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67گانههاي امارات متحده عربی جهت تصرف جزایر سهتبیین استدالل

گانهجزایر سهتصرفجهت عربیهاي امارات متحدهتبیین استدالل

2طهمورث حیدري موصلو، 1پیروز مجتهدزادهدکتر 

چکیده
حاکمیت بر بعضی از این جزایر ةجزیره وجود دارد که دربار130خلیج فارس حدود عربی -منطقه ایرانیر د

ترین مسائل و اختالفات مربوط به پرمناقشهکی وجود دارد. ییاش اختالف نظرهایبین کشورهاي کرانه
در .باشدتنب کوچک می،تنب بزرگ،ادعاهاي کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی

گانه ابوموسی، از هزاره دوم پیش از میالد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سهحالی که 
اه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو تنب بزرگ و تنب کوچک به همر

هاي باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، هاي گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشهحکومت
کشورهايبریتانیا و دیگر حکومترسمی که توسط نقشه رسمی و نیمه23هاي متعدد، بیش از نبشتهسنگ

هاي تاریخی موجود در و اسناد و کتابهاي رسمی دولتیگذشته به چاپ رسیده، نامهغربی در قرون
.رساندهاي سراسر دنیا و بسیاري اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات میکتابخانه

ه در ایالت فارس ایران و در حکمرانی بندر لنگو قلمرو میالدي جز19و 18هاي این جزایر در قرنهمچنین، 
هها و آمدن استعمار بریتانیا باند. بروز حوادث گوناگون، از جمله حمله عربان به ایران، حضور پرتغالیبوده

به ابهام افتد. از اوایل ياین دریا در عصر قاجاريهااز جزایر و کرانهیمنطقه سبب شد تا تسلط ایران بر برخ
در يسازخلیج فارس مسلط شد، پروسه امارتییا در سواحل جنوبکه استعمار بریتانيقرن نوزدهم میالد

یا و امارات عربی ندر همین دوران نیز ادعاهاي بریتا.شدتکمیلم، 1971ها شروع و در پایان سال آن کرانه
ما در این پژوهش با استفاده از هاي مختلف دنبال شد.متحده نسبت به جزایر سه گانه در قالب استدالل

.پردازیمگانه میاي و اسنادي به تبیین ادعاهاي امارات متحده عربی نسبت به جزایر سهتابخانهمنابع ک

گانهتحده عربی، ایران، جزایر سهامارات م:کلیديه هاي واژ

مقدمه
در مورد سرزمینی که با ادعاي تاریخی یک کشور مواجه شده، شکی نیست که کنترل مؤثر براي 

گونه ادعاي تاریخی نسبت به توان از آن صرف نظر کرد. هیچاست و نمیاثبات حق مالکیت ضروري

تهراننویسنده مسئول، دانشیار گروه جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس-1
Heidari2020@gmail.comتهران،دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی دانشگاه تربیت مدرس-2
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سرزمین، کامل و عاري از عیب نخواهد بود مگر آنکه شواهد اثبات چنین کنترل مؤثري ارائه شده 
توان تأکید کرد که تنها کنترل مؤثر بر سرزمین است که پایه باشد. با این حال بیش از حد هم نمی

دهد. عالئم و لوازم نمایش مؤثر صالحیت دولتی که یک ادعایی را تشکیل میحقوقی چنان حق و
بایست در پرتو این مالحظه باشد که سازد، میادعاي تاریخی نسبت به سرزمین خاص را مطرح می

رضایت و موافقت دول دیگر با اوضاع و احوال مورد نظر، پیش شرط پذیرش چنان ادعا و حقی 
اساس آن ادعاي تاریخی ایش اعمال صالحیت مؤثر یک دولت که این کشور برنم،باشد. بنابراینمی

سازد شواهد و رضایت سازد؛ مربوط به وقت و صراحتی است که آن کشور را قادر میرا مطرح می
دول دیگر را در وضعیتی که منجر به ایجاد و تشکیل چنان ادعایی شده است را عرضه نماید. 

تشکیل یک ادعاي تاریخی زیاد نیستند. اعتبار یک ادعا در مورد هاي مورد نظر جهت صالحیت
المللی حاکمیت سرزمینی براساس مالکیت مؤثر صرف، هیچگاه موضوع قضاوت یک دادگاه بین

تواند روشن شود که نه تنها این نبوده است. فقدان صالحیت خاص در این مورد با این حقیقت می
باشد، بلکه آن دولت بایستی به اعمال مالکیت مؤثر بر صالحیت بایستی منطقاً روشن و بدیهی

هاي گذشته در محدوده جزایر سه گانه از زماندر این ارتباط، سرزمین مورد ادعا ادامه داده باشد.
میالدي به طور مستقیم تحت صالحیت و اداره والیت 19و 18هاي قلمرو ایران بوده و در قرن

یک بخش اداري از استان فارس بوده است. در اواخر قرن نوزده، اند که خودشدهلنگه، مدیریت می
اداره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دست قسمتی از قبیله قاسمی بود که قبالً و در نیمه 
دوم قرن هجده به سواحل ایران و در نزدیکی لنگه مهاجرت کرده بودند. دست کم ده سال و تا 

نان سیري و تنب بزرگ به قبایلی که تابعیت ایران را داشتند، میالدي، مالیات جزیره نشی1887
میالدي، در یک دوره مذاکرات طوالنی با دولت انگلستان 1960شد. دولت ایران در دهه پرداخت می

جهت) با اعالم حکومت بریتانیا مبنی بر خروج از خلیج فارس، 1347م، (1968شرکت کرده و در
تی را در پیش گرفت. اعمال مجدد حاکمیت خود ترتیبا

ایران از هویت سرزمینیطرح ادعاهاي سرزمینی کشور امارات متحده عربی نسبت به از طرفی هم، 
اي و جهانی حائز اهمیت ابعاد مختلفی چه سیاسی و چه استراتژیک در محافل دیپلماتیک منطقه

به آن جهت ثبات و بوده و هست. از آنجا که حفظ تمامیت ارضی ایران و آگاهی از مسائل مربوط
امارات متحده عربی نسبت به هاياستدالل، لذا اهمیت تبیین امنیت در منطقه الزم و ضروري است

پردازیم.که ما در این پژوهش به آن میگردد.این جزایر و بیان دالیل آن بیش از پیش آشکار می
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روش تحقیق
برداري از ها و فیشبراي گردآوري دادهتحلیلی و اسنادي است. - روش اصلی این تحقیق، توصیفی

هاي امارات عربی اي استفاده شده است. این پژوهش به دنبال تببین استداللاطالعات کتابخانه
متحده نسبت به جزایر سه گانه ایرانی است.

پژوهشهايیافته
پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 
نب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، ریشه در گذشته به لحاظ تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر ت

هاي امپراتوري هخامنشی، اشکانی و ساسانی، خلیج فارس در حکم بسیار دور داشته است. در دوران
دریاچه ایرانی بوده، همچنان که مدیترانه روزي به مثابه دریاچه رومی شناخته شده بود. در این 

ها به بویه تا ورود پرتغالیکمفرما بوده است. از ظهور آلدوران نظم و امنیت ایرانی بر پهنه آبی ح
داري و تجارت منطقه، امنیت سنتی ایرانی که عاري از سرشت راهزنی دریایی و بیگانه با خوي برده

خلیج فارس به دلیل اهمیت ویژه که برده بوده، مجدداً بر این منطقه جاري گردید و از آنجایی
کشش و جاذبه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و امنیتی سواحل شمالی جغرافیایی؛ به نحوي در طیف 

قرار گرفته است؛ لذا هر قدرتی که بر منطقه فارس(سواحل شمالی خلیج فارس) مسلط بوده، مظاهر 
حاکمیت آن بر جزایر خلیج فارس، و در اکثر موارد حتی بر سراسر سواحل آن، تسري داشته است. 

مز که به نوبه خود تابع فرمانروایان منطقه فارس بودند، کامالً مشهود این واقعیت در دوران امراي هر
ها، حاکمیت ایران بر قسمت اعظم جزایر خلیج بوده است. بعد از پایان سلطه یکصد ساله پرتغالی

). روند حاکمیت ایران بر جزایر و سواحل خلیج 8- 7: 1378فارس اعاده گردید(هرمیداس باوند، 
نظمی در خلیج فارس از برهه انقطاعی ناشی از فتنه افاغنه و پیدایش بیفارس علیرغم بروز یک

ائمی، نظم و امنیت مورد نظر احیاها، دوباره با ظهور نادرشاه و ایجاد نیروي دریایی دسوي عمانی
ها و ابوموسی جزو ابواب جمعی لنگه، گردید. طبق مدارك و شواهد تاریخی در این زمان جزایر تنب

شاه و زمان حکومت حکام و والت فارس بودند و حتی این وضع بعد از قتل نادرتحت قلمرو 
هاي سیاسی در خان زند تغییر چندانی نکرد. در آغاز سلطنت آقا محمد خان قاجار، بروز بحرانکریم

ویژه در منطقه قفقاز موجب گردید که از توجه معمول نسبت به مسائل مناطق شمالی ایران به
حدودي کوتاهی شود و به همین جهت آقا محمدخان اداره امور گمرکات بندرعباس، خلیج فارس تا 

لنگه و توابع و جزایر را از طریق اجاره به حاکم عمان و مسقط واگذار کرد. در همین مقطع، 
جواسیم خارج شده از بندرلنگه مجدداً به این منطقه بازگشتند و با قبول فرمانبرداري از والی 

م، به 1820دار شدند. ورود و حضور مستمر بریتانیا از سال در لنگه و جزایر را عهدهفارس، اداره بن
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بعد، تغییري در حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی به وجود نیاورد و در تمامی طول قرن 
نوزدهم این واقعیت مورد تأیید مقامات بریتانیا، حکومت بمبئی و حکومت هند بود و ارتباط 

اسی و اداري جزایر تنب و ابوموسی با سرزمین اصلی یک واقعیت گریز ناپذیر بوده و در تاریخی، سی
مدخل در خلیج فارس نبوده بلکه هاي ذینفع و ذيطول دو قرن هیجده و نوزده، مورد چالش قدرت

گونه در ادامه بحث بدان اشاره خواهد شد، در کلیه اسناد گزارشات و هاي مذکور، هماندولت
اند. رسمی خود به طور مکرر این واقعیت را تأیید و منعکس ساختههاينقشه

هاي امارات عربی متحدهاستدالل
هاي اخیر هاي مطرح شده از سوي بریتانیا در گذشته و کشور امارات متحده عربی در سالاستدالل

شود:به این شکل مطرح می

تقدم در تصرف
در گذشته آن را مطرح ساخته و امارات متحده عربی نیز هایی که بریتانیایکی از نخستین استدالل

اي که وزیر مختار بریتانیا در کند، مباحث مر بوط به تقدم در تصرف است. در نامهآن را دنباي می
نویسد، چنین آمده است: ش.) به وزارت امورخارجه می1322ربیع الثانی 26میالدي(1904سال 

ه) کرده فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایري که کاري که شیخ شرغا(شیخ شارج...«
اینکه اول کسی بوده ۀهنوز رسماً در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به مالحظ

. در این ادعا 1»که آن جا را تصرف نموده است، حق دارد که بیرق خود را به حال خود نگاه دارد...
که در آن زمان ایران تنها حکومت مجاور این جزایر این-رشمرد: الفگونه بتوان ایرادات را اینمی

شود. نامفهوم بوده و رد می» ها را تصرف نکرده استکنون آنتاهیچ دولتی«بوده است. پس عبارت 
نبوده » هاي منطقه خلیج فارسدولت«و یا یکی از » یک کشور مستقل«در آن زمان شارجه -ب

تعریف نشده بود. موجودیت » کشور«الحمایه بریتانیا بوده و هنوز است. شیخ شارجه نیز تحت
اي بوده است نه سرزمینی.شارجه نیز موجودیت قبیله

یک رئیس قبیله، قلمرو خود بر سرزمین «دارد: ، یکی از نمایندگان بریتانیا در خلیج فارس بیان می2کلی
کرد. آنان(افراد قبیله) نیز به وي ابراز ال میاي را، از راه اعمال حاکمیت بر قبائل ساکن آن اعمژهوی

. 84به وزیر امور خارجه ایران، سند شماره متن فارسی نامه سفارت انگلستان -1
2- Kelly
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کردند... وفاداري افراد قبیله جنبه شخصی دارد و به قبیله یا شیخ یا هر رهبر مهمتري تعلق وفاداري می
).3: 1368) و (کاظمی، 113: 1378موفق یساقی، »(گیرد نه به مفهوم آبستره دولتمی
هاي هجدهم و نوزدهم ترسیم شده، مالکیت ایران را بر هاي گوناگون بریتانیا که در سدهنقشه-ج

). طبق اسناد وزارت خارجه 96-95: 1385نمایند(مجتهدزاده، ها را تأیید میجزایر ابوموسی و تنب
ش، 1350دي 14اي که وزارت جنگ بریتانیا ترسیم نموده و به پیوست نامه مورخه ایران در نقشه

ده است، جزایر تنب و ابوموسی و سیري را جزو خاك ایران تعیین براي وزارت خارجه ایران ارسال نمو
» نزهۀ القلوب«در کتاب حمداهللا مستوفی قزوینی . 1اندایران رسم نمودهۀو به رنگ خاك داخل

»جزایري که از حد سند تا عمان در خلیج فارس است، از حساب ملک فارس است«... نویسد:می
م)، دریانوردي انگلستان دو 1881شمسی(1260نین در سال ). همچ6: 1350آذر 11(اطالعات، 

مأمور 2هاي هنلنقشه را انتشار داد که توسط دو کاپیتان کارآزموده وزارت دریانوردي انگلیس به نام
تهیه شده بود در نقشه 3و سرگرد موریسون انگلیسیحکومت هندوستان براي اداره امور خلیج فارس

). 227: 1366و ابوموسی به رنگ خاك ایران، رنگ آمیزي شده بود(اسدي، گانه تنب مذکور، جزایر سه
م، و نیز در نقشه مساحی هندوستان که در سال 1892رسمی لردکرزن مورخه غیرحتی در نقشه

). از طرف 100: 1373م تهیه شده بود، این جزایر به رنگ ایران مشخص شده بودند(موحد، 1897
م، از طرف شارجه نیز دلیلی 1898اوت 20ابوموسی در ةسرخ جزیردیگر اعطاي امتیاز معادن خاك 

سال بعد از اخراج 11دیگر براي اثبات تقدم در تصرف آمده است. اما این امتیاز به این دلیل که 
شود. در این اعطا شده است؛ خود به خود مردود اعالم می1898هاي لنگه یعنی در سال قاسمی

اسفند 18که از طرف وزارت مالیه خطاب به وزارت امور خارجه در تاریخ 117ارتباط در اسناد شماره 
از دولت انگلستان تقاضا شده است، مادام که تکلیف قطعی جزیره ابوموسی « ... ، آمده است: 1315

». تعیین نگردیده، دولتین ایران و انگلیس از استخراج معدن خاك سرخ جزیره مزبور خودداري کنند
ها د دیگري ضمن اعتراض به استخراج خاك سرخ جزیره ابوموسی توسط انگلیسیهمچنین در اسنا

تصرف مالکانه در مال ۀداند و اقدام شرکت به منزلدولت ایران ابوموسی را ملک خود می«آمده است: 
جدید نسبت به اختالفی ۀ غیر است و چون اساس مناسبات ما بر این است که تا موقع انعقاد عهدنام

اقداماتی که اسباب تشدید یا تغییر وضعیت باشد، ننماییم. لذا این اقدام را نقض قراري که داریم،
سفارت انگلیس در جواب این ». دانیم که راجع به مسایل متنازع فیه فی ما بین داده شده استمی

و اعتراض، اظهار داشته که نقض قراري نشده چون شیخ شارجه فعالً مالک و متصرف جزیره است

.  96. سند شماره 1305دي 14متن فارسی گزارش اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه. تاریخ - 1
2- Hannel

3- Morisson
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ي امتیاز از حقوق طبیعی تصرف است. بنابراین کاري خارج از قاعده نشده است. در آن موقع به اعطا
سفارت جواب داده شده، تصرف غیر از مالکیت است و بر فرض اینکه جزیره در تصرف شیخ باشد، 
چون به مالکیت او ما معترض هستیم و قرار شده وضعیت به همین منوال باقی بماند تا تکلیف روشن 

. در مجموع، این اظهارات تأیید 1شود. لذا شیخ حق نداشته تصرفاتی که دال بر مالکیت است بنماید
نماید که استخراج معادن در ابوموسی غیر قانونی بوده است زیرا راجع به حاکمیت آن بین ایران و می

شیوخ شارجه اختالف بوده است.

دوگانگی شخصیت حقوقی قاسمیان لنگه
بود که جزایر در گذشته از طرف فرمانداران موروثی عرب لنگه در مقام شیوخ قاسمی بریتانیا مدعی

شد نه در مقام مأموران حکومت ایران.اداره می
اریخی و حقوقی مطابقت بریتانیا به این امر توجه نداشته است که آیا چنین موضوعی با حقایق ت

ر لنگه در آن واحد هم مأموران حکومت و چگونه امکان داشت فرمانداران قاسمی بنددارد یا نه
ایران براي اداره امور بندر لنگه و همه توابع آن باشند و هم مأمور حکومت ایران براي اداره کردن 

آید. لرد کرزن نائب السلطنه ها به حساب میها حق ارثی آنبرخی از توابع لنگه نباشد و اداره آن
حکومت لنگه و جزایر اطراف تا چند نسل با شیخ قبیله «کند که بریتانیا در هندوستان اشاره می

: 1350لرد کرزن، »(نمود و از جانب حکومت، نائب الحکومه بودمزبور بوده، وي در شهر اقامت می
کرد، اسنادي ). در این ارتباط الزم بود هنگامی که بریتانیا این ادعاي شگفت انگیز را ابداع می492

ها را درنظر کشید و یا دست کم، پاسخ به این پرسشن پیش میرا هم براي اثبات یا تقویت آ
گرفت: در عصر کریم خان زند، هنگامی که شاخه قاسمی بندر لنگه از جنگ و زد و خورد در می

بندرعباس گریخته و به بندر لنگه پناه بردند، آیا اسناد مالکیت جزایر تنب و ابوموسی را نیز با خود 
صورت، آیا اسنادي وجود داشته یا دارد که نشان دهد حاکمان موروثی نبدانجا بردند؟ در غیر ای

اند، میراث گذرانده چه قاسمی در بندر لنگه این جزایر را از کسی به ارث برده اند؟ اگر ارث برده
صورت، آیا گذاري این جزایر براي قاسمیان لنگه چه بوده است؟ در غیر اینکسی بوده و سند میراث

داشته یا دارد که نشان دهد قاسمیان لنگه یا شارجه این جزایر را از دولت ایران اسنادي وجود 
اند؟ اگر چنین باشد، آیا حاکمیت بر این جزایر را نیز از دولت ایران خریداري خریداري کرده

صورت، هنگامی که یک فرماندار قاسمی در لنگه از طرف دولت ایران عزل اند؟ در غیر اینکرده
ها و کرد؟ آیا این استداللمت ارثیش بر جزایر تنب و ابوموسی چه وضعی پیدا میشد، حکومی

.118. شماره 1316دین فرور16متن فارسی گزارش اداره محرمانه وزارت خارجه به وزیر خارجه. تاریخ -1
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سابقه بازگوکننده حقایق تاریخی و شرایط حقوقی حقیقی بود، یا نیاز انگیز و بیادعاهاي شگفت
استراتژیک مبرم بریتانیا با اشغال این جزایر، براي جلوگیري از نفوذ احتمالی روسیه در خلیج 

م، وزارت خارجه 1902هر دلیل و هر بهانه؟ نیاز مبرمی که در جلسه مخفی اوایل ژوئیه فارس، به
ژوئیه آن سال 14بریتانیا مطرح شد و سبب تصمیم به اشغال این جزایر گردید، تصمیمی که روز 

).10: 1373به کارگزاران بریتانیا در هندوستان و خلیج فارس ابالغ گردید(مجتهدزاده، 

اناصل مرور زم
میالدي که پرچم 1903سال از 68هاي دیگر امارات عربی متحده این است که گذشت از استدالل

م، که این جزایر به ایران برگشت داده شد و نیز 1971شارجه در این جزایر بر افراشته بود تا سال 
می الخیمه و شارجه در آن جا بناسازي کردند و نمایندگان رسچون در این دوره حاکمان رأس

مستقر نمودند، شامل اصل مرور زمان بوده و باید این عامل بر ادعاي ایران در حاکمیت این جزایر 
کسب حاکمیت بر «الملل، مرور زمان به ). در حقوق بین93: 1386برتر شناخته شود(مجتهدزاده، 

النی که باید طی زمان طو» شودسرزمینی از طریق اعمال حاکمیت پیوسته و بالمعارض اطالق می
توان گفت که المللی موجود به دست آید. بر اساس ادله اقامه شده فوق میکه مطابق با نظام بین

هاي ایران از دیرباز با استناد به مرور زمان بر جزایر تنب حاکمیت داشته است، تا آنکه در سال
ت. این امر میالدي شیخ شارجه به مقابله با حاکمیت ایران بر این جزیره پرداخ1903تا 1904

آمد که با نقطه آغازین دعاوي انگلستان و اعراب نسبت به حاکمیت بر جزایر تنب به حساب می
استناد به شمول زمان اکتسابی صورت گرفته بود.

بخشد که تملک الملل، تملک مشمول مرور زمان در جایی به حاکمیت اعتبار میدر حقوق بین
) و پیوسته(یا بدون وقفه) در مدت زمانی طوالنی صورت عملی(یا واقعی)، صلح آمیز(یا بالمعارض

م 1904گرفته باشد. شیخ شارجه به تحریک نماینده سیاسی بریتانیا و نقض آشکار تفاهم نامه سال 
م پرچم خود را در جزیره 1904ژوئن 14ایران و انگلستان براي حفظ وضع موجود(استاتوکو) در 

بیرق شیخ را درتمب و ابوموسی «اي بریتانیا آمده است؛ هتنب بزرگ نصب کرد. در یکی از گزارش
ها مستقر شدند. رؤساي قبایل ساحل دزد دریایی خیلی خوش و خرم بودند و زدند و نگهبان

ها را در برابر دشمنان حفظ کند و آناطمینان پیدا کردند که حکومت بریتانیا از ایشان حمایت می
ستودند(میرفندرسکی، ورد. همه مردم حکومت بریتانیا را میآها را به جا میکند و احترام آنمی

تا 1904هاي هاي ایران در ارتباط با این ادعا، بین سال). در اینجا به اعتراض194- 195: 1384
پردازیم:می1971
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م، با کندن پرچم شیخ شارجه از تنب بزرگ آغاز گردید و 1904اولین اعتراض ایران در مارس -
.م بر افراشت، ایران به بریتانیا اعتراض کرد1904ه دوباره پرچم خود را در ژوئن وقتی شیخ شارج

م، ایران یادداشت اعتراضی تسلیم بریتانیا کرد و از شایعات مبتنی بر ساخت و ساز 1905در مه -
اي این خبر را خانه در جزیره از طرف شیخ شارجه شکایت کرد. سفارت بریتانیا در تهران طی نامه

.1ست خواند. ظاهراً شایعه ساخت و ساز پایه و اساس درستی نداشتنادر
م، ایران به کرات به ساخت فانوس دریایی در تنب بزرگ اعتراض کرد که 1912-1913در سال -

بریتانیا در پاسخ ضمن مسایل دیگر، لزوم چراغ راهنماي دریایی را براي خطوط کشتیرانی متذکر 
ر عدم توانایی مالی ایران در تأسیس آن است.شد و اعالم کرد که علت این کا

و یکبار در سال 1923با گسترش بازرگانی ایران در خلیج فارس شرقی، ایران یکبار در سال -
م دعاوي ارضی خود را درباره مالکیت تنب به اطالع حکومت بریتانیا رساند.1926-1925

ك به قاچاق بود، در سواحل تنب م، گمرك ایران یک قایق دوبی را که مشکو1928در ژوئیه -
ها از طرف ایران و بریتانیا در یاداشتها و ضدبزرگ توقیف کرد. این مناقشه به از سرگیري یاداشت

خصوص حاکمیت بر تنب انجامید و مباحث فراوانی بر سر محاکمه و مجازات جرایم و افراد درگیر، 
م، بریتانیا خسارات افراد 1939آوریل ها و کشتی حامل محموله در گرفت. در پایان درمحموله

مدعی خسارت را پرداخت، اما ایران از تصمیم خود منصرف نشد.
هاي گمرك ایران چندین بار به بازدید از تنب پرداختند و در م، کشتی1928- 1930در سال -

.2م، ایران به نصب پرچم بریتانیا بر فراز جزیره اعتراض کرد1930یک مورد در اکتبر 
عباس، رئیس شهربانی و مأموران مالیاتی از تنب بازدید کردند. م، فرماندار بندر1933ر آوریل د-

بریتانیا به این بازدید اعتراضی نکرد.
م، یک ناو جنگی ایران در تنب بزرگ پهلو گرفت و این امر باعث شد بریتانیا 1933در ژوئیه -

یادداشت اعتراضی به تهران تسلیم کند.
م، یک ناو ایرانی دوباره از تنب بزرگ بازدید کرد. اما این بار پهلو گرفتن ناو از 1934اوت در اوایل -

ها پنهان ماند. دیدارهاي بعدي ناوهاي جنگی ایران از تنب بزرگ در اواخر اوت و چشم انگلیسی
).196-197: 1384ها را بر انگیخت(میرفندرسکی، م، اعتراض انگلیسی1934اواسط سپتامبر 

ربیـع الثـانی   26نامـه سـفارت بریتانیـا در تهـران بـه وزارت خارجـه جمهـوري اسـالمی ایـران. مـورخ           متن فارسـی -1
28(83. و سند شـماره  268تهران وزارت امور خارجه. ص ». اسناد برگزیده خلیج فارس«. از 84م). شماره 1904(1322

.266). پیشین: 1322ربیع االول 
.355، ص 1308اسفند 5-وزارت امور خارجه ایران107ك. سند شماره ر.-2
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م، یک افسر ارشد نیروي دریایی بریتانیا در خلیج فارس گزارش داد که یکی از 1935ژانویه در-
اي را با خود به مدیران بخشداري باسعیدو در قشم، به یکی از اهالی تنب بزرگ گفته است که نامه

جزیره ببرد. همان افسر ارشد نیروي دریاي گزارش کرد که مدیر گمرك بندرعباس قصد ورود به 
آوري کند و هم پرچم ایران را به اهتزاز در آورد. این بزرگ را دارد تا هم مالیات معوقه را جمعنبت

اي به کدخداي تنب م، فرماندار بندر عباس نامه1935دیدار تحقق نیافت. با این وجود در آوریل 
ي ملی را فرستاد و در جوف آن سه نسخه از فرمان شاه مربوط به انتخابات دوره دهم مجلس شورا

نامه، بریتانیا تصمیم قرار داد که در محل مناسب توزیع شود. به دالیل مختلف از جمله توقیف
گرفت به موضوع اعتراضی نکند.

م، مجلس شوراي ملی اعطاي امتیاز اکتشافی را به شرکت هلندي تصویب کرد و 1939در آوریل -
ها به ضمیمه کردن جزایر در این گلیسیدر میان بندهاي قرارداد، منطقه تنب هم قرار داشت. ان

امتیازنامه اعتراضی نکردند.
الخیمه مقیم تنب به نام نیروي دریایی ایران م، یکی از اهالی رأس1940طبق اخبار واصله در دسامبر - 

داد که نشان نیروي دریایی ایران را داشت. این کار که گرفت و در قبال آن قبضی میعوارض دریایی می
الخیمه را باعث نشد.گرفت، اعتراض بریتانیا یا شیخ رأسور شخص رضاشاه انجام میبا دست

ها م، ایران بارها دعاوي خود را بر تنب تکرار کرد و هر بار انگلیسی1950م تا پایان 1948از سال -
کرد که جزایرقاطعانه آن را رد کردند. در حالی که وزارت جنگ ایران حکومت مرکزي را ترغیب می

را با نیروي نظامی تصرف کند و پایگاه نظامی ایجاد کند.
هاي حل میالدي، وزارت امور خارجه ایران کمیسیونی را مأمور بررسی راه1953در آوریل -

از توسل به نیروي نظامی - هاي مختلفی رااختالف با بریتانیا و مسئله جزایر تنب کرد. کمیسیون راه
د کرد. استفاده از زور و ارجاع به جامعه ملل که مستلزم حضور تا ارجاع به جامعه ملل پیشنها

المللی بود. نیروي ثالث بود، رد شد. تنها پیشنهاد باقی مانده کمیسیون ارجاع به دیوان داوري بین
کرد که نگذارد موضوع به فراموشی سپرده در عین حال کمیسیون حکومت را ترغیب می

).198: 1384شود(میرفندرسکی، 
م، ایران به انجام پروازهاي شناسایی بریتانیا در جزیره اعتراض کرد. حکومت بریتانیا 1953مه در-

شناسد. بعداً در ماه نوامبر همان سال هیأتی از اعالم کرد، دعاوي ایران را بر جزیره به رسمیت نمی
ره و تهران عازم تنب بزرگ شد و در بازگشت توصیه کردند که گروهی نظامی براي تصرف جزی

نصب ایستگاه تلگراف به آن جا اعزام شوند. بریتانیا به این دیدار هم اعتراضی نکرد.
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م، ایران با سازماندهی تقسیمات کشوري، نواحی ساحلی را در 1955تا ژانویه 1945نوامبر 22از -
در بندي، تنبیک فرمانداري کل به نام فرمانداري کل بنادر و جزایر ادغام کرد. طبق آن تقسیم

حوزه جزیره کیش ثبت شد. بریتانیا باز هم اعتراضی نکرد.
هایی برآمد تا در جزیره ایستگاه هواشناسی م، حکومت ایران به جستجوي راه1960در ژوئن -

تأسیس کند.
یابی برداري و مکانکوپتر ارتش ایران، گروهی از مساحان را براي نقشهم، هلی1961در سپتامبر -

ها به این دیدار اعتراض کردند و لندن و تهران به مبادله ی به جزیره برد. انگلیسیایستگاه هواشناس
الخیمه براي ایجاد پایگاه شدن قصد شیخ رأسیادداشت و جواب یادداشت پرداختند. به دنبال علنی

نظامی در جزره تنب بزرگ و پس از مباحثات فراوان ادارات مختلف در تهران، حکومت ایران 
د را به حکومت انگلستان تسلیم کرد. و چهار روز بعد نیروي دریایی ایران گشت زنی در اعتراض خو

هاي هاي جزایر تنب را از سر گرفت. حدود یک هفته بعد هواپیماهاي انگلیسی براي کشتیآب
ایرانی مزاحمت ایجاد کردند و ایران به این عمل اعتراض کرد. بریتانیا در پاسخ، عملیات ایذایی را 

).99-200ها و ناوهاي ایرانی ادامه داد که موجب اعتراض ایران شد(همان: ه کشتیعلی
هاي ایرانی گشت خود را آغاز کردند. هواپیماهاي بریتانیا هم با پرواز ایذایی م، کشتی1971در مه -

ور هاي ایران دستشدند. ایران به اقدام بریتانیا اعتراض کرد و اطالع داد که کشتیها میمانع آن
دارند هواپیماهاي بریتانیایی مزاحم را سرنگون کنند.

الملل ادعاي یکجانبه در صورتی که با اعتراض مواجه نشود زمینه را به طور معمول در حقوق بین
گونه اعتراضی به دعوي حاکمیت که هیچکند. در واقع، هنگامیبراي به وجود آوردن عرف فراهم می

آب راه وجود نداشته باشد، این سکوت به موافقت تلویحی از یک کشوري بر یک منطقه دریایی یا 
وجود )Opinio Jorisگویند(شود و به اصطالح میعرف با سنت پذیرفته شده تعبیر می

ساله، دعاوي 68هاي ایران در دوره زمانی با این اقدامات و اعتراض).21: 1370دارد(کاظمی، 
کند زیرا که اوالً؛ اقدامات اعراب ل مرور زمان نقض میامارات متحده عربی را براساس تملک مشمو

میالدي، تملک 1971الی1904هاي ها بین سالهاي مکرر ایران به فعالیت آنو بریتانیا و اعتراض
کند. ثانیاً؛ نشانه حاکمیت ایران خارج می» پیوسته«و » بالمعارض«و » صلح آمیز«ها را از حالت آن

م بود. معیار 1903- 1904کمیت به رسمیت شناخته شده پیش از سال بر این جزایر به دنبال حا
نخستین ابزار حاکمیت نباید به «اظهار حاکمیت صلح آمیز، پیوسته و بالمعارض، نیاز به آن دارد که 

در ». صورت غصب کشور دیگر باشد و ضمناً مورد اعتراض و اقدام رقابت آمیز طرف اول قرار نگیرد
م، باز 1903یت ایران بر جزایر به پیش از به اهتزاز درآمدن پرچم شیخ در مورد جزایر تنب، حاکم

آمیز براي هاي رقابتگردد و بنابراین اعتراض مکرر ایران درباره فعالیت اعراب و انگلستان و اقداممی
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تواند پیوسته تلقی شود. بنابراین کیفیت و تکرار اعمال حاکمیت با وجود اعتراض و دعاوي نمی
کند. ایران، اعتراض و دعاوي آن، هر ادعایی را براساس تملک مشمول مرور زمان باطل میاعمال 

تبار عربی مردم جزایر
بودن مردم ابوموسی و تنب » نسب عربی«بریتانیا در گذشته و امارات متحده عربی اکنون، هر دو به 

- ر جریان اوضاع آشفته اوتاند. در واقع، دبه عنوان عاملی در تعیین مالکیت جزایر اشاره داشته
هاي ایرانی، امارات عربی متحده را متهم کردند که میالدي در منطقه، برخی از رسانه1992سپتامبر 

کوشد اتباع کشورهاي گوناگون عرب را به بخش تحت کنترل شارجه جزیره ابوموسی این کشور می
کوچ دهد تا اعراب در اکثریت باشد.

داراي تبار نژادي مختلط هستند؛ بخشی از ایرانیان بندر لنگه و بومیان تنب بزرگ و ابوموسی
بخشی از اعراب قبیله سودانی شارجه و قبیله بنی یأس دبی(در مورد تنب بزرگ) و بدون هیچگونه 

در اسناد وزارت امور خارجه ایران آمده ). 1385a :97اي با رأس الخیمه(مجتهدزاده، پیوند قبله
هاي هاي عرب در عمان و قاسمیاند و قاسمیبوده» عربی«و » ایرانی«فه ها دو طایجواسمی«است: 

اند و جزیره ایرانی(عجم) در بندر لنگه و ابوموسی و تنب سکونت داشته و تابعیت ایران را داشته
شده است و حاکم قاسمی بندر لنگه مأمور دولت ایران مذکور زیر نظر حاکم بندر لنگه اداره می

تنب و ۀاست، به عنوان اینکه سکن» جواسمی عرب«لی که شیخ شارجه که از بوده است. در حا
دانند و اگر حقوق دولت ایران درتنب ابوموسی نیز جواسمی هستند، آنجا را جزء حکومت خود می

ابوموسی تعقیب نشود، حق دولت را در جزیره بحرین که دورتر از سواحل ایران است، متزلزل 
اند. ایرانیان اینکه، ایرانیان نخستین ساکنان کلیه نواحی خلیج فارس بودهنکته دیگر1».خواهد نمود

عصر هخامنشی دست به آبادانی فراوانی در جنوب خلیج فارس زدند و قنات را به آن دیار بردند. 
ساسانیان دو حکومت نیمه مستقل در عمان(ماسون کهن) و عربی(اوال کهن) به وجود آوردند. هم 

هاي گوناگون در نیمه جنوبی عراق، در کویت و یان باستانی و مهاجران ایرانی دوراناکنون نیز ایران
الخیمه القوین، و رأسهاي حسا و قطیف عربستان سعودي، بحرین، دوبی، شارجه، عمان، اماستان

حضور دارند و اگر اصل بر عربی بودن احتمالی ساکنان بومی جزایر تنب و ابوموسی دلیل مالکیت 
توان یا باید اجرا کرد(موفق یر باشد؛ در مناطق ایرانی نشین یاد شده، چه سیاستی میاین جزا
).115: 1378یساقی، 

. از گزیده اسـناد وزارت خلـیج   96گزارش اداره اول سیاسی وزارت امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه. سند شماره -1
.289. ص 1. جلد 1368فارس، 
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میالدي(اکراه و اجبار)1971تحمیل تفاهم نامه نوامبر 
نامه اند که ایران تفاهممیالدي به سازمان ملل مدعی شده1992اکتبر 27ها در نامه مورخ اماراتی

اند که وضعیت ابوموسی را تنها به صورت کرده است. همچنین، مدعی» تحمیل«ها مزبور را به آن
اند. البته، ایران نه طرف مذاکره با شارجه بوده و نه در موضعی قرار داشته که پذیرفتهفاکتودو 

چیزي را به اجبار به آن تحمیل کنند. در واقع، در زمان امضاي این یادداشت، شارجه تحت الحمایه 
م، در مسئولیت 1892و 1864هاي ها براساس موافقت نامهانیا بوده است و امور خارجی آنبریت

). حکومت امارات ادعا نموده است که این 94: 1386حکومت بریتانیاي قدرتمند بود(مجتهد زاده، 
به شارجه تحمیل شده است و در جایی دیگر همین سند 1تفاهم نامه تحت فشار و در شرایط اکراه

که از نظر علم بند باشد. در حالیمتعهد و پاي1971خواهد که به مفاد موافقت نامه یران میاز ا
حقوق، هیچ عقد و قراردادي که تحت فشار و اکراه و اجبار یکی از طرفین منعقد شده باشد اعتبار 

). این تناقض گویی دولت مردان 268- 269: 1373است(دبیري، » کان لم یکن«حقوقی نداشته و 
ها در ارتباط با جزایر شده است.اعتباري ادعاهاي آنمارات باعث بیا

ها را شیوخ امارات همچنین استقبال نیروي دریایی ایران را به هنگام ورود به جزایر ابوموسی و تنب
که از طرف شیخ صقر، برادر و نماینده حاکم شارجه(حضرت شیخ خالد) صورت گرفت را نادیده 

9کند(اطالعات، سه شنبه را نسبت به شارجه رد می» اجبار و اکراه«وجود گیرند که این عملمی
همچنین در این زمینه بیانات سرویلیام لوس(سفیر سیار وزیر خارجه انگلیس) گواه .)4: 1350آذر 

ایران «)، وي گفت: 1971بسیار خوبی است. سه روز پیش از ورود قواي ایران به جزایر تنب(دسامبر 
اند. در همین زمینه، سرکالین کراو ختالفات خود را درباره جزایر حل و فصل کردهو بریتانیا ا

اساسی «نماینده بریتانیا در شوراي امنیت سازمان ملل متحد نتایج مذاکرات ایران و انگلیس را 
). 96- 97: 1377(هرمیداس باوند، صلح و امنیت در خلیج فارس خواندبراي» معقول و قابل پذیرش

اي به پذیرش تفاهمات فوق توسط لندن(بدون ماند که این بیانات اشارهتردیدي باقی نمیدر اینجا 
ها بود. اکراه و اجبار یا تحمیل) و نیز مراحل اجراي آن

1 - Under duress
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به ترتیب از - شیخ صقر هنگام استقبال از نیروي دریایی ایران در عرصه ناو ارتیمس): 1(ةتصویر شمار
شیخ صقر- 3دریابد رسایی؛ - 2رمزي عطایی؛ دریادار-1راست: 

.)1: 1350آذر 9اطالعات، سه شنبه منبع: (

ترتیبات اداري موقت و تعهد اخالقی
م، (در سمینار برگزار شده توسط مرکز 1992یک حقوقدان امارات متحده عربی در نوامبر سال 

دانسته نه یک سند » اخالقیتعهد «را یک 1971هاي تفاهم هاي عرب در لندن)، یادداشتپژوهش
نامه، شارجه ملتزم کننده حقوقی، و چنین استدالل کرده بود که در زمان امضاي این تفاهم

الحمایه بریتانیا بوده و اساساً اهلیت و صالحیت چنین توافقی را نداشته است. پس این سند، تحت
عربی از آن تحت عنوان یک تعهد اخالقی است. همچنین در مواضع رسمی حکومت امارات متحده 

که از هیچ یک از بندهاي ). در حالی264: 1373نام برده است(دبیري، » ترتیبات اداري موقت«
شود و مدتی براي آن تعیین نشده است و دقیقاً خالف چنین برداشتی قرارداد چنین استنباطی نمی

هیت حقوق و تکالیف طرفین به دست خواهد آمد. افزون بر این، این مفهوم و برداشت تلویحاً در ما
المللی اعتبار یک موافقت نامه الزم االجرا وارد شده و یک ترتیب شکلی نیست و از نظر حقوق بین

کنند، اگر به نص و روح مواد یاد میModus vivendiرا دارد و لذا کسانی که از آن تحت عنوان 
تواند در واقع، طرف ایرانی نیز می).268توجه کنند، در نظریه خود تجدید نظر خواهند کرد(همان: 

اي استدالل متقابل مطرح نماید. با اعالم عقب نشینی بریتانیا از خلیج فارس، ناگهان فرصت تازه
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ساله بریتانیا و اتحادیه 150براي حل کلیه مسائل قدیمی ظهور کرد. پایان حکومت استعماري 
اي را حل و فصل فوري مسایل منطقهمناطق تحت حکومت بریتانیا در حوزه خلیج فارس، لزوم 

منطقی یکی از عواقب پایان تسلط استعماري بریتانیا بر منطقه، همان اعاده طورمطرح کرد. به
وضعیت سابق بر دوران استعماري یعنی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر خود بود، ولی با عنایت به 

اراده سیاسی و تفاهم جدیدي ضروري به شودها اشاره میبرخی تحوالت که در ذیل به برخی از آن
رسید:نظر می

ایران با توجه به ترتیبات جدید امنیتی در منطقه در چارچوب بازدارندگی محدود، نقش محوري -1
شد نتیجه گرفت که احراز چنین مسئولیت مهمی مستلزم حل و فصلداشت. به طور منطقی می

اي در جهت کمک به پیشبرد همکاري منطقهفارس آمیز مسائل موجود با دول حاشیه خلیج رضایت
هاي کوچک منطقه که به شدت بود. در این میان اتخاذ برخوردهاي ارفاق آمیز نسبت به شیخ نشین
هاي همسایگان بزرگتر خود در از نابودي چتر حمایتی بریتانیا نگران بوده و در عین حال از برنامه

منطقه بسیار هراسناك بودند، ضرورت داشت. 
اي بر ایجاد اتحادیه توانست اثرات سازندهمواضع مثبت و ارفاق آمیز ایران در این زمینه می-2

میالدي 1968هاي کوچک در منطقه داشته باشد. بدین ترتیب، ایران از سال نشینجدیدي از شیخ
ع صلح ه نحوي که به نفب-ماندهبه بعد دور جدیدي از مذاکرات را با بریتانیا جهت حل مسائل باقی

و ثبات در منطقه باشد؛ را شروع کرد. از همان ابتدا، حکومت ایران معتقد بود که قضیه صرفاً ناشی 
شود. از اقدامات استعماري انگلستان در خلیج فارس است و مربوط به دو کشور ایران و انگلیس می

خود را به صورت حکومت بریتانیا به همان دالیل این استدالل را قبول داشت؛ اما مدتی بعد نقش
الخیمه است، تغییر داد. در بین ایران و شارجه و رأس» مساعی جمیله«کشوري که مشغول انجام 

این مذاکرات سر ویلیام لوس(نماینده ویژه بریتانیا در خلیج فارس) نقش اصلی را در مذاکرات 
).93: 1377داشت(هرمیداس باوند، 

راصل مالکیت ناشی از تصرف بالمعارض و مستم
اند در استدالل خود براي حمایت از تعلق تنب و ها تالش کردهاز اصول حقوقی که انگلیسی

است. » مالکیت ناشی از تصرف بالمعارض و مستمر«ابوموسی به شیخ شارجه مطرح کنند، اصل 
ها با توجه به ضعف مشهود دلیل پیشین خود(اصل اشغال سرزمین بدون صاحب)، تالش انگلیسی

تکیه بیشتري بر این اصل داشته باشند. در همین زمینه بکت(مشاور حقوقی وزارت اند کهکرده
) 1880- 1887(هايگیرم ... که ایرانیان در سالمن نتیجه می« ... نویسد: امورخارجه بریتانیا) می

الخیمه و شیخ شارجه حق سأاند. اما اکنون شیخ ربر جزایر تنب و ابوموسی حاکمیت را داشته
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ها باید فقط به همین ) و ما با آن1932در مقابل ایران دارند که سی سال دوام داشته است(مالکیتی
). با این وجود، توسل به این اصل هم 66: 1377حق علیه ایران استفاده کنیم(هرمیداس باوند، 

الملل، کسب مالکیت در کند. زیرا طبق اصول و موازین حقوق بینمسئله شیوخ مزبور را حل نمی
بدون «و » بالمنازع«و » مستمر«رتی موجد حق است که در خالل یک مدت طوالنی به صورت صو

باشد. بتواند حق مالکیتی بر سرزمینی ایجاد کند. هر سه شرط بایستی در تمامی موراد » انقطاع
وجود داشته باشد تا اصل مالکیت مستمر و بالمنازع بتواند حق حاکمیتی بر سرزمینی ایجاد کند. 

گاه تمایلی به انصراف از حق حقه خود نشان رد جزایر تنب و ابوموسی، حکومت ایران هیچدر مو
قانونی قسمتی از قلمرو خود اعتراض کرده است. به عالوه، نداده و برعکس همواره به اشغال غیر

اشغال موقت، بازرسی، ، ایران از هر فرصتی براي حمایت از حقوق حاکمه خود از طریق اعتراض
ي نهایی جزایر مورد نظر و باقی گذاشتن عالئمی مبنی بر قصد اعمال حاکمیت یا اعادهمساحی 

گیر به طور هاي پیحاکمیت خود بر جزایر مورد نظر، استفاده کرده است. این اقدامات و چالش
نماید. آشکار هر گونه استناد به اصل مالکیت بالمنازع و مستمر را براي احراز حاکمیت مردود می

این اصل، کسب مالکیت بایستی مسالمت آمیز، مداوم و بالمنازع باشد تا طبق حقوق طبق 
الملل بتوان مالکیت بر سرزمینی را پذیرفت. در اختالف بین مکزیک و ایاالت متحده آمریکا بین

ۀشامیزال، تقاضاي آمریکا که مبتنی بر مالکیت بالمنازع و مستمر بود به وسیلۀراجع به منطق
مالکیت و تصاحب منطقه توسط آمریکا « ... ران رد شد. در رأي کمیته مزبور آمده است: کمیته داو

بالمنازع نبوده است. بعالوه، این تصاحب باید به صورت مسالمت آمیز صورت بگیرد تا بتوان آن را 
اساس کسب مالکیت از طریق مورد نظر دانست و به نظر اعضاي کمیته، اعتراضات دیپلماتیک به 

). به این ترتیب، ایران از طریق 67مکزیک مانع از تحقق مالکیت مزبور بوده است(همان: ۀوسیل
اعتراضات مستمر و مکرر، اشغال موقت، اعزام بازرسین و اقدام به مساحی این جزایر، نه تنها ادعاي 

فع خود را به قوت خود نگه داشته؛ بلکه مانع از شکل گرفتن اصل مالکیت مستمر و بالمنازع به ن
1971تا 1904دیگران شده است. در نتیجه، وضعیت حقوقی جزایر مورد نظر در فاصله سال 

حاکمیت ایران، همان اشغال غیر قانونی بوده، در حالی که دولت انگلیس مایل ةمیالدي، یعنی اعاد
ها را به طور ضمنی جزایر مورد اختالف تلقی نماید.بوده است که آن

ترلپیشگامی در اشغال و کن
شود که ایران سه جزیره را الخیمه) چنین عنوان میهاي امارات(شارجه و رأسنشیناز سوي شیخ

توان بیان کرد که تواند دلیل حاکمیت باشد. در پاسخ میاشغال نموده و اشغال با گذشت زمان، نمی
مه را الخیبه همین علت؛ جمهوري اسالمی ایران مدت زمان اشغال جزایر توسط شارجه و رأس
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کردند، تابعیت داند. چون اولین کسانی که در این جزیره سکونت گزیدند و احداث بنا منتفی می
). در این ارتباط و در زمان کریم خان 19: 1371دي ماه 15(کیهان. چهارشنبه ایرانی داشته اند

ها به عنوان اي از طایفه قاسمی، حاکم شارجه اجاره داد و آناي را به شعبهزند، او حکومت لنگه
که امین السلطان، حاکم 1887والی ایرانی به حکومت و اداره جزایر مذکور پرداختند و تا سال 

ها را منحل کرد و لنگه را جزایر تنب، ابوموسی، سیري، شیراز و والی ایاالت جنوبی، حکومت آن
دي ماه 6کشنبه گرفت، مستقیماً تحت حکومت شیراز درآورد(اطالعات. یکیش و قشم را در بر می

کنترل قواسم بر جنوب خلیج و جزایر، بسیار «). بریتانیا همچنین مدعی بود که 12- 13: 1371
چنین ادعایی بر خالف حقایق تاریخی منطقه ». تر از اسکان در ساحل ایران برقرار شده بودپیش

بر جزایر تنب و سازد که کدام شعبه از طایفه قاسمی، کنترل خود رااست، زیرا اساساً روشن نمی
توان نتیجه گرفت که ابوموسی و سیري برقرار ساخته بودند. اگر این اشاره به قواسم لنگه باشد، می

که در تر از زمانیبدون تردید قواسم لنگه حکمرانی لنگه و بنادر و جزایر تابع آن را بسیار قبل
: 1386ار داشتند(مجتهدزاده، خلع شدند، به عنوان اتباع و مقامات حکومتی ایران در اختی1887

م، وزیر خارجه ایران یادداشتی به وزیر مختار بریتانیا داد که در آن دولت 1904ژوئن 14). در 85
ها تا زمان حل این دو جزیره جزء متعلقات ایران است و هیچکدام از طرف«ایران تصریح کرده بود: 

اي به وزیر خارجه . شاه ایران در نامه1»ها مستقر نکنندو فصل قطعی مسئله، پرچم خود را در آن
اگر چه از نظر ایران این جزایر متعلق به ایران است، اما «نویسد: می1904ژوئن 11در تاریخ 

ها برچیده شود تا موضوع از طریق داوري حل و هاي دو طرف در آنبریتانیا فشار آورده که پرچم
نگلستان که مصمم به کنترل جزایر بود، در ). حکومت ا61: 1377هرمیداس باوند، »(فصل گردد

محتوا با عبارات حقوقی دست زد. وزیر مختار بریتانیا در مقابل حکومت ایران به نوعی بازي بی
کاري که شیخ شارجه کرده بود، برافراشتن پرچم خود در «نوشت: 1904ژوئن 14اي به تاریخ نامه

دیگري اشغال نشده بودند و او (شیخ) حق دارد جزایري بود که قبالً به طور رسمی توسط حکومت 
ها برافرازد، تا زمانی که حق مالکیت قانونی او که به عنوان اولین اشغال کننده، پرچم خود را در آن

. این مطلب به طور آشکارا مغایر با تفاهم قبلی وزیر بریتانیا بود 2»بر این جزایر مردود شناخته شود
ها نبایستی پرچم خود را تا هنگام حل و فصل مسئله برافرازد. ز طرفکدام اکه بر طبق آن در هیچ

هایی نبودند که به همچنین، آنچه براي مقامات ایرانی شگفت آور بود این که جزایر مزبور، سرزمین
ها را اشغال کرد. به عالوه، اینکه آیا تازگی کشف شده یا بالصاحب و متروك باشند که بتوان آن

. از گزیده اسـناد خلـیج فـارس.    1323ربیع االول 26ت انگلستان. تاریخ متن فارسی نامه وزارت امور خارجه به سفار-1
.356. ص 108جلد اول. سند شماره 

.268پیشین: .1322ربیع الثانی 26سفارت انگلستان به وزارت امور خارجه ایران. تاریخ متن فارسی نامه -2
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شغال اولیه بودند اصالً جایگاه درستی در مفهوم حکومت حاکمه داشتند یا خیر، شیوخی که مدعی ا
الملل تقدم در اشغال در صورتی ایجاد حق خود سؤال دیگري براي ایران بود. بر طبق حقوق بین

کند که سرزمین داراي یکی از شروط ذیل باشد: الف) بالصاحب باشد؛ ب) متعلق به یک می
وي حاکمیت رها شده و یا مدتی براي آن اعمال مالکیت و حاکمیت نشده حکومت بوده، ولی از س

باشد. رهاسازي نه تنها به عدم اعمال حاکمیت است بلکه به قصد رهاسازي نیز باشد. و از آنجا که 
ترك باید از روي قصد و اراده باشد، داراي شرایطی از جمله عدم اجراي ملموس و واقعی حاکمیت 

الملل سرزمین بدون صاحب یعنی ). طبق فرهنگ حقوق بین214- 1372:99هارست، کاست(ا
سرزمینی که به هیچ حکومتی تعلق ندارد.

توان این نتیجه را به دست آورد که جزایر تنب و ابوموسی پیش از سال با توجه به تعاریف فوق می
تا سال 17ل قرن اند. زیرا این جزایر مزبور از اوایم. به هیچ وجه سرزمین بالصاحب نبوده1903
اند که خود بخشی از استان فارس بوده است. به عالوه، این میالدي، تحت اداره لنگه بوده1903

جزایر به طور پیوسته توسط اهالی لنگه، شیرو، مغو و نخیلو، براي کشاورزي، ماهیگیري و صید 
جزایر مورد نظر تا سال گرفته است. ادعاي انگلستان مبنی بر اینکهمروارید مورد استفاده قرار می

اند؛ مغایر با اظهارات رسمی مقامات انگلیسی به طور رسمی تحت اشغال هیچ حکومتی نبوده1903
اند. با توجه به اینکه اداره جزایر مزبور است که جزایر تنب و ابوموسی تحت اداره بندر لنگه بوده

ها بر آن» سرزمین بدون صاحب«بزرگترین جلوه حاکمیت مؤثر ایران است، اطالق وضعیت حقوقی 
بال 1880-1887اعتبار است. در همین زمینه، تمامی اسناد انگلیسی مربوط به دورهکامالً بی

ها و ابوموسی جزایر ایرانی کنند که به نظر مقامات انگلیسی در خلیج فارس، تنباستثنا تأیید می
من به این «گوید: خارجه انگلستان) میاند. در همین ارتباط، بکت(مشاور حقوقی وزارت امور بوده

) شیوخ 1880-1887اي ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره (ام، اگر شواهد تازهنتیجه رسیده
اند(که کردهلنگه تحت عنوانی متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلی(لنگه) بر جزایر حکومت می

یرانیان داراي حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی من تردید دارم بتوان چنین چیزي را ثابت کرد)، ا
). همچنین طبق کلیه شواهد موجود، من 65: 1377اند(هرمیداس باوند، هاي مزبور بودهدر سال

جزء 1896-1887هاي متعدد رسمی و نیمه رسمی، جزایر تنب و ابوموسی از سال جمله نقشه
گیریم که جزایر تنب و فته شد، نتیجه می). با توجه به آنچه گ65اند(همان: قلمرو ایران بوده

ها همواره بخش م، سرزمین متروك یا بدون صاحب نبوده، بلکه آن1903ابوموسی پیش از سال 
اشغال سرزمین بدون «اند و ادعاي بریتانیا در خصوص دادهاي از قلمرو ایران را تشکیل مییکپارچه
است.هاي موجود تطابق نداشته و مردودبا واقعیت» صاحب
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گیرينتیجهحث و ب
بعد از نفوذ انگلستان تقریباًگردد.بر می1904کوچک و ابوموسی به سال مسایل تنب بزرگ و

جزیره واقف شد چرا که در واقع این جزایر، کنترل 3ها در ایران به اهمیت این روسها وآلمان
با جنگ هم اجازه نخواهد داد که حتیبودنگستان آن زمان معتقد. ارا در دست داشتندتنگه هرمز

استفاده از روش استعمارهیچ کشور دیگري در خلیج فارس پایگاه داشته باشد. بنابراین در ابتدا با
ها ادعاي عدم تعلق این جزایر به نآافراد بومی بود که از طرف نوین به دنبال پیدا کردن شیخی از

رد در نهایت حاکم بندر لنگه را که ایرانی بود ایران را مطرح کند ولی چون چنین شیخی را پیدا نک
ها با این بهانه که تبار اعراب و داراي ریشه جاسمی است. انگلیسیعلم کرد و ادعا کرد که وي از

توجه به اینکه در آن زمان اداره جزایر سه گانه نیز به عهده بارسد وها میحاکم بندر لنگه به عرب
این ادعاي انگلستان از لحاظ اما.متعلق به شیوخ عرب جاسمی استاو بود ادعا کردند این جزایر 

تاریخ حاکم بندر لنگه غیر جاسمی بود حقوقی قابل قبول و مسموع نبود زیرا در مقاطع مختلفی از
حتی در هاي جغرافیایی این نقاط همواره متعلق به ایران بوده است ودر تمام نقشهطرف دیگرازو

لیس که از طرف ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه هدیه شده این جزایر متعلق نقشه وزارت جنگ انگ
موران بریتانیایی هم تنب بزرگ و کوچک و أهاي مبه ایران نشان داده شده است و در تمام گزارش

ابوموسی به نام ایران بوده است. 
بر جزایر، به منشأ همواره در استدالت خود بر اثبات حق حاکمیت ایران و امارات متحده عربی

اي در خصوص این جویند. همان طور که گذشت، تاریخ نوشتهتعلق جزایر استناد می» تاریخی«
به مراجع بریتانیا، توان یافت و ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در حقیقت، استناد جزایر، نمی

کرد و به زایر به ایران اشاره میبه این ابهام دامن زده است؛ چرا که قبالً همواره بریتانیا به تعلق ج
ها را الخیمه، آندالیل سیاسی، تغییر مشی داد و به استناد واگذاري جزایر به امراي شارجه و رأس

به بعد بریتانیا، جزیره ابوموسی و دو تنب، با 1887هاي چاپ شده از سال در نقشه.داندعربی می
باشد و در آن همواره از ناحیه حکومت میرنگ پرچم ایران مشخص شده است. اعمال حاکمیت، 

هاي شارجه در رأس الخیمه به عنوان نهادهاي شد و امیرنشینزمان، ایران دولت حاکم تلقی می
اند و حتی از داشتن رابطه سیاسی با سایر کشورها شدهسیاسی و حقوقی مستقل در نظر گرفته نمی

متعلق به شیخ لنگه بوده است. 1887ور تا سال هاي تاریخی، جزایر مزبطبق داده.اندشدهمنع می
آمده است؛ بوده و در نتیجه، از متعلقات ایران به حساب می» جواسیم«شیخ لنگه، وابسته به طایفه 

پرداخته و بر جزایر سیري، ابوموسی و دو تنب، چرا که شیخ لنگه به حکومت ایران خراج می
کند که اعمال می» جواسیم«عملیاتی تنبیهی علیه ، بریتانیا 1819در سال .کرده استحکومت می

معروف به ساحل راهزنان بوده است. حکومت ایران در این تهاجم، از جواسیم بندر لنگه دفاع نمود و 
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، خسارات وارده از طرف بریتانیا به ایران 1882هایش آسیب دید که به این خاطر، در سال کشتی
شد و موظف به پرداخت ز طرف حکومت مرکزي انتخاب میدر آن تاریخ، حاکم لنگه ا.پرداخت شد

خراج به دولت مرکزي بوده است. حاکم لنگه، چندین بار به عنوان داور، به حکمیت میان رأس 
.ها بوده استالخیمه و ابوظبی و دوبی پرداخت که خود مبین وحدت سیاسی و حقوقی میان آن

رد ادعاي (دي نپذیرفتن مواد قرارداد را نداشته استبراساس ادعاي کشورهاي عربی، امیر شارجه، آزا
. مطابق کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، اعمال زور و تهدید را از موارد بطالن )اعمال زور

قرارداد دانسته است. آیا تهدید قدرت استعماري بریتانیا جهت بازپس دادن جزایر اشغالی خود به 
یا دفاع مشروع؟ آیا ادعاي حاکمیت و تکرار آن در طول یک قرن، شودایران، توسل به زور تلقی می

؟ به هر 20و 19عدالتیهاي استعمار قرون شود یا اجراي حقوق حقه و مقابله با بیتهدید تلقی می
حال، توسل به زور، زمانی مجاز است که در جهت اجراي اصول منشور ملل متحد باشد که همانا 

شارجه، منطقاً.یروهاي استعماري در کشورها و مناطق مستعمره استختم استعمار و عدم حضور ن
طبق شرایط تحمیلی قیمومیت بریتانیا، حق داشتن روابط خارجی، عقد قرارداد و شروع و انجام 
جنگ را با سایر کشورها نداشته است؛ پس مبادرت به مذاکره و انعقاد قرارداد با حضور نماینده 

ایران همواره حرکت .باشدرد ادعاي اعمال زور در پذیرفتن قرارداد میبریتانیا، دلیل محکمی بر 
اعمال زور در عرصه حقوق الخیمه را دقیقاًاستعماري بریتانیا در واگذاري جزایر به شارجه و رأس

داده است و هر بار با توسل به زور و تهدیدات بریتانیا، الملل تلقی و آن را مورد انتقاد قرار میبین
با نیت آزادي و صالحیت اطراف قرارداد شد. انعقاد قرارداد مزبور، دقیقاًنشینی میر به عقبمجبو

شناخت و در این میان، تحقق یافت؛ چرا که ایران بریتانیا را به عنوان طرف قرارداد، به رسمیت نمی
.تنها نقش میانجی را براي او قائل بوده است

ف به ساحل و سایر جزایر ایرانی را نیز به عنوان اصل نزدیکی جزایر مورد اختالاز طرفی هم، 
المللی دادگستري، این مبنا را در اختالف توان قابل طرح دانست. دیوان بینمی،»تجارت سرزمینی«

که نزدیک ساحل فرانسه ûEcréhousوûMinquiersمیان فرانسه و انگلستان در خصوص جزایر
کند که براي جزایري کوچک و عمالً دیوان تصریح میت.ه اساند، مورد تأکید قرار دادواقع شده

بنابراین، جزایر مزبور، در سال .کندخالی از سکنه، انجام وظایف دولتی به طور معمول، کفایت می
هاي بدون صاحب نبوده است و تحت عنوان اشغال و تصرف سرزمین، حق ) سرزمین1281(1903

.آیدا امارات به وجود نمیحاکمیتی براي شارجه در رأس الخیمه ی

امارات متحده عربی ،ها پرداختیمکه در متن مقاله هم به طور مفصل به آنگذشته از این موارد
تري را سبب خواهد شد.ها در ازاي بحث کم ارزشبررسی همه آنتر دارد کهچند ادعاي سست

این برخالفه عربی،دولت امارات متحد،1992اکتبر 27عرضحالاست که در درخور توجه
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صورت یک موجودیت به1864حقیقت که شیخ نشین شارجه طی قراردادي با بریتانیا در سال 
هاي به صورت حکومتس الخیمه و دیگر امارات،أرهمراه1961اي درآمده و در سال سیاسی قبیله

که امارات متحده عربی و بدون توجه به ایناز سوي بریتانیا شناخته شده بود،سرزمینی جدا از هم،
اي پیشین درآمده، مدعی شده است که به گونه کشوري متشکل از امارات قبیله1971از سال 

علیرغم اینکه نام خلیج همچنین،است.ن تعلق داشتهآجزایر تنب و ابو موسی از آغاز تاریخ بشر به 
بوده و هست و »لیج فارسخ«به استناد همه اسناد ملل جهان، از آغاز تاریخ نوشته شدهفارس،

رسمی و متعدد همان سازمان ملل متحد که نام رسمی این دریا را خلیج هايعلیرغم بخشنامه
ساختگی براي خلیج یاد شده از نامیعرضحالدولت امارات متحده عربی در دانسته است،فارس

در این عرضحال تردیدي نیست که اعتبار ادعاهاي گنجانده شده فارس استفاده کرده است.
از بیشتر باشد.براي خلیج فارس،عرضحالتواند از اعتبار نام ساختگی مورد استفاده در این نمی

پیوسته از خود به سازمان ملل متحد و در دیگر موارد،عرضحالامارات متحده عربی در سوي دیگر،
فراوان گفته است و باز هم صلح و امنیت منطقه،تهدید ایران در رابطه با وضع این جزایر نسبت به

ها و برخی ابهامات در تفاهم گیرد که پس از بروز سوء تفاهمولی این حقیقت را نادیده میگوید.می
اي را کرده و ادعاهاي تازهولی رهبران امارات متحده عربی دخالتبودند،1971نوامبر 29امه ن

به جنگ تبلیغاتی ، ل متحد متوسل شدندملسازمانبهعلیه تمامیت ارضی ایران مطرح ساختند،
موضوع را به اجالس سران شوراي و غربی علیه ایران دست زدند،هاي عربیاه رسانهراي از گسترده
خلیج فارس و کنفرانس وزیران خارجه گروه به اصطالح شش به اضافه دو کشاندند و همکاري

ز دست آویزي براي دامن زدن به شان چیزي نیست جآشکارا نشان دادند که ادعاهاي حقوقی
میان ایرانیان و عربان منطقه که امروز بیشتر از هر هاي سیاسی بر ضد ایران و ایجاد تفرقهبازي

و همکاري هستند.زمان دیگري نیازمند دوستی
بررسی ادعاهاي امارات درباره جزایر سه گانه بحث جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بنابراین،

کنند از مسائلی ها ادعاي تکراري خود را درباره آن مطرح میو کوچک که هر از گاهی اماراتیبزرگ
است که باید به عنوان یکی از محورهاي اساسی سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوري اسالمی 

ویژه منطقه خاورمیانهه که شرایط جهانی بایران مورد اهتمام مسئوالن کشورمان قرار گیرد. درحالی
سفانه در برخی از مقاطع همچنان أطلبد اما متهمدلی و همسویی کشورها با یکدیگر را می

ادامه این روند نه تنها منافع کشورهاي منطقه را به شود.هایی از جدایی و تفرقه شنیده میزمزمه
د کیأورد. تآهاي حضور بیش از پیش قدرتهاي بزرگ را فراهم می دنبال نخواهد داشت بلکه زمینه

بر مسائلی که نه تنها مستنداتی را در بر ندارد بلکه زمینه را براي ظهور و بروز تحوالت و 
مادگی خود را براي آبارهاآورد. به رغم این که جمهوري اسالمی ایرانهاي جدید فراهم میرامیآنا
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از چند گاهی اعالم داشته است اما هرحل مسئله جزایرسه گانهرابطه باها درمذاکره با اماراتی
کنند.را مطرح میمالکیت این جزایرمقامات این جزیره سخن از
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Arabic to explain the arguments UAE islands occupied by three

Dr. Pirooz Mojtahedzadeh1,Tahmores Heidari Mosello2

Abstract
There are close to 130 noticeable islands in the Persian Gulf, the issue of
ownership of some of them is a mater of contest among regional states. Among
these are to be found the three islands of Greater Tonb, Lesser Tonb, and Abu
Musa. While these islands formed parts of Iranian dominion in the Persian Gulf
up until the begining of the 19th century when the first indications of the
emergence of the new Arab Emirates formed. Even after that date all political
entities in the region continued with the tradition of professing allegiance to the
governing administration of the Iranian province of Fars. From the beginning of
the 19th century when British colonial presence began to grow in the southern
shores of the Persian Gulf, the present day Arab Emirates began to emerge as
British protectorates and/thus British support for their territorial expansion
encouraged their territorial claims in a political space that was Iranian to a large
extent at the time. The British occupied the three islands in 1903 in the name of
the Qawasim tribes of Sharjah. Before withdrwing its protectoraste ststus of
Arab emirates in 1971, the British called for the formation of a fderation of the
small monarchies of the region, namely Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Rasalkhaimah, Ajman, Fujairah and Ommolghoin in as well as Bahrain and
Qatar, the latter two refusing to join the proposed federation. It was as a result
of these said british plans that the United Arab Emirates was formed on
December 2, 1971, and the new entity began to call on behalf of two of its
member emirates, Sharjah and Ras-alkhaimah for the three islands in question
to be added to its territories. Since territorial claims against other states is an
old, and highly effective tactic for a newly formed state to enhance national
national unity and to assume a definitive national identity, it seems the UAE has
opted for territorial disputes with Iran, the only non-Arab state of the Persian
Gulf in the hope of attaining its desired national unity and identity.. In this
research, using library resources - online documents and valid descriptive –
analytic sources we will try to find answers to the question of the nature of
UAE's claim to ownership of Tonb and Abu Musa islands.
In Persian - Arabic Persian Gulf, there are about 130 islands, about sovereignty
over some islands there are differences between countries Kranhash. One
Prmnaqshhtryn issues and disputes involving claims of United Arabic Emirates

1- Associate Professor of Political Geography, Tarbiat Modarres University
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over three islands of Abu Musa, Greater Tunb, Tunb is small. While the second
millennium BC (more than four thousand years ago) since the three islands of
Abu Musa, Greater Tunb and Tonb along with other small islands, ports and
coasts of northern and southern Persian Gulf Iranian territory governments have
been different.Many other documents, these islands belong to Iran takes well
documented.
Also, the islands in the 18th and 19th centuries AD, the territory of Iran and the
Gulf states were in Lengeh governance. Various incidents, including attacks on
Iranian Arabs, the Portuguese and the British colonial domination of the region
led to Iran on some islands and shores of this sea of confusion occurs in the
Qajar era. The early nineteenth century that British colonialism was dominant in
the southern coast of Persian Gulf, the Coast Amartsazy process starts and at the
end of 1971, was completed. It also claims in the United Arabic Emirates
Brytaya and the three islands in the form of reasoning was followed. Our
research using library resources and documents to explain the claims of the
United Arabic Emirates to discuss the three islands.

Key words: United Arabic Emirates, Iran, the three islands
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