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اين تحرير به مناسبت آذرماه است که دو افتخاربزرگ ،تاريخ کشورما را دراين ماه زرين ساخته است .اين تحقيق سعی
ميکند که يادھای ھردوافتخار رازنده وجاودانی سازد.
******
قدربسياردارد ولی قدردان ندارد .درتاريح ھرملتی روزھائی ھست که دستاوردھای آن برای ملت
برخی افتخارات ھست که
ِ
انديشان جامعه ،سعی دررسوب آن
ومملکت بسيار عزيز وگرانبھاست ،ولی ارزش آن برھمگان روشن نيست واگر نيک
ِ
دستاورد ھا درفکروذھن جامعه نکنند ،آنروزھا وآن افتخارات درفضای تشخيص جامعه گم ميشود.
گرآن
واژه گــ ُــم شدن به مفھوم
کسراھميت رويداد نيست به معنای گم شدن در اليه ھای فکری وديداری مردم است وبيان ِ
ِ
است که روزی که انسان به آن دستاوردھا محتاج شد آن دستاوردھای گم شده درفکروروح آدمی خودنماميگردد وبه
موازات آن پای قدرشناسی به پيش ميايد.
باافتخارگمشده درتاريخ نوين ايران بسياراست ،که چون عادت مذھبی ودينی ماايرانيان به قدردانی وسپاس از
روزھای
ِ
خدمتگزاران غيرمذھبی نيست اين درد ھم مزيد علت است که به گمشدن روزھای پرافتخارکمک کند.
يکی از آن روزھا نهم آذرماه سال  ۱۳۵۰است که ايران درآن روز به يکی از مھمترين حقوق ازدست رفته خود دست يافت
وآن استرداد جزائر سه گانه تنب بزرگ وتنب کوچک وابوموسی درخليج فار س بود.
قصورحکومت بود که اھميت
آنروز کمترکسی بود که قدراين خدمت بزرگ ميھنی رادرک کند ،برخی عقيده دارند که اين
ِ
کاررابرای مردم بازگونکرد البته وظيفه روشنفکران ومحامل علمی است که اھميت دستاورد ھا ورويداد ھاراتشريح و
توضيح دھند نه دولتھا ولی جامعه تشيع ايران به ھيچ خدمتی که ازناحيه دولت صورت ميگرفت اقبال نميداد زيرا اصوال
حکومت راغاصب ميدانست وروشنفکران ماھم که پيوستگی ذاتی باتشيع داشتند دست کمی از علمداران تشيع نبود ند ازباب
نمونه روشنفکرانی مانند بازرگان وسنجابی وبختيار بازگرداندن جزائر سه گانه ايران را يک امر بی ارزش وتبليغاتی به
حساب آوردند وبختياربعدھا بعد از پيروزی شورشيا ن وفراربه خارج ھم ازجزائرمزبور به عنوان جزائری خشک وبی آب
وعلف ياد کرد ودرمصاحبه باروزنامه گونش ترکيه ازادعای مالکيت ابوظبی برجزائر مزبور دفاع کرد.
اما امروز ،بمناسبت مسايل بين المللی وتھديد ھائی که نسبت به عبورکشی ھای نفتکش درخليج فارس جاری است اھميت
بازگشت حاکميت ايران برجزائر سه گانه برھچکس پوشيده نيست ولی معھذا به موازات آن نميتوان از فراموشی نسبت به
اقدام بزرک وتاريخی شاھنشاه ايران درحيرت نماند وبا آنکه ھمه جادرمحافل بين المللی صحبت ازموقعيت اين جزائر ھست
ھچ جا به ھمت بزرگی که بازگشت اين جزاير رابه اين ممکن ساخت نيست.
س ِ
ميھنی پرافتخار ،وآثارتابعه آن است که شايد بتوان بانگاھی به گوشه ھای عيان آن،
مت اين نوشته متوجه آن اقدام
َ
ِ
عظمت آنراھويداساخت .
بفرمائيد ،باتفاق به تحقيق برويم:
بيان ريشه ھای تاريخی نفوذ انگلستان درخليج فارس اين تحرير رامفصل ميسازد امااز سوئی تحقيق ،نسبت به موردی
است که نميتوان بدون اشاره به آن ،انديشه خواننده اين تحقيق ر ادرمسيری قرارداد که حاصل جستجوھايش راضی کننده
باشد.
پس بايد گفت وشنيد که :ايران ازھنگام حمله اعراب مسلمان عمال حاکميت خودرابرجزاير خليج فارس وکرانه ھای خليج
فارس ازدست داد .علت اين مھم رابرخی نداشتن قدرت بحريه ميدانند وبرخی ،مسائل ديگر -البته درآن زمان ھا فکرايجاد
نيروی دريائی ايران درخليج فارس وجود داشته است ،ولی فکرتاعمل فاصله بسياردارد ،وبشھادت تاريخ اين افکارحتی
درزمان نادرشاه ھم نتوانست ازقوه به فعل درآيد  -مانع اصلی ،حضورقاطع ومقتدرانه دولت انکلستان درخليج فارس بود
که درنھايت مانع بود که کشورھای ساحلی خليج فارس وازجمله ايران دارای قدرت دريائی باشند ازباب نمونه ميتوان به
دخالتھای دولت انگلستان درتصميم دولت اميرکبيربه خريد چند کشتی جنگی ازدولت انگلستان رجوع کرد
بنوشته و شھادت تاريخ ،با آنکه وزيرمختاردولت انگلستان >مسترشل< باطرح خريدکشتی ازانگليس موافقت داشت و
آنراخطری برای منافع انگلستان نمييدانست معھذا دولت انگلستان به وزيرمختارخودش درايران نوشت:
»به شمادستورميدھم که باطالع اميرنظام برسانيد که دولت انگلستان نميتواند باپيشنھاد تحصيل کشتی ھای مزبورموافقت
) تاريخ اميرکبير ادميت (
کند«
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ھمان اوراق تاريخ گوياست که ،پس ازآنکه درسال  ١٨۶۵دولت انگلستان پيشنھاد دولت ايران رارد کرد درسال ١٨٨٣
درمقابل اصراردولت ايران موافقت کرد يک فروند کشتی جنگی بدولت ايران بفروشد آنھم بشرط استفاده محدود ،ازقبيل حمل
حاجی وشليک گلوله ھای تشريفاتی بمناسبت ايام شادمانی و غيره.
بھرحال ،دولتھای ايران بعلت ھای معلومی مانند درگيری ھای باھمسايه شمالی وغربی ،عدم امنيت وملوک الطوايفی،
فقرمالی ،نداشتن نيروی دريائی وامثال آنھا قادرنبودند استقرارحاکميت ايران رادرخليج فارس وسواحل حفظ نمايند ودرنتيجه
عمال جزاير وبنادرايران مورد تجاوز وتصرف عربھای ساحل جنوبی خليج فارس قرارداشت ،چنانکه درسال  ١٧٨٣اعراب
قبيله >عـتـوب< مقيم شبھه جزيره عربستان بحرين راتصرف کرد وسيد سلطان ،سلطان مسقط وعمان بنادرجنوب ايران
شامل گواتر ،جاسک ،چاه بھار ،بندرعباس بانضمام جزاير ھرمز وقشم رابتصرف خود درآورد واين وضع ھمچنان ادامه
داشت تازمان آقامحمد خان قاجار.
آقامحمد خان با آنکه پادشاھی باقدرت بود وحاکميت ايران رابرسرزمين ھای ايرانی گسترش وتثبيت نمود ولی بعلت نداشتن
نيروی دريائی نتوانست تجاوز عربھا رابرجزايرايران متوقف کند ،وناچارتمامی آن بنادروجزائر را که دراشغال اعراب بود
به مال االجاره ساليانه  ۶٠٠٠تومان به سيد سلطان به مد ت  ٧۵سال اجاره داد واين درحالی بود که محققين نوشته اند که
عايدات آن جزائر ساليانه  ٢۵٠٠٠تومان بوده است.
قرارداد ۱۸۱۹
ضعف دولتھای وقت ايران وھرج ومرجی که درخليج فارس وبنادرآن توسط خود انگليسھا بوجود آورد موقعيتی
رابوجودآورد که >کاپتن پروس فرمانده ناوگان انگليسی درخليج فارس< ازطرف دولت انگليس ،باحسنعلی ميرزا والی
فارس قراردادی امضانمايد .ازشرائط اين قرارداداين بود که > تاوقتیکه دولت ايران وسيله حفظ امنيت درخليچ فارس را در
اختيار ندارد انجام اين امربعھده دولت انگلستان خواھد بود<
بدين ترتيب دولت ايران يکی از حقوق مسلم خودراکه حاکميت برجزاير وبنادرمتعلق به خود درخليج فارس بودازدست داد
)نقل ازتاريخ سياسی ايران(
بحثی نيست که موافقتنامه مزبورکه به امضای والی فارس رسيده قرارداد بين دولت انگلستان وايران شناخته نميشود ويک
عمل فضولی وخودسرانه يک ايرانی است آنھم يک ايرانی که بيشترتبعه انگلستان بوده تاايرانی ولی ازآنجا که اين موافقت
نامه بی ارزش  ١۵٠سال متاسفانه مورد عمل بوده درتاريخ واين تحريرعنوان قرارداد يافته است.
باری ،درتعقيب اين قرارداد  ،درسال  ١٨١٩ناوگان جنگی دولت انگلستان مرکب از  ۶کشتی جنگی توپداربه آبھای خليج
فارس وارد شد وابتدا باقھروغلبه راس الخيمه راتصرف کرد وسپس باتھديد يکايک شيوغ راباقراردادھای تحت الحمايگی
درقيمومت خود قرارداد ودرسالھای بعد باايجاد  ٧خط کشتيرانی انحصارکامل تجارت منطقه رابه خود اختصاص داد ونيروی
١
دريائی آن کشور ھرنوع مخالفتی راسرکوب وآقای خليج فارس گرديد.
اين وضع رقت بارھمچنان ادامه داشت تاعصرپھلوی .برای اينکه اين تحرير مستند باشد به نوشته >سرپرسی سايکس<
فرمانده پليس جنوب ايران درسال  ١٩٠٢يعنی  ۴سال ِپيش ازمشروطيت رجوع ميکنيم؛ اونوشته است:

٢

»خليج فارس فعال پر است ازکشتی ھای بريتانيا ودر اکثربنادران زبان اردو تکلم ميشود وصلح درھمه جای آن مستقر و
حکمفرماست بديھی است اگر کشتی ھای جنگی ماازآبھای خليج فارس دورشوند ،دزدی وغارتگری فورا تجديد خواھد شد
زيرابه قول يکی ازاعراب اين ناحيه منافع دزدی وتاراج اين ايام به ده برابرسابق افزايش يافته است«.
اين دقت بجاست که واژه >تاوقتیکه< درقرارداد معنای خاصی دارد يعنی ،تاوقتيکه ايران به حقوق خواد آگاه شد وخواست
حق حاکميت خودش راحفظ کند وبرای اينکارجنبيد ونيروی دريائی درست کرد وشخصيت کشوری وبين المللی بدست آوررد،
آنوقت دولت انگلستان قيمومت خودرابرآبھا وبنادروجزاير ايران برميدارد ازنظر حقوقی ميتوان اين استدالل را آور که
قرارداد نشان ميدھد که دولت انگليس مدعی عدم حق حاکميت ايران برآبھای ساحلی وبنادر وجزايرخليج فارس نبوده است
ولی ايران چنان محجور بوده که قيمومت انگلستان ر اپذيرفته.
ای ایرانی که
ای ايرانی که اين تحقيق رامفتخربه توجه کرده ای به آن باديده و تفکربيشتربخوان ولحظه ای بيانديش ودراعماق انديشه
ات اين حقيقت رابنگر که چگونه چنان ايرانی توانست درطول نيم قرن به ايرانی تبديل شود که عالوه براستقرارحاکميت

 - ١کسانی که در ھنگامه حاکميت ايران بر جزاير نوحه سرايی می کردند که »ايران ژاندارم خليج پارس« شده است اين نکته را
فراموش می کنند که انگلستان در آبھای ايران و ھمسايگان ايران چه حقی به اين تصاحب و زورگويی ھا داشته است؟؟ چرا پيش از آن
زمان انگلستان را »سگ نگھبان« خليج ھميشه پارس نمی خواندند؟؟ ح-ک
 - ٢بريگاد ژنرال سير پرسی مولسورت سايکس  ٢٨) Sir Percy Molesworth Sykesفوريه  ١١- ١٨۶٧جون  (١٩۴۵سرباز ،ديپمات ،و دانشيار
انگليسی در جنوب ايران به حفظ منافع انگلستان مشغول بوده است  .ح-ک
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خود برکليه جزايروبنادرخود درخليج فارس ،باداشتن يکی از قوی ترين ومدرن ترين نيروی دريائی جھان ،پاسداروحافظ
امنيت خليج فارس گردد.
اين دگرگونی فوق العاده وبی نظيردرجھان راچه ميتوان ناميد؟ سيرطبيعی وتکامل وياخدمت بزرک ميھنی؟

٣

نبايد تصورکرد که تنھا انگلستان باتجھيز ايران به نيروی دريائی مخالفت ميکرد روسيه ھم درجريان ھمان مخالفت ھا
قرارداشت ،چنانکه درماده  ۵عھد نامه گلستان وماده  ٨ترکمانچای روسيه ايران رااز داشتن کشتيھای جنگی دربحرخزر
ممنوع کرده بود وازجمله شرائط اين قرارداد اين بود که نه ايران خودش حق داشتن نيروی دريائی دردريای خزر داشت ونه
حق داشت که چنين امتيازی به کشورثالثی بدھد.
ھمانطور که انگليسيھا باقرارداد  ١٨١٩جزاير وبنادرايران رااشغال کردند روسھا ھم بموازات قرارداد ترکمانچای وگلستان
حاکميت ايران بربنادرو جزاير دريای خزر ازميان رفت وروسھا جزيره آشوراده واراضی آبگيرواقع درخليج حسينقلی
راتصرف کردند دراينجا بد نيست اين اشاره ھم آورده شود که ھمانطور که انگليسيھا يک کشتی جنگی نمايشی به ايران
فروختند روسھاھم يک کشتی تفريحی مستعمل به ناصرالدين شاه دربحرخزر فروختند )نمونه ای ازاجرا ورعايت اصل کاملت
الوداد(
حقیت تاریخ
حقيقت تاريخ بماميگويد که ايران درسال  ١٣٠٠ھيچ چيزی بنام نيروی دريائی نداشت و سال  ١٣٠٢تا  ١٣٠٩يعنی ٧
سال دورانی بود که ناوھا وکشتی ھای جنگی ايران )متناسب باآن زمان( برای استقرار حاکميت ايران برجزاير وبنادر ايران
درخليج فارس استقراريافت ،دراين زمان بود که ايران به ھمت ومردانگی رضاشاه کبيرازدوران محجوريت خارج وبالغ
ورشيد شناخته شد.
باتوجه به اينکه کشوری چون ايران که ازجنوب محدود است به خليج فارس وآبھای آزاد جھان بايد دارای نيروی دريائی
باشد ،وبررسيھای تاريخی ما نشان ميدھد که بدون ترديد اززمان اسارت ايران و حاکميت اسالم نه تنھا ايران صاحب
نيروی دريائی نبوده بلکه حتی صحبت آن ھم پيگيری نشده ،آنوقت به اين نتيجه آشکارميرسيم که افتخارخدمتی که نصيب
ايران شد چیزی است که ایران ده هاقرن ازآن محروم بوده است.

۴

تالشی بزرگتر
بموازات تاسيس نيروی دريائی واستقرارحاکميت بربنادر وجزاير خليج فارس يک اقدام بسيارمھم حقوقی نيز انجام يافت که
ازديد بسياری پوشيده ماند ،وآن تصويب واجرای قانون >نظارت برآبهای ساحلی< بود .بموجب اين قانون که درسال
 ١٣١٣بتصويب مجلس رسيد »قسمتی ازآبھای دريا که به فاصله  ۶ميل بحری از سواحل ايران درحد پست ترين جزر
وموازی باآن درطول سواحل مقصد باشد آبھای ساحلی ايران محسوب ميشود ودراين مناطق ,قسمتھای واقعه درزيرکف
دريا وسطح آن متعلق به کشورايران ميباشد ،وبعالوه ازلحاظ اجرای بعضی قوانين وقراردھای مربوط به امنيت ودفاع
مملکت وياتامين عبور ومروربحری ،منطقه ديگری که منطقه بحری ناميده ميشود ونسبت به آن دولت شاھنشاھی ايران
دارای حق نظارت است تامسافت  ١٢ميل دريائی واز پست ترين جزر وموازی باساحل امتدادا مييابد« مھمترين اثراين
قانون ووابستگی ايران به تصميم مجمع ملل متفق اين بود واست که ايران صاحب منابع نفتی خود درآبھای ساحلی خليج
فارس گرديد ،آيا دشواراست ارزيابی اين دستاورد؟
توضیح اينکه قانون بين المللی آبھای ساحلی درھمان اوائل تشکيل مجمع عمومی سازمان ملل متفق تصويب شده بود ولی
بمناسبت اينکه تصميم مجمع عمومی ملل متفق به تصويب پارلمان ايران نرسيده بود ايران حق استفاده از حقوق ناشيه از
حريم آبھای ساحلی رانداشت وکشتی ھای خارجی وبويژه اعراب ھمواره دربنادر کشورما جاخوش کرده بودند ) پايان
توضيح (
جای انگلستان را ایران گرفت
ماامروز درنوشته ھاميخوانيم که انگلستان درسال  ١٩٧١نيروی دريائی خود راازخليج فارس فراخواند وچنان کم توجه به
موضوع ھستيم که تصورش چنان است که روزی انگليسيھا به خليج فارس آمدند وروزی ھم خودشان رفتند وبرخی ھاھم
که ھمه خدمات شاھان پھلوی راقلب ميدانند گفتند »دولت انگليس ازپرداخت ھزينه سنگين نيروی دريائی درخليج فارس

 - ٣گروھی اين پيروزی را در بدست آوردن حاکميت ملی در خليج پارس و مجھز شدن نيروی دريايی در دوران پھلوی را باکمال بی
انصافی و با نمک نشناسی »سير طبيعی« می خوانند .در حاليکه در دوران  ١۵٠ساله حکومت قاجار سير طبيعی در جھت حفظ منافع
انگلستان !! يک افتخار دوران قاجار محسوب می شود و »سلطان علی قاجار« در اجالس اخير قاجار ھای پولدار در وايت ھال لندن از
اين افتخارات ابراز خشنودی می کند ...ح-ک
 - ٤به پانويس شماره يک نگاه کنيد ..ح-ک
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عاجز شده بود آنرابه عھده ايران انداخت« يعنی آنھا ترجيح ميدادند وحفظ حقوق ايران را چنان ميدانستند که قرارداد
 ١٨١٩کماکان ادامه مييافت.
ايران درسال  ١٩٧١تنھادارای نيروی دريائی قوی ومسلط برای حفظ امنيت خليج فارس وراھھای آبی ونفتی نبود بلکه
سياست ايران درمنطقه چنان رشد وبرخوردارازاحترام به موازين حقوق بين الملل ومنشورملل متحد گرديد که بھيچ وجه
جای نگرانی برای کشورھای منطقه نبود ،اين حقيقت ،چنان آشکاربود که >ژوزف سيسکو معاون وزارت خارجه آمريکا<
گفت:
»اياالت متحده آمريکا به اين نتيجه رسيده است که الزم نيست به تھدات وحضورنطامی خود درخليج فارس واقيانوس ھند
بيفزايد وھدف آمريکا درايجاد ثبات درمنطقه خليج فارس تامين شده است«
حاشیه = مقصد اين تحرير مالحظات سيرنيروی دريائی ايران شاھنشاھی نيست بلکه مالحظه حقوق ناشيه از ايجاد نيروی
دريائی است که به ھمت رضاشاه کبيرپايگذاری وباھمت مضاعف شاھنشاه ايران به تامين کامل حفظ حقوق ايران درآبھای
ساحلی وجزايرايران درخليج فارس منجر گرديد اين اشاره ھم بجاست که ھرکاربزرگ اجتماعی وحتی شخصی شروعش
دشوار است وھمت ولياقت می خواھد ووقتی شروع شد ادامه آن مسيری طبيعی است.
حقوق ایران برجزائر
درابتدای اين تحقيق عرض شد که روز نھم آذرماه سال  ١٣۵٠نيروھای ارتش شاھنشاھی ايران بفرمان شاه وبنابرتصميم
دولت ،جزاير تنب کوچک وتنب بزرگ وابوموسی راکه جزئی از خاک ايران بود وسالھا درتصرف دولت انگلستان بود به
خاک وطن بازگردانيد.
ھمينجا بايد اززنده ياد شهریارشفیق بااحترام وبزرگی ياد کنيم که فرماندھی عمليات نظامی مزبوررابرعھده داشت وباموفقيت
به پايان رسانيد؛ روانش شاد که برای وطن افتخارآفريد ودرراه وطن بدست رژيم خونخواراسالمی غاصب ايران جان باخت.
نکته قابل توجه که نبايد ناديده گرفته شود اين است که جزاير مزبور به اعتبارقرارداد ١٨١٩که وصف آن قبال دراين تحرير
رفت بتصرف اتگلستان درنيامده بود ودرآن قرارداد ھيچگونه اسمی ازجزاير مزبور که درمالکيت ايران شناخته ميشد نرفته
است اين جزاير درسالھای آخرسلطنت قاجار به سال  ١٢٧٠شمسی بدون ھيچگونه موافقت ويامذاکره ای ازطرف دولت
انگلستان تصرف شد يعنی دولت انگلستان حدود  ٧٠سال بعد از قرارداد  ١٨١٩جزائر مزبوررامتصرف شد وخلع يد دولت
انگلستان از جزاير مزبور شامل شرط مندرج درقرارداد  ١٨١٩نميشد ودرواقع اگرازمجرای مذاکرات سياسی تخليه
جزايرمزبور ازقوای انکليس عمل نميشد نياز به مراجعه به سازمان ملل ومسائل تابعه بود که معلوم نبود چه سرنوشتی
مييافت.
درسال  ١٩٠٣شيوخ امارات شارجه که تحت الحمايه انگلستان قرارداشتند پرچم خودرادرسه جزيره مزبور به اھتزاز
درآوردند ،دولت وقت آن زمان ايران ،به اقدام شارجه اعتراض کرد ولی دنبال ننمود وسرانجام بعد از  ۶٨سال يعنی بسال
 ١٩٧١برابربا  ١٣۵٠درست چند روز قبل ازموافقت بريتانيا با استقالل شارجه دولت ايران موفق شد که موافقتنامه ای با
دولت بريتانيا تنظيم کند که جزاير تنب کوچک وبزرگ درمالکيت ايران وابوموسی مشرکا بوسيله ايران وامارات متحده
اداره شود بنا براين دولت انگلستان ديگر درمسائل جزايرسه گانه دخالتی نداشت وفقط امارات عربی مقابل ايران بود.
ورود قوای نظامی ايران به جزايرمزبور بامختصرمقاومت مامورين شارجه روبروشد وبه گزارش > بی -بی – سی ورود
نيروھای ايرانی به جزيره ابوموسی مورد استقبال برادرحاکم شارجه قرارگرفت<
بازگشت جزايرمزبور به خاک ايران بااعتراض وھيجان کشورھای عراق ،ليبی ،الجزاير ،يمن جنوبی ،وکويت روبروشد که
ايران رامتجاوز واشغالگر جزايرمزبور وشکايت به سازمان ملل متحد بردند اما شورای امنيت شکايت کشورھای عربی
راوارد ندانست.
بدنيست اين راھم بياوريم که وزيرخارجه امارات متحده ايران رابه اسرائيل که سرزمين ھای عربی را اشغال کرده تشبيه
کرده است ضرب المثل >غورباغه چوپيرگردد«......
حیرت اندرحیرت
تفحص درنطقھاونوشته ھای کسانی که سنگ وطن رابه سينه ميزدند ودرسطح نمايندگان پارلمان ورھبران ملی گرائی يکه
تازی ميکردند دائم تماميت ارضی ايران رابرخ ميکشيدند حتی يکبار ديده نميشود که نسبت به اشغال جزايرايران ازطرف
انگلستان وحضورنظامی آن کشوردرآبھای ايران درخليج فارس کوچکترين اشاره ای کرده باشند وازدولت وقت ويازمانيکه
خودشان تشکيل دولت داده بودند به اين تعرض روشن به حاکميت ايران وتماميت ارضی ايران خاتمه بدھند.
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اهمیت  .دستاورد های این جزایر
 -١اھميت سوق الجيشی
 -٢دستاوردھای فالت قاره
ارزيابی خدمات واقدامات دررابطه با دستاورد ھا ومنافع آنھاست وبرای اينکه بتوانيم اھميت اقدامات وخدمات
شاھنشاه ايران رادربازپس گرفتن اين جزاير توجيه کرد اين تحرير دستاورد ھای حاصله رادردوباز شناسائی ميکند
اول – اھميت سوق الجيشی
بامالحظه به نقشه خليج فارس ميبينيم که جزايرتنب کوچک وبزرگ وابوموسی ،ھريک بافاصله کمی ازسواحل
ايران وسواحل شارجه قراردارند ودرحقيقت موقعيت آن جزاير خليج فارس رابه دو کانال شمالی وجنوبی تقسيم
کرده اند
يکی کانال بندرلنگه به تنب بزرگ به عرض  ٣٩کيلومترمساوی با ٢٠مايل بدريائی وکانال ديگری بين تنب
بزرک وراس الخيمه برابرباتقريبا  ۴٠مايل که درفاصله ابوموسی به کيوان اين فاصله به مراتب کمتراست.
اکنون فرض رابران ميگذاريم که اگراين جزايردراختيارومالکيت ايران قرارنداشت ومتعلق به شارجه وياراس
الخيمه بود وضع ايران ازنظر سوق الجيشی خليج فارس چگونه ميبود.
دراين فرض باتوجه به قانون حريم آبھای ساحلی که  ۶مايل بصورت آبھای ساحلی و ١٢مايل بعنوان منطقه بحری
باحق نظارت برای آن جزايروکشورمالک آن قائل شد بايک نگاه متوجه ميشويم که فاصله بين راس الخليمه تا
جزيره تنب بزرگ بکل درحريم وآبھای مورد نظارت کشور راس الخيمه وياشارجه قرارخواھد گرفت وعبورکشتيھا
ازاين تنگه زيرنظارت آن شيخ نشينھا قرارميگيرد.
باکمی دقت متوجه ميشويم که فاصله بسيارکم )تقريبا  ٢١مايل( بين جزيره ابوموسی وتنب بزرگ نيز سبب ميشود
که نظارت کشورمالک جزايرمزبور ،برکانال بين تنب بزرگ وابوموسی نيز مستقرگردد.
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ھمين وضعيت تاحدودی نسبت به فاصله بين جزيره ھنگام وتنب بزرگ وجود دارد بااين تفاوت ،که در آنجاچون
جزيره ھنگام درتصرف ايران بود لذا  ۶۴کيلومترفاصله بين جزيره ھنگام وتنب بزرگ به دوقسمت مساوی تقسيم
ميشد وباز کشورمالک جزيره تنب بزرگ برروی آبھای آن منطقه نظارتی قابل مالحظه داشت وبدين ترتيب عمال
غرب خليج فارس تحت کنترل ونظارت دولتی قرارميگرفت که بران جزايرمالکيت داشت.
دقت دراين جريان سوق الجيشی نشان ميدھد که اگراين سه جزيره دراختيار راس الخيمه ويا شارجه قرارداشت
تنگه ھرمز تبديل به تنگنائی ميشد بعرض  ۵٠وطول  ١٣٠کيلومتر که دوطرف اين تنگه بطول  ١٠٧کيلومتر
متعلق به دوکشورعربی بود ودرنتيجه ايران چنان موقعيتی مييافت که با ٣۶ميليون جمعيت آنروز ومالکيت بر
بيشترين جزايروکرانه ھای خليج فارس راه رسيدن به دريای آزادش زيرنظارت يک شيخ عرب دست نشانده
با ١۵٠٠٠جمعيت آنھم بيکاره وقاچاقچی دريائی قرارگيرد.
ايران درحاليکه ساليانه حدود  ٢٠ميليارد دالر فروش نفت داشت وراه صدور نفت ايران تنھاازکانال ھای بين
جزاير مزبور وتنگه ھرمز بود چگونه ميتوانست نسبت به مالکيت اين جزاير حساسيت ميھن پرستانه نداشته
باشد؟
ايران ما درسال  ١٣۵۴دارای  ۶کشتی نفتکش اقيانوس پيما بظرفيت  ۶٠۶ھزارتن بود وبامشارکت بايک
شرکت کشتراتی انگليسی صاحب  ۵فروند کشتی نفتکش ديگر شد ودرمجموع يک ناوگان نفتکش به ظرفيت يک
مليون وسيصد ھزارتن شده بود.
اراده شاھنشاه ايران به بازکشت جزايرايران تجلی گر اراده ملت ايران وندای تماميت ارضی ايران بود.
دوم :دست آورد های فالت قاره
اين مورد کمی ظريف است با حوصله بيشتری به آن نگاه می کنيم:
در سال  ١٩۵٨مقاوله نامه بين المللی در ژنو به تصويب رسيد که برای کشور ھای ساحلی حقوقی نسبت به کف دريات
ھای ساحلی آنھا قايل شد که کشور ھای ساحلی می توانند حاکميت خود را نسبت به آن اعمال کنند.
يادمان باشد که اين مقاوله نامه غير از حريم آبھای دريايی است که شرح آن در اين تحرير رفت.
اين مقاوله نامه که عنوان فالت قاره را دارد در ماده اول آن فالت قاره را بشرح زير تعريف کرده است:
»فالت قاره عبارت از بستر دريا و قسمت ھای تحت االرضی مناطق دريايی مجاور ساحلی که در خليج دريای ساحلی واقع
شده«
ھمان مقاوله نامه حدود فالت قاره را چنين تعريف کرده:
»حدود فالت قاره ،از منتھا اليه دريای ساحلی شروع می شود و تا عمق  ٢٠٠متری دريا ادامه ميابد و پايان فالت قاره با
٥
آغاز شيب تند دريا مشخص می شود«
اصول مھم ديگری از آن مقاوله نامه که مورد استفاده اين تحرير است اينھاست:
الف :کشور ساحلی به منظور بھره برداری از منابع طبيعی ،حقوق حاکميت خود را در فالت قاره اعمال ميکند.
ب  :حق بھره برداری از منابع طبيعی فالت قاره در انحصار کشور ساحلی است.
اگر کشور ساحلی نخواھد از فالت قاره خود را مورد بھره برداری قرار دھد ھيچ کشوری مجاز نخواھد بود که در اين باره
اقدام کند مگر با موافقت کشور ساحلی.

5

Offshore Platform gentle inclined surface waters, shallow sea called the masses of accumulated
sand beach and created a mild Shy by the depths of the ocean typically to a depth of one hundred
to two hundred meters continues.
عرض فالت قاره در نقاط مختلف به طور قابل مالحظھای متفاوت است .مثال عرض فالت قاره در برخی نقاط سواحل غربی اياالت
متحده کمتر از  ۵مايل دريايی است ،درحاليکه تمام سطح زير آب دريای شمال فالت قاره محسوب ميشود .ح-ک
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از تعريف فالت قاره چنين بر ميآيد که »آنچه از کف دريای کشور ساحلی که از نقطه صفر شروع و به  ٢٠٠متری عمق
ختم می شود جز خاک کشور ساحلی محسوب می شود و ھمانطور که کشور ساحلی حق حاکميت خود را برخاک خود اعمال
می کند بر کف دريای مزبور ھم قابل اعمال است.
اکنون با دريافت اطالعات باال ببنيم فالت قاره ايران در خليج پارس چه موقعيتی دارد.
موقعیت فالت قاره ایران در خلیج پارس
خليج فارس درھيچ نقطه ای عمق بيش از  ١٠٠متر نيست ،خليج پارس بطور متوسط دارای  ٢۵متر عمق است و تنھا در
تنگه ھرمز عمقی درحدود  ١٠٠متر دارد.
بنابراين براساس مقاوله نامه ژنو ،تمامی سطح خليج فارس فالت قاره محسوب و در مالکيت وحاکميت وجز قلرو کشور
ھای خليج فارس که مھمترين آنھا ايران می باشد قرار دارد.
سیاست مدبرانه
بند »ب« مفاوله نامه فالت قاره نشان می دھد که مقاوله نامه مزبوط واکنش تجاوزات شرکت ھای نفتی دولت ھای متجاوز
به حريم آبھای ساحلی کشور ھا بوده که در اثر شکايت برخی از کشور ھا اين مقاوله نامه به تصويب رسيده است .پس از
ايجاد اين ممنوعيت تجاوز وتعدی به حقوق کشور ھای ضعيف ساحلی ،شرکت ھای نفتی وابسته به دولت ھای دراز ئسنت
به سوی کشور ھا وشيخ نشين ھای خليج فارس برای عقد قرارداد در باره فالت قاره ھجوم آوردند و از آنجا که يک نقشه
جامعی که فالت قاره را مشخص سازد وجود نداشت بيم درگيری ھا و اغتشاش قرارداد ھا وحقوق کشورھا منجر به يک
آشوب بين المللی در خليج فارس می گرديد و با توجه به اينکه کشور ھای عربی آنروز شامل مصر ،عربستان ،عراق،
سوريه ،يمن ،کويت و امارات جبھه تخاصمی سخت عليه ايران داشتند مسئله فالت قاره ومنابع زير آبی به ويژه نفت ھيجان
٦
و جنجال ھای مداخله جويانه ای را دامن می زد.
دولت شاھنشاھی ايران به موازات مقاوله ھامه فالت قاره
در سال  (١٩۵۵) ١٣٣۴قانونی را به تصويب رسانيد که
نام قانون مزبور ،قانون فالت قاره است ،اين قانون از
اين جھت از تصويب مجلس گذشت که دولت بتواند روی
کف دريای خليج فارس سرمايه گذاری کند.
رنگ آبی کمرنگ )دريا( محدوده فالت قاره دنيا را نشن می دھد
از آنجا که برخی از کشور ھای عربی و شيخ نشين ھای وابسته به کشور ھای نفتی ھم در فالت قاره خليج فارس حق و
سھم داشتند رقابت ھای بين المللی وشرکت ھای نفتی مقاوله نامه فالت قاره را لقمه گرمی يافتند و بسوی کشور ھای عربی
و شيخ نشين ھا ھجوم آوردند تا حقوق ناشی از فالت قاره را با قرارداد ھايی به خودتخصيص دھند.
اينجا بود که سياست عاقالنه و مدبرانه شاھنشاه ايران يه ميان آمد.
از آنجا که تمامی کشور ھای ساحلی خليج فارس در فالت قاره خليج فارس مشارکت داشتند دولت شاھنشاھی پيشقدم شد و
در سال  ١٣۴٧با دولت عربستان سعودی و در سال  ١٣۴٨با قطر و بحرين و در سال  ١٣۵۴با دولت امارات عربی
قرارداد ھايی امضا نمود که مالکيت ھر يک از آن کشور ھا و محدوده آن از فالت قاره مشخص گرديد وبدين ترتيب اختالف
و دخالت ھای خارجيان را خنثی ساخت.
دولت شاھنشاھی ايران در سال  ١٣٣۶قانونی به تصويب رسانيد بنام قانون نفت که به شرکت نفت اجازه می داد که امر
اکتشاف واستخراج و بھره برداری از نفت را در سراسر کشور و فالت قاره )خليج فارس( باستثنای حوزه عملياتی
کنسرسيوم را عھده دار شودکه با موفقيت تمام تا شورش  (١٩٧٩) ١٣۵٧به پيش رفت.

 - ٦در جريان اين بحران و موقعيت حساس است که به دنبال پيشنھاد آقای دکتر شجاع الدين شفا مسئله تغيير تاريخ از ھجری خورشيدی به تاريخی بر
مبنای منشور حقوق بشر يعنی  ۵٣٩سال پيش از ميالد مسيح به تصويب ھيات فرھنگی و تاريخی می رسد و به توشيح اعليحضرت شاھنشاه نيز
ميرسد و فردای آنروز به دليل نگرانی اعليحضرت از بغرنج شدن بحران دستور می دھند بجای تاريخ منشور حقوق بش که مسئله آزادی يھوديان از
بابل و احتماال موجب پيچيدگی ھای سياسی به دليل حساسيت اعراب نسبت به اسراييل را فراھم ميآورد تاريخ به بيست سال پيشتر از  ۵٣٩يعنی ۵۵٩
سال پيش از ميالد تغيير يابد و اکنون که اين معذور وجود ندارد می توان به تاريخ مورد نظرکه به حق نماد ايران و سربلندی ايران است با نظر مثبت
نگاه کرد به تارنمای  http://1400years.org/gahnameh.aspنگاه کنيد – ح-ک
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افتخارات گـــ ُــم  --امير فيض حقوقدان

اين را می گويند تلقيق دست سياست کشور داری با سياست جھانی ،اين را می گويند درايت و انتخاب صحيح وقانونی کردن
حل مشکالت کشور ،اين را می گويند تشخيص منافع ملی و استقرار حاکميت بدون جنگ و يا ايجاد جنجال ھای سياسی و
عوامفريبی،
اميدوارم اين تحرير توانسته باشد حقايقی را عرضه کند که کمتر در ديد ھمگان قرار داشته است.
واقعه مھم ديگر در اين ماه  ٢١آذر است که در اين مورد به سايت  ١۴٠٠سال و مقاالت متعدد در اين باره که سنگر ھای
گذشته آمده است نگاه خواھند کردhttp://1400years.org/amirfeyz.asp .

