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اهایدری المللبینحقوقوی خیتاردگاهیدازگانهسهریجزابررانیاتیحاکمنییتب

2اتیبدرضایحم، 1اطاعتجوادکترد

دهیچک
وبودهرانیابهمتعلقهموارهخیتارطولدرکوچکتنبوبزرگتنب،یبوموسی رانیاگانهسهریجزا

ه،یقاجارآمدنکاري روبا. دارددوراریبسۀگذشتدرشهیری رانیاریجزاگریدهمانندهاآنبررانیاتیحاکم
ودادنشانی سستوضعفخودازفارسجیخلریجزاوهاکرانهبرتیحاکموقدرتاعمالدرحکومتنیا

خودحضورمیتحکي برابود،منطقهدرخودحضورکردنترپررنگي برای فرصتنیچنمترصدکهسیانگل
ي هانیرنشیاماریاختدرونمودهتصرفم،1903سالدررای رانیاگانهسهریجزافارسجیخلدر

جیخلۀمنطقازم،1971سالدرانگلستانخروجبا. دادقرارالخیمهرأسوشارجهی عنیخودالحمایۀتحت
آناز. شدگرداندهبازرانیابهسال68مدتازبعدکوچکوبزرگتنب،یبوموسگانۀسهریجزافارس،
اماراتدولتر،یجزانیابررانیاتیمالکبری مبنی حقوقوی خیتارمتقنلیدالرغمعلیکنون،تازمان
حقوقوی خیتاردگاهیدازگانهسهریجزابررانیاتیحاکمنییتبلذا. داردراریجزانیابرتیحاکمي ادعا
ي امرش،یافرامنطقهوي امنطقهمتحدانواماراتی غاتیتبلوی اسیسي ادعاهامقابلدراهایدری المللبین

تیحاکملیدالنیمهمترکهنستیاگرفتهقرارپژوهشنیااستفادهموردکهی سؤاللذا. باشدیمي ضرور
زینپژوهشی کلي راهنماباشد؟میچهاهایدری المللبینحقوقوی خیتاردگاهیدازگانهسهریجزابررانیا
بررانیاتیحاکمکهشودمیمشخصگانهسهریجزای خیتاراسنادونهیشیپی بررسباکهاستهیفرضنیا

قلمروازبخشهموارهخیتارطولدرریجزانیاوباشدمیی خیتارايهضابطاساسبرگانهسهریجزا
متوجهعماني ایدروفارسجیخلدررانیایی ایدرحقوقی بررسبانیهمچناند،بودهرانیای نیسرزم

تحتواندهشدواقعرانیای داخلهايآبدراها،یدری المللبینحقوقنظرازریجزانیاکهمیشویم
جهتازینمورداطالعاتوباشدمییلیتحل- یفیتوصپژوهشنیادرقیتحقروش. باشندمیرانیاتیحاکم
.اندهشدي گردآوريهاآنکتابخروشبهقیتحقانجام

.اهایدری المللبینحقوق،یخیتارنهیشیپ،گانهسهریجزامتحده،ی ربعاماراتران،یاي:دیکلهايواژه

یبهشتدیشهدانشگاهی علمئتیهعضو-1
ی اسیسيایجغرافارشدکارشناسنویسنده مسئول، -2
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مقدمه- 1
بودهرانیابهمتعلقهموارهخیتارطولدرکوچکتنبوبزرگتنب،یبوموسی رانیاگانهسهریجزا

قبلدوراندر. دارددوراریبسۀگذشتدرشهیری رانیاریجزاگریدهمانندهاآنبررانیاتیحاکمو
قلمروجزآنداخلریجزاهمراهبهو،یرانیاايهاچیدرحکمدرفارسجیخلاسالم،از

رانیاقلمروازی جزئشدهذکرمناطقزیناسالمظهورازبعد. استبودهی رانیاي هايامپراطور
ي استعمارتصرفبهی کوتاهمدتبهریجزانیاهیصفوسلسلهظهورزماندرنکهیاتا،اندهبود
بهدوبارهریجزانیاي صفوعباسشاهحکومتزماندررانیاشدنقدرتمندبا. درآمدهایالپرتغ

هاکرانهبرتیحاکموقدرتاعمالدرحکومتنیاه،یقاجارآمدنکاري روبا. شدگرداندهبازرانیا
ي برای فرصتنیچنمترصدکهسیانگلودادنشانی سستوضعفخودازفارسجیخلریجزاو

گانهسهریجزافارسجیخلدرخودحضورمیتحکي برابود،منطقهدرخودحضورکردنتررنگپر
وشارجهی عنیخودالحمایۀتحتي هانیرنشیاماریاختدرونمودهتصرفم،1903سالدررای رانیا

گانۀسهریجزافارس،جیخلۀمنطقازم،1971سالدرانگلستانخروجبا. دادقرارالخیمهرأس
پسبازدنبالبه. شدگرداندهبازرانیابهسال68مدتازبعدکوچکوبزرگتنب،یبوموس

بااماراتدولتر،یجزانیابررانیاتیمالکبری مبنی خیتارمتقنلیدالرغمعلیر،یجزانیاي ریگ
بهکهکردندمطرحمللسازماندررانیاهیعلرای تیشکا،یعربي تندروي کشورهاازی برختیحما

چیهبدونپروندهنه،یزمنیادرتیامني شوراتیصالحعدمبری مبنرانیاندهینمااعتراضلیدل
بررانیاتیمالکبهنسبتی چنداني ادعااماراتسال،21مدتبهخیتارآناز. شدمختومهی اقدام

اماراتاستخدامدرکهی خارجکارگرانازي تعدادم،1992سالدرنکهیاتانکردمطرحریجزانیا
رانیادیشدمخالفتباموضوعنیاکهداشتند،رای بوموسبهورودقصدی قبلاطالعبدونبودند،
بهورودحقشارجهاتباعتنهاشارجهورانیانیبم،1971نامهتفاهماساسبرکهچراشدمواجه
ي کشورهاازی برخوراتاماي برای مناسبی غاتیتبلهیدستمارانیااقدامنیا. داشتندرای بوموس

اماراتی زمانمقطعآنازوساختفراهمراگانهسهریجزابررانیاتیمالکعدمبری مبنی عرب
بهومطرحریجزانیاتیمالکخصوصدری المللبینوی اسیسمحافلدرراي ادعاهامتحده،ی عرب

زینايهمنطقفراهايرتقدوعربهیاتحادفارس،جیخلي همکاري شوراعضوي کشورهاآندنبال
.کنندمیتیحمااماراتي ادعاهاازخودانهیسالاجالسدر

ازشیبنیتأملیدلبهکههستندفارسجیخلکیتیژئوپلمنطقهدرهرمزتنگهدرواقعریجزانیا
قرارنیهمچن. باشندمیی فراوانکیاستراتژتیاهمي دارامنطقه،نیادرجهاني انرژازی مین

هانفتکشوي تجاري هایکشتآمدورفتریمسورانیای دفاعی قوسرهیزنجدرریجزانیاگرفتن
نییتبلذا. استشدهرانیاي براریجزانیاي اقتصادوی تیامنتیاهمشیافزاباعثهرمز،تنگهدر
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ی سایسي ادعاهامقابلدراهایدرالمللنیبحقوقوی خیتاردگاهیدازریجزانیابررانیاتیحاکم
ی سؤال. باشدمیي ضروري امرشایهفرامنطقوايهمنطقمتحدانومتحدهی عرباماراتی غاتیتبلو

ریجزابررانیاتیحاکملیدالنیمهمترکهنستیاگرفتهقرارپژوهشنیااستفادهموردکه
نیازینپژوهشی کلي راهنماباشد؟میچهاهایدری المللبینحقوقوی خیتاردگاهیدازگانهسه

رانیاتیحاکمکهمیریگمیجهینتگانهسهریجزای خیتاراسنادونهیشیپی بررسباکهاستهیفرض
ازبخشهموارهخیتارطولدرریجزانیاوباشدمیی خیتارايهضابطاساسبرگانهسهریجزابر

ي ایدرورسفاجیخلدررانیایی ایدرحقوقی بررسبانیهمچن،اندهبودرانیای نیسرزمقلمرو
واقعرانیای داخلهايآبدر،یالمللبینیی ایدرحقوقنظرازریجزانیاکهمیشویممتوجهعمان

. باشندمیرانیاتیحاکمتحتواندهشد

قیتحقی شناسطیمح-2
رهیجزکهباشندمیفارسجیخلدرواقعکوچکوبزرگتنب،یابوموسی رانیاگانهسهریجزا

راهسروقشمرهیجزی غربجنوبدروهرمزتنگهدهانهدروسعت،لومتریک12حدودبای ابوموس
بزرگتنبرهیجز. داردقراررانیاهايآبقسمتنیترنییپادروفارسجیخلازي عبوري هایکشت

31دروفارسجیخلمنصفخطی شمالبخشدرمربعلومتریک11حدوددری وسعتبازین
جیخلمنصفخطشمالدرزینکوچکتنبرهیجزوشدهواقعشمقرهیجزجنوبي لومتریک

بزرگتنبرهیجزی غربجنوبي لومتریک13درمربعلومتریک1/2حدوددری مساحتبافارس،
ي برای نظامي هااستفادهي داراوی مسکونریغتنبرهیجزدو،یابوموسخالفبر. استگرفتهقرار

ورانیامفروضی دفاعخطدرگرفتنقرارلیدلبهریجزانیا). 45: 1388،یاله(باشندمیرانیا
باشندمیبرخورداری فراوانکیاستراتژتیاهمازهرمزتنگهوفارسجیخلدری رانیکشتریمس

).1شمارهنقشه(
رهیجزششفارس،جیخلدررانیافراواناًنسبتریجزاانیماز:گانهسهریجزاکیاستراتژتیاهم- 
تنبهنگام،قشم،الرك،هرمز،شاملکهریجزانیاباشند،میکیاستراتژارزشي داراکشورنیا

فارسجیخلدهانهوهرمزتنگهدررارانیای دفاعی قوسرهیزنجوباشندمیی ابوموسوبزرگ
منطقهتیامنکنترلدررانیاکیاستراتژي برترباعثرهیجزششنیاوجود. دهندمیلیتشک
تنگهازکهي ادیزاًنسبتفاصلهلیدلبهبزرگتنبرهیجزاگرچه). 86: 1382مجتهدزاده،(باشدمی

تیاهمپري هاحلقهازی کیکهآنجاازی ولندارد،ی چندانکیاستراتژارزشیی تنهابهداردهرمز
نیهمچن. کندمیدایپی فراوانتیاهمشود،میمحسوبهرمزتنگهدررانیای دفاعی قوسرهیزنج
کیعنوانبهتواندمیی ولنداردیی جای دفاعی قوسرهیزنجنیادراگرچهوچک،کتنبرهیجز
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نکهیالیدلبهزینی ابوموسرهیجز. باشدتیاهمبابزرگتنبرهیجزي براپشتوانهوی ارتباطنقطه
استبرخورداری فراوانی کیاستراتژتیاهمازداردقراررانیای دفاعی قوسرهیزنجي انتهادر
).92-89: 1382ه،مجتهدزاد(

تیاهمي داراجهان،ي انرژازی مینازشیبکردننیتأملیدلبهفارسجیخل:هایکشتعبورراه-
قیطرازمنطقهنیادري انرژانتقالنیشتریبکهیی آنجااز. باشدمیی جهاناقتصاددری خاص
هرمزتنگهژهیبوقهمنطنیای المللبینهايآبتیاهمبرردیگمیصورتهانفتکشوهایکشت

انیمازم،1979سالازقبلتاهرمزتنگهازهانفتکشوهایکشتعبورراه. استشدهافزوده
نیتضمعدموبودنايصخرهلیدلبه. گذشتمیالمسندمي هاکرانهوکوچکنیقوی عمانرهیجز
نظردری رانیکشتي رابی نیگزیجاي هاراهتاشدباعثهاصخرهنیاازعبوردرهانفتکشتیامن

عمانورانیایی ایدرمرزخطوبزرگنیقوی عمانرهیجزانیمازدیجدعبورراهنیا. شودگرفته
ازهانفتکشورود. داردپهنایی ایدرلیماکیک،یهرکهاستشدهلیتشککانالدوازوگذردمی

هايآبدرکهي گریدعبوراهر. ردیگمیصورتی جنوبکانالاززینهاآنخروجوی شمالکانال
ی نیسرزمي ایدردرکامالًکهباشدمیمارو-تنبراهاست،برخورداری خاصتیاهمازفارسجیخل

گرفتهنظردرغرببهشرقازهایکشتحرکتي براکهراهنیای شمالریمس. استشدهواقعرانیا
شرقبهغربازهایکشتي براکهیجنوبریمسواستواقعفارووتنبریجزاشمالدراست،شده

ترددبرنظارتنکهیابهتوجهبا. داردقرارفارووتنبریجزاجنوبدراست،شدهدادهاختصاص
رانیاعهدهبهراهنیادري ناوبرکمکعالئمنصبوی مخابراتخدماتارائهنیهمچنوهایکشت
نیایی ایجغرافتیموقعتیاهمرد،یگیمانجامکشورنیاتوسطزینمربوطي هانهیهزاخذواست
از). 404: 1371ا،ینحافظ(کندمیشیپازشیبرافارسجیخلداخلی رانیکشتدررهیجزسه
خواهدنشاند،ینمامیوصلهمبهراشدهادیرهیجزششکهی فرضی منحنخطکیگریدي سو
رانیای دفاعي روهاینکارآمدپوششتحتتواندمیحدچهتاهرمزتنگهی رانیکشتخطوطکهداد

).37: 1375مجتهدزاده،(باشدداشتهقرارریجزانیادرمستقر
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هرمزتنگهوفارسجیخلدری رانیکشتریمسورانیامفروضی دفاعخط: 1نقشه
Source: Limits in the Seas, No. 94, Scale; 1:1m)(

روش تحقیق - 3
ي هاي رشتههاباشد و سعی بر آن شده منابع و تئوريمیاياین پژوهش از نوع تحقیقات میان رشته

، علوم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین روش المللبینعلوم سیاسی، روابط 
تحلیلی و با تکیه بر روش مطالعه سیستمی - تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی

.اندهشدآوريجمعيهاآنکتابخةاطالعات مربوطه با شیوگیرد و میصورت 

ي تحقیقهایافته- 4
گانهسهتبیین حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر - 1- 4

بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره در طول تاریخ بخشی از قلمرو سرزمینی گانهسهجزایر 
باشد که در این بخش از میتاریخی ايضابطهبر اساس و حاکمیت ایران بر این جزایراندهایران بود

خی یمقاله به منظور تبیین حاکمیتی تاریخی ایران بر این جزایر به بیان وجه تسمیه و پیشینه تار
پردازیم.میخی یاین جزایر در ادورار مختلف تار
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وجه تسمیه- 1- 4-1
بسیار کهن این مرز و بوموسی، تنب بزرگ و کوچک، ریشه در تاریخگانهسهاسامی مختلف جزایر 

به هاآنۀباشند و ریشمیبوم دارد و مانند بسیاري از شهرها و روستاهاي ایران داراي اسامی محلی 
گردد.میپارسی دري و تنگستانی(پارسی جنوبی) بر 

جزیره بوموسی در گذر تاریخ چند هزاره ساله این سرزمین همواره داراي اسامی :بوموسی-
عبارتند از: بوموسی، هاآناد شده، که معروفترین یگوناگون هاينامآن با مختلفی بوده و از

ابوموسی، بابا موسی، بوموف و گپ سبزو. نام اصیل وتاریخی این جزیره، بوموسی است. نام بوموسی 
هم نام شخص است. » موسی«به معنی بوم و » بو«تشکیل گردیده که » موسی«و » بو«ةاز دو واژ

معروفی به نام موسی در این جزیره زندگی و حکومت االصلایرانیاسالم شخص پیش از اًظاهر
» بوموسی«کرده است و نام جزیره را از نام خود اخذ کرده و این جزیره به نام سرزمین موسی می

این جزیره هاينامشود شاید واژه ابوموسی نیز که از دیگر میمعروف شده است. همچنین گفته 
باشد، به این جزیره اطالق رام ابوموسی اشعري که از صحابه معروف صدر اسالم میباشد، به احتمی

). در مورد واژه بوموف نیز باید گفت که کارستن نیبور آلمانی 42: 1374شده است(افشار سیستانی، 
م، از مسقط به جاسک و از آنجا به بوشهر رفت و خلیج فارس را مورد بازدید و 1765در سال 

داد. وي در این سفر نقشۀ خلیج فارس را ترسیم کرد. در این نقشه از این جزیره به نام مطالعه قرار
ایرانی هاينام). نام بابا موسی براي این جزیره شاید همانند 26: 1354اد کرده است(نیبور، یبوموف 

اصطالح دوران که در دریاي پارس سابقه دارد مانند باباسعیدو، بابا حسنی و ... اطالق شده باشد. بابا 
باشد که به اقطاب، مرشدان و زاهدان اطالق میصفویه و بازمانده از دوران تیموري و سلجوقیان 

ا بو ی، بابا اندهکردمیرا براي عبادت و انزوا اختیار ايزاهدانی که گوشهگردیده است. معموالًمی
باشد که چون جزیره میپ سبزو این جزیره گهاينام). از دیگر 48: 1357(اقتداري، اندهنامیدمی

سال پیش، آن 80تا بندرلنگهبوموسی داراي آب شیرین، کشتزار و مراتع مرغوب بوده است، مردم 
خواندند. شیخ شارجه در گذشته گوسفندان خود را در میعنی سبزه زار بزرگ یرا گپ سبزو 

به دولت ایران و حاکم فرستاده و حق چراي آنان را میا گپ سبزو یگذشته به جزیره بوموسی 
به خلیج فارس، آنان براي طرد عنصر ایرانی از هاانگلیسیپرداخته است. پس از نفوذ میبندرلنگه

). 3: 1371(پزشکپور، اندهک عنوان عربی است، براي این جزیره برگزیدیآن، عنوان ابوموسی را که 
ک نام قدیمی و یاصل بوموسی که رسد که نام این جزیره در میبا توجه به مطالب باال به نظر 

ایرانی است، بوده که به مرور زمان و با دخالت بیگانگان استعمارگر به ابوموسی تبدیل شده است(در 
جز مواردي که از منابع دیگر اخذ شده، از نام ایرانی بوموسی استفاده شده است).ه این پژوهش ب
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ی داراي اسامی مختلفی بوده است که جزیره تنب بزرگ نیز مانند جزیره بوموس:تنب بزرگ-
: تنب بزرگ، تنب گپ، تنب مار، تنب هاآنکه معروفترین اندهاز زبان محلی گرفته شدهاآنبیشتر 

ا تنگستانی(پارسی جنوبی) یاست پارسی دري ةا تنب، واژیباشند. واژه تمب میمار بزرگ و تل مار 
). همچنین در گویش دریانوردان محلی، این 1385:156دهد(مجتهد زاده، میکه تپه و تل معنی 
نه چندان دور، در این جزیره تعداد اينامند. در گذشتهمیعنی تنب بزرگ یجزیره را تمب گپ 

گفتند میزیادي مار سمی وجود داشته و به همین جهت آن را تمب مار، تنب مار و تل مار نیز 
).111: 1374(افشار سیستانی، 

شده که از آن میدیگري شناخته هاينامنب کوچک نیز در گذشته به جزیره ت:تنب کوچک-
کوچک است ۀتوان نام برد. تمبو در گویش فارسی جنوبی به معنی تپمیاسامی، تمبو و تنب مار را 

). که تنبو در گویش فارسی جنوبی به معنی تپۀ کوچک است و تنب مار نیز به این 126(همان: 
شده که در گذشته، همچون جزیره تنب بزگ تعداد زیادي مار سمی یمدلیل به این جزیره گفته 

در این جزیره وجود داشته است. البته کشورهاي عربی و بخصوص امارت عربی متحده، اسامی 
در حالیکه تنب اندهتحریف کرد» طنب الکبري و طنب الصغري«جزایر تنب بزرگ و کوچک را به 

وجود ندارد.عربی اصالًک واژه اصیل ایرانی بوده و در زبانی
پیشینه تاریخی- 2- 4-1

حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، همانند وجه تسمیه این قبل از اسالم:-
بسیار دور دارد. اگر به مرزهاي قدیمی ایران نگاه کنیم، چهار دریا شامل ۀجزایر، ریشه در گذشت

اند ن و خلیج فارس جزء دریاهاي داخلی ایران بودهدریاي سیاه، دریاي سرخ، دریاي مازندرا
)Standish, 1998: 23ي ایالمی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی ها). در دوران امپراطوري

رومی بوده ۀخلیج فارس در حکم دریاچه ایرانی بوده، همچنان که مدیترانه روزي در حکم دریاچ
ي جنوبی هاآبی حاکم بوده و سراسر کرانهۀین پهناست. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر ا

المسندم در قلمرو ایران بوده است. در زمان ةخلیج فارس از کویت امروزي گرفته تا شبه جزیر
به این ايبه خلیج فارس توجه ویژههاآنبر ایران و به علت نزدیک بودن پایتخت هاحکومت ایالمی

در زمان سلطنت شیلهک این شوشیناك، جزایر و سواحل منطقه داشتند. در این دوران و بویژه
). 6: 1349جنوبی خلیج فارس تا سواحل دریاي عمان تحت کنترل و حکومت ایالمی بودند(آمیه، 

پس از تشکیل حکومت ماد و در زمان سلطنت هوخشتره جزیره ابوموسی به همراه سایر جزایر 
غربی بود و سپس جز ساتراپ چهاردهم دولت ي جنوب هاکی از ایالتیخلیج فارس در ابتدا جزء 

). بعد از دولت 318: 1380شد(دیاکونوف، میماد به نام درنگیانه شد که بخشی از کرمان محسوب 
ماد هنگامی که هخامنشیان در نیمه قرن ششم پیش از میالد به تحکیم امپراطوري خویش 
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داد و میی امپراطوري را تشکیل جنوب خلیج فارس، جناح جنوبيکرانهۀپرداختند، سراسر منطق
ستون اول 6تمام سواحل و جزایر خلیج فارس تحت نفوذ ایران قرار داشتند. همچنین بر اساس بند 

بیستون، جزایر خلیج فارس از جمله جزیره ابوموسی جز استان پارس بوده است(داندامایف، ۀکتیب
هرداد اول بنادر و جزایر دریاي پارس، ). در زمان اشکانیان، بویژه در روزگار سلطنت م343: 1352

). اشکانیان بنادر پر رونقی در 48: 1374تحت حکومت این سلسله قرار گرفت(افشار سیستانی، 
ي ایران وروم این هاکی از عوامل اصلی جنگیي شمالی و جنوبی خلیج فارس بنا کردند. هاکرانه

عنی کلید بازرگانی خاور دور ییج فارس بر خلالنهرینبینخواستند با تصرف میهابود که رومی
ین فاصله میان روم و ترتسلط پیدا کنند و کاالهاي بازرگانی خود را از راه خلیج فارس که کوتاه

دادند غیر از ایرانیان مردم میرا گرفته و اجازه نهاآنخاور دور بود، حمل کنند. اما اشکانیان جلوي 
داخلی ایران بود، نفوذ پیدا کنند. خلیج فارس قلب دیگري بر خلیج فارس، که در حکم دریاي

رفت(جعفري ولدانی، میبه شمار هاآنو بازرگانی میبحري نظاگاهتکیهامپراطوري اشکانیان بود و 
ي جنوبی هاي پیشین بر کرانههاساسانیان حاکمیت ایرانیان به مانند حکومتة). در دور69: 1376

که جزایر و بنادر دریاي پارس، جز قلمرو ایران و کورة(شهر) طوري ه خلیج فارس تحکیم شد، ب
).132: 1350اردشیر خورة استان پارس، جزو پادکسیان نیمروز بوده است(حکمت، 

آمیز ایران در به مدت دو قرن شاهد عدم حضور سلطهپس از سقوط ساسانیان،پس از اسالم:- 
یران در خلیج فارس نبود. در همین مدت، ظهور خلیج فارس هستیم، اما این به معناي فقدان نفوذ ا

نماید. آل بویه نخستین میجلب توجه االصلایرانیچندین جنبش مستقل به رهبري حکام محلی 
ایرانی پس از اسالم است که حاکمیت ایران را بر خلیج فارس دوباره برقرار ساخت. در این ۀسلسل

قرار شد، بلکه کنترل ایران بر جنوب خلیج فارس را برالنهرینبیندوره نه تنها حاکمیت ایران بر 
). پس از انقراض آل بویه، سلجوقیان کرمان، در آن 23: 1385دوباره برقرار ساختند(مجتهدزاده، 

ي هاافتند. قارود سلجوقی ابتدا کرمان، مکران و فارس را تصرف کرد و سپس کرانهیمنطقه حکومت 
ز جمله بحرین، کیش، ابوموسی و خوزستان را متصرف شد شمالی و جنوبی و جزایر دریاي پارس، ا

). جزیره ابوموسی تا پایان حکومت سلجوقیان جزو قلمرو آنان محسوب 49: 1374(افشار سیستانی، 
گردید(وزیري میا ملوك کیش اداره یعنی قیصر یگردید که توسط حکومت دست نشاندة آنان می

ان و ملوك کیش، در اواخر سده دوازدهم میالدي ). پس از انقراض سلجوقی280: 1352کرمانی، 
ابوبکر سعد بن زنگی از اتابکان فارس، عمان و بحرین و دیگر نقاط جنوبی خلیج فارس را به زیر 
فرمان خود درآورد. جزایر این خلیج از جمله تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به اتابکان فارس 

حکومت خود ادغام کردند که توسط ملوك هرمز جزایر مذکور را در قلمروهاآنوابسته شدند و 
ا ملوك هرمز، در یي دریاي پارس هاشد. در روزگار اتابکان فارس و ایلخانان مغول، والیمیاداره 
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.ق، بر تمام جزایر خلیج فارس و دریاي مکران ـه779جزیره کیش سکونت داشتند و تا سال 
ي خود، فارس و بنادر و جزایر هاورشیدر کردند. پس ایلخانان مغول تیمور گورکانمیحکومت 

دریاي پارس، از جمله ابوموسی را ضمیمۀ متصرفات خویش کرد. تیموریان خراج جزیرة کیش و 
: 1374کردند(افشار سیستانی، میسایر جزایر خلیج فارس جزو ابوابجمعی فارس محسوب و وصول 

جهانشاه، مرد قدرتمند قراقوینلو را ). پس از تیموریان سلطان هرمز، حاکمیت و حکومت میرزا 50
پذیرفت و سپس تابع اوزن حسن، حاکم مشهور آق قوینلو شد. سلطه ایرانیان بر جنوب خلیج فارس 

افت. حضور نیروهاي پرتغالی در خلیج فارس و اشغال یم، ادامه 1507در سال هاتا ورود پرتغالی
کصد سال یسلطان هرمز براي مدت جزایر ایرانی این دریا، چندین سال به طول انجامید و 

خراجگذار پادشاه پرتغال شد. گرچه سالطین هرمز بارها با پادشاهان صفوي در ایران تماس گرفتند 
نرسید. مع هذا باید توجه کرد که ايخارج شوند ولی این امیدها به نتیجههاوغ پرتغالییتا از زیر 

کپارچگی ارضی سلطان نشین هرمز دست یه، کصد ساله تسلط پرتغال بر این منطقیدر خال دوران 
).19: 1377نخورد (هرمیداس باوند، 

در نهایت، با قدرت گرفتن شاه عباس صفوي در ایران و تحکیم دوران صفویه، افشاریه و زندیه:-
م، به رهبري 1600ي قدرت و ثبات در این کشور، اوضاع متفاوت گشت و ایرانیان در سال هاپایه

م، ایرانیان 1602به اعادة حاکمیت خود بر حوزة خلیج فارس نمودند. در سال شاه عباس شروع 
در آنجا خاتمه بخشیدند. پس از این تاریخ، هاجزایر بحرین را پس گرفتند و به حکومت پرتغالی

ي بی وفقۀ خود موفق شدند که پرتغالیها را بتدریج به آن سوي خلیج فارس هاتالشایرانیان با 
م، نیروهاي ایرانی بندر جلفار را متصرف شدند. قواي دیگري از ایرانیان بندر 1620برانند. در سال

تحت تسلط پرتغالیها را در جزیرة قشم محاصره کرد و سرانجام با کمک نیروي دریایی کمپانی هند 
شرقی موفق به تصرف قشم و هرمز شد. پرتغالیها که از هرمز و گمبرون اخراج شده بودند به طرف 

م، پیمانی با شاه عباس منعقد کردند که به موجب آن همۀ 1625قب نشستند و در سال مسقط ع
متعلقات سابق ایران در خلیج فارس به ایران اعاده گردید. با سقوط سلسله صفوي و شروع 

ي داخلی در ایران، شاهد خالء قدرت در خلیج فارس هستیم که راه را براي فعالیت هاکشمکش
هرج و مرج و بی قانونی هموار نمود. اعراب مسقط با استفاده از این خالء دزدان دریایی، گسترش

ي سواحل جنوبی هاقدرت به تاراج و چپاول سواحل و جزایر منطقه پرداختند. همچنین قاسمی
م، برخی از جزایر ایران در 1727خلیج فارس از فرصت استفاده کرده و براي اولین بار در سال 

خویش در آوردند. اما این اوضاع ناگوار مدت زیادي دوام نیاورد و با ظهور خلیج فارس را به تصرف 
نادر شاه، امنیت و آرامش به خلیج فارس بازگشت و حاکمیت ایران بر این منطقه دوباره برقرار 

- 1گردید. در این زمان، سه موضوع در این منطقه، توجه نادرشاه را به خود معطوف کرده بود: 
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اعادة -2در زمینۀ دزدي دریایی؛ هاآنهايفعالیتشی حواله و متوقف کردن سرکوبی قبیلۀ شور
افت و علت آن برافراشتن یتغییر الخیمهرأساقتدار ایران بر جلفار که در همین زمان، نام جلفار به 

داخل شدن در جنگ داخلی عمان به منظور کسب موقعیت برتر -3ي نادري در آن بود؛ هاخیمه
). در راستاي این اهداف نادر شاه افشار، لطیف خان دشتستانی را به سمت 20(همان: در آن نواحی 

حاکم ایالت دشتستان، شولستان و کاپیتانی کل سواحل، بنادر و جزایر خلیج فارس منصوب کرد. 
اغیان خارج کرد. با مرگ نادر یلطیف خان، جزیره کیش و سایر جزایر، از جمله ابوموسی را از دست 

ي داخلی فرو رفت. در این دوره هام، ایران بار دیگر در کشمکش1747ار در سال شاه افش
اري گرفتن از نیروهاي موجود به یفرماندهان نادر مشغول تالش براي پس زدن رقباي سلطنت و 

م، مال 1759نفع خود بودند. قدرت مسلط در بخش شمال شرقی خلیج فارس از زمان مرگ نادر تا 
و جلفار بود. پایداري مال بندرعباسو فرماندار بق ناوگان نادر در خلیج فارسعلی شاه فرماندة سا

ي قواسم و بخصوص قواسم شیخ راشد بن مطر حاکم هاناشی از کمکاًعلی شاه در این حوزه، اساس
کی از دخترهایش با شیخ راشد رابطه خویشاوندي یبود. مال علی شاه از طریق ازدواج الخیمهرأس

در سواحل و جزایر ایران نفوذ کردند. این مسأله ود. این براي دومین بار بود که قواسمپیدا کرده ب
م، ناصر 1760زنگهاي خطر را براي مسئولین ایران به صدا در آورد. به همین دلیل در ژوئن سال 

خان حاکم ایرانی الر براي بیرون راندن آنان وارد جنگ شد. در همین هنگام هزاران نفر از قواسم 
شدند بندرعباسعنی مال علی شاه وارد یبه ظاهر براي حمایت از متحد خود الخیمهرأس

)Hawley, 1969: 93 جنگ سه سال طول کشید و به شکست ناصر خان منتهی شد. در نتیجه .(
مستقر شدند. تا اینکه با روي کار آمدن بندرلنگهدر جزایر و سواحل ایران مانند هادوباره قاسمی

م، سراسر خلیج فارس از جمله جزایر آن همانند جزیره ابوموسی 1765زند در سال کریم خان 
م، دو واقعه مهم روي داد که بر ضعف ایران و 1770تحت حاکمیت ایران در آمد. در اواخر دهه 

م، در گذشت و ایران بار دیگر صحنه 1779افزود. نخست کریم خان زند در سال هااقتدار قاسمی
ن قدرت طلبان داخلی و متجاوزان خارجی شد. دوم شیخ صقر که فردي متنفذ و رقابت و جنگ میا

منصوب گردید. وي با دختر شیخ جزیره قشم ازدواج کرد و به هاقدرت طلب بود به ریاست قاسمی
و طایفه مقتدر معین را از میان برداشت(ویلسون، هااین وسیله اختالفات موجود میان قاسمی

ايافزود. در نتیجه براي بار سوم شاخههاذکور بر قدرت و جسارت قاسمی). حوادث م236: 1366
دي خان هاازهاآن). 84: 1376م، به لنگه بازگشتند(جعفري ولدانی، 1779در سال هااز قاسمی

باز گردند. هادي خان نه بندرلنگهو الرستان تقاضا کردند که به بندرعباسبستکی فرماندار جدید 
: 1377اجاره داد(هرمیداس باوند، هاآنرا نیز به بندرلنگهاجازه بازگشت داد بلکه اداره تنها به آنان 

این بار با دولت ایران کنار آمد و حکومت ي بندرلنگه نیزها). شیخ سعید، رئیس قاسمی26
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: 1373تومان از خوانین بستک اجاره کرد(جعفري ولدانی، 200و توابع آن را به مبلغ بندرلنگه
رفت. این جزایر بر اساس میبه شمار بندرلنگهدر این زمان جزایر تنب و ابوموسی از توابع )115

شده و تا آن زمان در این تقسیمات تغییري بندرلنگهتقسیمات کشوري دوره صفویه جزو توابع 
ر و جزایر تنب و ابوموسی در آن زمان امري طبیعی و مرسوم به شمابندرلنگهداده نشده بود. اجاره 

). این جواسم تحت حکومت ایران قرار گرفتند و در نواحی سابق مربوط 84: 1376رفت(همان، می
به عنوان اتباع و ساکنین ایران بتدریج فرهنگ هاآنبه خود مستقر شدند. پس از این دوره، 

سیاست مداري به سبک ایرانی را کسب کرده و بدین ترتیب، از لحاظ سیاسی بیشتر با حکومت 
افتند. این در حالی بود که اقوام یتا قبایل مشابه خود در حاشیۀ جنوبی خلیج فارس مطابقت ایران

دزدي دریایی در حوزة خلیج فارس به هايفعالیتدر آنسوي خلیج فارس نقش مهمی در هاآن
). 27: 1377خود اختصاص داده بودند(هرمیداس باوند، 

زند و سایر مدعیان خانسال با جانشینان کریم10به قاجار نزدیک محمدخانآقا دوران قاجاریه:- 
سلطنت جنگ کرد و موفق شد بر تمام ایران، از جمله بنادر و جزایر دریاي پارس مسلط شود. در 

نیز، جزایر دریاي پارس چون کیش، بحرین، ابوموسی، هندورابی، تنب شاهفتحعلیروزگار سلطنت 
شد(افشار سیستانی، میفارس و قلمرو ایران محسوب بزرگ، تنب کوچک، فارو و ... جزو ایالت 

به عنوان اتباع و ساکنان ایران راه و روش متفاوتی بندرلنگه). در این دوران قواسم 51: 1374
پس از هاآنکردند، در پیش گرفتند. مینسبت به اقوام خود که در آن سوي خلیج فارس زندگی 

و کسب ارزشهاي اجتماعی ایران و اختالط با قبیلۀ ک دورة تدریجی ادغام در فرهنگ ایرانییطی 
کنگی، به صورت اتباع پیرو قانون کشور و نیز اتباع وفادار فرماندار فارس درآمدند. در نتیجه از 
لحاظ شخصیتی قواسم ایرانی بتدریج هویتی متفاوت از همتایان خود در آن سوي خلیج فارس پیدا 

ناد و مدراك حکومت ایران و منابع مستند انگلیسی وجود دارد نمودند. شواهد غیرقابل انکاري از اس
ان تابع دولت ایران از اواخر زندیه، تا مأموراین موضوع است که قواسم لنگه اتباع و دهندهنشانکه 

و بندرلنگه). به هر حال در این دوران حکومت 29: 1377(هرمیداس باوند، اندهم، بود1887سال 
کردند و ماالجاره خود را پرداخت میمچنان از خوانین بستک اطاعت جزایر تنب و ابوموسی ه

و لنگه محسوب بندرعباسم، شاهزاده محمد حسین میرزا که به حکومت 1885نمودند. در سال می
شده بود، به لنگه آمد و شیخ قضیب را به عنوان نائب الحکومه لنگه منصوب و مالیات ساالنه آنجا را 

ن تعیین کرد. اما شیخ قضیب بعد از مدتی بدون آگاهی و اجازه دولت ایران، هزار قرا190به مبلغ 
ي عمان کمک خواست. هاحکومت لنگه را از آن خود کرد و براي مبارزه با دولت ایران از قاسمی

لیکن آنان از کمک به وي خودداري کردند. اقدامات شیخ قضیب تهران را در اندیشه پایان دادن به 
انداخت. در همین زمان دولت ایران در طرح تقسیمات کشوري بندرلنگهدر هایخودمختاري قاسم
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ي خلیج فارس به هاو جزیرههاایران که از روزگار صفویه باقی مانده بود، تجدید نظر کرد و کرانه
). حکومت این استان در 116: 1373صورت بیست و ششمین ایالت ایران درآمد(جعفري ولدانی، 

ي هابر انداختن قاسمیمأمورالتجار بود. دولت ایران وي را ه حاج محمدمهدي ملکآن زمان به عهد
ی واگذار کرد. به این ترتیب بندرعباسیت را به حاج احمدخان مأمورالتجار هم این لنگه کرد. ملک
هام، بر انداخته شد. دولت ایران پس از بر انداختن قاسمی1887از لنگه در سال هاحکومت قاسمی

نفر سرباز در 200ایجاد کرد و حدود بندرلنگهک پادگان در یبدون خونریزي و غارت انجام شد، که 
بود هاک پادگان نیز در جزیره سیري که در تملک قاسمیینجا مستقر نمود. همزمان دولت ایران آ

وب محسبندرلنگهي تنب و بوموسی از توابع هاتأسیس کرد. اما دولت ایران به علت اینکه جزیره
شدند و کسی در آن زمان منکر این موضوع نبود، از فرستادن نیرو به آنجا و احداث پادگان می

که براي بار سوم به ایران آمدند و تابعیت ایران 1779از سال هاخودداري کرد. به طور کلی قاسمی
بر هاآنم، که حکومت1887را پذیرفتند و فرمانبرداري از دولت ایران را گردن نهادند تا سال 

کصد سال از سوي دولت ایران بر لنگه و توابع آن حکومت کردند. در این یانداخته شد، به مدت 
ا اجاره مقرر را به دولت یشد و آنان مالیات میمدت فرمان حکومت لنگه به نام شیوخ قاسمی صادر 

یه از توابع پرداختند. جزایر تنب بزرگ، کوچک، سیري و ابوموسی نیز از دوران صفومیایران 
اد شده در یي هاشد و تحت حکومت آنان قرار داشت. به عبارت دیگر جزیرهمیمحسوب بندرلنگه

از توابع لنگه و جزو سرزمین ایران بوده است. این واقعیت انکارناپذیر هاتمام مدت حکومت قاسمی
. چس از آن دوران و تاریخی مورد تأیید دولت بریتانیا و حکومت انگلیسی هند نیز قرار گرفته است

سیاسی خلیج فارس ۀاز اواخر قرن نوزدهم و به ویژه اوایل قرن بیستم، تحوالت جدیدي در صحن
ک سو موجب تهدید نفوذ انحصاري بریتانیا در خلیج فارس شد و از سوي دیگر یروي داد که از 

واخر قرن نوزدهم سبب افزایش اهمیت استراتژیکی جزایر تنب و ابوموسی گردید. دولت ایران از ا
یی را براي اعمال حاکمیت مؤثرتر بر بنادر و جزایر خود در خلیج فارس آغاز کرد. این هاتالش
ان دولتی، مأمورک نیروي دریایی کوچک، تغییر در طرح تقسیمات کشوري و یشامل ایجاد هاتالش

ي گمرکی در هاي جنوبی خلیج فارس و استقرار پستهابرقراري روابط نزدیکتر با شیوخ کرانه
و جزایر تنب و ابوموسی بود. از سوي دیگر توجه بندرلنگهبرخی بنادر و جزایر ایران مانند 

بزرگ جهانی مانند آلمان و روسیه نیز در این زمان به خلیج فارس معطوف شده بود. هايقدرت
لط بر آسیاي نیز پس از تسهاروسک خط آهن از برلین به خلیج فارس بود. یآلمان درصدد احداث 

کی از بنادر و جزایر ایران در خلیج یکردند راه آهن روسیه را از آسیاي مرکزي به میمرکزي تالش 
فارس مرتبط نمایند. دولت بریتانیا این اقدامات را برهم زدن وضع موجود در خلیج فارس و تجاوز 

بریتانیا در ژوئیه ۀرجک جلسه سري در وزارت امور خایبه منافع خود تلقی کرد. به دنبال آن در 
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م، تصمیم گرفته شد جزایر تنب و ابوموسی اشغال شود. این تصمیم بالفاصله به اجرا گذاشته 1902
م، اشغال شد 1908م، و تنب کوچک در سال 1904شد و جزایر ابوموسی و تنب بزرگ در سال 

ین بار درصدد برآمد تا م، تا پایان دوران قاجاریه، دولت ایران چند1904). از سال 8: 1385(همان، 
م، موسیو دامبرین، مدیرکل 1904اد شده اعمال کند. در سال یحق حاکمیت خویش را بر جزایر 

ي بیگانه را در این جزایر فرو کشند و پرچم ایران را دویاره هاگمرکات جنوب ایران دستور داد پرچم
بزرگ و ابوموسی برافراشت. پرچم خود را در تنباًم، شیخ شارجه مجدد1905برافرازند. در سال 

ادداشتی به نخست وزیر خود نوشت: یاین عمل نارضایتی مظفرالدین شاه را برانگیخت. وي در 
جناب اشرف صدراعظم، به وزیر خارجه ابالغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید پارسال در این باب 

ین جزایر برداریم تا رسیدگی و مذاکره شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرده که بیرق خود را از ا
دانیم این جزایر ملک مسلمه دولت ایران است. در این میگقتگو شود. در صورتی که خودمان 

شود که ما ملک مطلق خودمان را به میصورت حال چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی 
و ما به هیچ وجه از حق خود شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفزاید. شما باز هم گفتگو کنید 

م، پرچم شارجه در تنب 1908). در سال 278: 1368نخواهیم گذشت(گزیده اسناد خلیج فارس، 
م، دولت ایران در 1913شد و ایرانیان آن را پایین کشیدند. همچنین در سال برافراشتهکوچک 

ی مذاکراتی با وزیر ک فانوس دریایی در جزیره تنب بزرگ توسط بریتانیا، طیاعتراض به ایجاد 
مختار بریتانیا در تهران، بر حقوق ایران بر جزایر تنب و ابوموسی تأکید کرده و اظهار داشت که دو 
جزیره تنب به ساحل ایران نزدیک و از امارات متصالحه دور هستند. عالوه بر آن جزایر تنب و 

جزایر به کلی بر خالف حق باشند و دخالت شیوخ قاسمی در اینمیبندرلنگهابوموسی از توابع 
). 290است(همان: 

م، 1928و 1926، 1923ي هاسالعنی در یدولت ایران در اوایل حکومت رضاشاه دوران پهلوي:-
م، دولت 1923حق مالکیت و حاکمیت خود بر جزایر تنب و ابوموسی اعالم کرد. براي مثال در سال 

ریتانیا مطرح کرد، در این سال حاج معین التجار ایران مسأله جزایر تنب و ابوموسی را با دولت ب
ي از معادن خاك سرخ جزایر ابوموسی و بحرین برآمد. در برداربهرهبوشهري درصدد تحصیل امتیاز 

نتیجه وي به دولت ایران فشار آورد تا اختالف خود را با دولت بریتانیا را حل کند. در این راستا 
به سفارت بریتانیا در تهران نوشت که نظر به حق مالکیت هايناموزارت امور خارجه ایران طی 

دولت ایران در جزایر مزبور الزم است جنرال قونسول انگلیس از مبادرت به اجاره غیر مشروع خاك 
م، نیز دولت ایران به جامعه ملل شکایت برد و 1928). در سال 291سرخ احتراز نماید(همان: 

م، دولت ایران 1929تنب و ابوموسی به ایران شد. در سال خواستار بازگرداندن بحرین و جزایر
شده و از این رو به دولت بریتانیا برافراشتهافت که پرچم بریتانیا در جزایر تنب و ابوموسی یآگاهی 
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پرچم خود را از تنب بزرگ فرو کشید و آن جزیره الخیمهرأسم، شیخ 1934اعتراض کرد. در سال 
شد. در ادامه و در برافراشتهالخیمهرأسلی با تحریک بریتانیا دوباره پرچم را به ایران تحویل داد؛ و

و اقدامات ایران هام، و به دنبال باز پس گیري جزایر قشم و هنگام از انگلستان، اعتراض1935سال 
براي پس گرفتن جزایر تنب و ابوموسی و سیري ادامه پیدا کرد (مجتهدزاده، احمدي پور و حیدري، 

ي از خاك سرخ جزیره برداربهرهم، شرکت انگلیسی گلدن ولی اجازه 1935در سال ).46: 1391
ادداشت مورخه یابوموسی را از شیخ محمود، حاکم شارجه به دست آورد. وزارت خارجه ایران طی 

ي از معادن خاك سرخ جزیره به برداربهرهم، در مورد واگذاري امتیاز مذکور و 1935مارس 28
یا اعتراض نموده و آن را نقض توافق طرفین مبنی بر حفظ وضع وجود اعالم کرد دولت بریتان

گانهسهي ایران براي باز پس گیري جزایر هاتالش). 381: 1368(گزیده اسناد خلیج فارس، 
همچنان ادامه داشت تا اینکه با پایان جنگ جهانی دوم و استقالل هند و پاکستان از بریتانیا، از 

رسید تغییراتی در سیاست میرس براي بریتانیا کاسته شد و بنابراین به نظر اهمیت خلیج فا
خارجی این کشور نسبت به این منطقه صورت گیرد. با توجه به این مسأله دولت ایران در سال 

بر جزایر تنب و ايادآوري کرد که ایران حاکمیت دیرینهیم، به وزارت خارجه بریتانیا 1948
ن دولت خواست که در ادامه حاکمیت ایران دخالتی نکند. دولت ایران همچنین ابوموسی دارد و از آ

خواهد دوایر دولتی در جزایر تنب و ابوموسی ایجاد کند(جعفري میبه دولت بریتانیا اطالع داد که 
). به دنبال آن و در پی ناسیونالیسم ایرانی که در زمان دولت مصدق در ایران 232: 1376ولدانی، 

بر افراشت گانهسهم، پرچمش را در جزایر 1951و 1949ي هاسالده بود، دولت ایران در پدیدار ش
م، مذاکراتی 1954که توسط نیرهاي بریتانیا پایین کشیده شد. در دهه پنجاه میالدي و در سال 

انجام شد که بدون نتیجه به پایان رسید. در گانهسهبین دولت ایران و بریتانیا در خصوص جزایر 
یی که جزایر تنب و ابوموسی تحت اشغال بود، هاسالنجا باید به این نکته اشاره کرد که در تمام ای

را در تقسیمات کشوري خود، همواره جزو قلمرو ایران محسوب کرده است. هاآندولت ایران 
م، که فرمانداري کل بنادر و جزایر خلیج فارس تشکیل گردید، جزیره 1954منجمله در سال 

ي تابع فرمانداري لنگه محسوب گردید. جزایر تنب بزرگ هابخشی به بخش تبدیل شد و از ابوموس
). با توجه به اینکه 65: 1369تابع ابوموسی محسوب شدند(بختیاري، هايدهستانو کوچک نیز از 

م، در مورد اعاده حاکمیتش بر جزایر تنب و 1950مذاکرات دولت ایران با دولت بریتانیا در دهه 
م، بار دیگر در صدد بر آمد تا خود 1960وسی به نتیجه نرسید، لذا دولت ایران از آغاز دهه ابوم

هاتالشکنترل جزایر را در دست گیرد. اما این بار هم به علت مخالفت دولت بریتانیا این اًمستقیم
سیري م، حاکمیت خود را بر جزیره 1963به نتیجه نرسید. تنها دولت ایران موفق شد که در سال 

م، به هنگام مذاکره در مورد تعیین فالت قاره خلیج فارس، 1966اعاده کند. براي مثال در سال 
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دولت ایران بار دیگر مسأله مالکیت خود بر جزایر تنب و ابوموسی را مطرح کرد. که با مخالفت 
ه حاکمیت آمد، مسألمیدولت بریتانیا مواجه شد. به این ترتیب دولت ایران در هر فرصتی که پیش 

کرد. همچنین هر زمان که از میخود بر جزایر تنب و ابوموسی را در مذاکره با دولت بریتانیا مطرح 
کنترل این جزایر را در دست اًکرد تا خود مستقیممیشد، تالش میمذاکره با دولت بریتانیا نا امید 

ک بار دیگر یت ایران م، دول1966گیرد. به همین دلیل به دنبال عدم توفیق مذاکرات در سال 
م، 1967درصدد اعمال حاکمیت خود بر جزایر بر آمد. در این راستا نیروهاي نظامی ایران در سال 

). 244: 1376وارد جزیره ابوموسی شدند، اما به زودي این جزیره را ترك کردند (جعفري ولدانی، 
ک شرکت امریکایی در یجه به در ادامه و به دنبال واگذاري امتیاز نفت ابوموسی از سوي حاکم شار

خطاب به دولت بریتانیا صادر کرد. در بیانیه دولت ایران گفته ايم، دولت ایران بیانیه1969سال 
م، دولت ایران 1970شده بود که جزیره ابوموسی بخشی از قلمرو ایران است و همچنین در ماه مه 

اطراف ابوموسی متوقف هايآبا در خود رهايفعالیتي نفتی غربی هااعالم کرد چنانچه کمپانی
).239: 1371نکنند، دست به اقدام نظامی خواهد زد(علم، 

م، مبنی بر تخلیه نیروهاي خود از منطقه تا پایان سال 1968ا در سال با تصمیم دولت بریتانی
الحمایه خود در خلیج فارس را م، این دولت اندیشه تشکیل فدراسیونی از همه شیوخ تحت1971

مالکیت بر بحرین مسأله). نخستین اقدام در این راه، حل Ramazani, 1979: 23مطرح ساخت(
را به داوري مسألها، پس از مذاکراتی طوالنی، تصمیم گرفتند این بود. دو دولت ایران و بریتانی

المللی واگذارند. دو کشور در مورد جزایر بحرین، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک به این صورت بین
واقع در تنگه هرمز تأمین شود و در مقابل مسأله گانهسهتوافق کردند که نظر ایران در مسأله جزایر 

که بیانگر هايهنام). هر چند موافقتIbid, 1972: 57ملل متحد ارجاع شود(بحرین به سازمان
باشد بین دو کشور به امضاء نرسیده اما شواهد همه حاکی از آن است که در ايچنین معامله

). Litwak, 1981:57باالترین سطح بین مقامات ایران و بریتانیا چنین تفاهمی حاصل شده بود(
م، انجامید و 1970متحد در بحرین به استقالل این شیخ نشین در سال نظرخواهی سازمان ملل

ایران و بریتانیا در مورد تنب و ابوموسی ادامه پیدا کرد. از آنجا که ایران اعالم کرده و گو میانگفت 
یی از خاك ایران(جزایر تنب و هابخشدر بر گرفتن به دلیلبود، فدراسیون پیشنهادي بریتانیا را،

نخواهد شناخت، بریتانیا ناچار شد مذاکرات جدي براي تعیین تکلیف مالکیتوسی)، به رسمیتبوم
گاه آن را بود و هیچم، وعده داده1904ایران بر این جزایر را آغاز کند، مذاکراتی که بریتانیا از سال 

ري روبرو بود. عراق به گونه جدي دنبال نکرده بود. در شرایط نوین، بریتانیا با وضع پیچیده و دشوا
داند و آن را به رسمیت نخواهد شناخت. را دسیسه استعمار میاعالم کرده بود که فدراسیون امارات

فدراسیون مورد سعودي نیز، به دلیل اختالفات سرزمینی با ابوظبی، اعالم کرده بود کهعربستان
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بریتانیا اهمیت بیشتري داشت. لندن نظر بریتانیا را به رسمیت نخواهد شناخت. مخالفت ایران براي
بست خارج دانست که پشتیبانی ایران، از فدراسیون پیشنهادي کار ایجاد کشور نوین را از بنمی

انگلیسی، سر ویلیام لوس آخرین نماینده کرده و آسان خواهد ساخت. دیپلمات ورزیده و باز نشسته
و گو با ایران شد. امیر خسرو افشار، گفتمورمأبریتانیا در خلیج فارس، به کار دعوت و سیاسی

شد. این مأمورسفیر وقت ایران در لندن، نیز از سوي دولت ایران براي مذاکره با انگلیسیان 
نتیجه رسید که دو جزیره تنب بزرگ و تنب مذاکرات مدت زیادي طول کشید و سرانجام به این
با شیخ شارجه، حاکمیت هاينامو طی تفاهم کوچک به حاکمیت مستقیم ایران باز گردانده شود 

ک مقدمه و شش مادهیاد شده در یجزیره بوموسی تجدید گردد. تفاهم نامه ایران بر بخش شمالی
بوموسی پس دو طرف، ایران و شارجه، نه ادعاي خود را بر سراسر جزیره«زیرین تنظیم شد: 

خواهند شناخت. در عین حال، دو همسایه خواهند گرفت، و نه ادعاي طرف مقابل را به رسمیت
اند و این مقررات را به اجرا درخواهند آورد.توافق کردهمسلمان بر سر مقررات زیرین

حدود آن در نقشه پیوست این یی کههابخشنیروهاي ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و در -1
ي توافق هابخشالف) در - 2).2شماره افت (نقشه یتفاهم نامه مشخص شده است، استقرار خواهند 

شده در اختیار نیروهاي ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم ایران بر 
فراز تاسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد شد. ب)شارجه در مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد 

پرچم در دهکده ابوموسی، بر همان اساس افراشتنبر فراز اداره پلیس شارجهداشت و پرچم شارجه
هاي ایران و شارجه گسترده آب-3ایران بر فراز تاسیسات نظامی ایران، برافراشته خواهد شد. 

-4(بر اساس موازین دریایی ایران) به رسمیت خواهند شناخت. مایل12ي ابوموسی را در هاآنکر
ي ابوموسی که در چارچوب هاآنکرهايزیر گسترده آباستخراج منابع نفت و ذخایر زیرزمینی در

گیرد، باید از سوي ایران به رسمیت نفت و گاز بیوتس صورت میقرارداد موجود میان شارجه و شرکت
اد شده یشناخته شود. نیمی از درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع مستقیما باید از سوي شرکت 

گیري اتباع ایران نو شارجه در ماهی-5و نیم دیگر به شارجه تعلق گیرد. پرداخت شودبه دولت ایران
ک توافق کمک مالی میان ی- 6ي ابوموسی از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. هاآنهاي کردر آب

).7: 1373ایران و شارجه امضاء خواهد شد(مجتهدزاده، 
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1971ت تفاهم نوامبر ادداشی: نقشه رسمی ابوموسی به پیوست 2نقشه شماره 
)Source: www.fa.wikipedia.org/wiki/ Abu Musa Island(

نوامبر 29ایرانی، در روز گانهسهسال حاکمیت غیر قانونی بریتانیا بر جزایر 68بدین ترتیب پس 
از طرف شیخ اًرسمگانهسهم، تفاهم نامه ایران و شارجه مبنی بر حاکمیت ایران بر جزایر 1971
ک روز پیش از خروج رسمی بریتانیا از خلیج یم، 1971نوامبر 30اعالم گردید و در روز شارجه

شدند و حاکمیت ایران بر این جزایر دوباره اعاده شد.گانهسهفارس، نیروهاي ایرانی وارد جزایر 
بعد از انقالب اسالمی و تغییر نظام سیاسی در ایران، امارات ادعاي دورة جمهوري اسالمی:-
از خود بروز نداد تا اینکه با گانهسهم، نسبت به مالکیت جزایر 1992ندانی تا آوریل سال چ

جلوگیري مقامات ایرانی از ورود گروهی از مردم پاکستانی، هندي و فلیپینی(که در استخدام امارات 
عربی متحده بودند)، به جزیره بوموسی، ادعاهاي امارت عربی متحده نسبت به مالکیت جزایر 

شود. این ادعاي امارات با واکنش گسترده رساناها میبه طرق مختلف براي نخستین بار آغاز گانهسه
اسالمی جمهوريرفسنجانی، رئیسو دولت ایران مواجه شد و با توجه به این موضوع آقاي هاشمی

و ایجاد اشی ترایران در خلیج فارس دشمنسپتامبر گفته که سیاست18ایران در نماز جمعه مورخ 
م، در 1992دسامبر سال 25بلکه دفاع از تمامیت ارضی خود است و در نماز جمعه اختالف نیست،

است و براي گرفتن این جزایر ترمورد ادعاي کذب امارات عنوان کردند که ایران از همه شما قوي
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ا کنون ). از آن زمان تEtelaat Newspaper, 1996 December 22باید از دریاي خون بگذرید(
امارات عربی متحده در اجالس مختلف شوراي همکاري خلیج فارس و اتحادیه عرب، ادعاهاي کذب 

کند.میرا عنوان گانهسهخود مبنی بر مالکیت بر جزایر 
و ادعاي ایران بر اندهي دور بخشی از قلمرو ایران بودهاهمانطور که گفته شد، این جزایر از گذشته

مستمر تا به طوراي تاریخی است؛ به این معنی که ایران این جزایر را ضابطهاین جزایر بر اساس
و زیر نظر والیاندهقرن نوزدهم در اختیار داشته است و حتی در زمان قاجاریه در تملک ایران بود

، هاانگلیسیو هاپرتغالی). پیش از حضور 168: 1373(درایسول و بلیک، اندهشداداره میبندرلنگه
ز دو حکومت عمان و عربستان، حکومت عربی دیگري در منطقه خلیج فارس وجود قانونی و ج

. و در واقع اندهتنها به عنوان راهزنان دریایی معروف بودالخیمهرأسرسمی نداشته است و شارجه و 
ب را داشته باشند و دو جزیره تنهاآنتا ساکنین عرب جزیره ابوموسی، تابعیت اندهحکومتی نبود

. لذا اکثر جزایر خلیج فارس در اندهکوچک و بزرگ، همچون سایر جزایر خلیج فارس فاقد سکنه بود
تملک و حاکمیت ایران قرار داشته است و استناد شارجه مبنی بر اینکه ساکنین ابوموسی از طایفۀ 

بعد هالساتواند دلیل بر تابعیت سیاسی حکومتی باشد که می، ناندهقاسمی حاکم بر شارجه بود
). 65: 1391م، تأسیس شده است(مجتهدزاده، احمدي پور و حیدري، 1971عنی در دوم دسامبر ی

همچنین در اسناد دولت بریتانیا شامل گزارشات و انتشارات رسمی و نیمه رسمی که از سوي 
ي جنگ، نیروي دریایی، وزارت خارجه، دولت انگلیسی هند و کمپانی هند شرقی تا هاوزارتخانه

م، تهیه شده، تعلق جزایر تنب و بوموسی به ایران مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. 1904ال س
راهنماي دریایی «ک سند بسیار جالب توجه، چاپ کتاب وزارت دریاداري انگلستان تحت عنوان ی

است که در آن هر سه جزیرة مورد نظر بصورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده » خلیج فارس
ي وزارت امور خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلستان نیز هایادداشتي اداري و هاگزارشاست. 

از اهمیت 19و بخش اعظم قرن 18و 17در خالل قرون گانهسهدر تأیید حاکمیت ایران بر جزایر 
انگلستان که در سال » نقشه وزارت جنگ«خاصی برخوردار است. همچنین جزایر مزبور در 

م، 1897م و نقشه مساحی هند مورخ 1892م، تهیه شده، نقشه لرد کرزن از ایران مورخ 1887
. مع هذا در اواخر قرن نوزدهم، افزایش اندهه رنگ قلمرو ایران مشخص شدیجزایر ایرانی هستند و 

در منطقۀ خلیج فارس و مواضع دولت ایران در مورد هاآلمانیو هاروسي هاچالشروزافزون 
نان، باعث نگرانی شدید بریتانیا در حوزة مزبور شد و دولت انگلستان براي دور نگاه داشتن پذیرش آ

دشمنان خود اقدام به کسب کنترل جزایر استراتژیک ایران در نزدیکی تنگه هرمز نمود. و از زمان 
و مذاکرات مفصل و متعددي از سوي ایرانهاتالشم، 1971اشغال جزایر توسط بریتانیا تا سال 
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انجام شد که همگی نشان از اقدام مستمر ایران جهت اعاده گانهسهجهت باز پس گرفتن جزایر 
حاکمیت تاریخی خود بر این جزایر دارد.

دریاهاالمللبینبر اساس حقوق گانهسهتبیین حاکمیت ایران بر جزایر - 4-2
به تعیین حدود حاکمیت و ی عمومی،المللبینی دریاها، به عنوان بخشی از حقوق المللبینحقوق 

پردازد. مسأله میجهان هايآب، جزایر و مناطق مختلف هادر خصوص محدودههادولتصالحیت 
بر آبها و جزایر مجاور سرزمین خود و نیز میزان اقتدار و آزادي هادولتحدود اختیارات و حاکمیت 

مورد بحث جوامع بشري در مناطق مختلف جهان، از موضوعاتهايآبدریایی در هايقدرتعمل 
). در این قسمت از تحقیق به 377: 1384طی قرون و اعصار گذشته بوده است (حافظ نیا و رضوي، 

دریاها، ابتدا حقوق المللبینبر اساس حقوق گانهسهمنظور تبیین حق حاکمیت ایران بر جزایر 
تبیین حاکمیت ایران بر جزایر دریایی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان را بیان کرده و سپس به

پردازیم.میبر اساس حقوق دریایی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان گانهسه
حقوق دریایی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان- 1- 4-2

گردد. دانمارك اولین کشوري بود که در این میم، بر 1590سابقه مباحث حقوق دریاها به سال 
ان محدوده دریایی خود انتخاب و اعالم کرد. پس از اعالم دانمارك در قرن مایل را به عنو8سال 

مایل براي خود اعالم 24هفدهم، ایسلند و نروژ که کشورهاي دریایی هستند، حریمی به عرض 
). در مجموع اولین قانونی که در این رابطه وضع شد قانون تیر رس 141: 1383کردند(حافظ نیا، 

م، وان بیکر شوك هلندي آن را پیشنهاد کرد. بعدها بر اساس این قانون 1702توپ بود که در سال 
شد (میر حیدر، میهاي ساحلی و فراتر از آن دریاي آزاد محسوب - تا فاصله سه مایل دریایی، آب

تدوین قوانین مربوط به ۀ). پس از وقوع جنگ جهانی اول اولین اقدام جدي در زمین174: 1385
در شهر الهه و با ايم، انجام پذیرفت. در این سال کنفرانس ویژه1930حقوق دریاها در سال 

کشور مستقل جهان تشکیل شد و موضوعاتی نظیر دامنه حقوق دولت ساحلی در دریاي 47حضور 
ک کنوانسیون مصوب نائل یسرزمینی و حق عبور بی ضرر مطرح شد، ولی کنفرانس نتوانست به 

). با تشکیل سازمان ملل متحد، این 378: 1384نیا و رضوي، آید و با شکست روبرو گردید(حافظ 
م، تشکیل داد که به 1958سازمان نخستین کنفرانس خود را براي تدوین حقوق دریاها را در سال 

حقوق دریاها منجر گردید. این کنوانسیونها که به طور ةچهارگانه ژنو دربارهايکنوانسیونتصویب 
کنوانسیون دریاي سرزمینی و منطقه -1، عبارتند از: اندهداشتعمده سعی در تدوین حقوق عرفی

- 4کنوانسیون ماهیگیري و حفظ منابع جاندار دریاي آزاد -3کنوانسیون دریاي آزاد -2مجاور 
چهارگانه هايکنوانسیونکشور حضور داشتند و 86کنوانسیون فالت قاره. در این کنفرانس اگر چه 
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تعیین نشدن عرض دریاي سرزمینی که سبب شکست کنفرانس فوق به تصویب رسیدند، اما
). 5: 1384، فردپیشگاهیم، الهه شده بود، در این کنفرانس نیز تکرار شد(1930

م، در شهر ژنو تشکیل شد، ولی در این کنفرانس 1960دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در سال 
مایل 6مایل براي دریاي سرزمینی و 6ک رأي، وحدت رویه به منظور تعیین عرض ینیز به خاطر 
ماهیگیري ایجاد نشد و موضوع همچنان الینحل باقی ماند، در نتیجه هر دولتی رویه ةبراي محدود

م، با تشکیل کنوانسیون سازمان ملل درباره تجارت 1965نمود. در سال میخاص خودش را اعمال 
سال هايکنوانسیونکه در ترانزیتی کشورهاي محصور در خشکی بخشی از شکاف عظیمی 

کشور جهان که به 30م، ژنو بر جا مانده بود پر شد و گامی هر چند کوتاه در جهت منافع 1958
دلیل شرایط نا مساعد جغرافیایی خود به کلی از دسترسی به دریا محروم مانده بودند برداشته شد 

م، در شهر 1973سال ). اولین جلسه کنفرانس سوم حقوق دریاها در 59: 1365(میرحیدر، 
م، در شهر مانتیگوبی جامائیکا با 1982سال کار خود را در سال 9افت و پس از ینیویورك گشایش 

تصویب کنوانسیون حقوق دریاها به پایان برد. الزم االجرا بودن این کنوانسیون موکول به تأیید 
کشور 70س بیش از مجلس قانونگذاري در کشورهاي مختلف بود که تا به حال مجال60حداقل 

. لذا مفاد این کنوانسیون براي اعضاي آن الزم االجرا است و کشورهاي اندهجهان آن را تصویب کرد
). بر طبق مفاد این 142: 1386غیر عضو نیز نباید اقدامی بر خالف آن انجام دهند(افشردي، 

ی، (به استثناي کنوانسیون صالحیت ملی در مناطق برون ساحلی بر خالف حاکمیت ملی در خشک
توانند براي برخی هدفهاي ویژه بر مناطق میي ساحلی فقط هادولتداخلی) مطلق نیست. هايآب

شش صالحیت هادولتبا هم تداخل دارند اعمال حاکمیت کنند. امروزه اًبرون ساحلی خود که بعض
دریاي -2داخلی يهاآب-1کنند که این مناطق عبارتند از: میرا در مناطق برون ساحلی اعمال 

دریاي آزاد (میرحیدر، -6فالت قاره - 5اقتصادي - منطقه انحصاري-4منطقه نظارت -3سرزمینی 
1385 :182 .(

م، حقوق 1982و 1958هايکنوانسیونجمهوري اسالمی ایران براي تطبیق قوانین دریایی خود با 
خود در خلیج فارس و دریاي دریاهاي سازمان ملل متحد و همچنین مشخص کردن حقوق دریایی 
ه.ش، 1372فروردین ماه 31عمان، قانون مناطق دریایی خود در خلیج فارس و دریاي عمان را در 

دهیم.میبه تصویب رساند که برخی مواد این قانون را به طور مختصر مورد بررسی قرار 
به وسیله آن، حدود داخلی و دریاي سرزمینی که هايآبمرز بین : داخلیهايآبخط مبدأ و -

ي ساحلی شامل دریاي سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه هادولتخارجی قلمروهاي دریایی 
). 57: 1367اقتصادي و قلمرو فالت قاره تعیین میشود را خط مبدأ گویند(چرچیل و لو، - انحصاري

هستند ییهاآبا ملی یداخلی هايآبحقوق دریاها، 1982کنوانسیون 8همچنین بر اساس ماده 
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که پشت خط مبدأ دریایی سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار گرفته و اغلب از خلیجهاي کوچک، 
هايآب، المللبین. از نظر حقوق اندهپشت خط مبدأ مستقیم تشکیل شدهايآبآبگیرها، بنادر و 

در سایر ي دیگر هادولتداخلی به طور کامل تحت حاکمیت دولت ساحلی است و حقوقی که براي 
شود. تنها مورد میم، در نظر گرفته شده در این قلمرو اعمال ن1982ساحلی در کنوانسیون هايآب

داخلی در شرایطی است که دولت ساحلی بخشی هايآباستثناء آن هم براي حق عبور بی ضرر در 
ین ترلیه بیرونیداخلی نبوده، با ترسیم خط مبدأ مستقیم از منتهی اهايآبجز از دریا را که قبالً

فصل اول 3). بر طبق ماده 6: 1384، فردپیشگاهیداخلی تبدیل کند (هايآبجزیره در ساحل به 
قانون مناطق دریایی جمهوري اسالمی ایران، محاسبه خط مبدأ دریاي سرزمینی در خلیج فارس و 

گردیده است. ه.ش تعیین 1352دریاي عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران در سال 
نقطه در امتداد ساحل و جزایر نزدیک به ساحل بوجود 25خط مبدأ مستقیمی را که متشکل از 

ین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود. ترآمده است. در سایر مناطق و جزایر مالك، حد پست
یر واقع بین جزاهايآبواقع بین خط مبدأ دریاي سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین هايآب

هايآبکدیگر از دو برابر عرض دریاي سرزمینی تجاوز نکند، جز یاز هاآنمتعلق به ایران که فاصله 
).56: 1384باشد(همان، داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران می

مایل از 12از دریا چسبیده به سواحل به عرض ايدریاي سرزمینی منطقهدریاي سرزمینی:- 
است که در آن دولت ساحلی بر روي آب، بستر دریا، زیر بستر و فضاي باالي آن خطوط مبدأ

داخلی نیست ولی از نظر هايآبحاکمیت کامل داشته و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و 
ي بیگانه هادولتکشتیرانی حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبه روست چرا که کشتیهاي 

حق عبور بی ضرر از دریاي سرزمینی عبور کنند. در واقع دولت ساحلی با توانند با استفاده از می
قبول اصل عبور بی ضرر کشتیهاي بیگانه که تحت ضوابط خاصی انجام میگردد، از قسمتی از 

فصل اول قانون 1ی چشم پوشی میکند. بر طبق ماده المللبینحاکمیت مطلق خود به نفع جامعه 
داخلی و جزایر خود هايآبایران، ایران خارج از قلمرو خشکی و مناطق دریایی جمهوري اسالمی 

متصل به خط مبدأ که دریاي هايآباز ايدر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان بر منطقه
شود، نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضاي فوقانی، بستر و میسرزمینی نامیده 

آن عرض دریاي سرزمینی از خط 2. همچنین بر طبق ماده باشدمیزیر بستر دریاي سرزمینی 
ا خارج دریاي سرزمینی یباشد. جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و میمایل دریایی 12مبدأ 

باشند، طبق این قانون داراي دریاي سرزمینی مخصوص به خود هستند. همچنین عبور شناورهاي 
امی که مخل نظم، امنیت و آرامش کشور نباشد، تابع اصل خارجی از دریاي سرزمینی ایران ماد

).57: 1384، فردپیشگاهیضرر است(عبور بی
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شود، قلمروي در ماوراي دریاي مینظارت نیز گفته ۀمنطقه مجاور که به آن منطقمنطقه نظارت:-
از ي ساحلیهادولتباشد و میمایل دریایی 24سرزمینی است که حد خارجی آن از خط مبدأ 

مربوط به قوانین گمرکی، مالی، اًبرخی حقوق و انواعی از حاکمیت برخوردارند. این حقوق عمدت
فصل دوم قانون مناطق دریایی ایران به منظور پیشگیري 13بهداشتی و مهاجرتی است. طبق ماده 

از نقض قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، 
بهداشتی، زیست محیطی و تعقیب و مجازات متخلفین، دولت ایران در منطقه نظارت اقدامات الزم 

).58را انجام خواهد داد(همان: 
برون ساحلی کشورها منطقه انحصاريهايآبچهارمین قلمرو در :انحصاري و اقتصاديۀمنطق- 

ز خط مبدأ که در آن دولت مایل دریایی ا200است به عرض ۀاقتصادي است. این قلمرو، منطق
هاي دیگر برخوردار ي از منابع طبیعی و برخی صالحیتبرداربهرهساحلی از حقوق انحصاري براي 

ي دیگر از حق آزادي پرواز بر فراز این منطقه، کشتیرانی روي آب، حرکت زیر دریایی هادولتاست. 
14). بر طبق ماده 15ارند(همان، گذاري در کف این قلمرو برخورددر داخل آب و کابل کشی و لوله

سوم قانون مناطق دریایی ایران، کشور ایران از حقوق حاکمیتی به منظور اکتشاف و فصل
خلیج فارس و دریاي عمان هايآبي، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بستر، زیر بستر و برداربهره

تواند صالحیت خود را میهمچنین برخوردار است. این منابع اعم از جانداران و منابع بی جان است.
ي عملی و دریایی و حمایت و حفظ محیط زیست دریاي هاپژوهشبراي احداث جزایر مصنوعی، 

اعمال کند. ضمن این که سایر کشورها از حق کشتیرانی آزاد، پرواز بر فراز این منطقه و نصب 
).59مندند(همان: ي نفتی و غیره بهرههاي زیر دریایی و لولههاکابل

م، 1945پیدایی مفهوم فالت قاره به اعالمیه ترومن رئیس جمهوري آمریکا در سال فالت قاره:- 
رود و میزیاد پیش اًگردد. در بیشتر نقاط جهان بستر دریا با شیب مالیمی تا فاصله نسبتمیباز 

ه از شود. این بخش ساحلی بستر دریا که پوشیدمیتندي به طرف اعماق سرازیر سپس با شیب
گویند. در ارتباط با اعالمیه ترومن، میکم عمق است در اصطالح زمین شناسی فالت قاره هايآب

متر عمق ندارد 200فالت قاره از نظر حقوقی آن مناطق ساحلی بستر دریا تعریف شده، که بیش از 
م به لحاظ نماید آن است که خلیج فارس همیکه در اینجا قابل توجه ۀ). نکت189: 1387(مقتدر، 

360تا 200دریاها به علت عمق کم و پهناي بین المللبینجغرافیایی و هم به لحاظ حقوق 
گردد میک فالت قاره قرار گرفته و لبه سکو در تنگه هرمز نمایان یکیلومتر به طور کلی بر روي 

ن فصل سوم قانون مناطق دریایی ایرا15). بر طبق ماده 100: 1382(میرحیدر و عسگري، 
حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایران نسبت به فالت قاره که دنباله طبیعی قلمرو خشکی و 

باشد، همانند میشامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماوراي دریاي سرزمینی ایران 
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و تمرینات نظامی هاشود. همچنین هرگونه انجام فعالیتمیاقتصادي اعمال - منطقه انحصاري
اطالعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوري اسالمی ایران در منطقه آوريجمعانه، بیگ

). 60: 1384، فردپیشگاهیاقتصادي و فالت قاره منافات داشته باشد، ممنوع است(- انحصاري
حقوق دریاها، شامل تمام قسمتهاي دریا 1982کنوانسیون 86ةدریاي آزاد در ماددریاي آزاد:-

ک دولت یاقتصادي و فالت قاره -داخلی، دریاي سرزمینی و منطقه انحصاريهايآبجز که
هادولتباشد. معنی اصل آزادي دریاي آزاد این است که چون دریاي آزاد بین همه مینیست، 

تواند هیچ بخشی از آن را تابع صالحیت سرزمینی خود نماید. در میمشترك است، هیچ دولتی ن
آن جز دریاي هايآبآزاد نداریم چرا که همه هايآبتعاریف در خلیج فارس نتیجه طبق این

اقتصادي و فالت قاره است.-سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه انحصاري
بر اساس حقوق دریایی ایرانگانهسهحاکمیت دریایی ایران بر جزایر - 2- 4-2

در خلیج فارس و دریاي عمان در سال طور که گفته شد، بر اساس قانون مناطق دریایی ایرانهمان
م، 1982.ش که منطبق بر کنوانسیون حقوق دریاهاي سازمان ملل متحد در سال ـه1372م/1993

داخلی و هايآبحاکمیت جمهوري اسالمی ایران در فراسوي سرزمین خشکی آن به باشد،می
دریایی چسبیده به خط ک کمربندیجزایر آن در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي عمان به صورت 

واقع بین خط مبدأ دریاي سرزمینی و هايآبابد. یمیمبدأ به عنوان دریاي سرزمینی، تسري 
کدیگر از دو یاز هاآنواقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله هايآبقلمرو خشکی و همچنین 

حاکمیت جمهوري داخلی محسوب و تحت هايآببرابر عرض دریاي سرزمینی تجاوز نکند، جز 
ا خارج دریاي یباشد. همچنین جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل و میاسالمی ایران 

سرزمینی باشند، طبق این قانون داراي دریاي سرزمینی مخصوص به خود هستند. با نگاهی به 
شویم میبوموسی و تنب بزرگ و کوچک در خلیج فارس متوجه گانهسهموقعیت جغرافیایی جزایر 

و تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران اندهداخلی ایران واقع شدهايآبکه این جزایر در 
).3باشند(نقشه شماره می
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گانه در خلیج فارس: موقعیت جغرافیایی و مرزهاي دریایی جزایر سه3نقشه شماره 
)46: 1391پور و حیدري، (منبع: مجتهدزاده، احمدي

خلیج فارس بین هايآبدر وسط اًکنید جزیره بوموسی تقریبمیمشاهده طور که در نقشه همان
درجه طول خاوري نسبت به نصف 04/55و 01/55و شارجه قرار دارد. این جزیره بین بندرلنگه

در جه عرض شمالی واقع شده است. فاصله این جزیره از 54/25و 51/25النهار گرینویچ و 
کیلومتر است (که بیش از دو برابر دریاي سرزمینی 64ي شارجه هاهکیلومتر و از کران67بندرلنگه
از خط منصف خلیج فارس واقع گردیده، اما ترباشد). بنابراین جزیره بوموسی کمی پایینمیامارات 

با توجه به موقعیت جغرافیایی سایر جزایر ایران در خلیج فارس، فاصله بوموسی از سرزمین ایران 
46کیلومتر، تا تنب بزرگ 45رجه است. فاصله بوموسی تا جزیره سیري کمتر از سرزمین شا

کیلومتر است. از سوي دیگر حد دریاي سرزمینی کشور عمان و 44کیلومتر و تا تنب کوچک 
مایل دریایی از خط مبدأ موازي با ساحل شرقی و غربی شبۀ 12امارات عربی متحده با فاصله 

12است، ولی حد دریاي سرزمینی ایران تا غرب تنگۀ هرمز تا جزیره رئوس الجبال تعیین گردیده 
ک از جزایر تنب، یشود و از آنجا که هر میمایلی جنوب خط جزري جنوب جزیره بوموسی کشیده 
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مایل دریایی از خط جزري خود 12قشم، فارو، بوموسی و سیري داراي دریاي سرزمینی با فاصلۀ 
کدیگر کمتر از دو برابر فاصلۀ دریاي سرزمینی دو جزیره مجاور یاد شده با یبوده و فاصلۀ بین جزایر 

هايآبباشد، بر طبق حقوق دریایی جمهوري اسالمی ایران، این جزایر جز میمایل 24عنی ی
باشند.میداخلی و تحت حاکمیت ایران 

ار قرالخیمهرأسو بندرلنگهباشد که در جنوب جزیره قشم و بین میدومین جزیره تنب بزرگ 
درجه طول خاوري نسبت به نصف النهار گرینویچ و بین 19/55و 16/55دارد. این جزیره بین 

کیلومتر و از 50بندرلنگهدرجه عرض شمالی واقع شده است. تنب بزرگ از 19/26و 15/26
کیلومتر فاصله دارد(که بیش از دوبرابر دریاي سرزمینی 70(جزیره حمرا)، الخیمهرأسي هاکرانه

رات است). به عبارت دیگر تنب بزرگ در بخش شمالی خلیج فارس واقع گردیده است. فاصله اما
45کیلومتر و از جزیره ایرانی هنگام 12کیلومتر، از تنب کوچک 5/31تنب بزرگ از جزیره قشم 

کیلومتر است که با توجه به حقوق دریایی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان و در نظر گرفتن 
یاي سرزمینی امارات و ایران، که همانطور که براي جزیره بوموسی گفته شد براي امارات عرض در

مایل دریایی از خط مبدأ موازي با ساحل شرقی و غربی شبۀ جزیره 12عربی متحده با فاصله 
مایلی 12رئوس الجبال تعیین گردیده است، ولی حد دریاي سرزمینی ایران تا غرب تنگۀ هرمز تا 

ک از جزایر تنب، قشم، یشود و از آنجا که هر میجزري جنوب جزیره بوموسی کشیده جنوب خط 
مایل دریایی از خط جزري خود بوده و 12فارو، بوموسی و سیري داراي دریاي سرزمینی با فاصلۀ 

عنی یکدیگر کمتر از دو برابر فاصلۀ دریاي سرزمینی دو جزیره مجاور یاد شده با یفاصلۀ بین جزایر 
داخلی ایران واقع شده هايآبباشد، جزیره تنب بزرگ نیز همانند جزیره بوموسی در مییل ما24

باشد.میو تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران 
و در غرب جزیره تنب بزرگ قرار دارد. بندرلنگهباشد که در جنوب میسومین جزیره تنب کوچک 

تا 14/26ه نصف النهار گرینویچ و بین درجه طول شرقی نسبت ب10/55تا 8/55این جزیره بین 
درجه عرض شمالی واقع شده است. جزیره تنب کوچک نیز در بخش شماي خط منصف 15/26

کیلومتر، از 195بندرعباسکیلومتر، از 12خلیج فارس قرار دارد. فاصله این جزیره از تنب بزرگ 
که بیش از دو برابر دریاي سرزمینی کیلومتر است (92الخیمهرأسکیلومتر و از بندر 50بندرلنگه

امارات است). با تطبیق موقعیت جغرافیایی این جزیره با عرض دریاي سرزمینی ایران و امارات که 
شویم که بر اساس حقوق دریایی میدر مورد جزایر بوموسی و تنب بزرگ به آن شاره شد، متوجه 

د دو جزیره تنب بزرگ و بوموسی در ایران در خلیج فارس و دریاي عمان این جزیره نیز همانن
باشد.میداخلی ایران واقع گردیده و تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران هايآب
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گیرينتیجه
ي هاسالمسأله حاکمیت ایران بر جزایر تنب و بوموسی، از طریق مذاکرات ایران و بریتانیا در 

هاي ایران براي بازگرداندن این ستها و درخواسال اعتراض68م، که برآیند حدود 1971و 1970
آگاهی و علم به این نکته که از رغمعلیجزایر بود، حل و فصل گردید. دولت امارات متحده عربی 

باشند، با میي جدایی ناپذیر قلمرو ایران هابخشایرانی گانهسهلحاظ تاریخی و حقوقی، جزایر 
زند. لذا حفاظت از حاکمیت میتی ک سري اقدامات سیاسی و تبلیغایاهداف خاصی دست به 

امارات امري ضروري در مقابل اقدامات سیاسی و تبلیغاتیگانهسهجمهوري اسالمی ایران در جزایر 
از دیدگاه تاریخی و حقوق گانهسهباشد. در این پژوهش به تبیین حاکمیت ایران بر جزایر می
دریاها پرداختیم.المللبین

باشد که بنا بر میتاریخی ايبر اساس ضابطهگانهسهحاکمیت بر جزایر مهمترین دلیل ایران براي 
در پژوهش فوق گفته شد، مشخص گانهسهآنچه که در مورد وجه تسمیه و پیشینه تاریخی جزایر 

گردد ایران در دوران قبل و بعد از ظهور اسالم بر خلیج فارس و جزایر آن حاکمیت داشته و می
ه با آن را نداشته است، تنها در دوران کوتاهی در اوایل صفویه این جزایر به اراي مقابلیهیچ قدرتی 

درآمد و در زمان قاجاریه نیز به علت ضعف و مشکالت فراوان داخلی، بریتانیا از هاتصرف پرتغالی
را براي مدتی تصرف و از حاکمیت ایران گانهسهي مختلف جزایر هافرصت استفاده کرد و به بهانه

رد که پس از خروج نیروهاي بریتانیا از خلیج فارس، حاکمیت ایران بر این جزایر دوباره خارج ک
ي مختلف هاو نامهها، نقشههااعاده شد. همچنین در اسناد داخلی و خارجی از قبیل کتب، سفر نامه

اسناد دولت بریتانیا شامل گزارشات و انتشارات رسمی و نیمه رسمی که از سوي اًو خصوص
ي جنگ، نیروي دریایی، وزارت خارجه، دولت انگلیسی هند و کمپانی هند شرقی تا هاتخانهوزار

م، تهیه شده، تعلق جزایر تنب و بوموسی به ایران مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است 1904سال 
باشد. میتعلق تاریخی این جزایر به ایران در ادوار مختلف تاریخی دهندهنشانکه 

ساس حقوق دریایی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان که منطبق بر کنوانسیون همچنین بر ا
حاکمیت جمهوري اسالمی ایران در باشد،میم، 1982حقوق دریاهاي سازمان ملل متحد در سال 

داخلی و جزایر آن در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاي هايآبفراسوي سرزمین خشکی آن به 
دریایی چسبیده به خط مبدأ به عنوان دریاي سرزمینی، تسري ک کمربند یعمان به صورت 

واقع بین هايآبواقع بین خط مبدأ دریاي سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین هايآبابد. یمی
کدیگر از دو برابر عرض دریاي سرزمینی تجاوز نکند، جز یاز هاآنجزایر متعلق به ایران که فاصله 

باشد. با نگاهی به حد دریاي میاکمیت جمهوري اسالمی ایران داخلی محسوب و تحت حهايآب
در خلیج فارس و دریاي عمان متوجه گانهسهسرزمینی ایران و امارات و موقعیت جغرافیایی جزایر 
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و طبق حقوق اندهداخلی ایران واقع شدهايآبشویم که این جزایر همچون مجمع الجزایري در می
باشند. حد میمناطق دریایی ایران، تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران دریاها و قانون المللبین

مایلی جنوب خط جزري جنوب جزیره بوموسی 12دریاي سرزمینی ایران تا غرب تنگۀ هرمز تا 
ک از جزایر تنب، قشم، فارو، بوموسی و سیري داراي دریاي یشود و از آنجا که هر میکشیده 

کدیگر یاد شده با ییی از خط جزري خود بوده و فاصلۀ بین جزایر مایل دریا12سرزمینی با فاصلۀ 
باشد، بر طبق حقوق میمایل 24عنی یکمتر از دو برابر فاصلۀ دریاي سرزمینی دو جزیره مجاور 

داخلی و تحت حاکمیت هايآبدریایی جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان، جز 
مایل 12حد دریاي سرزمینی کشور امارات عربی متحده با فاصله باشند. از سوي دیگر میایران 

دریایی از خط مبدأ موازي با ساحل شرقی و غربی شبۀ جزیره رئوس الجبال تعیین گردیده است، 
کیلومتري 90و 70کیلومتري شارجه تا بوموسی و فاصلۀ 64که با در نظر گرفتن دوري 

سرزمینی هايآبشویم که فاصله این جزایر از میجه تا تنب بزرگ و تنب کوچک، متوالخیمهرأس
باشد و این کشور داراي میسرزمینی امارات هايآبمایل و دو برابر 24امارات خیلی بیشتر از 

باشد. میدریاها نسبت به این جزایر نالمللبینهیچگونه حقوق دریایی بر اساس حقوق 
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Explaining Iran's sovereignty over the three islands of the historical
perspective of international law of the sea

Javad Etaat1 , Hamid Reza Bayat2

Abstract
Three Iranian islands of Abu Musa, Greater and Lesser Tunb Tonb historically
belonged to the government of Iran and the Iranian islands, as they are rooted in
the very distant past… With the arrival of Ghajar, the government in power and
sovereignty over the islands and shores of the Persian Gulf and Britain showed
its weakness as an opportunity to fill Rngtr seeking out its presence in the
region, To strengthen its presence in the three Iranian islands in the Persian Gulf
in 1903 BC, occupied and the emirate of Sharjah and Ras Al Khaimah was the
protege of his. By leaving England in 1971 AD, the Persian Gulf region, the
three Bvmvsy islands, large and small Tonb was returned to Iran after the
period of 68 years… From that time until now, despite strong evidence of
historical and legal evidence of ownership of the islands, the UAE government
has a claim on the islands. Thus explain sovereignty over the three islands of the
sea from the perspective of international law, historical and political claims and
propaganda against the UAE and its regional allies region and beyond, it is
imperative.
The aim of this study was to explain the governance of the three islands, seas
view history and international law claims against the United Arabic Emirates, is
a political and propaganda. This question has been used in this study is that the
main reason for Iran's sovereignty over the three islands of the historical
perspective of international law, what is the sea.? The islands were historically
part of the territory of a country .Also check the rights of the Iranian navy in the
Persian Gulf and Oman Sea, we know that these islands in terms of
international maritime law, are located in the territorial waters of Iran and the
Iranian government is. Method: In this descriptive - analytical data required for
the study were collected using a library.

Keywords: Iran, United Arabic Emirates, three islands, historically part, the
international law of the sea.
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