري در پي نداشته باشد.
اگرچه خودمختاري محلي خليجفارس در اواخر اين دوره 21
ساله کم و بيش تحت فشار قرار گرفت و تفوق منطقهاي ايران
در اواخر اين دوره به چالش کشيده شد ،اما اعاده تفوق يک
قدرت جهاني در منطقه مشابه وضعيت قبل از سال 1971م.
تا سال 1992م .محقق نشد.
در يک دوره خيلي کوتاه بعد از پيروزي انقالب اسالمي
ايران ،عراق مجدداً فعال شد و لفاظيهاي خود را که بعد از
موافقتنامه 1975م .در مورد شطالعرب و مرزهاي مشترک
متوقف شده بود ،از سر گرفت .بغداد به زودي دريافت که
ديگر کشورهاي کم و بيش راديکال عرب مانند ليبي ،سوريه،
يمن جنوبي ،الجزاير و سازمان آزاديبخش فلسطين در
شرايط کام ً
ال متفاوت جديد ،بيشتر متمايل به همکاري با
نظام جمهوري اسالمي ايران در روياروياش با آمريکا و غرب
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هستند .از اينرو ،به رغم اينکه بغداد سرمايه سياسي زيادي
در 1979م .براي فعال کردن مجدد مسئله سه جزيره صرف
کرد ،نتيجهاي جز شکست نصيبش نشد .امتناع امارات متحده
عربي و ديگر کشورهاي عربي از پيروي از عراق ،سختجاني
و خودمختاري محلي خليجفارس در غياب يک قدرت جهاني
و ناتواني يک قدرت جهاني براي استقرار در منطقه ،مهمترين
داليل ناکامي عراق در پيشبرد اهداف خود بود .اين عوامل
کمک بزرگي به ادامه سکون در مورد سه جزيره و بيعملي
شيوخ عرب در اين مورد کرد.
در نتيجه ،بازگشت کامل موضوع جزاير سهگانه به دستور
کار کشورهاي محافظهکار عرب ،تا حضور آمريکا به عنوان
قدرت جهاني در خليجفارس بعد از جنگ کويت در 1991م.
به انتظار ماند.
دوره سوم :استقرار قدرت جهاني جديد در خليجفارس

حمله عراق به کويت و تحوالت عظيمي که در جريان آن
و در پي آن رخ داد ،مهمترين عامل شکلگيري دوره سوم
در ارتباط با شرايط خليجفارس و جزاير سهگانه بود که آثار
آن همچنان پا برجاست .حمله عراق به کويت ،به آمريکا
امکان داد تا حضور خود را در خليجفارس به ناگهان و به
نحوي بيسابقه افزايش دهد .اين موضوع همچنين راه را براي
آمريکا و شيوخ خليجفارس جهت نيل به تفاهمي بيسابقه
درباره موضوعاتي مانند ارائه پايگاه نظامي به آمريکا و استقرار
سالح ،مهمات و تجهيزات نظامي در قلمرو کشورهاي عربي
خليجفارس باز کرد .آمريکا و کشورهاي محافظهکار عرب
توانستند از پايان جنگ سرد ،تضعيف کشورهاي راديکال
عرب و ضربه شديد به سازمان آزاديبخش فلسطين به خاطر
حمايت از حمله عراق به کويت بهره ببرند .همچنين حمايت
فلسطينيها به کشورهاي محافظهکار عرب امکان داد تا
مسئله فلسطين را از موضوع امنيت خليجفارس منفک کنند و
وارد روابط استراتژيک با آمريکا شوند؛ روابطي که پيش از آن
به خاطر حمايت آمريکا از اسرائيل براي افکار عمومي جهان
عرب غيرقابل قبول مينمود .در نتيجه ،دولت آمريکا به نحوي
بيسابقه با شرايط مثبتي براي حضور سياسي و نظامي در
منطقه مواجه شد.

بنابراين ،تحوالت اوايل دهه 1990م .موجب شروع روندي
شد که برخي آن را شروع «عصر آمريکايي» در منطقه ناميدند.
اين تحوالت به آمريکا امکان داد تا از نفوذ و آزادي عمل
بيسابقهاي براي فعاليت در خليجفارس برخوردار شود و در
نتيجه چالشي جدي براي تفوق ايران در اين منطقه ايجاد
کند؛ همانطور که انگليس پيش از آن طي يکصد و پنجاه
سال چنين کرده بود.
از آنجا که ايران از 1971م .به بعد ،قدرت اصلي خليجفارس
محسوب ميشد ،ظهور و استقرار مجدد يک قدرت جهاني در
اين آبراه مورد اقبال بود و شيوخ منطقه به آن به عنوان وزنهاي
در برابر ايران نگاه ميکردند .به اين ترتيب ،هر چه آمريکا
حضور بيشتري در خليجفارس مييافت ،خودمختاري محلي
اين آبراه بيش از پيش تضعيف ميشد .همچنين اين تحوالت
اساسي و دامنهدار به کمپ کشورهاي ميانهرو  -محافظهکار
عرب اجازه داد تا موقعيت خود را در سراسر منطقه محکم
کنند .اين کمپ که مورد حمايت آمريکا بود ،امکان يافت تا
سياستهايي را که در دوره گذار عمدتاً مسکوت مانده بود،
دوباره احيا و پيگيري کند.
از اينرو ،در 1992م .چندين روند عمده در منطقه
خليجفارس شکل گرفت :با شکست تحقيرآميز عراق در
جريان بحران کويت ،گرايشهاي راديکال در دنياي عرب،
عرب
خود را در موقعيت تدافعي و رو به افول يافتند .شيوخ ِ
جنوب خليجفارس بسيار جدي سياست اتکاي به غرب ،به
ويژه آمريکا را براي ايجاد مناسبات جديد امنيتي در منطقه
در پيش گرفتند .با توجه به خنثي شدن عراق  -که در گذشته
وزنهاي در برابر ايران شمرده ميشد  -شيوخ محافظهکار عرب
و غرب همسو شدند و بر لزوم تدوين راهبرد مشترک براي
تقابل با ايران و مهار آن و جلوگيري از ايفاي نقش سنتي و
تاريخياش در منطقه تأکيد کردند و درنهايت سياست منزوي
کردن ايران و مهار آن به طور قطعي در دستور کار غرب و
شيوخ محافظهکار عرب قرار گرفت.
در نتيجه ،ميتوان گفت که اين دوره جديد که از 1992م.
به بعد آغاز شد ،از بسياري جهات از جمله از حيث بازگشت

جزاير و سياست بينالملل در خليجفارس39 /
يک قدرت جهاني به خليجفارس ،تضعيف يا از ميان بردن
خودمختاري محلي اين آبراه و شکلگيري مجدد تنش و
منازعه بين قدرت اصلي منطقهاي و قدرت جهاني حاضر
در منطقه ،بيشباهت به دوره نخست (حضور انگليس در
خليجفارس) نيست .در چنين شرايطي ،سياست مهار ايران
توسط قدرت جهاني نيز اعاده و اِعمال شد .اين سياست که
بدواً «مهار دوگانه» ناميده شد ،وجه اشتراک قابلتوجه ديگري
بين وضعيت دوره سوم و دوره اول را به نمايش ميگذارد.
متناسب با اين تحوالت ،آمريکا در دهه 1990م.
رويهها و تاکتيکهايي را به کار بست که مشابه رويهها و
تاکتيکهاي انگليس در دوره حضورش در خليجفارس بود؛
رويهها و تاکتيکهايي که هدفشان تأمين امنيت خارجي
شيخنشينهاي خليجفارس از طريق حضور مستقيم ،ايجاد
پايگاه نظامي و نيز مهار ايران به عنوان قويترين کشور منطقه
بود.
وجهي از سياست مهار دوگانه که متوجه مهار ايران بود،
تا زمان حاضر ادامه يافته و هدف اعالم شده آن محروم کردن
ايران از امتيازات طبيعياش در منطقه بوده است .وجه ديگر
اين سياست که مهار عراق را در دستور کار داشت ،تا تجاوز
آمريکا به خاک عراق در سال 2003م .و سقوط رژيم بعث
ادامه يافت .شيوخ محافظهکار نيز از فرصت حاصلشده ،بهره
بردند و براي نخستين بار به نيروهاي آمريکايي اجازه استقرار
و ايجاد پايگاههاي دريايي و هوايي در خاک خود را دادند؛
فرصتي که جز در شرايط بعد از جنگ کويت و نيز حمايت
فلسطينيها از صدام در جريان تجاوز به کويت ،امکان وقوع
نداشت.
تحوالتي که در جريان جنگ کويت و بعد از آن به وقوع
پيوست ،اثرات عميق و دامنهداري بر منطقه داشت؛ از جمله
اينکه اين تحوالت ،دست آمريکا را براي پيگيري سياستهايش
عليه ايران باز گذاشت و به ايجاد بستر مناسبي براي طرح
مجدد اختالفات در مورد سه جزيره کمک کرد .اين تحوالت
همراه با تغيير عمده در صفبندي نيروها در سراسر جهان عرب
در جهت تقويت کمپ دولتهاي محافظهکار منطقه ،صحنه

را براي شيوخ عرب در خليجفارس جهت احياي موضوع سه
جزيره آماده کرد .صرفنظر از اينکه آمريکا نقش مستقيمي
در موضوع جزاير داشته يا خير ،اين موضوع در عمل توانست
از سياست مهار ايران توسط آمريکا بهره ببرد؛ همانطور که
انگليس نيز بهره مشابهي از اين منازعه در زمان حضورش در
منطقه برده بود.
در شرايط جديد منطقه ،امارات متحده عربي براي اولين
بار تحرکات خاص خود را مستقل از عراق و ديگر کشورهاي
راديکال عرب از سال 1992م .و در پي قضيه کشتي خاطر
آغاز کرد .از اينرو ،ويژگي دوره بعد از 1992م .تا زمان حاضر
اين است که طي آن ،امارات تالشهايي براي فعال کردن و
بينالمللي کردن موضوع سه جزيره انجام داده و در پي آن
است که با کمک شوراي همکاري خليجفارس و جامعه عرب،
موضوع را در مجامع بينالمللي فراگيرتري مطرح کند و نهايتاً
به ديوان بينالمللي دادگستري بکشاند .با خاتمه يک دوره
 21ساله انفعال در ارتباط با سه جزيره از سال 1971م ،.دوره
فعلي تنها توانست در پي سلسله تحوالتي در سطوح محلي،
منطقهاي و بينالمللي ممکن شود.
نتيجهگيري

مرور دوره مورد بحث از نظر شرايطي که ايران در حال
حاضر و احتما ًال در ادوار آتي از سر گذرانده و يا خواهد گذراند،
مهم است .موقعيت خاص ايران به عنوان يک قدرت بزرگ
منطقهاي از يکسو و اهميت منطقه زيست ايران به عنوان
يکي از مهمترين مناطق جهان از سوي ديگر ،هميشه اين
احتمال را ايجاد ميکند که اين قدرت منطقهاي با قدرت
جهاني هر دوره در تعارض و تضاد قرار گيرد .بر همين مبنا
ايران ،طي يک دوره يکصد و پنجاه ساله همواره در تعارض با
انگليس به عنوان ابرقدرت دوره قبل قرار داشت .اين تعارض،
موجب بروز دو جنگ تمامعيار و نيز دو بار تهديد آبها و
سواحل ايران از طريق کشتيهاي توپدار انگليسي شد
و يکبار نيز در جريان جنگ دوم موجب شد تا انگليس به
عنوان قدرت اصلي به همراه شوروي در مراحل بعدي ،اقدام به
اشغال ايران کنند .اين تعارض بين ايران و انگليس طي دوره
قاجار و پهلوي به درجات مختلف ،به طور شديد يا خفيف در

40

 /فصلنامة تخصصي مطالعات خليجفارس /سال چهارم /شمارة چهارم (پياپي  /)16بهار 1398

جريان بود و موجب شد تا انگليس در تمام اين دوره ،سياست
مهار ايران را در دستور کار داشته باشد.
در دوره بعد يعني دوره خروج انگليس و جايگزيني آن
با آمريکا به عنوان ابرقدرت جهاني و بعد از يک وقفه کوتاه
کمتر از ده سال ،تعارض ايران با قدرت جهاني غالب که اين
بار آمريکا بود ،مجدداً اوج گرفت .آمريکا نيز که اين بار درگير
رقابتي ژئوپليتيک با ايران شده بود ،سياستي کم و بيش
مشابه سياست قدرت جهاني سابق ،يعني انگليس ،اتخاذ کرد
که تالش براي مهار ايران در رأس آن قرار دارد .تفاوت عمده
اين دوره با دوره حضور استعماري انگليس در منطقه اين بود
که طرفين در دوره قبل ،تالش زيادي براي مديريت و تخفيف
تنش و جلوگيري از اوجگيري برخوردها مبذول ميداشتند؛
در حاليکه در دوره بعدي ،به خاطر خصلت تهاجمي بيشتر

قدرت جهاني و نيز خصلت انقالبي قدرت منطقهاي ،تالش
کمتري از دو سو براي تخفيف تنش صورت گرفته است .به هر
تقدير ،تجربيات حاصله از تعارض بين ايران و انگليس در دوره
قبل ميتواند براي مقابله با ابرقدرت کنوني بسيار به کار آيد.
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