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  چکيده 

ن ياز آنها ب یت بر بعضيره آوچك و بزرگ وجود دارد آه درباره حاآميجز ١٣٠ك به يج فارس نزديدر خل

 یامارات عرب ین مسائل مربوط به ادعاهاياهوترياز پره یكي. اش اتفاق نظر وجود دارد آرانه  یآشورها

ن يت چنياست آه ماه یهيبد. باشد  یم یتنب آوچك و بزرگ و ابوموس یرانير ايمتحده نسبت به جزا

وشن ر یشود برا یان هم بر آن اظافه ميبن یهر چند آه ادله ست و ب. باشد  یاسيرسيتواند غ ینم يیادعا

مسأله در چهارچوب قواعد و  یو حقوق یخيجوانب تار یاد شده بررسي یران در ادعاهاينمودن حق ا

ت يت ، حاآميدفاع از امن یبرا یتواند ابزار یم یسيو انگل ین الملل مستند به منابع فرانسوياصول حقوق ب

 .ران باشد يا یو منافع مل

همچنين ده بخش و يک نتيجه گيری از کل مباحث اين مقاله متشکل از يک مقدمه و سوال وفرضيه و 

که در بخش اول به تعريف مفاهيم ژئوپوليتيک ، جغرافيای سياسی ، و امنيت می . مطرح شده می باشد

بخش . بخش دوم را به تجرپزيه و تحليل و چهار چوب نظری پژوهش اختصاص داده شده است .پردازيم  

بخش پنجم .يتيک و استراتژيک خليج فارس و ايران می پردازد سوم و چهارم به تاريخچه و اهميت ژئوپول

بخش ششم و هفتم  را در مورد مسئله . اخصاص دارد ر سه گانه يران بر جزايت ايحاآم یخينه تاريشيپبه 

ت يبر اثبات مالك یخيو تار یل حقوقيو دال یدگاه حقوقير از ديت جزايوضع یبررسجزاير سه گانه و 

ج فارس يت خلياهمو ران يك ايتيت ژئوپوليموقع را در بر می گيرد ، بخش هشتم به انهر سه گيران بر جزايا

و  مسائل امنيتی خليج فارس پرداخته شده است  بخش نهم و دهم به   رانيا یت مليامن یو تنگه هرمز  برا

از  و در پايان هم يک نتيجه گيری کلی. پرداخته است  تيامن یج فارس و مسئله يخل یهمکار یشورا

 . سوال و فرضيه مطرح شده در مقدمه انجام شده است 

  

  

  واژه ديکل

  ر سه گانه ، امنيت ، ژئوپوليتيک خليج فارس ،جزاي
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  مقدمه

 یتکرار یادعا ها یامارات یگاه از هر که کوچک و بزرگ تنب ،یابوموس یرانيا گانه سه ريجزا بحث

 استيس یاساس یمحورها از یکي عنوان به ديبا که است یمسائل از کنند یم مطرح آن درباره را خود

  .رديگ قرار کشورمان مسئوالن اهتمام مورد رانيا یاسالم یجمهور یمل تيامن و یخارج

 اما طلبد یم را گريکدي با کشورها يیهمسو و یهمدل  انهيخاورم منطقه ژهيبو یجهان طيشرا کهيدرحال

 تنها نه روند نيا ادامه.شود یم دهيشن  تفرقه و يیجدا از يیها زمزمه همچنان مقاطع از یبرخ در متاسفانه

 را بزرگ یقدرتها شيپ از شيب حضور یها نهيزم بلکه داشت نخواهد دنبال به را منطقه یکشورها منافع

 بروز و ظهور یبرا را نهيزم بلکه ندارد بر در را یمستندات تنها نه که یمسائل بر ديتاک. اورد یم فراهم

 یبرا را خود یامادگ رانيا یاسالم یجمهور که نيا رغم به.آورد یم فراهم ديجد یهايناارام و تحوالت

 مقامات یگاه چند هراز اما است داشته اعالم بارها گانه رسهيجزا مسئله باحل دررابطه هايباامارات مذاکره

 یکي عنوان به همواره فارس جيخل ی منطقه. کنند یم مطرح ررايجزا نيا تيازمالک سخن رهيجز نيا

 گونه به بوده، برخوردار یا ژهيو گاهيجا از الملل نيب نظام در یاقتصاد و یراهبرد ،یتيامن مهم ازمناطق

 امان در آنها تجاوز از و بوده یجهان بزرگ یها قدرت توجه مورد وستهيپ ر،ياخ یها قرن طول در که یا

 نيا ثبات و تيامن ،یجهان اقتصاد در آن یاساس نقش به توجه با و نفت، اکتشاف با امروزه. است نمانده

 منطقه یها دولت بافت به توجه با رسد یم نظر به. است جهان و منطقه یکشورها یاصل ی دغدغه منطقه

 دولت نيب یهمکار بر یمبتن یا منطقه تيامن آن یاسيس یايجغراف و ینيسرزم تيوضع و فارس جيخل ی

 شود، ینم حاصل زين مهم نيا البته. است فارس جيخل تيامن نيتأم یبرا وهيش نيتر مناسب منطقه، یها

 سوءتفاهمات رفع یبرا منطقه یها دولت نيب متقابل یاعتمادساز گوناگون یها وهيش یريکارگ به با مگر

 .است منطقه یکشورها سران ی فهيوظ که

 تنب و بزرگ تنب ، موسی ابو( فارس خليج گانه سه جزاير آيا که کنيم می مطرح سوال يک اينجا در

 ؟ است امارات به متعلق جزاير اين ها اماراتی گفته به يا شوند می محسوب ايرانی جزاير جزء)  کوچک

 امارات دولت و است ايران به متعلق جزاير اين که دهيم می قرار بررسی مورد چنين را سوال اين فرضه

 اين کنند می پشتيبانی آن از)  انگليس و آمريکا( غربی های دولت که خارجی سياست و اصول اساس بر

  دهد می انجام را ادعا
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 بخش اول 

 تعريف مفاهيم 

  : ژئوپوليتيک 

عبارت است از مطالعه روابط قدرت ها در سطح جهان بر اساس امکاناتی که محيط  ١"ژئوپوليتيک"

 ١٣٧٩مجتهد زاده ،.( جغرافيايی در اختيار می گزارد و يا امکاناتی که می توان از محيط جغرافيايی گرفت

اين واژه برای اولين بار توسط رودلف کيلن ،جغرافی دان سوئدی که دنباله رو راتزل بود در سال )٢٣:

: 1372عزتی ،(تاثير عوامل محيط جغرافيايی در سياست ملل بود « تعبير او از اين واژه . ابداع شد ١٨٩٩

٩ (  

  :  جغرافيای سياسی 

  .جغرافيای سياسی وجود دارد که به چند مورد از آنها می پردازيم تعاريف متعدد و زيادی از 

جغرافيای سياسی اساسا درگير تحليل فضايی پديده های سياسی است و به اختصاصات فضايی فرايند 

جغرافيای سياسی به تقسيم بندی های سياسی فضای قابل ) ٩: ١٣٨۶داريسيدل ،بليک ،. (سياسی توجه دارد 

اگر سطح زمين مانند پوسته صاف توپ پينگ پنگ يکنواخت بود . خاص می پردازد وصول به يک گروه 

  .موضوعاتی از قبيل جغرافيای سياسی و روابط بين الملل وجود نداشت 

جغرافيايی سياسی مفاهيم . جغرافيای سياسی به تقسيم بندی های سياسی در صحنه جغرافيايی می پردازد 

را ) ن ، حرکت و روابط ميان مرکز و پيرامون ، منطقه و دولت کشور و مرز ، حکومت و سرزمي(چون 

  )٣٢: ١٣٨٠مجتهد زاده ،.(بررسی می کند

  

  

  

 

١ - geopolitics 
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 :امنيت 

ا از خطر محافظت يدر معرض خطر نبودن : ، عبارت است از»تيامن«لغات از  یف فرهنگ هايتعر 

، و داشتن اعتماد یمناکياز اضطراب و ب ید، آزادياز ترد يیرها: ن عبارت است ازيهمچن» تيامن«. شدن

که انسان با آن است  یمسائل ی، در زمره ین الملليا بي ی، ملیت خواه فرديامن. نان موجه و مستنديو اطم

، اعتماد، یبه کار گرفته شده است که به صلح، آزاد یع، در مفهوميت به صورت وسيامن. مواجه است

، ترس، یاز نگران یاز مردم احساس آزاد یا گروهيکند که فرد و  یاشاره م یطيگر شرايو د یسالمت

ده يت پديگر، امنيد یاز سو) ۴٣:  ١٣٨٣، یعيرب.( ا خارج داشته باشندياز داخل  یدات ناشيا تهديخطر 

توان آن را  یگر چونان دوران جنگ سرد، نميد که ديآ یبه شمار م یذهن -  یماد یمتأثر از مؤلفه ها یا

  )۵٩: ١٣٨١تل، ي، آرل ین اليمک.( ف نموديتعر یل مالحظات نظاميدر ذ
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  بخش دوم

   چهارچوب نظری

. گيری شده است جنگ سرد، مفاهيم امنيتی شاهد دگرديسی چشمهای اخير و به ويژه پس از پايان  در دهه

گرايانه آمريکا فضای  سپتامبر شروع شد و در نتيجه سياست يک جانبه ١١های اخير با حادثه  تحوالت سال

از سوی ديگر، اشغال عراق ترتيبات امنيتی جهانی را دچار تغييرات اساسی . المللی جنبه امنيتی يافت بين

گيری عراق جديد، باعث تحول بيشتردر معادالت منطقه خليج فارس و  دام حسين و شکلسقوط ص. نمود

هايی  متفکرين و انديشمندان با توجه به شرايط اين منطقه نظريه. ای خواهد شد ترتيبات جديد امنيتی منطقه

های  داف قدرتها هر کدام با توجه به اه اين نظريه. اند را برای ترتيبات امنيتی خليج فارس ارائه کرده

اکنون منطقه مهم خليج فارس نيازمند داشتن يک الگوی جديد ترتيبات  هم. تواند قابل اجرا باشد نفوذ می ذی

المللی بيشتر  های امنيتی سه نظريه و الگو را که امروزه در مورد امنيت بين از ميان چارچوب. امنيتی است

  .مطرح هستند، به اختصار معرفی خواهيم کرد

  گرايانه رقابتی يا الگوی سنتی؛  سياست واقع -

  الگوی هژمونيک؛ -

  .جويانه الگوی امنيت مشارکت -

  

  : گرايانه رقابتی الف ـ الگوی سياست واقع

اين الگو بر پايه تهديدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود اين تهديدات به معنی ناديده انگاشتن 

در اين الگو ترکيبی چند قطبی از . های امنيتی ساير بازيگران نيست یحاکميت، منافع ملی و نگران

کشورهايی وجود دارد که دارای روابطی سيال و براساس سود و زيان مقطعی هستند که در طول زمان 

در اين الگو منطق موازنه قوا پذيرفته شده است و به طور کلی هيچ کشوری به طور . ممکن است تغيير کند

در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک يا . شود يا دشمن شناخته نمی دائم دوست و

دهد که براساس  متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقريبًا به همه کشورها در هر منطقه اجازه می
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رسد شيوه موازنه قوای سنتی يا همان الگوی  به طور کلی، به نظر می. شرايط روز با يکديگر متحد شوند

  :است واقع گرايانه رقابتی برای مديريت مسائل امنيتی در شرايط زير نتيجه بهتری بدهدسي

های مشابهی از امنيت و  ها و منافع مشترکی هستند و از اين رو تعريف کشورها تا حدی دارای ارزش -

  ثبات ملی دارند؛

ها نظم موجود را  ارزش کشورها به طرف مقابل خود اطمينان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از -

  زنند؛ برهم نمی

  گذارند؛ کشورها به موجوديت مختار و مستقل ديگر بازيگران احترام می -

های فراملی و داخلی نقش کانونی کشورهای مستقل به عنوان بازيگر اصلی  ها و ايدئولوژی وجود جنبش -

  کند؛ را نفی نمی

بينی و در طول زمان ثابت است و همين امر باعث  پيشهای سياسی کشورها به طور معقولی قابل  اولويت -

  .شود اعتمادسازی می

  :الگوی هژمونيک -ب 

ای الگوی هژمونيک است که بر اساس غلبه منافع يک  الگوی دوم برای ايجاد چارچوب امنيتی منطقه

ال سياست ای ديگر و کاربرد عملياتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعم مجموعه از کشورها بر دسته

براساس اين الگو، صف دوستان و دشمنان کامًال مشخص و از يکديگر . شود بازدارندگی طراحی می

اين ديدگاه يادآور دوران مرکانتيليسم . ”هر که با ما نيست برماست“به عبارت ديگر، . شود تفکيک می

ته جمعی را در چارچوب های سنتی برای دوستان امنيت دس قرون هجدهم و نوزدهم است که در آن اتحاديه

آورد و اين  آوری به ارمغان می های فن المللی و پيشرفت های دريايی، کنترل مالی بين حفاظت از راه

  .کرد امتيازات را به طور کلی از دشمنان دريغ می

  

ای نيز به کار گرفته شده است و در آن  اين الگو در دوران اخير در مورد مقابله با گسترش تسليحات هسته

اين الگو شامل جلوگيری از انتقال . رويکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غير دوست وجود دارد

آوری، جلوگيری از دسترسی آنها به تسليحات کشتار جمعی، تسليحات هدايت شونده دقيق و حتی  فن



 

www.Persiangulfstudies.com                                                                              Rohollah.pourtaleb@gmail.com  

واکنشی يا به دستانه و همچنين اقدامات  در اين الگو شيوه دفاعی متکی بر حمالت پيش. شود متعارف می

  .دستانه است عبارت ديگر پدافند کامل، بازدارندگی و حمالت پيش

  :الگوی امنيت مشارکتی -ج 

الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از اين است که  اين الگو نگاه متفاوتی به سياست بين

بل در خصوص محدود کردن توانند امنيت نسبی را از طريق پذيرفتن تعهدات متقا همه کشورها می

يابند،  در اين رژيم امنيتی، تنها دوستان و متحدان حضور نمی. کنند های نظامی برای خويش تامين  توانايی

های فنی را بر رفتار  جويانه فرض براين است که دشمنان همان محدوديت بلکه از ديدگاه امنيت مشارکت 

. اعتمادی متقابل امری شدنی است رغم وجود بی کار علی پذيرند و اين خود خواهند پذيرفت که دوستان می

. های قانونی و فنی امتيازات متقابلی را نيز در برخواهد داشت همچنين فرض براين است که اين محدوديت

هايی  های امنيتی نه از طريق سلطه بلکه برعکس از راه غيرقابل قبول کردن گزينش در اين الگو تضمين

به طور خالصه، در رويکرد امنيت . آيد ه بررقيبان است، به وجود میکه هدف آنها کسب سلط

اين . شود که قابل تقسيم نيست ای به منزله ملک مشاعی تعريف می جويانه، امنيت به طور فزاينده مشارکت

کند، اما تهديدات عليه همه بازيگران مساوی است  رويکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسيم نمی

  )  ۴ -٣: ١٣٨۵واعظی ، ,(.شرکا خواستار امنيت متقابل هستندو همه 

توان با توجه به شرايط منطقه خليج فارس و بازيگران ذيربط مورد بررسی  هر يک از الگوهای فوق را می

ترين الگو را برای  ها تحليل کرد و در نهايت قابل قبول قرار داد و کارآيی آنها را با توجه به اين ديدگاه

 .فارس پيشنهاد نمود امنيتی آتی خليج ترتيبات

 

  

  

  

  

 



 

www.Persiangulfstudies.com                                                                              Rohollah.pourtaleb@gmail.com  

  بخش سوم

  ج فارسيخچه خليتار

ران قرار دارد يره عربستان و ايان شبه جزيعمان و در م یايدر امتداد در) ج پارس يا خلي(ج فارس يخل

 ی،فشار آتش فشان ها ین شناسيگذشتة زم یاست آه در دوران ها یج فارس بازمانده گودال بزرگيخل

 یو توسعه پهنا و ژرفاجاد ي، سبب ا یكيتكتونين واآنش هايفالت عربستان در برابر ا یداريران وپايفالت ا

  )٣٩١:  ١٣٨٢عقلمند، . (آن شده است 

آه در  یبه ايژه آتين نام معروف بوده است ، طبق مدارك به دست آمده به ويام به ايم االيج فارس از قديخل

مورخان و . پارس خوانده شده است یايج به نام درين خليوش به دست آمده ايموقع حفر آانال سوئز از دار

ز محققان يو ن یوس روميرل.م از آن جمله هرودت ، نئارخوس ، استرابرن ، كيقد یايدن یرجمحققان خا

، ناصر خسرو در آثار و  ی، مستوف ی، ابن حوقل ، مقوس یروني، ب ی، مصعود یر اصطخرينظ یاسالم

  )٣٩٣:  ١٣٨٢عقلمند، . (ادآرده انديپارس  یايا دريج فارس يخود از آن به نام خل ینوشته ها

ج فارس است يخل یاد آرده آه به معنينوس يكوس سيج را به نام پرسين خليالد ايموس دو قرن قبل از ميبطل

م يقد یايملل دن یو نظام یالد مورد استفاده تجاريج فارس طبق اسناد موجود از هزاره هفتم قبل از ميخل

ت ممتاز و يها و اعراب از موقعينونايها و يرانين و اين النهريبابل ، ب یباستان یقرار گرفته است و تمدنها

آه  یا به زبان فارسين آتاب جغرافيتر یميدر آتاب حدودالعالم به عنوان قد. برجسته آن استفاده آرده اند 

  ف شده استيحدود هزار سال قبل تأل

 هر یو اسكندر مقدون یوش هخامنشيدار. ›› اندك تا حدود سند  یرد با پهنايج پارس از حد پارس برگيخل‹‹ 

رو ين یز در سواحل جنوبيان نيق پرداختند ، ساسانيج فارس دربارة آن به تحقيبه خل ینده ايآدام با اعزام نما

ج يخل یخينة تاريشياما پ)١٩: ١٣٨٤ا، يحافظ ن. (من و مسقط را به تصرف خود درآوردندياده آردند و يپ

ن دوران بنا به مدارك يرسد در ا یم الديش از ميهزار سال پ ٥ن آبراه جهان است ، حدود يفارس آه مهمتر

  .ن آبراه برقرار شده است يق ايگوناگون از طر ینهاين سرزميوند بين پي، نخست یباستان شناخت

  .م آرد  يج فارس را به دو دوره قبل و پس از اسالم تقسيخل یخينه تاريشيتوان پ یاما م
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  :ش از اسالم يپ

  انيالميع - ١

ران از شوش  تا بوشهر يا یجنوب باختر یخ در دشت هاياز آغاز تارش يبودند آه پ یها مردمان یالميع

شد آه از باختر به رودخانه دجله ، از خاور به  یران اطالق مياز ا یالم بر بخشيسكونت داشته اند و ع

ن يد و شوش بزرگتريگرد یج فارس محدود ميهمدان از جنوب به خل یكياز پارس و از شمال به نزد یبخش

ج يصدها سال از خل. م.پ ٣ان از هزاره يالميع) ٣٥:  ١٣٨١،یستانيافشار س(. آمد یار مشهر آن به شم

 یرهايبر آرانه ها و جز یحكم ران یره خارك برايو از بندر بوشهرو جز یفارس به عنوان راه ارتباط

  آردند یل استفاده ميو دره ن یبا هند باختر ین بازرگانيج فارس و همچنيخل

  هخامنش  - ٢

آردند  یاستفاده م یونانيو   یقينيانوردان فيان از دريرانيان ، ايش حكومت هخامنشيدايدر آغاز پ

 یرويست نيا آسان نيبر در یرگيران بدون چيا یشاهنشاه یو پاسوار یپنداشتند نگاهبان یان آميهخامنش

آه  یهنگام) ٣٦:  ١٣٨١،یستانيافشار س(. جاد آرده بودند يج فارس ايدر خل یمجهز و پرتوان يیايدر

 یج فارس برايش پرداختند در خليخو یم امپراتوريالد به تحكيش از ميمه قرن ششم پيان در نيهخامنش

بخش عمده جهان  یهخامنش یامپراتور. ن آن تجربه شد يه برداشت نويشب›› دولت ‹‹ ن بار مفهوم ياول

روز ، يمجتهد زاده پ(. شد  یم در باختر راشامل یبيمتمدن آن روزگار از هند در خاور وتا مصر ول

ج فارس درباره آن به يبه خل ینده ايهر آدام با اعزام نما یاسكندر مقدون یوش هخامنشيدار)١: ١٣٨٣

عالقه داشت پس از گرفتن مصر در سال  یانورديوش بزرگ چون به توسعه دريدار. ق پرداختند يتحق

او همزمان باگرفتن هندوستان . ترانه فرمان داد يمد یايسرخ و در یايان دريو ميق م به آندن آبراه ٥١٧

 یرانيانوردان اياز در ین شماري، آه از خدمتگذارانش بود و همچن یونانيانورد آزموده يلوس درياسك

اها را ين دريناشناخته ا یسرخ بگذرند و جاها یايج فارس و دريوستگاه رود سند تا خليفرمان داد آه از پ

افشار (. فراهم آورند  یتازه و درست یها ی، آگاه يیايآرانه در ین هايدا آنند و از سرزميپ

  ) ٣٦:  ١٣٨١،یستانيس
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  ان يساسان- ٣

 یژه در بندر هايبه و یرانيا یها یبود و آشت یت بازرگانيج فارس مرآز فعاليان خليدر روزگار ساسان  

ن بندر بر آرانه يچند) م  ٢٤١ – ٢٢٤(  یر بابكان ، سردودمان ساسانيآردند اردش ین رفت و آمد ميچ

م  ٣٢٦در سال . ج فارس بود يك بصره بردهانه خلياز بندرها ، ابله نزد یكي. پارس بنا آردند  یايدر

ره العرب يس و بكربن و  ائل ها آه از جزيم ، قيتم یله هايبه متجاوزان عرب قب یشاپور دوم با چند آشت

ابان يانه بيگران را تا مير آرد وديرا اس یشت و شماررا آ یورش برده بودند ، تاخت و جمعيبه خوزستان 

 ) ١٧٩:  ١٣٧٠،یستانيافشار س(. ره العرب پس راند يجز یها

 

  پس از اسالم 

  : یاسالم

ر فرمان يه و به زيآلبو/ ها  یلميآارآمدن د یو تا رو. ق. ه  ٣٤٥تا  ١٣ج فارس از سال يمنطقه خل    

  . شد  یاداره م ی، با همان روش و سازمان دوران ساسان یعباس یدرآوردن خلفا

 یا ره ها و آرانه هين اسالم ، دگربار بر سراسر جزييبودند آه پس از گسترش آ ین دودمانيان نخستيلميد

آن  یبرده و به سازمان بند یج فارس پيدر خل يیايدر یرويت نيه به اهميآل بو. ره شدنديج فارس چيخل

 یباختر یدر آرانه ها یآه سازمان ناوگان یبه طور. برداشتند  یارزنده ا ین راه گام هايپرداختند و در ا

. ق.ه ٣٣٩ان بود آه در سال يقرمط یرو و همراهين نيج فارس به وجود آمد و به آمك هميخل یو خاور

ار ين عمان در اختيج فارس و سرزميمنطقه خل. ق.ه ٤٨٣تا  ٤٥٤از سال . ان افتاد يلميعمان به دست د

ج فارس يش را در خليره آيدرصدد برآمد جز یعمادالدوله سلجوق/ ان آرمان بود توران شاه يسلجوق

. ق.ه٧٨٢مور لنگ در سال يت. دوره افزوده شد  نيش در ايت آين رو بر اهميراف آند از اين بندر ليگزيجا

خود اصفهان ، فارس ، بوشهر ،  یبعد یورش هايستان را گرفت و در يس. ق.ه ٧٨٥خراسان و در سال 

ران حكومت يآه در ا. ق. ه ٨٧٣ان تا سال يموريج فارس را به قلمروخود افزود تيخل یره هايبندرها و جز

  ) ٤٠:  ١٣٨١،یستانيافشار س(. آردند  یج فارس را وصول ميخل یره هايداشتند ، حراج بندر ها و جز

  : یصفو
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و  یدرون یران گرفتار اختالف هاي، ا یآار آمدن حكومت صفو یتا رو یمورياز اواخر دوران ت     

م  ١٦شد در سده ... ونلو و يونلو ، آقا قويتاج و تخت ، چون قره قو یمدع یخاندان ها یآشمكش ها

گاه يل جايدلنخست هرموز را به . آامل بودند  یرگيتوان و چ یج فارس دارايها در منطقه خل یپرتغال

قرار دادند و  یو بازرگان يیايات دريج فارس افتاد بود مرآز عمليآه داشت و در دهانه خل یمناسب

  . گر نقاط را به دست گرفتند يبصره ، مسقط ، بندر عباس و د یبازرگان

خود را  یكپارچگيگر يكبار ديران يد و ايرس یبه پادشاه یم شاه عباس صفو ١٥٨٧. / ق.ه٩٩٦در سال 

ز با ين ینه بازرگانيدر زم. گوناگون شد  ینه هايالت منظم در زميسازمان و تشك یافت و آشور دارايازب

ها را ييايها و اسپان یها توانست دست پرتغال یسيبرقرار ساخت و به آمك انگل يیوند هايگر پيديآشور ها

و  یتعمارگران پرتغالبا رانده شدن اس  )٩٠:  ١٣٦٤،  یهوشنگ مهدو(. ج فارس آوتاه سازد ياز خل

. / ق.ه ١٠٣٣ها در سال  یهلند يیاد شد از سويا زين دريها در ا یسيج فارس ، رخنه انگلياز خل يیاياسپان

م  ١٦٢٠. / ق.ه ١٠٣٥در هرمز و سپس با انتقال آن در سال  یندگان بازرگانير نمودن نمايم با دا ١٦٢٤

ران را به دست گرفتند و از پرداخت عوارض و حقوق يا یاز بازرگان یبه بندر عباس و با دادن رشوه سهم

  . آردند  یشم خودداريژه ابريآاالها به و یگمرآ

  افشار و زند 

آرانه  یه تا تمام ١١٤٩در سال  یعنيل حكومت خود يدر اوا. ق.ه)  ١١٦١ – ١١٤٩( نادر شاه افشار    

 يیايدر یرويج فارس نيآمد در خلن را گشود و درصدد برير بحريره ها از جمله مجمع الجزايها و جز

  . جاد آرد يا

 یمازندران برا ید و فرمان داد آه از جنگل هايها خر یها و هلند یسياز انگل ین رو چند فروند آشتياز ا

پس از آشته شدن نادر شاه . بسازند  یآشت یج فارس آورده و شماريچوب و تخته به آرانة خل یساختن آشت

از سرداران  یكيم خان زند يآر یران را فرا گرفت وليسراسر ا يیرش هام شو ١٧٤٧ه ق ١١٦١در سال 

د يجنگ یمه آنونيا راس الخيقواسم جلفا /جواسم  یو عرب ها يیايبا دزدان در. ره شد ينادرشاه بر آشور چ

افشار (. ز گشود يرا ن ین نواحيد و ايبه عمان و بصره لشكر آش یو آنان را سرآوب آرد ول

  ) ٤١ : ١٣٨١،یستانيس
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 بخش چهارم

 ران   يج فارس و ايخل یتيكيو ژئوپول یكيت استراتژيت و اهميموقع

ف آن يان آن رامطرح آردند در تعريدوم نظام یاست آه بعد از جنگ جهان یديدانش جد یژئواستراتژ   

 ینظام یژه استراتژيبه و یو استراتژ يیاين عوامل جغرافيعلم آشف روابط ب یژئواستراتژ‹‹ گفته اند 

شود به  یمطالعه م یتژو رابطة آنها با استرا یو انسان یعيطب يیايعوامل جغراف یدر ژئواستراتژ›› است 

را يز. است  یاستراتژ یو اجرا یريشكل گ يیايجغراف یربناهايعلم مطالعه ز یگر ژئواستراتژيعبارت د

و  یعياعم از طب يیاير عوامل جغرافيقلمرو و انضاب نسبت ز یاز استراتژر ها ، استراتژ یبه نظر بعض

ك يرا تعادل ژئوپولوت یژئواستراتژ یعضب. دارند  یاستراتژ ینش و اجرايدر گز ینقش مؤثر یانسان

:  ١٣٨٤ا، يحافظ ن. (پردازند  یم یقدرت و استراتژ يیاين عوامل جغرافيروابط ب یدانسته اند آه به بررس

غرب  ین منطقه برايت ايگمان حساس یدارد ب یگوناگون یج فارس جنبه هايك خليگاه استراتژيجا) ٤١٣

بزرگ  یم آشورهايحضور مستق یران سبب آوشش برايا یالمانقالب اس یروزيژه پس از پيوشرق به و

از سقوط ژاندارم منطقه و  یناش یاسيده سين پديسازد ، ا یم یز را شدنين آميشده است آه برخورد آ

ر برخوردار از يجزا یران بر تعداديا) ٢٩: ١٣٨١افشار سيستانی ، . (ن بود يجانش ینبودن آشورها

ره آه يان شش جزياز آن م. ت دارد يج فارس حاآميگه هرمز و دهانه خلك در تنيت ممتاز استراتژيموقع

ر عبارتند از هرمز ، الرك ، قشم ين جزايدارند ا یشتريت بيدهند اهم یل ميران تشكيا یدفاع یره قوميزنج

آه  یفرض یك منهنيگر قرار دارند يكدياز  یآه در فاصله نسبتًا آوتاه ی، هنگام ، تنب بزرگ و ابوموس

ت تنگه آمك يران را در آنترل امنيا یكياستراتژ ید به درك برتريگر وصل نمايكدير را به يجزان يا

 . آند یم یشتريب

 – یو حقوق ی، اقتصاد يیايت جغرافيك واقعيست بلكه از يده مجرد نيجه پدينت یكيد گفت استراتژياما با

الت يتضاد تما‹‹ شود  یت خالصه من عباريدر ا) ١(ر بوفر يبه تعب یاستراتژ. شود  یمنتج م یاجتماع

ست و در آن ، مجموعة يش جدا از قدرت نيل گراين ميا››  حل خصومت و اختالفات  یاعمال زور برا

و جهت  یك استراتژيآه در آن  ین محليبنابرا. است  یشرط اساس یگسترش استراتژ یفاآتورها برا

 ) ٤١: ١٣٨٠انی ، افشار سيست. (ت است يابد حائز اهمي یآن سبط م یآل یريگ

1 - Beaufre  
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ن مانند توپ ياگر سطح آره زم: د يگو ین مينو یاسيس یايپژوهشگر و پدر جغراف›› ژان گوتمن ‹‹    

ن يو رابط ب یاسيس یايچون جغراف یمباحث. گوناگون بود  یها یو بلند ینگ پنگ صاف و بدون پستيپ

از مناطق  یكيج فارس يمنطقه خل. د نداشت ز وجويك مناطق نيك و استراتژيت ژئوپولتيالملل و اهم

د يجد یك مسئله ايك و استراتژيتيت ژئوپوليت و اهميالبته موقع. شود  یا محسوب ميك مهم دنياستراتژ

هخامنش  یچنانكه امپراتور. شناخته شده و مورد قبول عام بوده است  یست بلكه از قرن ها قبل امرين

. آرد  یم یاساالريو در يیاز جهان آن زمان حكمفرما یبخش عمده ا ت آبراه بريران با استفاده از اهميا

س در آنجا و ضمنًا تداوم يانگل یج فارس شاهد حضور و تسلط دولت استعماريز خلير نياخ یدر قرنها

به  یابيدست یتنامة پطر آبر برايژه به استناد وصيبو – یتزار یروسها ینه و استعماريريد یاست هايس

 . ك آن است يژه استراتژيت وياز اهم یحاآ یفارس بوده است آه همگ جيگرم خل یآبها

 یاست هالل یتنگه هرمز گذرگاه. ج فارس وجود تنگه هرمز است يك خليت استراتژيل اهمياز دال یكي   

ن يما ب یفرض ین تنگه شامل خطينقطه شروع ا. آند  یعمان متصل م یايج فارس را به دريشكل آه خل

 یايدر در( آن  یانينقطه پا. خ مسعود درغرب رأس مسندام است يران و رأس شيسمت اره هنگام در يجز

 ٩٦در ساحل عمان به عرض ›› رأس الدبه ‹‹ ن دماغة آوه در ساحل و يماب یفرض یبه خط) عمان 

 شود  یم یمنته) متر است ١٨٥٢ يیايل دريهر ما) ( يیايل دريما ٥/٥٢( لومتر يآ

و  یت اقتصاديبزرگ اهم یابرقدرتها و قدرتها یاست آه برايتنگه مهم دن ١١از  یكيتنگه هرمز     

ك ، جبل الطارق ، باب المندب يدا ، دور ، موزامبيفلور ین تنگه همچون تنگه هايا. ار دارد يك بسياستراتژ

 . رود  یمهم جهان به شمار م یآب ی، بسفر و داردائل از گذرگاها

ان يدر آن م. ت دارد يت و حاآميك در تنگه هرمز مالكير استراتژياز جزا یران بر تعدادين، ايعالوه بر ا   

ن يا. برخوردارند  یشتريك بيت استراتژيدهند از اهم یل ميران را تشكيا››  یقوس دفاع‹‹ ره آه يشش جز

آه در فاصله نسبتًا  یهرمز ، الرك ، قشم ، هنگام ، تنب بزرگ و ابوموس: ب عبارتند از ير به ترتيجزا

 )٥٨-٥٥: ١٣٨١اسدی ، . (گر قرار گرفته انديكدياز  یتاهآو

 یجمهور یبرا یو ارتباط ی، صنعت ی، اجتماع یل گوناگون اقتصاديج فارس به داليد گفت خلياما با

ن جهت جنبه يبرخوردار است و به هم یژه ايك ويتيگاه ژئوپوليت بوده و از جاياهم یران دارايا یاسالم

 . ر قرار داده است ير تأثيز زيگر را نيد یها
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 یك جهان دگرگونيران مرآز آانون قدرت ژئوپلوتيدر ا یبه بعد با انقالب اسالم. ش.ه ١٣٥٧از سال    

ر آرده بود به يتغ یاين مرآز جغرافيمسائل مربوط به ا یرا تمامين مسائل به وجود آورد ، زيرادر ا يیها

ران قرار گرفته بودند يا یر انقالب اسالمير تأثين زيشيپ ین ، شورويمسلمان نش یها یطور نمونه جمهور

 )٣١: ١٣٨١افشار سيستانی ، . (شد  یران در منطقه آشكار ميو آثار ژئوپوليتيک ا
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 بخش پنجم 

 ر سه گانه يران بر جزايت ايحاآم یخينه تاريشيپ

  یره ابوموسيجز یخينه تاريشينام و پ

باشد و  یحه ميرا یده است آه بو به معنيل گرديتشك ین واژه آلمه از دو پارة بو و موسيا:    یبوموس  

 . مخفف بود ، باشد ، باشم و بوم هست 

ش از اسالم يتوان گفت آه پ ین مي، بنابرا ین موسيسرزم یعني یاست و بوموس یهم نام شخص یموس

ره از نام يآرده و نام جز یو حكومت م یره زندگين جزيدر ا یاالصل معروف به نام موس یرانيشخص ا

 ) ٦٣: ١٣٨٠، یستانيافشار س. (معروف شده است )  یبوموس(  ین موسياو مأفوز و به سرزم

  ش از اسالميپ

ر ير جزايهمانند سا یره بوموسيم جز. انجام شده تا آنون نشانگر آن است آه از هزاره دوم ق  یها یبررس

پارس و  یايدر. ان بوده استيرانيا یشده و جزو قلمرو شاهنشاه یان اداره ميرانيپارس توسط ا يیايدر

 ١١٥١( ناك ين شوشيلهك ايژه در زمان سلطنت شيان بويالميدر روزگاران ع یر آن از جمله بوموسيجزا

 . ن سلسله بوديتحت تسلط ا) م . ق  ١١٦٥ –

 ید و حدود آن از جنوب به آرانه هايدولت ماد در روزگار سلطنت ُهَوَخشتره ، به اوج قدرت و عظمت رس

ن دوره ابتدا جزو يپارس در ا یاير دريگر جزايبا د یره بوموسيجز. دا آرديپارس امتداد پ یايدر یجنوب

از  یانه و بخشيه نام درنگچهاردهم دولت ماد ب) استان ( و سپس جزو تواپ  یجنوب غرب یالتهاياز ا یكي

ستون  ٦به موجب بند  یره بوموسيپارس ، از جمله جز یاير دريان جزايدر روزگار هخامنش. آرمان بود

 . ستون ، جزو استان پارس بوده استيبه بياول آت

پارس  یاير دريبنادر و جزا) م . ق  ١٣٨ – ١٧١( ژه در دوران سلطنت مهرداد اول يان بويدر زمان اشكان

ران يپارس ، جزو قلمرو ا یاير و بنادر دريان جزايدر دوره ساسان. ن سلسله قرار گرفتيتحت حكومت ا، 

 . مروز بوده استيان نير خوره استان پارس ، جزو پادآسياردش) شهر ( و آوره 

شه در گذشته يران ، رير ايگر جزاي، تنب بزرگ و تنب آوچك همانند د یر بوموسيران بر جزايت ايحاآم

ج فارس ي، خل یو ساسان یان ، اشكاني، ماد ، هخامنش یالميع یدر دوران امپراتور. ار دور داشته استيبس
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ن دوران يدر ا. بوده است یاچه روميدر حكم در یترانه روزيبوده ، همچنان آه مد یرانياچه ايدر حكم در

و  ی، آرامش ، بازرگانحاآم بوده است و در پرتو آن ، صلح  ین پهنه آبيبر ا یرانيت اي، نظم و امن

ره هندم يگرفته تا شبه جز یت آنونيج فارس از آويخل یجنوب یا و سراسر آرانه هايارتباطات شكوفا و پو

 )  ٧٢-٧١: ١٣٨٠، یستانيافشار س. (ران بودي، در قلمرو ا

 پس  از اسالم 

آرانه  یهاتير شهرها و واليو سا یره بوموسيه ق در روزگار خالفت عمربن خطاب جز ٢٣در سال 

 یره هايان ، آرانه ها و جزيان و عباسيدر دوره حكومت امو. ج فارس به تصرف اعراب در آمديخل یشمال

 . شد یج فارس توسط فرستادگان آنان اداره ميخل

آرد پس  یه گذاريرا پا یرانين دولت مستقل ايستان نخستيدر س یث صفاريعقوب ليه ق  ٣در اواسط سده 

فه بغداد به حكومت فارس ، بوشهر ، بنادر و يخل ین شد و از سويث جانشيعمرول برادرش یاز درگذشت و

 )١٥٥: ١٣٧٠، یستانيافشار س. (ديمنصوب گرد... پارس و  یايدر یو جنوب یشمال یر آرانه هايجزا

ره يپارس از جمله جز یاير دري، فارس ، بنادر و جزا یلميد) عماد الدوله (  یه ق عل ٣٢٣در سال  

 ١٢٠سلطنت آنان . ديه در زمان عضدالدوله به اوج قدرت رسيحكومت آل بو. را تصرف آرد یبوموس

ر ين مدت فارس ، بنادر و جزايدر تمام ا. دندين خاندان به حكومت رسيتن از ا ١٧سال ادامه داشت و 

ه ، يوپس از انقراض آل ب. ه قرار داشتنديآل بو يیپارس در قلمرو و فرمانروا یايدر یسراسر آرانه ها

، ابتدا آرمان ، هكران و فارس را تصرف  یقاورد سلجوق. افتنديان آرمان ، در آن منطقه حكومت يسلجوق

ش و ي، ک ین ، بوموسيپارس از جمله بحر یاير دريو جزا یو جنوب یشمال یآرد و سپس آرانه ها

 . خوزستان را متصرف شد

را ... ره يو غ یپارس از جمله بوموس یاير دريخود فارس و بنادر و جزا یورشهايمور گورآان در يت

ه  ٨٧٣ج فارس را تا سال ير خلير جزايش و سايره آيان خراج جزيموريت. ش آرد يمه متصرفات خويضم

 . آردند یفارس محسوب و وصول م یران حكومت داشتند جزو ابواب جمعيق آه در ا
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ج فارس از ير خليپارس ، جزا یايا به دره یبا ورود پرتغال  ،ه و قاجاريه ، زنديه ، افشاريصفودرزمان 

پس از  یدر روزگار سلطنت شاه عباس صفو. درآمد یبه تصرف غاصبانه مالحان پرتغال یجمله بوموس

 . ديآزاد گرد یرانيا یروهايله نيها بوده به وس یر در اشغال پرتغاليآه جزا یك دوره طوالني

الت دشتستان ، شولستان يبه سمت حاآم ا یدشتستان ف خانينادرشاه افشار ، لط یه ق از سو ١١٤٧در سال 

ر ، ير جزايش و سايره آيف خان ، جزيلط. ج فارس منصوب شدير خليآل سواحل ، بنادر و جزا یتانيو آاپ

خ جابر يد و شين لشكر آشيه ق به بحر ١١٤٩و در سال . ان خارج آردياغيرا از دست  یاز جمله بوموس

 . نادرشاه فرستاد ین را برايحرد دژ بيهوله را شكست داد و آل

... و  یره بوموسيج فارس از جمله جزير خليه ق بر سراسر فارس ، جزا ١١٧٩م خان زند هم در سال يآر

 ) ٧٥-٧٣: ١٣٨٠، یستانيافشار س. (ت نموديحاآم

 ی، هند را ب ین ، بوموسيش ، بحريپارس از جمله آ یاير دريشاه هم جزا یاما در روزگار قاجار فتحعل

ر يه ق آرانه ها و جزا ١٢٦٣الت فارس محسوب آرد و در سال يجزو ا... تنب بزرگ و آوچك ، خاور و 

 )www.ariairan.com. (ج فارس شديالت بنادر خلياز ا یبخش یره ابوموسيج فارس از جمله جزيخل
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 بخش ششم 

 :ر سه گانه يمسئله جزا

ك ياست آه مشرف به تنگه استراتژ یر تنب بزرگ و آوچك و ابوموسير سه گانه جزايمنظور از جزا   

ن با دخالت و اقدامات يه مسئله بحرير ، شبين جزايران بر ايت ايت و حاآميمسئله مالك. هرمز قرار دارند

ران را گرفتار خود يا مهم ، دولت یك مسئله ارضيانگلستان از قرن نوزدهم به بعد به عنوان  یاستعمار

گسترده و  یگر دولت انگلستان و منافع استعماريمشكالت د یاريز همانند بسيران نين مشكل ايمنشآ ا. آرد

كات يش از تحريره از قرنها قبل تا پين سه جزيموجود ا یخيبه گواه اسناد و شواهد تار. ر آن بوديناپذ یريس

 ١٨٨٧چنانكه تا قبل از سال . ران قرار داشتيت ايت دوليآمت و حايس در مالكيم انگليمستق یو مداخله ها

ره مذآور جزو قلمرو يآرد و جز یت مياعمال خاآم یره ابوموسيبر جز یران بدون وجود معترضيدولت ا

 )١٣٨١:١٨٤اسدی ، . (شد یبندر لنگه محسوب م یوال یحكومت

كات و مداخله ها يك سلسله تحريرو ير سه گانه را اشغال آرد ، سپس پيجزا ١٨٩١انگلستان در سال  

ره برافرازد و ين جزيب آردند آه پرچم خود را در ايخ شارجه را ترغيش ١٩٠٤ها در سال يسيباالخره انگل

 )٧٩: ١٣٨٣، یستانيافشار س. (ر شدندين جزايران بر ايت ايخ تا حدود هشتاد سال مانع حاآمياز آن تار

 یلومتريآ ٣١بزرگ حدود ) تپه است  یبه معن)  یرس جنوبفا(  یتنگستان یَتنب واژه ا(ره تنب يجز   

 ٤٥ره در ين جزيا. ج فارس قرار دارديخل) ١(خش منصف  یره قشم و در بخش شماليجز یجنوب غرب

رسد  یمتر م ١٥٠ا به ين نقطه آن از سطح دريران قرار داشت و در حال حاضر بلندتريساحل ا یلومتريآ

 )٢: ١٣٨٣،  یادخداد. (باشد ین ميريو فاقد آب ش

ن چون فاصله تنب بزرگ از تنگه يلومتر است ؛ بنابرايآ ١٤٠فاصله تنب بزرگ از تنگه هرمز حدود  

ت يت و موقعياز نظر اهم یست ولياد نيز يیآن به تنها یكياد است لذا ارزش استراتژيهرمز نسبتًا ز

 ٤٠٠ره حدود ين جزيت ايجمع. شود یمحسوب م یران حلقه مهميا یره دفاعيدر زنج یك منطقه اياستراتژ

. هستند یناس دوب یله بنيآه اصالتًا از قب يیان اهل بندر لنگه و عربهايرانياست از ا یبيآن ترآ ینفر بوم

لومتر يآ ١١و مساحتش حدود ) لومتر يآ ٢/٤( متر  ٤٢٠٠است آه قطر آن حدود  یره ايره دايشكل جز

  ) ١٨٥: ١٣٨١اسدی ، . (مربع است

١ - Median Line 
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خشك است با تپه  یره شنزاريسطح جز. ل قطر دارديم مايره شكل است و حدود دو نيبًا دايره تقرين جزيا 

 یتنب بزرگ در بخش جنوب. متر ارتفاع دارد ٥٣است و  ین نقطه آن در بخش شمال باختريآه بلندتر يیها

علفها و بوته . جستجو آرد ديبا ین بخش از آرانه جنوبيره را در اين لنگرگاه جزيهموار است و مناسب تر

دو چاه آب در بخش . رسد یم یمحل یدامها یره به مصرف چراين بخش از جزيدر ا يیصحرا یها

 ین ميره قشم تآميره از جزين جزيدن ايآب آشام. ده انديتنب بزرگ وجود داشت آه سالهاست خشك یجنوب

 ) ٨٨:  ١٣٨٦مجتهد زاده ، . (شود

ره ين جزيا یجنوب غرب یا ارتفاع دارد و در قسمتهايمتر از سطح در ٥٣ره تنب ين نقطه جزيمرتفع تر 

ره ين جزيا. وسته انديابان و جاده به هم پين خياز از راه چند یمسكون یسواحل آن ، خانه ها یكيدر نزد

. آنند ید امرار معاش ميو مروار ید ماهيره از صين جزيا یمردم بوم. موج شكن و لنگرگاه است یدارا

 )٢١: ١٣٨١ماهنامه شهرما ويژه نامه کيش ، . (ز وجود دارديره معدن خاك سرخ نيجزن يدر ا

فاصله آن . قرار دارد) ج فارس يبطرف درون خل( غرب تنب بزرگ  یلومتريآ ١٣تنب آوچك در فاصله  

ود لومتر و تا تنگه هرمز حديآ ٨٠) ره حمرا يجز( مه يرآس الت یلومتر و تا آرانه هايآ ٤٥از بندر لنگه 

ش يشود آه به گو یخوانده م» تنبو « با » تنب  یبن«  یره به زبان محلين جزيا. آيلومتر است ١٥٠

ن اضالع مقابل آن از يشكل است آه فاصله ب یبًا مثلثيره تقرين جزيا. تپه آوچك است  یبه معن یتنگستان

لومتر و يك آيآمتر از  ین نقطه در بخش جنوبيع تريآن در وس یست و پهنايشتر نيلومتر بيآ ٨٥/١حدود 

 يیايدر یره هزاران پرستوين جزيدر ا)  ١٨٦: ١٣٨١اسدی ، . (لومتر مربع استيآ ٢مساحت آن حدود 

ره تنب بزرگ و يدو جز. اه رنگ و در دهانه تنگه هرمز قرار دارديس يیتپه ها یآنند و دارا یست ميز

ران يار ايمه تصرف شده سپس در اختيس الخن رآيخ نشيتنب آوچك تابع بندر لنگه بوده آه بعدًا توسط ش

ره ين جزيك ايدگاه استراتژياز د. از سكنه است یو خال یدنيره فاقد آب آشامين جزين ايهمچن. قرار گرفت

ز در شمال يره نين جزيا. ت دارديتنب بزرگ است اهم یبرا یو پشتوانه ا یك نقطه ارتباطيفقط به عنوان 

 )٢٥: ١٣٨٣،  یخداداد(. ج فارس قرار دارديخط منصف خل

ر تنب بزرگ يج فارس از جزايل سده نوزدهم در سفر به خليدر اوا یسيسنده معروف انگليه ، نويمز موريج

تنب بزرگ و  یم به نامهايديره رسيدو جز یكيه ما به نزديفور ٢٠روز :   د يگو ینگونه ميو آوچك ا

 یزرع ميلم  يیره ها پاره خاآهاين جزيا. دهستن یرانيدارند و مربوط به بخش ا یرانيا یآوچك آه نام

 )٣٨:  ١٣٨٣مجتهد زاده ،. (باشند
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ران را در يدفاع ا یر فرضين حلقه زنجياست آه آخر یره در خط طولين جزيتر یغرب یره ابوموسيجز

ره يشرق جز یلومتريآ ٥٧بندر لنگه و  یلومتريآ ٦٧ره در ين جزيا. دهد یل ميج فارس تشكيدهانه خل

 یره ابوموسيجز. ره تنب آوچك قرار دارديسحرانه شارجه و در جنوب جز یلومتريآ ٦٤ود و حد یريس

بشكه نفت از آن استخراج  ١٠٠٠٠٠انه يشود و سال یج فارس محسوب ميره خلين جزيتر یبًا مرآزيتقر

 )٥٢: ١٣٨٣،  یخداداد. (شود یم

ره ين جزيا. لومتر مربع استيآ ١٢حت لومتر با مسايآ ٥در  ٤و ابعاد آن حدود  یبًا لوزيشكل آن تقر    

ان اهل بندر لنگه و يرانياز ا یبيساآن دارد آه ترآ یت بومينفر جمع ٦٠٠ن بوده و حدود يريآب ش یدارا

 . له سودان در شارجه هستندياز قب يیعربها

ن نقطه يبه بلندتر یافته تا سرانجام در بخش شماليش يشمال افزا یبه سو یره بوموسيجز یهايو بلند یپست

. متر ارتفاع دارد ١١٠ره رنگ حدود يشكل و ت یمخروط ین بلنديا. رسد یآوه حلوا م یعنيره يجز

 . بًا مسطح استيره تقريجز یمه جنوبين) ٦: ١٣٧١مجتهد زاده ، (

 یآشنا در ابوموس ینخلستان از چشم اندازها. شود ین ميبًا از چند حلقه چاه تآميره تقريجز یدنيآب  آشام

در  یاز بهره بردارين امتياول. ر خاك سرخ آن شناخته شده استيژه بخاطر ذخايبو یابوموس.  ديآ یبشمار م

ان بندر ياز بوم یكيتر به يل ٢٥٠از ساالنه يلنگه در برابر حق امت یخ قاسميش یاواخر قرن نوزدهم از سو

ط سه حلقه چاه در حوزه ج فارس برخوردار است توسيت در خليفين آياز بهتر ینفت ابوموس. لنگه داده شد

از آن را اعطا آرده بود و يشارجه امت. گردد یه ميته) ١(وتس يشرآت نفت و گاز ب یمبارك از سو ینفت

ران و شارجه بطور يان ايم ید نمود و قرار شد آه درآمد بهره بردارييآن را تآ ١٩٧١ران در دسامبر يا

 )٤٠: ١٣٨٣مجتهد زاده ، . (م گردديتقس یمسوا

  

  

 

 

١ - Buttes oil and Gas company   
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و اآثر آنها . ران مشغول بكارنديت ايره تحت حاآمين جزيا یرانينفر در طرف ا ٢٠٠٠هم اآنون حدود 

د به تعداد يز بايره را نين جزيمستقر در ا یپرسنل نظام. بندر عباس استخدام شده اند یله فرمانداريبوس

مانند از  یدر مواقع اضطرار یره آم است ولين جزيا یه او شارج یرانيان مردم ايتماس م. مذآور افزود

 یدو بار برا یبنام خاطر هفته ا یق آوچكيقا. آنند یگر آمك ميكديه آب به يتصف یآار افتادن آارخانه ها

 )٢٠٨: ١٣٨٠مجتهد زاده ، . (آند یره و شارجه تردد ميجز ین قسمت غربيآاال و مسافر يیجابجا
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 بخش هفتم 

ر سه يران بر جزايت ايبر اثبات مالك یخيو تار یل حقوقيو دال یدگاه حقوقير از ديت جزايوضع یبررس

 گانه

 یرانير اياز جزا یا تعداديتانيبر یدولت استعمار یالديستم ميل قرن بياگرچه از اواخر قرن نوزدهم و اوا

 یو واه يیت ادعايًا به نام حاآممي، تنب بزرگ و آوچك را مستق یري، س یشامل قشم هنگام الرك ابوموس

ا و يتانياز دولت بر یمه رسميو ن ینقشه رسم ٢٣اما . ه خود اشغال آرديتحت الحما یل و امارات عربيقبا

 ١٨٨٨متر مربع آه در سال  ١٦به ابعاد  ١٨٨٦ا مورخ يتانيوزارت جنگ بر یك نقشه رسمياز جمله 

ر رسمًا ين جزايران را بر ايت ايت و حاآميم شده مالكين شاه تقديس به ناصرالدير مختار انگليتوسط وز

 . د آرده استييتآ

از دو  ین اصلير و سرزمين جزايآه فاصله ب ین نكته قابل توجه است ، در مواردير اياما در مورد جزا

ن ين جزر ايخط پست تر یره بر مبنايهر جز ینيسرزم یايتجاوز آند ، در ینيسرزم یايبرابر عرض در

 ین اصليره و سرزمين جزيواقع ب یآه آبها ینصورت ، در مواردير ايدر غ. ن خواهد شدييره تعيجز

م يمجاز خواهد بود آه با ترس یباشد دولت ساحل ین اصليره و سرزميجز ینيسرزم یده از آبهايپوش

ز ره دور ايگر چنانچه جزيبه عبارت د. ديمتصل نما ین اصليره را به سرزميجز یم آبهايخطوط مبدآ مستق

مناطق  یقرار گرفته باشد در اطراف خود دارا) ن يسرزم  يیايدورتر از دو برابر عرض در( ساحل 

آمتر از ( ك ساحل باشد يخواهد بود اما اگر نزد... ) و منطقه نظارت و  ینيسرزم یايدر(  يیايمختلف در

متصل  ین اصليزمم به سريك خط مستقيره را توسط يجز ید آبهايبا)  ینيسرزم یايدو برابر عرض در

 )٢٤٤: ١٣٨٠موسی زاده ، . (آرد

 یه ايآوچك ، اتحاد ین هاير نشين اميقرار شد ب ١٩٦٨ج فارس در يپس از اعالم خروج انگلستان از خل

ت يحاآم یران از ادعاين ايهمچن. ر نبوديران امكان پذيه مزبور بدون موافقت ايس اتحاديتآس. جاد شوديا

و دهانه تنگه هرمز مجددًا  یر تنب بزرگ و آوچك و ابوموسيمقابل جزا ن دست برداشت دريخود بر بحر

ن امر يد در ايگرد یخ شارجه عمليبه موجب موافقت نامه با ش یتصرف ابوموس. ران درآمديبه تصرف ا

و فقط ) در مورد تنب ها ( مه يران و حاآم شارجه و رآس الخيا –ن دولت انگلستان يب یباتيترت یبطور آل

ران در آن يبعالوه ا. ر شديامكان پذ یون امارات متحده عربيل فدراسينگونه توافقها بود آه تشكيپس از ا
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. رديبه عهده بگ ١٩٧١ج فارس را پس از خروج انگلستان در سال يت خليزمان تعهد آرد آه حفظ امن

 )٢٤٥:  ١٣٨٥مقتدر ، (

ران در واآنش به يت امور خارجه اوزار ١٨٩٤م آه در سال ينيب ین سال قبل ميبه چند یاما با گذر   

ران يت ايدر باره حاآم یشرح مفصل و مستند یريو س یر ابوموسيا نسبت به جزايتانيبر ید ادعاهايتجد

مستند جمع  یات آنها در نامه ايمال یوه اداره و جمع آوريآنها ش یرانير فهرست حاآمان اين جزايبر ا

 یدر سال ها. ان سده نوزدهم متوقف آرديتانبا تا پايبر یز سون ادعا را ايا یريگين نامه پيآرد آه ا یآور

ج فارس وزارت يبه خل یابينفوذ و راه  یه برايدولت روس یستم و هم زمان با تالش هاين سده بيآغاز

ن تصميم در يك دهانه هرمز را به تصرف خود درآورد و اير استراتژيم گرفت آه جزايا تصميتانيخارجه بر

ر قشم ، يآه جزا یدر حال. ج فارس ابالغ شديا در هندوستان و خليتانيبر یآارگزار به ١٩٠٢ه يژون ١٤

را در سال  یريتنب بزرگ و س یر ابوموسيا بودند عوامل استعمار جزايتانيهنگام ، الرك در اشغال بر

ر يمد. در تنب آوچك افراشتند ١٩٠٨خ را در سال يو پرچم ش. خ شارجه اشغال آردنديبه نام ش ١٩٠٣

ن آوردن و ييد دستور پايد یريو س یره ابوموسيخ شارجه را در جزيمرآات جنوب آشور پرچم شگ

. را مآمور حفاظت از آن آرد یران را داد و دو تفنگچيافراشتن پرچم ا

)www.panshushism.blogfa.com( 

ان يز حضور نظاميو ن یرسم ینوشتار یها به گونه ا ین اشغالگريسالها ، همواره به ا یان در ازايرانيا   

دگاه حقوق يژه از ديبه و ین به روش حقوقيره ها و همچنيران در جزيو آارآنان دولت و برافراشتن پرچم ا

ج يم گرفت خليتصم یالديم ١٩٦٨ه يا در شانزدهم ژانويتانينكه بريتا ا. ن الملل واآنش نشان داده انديب

ه يران بر پايا یخيحقوق تار یتنب و ابوموس یره هايبازستاندن جز یل براين دليمهمر. فارس را ترك آند

در اسناد . ران بوديت ايدر حاآم یالدير تا آخر سده نوزدهم ميرا جزاين الملل نسبت به آنها بود زيحقوق ب

 یآه از سو یمه رسميو ن یرسم ینقشه ها یرسم یه هايت و نشرا شامل گزارشايتانيو مدارك دولت بر

تا سال  یس هند و شرآت هند خاوريدولت انگل يیايدر یروين نيجنگ و خارج و همچن یوزارتخانه ها

 . د قرار گرفته استييران مورد تآيبه ا یر تنب و بوموسيه شده تعلق جزايته یالديم ١٩٠٢

م انگلستان  ١٩٧١ره ها سرانجام در سال يبازگرداندن جز یبراران يسال تالش دولت ا ٦٨پس از    

در آن . ران بازگردانده شونديره ها به اين جزيژه ايمان ويو بستن پ یقانون یرفت آه چارچوب توافق هايپذ

شارجه و  ین هاير نشيم اميا قيوجود نداشت و انگلستان سرپرست  یبنام امارات متحده عرب یزمان دولت
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ن رو ين الملل بوده است به هميه حقوق بيو بر پا یران قانونيره ها به ايبود و بازگشت جزمه يرآس الخ

ت يش از موجوديرا داشته باشد آه پ ینيسرزم یتواند ادعا ینم یقانون یبه گونه ا یامارات متحده عرب

مورد ادعا  یه هاريآار جز یيعن. ران بازگردانده شده استيبه ا یوه قانونيافتن دولت امارات متحده به شي

توانست در  یران ميه سازش بدست آمده ايبر پا. روشن شده است یقانون یل امارات به گونه ايش از تشكيپ

ر سه گانه را از سر يت خود بر جزايحاآم ١٣٥٠آذر  ٤/ م  ١٩٧١نوامبر  ٢٥ادداشت تفاهم ي یاجرا

نوامبر  ٣٠مه در يا به شارجه و رآس الخينتايبر بر یليمان تحت الحمايان زمان پيش از پايدو روز پ. رديبگ

رون آمد به يسال از اشغال ب ٦٨و تنب بزرگ و آوچك پس از  یبوموس یره هايجز ١٣٥٠آذر  ٩/  ١٩٧١

 . ميهن  بازگردانده شوند

آه  يیموافقت نامه ها یم در تمام ١٥٦٠تا  ١٥٠٧آه از سال  ین نكته قابل توجه آه تمام اسنادياما ا   

ران و يبا ا... ها و  یها ، آلمان یكيها ، بلژ یها ، فرانسو یسيها ، انگل یها ، هلند يیاي، اسپان ها یپرتغال

. ج فارس استفاده شده استيل خليج فارس بسته شده همه جا از نام درست و اصيگر در خليد یآشورها

ج يخل یجنوب یانه هاخ ها و عرب ها آريها و ش یسين انگليآه ب ین موافقت نامه چند جانبه و مهمينخست

/ م  ١٨٢٠ه يژانو ٨برعهده گرفتند، موافقتانه  یتعهدات یفارس بسته شده و ضمن آن عرب ها بطور رسم

 . ه ش است ١١٩٩

ج يخل یجنوب یعرب آرانه ها ینفر از رؤسا ١١و  یسير انگليژنرال آا ین موافقت نامه آه به امضايا

ده و در متن موافقت نامه يم گرديج فارس تنظيابل عرب در خليبا ق یده است با عنوان قرارداد آليفارس رس

:  ١٣٨١، یستانيافشار س. (ده انديج فارس ناميران شده است آن را خليجنوب ا یايبه در یهرگاه اشاره ا

١٢٨( 

 یدر متن عرب یآه عرب ها هم شرآت داشته اند حت يیموافقت نامه ها یز در تمامين زمان به بعد نياز ا   

 )٦١:  ١٣٧٦، یستانيافشار س. (نوشته اند persian Galf یسيو در متن انگل یالفارس جيالخل

ران ، استدالل يران برگردانده شد مطبوعات اير به اين جزايت اين مسئله آه اتفاق افتاد و حاآميا یدر ابتدا  

مثال  یبرا دادند ، یر ارائه ميران نسبت به جزايت مسلم و بالمنازع ايدر خصوص حاآم یمحكم یها

 یران را مطرح نمود و ميت ايدر مورد حاآم یاستدالل حقوق ١٩٧٠مه  ٣٠ن الملل در شماره يهان بيآ

 د يافزا
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 ٨٠حدود . ن آشور بوده اندينفك ايشه جزو اليران تعلق داشته و هميش به ايپ یر از دورانهاين جزايا«     

ت ياز اعمال حقوق مسلم حاآم یريبا جلوگ یستياليا با در نظر گرفتن مالحظات امپريتانيسال قبل دولت بر

:  ١٣٨٠مجتهد زاده ، . (ران جدا آردين ايو موقت از سرزم یر قانونير آنها را به طور غيران بر جزايا

٢٧٦( 

ز يبه آنها اشاره آرده بود و پس از آن ن ١٩٧٠بود آه شاه قبًال خود در سال  ین استدالل ها تكرار نكاتيا

س يسفر به سو یط ١٩٧١ه يل فوريدر اوا یمثال او در مصاحبه ا یرا تكرار نمود برا ن اقباجاتيا یو

 . اظهار داشت 

ار يدر اخت یگريا و اسناد ديتانيبر یا دارايوزارت در یر به ملت تعلق دارند و ما نفت هاين جزايا«     

 یما به زور متوسل م ريبازگرداندن جزا یدر صورت لزوم برا. آند یق مين مطلب را تصديم آه ايدار

 ) ٢٧:  ١٩٧١پهلوی  ، (» . خواهم شاهد به حراج رفتن آشورم باشم یم چون من نميشو

هم در  یر زاهديدا و اردشير عباس هويارائه آرده بود ام يیاما عالوه بر شاه آه در آن زمان نطقها   

 . ه داده بودندر سه گانه ارائيت جزايبر وضع یخود را مبن یصحبت ها یجداگانه ا ینطقها

ج يك خلير وقت به مردم بندر عباس ، بندر استراتژيدا نخست وزير عباس هويام ١٩٧١ژوئن  ٢٧در 

 : فارس گفت 

 یاتيح یرنده راههايرا در بر گيتفاوت باشد ز یج فارس بينده خليتواند نسبت به آ یچ وجه نميران به هيا   

ن اهداف اگر يل به اين یازمند است و براير نين جزايت خود به ايت و موقعيامن یران برايا. آشور است

 . ديز حل و فصل آند با تمام توان خواهد جنگيق مسالمت آمينتواند مسئله را از طر

ر با جلب توجه به يران نسبت به جزايت ايد بر حقوق مالكي؛ قبًال با تآآ یر زاهدير خارجه اردشيوز  

 : را ابراز نمود  یمشابه ا یها یرس نگرانج فايست در جنوب خليعناصر آمون یتهايفعا

و  یمنطقه ا( ه منافع ما ير از دست بروند آلين جزاياگر ا. دي، درعدن نگاه آن ینيچ یست هايبه آمون  

) در صورت لزوم ( ر ير مصمم به تصرف جزايل زيران بنا به دالين ايبنابرا. لطمه خواهد خورد)  یغرب

 . باشد یم
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ران برخالف عربستان ياست و ا یران ضروريا ین آبراه در همه زمانها براير اد یرانيآشت یآزاد  - ١

 . جهت صدور نفت خود وابسته است یج فارس به عنوان تنها شاه راه خروجيو عراق به خل یسعود

اش در خارك و  یسات گسترده نفتيخود و محافظت از تآس يیايازمند استخراج نفت از منابع دريران نيا - ٢

 )  ٢٧٧:  ١٣٨٠مجتهد زاده ،. (باشد ین آبراه ميخود در طول ا ینفت یر همچون محموله هاگينقاط د

، تنب بزرگ و آوچك به همرا ه فارو ،  یر ابوموسيم جزايح آنين تصريد چنين بخش بايان اياما در پا   

 . دهند یل ميج فارس تشكيران را در خليت اير تحت حاآمياز جزا یقشم ، هنگام ، الرك مجموعه ا

وخ منصوب و خراجگذار دولت ين شيوخ لنگه بوده آه ايدر اداره ش) ه ق  ١١٦٠(  ١٧٨٠ر از ين جزايا

ره را در يبوشهر خود اداره امور سه جز یز والين)  ١٨٨٨ – ١٩٠٣(  ١٢٨١تا  ١٢٦٧از . ران بوده انديا

ره را به رنگ يهر سه جز یرسم یا در تمام نقشه هايتانين اساس بود آه مقامات بريبر هم. دست داشت

(  ١٨٨٧ا در يتانيآه شعبه اطالعات وزارت جنگ بر یبخصوص در نقشه ا. ران نشان دادنديا یپرچم مل

ن يران رسانده بود ايا در تهران آن را به دست حاآم ايتانير مختار بريوز ١٨٨٨رده و در ه آيته)  ١٢٦٦

د يد چاپ آن انجاميآه به تجد ین نقشه و اوضاع و احواليا یجنبه آامًال رسم. امر آامًال مشخص است

بدون  ینيمر در آن زمان ، سرزين جزايآند آه ا یا و ثابت ميتانيه برياست بر بطالن نظر یبرهان قاطع

به سال  یوزارت خارجه انگلستان در گزارش یبكت مشاور حقوق یوانگه. صاحب و قابل تملك نبوده است

ران يت مطلق ايدر حاآم ١٢٦٠ – ١٢٦٧ یر طين جزايح آرده آه اين نكته را تسريا)  ١٣١٣(  ١٩٣٥

 . بوده است

زد ، تحت يت خود برخير با حاآميال مغان را در تملك داشته به مقابله با اعميآه سرزم یچنانچه دولت    

از  یسته است به بعضينجا شايدر ا. ت حاصل نخواهد شديدر حاآم یرييعنوان مرور زمان مملك تغ

 یمات آشورياز تقس یر جزويوان ، جزايا یرسم یاشاره آنم از جمله در نقشه ها یرانياقدامات مقامات ا

و  ین هنگام انتخابات ، اوراق انتخاباتيهمچن. در شده استر شناسنامه صايساآنان جزا یقرار گرفته و برا

ران در صرف نظر ين اقدامات همه داللت بر قصد ايا. شود یبه آنجا فرستاده م یبرگه صندوق اخذ رآ

  :)١٣٨٥سازمان ثبت اسناد آشور، . (خود دارد ینكردن از ادعاها

ن ، قطر يمتحده ، بحر یمارات عربت ، ايعربستان ، آو –ج فارس يخل یهمكار یعضو شورا یآشورها

ر يران بر جزايا یت قطعياز حاآم یرسد بخوب یسال نم ١٠٠ك از آنها به يچ يل هيو عمان آه سابقه تشك

توانند  یش هم نميذهن خو ین افقهايدر دورتر یت بالمنازع باخبرند و حتين حاآميسه گانه و اسناد ا
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ن يزه آنها از تكرار اين انگيبنابرا. دا آنديپ ین خدشه ايرت آمتين حاآميرا داشته باشند آه ا یتصور روز

پس ماجرا . ستيران نيت ايره از حاآمين سه جزياساس هرچه باشد احتمال خروج ا یو ب یواه یادعا

 . ست يچ

دهد اشاره  یر سه گانه را نشان ميران بر جزايا یت قطعيآه حاآم ید اساندين سؤال ابتدا بايپاسخ به ا یبرا

 . آرد

مانده و در آنها  یح بر جايالد مسيونان باستان قبل از ميآه از دوران  یمتعدد یعالوه بر نقشه ها  )١(

ز ير نياخ یاد شده است ، در سده هايران ين اياز سرزم یج فارس به عنوان بخشير خليجزا یاز تمام

... ا و يپرتغال ، اسپانه ، ير انگلستان ، فرانسه ، روسينظ يیآشورها یآه از سو یرسم ینقشه ها یتمام

ره تنب بزرگ و يج فارس از جمله سه جزير خليجزا. شوند یم ینگهدار یه شده وجه عنوان اسناد رسميته

ش از دو سده در منطقه يس آه بياز جمله دولت انگل. ران دانسته اندياز خاك ا یرا بخش یآوچك و ابوموس

از  ینقشه رسم ٢٣ر بوده است ، در مجمع يدرگران يوقت ا یز با دولتهاين یحضور داشته و در موارد

 . ران استير سه گانه متعلق به ايآنها بدون استثناء جزا یه آرده آه در تماميمنطقه ته

وابسته به دولت  یهند شرق یآمپان یاز سو) ١(بروآس .  یب.  یتان جيآاپ ١٨٣٠در سال   )٢(

از آن در  يیآه نسخه ها ین نقشه رنگيدر ا. دآن یه ميج فارس تهياز خل یرنگ یس نقشه ايانگل یاستعمار

ره تنب بزرگ و يشود ، سه جز یم یس و مخزن اسناد سازمان ملل متحد نگهداريوزارت خارجه انگل

ن يه ايته یسال برا ١٢ك به يتان بروآس نزديآاپ. م شده استيران ترسيبه رنگ خاك ا یآوچك و ابوموس

 . ج فارس بودينقشه در منطقه خل

 یج فارس مين حدود آشورها در خلييس مأمور تأيدولت انگل یساموئل هنل از سو ١٨٣٥ال در س  )٣(

ر سه گانه در قسمت يآند آه جزا یم ميج فارس ترسيخل یدر آبها یك خط فرضيهنل در نقشه خود . شود

 . ران دانسته شده استيقرار داشته و متعلق به ا ین خط فرضي، ا ی، شمال یفوقان

رد و پس يگ یم یت او را پين ساموئل هنل مأمورين جانشيسرگرد مور ١٨٣٦ال بعد ه سيدر ژانو  )٤(

ن نقشه يدر ا. آنند یه ميده بود را تهيد آنها رسييآه به تأ ینقشه ا یج فارس نقشه ايوخ خلياز مذاآره با ش

  . ران قرار گرفته استياز قلمرو ا یشترير سه گانه در عمق بيجزا

G.B.Brucks  -1   
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آند آه در  یه ميج فارس تهياز منطقه خل یگر نقشه ايس بار ديانگل يیايدر یروين ١٨٨١ال در س  )٥(

 . دارند یران رنگ مشترير سه گانه و خاك ايآن جزا

ران ير و خاك ايكان جزايران را با رنگ پيس نقشه ايره اطالعات دولت انگليدا ١٨٨٦در سال   )٦(

ن شاه يس در تهران به ناصرالدير مختار انگليوز یاز سو ن نقشهيژوئن همان سال ا ١٢ه آرده و در يته

 . شود یل ميتحو

را به ونگهاوس  یابوموس –از استخراج خاك سرخ سنگ آهن يران امتيدولت ا ١٩٠٨در سال   )٧( 

س يدولت انگل. آند یوان اعتراض ميروابط خود با آلمان به ا یرگيل تيس به دليدهد آه دولت انگل یآلمان م

د بر يتأآ یعنياست  یسيانگل یشرآت ها یاز استخراج خاك سرخ برايدر اعتراض خودخواهان آسب امت

 –انتصاب حكام  یران برايوقت ا یه دولت هاآ یگر از جمله احكاميو از دها سند د. ران يت ايحاآم

 . ميآن یاز آن بوده است صرف نظر م یاد شده بخشيره يخود در بندر لنگه آه شبه جز –استانداران 

است آه  یآند نامه ا یخود ارائه م یاثبات ادعا یآه امارات برا ین سندين و تنهاتريتر یاصل  )٨(

و  یسينو یمه ميحاآم رأس الخ ید القاسميخ حميبه ش ١٨٨٢سال بندر لنگه در  یرانيوسف فرماندار ايخ يش

ده يمشابه د یاز نامه ها یاريار متداول بوده و در بسيف و ابراز ادب آه آن هنگام بسيدر آن به عنوان تعار

 ) . م يدر خدمت شما هست یعني( از آن شماست  ینوشته شده بوده ابوموس. شود یم

ك منطقه از يك آشور بر يت ين ها حاآمين مربوط به مرزها و سرزمين الملل و قوانيدر حقوق ب  )٩(

افراشته بودن پرچم نصب حكام  یعنيت مؤثر يحاآم یخيت تارياز جمله مالك. رسد یچند راه به اثبات م

ر يران بر جزايا یت قطعياز حاآم یحقوق یارهاين مالك ها و معيا یآه تمام... و  ینظام یرويحضور ن

 . دارندت يسه گانه حكا

عضو  یر آشورهاين با سايبحر یج فارس همراهيخل یهمكار یعضو شورا یان آشورهايدر م  )١٠(

 یر قانونيك زد و بند غيان يران بوده است آه در جرياز خاك ا ین بخشيرا بحريز. دارد یحساب جداگانه ا

 یران اسالميا یعني آن یو مادر ین اصليران به سرزميس از ايو انگل يیكايآمر یان شاه و دولت هايم

 . ده گرفته شوديتوان ناد ید و نميران و مردم استان جدا شده آن نباين حق مسلم اياست آه ا یهياست و بد

ر سه گانه يران بر جزايو بالمنازع ا یت قطعياد شده آه از حاآميو اآنون ، با توجه به اسناد ) ١١(     

ج فارس يخل یهمكار یعضو شورا یآشورها یزه اصليگن پرسش بازگشت آه انيد به ايآنند با یت ميحكا
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ر از وحشت يتواند غ ین ادعا ميا ايست ؟ و آير سه گانه چيت امارات بر جزايحاآم یواه یاز طرح ادعا

آن ها انداخته است علت  یر قانونيو غ يیقرون وسطا یبر حكومت ها یآه انقالب اسالم یآنان از زلزله ا

شكل گرفته اند و مردم  یاستكبار یم قدرت هاياد شده با دخالت مستقي یولت هاد یتمام. داشته باشد یگريد

گر يد یاز سو. آن نداشته و ندارد یها یم سازيها و تصم یاستگذارين دولت ، سييدر تع ین دخالتيآمتر

در  یتفاوت یو دستكم ب یستيونيم صهيبا رژ یان مردم خود به همكارين شورا در ميعضو ا یدولتها یتمام

دانند  یم یاد شده به خوبي یحاآمان دولت ها. ن متهم هستنديه مردم مظلوم فلسطيم علين رژيات ايمقابل جنا

ك خانواده بر سرنوشت مردم و غارت يت يحاآم – یانقالب اسالم یبا الگو –اسالم  یداريآه در عصر ب

از  یخود را ناش یر قانونيغ یام هيرژ یست و از آنجا آه لرزه منجر به فروپاشير ني، امكان پذ یر مليذخا

را به عنوان  یران اسالميبا ا ین مورد حق دارند دشمنيو در ا. ذانند یران ميا یاسالم یجمهور یالگو

ت يحاآم یران آه برايا ی، نه برا ینش خطرناآيدند و چه گزيك خود برگزياز اهداف استراتژ یكي

 )٧:  ١٣٨٦،  روزنامه کيهان شريعتمداری.  (خودشان 
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 بخش هشتم 

  رانيا یت مليامن یج فارس و تنگه هرمز  برايت خلياهمو ران يك ايتيت ژئوپوليموقع

 یر آشورهايران نسبت به سايا ینه فرهنگيشيپ. انه استي، قلب خاورمیو فرهنگ يیايران از نظر جغرافيا 

بالقوه هر  یرگذاريران موجب تأثيا یو عمل یاقتصاد یها تين قابليچن آن و هم یت مذهبين منطقه و هويا

ان شرق و غرب عالم يم یباطران به عنوان پل ارتيا.شده است  یتحوالت جهان یتر در منطقه و حت شيچه ب

و مجاورت با  یا ان قارهيم ین نقش ارتباطيا. ا بوده استيدن یها رباز مورد توجه آشورها و تمدنياز د

ران در نظر يت و نقش مؤثر اياست، بر اهم ینفت یها ت محمولهيج فارس و تنگه هرمز آه محل ترانزيخل

 یها تيخته شدن حساسيدر آن موجب برانگ یاسيآه هرگونه تحول س یافزوده، به طور یناظران خارج

 . گردد یم یجهان

. دهد یل ميران را تشكيا یخين تارياز سرزم یتنها بخش آوچك) ميآه امروزه شاهد هست(ران يآشور ا

ها به عنوان  قرن یبوده آه ط يیاياز طول و عرض جغراف یعيران در گذشته شامل پهنة وسين ايسرزم

ار پهناورتر از ين بسين سرزميوسعت ا. شناخته شده است یـ اسالم یرانياقلمرو فرهنگ و تمدن آهن 

ه فالت بوده يحاش یها نيا سرزميران و يع ايداخل فالت وس یها نيران و شامل سرزميا ین آنونيسرزم

 .است

 یحائل است آه بدان نقش برجسته گذرگاه یا ن استقرار آن در منطقهين سرزميا یژگين ويتر از مهم«

ان چند حوزه يو م يیايان چند قلمرو بزرگ جغرافيبزرگ جهان، م یها ان قارهيم یگذرگاه. است دهيبخش

 ).٢: ١٣٨٦، یذوالفقار(» ینه فرهنگيريد

 یها ق راهيچه از طر(آهن جهان یها ان قارهيم یارتباط یرهايها، مس ن نقش در تعامالت دولتيبه سبب هم

. آرده است ین عبور مين سرزميه ايا حاشير از داخل و يناپذ به طور اجتناب) يینك هوايو ا يیاي، درینيزم

ن و يق و غرب جهان آهن بوده آه چاز شريآه مورد ن يیر اقالم و آاالهايه و سايشم و تجارت ادويجاده ابر

. ده بودين بخشين سرزميبه ا یا دور نقش برجسته یها ساخت از گذشته یشبه قاره هند را به اروپا متصل م

ان يج فارس به عرصه رقابت ميخل یم انرژيز منابع عظيو ن يیايدر یها در سدة گذشته با گسترش راه

ز مبادالت يو ن یز با گسترش روزافزون هوانورديزه نامرو. ل گشتيجهان تبد يیايبزرگ در یها قدرت

افته يآه آاهش ن ني، عالوه بر ایا ان قارهيم يیدور هواين آريتر ران به عنوان آوتاهيت آسمان ايو اهم يیهوا

ت آه در مبادالت يران به سبب نقش پر اهميا یت گذرگاهيموقع«ن يبنابرا. ز شده استيتر ن بلكه افزون
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چون  هم یعيوس یها حوزه یـ اقتصاد یاسيآه بر تحوالت س یقين اثرات عميچن آند و هم یفا ميا یا منطقه

ت حساس يك موقعيل به يآند، تبد یوارد م ین و آناتوليالنهر نيانوس هند، بي، شبه قاره و اقیمرآز یايآس

 ).٢: ١٣٨٦، یذوالفقار(» ده استيگرد یكيتيژئوپل

ز يمنطقه و ن یج فارس و اعماق خاك آشورهايدر بستر خل یليفس یها م سوختير عظيآشف ذخا یاز طرف

شناور حامل مواد  یادين منابع موجب تردد هر روزه تعداد زيبه ا یجهان صنعت یاز ضرورياج و نياحت

ك يل به يران را تبديا یكيتيت ژئوپلين امر موقعيج فارس و تنگه هرمز شده است و همياز خل یسوخت

 یكيتيممتاز ژئوپل یها تيآه تعامل و انطباق موقع یا هان ساخته است به گونهدر ج یكيت ژئواستراتژيموقع

 . ت جهان بدل آرده استيپراهم یاز نواح یكيران را به ين منطقه، آشور ايران در ايا یكيو ژئواستراتژ

 یو بلوك شرق به رهبر یر شوروياتحاد جماه یجنوب یران با مرزهايا یجوار در دوران جنگ سرد هم

ن منطقه ياد ايار زيت بسيانه و اهميج فارس و خاورميز خليخ ت منطقه نفتيسو و حساس كيست از يآمون

ن دو بلوك و يان اين حائل ميك سرزميران به عنوان يسبب شده بود تا ا یبلوك غرب و جهان صنعت یبرا

 . برخوردار باشد یك از اعتبار خاصيدئولوژياردوگاه ا

جوامع و در  یوستگيو پ یاست و فرهنگ جهانيدر نظام اقتصاد، س یت اساسرو و با توجه به تحوال نياز ا 

و واآنش  یريپذ كيشدن، تحر یر امواج جهانيبشر امروز تحت تأث یو اقتصاد یاسيسرنوشت س یدگيهم تن

 یدين با تأآيبنابرا. ش داده استيالملل افزا نير متعارف در نظام بيجهان را نسبت به تحوالت غ یآشورها

تواند  یاز جهان رخ بدهد، م یا آه در گوشه یتيداد آم اهميهر رو یت و ثبات نظام جهانيفظ امنبر ح

ران در ين مطلب و نقش برجسته ايت به ايبا عنا. بگذارد یجا از خود به یا ع و گستردهيوس یها بازتاب

الملل همواره  نيه بوچ یران چه در سطح داخليالملل، تحوالت مربوط به ا نير منطقه و نظام بيتحوالت اخ

از  یشود و نگران یم یريگيپ یاديت و دقت زيگر با حساسيد یها بزرگ و دولت یها از طرف قدرت

را فراهم سازد و خصوصًا ضرورت  يیايبزرگ در یرهايدر مس یموجبات ناامن یاحتمال وقوع هر بحران

ن موضوع يا«.دارد یواآنش وام درنگ به یمثل تنگة هرمز بوده آنان را برا یت نقاط اساسيتوجه به امن

ن هدف دست يآه به ا یران بوده و از هر آوششيت اين است آه جهان همواره عالقمند ثبات و امنيانگر ايب

 ).٢: ١٣٨٦، یذوالفقار(» آند یم یبانيابد پشتي

ران يا یرساختار منطقه برايز در زيچندگانة متما یها تيب موقعيچه الزم به تذآر است اشاره به ترآ آن

طور  همان. شود یما م ین حال خطرناك برايممتاز، حساس و در ع یتياست آه باعث به وجود آمدن وضع
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گر در يد یاست و از سو یت، ثبات و رشد اقتصاديك سو متضمن امنيت از ين وضعيآه اشاره شد ا

 .ها است تيها و ظرف م گذاردن فرصتيو عق یثبات یب یبردارنده ناامن

داشته و به مثابه  یخ ارزش فراوانيدم تار دهياز همان سپ يیايو در یك راه آبيعنوان ج فارس به يخل

ارد يليم٥٦٥ج فارس،با يخل«ن هزار ساله دارد يچند یا نهيشيبزرگ خاورباستان پ یها برخوردگاه تمدن

ز ون مترمكعب گايليتر ٧/٣٠شناخته شده جهان است، یر نفتيدرصد آل ذخا٦٣بشكه نفت خود آه معادل 

ن انبار ين و مهم تريد بزرگتريترد یاست، بير شناخته شده گاز دنيدرصد آل ذخا ٥/٢٨آه برابر  یعيطب

عامل ... نده دوام خواهد داشتيدر قرن آ یطوالن یها دهه یت براين موفقيا. شود یجهان محسوب م یانرژ

 یاتيار حيپن بسو ژا یغرب یاالت متحده، اروپايا یج فارس را برايآه نفت و گاز خل یا عمده

مانند  یگر انرژيمنطقه توسط منابع د ین ساختن نفت و گاز وارداتيگزيار در جايبس یسازد،دشوار یم

  ).١٣٨: ١٣٨٣،یعبداهللا خان(» دروژن استيا و هيد، درين، خورشيزم

رخ، س یايدر یها ن منطقه به آنارهينفت در ا یها دن لولهيرغم داغ شدن بازار آش یر علياخ یها در سال 

. حفظ آرده است يیخود را در سطح باال یتيو ترانز یو اقتصاد یاسيت سين منطقه همچنان اهميا

انحصارگر را به  یها نفت هم شرآت یزاند، بويانگ یها را برم ا آوسهيدر یها گونه آه خون در آب همان«

ش به گردباد ياز پ شيج فارس را هم بيجنوب خل یها نيآشاند، روشن بود آه نفت، سرزم انهيخاورم یسو

  ).١١: ١٣٨٣،یعبداهللا خان(» سم گرفتار خواهد آردياليامپر یاسيها س یها و هماورد یباز

ك و يت استراتژين موقعيچن نفت و گاز و هم یر غنيج فارس از نظر دارا  بودن ذخايژه خليت ويموقع

بر  یر منطقه آه متكياخ یاه سال یاسير و تحوالت سيي، تغیك بازار مطلوب اقتصاديت آن به عنوان ياهم

ن منطقه يمنطقه توجه جهان را به شدت به ا یاست و بسط و حرآت آن در آشورها یاسالم یدئولوژيا

  .معطوف داشته است

ا يدن یعير ثابت شدة نفت و گاز طبياز ذخا یت است آه بخش قابل توجهين واقعيانگر ايب یآمار و ارقام نفت«

ك يا و ير ثابت شدة نفت دنيگر حدود دو سوم ذخايبه عبارت د. ار داردج فارس قريمنطقة خل یدر آشورها

ز يدر منطقه و ن یه روابط اقتصاديه آلينفت پا. ن منطقه نهفته استيجهان در ا یعير گاز طبيچهارم از ذخا

ج فارس پس از يخل). ٦٨: ١٣٨٣،یعبداهللا خان(» منطقه با جهان است یآشورها یه روابط اقتصادية آليپا

ع مدرن پس از انقالب يچرخ صنا. فا آرده استيرا در اقتصاد جهان ا یدوم نقش مؤثر یجهان جنگ

 ینظام اقتصاد. ج فارس به گردش درآمده استيكا توسط نفت خلياز اروپا و ژاپن گرفته تا آمر یصنعت
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ن ياعالوه بر . امروزه برسد یشرفت و تكنولوژين منطقه توانسته به پيا یغرب با آمك نفت آشورها

ن منطقه و تسلط بر يا یبا توجه به ضعف آشورها يیكايآمر یها ژه شرآتيبه و یم نفتيعظ یها شرآت

  . اند را به دست آورده یهنگفت و آالن یها سودها آن یمنابع نفت

  كا در عرصهيز گسترش سلطه آمريجنگ و ن یها نهيدوم و باال گرفتن خسارات و هز یجنگ جهان یدر پ

ل دوران يدر اوا «. استمداران واشنگتن قرار گرفتين منطقه در دستور آار سيبه ا لزوم توجه یجهان

نك يافته است و ايش يجهان افزا ین انرژيج نقش نفت در تأميستم به تدريمه دوم قرن بيشدن و تا ن یصنعت

 یروابط خارجه موسسه فرهنگ یردولتيغ یشورا(» جهان داراست یت انرژين امنيمقام اول را در تأم

  ).١١: ١٣٨٢ابرار معاصر تهران ،  یالملل نيقات بيمطالعات و تحق
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 بخش نهم

 مسائل امنيتی خليج فارس 

 ٦٣ميليارد بشکه ذخيره نفتی دارد که  ٥٦٥مايل مربع ، حدودا  ٢٩٥٠٠خليج فارس  با مساحتی حدود 

مجتهد زاده ، ( ميليارد بشکه ای نفتی شناخته شده در جهان را تشکيل می دهد  ٥/٨٩٦درصد از کل ذخاير  

ای نفت و مصرف امنيت در خليج فارس يکی از دغدغه های اصلی توليد کنندگان منطقه )  ٣:  ١٣٨٠

در واقع ، اين ايران بود که پس از خروج نيروهای . کنندگان بزرگ آن در سراسر جهان بوده و هست 

مجتهد زاده ، ( استعماری بريتانيايی از منطقه ، خواستار ترتيبات منطقه ای برای امنيت خليج فارس شد 

٥:  ١٣٨٠  ( 

 یج فارس، مسئله يخل یدر منطقه  یبزرگ غرب یامنطقه و قدرت ه یکشورها ین نگرانيتاکنون عمده تر

را، که از  یدوم، انگلستان به عنوان قدرت مسلط منطقه، نظم سنت یپس از جنگ جهان. بوده است» تيامن«

است يس یکا با اجرايها، آمر یسي، با خروج انگل١٩٧١در سال . جاد کرده بود، همچنان حفظ نموديش ايپ

 یانيپا یاما در سال ها. منطقه را شکل داد یتيکسون، نظام امنين یزه در قالب آمو» یدو ستون«معروف 

، ١٩٨٠ یل دهه ينکه در اواين بردند؛ تا اين نظام را از بيکه در منطقه رخ دادند، ا یاناتيهفتاد، جر یدهه 

 یه يدر حاش)  ٤٥:  ١٣٧٠نعيمی ارفع ، (، »ج فارسيخل یهمکار یشورا«د به نام يجد یتيک نظام امني

 .ديز به اثبات رسيآن ن یت، ناتوانيعراق به کو یبه وجود آمد که با حمله  ینوبج

در منطقه » تيامن«، مفهوم ١٩٩٠ یدر آغاز دهه  یدو قطب یو نظام جهان» ورشو«مان يپ یفروپاش یدر پ

د اتحاد ي، گمان تهد»تيامن«در رابطه با مفهوم . رقابل تصور دگرگون شديغ یج فارس به گونه ايخل ی

در درون منطقه داده  ینيسرزم ینده يفزا یکشمکش ها یدرباره  یخود را به نگران یجا) سابق( یشورو

ز به نوبه يکند، که آن ن یه ميگانگان را در منطقه توجيب یابنده يادامه  یحضور نظام ین دگرگونيا. است

، ناظران ید منطقه ايجد داتين تهديدر برابر ا. شود یج فارس محسوب ميدر خل یخود، از منابع ناامن ی

قدرت  یر با شرکت همه يفراگ یشند و آن اتحاد منطقه اياند یم یر منطقه ايآگاه به راه حل اجتناب ناپذ

 .حاضر در منطقه است یخارج یروهايج فارس و در تعامل با نيخل یکرانه ا یها

. دات هستنديا تهديخطرات  گردند، ارزش ها، یت مشاهده ميف امنيبا در تمام تعاري، که تقریعناصر اصل

مستقل  یان کشورهايدر م یت جمعيافت امني، احتماال به رهیعموم یدهايو هم تهد یعموم یهم ارزش ها

 .گردند یمنجر م
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که پس از جنگ  یرات مهمييسپس تغ. ديدا متداول گرديکا شديآمر یاسيات سيابتدا در ادب» تيامن« یواژه 

باری بوزان ، که .دا کنديپ یشتريب يین مفهوم کارايد آمد، موجب شدند اين الملل پدياست بيدوم در س یجهان

افته يک مفهوم توسعه نيرا » تيامن«دهد، اصطالح  یت ارائه ميامن یاز مسئله  یعيوس یافت مفهوميره

ن يدر روابط ب» تيامن«اغلب مباحث مربوط به بحث  یبرا یبوزان منبع معروف یکتاب بار. کند یم یتلق

 یارائه م» تيامن«مفهوم  یعقب ماندگ یل برايدر کتاب خود، پنج دل یو)  ١٥: ١٣٧٨بوزان،.(تالملل اس

، »یت مليامن« ید صرف بر مقوله ي، تأکیبه نظر و. ت مورد غفلت واقع شده استيدهد که چرا مفهوم امن

توانند  یخود من نهادها کشورها هستند، اما دولت ها ين الملل، مهم تريدر مجموعه روابط ب. ستين یکاف

ن، يبنابرا. شوند یه ميتوج» تيامن«د نسبت به موضوعات خود باشند که اغلب تحت عنوان يمنشأ تهد

ه ياست سازان و نظريل آنکه اصوال سيبه دل. مختلف یاست در معرض برداشت ها یمفهوم» تيامن«

ج گشته ينامناسب را وحدت نظر یکنند، نوع یف ميتعر یرا با توجه قدرت مل» تيامن« یاسيپردازان س

بر قدرت  یمبتن یر بحث هايت پرداخته اند، اسيامن یشتر به مقوله ياز محققان هم، که ب یبرخ. است

نده قصد دارد آن را يکند که گو یدا ميرا پ یهمان معنا و مفهوم» تيامن«گر، يبه عبارت د. ده انديگرد

ن اصل را به يز و استعمال نامناسب آن، ايگبحث ان یاسيک ارزش سيت به عنوان يگاه امنيجا. ر کنديتعب

» تيامن«جه، يدر نت. ديبه عمل آ یقيژرف و عم یقات دانشگاهيد درباره اش تحقياثبات رسانده است که با

 . کند یدا ميآن پ یق تر از شأن و منزلت کنونيواضح تر و عم یبوزان، مفهوم یدر عبارت بار

ت را به عنوان ي، آرنولد ولفرز امن)ش از بوزانيپ(ن مفهوم يل ايتحل ین تالش ها، براياز کامل تر یکيدر 

است مداران از آن يس یبالقوه مبهم و استفاده  یروهايف نمود و به وجود نيک نشان و نماد مبهم توصي

را رجوع به ملزومات يداشته باشد؛ ز یدر پ یمهم یاسيس یامدهايتواند پ یم یپس ابهام مفهوم. اشاره کرد

 یت در معناي، امنیطبق نظر و. رديمورد استفاده قرارگ يیه اقدامات استثنايتوج یواند برات یت ميامن

، فقدان ترس و یذهن یکند، و در معنا یکسب شده را مشخص م ید در برابر ارزش هاي، فقدان تهدینيع

 .دينما ین ميوحشت از حمله به ارزش ها را مع

و نفوذ  ی، استواریمنيا یک سو به معناينامه ها، که از  ف لغتيت در تعاريبودن مفهوم امن ین دو وجهيا

ش و يعدم اضطراب از تشو یگر، به معنايد ینان از عدم شکست، و از سويت اعتماد، اطمي، قابلیريناپذ

ن واژه يوجود ندارد و ا» تيامن«از  یف واحد و مطلقين رو، تعرياز ا. خطر اشاره دارد، منعکس است

 )٣٥٧: ١٣٨٣عبداهللا خانی ،.(است یبک مفهوم ذاتا نسي یدارا
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وجود دارد، با در نظر گرفتن همه » تيامن«ف يتعر یکه درباره  یاريبس یپس با توجه به اختالف مفهوم

ن يا. گرانيآزاد و رها بودن از خشونت اعمال شده توسط د یعني» تيامن«افت که يتوان در یموارد، م ی

 .ز هستيف نيم تعاربا جامع تماياست که تقر یفين تعريکامل تر
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 بخش دهم

 تيامن یج فارس و مسئله يخل یهمکار یشورا

) تين، عربستان، عمان، قطر و کوي، بحریعرب یامارات متحده (ج فارس يخل یحوزه  یشش کشور عرب 

» ج فارسيخل یهمکار یشورا«ن خودشان با عنوان يرا در ب يیجاد شورايا یالديم ١٩٨١ یدر ماه م

تان ن شش کشور به جز عربسيا) ٥٤:  ١٣٧٠نعيمی ارفع ، . (ران و عراق اعالم کردنديبدون حضور ا

ن رو، عدم ياز ا. دنديبه استقالل رس یالديستم ميهفتاد قرن ب یل دهه يو اوا ٦٠و  ٥٠ یدهه ها یط

از عوامل مشترک  یکين کشورها به خارج از منطقه يا یو اقتصاد یتيامن ین و وابستگيش از اياستقالل پ

 یه برايک اتحاديل يتشکخود، در جهت  یک به نوبه ياست که هر  یعيآمد و طب ین کشورها به شمار ميا

 )١١٧:  ١٣٨٣لی نورجی ، . (صورت داده باشد یحفظ منافع مشترک اقدامات

مقطع جنگ : شود یم ميج فارس به دو مقطع تقسيخل یهمکار یران با شورايا یاسالم یروابط جمهور

 )٧٧: ١٣٧٠نعيمی ارفع ، .( یليو دوران پس از جنگ تحم یليتحم

 ٢٢( یليب هشت ماه پس از آغاز جنگ تحميقر» ج فارسيخل یکارهم یشورا«: یليمقطع جنگ تحم

 یکشورها. س شديران تأسيآن کشور در خاک ا یروهاير شدن نينگيتوسط عراق و زم) ١٩٨٠سپتامبر 

ران يا یاسالم یکا در قبال جمهوريج فارس از همان آغاز جنگ در جهت راه کار آمريعرب جنوب خل

را  یمتيق یذ یآن در منطقه قرار داشتند و کمک ها یاز بالندگ یريجلوگو  یبر مهار انقالب اسالم یمبتن

 یليشورا در قبال جنگ تحم یح موضع عموميتوان به تشر ین مقدمه، ميبا ا. ار عراق قرار دادنديدر اخت

 .آن در قبال جمهوری اسالمی ايران و در خصوص جنگ پرداخت یو شناخت استراتژ

ا عراق به عنوان يران ينکه ايبه سمت عراق، در طول جنگ همواره از افاحش  یش هايشورا با وجود گرا

ران و عراق بر هم بخورد و ين ايقوا ب ید و موازنه يايرون بيج فارس از جنگ بيک قدرت مطلق در خلي

ن احتمال، که شورا ين رو، اياز ا. م داشتيد، بيک قدرت واحد درآي یر سلطه يجه، منطقه تحت تأثيدر نت

 .دينما یف ميکامل عراق بود، ضع یروزيپخواستار 

رغم  یشورا عل: ان کردين گونه بيدر قبال جنگ را ا یهمکار یتوان راه کار شورا یبه طور خالصه، م

قابل قبول از کشانده شدن آتش  یاز عراق، تالش داشت با نگه داشتن مخاصمات در سطح یجانب دار

شورا  یاز کشورها یدر برخ یپنهان یل، خشنوددر همان حا. کند یريگر جلوگيجنگ به شش کشور د
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 یليجنگ تحم. ابديافته است، ادامه يم نيه تعميهمسا ینکه جنگ مادام که به کشورهايبر ا یوجود داشت مبن

 یس شورايب خود در منطقه، با تأسيف دو رقيار عربستان قرار داد تا با تضعين فرصت را در اختيبهتر

 )٢٤: ١٣٨١اچ کورد سمن ،.( ن استفاده را از جنگ ببرديترشيران و عراق بيبدون ا یهمکار

را در طول جنگ تحت الشعاع خود  یهمکار یران و شورايکه روابط ا یاديز یب هايپس از فراز نش

ن به بعد، مواضع ياز ا. رفتيسازمان ملل را پذ ٥٩٨ یران قطع نامه يش، ا.هـ ١٣٦٧قرار داد، در سال 

 .ديرس یک توازن نسبيران و عراق به يا در خصوص یهمکار یشورا یظاهر

 یارض یتحت الشعاع ادعا یهمکار یران و شوراين دوران، روابط ايدر ا: یليمقطع پس از جنگ تحم

ن اجالس سران شورا پس از طرح ياول ١٣٧١در سال . قرار گرفت یاسالم یه جمهوريامارات عل

ز در آنجا ير نيمربوط به جزا یکه اوج ادعاهاد يبرگزار گرد یرانير ايامارات بر سر جزا یواه یادعاها

ران يا یاسالم یجمهور) ١٩٩٢ن اجالس سران،در ابوظبی يزدهميشورا در س یانيپا یه يانيب.( مطرح شد

روابط دوستانه با  یو توسعه  یو برقرار یت حسن همجواريدار رعايهمواره با اعتقاد راسخ به اصول پا

ج يخل یاتيح یدار در منطقه يت پايمخالفان ثبات و امن یختن توطئه هااثر سا یگان خود، به منظور بيهمسا

و  يیو تنش زدا یشتن دارياست صبر و خوياز س یرويده است با پير کوشياخ یفارس، در سال ها

ش به يخو یبند ید بر پايحل و فصل اختالفات نشان دهد و با تأک یت خود را براي، حسن نیاعتمادساز

منطقه را به  یز، کشورهايمسالمت آم یق مذاکرات و گفت و گوهايل اختالفات از طرن و حيمابيتفاهمات ف

 .ديت در منطقه متوجه نمايثبات و امن یه يشان در سا یاتيمنافع ح

هم . ميبوده ا» تيامن«در معنا و مفهوم  یميعظ یر شاهد تحول و دگرگونياخ ینکه در سال هايبا توجه به ا

شود، بلکه  ینم یحاتيو تسل یدارد، که صرفا شامل بعد نظام یو گسترده ا یکلک مفهوم ي» تيامن«اکنون 

 .گردد یز شامل مي، را نیاسي، سی، اجتماعیما، اعم از اقتصاد یاز ابعاد زندگ یاريمعنا و مفهوم آن بس

رار توان برق ینم ینظام یز تنها با ابزارهايج فارس را نيخل یت همه جانبه ي، امنیزمان ین برهه يدر ا

 یکشورها یزد و همه يکشورها را برانگ یهمه  یاست تا همکار یخاص یازمند سازوکارهايبلکه ن. کرد

 یهمه جانبه  یو همکار یک مساعيشود، مگر با تشر ین مهم حاصل نميو ا. منطقه را در آن شرکت دهد

تواند نقش  یا م.ا.نه، جين زميدر ا. یز از هر گونه اختالف و دودستگيمنطقه و پره یتک تک کشورها

 یبه نقطه  یابيدست یزه و محرک اصليانگ یو منطقه ا ین الملليب یچالش ها. فا کنديا یو مهم یديکل

 . براساس شناخت منافع متقابل کشورها در منطقه هستند یشروع
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 یتيک نظام امنين امر مستلزم يا. زند یدور م» یت جمعيامن«جاد يت منطقه حول ايگر، امنيد یاز سو

جاد يا. نديل نمايگر را تکميکديده، يکپارچه گرديتمام کشورها  یتيامن یرک است که در آن راهبردهامشت

اقدامات  ین هدفيل به چنين راه نيبهتر. از اقدامات مشترک است یازمند توافق بر سر گروهين نظام نيا

ت، يصلح و امن یمنطقه  کيج فارس به يخل یل منطقه يتبد یبرا. جاد اعتماد استياعتمادسازانه در جهت ا

 .رود ین منطقه به شمار ميدر ا یامروز یاز اساسين نيت شود، و اين سوءنيگزيت جايد حسن نيبا
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  یريگ جهينت

 متحده امارات یقانون ريغ یادعاها از یحاآ تنها نه گريد متعدد موارد در فوق موارد جانبه همه یبررس

 نيا انگرينما بلكه است رانيا آشور یداخل امور در آشكار مداخله و یرانيا یها نيسرزم به ستين یعرب

 دگاهيد از هم و یخيتار حقوق ثيح از هم آوچك تنب و بزرگ تنب یابوموس گانه سه ريجزا آه است مسئله

 به یتعد رهيجز نيا سر بر سازش و معامله مذاآره هرگونه و بوده رانيا ملت به متعلق الملل نيب حقوق

 ینابخشودن یگناه آه است رانيا تيتمام به تجاوز حكم در و رانيا ملت الملل نيب و یخيتار مسلم حقوق

 . باشد یم رانيا ملت شگاهيپ در

 خصمانه مواضع اتخاذ آه باشد آگاه ديبا زين عرب هياتحاد و فارس جيخل یهمكار یشورا عضو یآشورها

 قرار رانيا ملت مقابل در مًايمستق را خود رانيا آشور ینيسرزم و يیايجغراف تيموجود بردن سؤال ريز و

 یاراض تيتمام و ینيسرزم و یمل یكپارچگي به نسبت رانيا بزرگ ملت تيحساس به توجه با و اند داده

 ملت هيعل خصمانه اقدامات نگونهيا و نامشروع مدافع و اقتدار با یحكومت وجود با و كينزد ندهيآ در رانيا

 و داد نشان تساهل دينبا هم بار كي یبرا یحت ینيسرزم یادعاها و مسائل مورد در.  باشند رانيا بزرگ

 مسائل نيا به توجه و درك عدم. دارد بر در یها ملت یبرا یبار خسران و نيسنگ یامدهايپ آه آمد آوتاه

 و شد رانيا ملت قرمز خطوط از گريد یكي شكستن درهم موجب یاسالم یجمهور تيحاآم نيمسئول توسط

 که یواه یادعاها مورد در. رنديبگ قرار گانگانيب تجاوز و یتعد مورد ملت یاساس حقوق آه ديگرد باعث

 ميکن یم مطرح نيچن نيا ميبود کرده عنوان که یا هيفرض طبق ، کند یم مطرح یگاه چند از هر امارات

 رانيا هيعل غرب که ینرم جنگ نيهمچن و فارس جيخل تيامن یبرا گانه سه ريجزا تياهم به توجه با که

 . شود یم مطرح ادعاها نيا ، کرده یانداز راه
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  منابع 

 يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پاي، نام خل) ١٣٨١(رجيا یستانيافشار س .١

 وزارت امور خارجه ن الملليو ب یاسي،تهران  دفتر مطالعات س

پارس ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر  یايدر یخيتار یايجغراف) ١٣٧۶(رجيا یستانيافشار س .٢

  یاسالم

ر تنب بزرگ و آوچك ،تهران، دفتر يو جزا یره بوموسيجز) ١٣٨٠(رجيا یستانيافشار س .٣

 ن الملل وزارت امور خارجهيو ب یاسيمطالعات س

 س ، تهران ، انتشارات جهان معاصر  پار یايش و دريره آيجز) ١٣٧٠(رج يا یستانيافشار س .۴

،  یرانيا یره هايمازندران و بندرها و جز یايپارس و در یاينام در) ١٣٧۶(رجيا یستانيافشار س .۵

 والفجر هنگ  یران یتهران ، آشت

 ج فارس و مسائل آن ، تهران، سمت يخل) ١٣٨١(ژن يب یاسد .۶

ه مطالعات راهبردی ، تهران ، مردم دولت ها و هراس ، ترجمه پژوهشکد) ١٣٧٨(بوزان باری  .٧

 پژوهشکده مطالعات راهبردی 

ك تنگه هرمز ، چاپ چهارم، تهران ، يج فارس و نقش استراتژي، خل) ١٣٨۴(ا محمد رضايحافظ ن .٨

 انتشارات سمت 

ج فارس ، چاپ دوم ،تهران يد بر خليران با تأآيا یمسائل منطقه ا) ١٣٨٣(ليمحمد اسماع یخداداد .٩

 اقوت  ي، انتشارات 

جغرافيای سياسی خاورميانه وشمال آفريقا، )١٣٨٦(درايسدل آالسداير ، بليک جرالد اچ  .١٠

 ترجمه دره مير حيدر ،چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه  

كا ، روزنامه جمهوری يران و آمريج فارس ايك خليتيژئوپول )١٣٨۶(ذوالفقاری مهدی  .١١

 ٢١/٠۴/١٣٨۶اسالمی ، 

مطالعات امنيت ملی ، تهران ، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور ) ١٣٨٣(ربيعی علی  .١٢

 خارجه

   ١٣٨٦/  ٤/  ١٨خ يتار ١٨٨٤٥هان ، شماره يروزنامه آ)١٣٨٦(شريعتمداری حسن  .١٣

نظريه های امنيت ، مقدمه ای بر طرح ريزی دکترين امنيت ) ١٣٨٣(عبداهللا خانی علی  .١۴

 ملی، تهران ، ابرار معاصر 



 

www.Persiangulfstudies.com                                                                              Rohollah.pourtaleb@gmail.com  

 ژئوپوليتيک ، تهران ، سمت ) ١٣٧٢(عزتی عزت اهللا  .١۵

ج فارس ، مجموعه يك خليك استراتژيبر اوضاع ژئوپولت یليتجل) ١٣٨٢(عقلمند احمد  .١۶

 ج فارس ، تهران ،وزارت امور خارجهيمسائل خل یبررس ینارهايمقاالت و سم

 یها دات و چالشيها، تهد فرصت:  ١ن الملليت بي، آتاب امن)١٣٨٣(ی، علیخان عبداهللا .١٧

ن يقات بيو مطالعات و تحق یران، تهران، مؤسسه فرهنگيا یاسالم یجمهور یت مليامن یفرارو

 معاصر تهران الملل ابرار 

،گردآورنده )١٣٨٢) (االت متحده در عراقيا یتيامن یها استيژه سيو) (٢(کا يکتاب آمر .١٨

صر ابرار معا یالملل نيقات بيمطالعات و تحق یمؤسسه فرهنگ یروابط خارج یردولتيغ یشورا

 انتشارات ابرار معاصر تهران: ، تهرانیخان عبداهللا ین عليتهران؛ نظارت و تدو

موازنه نظامی در خليج فارس و خاورميانه ، ترجمه مجيد ) ١٣٨١(کورد سمن آنتونی اچ  .١٩

 خسروی ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقيقات دفاعی سپاه پاسداران 

چهره جديد امنيت در خاورميانه ، ترجمه قدير نصيری ، ) ١٣٨٣(لی نورجی مارتين  .٢٠

 تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی 

امنيت و مسائل سرزمينی در خليج فارس ،چاپ اول ، تهران ) ١٣٨٠(مجتهد زاده پيروز .٢١

 ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

وپوليتيک و واقعيتهای ايرانی مطالعه روابط ايده های ژئ) ١٣٧٩(مجتهد زاده پيروز   .٢٢

 جغرافيا و سياست در جهان دگرگون شونده ،تهران ،نشر نی

 مجله ، یر تنب و ابوموسيجزا یاسيس یايخ و جغرافي، تار) ١٣٧١(روز يمجتهد زاده پ  .٢٣

 ،تهران،نشر اطالعاتور يمرداد و شهر ١٢و  ١١سال  ششم، شماره  ی، اقتصاد یاسياطالعات س

 ینور یدرضا ملك محمدي، ترجمه حم یر تنب و ابوموسيجزا)١٣٨٣(روز يد زاده پمجته .٢۴

 ن الملل وزارت امور خارجه يو ب یاسي، تهران ، دفتر مطالعات س

کشورها و مرزها در منطقه ژئوپليتيک خليج فارس، ترجمه  )١٣٨٦(مجتهد زاده پيروز  .٢٥

 حميد رضا ملک محمدی ، تهران ، وزارت امور خارجه 

، چاپ دوازدهم، تهران، وزارت امور  ین الملل عموميحقوق ب) ١٣٨۵(هوشنگ مقتدر .٢۶

 خارجه 

، چاپ )  ١ – ٢(  یعموم ین الملليحقوق ب یسته هايبا) ١٣٨٠(زاده رضا یموس .٢٧

 زان يچهاردهم،تهران، نشر م
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امنيت جهانی ، رويکردها و نظريه ها، ترجمه اصغر ) ١٣٨١(مکين الی اردی ، آرليتل  .٢٨

 تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردیافتخاری، 

 ١٣٨١، بهمن ماه ش  يژه نامه آي، و)١٣٨١(ماهنامه شهرما  .٢٩

مبانی رفتاری شورای همکاری خليج فارس در قبال جمهوری ) ١٣٧٠(نعيمی ارفع بهمن .٣٠

 اسالمی ايران ، تهران ، دفتر مطالعات سياسی و بين الملل وزارت امور خارجه 

ران ، تهران ، انتشارات يا یخ روابط خارجيتار) ١٣۶۴(عبدالرضا  یهوشنگ مهدو .٣١

 ر يرآبيام

، تهران ،  ۴٠ترتيبات امنيتی خليج فارس ، مجله راهبرد ، شماره ) ١٣٨۵(واعظی محمود  .٣٢

  موسسه مطالعات راهبردی

http://www.jomhourieslami.com/1386/13860421/13860421_jomhori_islami_09_si

asi.HTML 
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