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چکیده
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اهميت این جزایر در حيات اجتمااي ساااناخ خلايج فاار

اود اسات.
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نقطة آغازین مسئله جزایر سه گاناه اود .مسائله جزایار اه يلات تحاو ت
عدي در سطح منطقه و تحو ت ينالملل ادامه یافات تاا آنکاه در ساا

1971م1350.ش ،طبق قراردادي رسم حل و فصال داد .اماا اا پياروزي

انقالب اسالم ایراخ و در ادامه روز جنگ ایراخ و يراق ،هواساطة اروز

تحو ت جدید در منطقه ،مسئله جزایر سه گانه ا ا عادي متفاوت ،تجدیاد

دد .از آنجای اه ارائه راهکارهای جهت حل و فصال مساائل تااری

مهمترین و اولين گام در را ایجاد یاک تفااهم ميااخ اشاورهاي سااحل

خليج فار

،

است ،مسئله جزایر سه گانه ه ينواخ یک نموناة اارز نيااز اه

ررس ا عاد تاری

و ریشهیا يلل سترساز دارد .سااا الال تحقياق

این است اه ا وجود حل مسئله جزایر سهگانه در دوراخ پهلوي ،موضاو
در دوراخ جنگ ایراخ و يراق ه واسطه چاه ياوامل تجدیاد دادض فار
غالب ر این اسات ااه اا توجاه اه تجر اههااي تااری

در زميناه نقا

این گونه مسائل در تفاهم مياخ اشورهاي ساحل خليج فار  ،ایان مسائله

را اید در فرایندي چند ُعديِ ناد از تحاو ت داخلا ایاراخ و تااتيرات
جنگ هشت ساله در خليج فار جستجو ارد.

واژههای کلیدی :خليج فار  ،جنگ ایراخ و يراق ،جزایار ساهگاناه،
تجدید مسئله

مقدمه

هرچند هواسطة هم پودان منافع م تلف در منطقة خليج فار

ط مقطع اوتا اواخر دهاة

 1960و دهة 1970م ،و نياز ه رفع مسائل اه ميراث استعمار ود ،در سا 1971م ه یکبار
و همزماخ ا خروج رسم انگلستاخ از خليج فار  ،مسئله جزایار ساهگاناه طباق قاراردادي
رسم ا وساطت انگلستاخ خاتمه یافت ،اما در سا 1979م پيروزي انقالب اساالم ايا
تغيير در سياست انگلستاخ و آمریکا در قبا تنگه هرمز و تغيير در رآوردهاي قبل آخهاا از
معاد ت منطقه دد .انقالب اسالم ایراخ ،تصویر امنيت منطقه را تغيير داد و درایط ه ال
دگرگوخ دد .از این پس ا توجه ه دعار انقالب اسالم مبن ار لازوم یکراارچگ جهااخ
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اسالم ،تالش گسترد اي راي ایجاد دکاف مياخ ایراخ و ايراب ه جریاخ افتاد .روز جناگ
هشت ساله ،ایجاد موضو ایراخهراسا  ،تشاکيل داوراي همکااري خلايجفاار

و مساائل

جانب دیگر ،نمونههای از این تالش هاي غارب اود .در ایان ميااخ رخا از مساائل يينا
هخصوص مسئله جزایر سهگانه م تواند در سياسات جدیاد ایاراخهراسا اه يناواخ نموناة
آدکار و مصداق از تهدید و ماید تبليغات ضدایران ادد .از این رو ،مسئله جزایر سهگانه
از دیدگا گردانندگاخ طرح ایراخهراس نباید ،حل و فصل دد و تنها اید مادیریت داود.
در واقع مسئلة جزایر سهگانه هينواخ ا زار اارآی در اختيار طرح داکاف در منطقاه اسات
اه اهميت سياس ِ چندجانبة تداوم مسئلة جزایر سهگانه را آدکار م اند .اهميت این مسئله
در يدم سازش مياخ ساحل نشيناخ و ساتري اراي حضاور دائام امنيتا  ،نواام و اقتصاادي
دراتهاي زرگ در ديخنشينهاي تروتمند و تسلط ر منا ع غن آخ است .در ایان زميناه
سياست دنبا م دود اه متحداخ غرب گرا ا تر

دائم از یک قدرت خيال  ،زمينه و هانة

زم راي حفظ رتري ايف تکنولوژیک ،لنعت و نوام متحداخ آمریکاا و اهخصاوص
اسرائيل تامين و توجيه دود .مهم این است اه تاامين مناافع یاک اشاور خاارج در دروخ
یک منطقه جز ا همکاري اامل یا ددمن اامل مياخ همة ايضاا و ایجااد داکاف در ميااخ
اشورهاي اسالم و ممانعت از ایجاد ائاتالف و اتحادیاههااي منطقاهاي ممکان نيسات .در
زمينة امنيت اسرائيل نيز ،تجدید و هخصاوص تاداوم مادیریتداد مسائله جزایار ساهگاناه
ا زاري است تا در لورت هرگونه حرات در جهت تهدید مناافع اسارائيل از آخ اه يناواخ
يامل جهت درگيري و منازيه مياخ ایراخ و اشورهاي ير ا اساتفاد داود .در ایان ميااخ،
هرگونه فروش تسليحات ه اشورهاي ير  ،اه اا هادف تقویات اياراب در را ار تاوهم
تهدید ایراخ لورت م گيرد ،نيز متاتر از چارچوب سياست فوق م ادد.
اید دید ا ز نگا منا ع تااری
 ،1991ا وجود اینکه ي

موجاود يوامال تجدیاد مسائلة جزایار ساهگاناه در ساا

از  21سا از حل مسئله م گذدت چيست .اا یاک نگاا الا

م تواخ گفت اه این جریاخ هطورال ریشه در چرخش دارد اه ایراخ را از یاک اشاور
هماهنگ ا سياستهاي غرب ه اشوري ا آرماخهااي انقاالب اساالم و متضااد اا مناافع
استکبار تبدیل ارد است .دینترتيب يوامل تجدید مسئلة جزایار ساهگاناه و تاداوم آخ را
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م تواخ ه چند دستة سياس  ،نوام  ،اقتصادي و فرهنگ تقسيم ارد اه همگ رخاساته از
یک واقعيت هستند و آخ لزوم مقا لاه اا انقاالب اساالم و تقویات ایاراخهراسا در ميااخ
ديخنشينهاي ير نسبت ه آرماخهاي انقالب اسالم است.
پیشینة مسئلة جزایر سهگانه تا زمان جنگ هشت ساله

موضو جزایر سه گانه ا سياست حکومت هند انگلستاخ راي مقا له ا رقباي خاود از جملاه
آلماخ ،روسيه و فرانسه در ژوئن 1903م 1320/ق ،و همزماخ ا توجه ایراخ ه خليج فاار

لورت گرفت 5.ن ستين و مهمترین نتيجة ادغا جزایر ساهگاناه تببيات نفاون انگلساتاخ ار
ديوخ محل ود .لرد ارزخ نائبالسلطنه هند و مسائو سياسات انگلساتاخ در خلايج فاار
هموار ر لزوم مقا له ا نفون ایراخ و روسيه در خليج فار

تاايد ما اارد و در سا نران

معروف خود در دارجه نيز ه این مهم اداار دادات اقاسامياخ .)234 :1391،از مهامتارین
نتایج تصرف جزایر تنب و ا وموس ایجاد اختالف مياخ دولتمرداخ ایران و ديوخ ساواحل
جنو

ود .این وضع زمينهساز يدم همراها دايوخ اا سياساتهااي ایاراخ در منطقاه طا

دهههاي پایان دوراخ قاجاریه گردید االعيدرو  ،ج .)16 :2002 ،2همزماخ ا ظهاور رضاا
دا در ایراخ و توجه ه تشکيل نياروي دریاای و تجدیاد حياات دیاواخساا ري ایرانا در
خليج فار  ،انگليس ها ضمن رد توافق  1904اه هر دو طارف را اه پاایيناشايدخ پارچم
خود متعهد ارد ود ،ايالم اردند ااه ایاراخ در ساا 1904م 1321/ق ،اا پاایيناشايدخ
پرچم خود ،حااميت جزایر را ه قواسم واگذادته اسات االعيادرو  ،ج .)21 :2002 ،2اه
دنبا توجه ایراخ ه تجدید نواارت ار جزایار و ناادر ،از ساا 1925م 1304/ش ،تاا 1933
مذاارات ين ایراخ و انگلستاخ اه جریااخ افتااد .در آخ زمااخ اي

از ساه دهاه از موضاو

جزایر تنگه هرمز م گذدت و دولتمرداخ ایراخ پذیرفتاه ودناد ااه موضاو لارفاس سياسا
است ا .)Toye., vol.4: 370-386در پ رقراري ارتباط مستقيم مياخ دولت ایراخ و دايوخ
محل  ،تالشهاي مکرر انگلستاخ در ممانعت از توافق ایراخ ا ديوخ ،ااه ظااهراس تناب را اه
 .1راي مبا نک:

Fo.4126/17 : Government of India to Mr Broderick, enclosure:
In No, 130 of 16 April 1904, p. 191.
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طور اامل در اختيار ایراخ قرار م داد ،در دور حراخ نفت ایراخ و انگلايس تاا پایااخ دور
رضا دا پهلوي ادامه دادت اقاسمياخ.)235 :1391،
در دهههاي  1950و  1960ميالدي ،اارگزار سياس ریتانياا اهخصاوص در ماذاارات
سااا هاااي  1336/1958ش ،و  1339/1961ش ،درحااال اااه حقااوق م تلااف و متفاااوت
نسبت ه جزایر خليج فار

را ا واژگاخ و يبارات دقيق توليف م نماید ،جزایار تناب و

ا وموس را «تحت ادغا قواسم» و متعلق اه ایاراخ ما داناد و تنهاا ايتقااد دارد زم اسات
ایراخ راي اسب رضایت ديوخ مبلغ سانگين را اه آخهاا راردازد ا .)Hawley: 287-8در
آغاز سا  1962ا ه قدرت رسيدخ جما يبدالنالر در مصر و يبدالکریم قاسم در ياراق،
ا توجه ه تمایل هر دو ه دوروي ،زمينه راي ایجاد یک اتحاد مشترک مياخ ایراخ-آمریکا
و انگليس در منطقة خليج فار

فراهم دد اماتير .)56 :2005 ،اما همزماخ اا ایجااد تفااهم،

آنچه اهميت دادت این ود ااه اه نوداتة مقاماات محلا ِ انگليسا ااه در 134/1964ش،
آمد است:
« مصلحت ما اه مسئوليت ما نيز هست ،حفظ روا ط نزدیک ا ديوخ تحتالحمایه
یعن حرین ،قطر و امارات متصالح است [ ]...و اید تضمينانند منافع و مصاالح
دریای امارتها و درات های اه امتيازات را از این ديوخ گرفتهاند ]...[ ،اداد»
ا.)Schofield, Arabian Boundaries: 259-260

در واقع تالش انگلساتاخ اراي حال مسائلة جزایار ساهگاناه ،اه ناوي اساب رضاایت
حکومت پهلوي و جلوگيري از دستاندازي يشتر پهلوي ه ديوخ سواحل جنو
ا تضعيف انگلستاخ پس از جنگ جهان دوم و لزوم ااه

ود.

هزینههااي ماال و سياسا

در درق تنگة هرمز ،ه تدریج زمزمة مذاارات ایراخ و غرب ار سارِ امنيات خلايج فاار

و

ایجاد تفاهم مياخ ایراخ و ديوخ يرب ه واسطة نزدیک هار دو طارفه همساایگاخ دامال و
جنو

ه غرب مطرح دد .نزدیک ديوخ يرب و حکومت پهلوي اه نواام سارمایهداري و

وجود ددمن مشترک امونيست  ،اي
فار

اه تاا آخ زمااخ راساا

دد انگلستاخ راهبرد خاود را اراي نفاون در خلايج

طارح ایاراخهراسا اراي توجياه حضاور امنيتا خاود در
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ديخنشين هاي يرب ود ،تغيير دهد .داایع داد اود ااه دولاتهااي ایاراخ و انگلساتاخ اا
دولت هاي ير راجع ه حرین و جزایر ساهگاناه معاملاه اارد اناد اروزناماة ا هارام10 ،
نوامبر 1347/1968ش ،مجتهدزاد .)70 :1348 ،
در آگوست  1348/1969ش ،ایراخ ط نامهاي اه دايخ لاقر دايخ داارجه ،خواهااخ
تفاهم ر سرِ جزایر تبت دد .دايخ در ااتبار  1347/1968ش ،اه درخواسات ایاراخ پاساخ

مببت داد 6.طرفين مقرر نمودند ااه طا ساه ماا آیناد گفتگاو ميااخ آنهاا اداماه یا اد .در
 1349/1970ش ،قرارداد استقال حرین ه امضاي ایاراخ رسايد ا zabih, p.218, Kelly,

 .)1980: 55-590همچنين از مدارک موجود معلوم م داود ااه حتا ير ساتاخ ساعودي،
ديخ ا وظب و مصر از مذاارات و تصميم ایراخ راي ازپسگيري جزایار آگاا ودناد .در
لندخ تالشهای راي آدت دادخ مياخ ایراخ و ايراب ر سرِ مسائل خليج فار

ا محوریات

جزایر تنگة هرمز لورت گرفت ا .)Alikhani, Vol.3, 1995: 103ادینترتياب ،سياسات
اختالفافکن انگلستاخ در این مقطع هتدریج جاي خود را ه مصالح جدید ساررد و تحاو
در نوام ين الملل و نزدیک ایراخ ه غرب ،در مقطع حسا

دهاة  1340و  1350ش 1960/

و  1970م ،ه تدریج زمينة تحاو ت در منطقاة خلايج فاار

و احيااي نفاون ایاراخ و ایجااد

تفااهم ميااخ سااحلنشايناخ را فاراهم اارد ا .)Amirahmadi: 47-48در جزیار ا وموسا ،
فرماندهاخ نيروي دریای ایراخ مورد استقبا و خوداامد د صا ِ دايخ سالطاخ ان محماد
القاسم ا ديخ انون دارجه ا قرار گرفتند .تفاهم ميااخ ایاراخ و داارجه ااه در  29ناوامبر
 1350/1971ش ،از سوي حاام آخ اميرنشين ايالم گردید ،دوخ تردید یک از پيامدهاي
مببت مذاارات ایراخ و انگليس ود اه پي

از ازپسگيري جزایر از ساوي ایاراخ ،جریااخ

دادتاقاسمياخ54-56 :1389 ،؛ ايهاخ  30،نوامبر  .)2 :1971از دیدگا طرفين مسئله جزایر
سه گانه حل دد ود و حت در مذاارات رسم و يانية پایان مالقااتهااي دوجانباه هاي
ادار اي ه جزایار ساهگاناه نباود الاحيفه التحااد 1 ،و  2ناوامبر  .)2-1 :1977اهياالو در
سا هاي  1976تا  1978ح
فار

ایجاد یک اتحادیه امنيت در ميااخ اشاورهاي حادايه خلايج

مطرح دد و ديخ زاید اه خاود را آمااد يضاویت در ایان اتحادیاه ما نماود ساع

 .1ایگان اسناد وزارت امور خارجه ،مورخ  23دوا « 1272مکاتبات  »1276-1271لندوق ،7پ.21
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دادت روا ط خود را ا ایراخ تقویت اند اقاسمياخ .)37 :1393 ،ایراخ تا پيروزي انقالب ،ه
نمایندگ از قدرتهاي اروپای و ه ينواخ پليس آمریکا در منطقه ،وظيفة انتر امنيات در
گلوگا ورودي خليج فار

را در يهد خود دادت و همچناخ ه این موقعيت و تعهد خاود

پایبند ود .ه واسطه این پيوستگ ا قدرتهاي جهان  ،حکومت پهلوي ،يالو ر نيروهااي
دفاي  ،جزایر تنگه هرمز را در اختيار دادت ااه در امتاداد هام یاک خاط دفااي ِ فرضا ِ
منحن دکل را در دهاناة ورودي خلايج فاار

اه وجاود ما آورد ا Mojtahed-Zadeh,

 .)1990: 16دینترتيب ،ادتراک منافع سياس و اقتصادي حکومت پهلوي و ديوخ منطقاه
اه همگ در راستاي منافع قدرت هااي جهاان قارار دادات ،موجاب داد موضاو جزایار
سه گانه اه لرفاس مسئلهاي سياس و راي حفظ منافع استعمار از دوراخ قاجاار داکل گرفتاه
ود ،ه یکبار حل و فصل دود اقاسمياخ .)63 :1389 ،و این يمق وا ستگ ِ همزماخ دايوخ
محل و دولت پهلوي را ه آمریکا نشاخ م داد.
در سا  1979همزماخ ا روز اختالف مياخ رأ ال يمه ا د و ا وظب ار سارِ مساائل
داخل امارات متحد ير  ،انقاالب اساالم ایاراخ اه وقاو پيوساتاماتير-176 :2005 ،
 .)178ا پيروزي انقالب اساالم ایاراخ دارایط اه الا دگرگاوخ داد .از ایان رو تاالش
گسترد راي ایجاد دکاف مياخ ایراخ و ايراب اه جریااخ افتااد .نهایتااس در ساا او دوراخ
ریاستجمهوري ریگاخ در 1989م آمریکا مجدداس ه دنبا ایجاد سازماخ دفااي خاورمياناة
دیگري ا اسم و سياست متفاوت از قبل رآمد ود .ترتيبات امنيت مانناد «تشاکيل داوراي
همکاري خليجفار » یا «سرر للح» یا «سرر لحرا» موج جدیدي از سياستهاي قادیم را
ار دیگر رقارار نماود اقاسامياخ52 :1389 ،؛ حاافظنياا .)69 :1371 ،ايم آخ ما رفات ااه
دعار هاي انقال و ضد نوام استکباري ر منطقه حکمفرما گردد .ايالم سياستهاي جدیاد
از سوي ایراخ انقال  ،ا توجه ه تالشهاي چند دههاي ديخنشينها اراي خاروج از سالطة
غرب ه جذ ة فرهنگ انقال ایراخ در مياخ ماردم حاوز خلايجفاار

ما افازود ا شايري،

 .)453 :1383این مهم امنيت منافع ایا ت متحد آمریکاا را نياز در منطقاه اا خطار مواجاه
ساخت .از این روست اه مسجدجامع در توضيح يوامل يدم تبات و وجود دودستگ در
مياخ دو ينصر ایران و يرب اه نقا

مهام واروناهنماای فرهناگ اساالم ایاراخ انقال ا
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هينواخ توطئهاي از سوي غرب راي مقا له ا نفون ایاراخ و ازرگنماای اختالفاات مارزي
هينواخ نمودي از سياست تهاجم و توسعهطلبانة ایراخ تاايد دارد امسجد جاامع ،1369 ،
.)111-110
دینترتيب نتيجة اختالف ایران و ير در منطقه تا حدي اه نام خليج فار

ااه قبال

از ایجاد تفاهم  1967تا  1979مياخ ایراخ و ايراب دکل گرفته ود ،ار دیگر تجدیاد داد و
این ار در تمام رسانهها و مطبويات منطقه يبارت مجعو خليج ير

ه اار رفت و حال

مسئلة جزایر سهگاناه در ساا 1971م. 1350/ش ،ناوي توطئاهي ایاراخ و انگلساتاخ اراي
تجاوز ه وطن ير توليف داد اقاسامياخ .)76-77 :1390 ،اگرچاه تار

از انقاالب در

ديخنشينها و هخصوص هدليل حضور ایرانياخ در پستهاي م تلف از ااارگر تاا تااجراخ
سردنا

در ديخنشينهاي سواحل جنو افازای

یافات ا Taryam, 239-248. Garash,

 .) 150دولت امارات متحد در ا تداي انقالب حت معتقاد اود ااه حکومات جدیاد روش
مسالمتآميزي را در حل نهای مسئلة جزایر در پي
موضو جزایر سه گانه همچناخ در معر

خواهد گرفت امااتير .)163 :2005 ،و

تهدید جدي قرار ندادت ،اما آنچه زمينه را راي

تغيير یکبار رویکرد ديوخ نسبت ه موضاو فاراهم اارد ،سياسات ایاراخهراسا و تاالش
راي ایجاد دکاف مياخ ایراخ و ديوخ محل اود .اا تشادید سياسات ضادیت اا ایاراخ در
رسانههاي انگليس و ير  ،هتدریج موضو جزایر ساهگاناه خاود را نشااخ داد و وااان
مقامات ایران را ه همرا دادت اقاسمياخ .)61 :1389 ،وزیر امور خارجة ایاراخ در ماار
 1979ايالم ارد اه نيروهاي ایران از جزایر يقب ن واهناد نشسات .ا اراهيم یازدي نائاب
وزراي ایراخ ،نيز ايالم اارد ااه ایاراخ آمااد اازپسگياري اامال جزایار ساهگاناه اسات
ا .)Tadmori: 152-154اما امام خمين ار ) .ا درایت اامال نسابت اه تنادروي رخا از
دولتمرداخ هشدار دادند و ايالم فرمودناد ااه ایاراخ توساعهطلبا هااي داا ساا ق را دنباا
ن واهد ارد الحيفه ا تحاد 25 ،فوریه .)14 :1979
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بروز جنگ ایران و عراق و تغییر در سیاست شیوخ عرب در قبال جزایر تنگه

هرمز

يلت نهای تغيير مواضع و زیرپا گذادتن قرارداد 1971م .در را ر جزایار ساهگاناه در طا

جنگ ایراخ و يراق در واقع زميناه ساازي اراي تصارف ایان جزایار و قارار دادخ ایاراخ در
موضع ضعف در قبا يراق ود .هرچند ،این مهم در هماخ روزهاي ن ست جنگ ه واسطة
نا ودي نيروي دریای يراق ه نتيجه نرسيد ،اما این ادياها در تمام طو جنگ ادامه یافات
احافظنيا.)107-104 ،1371 ،
ن ستين تحو در این زمينه ا تداوم سياستهاي حکومت ع

در م الفات اا قارارداد

1971م 1350/ .ش ،ایراخ و ديوخ يرب ر سرِ جزایر نمود یافت .اما در آغاز جناگ لادام
حسين ،یک از د یل الل خود در حمله ه ایراخ را ازگشت جزایار ساهگاناه اه آغاوش
ايراب دانست .اما نکته اي اه لدام از آخ غافل ود ،ممانعت انگلستاخ و آمریکا از گرای
ديوخ ه یک از قدرتهاي منطقهاي ود .از همين رو ،راي جلاوگيري از هار ناو اديااي
يراق و مهمتر از آخ راي هماهنگ مياخ ديوخ در مقا لاه اا ایاراخ ،طارح تاسايس داوراي
همکاري خليج فار

ه اجرا گذادته ددامراز اسناد دفا مقد

ستاد ال فرمانده سارا

پاسداراخ ،سند دمار .)32567
از  1979ه عد الطالح جزایر ادغال و سرزمينهااي ير ا ِ تحات اداغا ایاراخ رواج
یافت ا .)Richard Scho Field, 1997: 149-150هماخطور اه گفته داد ،دولات اماارات
متحد در ا تداي انقالب حت معتقد ود ااه حکومات جدیاد روش مساالمتآميازي را در
حل نهای مسئلة جزایر در پي

خواهد گرفت اماتير :2005 ،ص ،)163هرچند ایراخ اياالم

ارد اه نيروهاي ایران از جزایر يقب ن واهناد نشسات .نگاا ویاژ ي انقال ياوخ ایاراخ اه
مسئله و مقا له ا تندروي ر ضد ايراب مسلماخ ،زمينههای ود اه دولت امارات نيز خاارج
از تبليغات ددید يراق و دو غر

ر ضد ایراخ ،نگا تند و غيرالول اه موضاو نداداته

ادد اقاسمياخ.)63 :1389 ،
ا روز جنگ ،دولت امارات ضمن نادید گرفتن تمام مناسبات یاک دهاه قبال از آخ؛
تحت تاتير تبليغات لدام راي احياي قدرت ايراب ،ه همکاري ا لادام پرداخات و ایان
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آغاز تجدید مسئلهي حزایر سهگانه ود .روز جنگ تحميل و همکاري نزدیک ا اوظب اا
يراق ر ضد ایراخ موجب دد اه ایراخ ايالم اند هي تغييري در موضع خود در ار جزایر
سهگانه روز ن واهد ارد .همزماخ غرب تالش مجددي را ه منوور تقویت اخاتالف ایاراخ
و ديوخ محل ه را انداخت و ا تحریک انگليس هاا دولات اماارات متحاد تاالشهاای
تجااوزگري ایاراخ در ساطح اين

راي همراه جامعة جهان ا درخواست خاود و نماای

الملل آغاز ارد و در  18آگوست  1980در نامهاي ه ساازماخ ملال خواهااخ رسايدگ اه
مسئله دد .در دسامبر  1980نيز مجدداس این اقدام تکارار داد .هماين مسائله موجاب تقویات
موضع ایراخ در قبا جزایر دد .در  1981ديخ زاید پس از ارتباطات نزدیک اا دولتمارداخ
يراق و حزب ع  ،ايالم ارد اه جزایر جزئ از خاک دولت امارات متحد ير است
و این موضع «تا ت و دائم » است اقاسمياخ.)63 :1389 ،
در ط جنگ ایراخ يراق ،هخصوص ط سا هاي  1363تا 1366ش .در

جناو

جزیر ا وموس درگيري های مياخ سااناخ ایران و امارات روز یافت .هرچند درگيريهاا
محل ود و موجب روز مسئلهاي جدي در روا ط طرفين نشد ،مسئله منازيات محلا ميااخ
سااناخ ایران و يرب هتدریج ه موضو درگيري ایراخ و امارات متحد تبادیل داد و اه
مسئلهاي اساس

ه دوراخ پاس از جناگ هشات سااله منتقال داد ( Richard Schofield,

.)Border Distate, p. 148-150
دینترتيب در سا هاي منته ه جنگ نفاتاا هاا و درگياري آداکار اشات هااي
آمریکای اا ایاراخ در خلايج فاار

ااه اه ناا ودي ساياري از تاسيساات دریاای ايام از

تاسيسات نوام و تجاري و نفت ایراخ در خليج فار

منجر دد ،تبليغاات دايوخ يارب در

انار مقامات حزب ع  ،و ا تحریک مکرر انگلستاخ و آمریکا راي ادغال خواندخ جزایر
سهگانه از سوي ایراخ افزای
حزب ع

یافت .ط این سا ها ،در مقا ل تجاوزات و دستاندازيهاي

يراق ه ایراخ و توجيه اقادامات غارب در ضار هزدخ اه مناافع ایاراخ در خلايج

فار  ،هموار تالش م دد اه یک موضو ساختگ و تبليغات ا اساا

ار سارِ جزایار

سه گانه ه ينواخ یک مصداق مهم از تجاوزگري ایراخ قلمداد گردد و همين نکته از ا تاداي
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جنگ هشت ساله تا انوخ نياخ روا ط امارات متحد ير و ایراخ تلق م دود اقاسامياخ،
.)63 :1389
ه دنبا روز جنگ مستقيم آمریکا و ایراخ در خلايج فاار  ،تبليغاات چناد ساا اخيار
لدام ر ضد ایراخ و تحریکات و تشویقهاي غرب و دو محورِ جهاخ يرب راي وادادتن
امارات در طرح ادياهاي

اسا

در ار جزایر ،تاتيرات سيار دگرف در روناد تحاو ت

منطقااه طا سااا هاااي پایااان جنااگ داداات .طا ایاان سااا هااا ادياهاااي داايوخ ا ااوظب ،
رأ ال يمه و دارجه و حت ديوخ و امراي اویت ،حرین و قطر در مورد تهدیدآميز ودخ
تجاوزگري ایراخ و نشاخدادخ جزایر سهگانه ه ينواخ مصداق ارز این تجااوز تااتير زیاادي
در همراها و همکاااري نزدیااک ميااخ داايوخ ياارب ااا دو غر ا و ااهخصااوص ارتباااط
تنگاتنگ دوراي همکاري خليج فار
در خليج فار

ا ناوهاي آمریکای راي ضر هزدخ اه مناافع ایاراخ

دادت .هرچند ديوخ يارب هرگاز يلنا سا خاود را وارد درگياري دریاای اا

ایراخ نکردند ،اما امکهاي اطاليات و مال آناخ اه ياراق اراي آنچاه رفاع تجااوزگري
ایراخ از خليج فار

و اوتا اردخ دست ایراخ و تامين امنيت ديوخ يرب خواند ما داد،

امتر از تقا ل نوام ا ایراخ نبود احافظنيا.)104-105 ،1371 ،
ط همين دور يوامل دیگري در تقویت نگا ها ر ضد ایراخ نق

دادت اه مهمتارین

آخ ه جز جهاخ يرب ،تالشهاي اسرائيل اود .ادینترتياب ،يامال دیگارِ اهميات سياسا
تجدید مسئله جزایر سه گانه اهميت ایان مسائله در تضاعيف جهااخ اساالم و درگياري ميااخ
اشورهاي منطقه راي حفظ امنيت اسرائيل ود .امنيت اسرائيل جزء اهداف سياس آمریکاا
در منطقه ود است و این يامل حت ر الية داترینهاي روسايجمهور آمریکاا در را طاه
اا منطقاة خلايج فاار

ساایه افکناد اسات .در ایان دوراخ هماوار دولتمارداخ آمریکاای

خاطرنشاخ ارد اند اه هدف ایا ت متحد در منطقه ،رقراري و حفظ تباات ماورد نوار و
نيز حفظ امنيت اسرائيل است .از همين رو آناخ سياست را دنبا ارد اند اه اسرائيل هميشاه
تواند از رتري ايف ِ تکنولوژیک ،لنعت و نوام  ،نسبت ه اشورهااي منطقاه رخاوردار
ادد .این مهم جز ا ایجاد دکاف در مياخ اشورهاي خاورميانه و ممانعت از ایجاد ائاتالف
و اتحادیههاي منطقه اي ممکن نيست .از این رو تجدید مسئله جزایر سهگانه ا زاري است تاا
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در لورت هر گونه حرات در جهت تهدید منافع اسرائيل از آخ ه ينواخ يامل در جهات
درگيري و منازيه مياخ ایراخ و اشورهاي ير ا اساتفاد داود .از ایان رو هرگوناه فاروش
تسليحات ه اشورهاي ير اه ا هادف تقویات اياراب در را ار تهدیاد دروغاين ایاراخ
لورت م گيرد متاتر از چارچوب سياسات فاوق ما اداد .دااید تاواخ گفات ااه ارزش
اسرائيل راي آمریکا در این االم ن گورین اه سا ها قبل گفته نهفته اداد ااه« :اسارائيل
رج دید ان غرب در خاورميانه در ين اشورهاي اسالم است» اادیور.)156 : 1374 ،
پایان جنگ و تداوم اختالفات

در ازدیدهاي رئيسجمهوري اسالم وقت ایراخ از جزایر تناب و ا وموسا در آغااز دهاة
 1990تصميمهاي تاز اي راي پيشرفت و آ اادان ایان جزایار گرفتاه داد ااه از آخ جملاه
تاسيس لنایع آبديرینان و ماهيگيري و غير ود .در هماين دور اود اسات ااه یاک
اند فرودگا راي اساتفاد هواپيماهااي سابک در جزیار سااخته و در تقسايمات اشاوري
ا وموس تبدیل ه دهرستاخ مستقل در استاخ هرمزگاخ دد و جزایر تنب و سري و فارور ه
ينواخ

هاي تا ع این دهرستاخ معرف ددند .این تحو ت اه تاا حادودي اه پيشارفت

جزیر امک م ارد ا ااردکن هاي دولت امارات متحد و تجدید مسئلة جزایر سهگاناه
در  1991ا اخال مواجه دد ا.)The UAE year book 1996: 46
در سا  1991ا وجود اینکه يست و یک ساا از انعقااد قارارداد  1971و تفااهم ميااخ
ایراخ و ديوخ قاسم دارجه و رأ ال يماه ار سارِ مسائله جزایار ساهگاناه ما گذدات ،و
آنکه اديای از سوي دارجه یا رأ ال يمه نسبت اه ایان جزیار هاا مطارح داد اداد،
دولت ا وظب اه رهبري اتحادیه را ريهد دادت ه تحریک غارب دارو اه تحریکاات
در جزیر ا وموس ارد .این تحریکات البته از سا هاي جنگ تحميلا وجاود دادات اماا
پایاخ جنگ این مسائل را نمایاخ ساخت ا.)Albahrana, 343- 348
در پ این تحراات امارات متحد  ،در آوریل  1992گزارش دد اه مقاماات ایرانا از
ورود گروه از اارگراخ است دامدد امارات متحد ير ا  ،از ملياتهااي گونااگوخ ،اه
جزیر ا وموس جلوگيري اردناد .ایاراخ ایان گازارش را تکاذیب نماود .مقاماات ایرانا
آدکار ساختند اه اقدام آناخ در زمينة جلوگيري از ورود گارو هااي گونااگوخ اه جزیار
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ا وموس ناد از آخ اود ااه در آخ اواخار «اقادامات مشاکوا در ا

ير ا جزیار

ا وموس دید دد ا )The Echo of Iran, 1992: 3اه سبب نگران تهراخ نسبت ه امنيات
جزیر دد امجتهدزاد .)123 :1382 ،
الل ماجرا این ود .ه دنبا دستاندازي لدام حسين ر اویت و احتما هر ارداري
امارات ها از این قضيه ،از ورود تعدادي هندي ،پااستان  ،فليرين و مصري اه گفته م داد
معلم مدرسة امارات جزیر ا وموسا هساتند و از دیادگا مقاماات ایرانا جاساو

تلقا

م ددند جلوگيري دد اماتير .)180-179 :2005 ،وزیر امور خارجة وقت ایراخ ،يلا اابار
و یت ايالم ارد اه اگرچه ایراخ توافقنامة  1971را محترم م داند اماا حاضار اه پاذیرش
ورود يگانگاخ ه جزیار نيسات .هرچناد ایاراخ توافقناماة  1971را محتارم ما دانسات اماا
تحراات اتبا امارات در جنوب جزیر را نوي ااردکن و نقا

قارارداد  1971قلماداد

م ارد ا .)Joseph Twinam, 1996: 49- 50در آگوسات همااخ ساا از ورود  104تبعاة
امارات ه جزیر اه يمدت سا اه دنباا جاسوسا و ررسا وضاعيت نواام جزیار ودناد،
جلوگيري دد .این افراد نيز از اشورهاي م تلف ير
از اهال امارات ير

ودند و تنها ه تعدادي از آخها ااه

ودند اجاز داد دد اه ه جزیر وارد دوند .در سرتامبر  1992اولين

دور از مذاارات طرفين ر سر جزایر سهگانه در ا وظب رگزار دد .اما دولت ایاراخ حاضار
ه گفتگو ر سر مسائل حلدد در سا  1971نبود و امارات ها نيز ا اتکاا ار حمایاتهااي
غرب در پ ااردکن در روند مذاارات ددند و ه همين دليل گفتگوها اه نتيجاه نرسايد.
از این رو مسئلة جزایر سهگانه اه گوناهاي دیگار تاا يصار حاضار اداماه یافات ا Michael

.)Fienstadt, 1996: 49- 50
نا ر اظهار نور منا ع ایران  ،آنچه ایراخ را رانگي ت تا دست ه اقادامات یادداد زناد
این ود اه در ما هاي پي

از این رویدادها ،ان هاي مشاکوا در ا

تحات انتار

دااارجه در ا وموسا ااا داارات افاارادي از تا عيااتهاااي گوناااگوخ ،از جملااه ينالااري از
اشورهاي اختر زمين لورت م گرفت .ان

ایاراخ در زميناة جلاوگيري از ورود گارو

زرگ از افراد ا تا عيت هاي گوناگوخ ه جزیر تحت حااميت مشاترک ا وموسا ادوخ
آگاه ایراخ ،ه این ترتيب ،ا مفاد درط پذیرش تفاهمنامة مر وط ه حااميت مشترک در

 / 76بررسی تأثیر جنگ ایران و عراق بر تجدید مسئله جزایر سهگانه در 1371ش1992/م

ا وموسا از ساوي ایاراخ را اري دادات ا.)Times Tuesday 22 September 1992: 11
رئيس جمهور وقات جمهاوري اساالم ایاراخ ،آقااي هادام رفسانجان  ،اياالم اارد ااه
مقامات ایران دماري از افراد مسلح از تا عيت اشاورهاي تالا را ااه ما اودايدند وارد
ا وموس دوند ازدادت ارد و از آخ مياخ ،یک تبعة دولت هلند در تهاراخ زنادان اسات.

وي آنگا افزود :سياست ایراخ در خليجفار ددامنآفرینا و ساتيز جاوی نيسات ،لکاه

دفا از تماميت سرزمين است و ما جداس م

اوديم اه این را تضمين انيم ا The Echo of

Iran,1992: 4؛ مجتهدزاد .)129-132 :1385 ،

وزیاار خارجاة امااارات در  30ساارتامبر  1992در اجااال

مجمااع يمااوم سااازماخ ملاال

اظهارات مشا ه در زمينة ادياي ادغا جزایر از سوي ایراخ مطرح نمود و مادي داد ااه
تنبها و ا وموس از «آغاز تاریخ» ه امارات تعلق دادته است .دوراي يال اتحادیة امارات
ير  ،يال ترین مرجع حقوق امارات متحد در روز  12ما مه  1992جلسهاي فاوقالعااد
تشکيل داد تا «مسئله جزیر ا وموس » را مورد ررس قرار دهد .در پایاخ این جلسه گزارش
دد ،دورا موافقت ارد است اه تعهاد هااي پيشاين هریاک از ايضااي اتحادیاه اه يناواخ
تعهدهاي تمام اتحادیه قلمداد گردد اقاسمياخ.)66-67 :1389 ،
تهراخ هماة ایان اتهاام هاا را رد اارد و نماینادگان اه ا اوظب گسايل نماود تاا پایاان
للحآميز ر مشکل اه این گونه پدید آورد دد ،يا ند .این گفتگو ،پس از پاانزد دقيقاه،
ناگهاخ متوقف دد ،چرا اه امارات متحد ير

ه گونهاي غيرمنتور خواستار آخ داد ااه

افزوخ ر ا وموس  ،دو جزیر تنب نيز اید اه آنهاا واگاذار داود .از ساوي دیگار ،اماارات
متحد ایراخ را متهم ارد اه ا سااختن را و اناد فرودگاا سارگرم پيشاروي تادریج در
ا وموس است ،و م خواهد حضور نواام خاود را در جزیار گساترش دهاد ( Al-kim,

 .)1993: 32در ما سرتامبر  ،1992مبارزات تبليغات گسترش یافت .گزارشهاي تایيدنشاد
حکایت از آخ دادت اه ایراخ و دارجه سرگرم آماد ددخ راي تایياد مجادد تماام مفااد
تفاهمنامه  1971ودند اه ا وظب ه تحریاک آمریکاا و انگلساتاخ ماانع از ایان اقادام داد.
دینترتيب ،ه واسطة تداوم اختالفات ایراخ و غرب اهخصاوص اهيلات تاداوم مناقشاات
منطقه ،مسئله جزایر سهگانه نيز ار دیگر مطرح داد و اهيناواخ ا ازاري اراي جلاوگيري از
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هرگونه نزدیک و تفاهم مياخ ایاراخ و اشاورهاي حاوز خلايج فاار

ماورد هار ارداري

سياس از سوي اشورهاي اروپای قرار گرفت .حت ررس روند ادياهاي اماارات متحاد
ير در ط دو دهة اخير نشاخ م دهد اه این امارتنشينها هخصوص ا وظب نه تنهاا اه
دنبا حل و فصل موضو جزایر سهگانه مياخ ایاراخ و دايخ داارجه و رأ ال يماه نيساتند،
لکه سع دارند ا تداوم این مسئله از آخ ه ينواخ ا ازاري اراي چاناهزنا هااي سياسا در
منطقه و حت راي جلب توجه اشورهاي اروپای و آمریکا راي تقویت نياخهاي نوام و
اقتصادي خود هر رداري نمایند .از این رو ،مشاهد م دود اه مسائله جزایار ساهگاناه ناه
یک موضو حقوق و نياادین ،لکاه مسائلهاي نادا از رقا اتهااي سياسا و اساتعماري
انگلستاخ و آمریکا در خليج فار

است اه تداوم آخ تنها راي هر ارداري و سوءاساتفاد

رخ از قدرتهاي جهان و همزماخ جلب توجه رخ از ديوخ محل مورد اساتفاد قارار
م گيرد .اگرچه در آخرین حرات در راستاي سياس و ينالملل اردخ مسئله این ادياهاا،
امارات متحد ير دوراي وزیراخ خارجاة اتحادیاة يارب را وادار اارد تاا در تااریخ 17
 2008دکوائيهاي را يليه ایراخ در ار این جزایر ه دوراي امنيت سازماخ ملال متحاد

مار

ارسا نماید ،اما این موضو تا انوخ ه لورت جدي مورد ررسا دوجانباه قارار نگرفتاه
است و امارات متحد ير تنها ه دنبا ينالملل اردخ قضيه و هر رداري سياسا از آخ
است.
نتیجه

پذیرش حااميت ایراخ ه جزایر سهگانه هواسطة روز رقا تهاي سياس و اقتصاادي اه رد

حااميت ایراخ در 1903م 1320/ق منجر ه آغاز مسئله جزایر ساهگاناه داد و موضاو اه
يلت تحو ت عدي ،ادامه یافت تا آنکه در ساا 1971م1350.ش ،مسائله طباق قاراردادي
رسم حلوفصل دد.
اما اهميت این مسئله در يدم سازش مياخ ساحلنشيناخ و ستري راي حضور دائم غارب
است .در این زمينه سياست دنبا م دود ااه متحاداخ منطقاهاي آمریکاا و انگلساتاخ تار
دائم از یک قدرت خيال  ،در زمينه و هاناة زم اراي حفاظ رتاري ايفا تکنولوژیاک،
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لنعت و نوام  ،متحداخ آمریکا و هخصوص اسرائيل ادد .این مهم جز اا ایجااد داکاف
در مياخ اشورهاي اسالم و ممانعت از ایجاد ائتالف و اتحادیههاي منطقهاي ممکن نيست.
از این رو تجدید مسئله جزایر سهگانه ا زاري است تا در لورت هرگونه حرات در جهات
تهدیاد مناافع اسارائيل از آخ ااه يناواخ ياامل در جهات درگيااري و منازياه ميااخ ایااراخ و
اشورهاي ير استفاد دود .تحو ت دو دهة اخير نشااخ ما دهاد ااه رخا اا تجدیاد
مسئله جزایر سهگانه ،مياخ ایراخ و ديخ تنها ه دنبا تاداوم و تقویات ایان موضاو ودناد و
مهم تر اینکه رخ از ديوخ امارات متحد  ،لکه ساع دارد اا تاداوم ایان مسائله از آخ اه
ينواخ ا زاري راي چانهزن هااي سياسا در منطقاه و حتا اراي جلاب توجاه اشاورهاي
اروپای و آمریکا و هر رداري از وضع موجود استفاد اند .از ایان رو ،مشااهد ما داود
اااه مساائله جزایاار سااهگانااه نااه یااک موضااو حقااوق و نيااادین ،لکااه مساائلهاي نادا از
رقا تهاي سياس و استعماري انگلستاخ و آمریکا در خليج فار

است ااه تاداوم آخ تنهاا

راي هر رداريِ منفعت ِ رخ از قدرتهااي جهاان و هامزمااخ حفاظ هامپيماان رخا
ديوخ محل ا قدرتهاي اروپای و ممانعت از گرای

آخها ه ایراخ ،ماورد اساتفاد قارار

م گيرد.
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