
 
 

 

 

  

  ج فارسير سه گانه خليجزا یت حقوقيوضع

  روح اهللا پورطالب: گرد آورنده

  مشکانديوی کارشناسی علوم سياسی جدانش

  

  چو ايران نباشد تن من مباد

  دارن و به ايران افتخار می کنندقديم به تمام کسانی که ايران را دوست ت
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  :ده يچك

ن ياز آنها ب یت بر بعضيره آوچك و بزرگ وجود دارد آه درباره حاآميجز 130ك به يج فارس نزديدر خل  

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

تواند  ینم يین ادعايت چنياست آه ماه یهيبد. باشد  یم یتنب آوچك و بزرگ و ابوموس یرانير اينسبت به جزا

 یران در ادعاهايروشن نمودن حق ا یراشود ب یان هم بر آن اظافه ميبن یآه ادله ست و ب دهر چن. باشد  یاسيرسيغ

ن الملل مستند به منابع يمسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق ب یو حقوق یخيجوانب تار یاد شده بررسي

 .ران باشديا یت و منافع مليت ، حاآميدفاع از امن یبرا یتواند ابزار یم یسيو انگل یفرانسو

 

 

  :واژه  ديآل

  ج فارسيخل خيره ، تارين الملل ، جزير سه گانه ، حقوق بيج فارس ، جزايخل
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  :مقدمه 

،  یبه خود گرفت آه مرحله تجاوز نظام یسم ، وجوه مختلفيلاير پام یران ، توطئه هايا یاسالم پس از وقوع انقالب 

  .، از آن جمله است  یقوم یزه هايختن انگيو مرحله برانگ یمرحله جنگ مذهب

صورت گرفت و طرح ››  سم يربعپان  «،›› سم يانريپان ا‹‹ ج فارس به شكل يتها در منطقه خليطرح مسئله قوم

ر پن توطئه اميتوان آخر یم یالديم 1971ران را در سال يو تنب آوچك و بزرگ توسط ا یر ابوموسيال جزااشغ

  .ن خصوص دانست يسم در ايلاي

  انيج فارس و تنگه هرمز قرار دارند و منشأ اختالفات ميت آم در دهانه خلير با جمعين جزايا

  :ره عبارتند از ين سه جزيمسائل هم ناظر بر ا. است  یران  و امارات متحده عربيا

  رهيخ مكتوب سه جزيت و فقدان تاريت جمعياقل -1

 .ر يت امارات بر جزايا از حاآميتانيبر یره و طرفداريسه جز یت حقوقيمشخص نبودن وضع -2

 .ر يا درباره جزايتانيارائه شده توسط بر یاسيمشخص نبودن اسناد و مراودات س -3

ر سه گانه يج فارس و جزايخل یخيتار يیايت جغرافيموقع یرابطه با بررسبه مطالبه در  ین اساس خواستار آنونيبر ا

 .پردازم یم یخيو تار یدگاه حقوقير از ديجزا تيوضع یپردازم و بعد از آن به بررس یم

 

  ان مسئله يب

  

  ران است ؟؟يه متعلق به ار سه گانيا جزايآ

  

  

  ه يفرض

  

 ران استيمتعلق به ا
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 بخش اول 

  ج فارسيخچه خليتار

ج فارس يدارد خل ران قراريره عربستان و ايان شبه جزيعمان و در م یايدر امتداد در) ج پارس يخل اي(ج فارس يخل

فالت  یداريران وپايفالت ا ی،فشار آتش فشان ها ین شناسيگذشتة زم یاست آه در دوران ها یبازمانده گودال بزرگ

  1.آن شده است  یو توسعه پهنا و ژرفا دجاي، سبب ا یكيتكتونين واآنش هايعربستان در برابر ا

 رآه در موقع حف یبه ايژه آتيطبق مدارك به دست آمده به و ن نام معروف بوده است ،يام به ايم االيج فارس از قديخل

 یايدن یمورخان و محققان خارج .پارس خوانده شده است یايج به نام درين خليوش به دست آمده ايآانال سوئز از دار

،  یر اصطخرينظ یز محققان اسالميو ن یوس روميرل.م از آن جمله هرودت ، نئارخوس ، استرابرن ، كيقد

 جيخود از آن به نام خل ی، ناصر خسرو در آثار و نوشته ها ی، مستوف ی، ابن حوقل ، مقوس یروني، ب یمصعود

  2. ادآرده انديپارس  یايا دريفارس 

ج يج فارس است خليخل یاد آرده آه به معنينوس يكوس سيج را به نام پرسين خليالد ايز ما موس دو قرن قبليبطل

م قرار گرفته است و يقد یايملل دن یو نظام یالد مورد استفاده تجاريهفتم قبل از م فارس طبق اسناد موجود از هزاره

. ت ممتاز و برجسته آن استفاده آرده اند يها و اعراب از موقعيونانيها و يرانين و اين النهريبابل ، ب یباستان یتمدنها

  ف شده استيآه حدود هزار سال قبل تأل یا به زبان فارسين آتاب جغرافيتر یميدر آتاب حدودالعالم به عنوان قد

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

من ياده آردند و يرو پين یز در سواحل جنوبيان نيق پرداختند ، ساسانيج فارس دربارة آن به تحقيبه خل ینده اياعزام نما

  3. را به تصرف خود درآوردند و مسقط

ن دوران يرسد در ا یالد ميش از ميهزار سال پ 5جهان است ، حدود  ن آبراهيج فارس آه مهمتريخل یخينة تاريشياما پ

  .ن آبراه برقرار شده است يق ايگوناگون از طر ینهاين سرزميوند بين پي، نخست یبنا به مدارك باستان شناخت
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  .م آرد  يج فارس را به دو دوره قبل و پس از اسالم تقسيخل یخينه تاريشيتوان پ یاما م

  :ش از اسالم يپ

  انيالميع -1

تا  ) سم يپان شوش(ران از شوشيا یجنوب باختر یخ در دشت هايش از آغاز تاريبودند آه پ یها مردمان یالميع

 یشد آه از باختر به رودخانه دجله ، از خاور به بخش یران اطالق مياز ا یالم بر بخشير سكونت داشته اند و عبوشه

ن شهر آن به شمار يد و شوش بزرگتريگرد یج فارس محدود ميهمدان از جنوب به خل یكينزد از پارس و از شمال به

   4. آمد یم

 یره خارك برايو از بندر بوشهرو جز یارتباط رس به عنوان راهج فايصدها سال از خل. م.پ 3ان از هزاره يالميع

  آردند یل استفاده ميو دره ن یبا هند باختر ین بازرگانيج فارس و همچنيخل یرهايبر آرانه ها و جز یحكم ران

  هخامنش  -2

 یان آميد هخامنشآردن یاستفاده م یونانيو   یقينيانوردان فيان از دريرانيان ، ايش حكومت هخامنشيدايدر آغاز پ

در  یمجهز و پرتوان يیايدر یرويسته نيا آسان نيبر در یرگيران بدون چيا یشاهنشاه یو پاسوار یپنداشتند نگاهبان

   5. جاد آرده بودند يج فارس ايخل

 یج فارس برايش پرداختند در خليخو یم امپراتوريالد به تحكيش از ميمه قرن ششم پيان در نيآه هخامنش یهنگام

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

   6. شد  یدر باختر راشامل م یبيروزگار از هند در خاور وتا مصر ول

وش يدار. ق پرداختند يج فارس درباره آن به تحقيبه خل ینده ايهر آدام با اعزام نما یاسكندر مقدون یوش هخامنشيدار

 یايان دريم یآبراه یق م به آند 517ل ساعالقه داشت پس از گرفتن مصر در  یانورديدر بزرگ چون به توسعه

، آه از  یونانيانورد آزموده يلوس درياو همزمان باگرفتن هندوستان اسك. ترانه فرمان داد يمد یايسرخ و در

 یايج فارس و دريوستگاه رود سند تا خليفرمان داد آه از پ یرانيانوردان اياز در ین شماريخدمتگذارانش بود و همچن

 یتازه و درست یها ی، آگاه يیايآرانه در ین هايدا آنند و از سرزمياها را پين دريناشناخته ا یسرخ بگذرند و جاها

 7. فراهم آورند 

 

  ان يساسان- 3
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ن يچ یژه در بندر هايبه و یرانيا یها یبود و آشت یت بازرگانيج فارس مرآز فعاليان خليدر روزگار ساسان  

پارس  یاين بندر بر آرانه دريچند) م  241 – 224(  یر بابكان ، سردودمان ساسانيآردند اردش یرفت و آمد م

 یم شاپور دوم با چند آشت 326در سال . فارس بود  جيك بصره بردهانه خلياز بندرها ، ابله نزد یكي. بنا آردند 

ورش برده بودند ، يره العرب به خوزستان يائل ها آه از جز  س و بكربن ويم ، قيتم یله هايبه متجاوزان عرب قب

  8. ره العرب پس راند يجز یابان هايانه بيگران را تا مير آرد وديرا اس یرا آشت و شمار یتاخت و جمع

  پس از اسالم 

  : یاسالم

ر فرمان درآوردن يه و به زيآلبو/ ها  یلميآارآمدن د یو تا رو. ق. ه  345تا  13ج فارس از سال يمنطقه خل    

  . شد  یاداره م ی، با همان روش و سازمان دورانساسان یعباس یخلفا

ج فارس يخل یو آرانه ها ره ها ين اسالم ، دگربار بر سراسر جزييبودند آه پس از گسترش آ ین دودمانيان نخستيلميد

ن راه يآن پرداختند و در ا یبرده و به سازمان بند یج فارس پيدر خل يیايدر یرويت نيه به اهميآل بو.     ره شدنديچ

ج فارس به وجود يخل یو خاور یباختر یدر آرانه ها یآه سازمان ناوگان یبه طور. برداشتند  یارزنده ا یگام ها

  . ان افتاد يلميعمان به دست د. ق.ه 339ان بود آه در سال يقرمط یهمراه رو وين نيآمد و به آمك هم

/ ان آرمان بود توران شاه يار سلجوقين عمان در اختيج فارس و سرزميمنطقه خل. ق.ه 483تا  454از سال 

ش يت آيمن رو بر اهيراف آند از اين بندر ليگزيج فارس جايش را در خليره آيدرصدد برآمد جز یعمادالدوله سلجوق

  . ن دوره افزوده شد يدر ا

خود اصفهان ،  یبعد یورش هايستان را گرفت و در يس. ق.ه 785خراسان و در سال . ق.ه782مور لنگ در سال يت

ران يآه در ا. ق. ه 873سال  ان تايموريج فارس را به قلمروخود افزود تيخل یره هايفارس ، بوشهر ، بندرها و جز

 9. آردند  یج فارس را وصول ميخل یره هاير ها و جزحكومت داشتند ، حراج بند

 

 

  : یصفو

 یو آشمكش ها یدرون یران گرفتار اختالف هاي، ا یآار آمدن حكومت صفو یتا رو یمورياز اواخر دوران ت     

ج يها در منطقه خل یم پرتغال 16شد در سده ... ونلو و يونلو ، آقا قوين قره قوتاج و تخت ، چو یمدع یخاندان ها

ج فارس يآه داشت و در دهانه خل یگاه مناسبيل جاينخست هرموز را به دل. آامل بودند  یرگيتوان و چ یفارس دارا
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گر نقاط را به يعباس و د بصره ، مسقط ، بندر یقرار دادند و بازرگان یو بازرگان يیايات دريافتاد بود مرآز عمل

  . دست گرفتند 

افت و يخود را باز یكپارچگيگر يكبار ديران يد و ايرس یبه پادشاه یم شاه عباس صفو 1587. / ق.ه996در سال 

وند يگر پيديز با آشور هاين ینه بازرگانيدر زم. گوناگون شد  ینه هايالت منظم در زميسازمان و تشك یآشور دارا

  10. فارس آوتاه سازد  جيها را از خلييايها و اسپان یها توانست دست پرتغال یسيو به آمك انگل برقرار ساخت يیها

 يیاد شد از سويا زين دريها در ا یسيفارس ، رخنه انگل جياز خل يیايو اسپان یبا رانده شدن استعمارگران پرتغال   

در سال  در هرمز و سپس با انتقال آن یازرگانندگان بير نمودن نمايم با دا 1624. / ق.ه 1033ها در سال  یهلند

ران را به دست گرفتند و از پرداخت يا یاز بازرگان یم به بندر عباس و با دادن رشوه سهم 1620. / ق.ه 1035

  . آردند  یشم خودداريژه ابريآاالها به و یعوارض و حقوق گمرآ

  افشار و زند 

آرانه ها و  یه تا تمام 1149در سال  یعنيل حكومت خود يادر او. ق.ه)  1161 – 1149( نادر شاه افشار    

  . جاد آرد يا يیايدر یرويج فارس نين را گشود و درصدد برآمد در خلير بحريره ها از جمله مجمع الجزايجز

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

ه 1161شدن نادر شاه در سال  پس از آشته. بسازند  یآشت یج فارس آورده و شماريچوب و تخته به آرانة خل یآشت

ره شد ياز سرداران نادرشاه بر آشور چ یكيم خان زند يآر یران را فرا گرفت وليسراسر ا يیم شورش ها 1747ق 

به عمان  ید و آنان را سرآوب آرد وليجنگ ینونمه آيا راس الخيقواسم جلفا /جواسم  یو عرب ها يیايبا دزدان در. 

 11. ز گشود يرا ن ین نواحيد و ايو بصره لشكر آش

 

  بخش دوم    

  ر سه گانه يران بر جزايت ايحاآم یخينه تاريشيپ

ر يره ، جزاير جزيره همانند ساين سه جزيالد ايت آه هزاره دوم قبل از مانگر آن اسيانجام شده ب یخيتار یها یبررس

ن يز اين یدر دوران اسالم. بوده است  یرانيا یشده به جز قلمرو حكومت ها یان اداره ميرانيپارس توسط ا یايدر

ن يپارس ا یايدر در ها یران از جمله فارس بوده اند با ورود پرتغاليا یجنوب یالت هاير همواره جزو قلمرو و ايجزا

د نادرشاه افشار و يآزاد گرد یرانيا یروهايتوسط ن یره به اشغال آنها درآمد آه در روزگار شاه عباس صفويشد جز

 یاير دريز جزايشاه قاجار ن یت نموده اند و در روزگار سلطنت فتح علير اعمال حاآمين جزايزند به ا م خانيآر



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                   Info@persiangulfstudies.com 
 

فارس محسوب  یالت هاي، تنب بزرك و تنب آوچك و فازور جزو ا ی، هندوراب ین ، ابوموسيش ، بحريپارس مانند آ

االت ياز ا یبخش یره ابوموسيج فارس از جمله جزير خليز آرانه هاو جزاين یقمر یهجر 1263شود در سال  یم

ر يجزا ران بريا یخيت تاريت و حاآميبر مالك یخيق اسناد و آتب تاريدق یبررس. شد  یج فارس محسوب ميبنادر خل

 .آرد  ینم ید براحتيسه گانه ترد

   

  یره ابوموسيجز یخينه تاريشينام و پ

  

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

  . باشد ، باشم و بوم هست 

 یرانيش از اسالم شخص ايتوان گفت آه پ ین ميبنابرا،  ین موسيسرزم یعني یاست و بوموس یهم نام شخص یموس

ن يره از نام او مأفوز و به سرزميآرده و نام جز یو حكومت م یره زندگين جزيدر ا یاالصل معروف به نام موس

   13. معروف شده است )  یبوموس(  یموس

 

 

 

ر يهمانند سا یره بوموسيم جز. انجام شده تا آنون نشانگر آن است آه از هزاره دوم ق  یها یبررس:  ش از اسالميپ

ر يپارس و جزا یايدر. ان بوده استيرانيا یشده و جزو قلمرو شاهنشاه یان اداره ميرانيپارس توسط ا يیاير دريجزا

) م . ق  1165 – 1151( ناك ين شوشيلهك اير زمان سلطنت شژه ديان بويالميدر روزگاران ع یآن از جمله بوموس

  . ن سلسله بوديتحت تسلط ا

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

 یالتهاياز ا یكيبتدا جزو ن دوره ايپارس در ا یاير دريگر جزايبا د یره بوموسيجز. دا آرديپارس امتداد پ یايدر

در روزگار . از آرمان بود یانه و بخشيچهاردهم دولت ماد به نام درنگ) استان ( و سپس جزو تواپ  یجنوب غرب

ستون ، جزو استان يبه بيستون اول آت 6به موجب بند  یره بوموسيمله جزجپارس ، از  یاير دريان جزايهخامنش

  . پارس بوده است
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پارس ، تحت  یاير دريبنادر و جزا) م . ق  138 – 171( ژه در دوران سلطنت مهرداد اول يوان بيدر زمان اشكان

  . ن سلسله قرار گرفتيحكومت ا

ر خوره استان پارس ، جزو ياردش) شهر ( ران و آوره يپارس ، جزو قلمرو ا یاير و بنادر دريان جزايدر دوره ساسان

  . مروز بوده استيان نيپادآس

ار دور يشه در گذشته بسيران ، رير ايگر جزاي، تنب بزرگ و تنب آوچك همانند د یر بوموسيجزا ران بريت ايحاآم

اچه يج فارس در حكم دري، خل یو ساسان یان ، اشكاني، ماد ، هخامنش یالميع یدر دوران امپراتور. داشته است

 14 یرانيت اين دوران ، نظم و امنيدر ا. بوده است یاچه روميدر حكم در یترانه روزيبوده ، همچنان آه مد یرانيا

ا و سراسر آرانه يو ارتباطات شكوفا و پو یحاآم بوده است و در پرتو آن ، صلح ، آرامش ، بازرگان ین پهنه آبيبر ا

   15. ران بوديره هندم ، در قلمرو ايگرفته تا شبه جز یت آنونيج فارس از آويخل یجنوب یها

  از اسالم  س پ

ج يخل یآرانه شمال یتهاير شهرها و واليو سا یره بوموسيزگار خالفت عمربن خطاب جزه ق در رو 23در سال 

ج فارس توسط يخل یره هايان ، آرانه ها و جزيان و عباسيدر دوره حكومت امو. فارس به تصرف اعراب در آمد

  . شد یفرستادگان آنان اداره م

 

 

آرد پس از درگذشت  یه گذاريرا پا یرانين دولت مستقل ايستان نخستيدر س یث صفاريعقوب ليه ق  3در اواسط سده 

 یر آرانه هايفه بغداد به حكومت فارس ، بوشهر ، بنادر و جزايخل ین شد و از سويث جانشيبرادرش عمرول یو

   16. ديدمنصوب گر... پارس و  یايدر یو جنوب یشمال

را  یره بوموسيپارس از جمله جز یاير دري، فارس ، بنادر و جزا یلميد) عماد الدوله (  یه ق عل 323در سال 

تن  17سال ادامه داشت و  120سلطنت آنان . ديه در زمان عضدالدوله به اوج قدرت رسيحكومت آل بو. تصرف آرد

پارس در قلمرو  یايدر یر سراسر آرانه هايس ، بنادر و جزان مدت فاريدر تمام ا. دندين خاندان به حكومت رسياز ا

قاورد . افتنديان آرمان ، در آن منطقه حكومت يه ، سلجوقيپس از انقراض آل بو. ه قرار داشتنديآل بو يیو فرمانروا

از  پارس یاير دريو جزا یو جنوب یشمال ی، ابتدا آرمان ، هكران و فارس را تصرف آرد و سپس آرانه ها یسلجوق

  . ش و خوزستان را متصرف شدي،  ین ، بوموسيجمله بحر
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مه يرا ضم... ره يو غ یپارس از جمله بوموس یاير دريخود فارس و بنادر و جزا یورشهايمور گورآان در يت

ران يه ق آه در ا 873ج فارس را تا سال ير خلير جزايش و سايره آيان خراج جزيموريت. ش آرد يمتصرفات خو

  . آردند یفارس محسوب و وصول م یجزو ابواب جمع حكومت داشتند

  ه و قاجار يه و زنديه ، افشاريدر زمان صفو

 یبانه مالحان پرتغالصبه تصرف غا یج فارس از جمله بوموسير خليپارس ، جزا یايها به در یبا ورود پرتغال

له يها بوده به وس یال پرتغالر در اشغيآه جزا یك دوره طوالنيپس از  یدر روزگار سلطنت شاه عباس صفو. درآمد

  . ديآزاد گرد یرانيا یروهاين

الت دشتستان ، شولستان و يبه سمت حاآم ا یف خان دشتستانينادرشاه افشار ، لط یه ق از سو 1147در سال 

ر ، از جمله ير جزايش و سايره آيف خان ، جزيلط. ج فارس منصوب شدير خليآل سواحل ، بنادر و جزا یتانيآاپ

خ جابر هوله را شكست داد يد و شين لشكر آشيه ق به بحر 1149و در سال . ان خارج آردياغيرا از دست  یبوموس

  . نادرشاه فرستاد ین را برايد دژ بحريو آل

ت يحاآم... و  یره بوموسيج فارس از جمله جزير خليه ق بر سراسر فارس ، جزا 1179م خان زند هم در سال يآر

   17. نمود

 

 

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

ه ج فارس از جملير خليه ق آرانه ها و جزا 1263الت فارس محسوب آرد و در سال يجزو ا... آوچك ، خاور و 

   18. ج فارس شديالت بنادر خلياز ا یبخش یره ابوموسيجز

  

  بخش سوم 

  ران   يج فارس و ايخل یكيو ژئوپول یكيت استراتژيت و اهميموقع

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

 یدر ژئواستراتژ›› است  ینظام یژه استراتژيبه و یو استراتژ يیايوامل جغرافن عيعلم آشف روابط ب یژئواستراتژ

علم  یگر ژئواستراتژيشود به عبارت د یمطالعه م یآنها با استراتژو رابطة  یو انسان یعيطب يیايعوامل جغراف

 یژر ها ، استراتژاز استرات یرا به نظر بعضيز. است  یاستراتژ یو اجرا یريشكل گ يیايجغراف یربناهايمطالعه ز
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 یاستراتژ ینش و اجرايدر گز ینقش مؤثر یو انسان یعياعم از طب يیاير عوامل جغرافيقلمرو و انضاب نسبت ز

قدرت و  يیاين عوامل جغرافيروابط ب یك دانسته اند آه به بررسيرا تعادل ژئوپولوت یژئواستراتژ یبعض. دارند 

   19. پردازند  یم یاستراتژ

ژه يغرب وشرق به و ین منطقه برايت ايگمان حساس یدارد ب یگوناگون یج فارس جنبه هايك خليتژگاه استرايجا   

ن يبزرگ شده است آه برخورد آ یم آشورهايحضور مستق یران سبب آوشش برايا یانقالب اسالم یروزيپس از پ

   20. ن بود يجانش یرهااز سقوط ژاندارم منطقه و نبودن آشو یناش یاسيده سين پديسازد ، ا یم یز را شدنيآم

. ت دارد يج فارس حاآميك در تنگه هرمز و دهانه خليت ممتاز استراتژير برخوردار از موقعيجزا یران بر تعداديا  

ر عبارتند از ين جزايدارند ا یشتريت بيدهند اهم یل ميران تشكيا یدفاع یره قوميره آه زنجيان شش جزياز آن م

 یك منهنيگر قرار دارند يكدياز  یآه در فاصله نسبتًا آوتاه ینب بزرگ و ابوموسهرمز ، الرك ، قشم ، هنگام ، ت

ت تنگه آمك يران را در آنترل امنيا یكياستراتژ ید به درك برتريگر وصل نمايكدير را به ين جزايآه ا یفرض

  21. آند یم یشتريب

 

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

حل  یالت اعمال زور برايتضاد تما‹‹ شود  ین عبارت خالصه ميدر ا 22ر بوفر يبه تعب یاستراتژ. شود  یم

  ›› خصومت و اختالفات 

. است  یشرط اساس یگسترش استراتژ یست و در آن ، مجموعة فاآتورها برايرت نش جدا از قديل گراين ميا   

  23. ت است يابد حائز اهمي یآن سبط م یآل یريو جهت گ یك استراتژيآه در آن  ین محليبنابرا

نگ پنگ ين مانند توپ پياگر سطح آره زم: د يگو ین مينو یاسيس یايپژوهشگر و پدر جغراف›› ژان گوتمن ‹‹    

ك يت ژئوپولتين الملل و اهميو رابط ب یاسيس یايچون جغراف یمباحث. گوناگون بود  یها یو بلند یف و بدون پستصا

البته . شود  یا محسوب ميك مهم دنياز مناطق استراتژ یكيج فارس يمنطقه خل. ز وجود نداشت يك مناطق نيو استراتژ

شناخته شده و مورد قبول  یست بلكه از قرن ها قبل امرين ديجد یك مسئله ايك و استراتژيتيت ژئوپوليت و اهميموقع

از جهان آن زمان  یت آبراه بر بخش عمده ايران با استفاده از اهميهخامنش ا یچنانكه امپراتور. عام بوده است 

س يانگل یج فارس شاهد حضور و تسلط دولت استعماريز خلير نياخ یدر قرنها. آرد  یم یاساالريو در يیحكمفرما

 یتنامة پطر آبر برايژه به استناد وصيبو – یتزار یروسها ینه و استعماريريد یاست هايآنجا و ضمنًا تداوم س در

  . ك آن است يژه استراتژيت وياز اهم یحاآ یج فارس بوده است آه همگيگرم خل یبه آبها یابيدست
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شكل آه  یاست هالل یهرمز گذرگاهتنگه . ج فارس وجود تنگه هرمز است يك خليت استراتژيل اهمياز دال یكي   

ره هنگام در ين جزيما ب یفرض ین تنگه شامل خطينقطه شروع ا. آند  یعمان متصل م یايج فارس را به دريخل

 یفرض یبه خط) عمان  یايدر در( آن  یانينقطه پا. خ مسعود درغرب رأس مسندام است يران و رأس شيسمت ا

 24)  يیايل دريما 5/52( لومتر يآ 96در ساحل عمان به عرض ›› به رأس الد‹‹ ن دماغة آوه در ساحل و يماب

  شود  یم یمنته

ك يو استراتژ یت اقتصاديبزرگ اهم یابرقدرتها و قدرتها یاست آه برايتنگه مهم دن 11از  یكيتنگه هرمز     

لسندب ، بسفر و داردائل از ك ، جبل الطارق ، باب ايدا ، دور ، موزامبيفلور ین تنگه همچون تنگه هايا. ار دارد يبس

  ران بر ين، اياعالوه بر رود یمهم جهان به شمار م یآب یگذرگاها

  

  

››  یقوس دفاع‹‹ ره آه يان شش جزيدر آن م. ت دارد يت و حاآميك در تنگه هرمز مالكير استراتژياز جزا یتعداد

هرمز ، الرك ، : ب عبارتند از ير به ترتين جزايا. برخوردارند  شتريك بيت استراتژيدهند از اهم یل ميران را تشكيا

   25. گر قرار گرفته انديكدياز  یآه در فاصله نسبتًا آوتاه یقشم ، هنگام ، تنب بزرگ و ابوموس

ران يا یاسالم یجمهور یبرا یو ارتباط ی، صنعت یتماع، اج یل گوناگون اقتصاديج فارس به داليد گفت خلياما با    

ر ير تأثيز زيگر را نيد ین جهت جنبه هايبرخوردار است و به هم یژه ايك ويتيگاه ژئوپوليت بوده و از جاياهم یدارا

  . قرار داده است 

رادر  يیها یگرگونك جهان ديران مرآز آانون قدرت ژئوپلوتيدر ا یبهبعد با انقالب اسالم. ش.ه 1357از سال    

 یر آرده بود به طور نمونه جمهوريتغ یاين مرآز جغرافيمسائل مربوط به ا یرا تمامين مسائل به وجود آورد ، زيا

ران در يك ايران قرار گرفته بودند و آثار ژئوپلوتيا یر انقالب اسالمير تأثين زيشيپ ین ، شورويمسلمان نش یها

   26. شد  یمنطقه آشكار م

  

  ج فارس يك خليتيوپولمنطقه ژئ

 ج فارس مدل منحصر بهيهستند خل يیانه قابل شناسايبه اصطالح خاورم یان محدودهايآه در م یان مناطقيدر م   

ر منطقه يك زيج فارس را يخل یمه جنوبيتوان ن یم یآه به لحاظ منطق یدر حال. ك است يتيك منطقه ژئوپولياز  یفرد

ن يا. ط متجانس است يك محينفسه  یج فارس فيك خليتيمنطقه ژوپول. د يست ناماز جهان عرب آه از آن بزرگتر ا 27
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 ین حال دل مشغوليدر ع یگر متفاوتند وليكدياز  یفرهنگ یجنبه ها یاست آه از لحاظ برخ يیمنطقه شامل ملت ها

،  یبستان صعودران ، عراق ، عريرنده اين منطقه در برگيا. دارند  یمشابه یك و اقتصادي، استراتژ یاسيس یها

  . ن است ي، قطر و بحر یت ، امارات متحده عربيعمان ، آو

 

ن منطقه يم از ايقد یايبزرگ دن یرا راههايم قرار داده بود زيقد یايج فارس را در قلب دني، خل يیايت جغرافيموقع   

ن مورد افزوده يآه به ا یگريعامل د. افتن منطقه شده است يت يه باعث اهمياول ین عامل از دوران هايگذشتند و ا یم

 یقدرت ها یك آن برايت استراتژيت آرد اهميك جداگانه تقويتيك منطقه ژئوپولين منطقه را به عنوان يا یژگيشد و و

 ان قرن ياز پا یب خارجيرق

 

 ین نكته پيها و روسها هر آدام به ا يیايتانيها ، بر یها ، فرانسو یها ، هلند یالبوده است ، پرتغ یالديپانزدهم م

با شكست فرانسه در جنگ . است  یشان در شرق زرورياستعمار یاست هايسين منطقه برا يبردند آه تسلط آنها بر ا

 یاسيط سيمح. ل شدند ينطقه تبددر م یاصل یها به رقبا یران و وهابي، ا یه ، عثمانيا ، روسيتاني، بر یناپلئون یها

ستم را پوشاند در يا آه عمده قرن نوزدهم و بيتانيژه بريو                     ن قدرتها به يك از ايله هر يجاد شده به وسيا

خود را به  یستم جايمه اول قرن  بيبود و در ن يید در حال شكوفايتجارت مروار   د و يآه با ص یات اقتصاديآنار ح

نان آن را منطقه يتوان با اطم یل شدند آه ميتبد یزيط متمايك محيبه اجزا و عناصر  ید نفت داد همگاقتصا

   28. د يج فارس ناميك خليتيژئوپول

ط الزمه يشرا یو مذهب ی، تعداد نفوس وحدت مل یني، وسعت سرزم يیايت جغرافيل دارا بودن موقعيران به دليا  

 یا آشتين رزمنا و يپارس نه تنها داشتن چند یايدر در يیايت دردرور از قمنظ. را دارد  يیايل قدرت دريتحص

ن يچنان آه در آوتاه تر. است  يیايك قدرت دريساخت  یبرا یط موجودية شرايآل یاست ، بلكه سازمان ده یتجارت

زات يو تجه يیايم دريمتشكل آند آه در برابر ناوگان عظ يیرويج مردم ، نيران توانست با بسيزمان ممكن دولت ا

 يیايك قدرت دري یدارا یتواند بدون برنامة درست اقتصاد یك قدرت نمي یاز طرف. شرفته آنان عرض اندام آند يپ

   29.  یك منطقه اقنصاديپارس به  یايل دريو تبد يیايد مگر ارتباط دريآ یباشد و آن به دست نم

الد يش از ميج فارس در دوران پيخل یجنوب یآرانه هات عمده عربها در نآه نشان دهنده سكو یگواه یخيز نظر تار 

االصل هنوز  یرانين ايساآن. شود  یپارس شمرده م یامپراتور ین منطقه ، جناح جنوبيا یست تماميباشد در دست ن

مهاجرت عربها به . ن وحا وجود دارد يژه در شمال مسندم و در مناطق بحريبه و یجنوب یاز آرانه ها يیدر بخشها
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ال يگر در منطقه استيان ديبر اد) اسالم ( د يش جديآه آ یاز هنگام. ش از ظهور اسالم آغاز شد يپ یانه ها اندآن آريا

  . آغاز شد  یو جنوب یشمال یج فارس در آرانه هايژه خليك جامعه ويش يدايان پيافت جري

ن منطقه آمك آرد يا یاسيز سيهماهنگ و متما یژگيم ويبه تحك یالديآه از اواخر قرن پانزدهم م یگريعامل د   

ها  و روسها هر  یها و فرانسو یها ، هلند یپرتغال. ب بود يرق يیاروپا یان قدرتهايك آن ميت استراتژيش اهميافزا

. ص دادند يتشخ ین ضروريخود در خاور زم یاستعمار یاست هايس ین منطقه را در راستايك نفوذ و سلطه بر اي

30 

 

  بخش چهارم   

  :ر سه گانه يمسئله جزا

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

انگلستان از  یاقدامات استعمار ن با دخالت ويه مسئله بحرير ، شبين جزايران بر ايت ايت و حاآميمسئله مالك. دارند

ز يران نين مشكل ايمنشآ ا. ران را گرفتار خود آرديمهم ، دولت ا یك مسئله ارضيقرن نوزدهم به بعد به عنوان 

به گواه اسناد و شواهد . ر آن بوديناپذ یريگسترده و س یگر دولت انگلستان و منافع استعماريمشكالت د یاريهمانند بس

ت يت و حاآميس در مالكيم انگليمستق یكات و مداخله هايش از تحريره از قرنها قبل تا پيسه جزن يموجود ا یخيتار

اعمال  یره ابوموسيبر جز یران بدون وجود معترضيدولت ا 1887چنانكه تا قبل از سال . ران قرار داشتيت ايدول

   31. دش یبندر لنگه محسوب م یوال یره مذآور جزو قلمرو حكومتيآرد و جز یت ميخاآم

كات و مداخله ها باالخره يك سلسله تحريرو ير سه گانه را اشغال آرد ، سپس پيجزا 1891انگلستان در سال    

خ تا يره برافرازد و از آن تارين جزيب آردند آه پرچم خود را در ايارجه را ترغشخ يش 1904ها در سال يسيانگل

   32. در شدنين جزايران بر ايت ايحدود هشتاد سال مانع حاآم

خش منصف  یره قشم و در بخش شماليجز یجنوب غرب یلومتريآ 31بزرگ حدود ) ا ُتمب ي(  33ره تنب يجز   

ن نقطه آن يران قرار داشت و در حال حاضر بلندتريساحل ا یلومتريآ 45ره در ين جزيا. ج فارس قرار دارديخل 34

 140فاصله تنب بزرگ از تنگه هرمز حدود  35. باشد ین ميريرسد و فاقد آب ش یمتر م 150ا به ياز سطح در

اد يز يیآن بتنها یكياد است لذا ارزش استراتژين چون فاصله تنب بزرگ از تنگه هرمز نسبتًا زيلومتر است ؛ بنابرايآ

. شود یمحسوب م یران حلقه مهميا یره دفاعيدر زنج یك منطقه ايت استراتژيت و موقعياز نظر اهم یست ولين

 یله بنيآه اصالتًا از قب يیان اهل بندر لنگه و عربهايرانياست از ا یبيآن ترآ ینفر بوم 400ره حدود ين جزيت ايجمع
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 11و مساحتش خدود ) لومتر يآ 2/4( متر  4200است آه قطر آن حدود  یره ايره دايشكل جز. هستند یناس دوب

   36. لومتر مربع استيآ

آه  يیخشك است با تپه ها یره شنزاريسطح جز. ل قطر دارديم مايره شكل است و حدود دو نيبًا دايره تقرين جزيا   

هموار است و  یبزرگ در بخش جنوب تنب. متر ارتفاع دارد 53است و  ین نقطه آن در بخش شمال باختريبلندتر

ن يدر ا يیصحرا یعلفها و بوته ها. د جستجو آرديبا ین بخش از آرانه جنوبيره را در اين لنگرگاه جزيمناسب تر

تنب بزرگ وجود داشت آه  یدو چاه آب در بخش جنوب. رسد یم یمحل یدامها یره به مصرف چرايبخش از جز

   37. شود ین ميم تآمره قشيره از جزين جزيدن ايآب آشام. ده انديسالهاست خشك

ره در ين جزيا یجنوب غرب یا ارتفاع دارد و در قسمتهايمتر از سطح در 53ره تنب ين نقطه جزيمرتفع تر    

موج شكن  یره داراين جزيا. وسته انديابان و جاده به هم پين خياز از راه چند یمسكون یسواحل آن ، خانه ها یكينزد

ره معدن خاك ين جزيدر ا. آنند ید امرار معاش ميو مروار ید ماهيه از صرين جزيا یمردم بوم. و لنگرگاه است

   38. ز وجود دارديسرخ ن

فاصله آن از بندر . قرار دارد) ج فارس يبطرف درون خل( غرب تنب بزرگ  یلومتريآ 13تنب آوچك در فاصله    

آسلومتر  150تا تنگه هرمز حدود  لومتر ويآ 80) ره حمرا يجز( مه يرآس الت یلومتر و تا آرانه هايآ 45لنگه 

تپه آوچك  یبه معن یش تنگستانيشود آه به گو یخوانده م» تنبو « با » تنب  یبن«  یره به زبان محلين جزيا. است

 یست و پهنايشتر نيلومتر بيآ 85/1ن اضالع مقابل آن از حدود يشكل است آه فاصله ب یبًا مثلثيره تقرين جزيا. است 

ن يدر ا 39. لومتر مربع استيآ 2لومتر و مساحت آن حدود يك آيآمتر از  ینقطه در بخش جنوبن يع تريآن در وس

دو . اه رنگ و در دهانه تنگه هرمز قرار دارديس يیتپه ها یآنند و دارا یست ميز يیايدر یره هزاران پرستويجز

مه تصرف شده سپس در يالخ ن رآسيخ نشيره تنب بزرگ و تنب آوچك تابع بندر لنگه بوده آه بعدًا توسط شيجز

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

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

   40. ج فارس قرار دارديمنصف خل

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

  : د يگو ینگونه ميا

دارند و مربوط به  یرانيا یتنب بزرگ و آوچك آه نام یم به نامهايديره رسيدو جز یكيه ما به نزديفور 20روز     

   41. باشند یع مزريلم  يیپاره خاآها ره هاين جزيا. هستند یرانيبخش ا
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ج يران را در دهانه خليدفاع ا یر فرضين حلقه زنجياست آه آخر یره در خط طولين جزيتر یغرب یره ابوموسيجز   

 64و حدود  یريره سيشرق جز یلومتريآ 57بندر لنگه و  یلومتريآ 67ره در ين جزيا. دهد یل ميفارس تشك

  . ره تنب آوچك قرار دارديجنوب جز سحرانه شارجه و در یلومتريآ

  

بشكه نفت از آن  100000انه يشود و سال یج فارس محسوب ميره خلين جزيتر یبًا مرآزيتقر یابوموس رهيجز

 42. شود یاستخراج م

آب  یره داراين جزيا. لومتر مربع استيآ 12لومتر با مساحت يآ 5در  4 و ابعاد آن حدود یبًا لوزيشكل آن تقر    

له ياز قب يیان اهل بندر لنگه و عربهايرانياز ا یبيساآن دارد آه ترآ یت بومينفر جمع 600ن بوده و حدود يريش

  . سودان در شارجه هستند

 یعنيره ين نقطه جزيبه بلندتر یر بخش شمالافته تا سرانجام ديش يشمال افزا یبه سو یره بوموسيجز یهايو بلند یپست

بًا يره تقريجز یمه جنوبين 43. متر ارتفاع دارد 110ره رنگ حدود يشكل و ت یمخروط ین بلنديا. رسد یآوه حلوا م

  . مسطح است

 یم بشمار یآشنا در ابوموس ینخلستان از چشم اندازها. شود ین ميبًا از چند حلقه چاه تآميره تقريجز یدنيآشام ب آ

  . ديآ

در اواخر قرن نوزدهم از  یاز بهره بردارين امتياول. ر خاك سرخ آن شناخته شده استيژه بخاطر ذخايبو یابوموس   

از  ینفت ابوموس. ان بندر لنگه داده شدياز بوم یكيتر به يل 250از ساالنه يلنگه در برابر حق امت یخ قاسميش یسو

شرآت نفت و گاز  یمبارك از سو یت توسط سه حلقه چاه در حوزه نفتج فارس برخوردار اسيت در خليفين آيبهتر

د نمود و قرار شد ييآن را تآ 1971ران در دسامبر ياز آن را اعطا آرده بود و ايشارجه امت. گردد یه ميته 44وتس يب

   45. م گردديتقس یران و شارجه بطور مسوايان ايم یآه درآمد بهره بردار

له يو اآثر آنها بوس. ران مشغول بكارنديت ايره تحت حاآمين جزيا یرانيفر در طرف ان 2000هم اآنون حدود    

تماس . د به تعداد مذآور افزوديز بايره را نين جزيمستقر در ا یپرسنل نظام. بندر عباس استخدام شده اند یفرماندار

ه يتصف یاز آار افتادن آارخانه هامانند  یدر مواقع اضطرار یره آم است ولين جزيا یو شارجه ا یرانيان مردم ايم

 یغرب ن قسمتيآاال و مسافر يیجابجا یدو بار برا یبنام خاطر هفته ا یق آوچكيقا. آنند یگر آمك ميكديآب به 

 46آند یره و شارجه تردد ميجز
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  بخش پنجم

  :  یدگاه حقوقير از ديت جزايوضع یبررس

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

 یل و امارات عربيقبا یو واه يیت ادعايمآمًا به نام حاي، تنب بزرگ و آوچك را مستق یري، س یهنگام الرك ابوموس

وزارت  یك نقشه رسميا و از جمله يتانياز دولت بر یمه رسميو ن ینقشه رسم 23اما . غال آرده خود اشيتحت الحما

ن شاه يس به ناصرالدير مختار انگليتوسط وز 1888متر مربع آه در سال  16به ابعاد  1886ا مورخ يتانيجنگ بر

  . د آرده استيير رسمًا تآين جزايران را بر ايت ايت و حاآميم شده مالكيتقد

از دو برابر عرض  ین اصلير و سرزمين جزايآه فاصله ب ین نكته قابل توجه است ، در مواردير ايا در مورد جزاام

. ن خواهد شدييره تعين جزين جزر ايخط پست تر یره بر مبنايهر جز ینيسرزم یايتجاوز آند ، در ینيسرزم یايدر

ره و يجز ینيسرزم یده از آبهايپوش ین اصليمره و سرزين جزيواقع ب یآه آبها ینصورت ، در مواردير ايدر غ

 ین اصليره را به سرزميجز یم آبهايم خطوط مبدآ مستقيمجاز خواهد بود آه با ترس یباشد دولت ساحل ین اصليسرزم

قرار ) ن يسرزم  يیايدورتر از دو برابر عرض در( ره دور از ساحل يگر چنانچه جزيبه عبارت د. ديمتصل نما

خواهد بود اما ... ) و منطقه نظارت و  ینيسرزم یايدر(  يیايمناطق مختلف در یراف خود داراگرفته باشد در اط

م به يك خط مستقيره را توسط يجز ید آبهايبا)  ینيسرزم یايآمتر از دو برابر عرض در( ك ساحل باشد ياگر نزد

  47. متصل آرد ین اصليسرزم

ر سه گانه يمسئله جزا یاثبات حقوق یل خوب براياز دال یكين يا یاسيآارشناس علوم س )روح اهللا پورطالب(به گفته 

 یشرفت سالح هايرسد در حال حاضر با پ یل ميما 200تا  ینيسرزم یايا عرض دريدن یشتر آشورهايدر ب. است

ن عرض يد ايل اعالم آرده بود بايما 12 ینيسرزم یايعرض در آه  1361ران آه در موضوع به سال يا یجنگ

ر نداشته ين جزايبر ا يیج فارس ادعايحوزه خل یگر آشورهايدهد تا د شيل افزايما 200خود را به  ینيسرزم یايدر

  . باشند

. جاد شوديا یه ايآوچك ، اتحاد ین هاير نشين اميقرار شد ب 1968ج فارس در يپس از اعالم خروج انگلستان از خل

ن دست يت خود بر بحريحاآم یادعاران از ين ايهمچن .ر نبوديران امكان پذيه مزبور بدون موافقت ايس اتحاديتآس

تصرف . ران درآمديو دهانه تنگه هرمز مجددًا به تصرف ا یر تنب بزرگ و آوچك و ابوموسيبرداشت در مقابل جزا

 –ن دولت انگلستان يب یباتيترت ین امر بطور آليد در ايگرد یارجه عملخ شيبه موجب موافقت نامه با ش یابوموس



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                   Info@persiangulfstudies.com 
 

ون يل فدراسينگونه توافقها بود آه تشكيو فقط پس از ا) در مورد تنب ها ( مه يران و حاآم شارجه و رآس الخيا

ا پس از خروج ج فارس ريت خليران در آن زمان تعهد آرد آه حفظ امنيبعالوه ا. ر شديامكان پذ یامارات متحده عرب

   48. رديبه عهده بگ 1971انگلستان در سال 

 ید ادعاهايران در واآنش به تجديوزارت امور خارجه ا 1894م آه در سال ينيب ین سال قبل ميبه چند یاما با گذر   

ر فهرست ين جزايران بر ايت ايدر باره حاآم یشرح مفصل و مستند یريو س یر ابوموسيا نسبت به جزايتانيبر

ن يا یريگين نامه پيآرد آه ا یمستند جمع آور یات آنها در نامه ايمال یوه اداره و جمع آوريآنها ش یرانيآمان احا

 یستم و هم زمان با تالش هاين سده بيآغاز یدر سال ها. ان سده نوزدهم متوقف آرديتانبا تا پايبر یادعا را از سو

ك دهانه ير استراتژيم گرفت آه جزايا تصميتانيارت خارجه برج فارس وزيبه خل یابينفوذ و راه  یه برايدولت روس

ج يا در هندوستان و خليتانيبر یبه آارگزار 1902ه يژون 14ن تصمبم در يهرمز را به تصرف خود درآورد و ا

ب تن یر ابوموسيا بودند عوامل استعمار جزايتانير قشم ، هنگام ، الرك در اشغال بريآه جزا یدر حال. فارس ابالغ شد

در تنب آوچك  1908خ را در سال يو پرچم ش. خ شارجه اشغال آردنديبه نام ش 1903را در سال  یريبزرگ و س

ن آوردن و ييد دستور پايد یريو س یره ابوموسيخ شارجه را در جزير گمرآات جنوب آشور پرچم شيمد. افراشتند

   49. درا مآمور حفاظت از آن آر یران را داد و دو تفنگچيافراشتن پرچم ا

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

ن الملل يدگاه حقوق بيژه از ديبه و ین به روش حقوقيره ها و همچنيران در جزيآارآنان دولت و برافراشتن پرچم ا

. ج فارس را ترك آنديم گرفت خليتصم یالديم 1968ه يهم ژانوا در شانزديتانينكه بريتا ا. واآنش نشان داده اند

ن الملل نسبت به آنها يه حقوق بيران بر پايا یخيحقوق تار یتنب و ابوموس یره هايبازستاندن جز یل براين دليمهمر

گزارشات و  ا شامليتانيدر اسناد و مدارك دولت بر. ران بوديت ايدر حاآم یالدير تا آخر سده نوزدهم ميرا جزايبود ز

 یروينن يجنگ و خارج و همچن یوزارتخانه ها یآه از سو یمه رسميو ن یرسم ینقشه ها یرسم یه هاينشر

ران يبه ا یب و بوموسر تنيه شده تعلق جزايته یالديم 1902تا سال  یس هند و شرآت هند خاوريدولت انگل يیايدر

  . د قرار گرفته استييمورد تآ

رفت آه يم انگلستان پذ 1971ره ها سرانجام در سال يبازگرداندن جز یران برايسال تالش دولت ا 68پس از    

بنام  یدر آن زمان دولت. ران بازگردانده شونديره ها به اين جزيژه ايمان ويو بستن پ یقانون یچارچوب توافق ها

مه بود و بازگشت يشارجه و رآس الخ ین هاير نشيم اميا قيوجود نداشت و انگلستان سرپرست  یمتحده عربامارات 

 یقانون یبه گونه ا ین رو امارات متحده عربين الملل بوده است به هميه حقوق بيو بر پا یران قانونيره ها به ايجز
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ران يبه ا یوه قانونيافتن دولت امارات متحده به شيت يش از موجوديرا داشته باشد آه پ ینيسرزم یتواند ادعا ینم

بر . روشن شده است یقانون یل امارات به گونه ايش از تشكيمورد ادعا پ یره هايآار جز یسعن. بازگردانده شده است

ت خود يحاآم 1350آذر  4/ م  1971نوامبر  25ادداشت تفاهم ي یتوانست در اجرا یران ميه سازش بدست آمده ايپا

ا به شارجه و رآس يتانيبر بر یليمان تحت الحمايان زمان پيش از پايدو روز پ. ردير سه گانه را از سر بگيابر جز

سال از اشغال  68و تنب بزرگ و آوچك پس از  یبوموس یره هايجز 1350آذر  9/  1971نوامبر  30مه در يالخ

   50. ن بازگردانده شونديرون آمد به هميب

ها ،  یآه پرتغال يیموافقت نامه ها یم در تمام 1560تا  1507آه از سال  یجه آه تمام اسنادن نكته قابل توياما ا   

ج يگر در خليد یران و آشورهايبا ا... ها و  یها ، آلمان یكيها ، بلژ یها ، فرانسو یسيها ، انگل یها ، هلند يیاياسپان

 ین موافقت نامه چند جانبه و مهمينخست. ده استج فارس استفاده شيل خليفارس بسته شده همه جا از نام درست و اص

 یج فارس بسته شده و ضمن آن عرب ها بطور رسميخل یجنوب یخ ها و عرب ها آرانه هايها و ش یسين انگليآه ب

  . ه ش است 1199/ م  1820ه يژانو 8برعهده گرفتند، موافقتانه  یتعهدات

ده يج فارس رسيخل یجنوب یعرب آرانه ها ینفر از رؤسا 11و  یسير انگليژنرال آا ین موافقت نامه آه به امضايا

به  یده و در متن موافقت نامه هرگاه اشاره ايم گرديج فارس تنظيابل عرب در خليبا ق یاست با عنوان قرارداد آل

   51. ده انديج فارس ناميران شده است آن را خليجنوب ا یايدر

ج يالخل یدر متن عرب یآه عرب ها هم شرآت داشته اند حت يیمه هاموافقت نا یز در تمامين زمان به بعد نياز ا   

   52. نوشته اند persian Galf یسيو در متن انگل یالفارس

 

 یران ، استدالل هاينده شد مطبوعات اران برگرداير به اين جزايت اين مسئله آه اتفاق افتاد و حاآميا یدر ابتدا 

ن الملل در يهان بيمثال آ یدادند ، برا یر ارائه ميران نسبت به جزايت مسلم و بالمنازع ايدر خصوص حاآم یمحكم

  د يافزا یران را مطرح نمود و ميت ايدر مورد حاآم یاستدالل حقوق 1970مه  30شماره 

سال قبل  80حدود . ن آشور بوده اندينفك ايشه جزو اليتعلق داشته و هم رانيش به ايپ یر از دورانهاين جزايا«     

ر آنها يران بر جزايت اياز اعمال حقوق مسلم حاآم یريبا جلوگ یستياليا با در نظر گرفتن مالحظات امپريتانيدولت بر

  53.ران جدا آردين ايو موقت از سرزم یر قانونيرا به طور غ

ن يا یز ويبه آنها اشاره آرده بود و پس از آن ن 1970ود آه شاه قبًال خود در سال ب ین استدالل ها تكرار نكاتيا

  . س اظهار داشت يسفر به سو یط 1971ه يل فوريدر اوا یمثال او در مصاحبه ا یاقباجات را تكرار نمود برا
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ن يم آه ايار داريدر اخت یگريا و اسناد ديتانيبر یا دارايوزارت در یر به ملت تعلق دارند و ما نفت هاين جزايا«     

خواهم  یم چون من نميشو یر ما به زور متوسل ميبازگرداندن جزا یدر صورت لزوم برا. آند یق ميمطلب را تصد

   54» . شاهد به حراج رفتن آشورم باشم

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

  . ر سه گانه ارائه داده بودنديت جزايبر وضع یخود را مبن یصحبت ها یجداگانه ا

  : ج فارس گفت يك خلير وقت به مردم بندر عباس ، بندر استراتژيدا نخست وزير عباس هويام 1971ژوئن  27در 

آشور  یاتيح یرنده راههاير گرا در بيتفاوت باشد ز یج فارس بينده خليتواند نسبت به آ یچ وجه نميران به هيا   

ن اهداف اگر نتواند مسئله را از يل به اين یازمند است و براير نين جزايت خود به ايت و موقعيامن یران برايا. است

  . ديز حل و فصل آند با تمام توان خواهد جنگيق مسالمت آميطر

عناصر  یتهاير با جلب توجه به فعايسبت به جزاران نيت ايد بر حقوق مالكي؛ قبًال با تآآ یر زاهدير خارجه اردشيوز  

. دي، درعدن نگاه آن ینيچ یست هايبه آمون : را ابراز نمود  یمشابه ا یها یج فارس نگرانيست در جنوب خليآمون

ر يل زيران بنا به دالين ايبنابرا. لطمه خواهد خورد)  یغربو  یمنطقه ا( ه منافع ما ير از دست بروند آلين جزاياگر ا

 .باشد یم) در صورت لزوم ( ر يمصمم به تصرف جزا

 یران برخالف عربستان سعودياست و ا یران ضروريا ین آبراه در همه زمانها برايدر ا یرانيآشت یآزاد -1

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

اش در خارك و نقاط  یسات گسترده نفتيخود و محافظت از تآس يیايازمند استخراج نفت از منابع دريران نيا -2

  55. باشد ین آبراه ميخود در طول ا ینفت یگر همچون محموله هايد

ه فارو ، قشم ، هنگام ، ا و آوچك به همر ، تنب بزرگ یر ابوموسيح آنم جزاين تصريد چنين بخش بايان اياما در پا   

  . دهند یل ميج فارس تشكيران را در خليت اير تحت حاآمياز جزا یالرك مجموعه ا

ران بوده يوخ منصوب و خراجگذار دولت اين شيوخ لنگه بوده آه ايدر اداره ش) ه ق  1160(  1780ر از ين جزايا

بر . ره را در دست داشتيبوشهر خود اداره امور سه جز یز والين)  1888 – 1903(  1281تا  1267از . اند

. ران نشان دادنديا یره را به رنگ پرچم مليهر سه جز یرسم یا در تمام نقشه هايتانين اساس بود آه مقامات بريهم

ر يوز 1888ه آرده و در يته)  1266(  1887ا در يتانيآه شعبه اطالعات وزارت جنگ بر یبخصوص در نقشه ا

ن يا یجنبه آامًال رسم. ن امر آامًال مشخص استيران رسانده بود ايا در تهران آن را به دست حاآم ايتانيرمختار ب

آند آه  یا و ثابت ميتانيه برياست بر بطالن نظر ید برهان قاطعيد چاپ آن انجاميآه به تجد ینقشه و اوضاع و احوال
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وزارت خارجه  یبكت مشاور حقوق یوانگه. نبوده است بدون صاحب و قابل تملك ینير در آن زمان ، سرزمين جزايا

در  1260 – 1267 یر طين جزايح آرده آه اين نكته را تسريا)  1313(  1935به سال  یانگلستان در گزارش

  . ران بوده استيت مطلق ايحاآم

، تحت عنوان مرور زد يت خود برخير با حاآمين را در تملك داشته به مقابله با اعمال مغايآه سرزم یچنانچه دولت

اشاره  یرانياز اقدامات مقامات ا یسته است به بعضينجا شايدر ا. ت حاصل نخواهد شديدر حاآم یرييزمان مملك تغ

ر يساآنان جزا یقرار گرفته و برا یمات آشورياز تقس یر جزويوان ، جزايا یرسم یآنم ف از جمله در نقشه ها

 یبه آنجا فرستاده م یو برگه صندوق اخذ رآ یخابات ، اوراق انتخاباتن هنگام انتيهمچن. شناسنامه صادر شده است

 56. خود دارد ینظر نكردن از ادعاها ران در صرفين اقدامات همه داللت بر قصد ايا. شود

 

  بخش ششم 

  ر سه گانه يران بر جزايت ايمالكبر اثبات  یخيو تار یل حقوقيدال 

ن ، قطر و عمان آه يمتحده ، بحر یت ، امارات عربيعربستان ، آو –ج فارس يخل یهمكار یعضو شورا یآشورها

ن ير سه گانه و اسناد ايران بر جزايا یت قطعياز حاآم یرسد بخوب یسال نم 100ك از آنها به يچ يل هيسابقه تشك

ن يرا داشته باشند آه ا یتوانند تصور روز یش هم نميذهن خو ین افقهايدر دورتر یتت بالمنازع باخبرند و حيحاآم

اساس هرچه باشد احتمال  یو ب یواه ین ادعايزه آنها از تكرار اين انگيبنابرا. دا آنديپ ین خدشه ايت آمتريحاآم

  . ست يپس ماجرا چ. ستيران نيت ايره از حاآمين سه جزيخروج ا

  . دهد اشاره آرد یر سه گانه را نشان ميران بر جزايا یت قطعيآه حاآم ید اسانديال ابتدا بان سؤيپاسخ به ا یبرا

 یمانده و در آنها از تمام یح بر جايالد مسيونان باستان قبل از ميآه از دوران  یمتعدد یعالوه بر نقشه ها )1(

 ینقشه ها یز تمامير نياخ یاد شده است ، در سده هايران ين اياز سرزم یج فارس به عنوان بخشير خليجزا

ه شده وجه يته... ا و يه ، پرتغال ، اسپانير انگلستان ، فرانسه ، روسينظ يیآشورها یآه از سو یرسم

ره تنب بزرگ و آوچك و يج فارس از جمله سه جزير خليجزا. شوند یم ینگهدار یعنوان اسناد رسم

ش از دو سده در منطقه حضور يس آه بيانگل از جمله دولت. ران دانسته اندياز خاك ا یرا بخش یابوموس

ه ياز منطقه ته ینقشه رسم 23ر بوده است ، در مجمع يران درگيوقت ا یز با دولتهاين یداشته و در موارد

  . ران استير سه گانه متعلق به ايآنها بدون استثناء جزا یآرده آه در تمام
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 یوابسته به دولت استعمار یهند شرق یآمپان یاز سو 57بروآس .  یب.  یتان جيآاپ 1830در سال  )2(

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

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

ن نقشه در يه ايته یسال برا 12ك به يان بروآس نزدتيآاپ. م شده استيران ترسيبه رنگ خاك ا یابوموس

 . ج فارس بوديمنطقه خل

هنل در نقشه . شود یج فارس مين حدود آشورها در خلييس مأمور تأيدولت انگل یساموئل هنل از سو 1835در سال 

 آند آه یم ميج فارس ترسيخل یدر آبها یك خط فرضيخود 

 

 . ران دانسته شده استيقرار داشته و متعلق به ا ین خط فرضي، ا ی، شمال یر سه گانه در قسمت فوقانيجزا )3(

رد و پس از مذاآره يگ یم یت او را پين ساموئل هنل مأمورين جانشيسرگرد مور 1836ه سال بعد يدر ژانو )4(

ر سه ين نقشه جزايدر ا. آنند یه ميده بود را تهيد آنها رسييآه به تأ ینقشه ا یج فارس نقشه ايوخ خليبا ش

 . ران قرار گرفته استياز قلمرو ا یشتريگانه در عمق ب

ر يآند آه در آن جزا یه ميج فارس تهياز منطقه خل یگر نقشه ايس بار ديانگل يیايدر یروين 1881در سال  )5(

 . دارند یران رنگ مشتريسه گانه و خاك ا

ه آرده و يران تهير و خاك ايكان جزايران را با رنگ پيس نقشه ايره اطالعات دولت انگليدا 1886 در سال )6(

 . شود یل مين شاه تحويس در تهران به ناصرالدير مختار انگليوز ین نقشه از سويژوئن همان سال ا 12در 

دهد  یگهاوس آلمان مرا به ون یابوموس –از استخراج خاك سرخ سنگ آهن يران امتيدولت ا 1908در سال  )7(

س در اعتراض يدولت انگل. آند یوان اعتراض ميروابط خود با آلمان به ا یرگيل تيس به دليآه دولت انگل

. ران يت ايد بد حاآميتأآ یعنياست  یسيانگل یشرآت ها یاز استخراج خاك سرخ برايخودخواهان آسب امت

خود در  –استانداران  –انتصاب حكام  یران برايوقت ا یآه دولت ها یگر از جمله احكاميو از دها سند د

 . ميآن یاز آن بوده است صرف نظر م یاد شده بخشيره يبندر لنگه آه شبه جز

وسف يخ ياست آه ش یآند نامه ا یخود ارائه م یاثبات ادعا یآه امارات برا ین سندين و تنهاتريتر یاصل )8(

و در آن به  یسينو یمه ميحاآم رأس الخ یالقاسمد يخ حميبه ش 1882بندر لنگه در سال  یرانيفرماندار ا

. شود یده ميمشابه د یاز نامه ها یاريار متداول بوده و در بسيف و ابراز ادب آه آن هنگام بسيعنوان تعار

 ) . م يدر خدمت شما هست یعني( از آن شماست  ینوشته شده بوده ابوموس
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ك منطقه از چند راه به يك آشور بر يت ين ها حاآمين مربوط به مرزها و سرزمين الملل و قوانيدر حقوق ب )9(

 یرويافراشته بودن پرچم نصب حكام حضور ن یعنيت مؤثر يحاآم یخيت تارياز جمله مالك. رسد یاثبات م

ت ير سه گانه حكايران بر جزايا یت قطعياز حاآم یحقوق یارهاين مالك ها و معيا یآه تمام... و  ینظام

 .دارند

عضو  یر آشورهاين با سايبحر یج فارس همراهيخل یهمكار یعضو شورا یان آشورهايدر م )10(

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

است  یران اسالميا یعنيآن  یو مادر ین اصليران به سرزميس از اينگلو ا 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 یهيو بد

ر سه گانه يران بر جزايو بالمنازع ا یت قطعياد شده آه از حاآميو اآنون ، با توجه به اسناد  )11(

ج فارس از يخل یهمكار یعضو شورا یآشورها یزه اصلين پرسش بازگشت آه انگيد به ايبا آنند یت ميحكا

ر از وحشت آنان از يتواند غ ین ادعا ميا ايست ؟ و آير سه گانه چيت امارات بر جزايحاآم یواه یطرح ادعا

 یگريعلت د آن ها انداخته است یر قانونيو غ يیقرون وسطا یبر حكومت ها یآه انقالب اسالم یزلزله ا

ن يشكل گرفته اند و مردم آمتر یاستكبار یم قدرت هاياد شده با دخالت مستقي یدولت ها یتمام. داشته باشد

 یگر تماميد یاز سو. آن نداشته و ندارد یها یم سازيها و تصم یاستگذارين دولت ، سييدر تع یدخالت

در مقابل  یتفاوت یو دستكم ب یستيونيهم صيبا رژ یان مردم خود به همكارين شورا در ميعضو ا یدولتها

دانند آه در  یم یاد شده به خوبي یحاآمان دولت ها. ن متهم هستنديه مردم مظلوم فلسطيم علين رژيات ايجنا

 یر مليك خانواده بر سرنوشت مردم و غارت ذخايت يحاآم – یانقالب اسالم یبا الگو –اسالم  یداريعصر ب

 یاز الگو یخود را ناش یر قانونيغ یم هايرژ یآه لرزه منجر به فروپاشست و از آنجا ير ني، امكان پذ

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

 ت خودشان يحاآم یران آه برايا ی، نه برا ینش خطرناآيدند و چه گزيك خود برگزياهداف استراتژ

 

 

 

  :  یريجه گينت
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ست بن یامارات متحده عرب یر قانونيغ یاز ادعاها یگر نه تنها حاآيهمه جانبه موارد فوق در موارد متعدد د یبررس

ر سه ين مسئله است آه جزايانگر اينما ران است بلكهيآشور ا یو مداخله آشكار در امور داخل یرانيا ین هايبه سرزم

ن الملل متعلق به ملت يدگاه حقوق بيو هم از د یخيث حقوق تاريتنب بزرگ و تنب آوچك هم از ح یگانه ابوموس

ران و ين الملل ملت ايو ب یخيبه حقوق مسلم تار یره تعدين جزيران بوده و هرگونه مذاآره معامله و سازش بر سر ايا

  . باشد یران ميشگاه ملت ايدر پ ینابخشودن یران است آه گناهيت ايتمامدر حكم تجاوز به 

ر يد آگاه باشد آه اتخاذ مواضع خصمانه و زيز بايه عرب نيج فارس و اتحاديخل یهمكار یعضو شورا یآشورها

اند و با ران قرار داده يمًا در مقابل ملت ايران خود را مستقيآشور ا ینيو سرزم يیايت جغرافيسؤال بردن موجود

ك و با ينده نزديران در آيا یت اراضيو تمام ینيو سرزم یمل یكپارچگيران نسبت به يت ملت بزرگ ايتوجه به حساس

در مورد مسائل . ران باشند يه ملت بزرگ اينگونه اقدامات خصمانه عليبا اقتدار و مدافع نامشروع و ا یوجود حكومت

 یبرا ین و خسران باريسنگ یامدهايد تساهل نشان داد و آوتاه آمد آه پيك بار هم نباي یبرا یحت ینيسرزم یو ادعاها

موجب درهم شكستن  یاسالم یت جمهورين حاآمين مسائل توسط مسئوليعدم درك و توجه به ا. در بر دارد یملت ها

قرار  گانگانيو تجاوز ب یملت مورد تعد ید آه حقوق اساسيران شد و باعث گرديگر از خطوط قرمز ملت ايد یكي

 .رنديبگ
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   یپاورق

  

 ینار بررسيج فارس ، مجموعه مقاالت و سميك خليك و استراتژيبر اوضاع ژئوپولت یليتحل. عقلمند ، احمد  -1

   391ج فارس ص يمسائل خل

  393همان ، ص ،  -2

  19ك تنگه هرمز ، ص يج فارس و نقش استراتژيضا ، خلا ، محمدريحافظ ن -3

  35ص  يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پايرج ، نام خلي، ا یستانيافشار س -4

  36ص  يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پاينام خل –رج ي، ا یستانيافشار س -5

  1، ص  یر تنب و ابوموسيروز ، جزايمجتهد زاده پ -6

  36رج ، همان ، ص يا یستانيافشار س -7

  179پارس ، ص  یايدر یخيتار یايرج ، جغرافيا یستانيافشار س -8

  40ص  يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پايرج ، نام خليا یستانيافشار س -9

  90ران ص يا یخ روابط خارجي، عبدالرضا ، تار یمهدو هوشنگ  -10

  41ص يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پايج ، نام خلريا یستانيافشار س -11

  42و  41رج ، همان ص ي، ا یستانيافشار س -12

  63ر تنب بزرگ و آوچك ص يو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -13

14- Pax persiqana  

  72و  71ر تنب بزرگ و آوچك ص يو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -15

  155پارس ص  یايش و دريره آيرج ، جزي، ا یستانيافشار س -16

 75تا  73ر تنب بزرگ و آوچك صيو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -17

  ران يا ايآراست يس -18

  413ا ص يك تنگه هرمز ، محمدرضا حافظ نيج فارس و نقش استراتژيخل -19

  29ج فارس ص يرج ، نام خلي، ا یستانيافشار س -20

  87ج فارس ص يك خليو مرزها در منطقه ژئوپولت آشورها -21

22- Beaufre  
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  41ر تنب بزرگ و آوچك ص يو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -23

 متر است  1852 يیايل دريهر ما -24

  58 – 55ج فارس و مسائل آن ص يژن ، خليب یاسد -25

  31ج فارس ص يرج ، نام خلي، ا یستانيافشار س -26

27- Subregion  

  41ج فارس ص يدر خل ینيت و مسائل سرزميروز ، امنيمجتهد زاده پ -28

  43ر تنب بزرگ و آوچك ص يو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -29

  41ج فارس ص يك خليروز ، آشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتيمجتهد زاده پ -30

  184ج فارس و مسائل آن ص يژن ، خليب یاسد -31

  79ر تنب بزرگ و آوچك ص يو جزا یره ابوموسيرج ، جزيا – یستانيافشار س -32

 تپه است  یبه معن)  یفارس جنوب(  یتنگستان یَتنب واژه ا -33

34- Median Line  

 2ج فارس ص يد بر خليران ، با تأآيا یل ، مسائل منطقه ايمحمد اسماع یخداداد -35

  185ژن ، همان ص يب یاسد -36

 88ج فارس ص يك خليروز ، آشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتيمجتهد زاده پ -37

 ص  1381ش بهمن يژه نامه آيماهنامه شهر ما و -38

  186ژن ، همان ص يب یاسد -39

  25ل ، همان ص يمحمد اسماع یخداداد -40

  38ص  یر تنب و ابوموسيروز ، جزايمجتهد زاده پ -41

  25ن ص ل ، همايمحمد اسماع یخداداد -42

  6، ص  یر تنب و ابوموسيجزا یاسيس یايخ جغرافيروز ، تاريمجتهد زاده پ -43

44- Buttes oil and Gas company   

  40ص  یر تنب و ابوموسيروز ، جزايمجتهد زاده پ -45

  208ج فارس ص يدر خل ینيت و مسائل سرزميروز ، امنيمجتهد زاده پ -46

  244ن الملل ص يحقوق ب یسته هايزاده رضا ، با یموس -47
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  245ص  ین الملل عموميمقتدر ، هوشنگ ، حقوق ب -48

49-  

 است اعتماد يس –رج يا ،یستانيافشار س -50

  128ج فارس ص يرج ، نام خليا ،یستانيافشار س -51

  61ران ص ير ايمازندران و بندرها و جزا یايپارس و در یايرج ، نام دريا یستانيافشار س -52

  276ج فارس ص يدر خل ینيت و مسائل سرزميروز ، امنيمجتهد زاده پ -53

  27ص  1971ه يفور 20،  8278هان ، شماره يد پرس ، آيمحمد رضا شاه در مصاحبه با آسوشت -54

  277ج فارس ص يدر خل ینيت و مسائل سرزميمجتهد زاده ، امن -55

  1385آبان  29خ ين ثبت اسناد آشور ، تارر سه گانه ، سازمايجزا یت حقوقيوضع -56

57- G.B.Brucks  

   1386/  4/  18خ يتار 18845هان ، شماره يروزنامه آ -58
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  :مايهن ب

سال  ،  ی، اقتصاد یاسيس ی، اطال یسر تنب و ابومويجزا یاسيس یايخ و جغرافيروز ، تاريمجتهد زاده پ -1

   1371ور يمرداد و شهر 12و  11شماره  6

 ینارهايج فارس ، مجموعه مقاالت و سميك خليك استراتژيبر اوضاع ژئوپولت یليعقلمند احمد ، تجل -2

 ج فارس يمسائل خل یبررس

سمت چاپ چهارم  ك تنگه هرمز ، تهران ، انتشاراتيج فارس و نقش استراتژيا محمد رضا ، خليحافظ ن -3

  1384ز ييپا

، دفتر اطالعات  يیايجغراف یو نقشه ها یخيه اسناد تاريج فارس بر پايرج ، نام خليا یستانيافشار س -4

  1381ن الملل تهران يو ب یاسيس

 یاسي، دفتر مطالعات س ینور یدرضا ملك محمدي، ترجمه حم یر تنب و ابوموسيروز ، جزايمجتهد زاده پ -5

  1383ران تابستان ن الملل ، تهيو ب

 یپارس ، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالم یايدر یخيتار یايرج ، جغرافيا یستانيافشار س -6

1376  

  1364ر يرآبيران ، تهران ، انتشارات اميا یخ روابط خارجيعبدالرضا ، تار یمهدو -7

ن الملل يو ب یاسيت سر تنب بزرگ و آوچك ، دفتر مطالعايو جزا یره بوموسيرج ، جزيا یستانيافشار س -8

  1380تهران 

  1370پارس ، تهران ، انتشارات جهان معاصر تابستان  یايش و دريره آيرج ، جزيا یستانيافشار س -9

  www.ariyairan.comران     يا ايت آريسا -10

  1381ج فارس و مسائل آن ، سمت ، تهران يژن ، خليب یاسد -11

ن الملل ، تهران يو ب یاسيج فارس ، دفتر مطالعات سيخل ینيت و مسائل سرزميروز ، امنيمجتهد زاده پ -12

1380  

شارات ، انت 1383ج فارس ، چاپ دوم يد بر خليران با تأآيا یل ، مسائل منطقه ايمحمد اسماع یخداداد -13

 اقوت ي

  1381ش بهمن يژه نامه آيماهنامه شهرما ، و -14
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 ی، تهران ، آشت یرانيا یره هايمازندران و بندرها و جز یايپارس و در یايرج ، نام دريا یستانيافشار س -15

  1376والفجر هنگ  یران

پ ، مرآز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، تهران چا ین الملل عموميمقتدر هوشنگ ، حقوق ب -16

  1385ز ييدوازدهم پا

زان تهران چاپ چهاردهم ي، نشر م)  1 – 2(  یعموم ین الملليحقوق ب یسته هايزاده رضا ، با یموس -17

  1380ز ييپا

     www.panshushism.blogfa.comم        سيت پان شوشيسا -18

  هان يروزنامه آ –        19        

  روزنامه شرق  -         20       

 روزنامه اعت –        21       
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