
  

  

  

  

  

  فارس ن براي تثبيت حاكميت خود بر خليجتالش ايرا

-1927/ ش1312–1306بررسي مذاكرات ايران و انگليس در سالهاي 

  م1933

  

  فاطمه پيرا

  عضو هئيت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  

  

بسياري در  انگليس از قرن نوزدهم در ايران به تنش ها و بحران هاي ةجاماندميراث استعماري بر

 مسائلي كه مي بايست حل و فصل گردند، چندان گسترده و ةدامن. روابط دو كشور انجاميد

 طوالني ميان دو به يك رشته مذاكرات) پهلوي(يران استقرار نظام نوين در ا پيچيده بود، كه پس از

  : مورد مذاكره شامل موارد زير بوداهم مسائل. كشور انجاميد

  ؛د براي كسب استقالل گمركي ايرانهاي جدي تعيين تعرفه -

 ؛الغاء كاپيتوالسيون -

 ؛تعديل امتياز شركت نفت ايران و انگليس -

  ؛ ايرانبانك شاهنشاهيتعديل امتياز  -

 ؛و ديون ايران به دولت و اتباع انگليسجنگ رسيدگي به خسارات  -

 ؛امتناع ايران از شناسايي دول تازه تاسيس عراق -
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 فارس؛ خليج براي برقراري خطوط و پايگاه هاي هوايي در درخواست بريتانيا -

تسلط خود  و سعي انگليس در حفظ فارس خليجتالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر  -

  .منطقهبر

بطور كلي روح اختالفات طرفين را تالش ايران براي تثبيت حاكميتش بر قلمرو ارضي و   

شفتگي سياسي و اقتصادي دوباره كنترل امور آ آبي بود و قصد داشت با پس از گذشت يك قرن

اولين . از دست دادن ميراث استعماري خود نبودبه اما انگليس بسادگي حاضر . را بدست گيرد

اقدام دولت ايران تالش براي برقراري استقالل گمركي و الغاء كاپيتوالسيون بود، از اينرو تا 

ن اختصاص يافت و به موفقيت نسبي دست  تمامي انرژي و امكانات دولت بدا1307ارديبهشت 

ه اولويت ديگر حل و فصل مسائل موجود در تنظيم روابط با شوروي بود، سياستي كه ب. يافت

ي بريتانيا ايجاد هاي حيات  يكي از درخواست1.كرات مورد اعتراض نمايندگان بريتانيا قرار گرفت

بب حفظ و تسريع ارتباطات در  بود كه سفارس خليجهاي هوايي در سواحل  خطوط و ايستگاه

كه انگليس  در حالي. هاي مديترانه تا درياي هند بود توري استعماري وسيعش از كرانهقلمرو امپرا

كرد با  بود، دولت ايران آگاهانه تالش مي فارس خليجخواهان حفظ وضع موجود و نفوذ خود در 

 به فارس خليجوقعيت بريتانيا را در المللي پس از جنگ برتري م گيري از تعاريف در نظام بين بهره

  . ببردال ؤزير س

 مي شد، روابط دو م1857ة  جديدي كه جايگزين معاهدةايران مايل بود با انعقاد معاهد  

 ة اما بزودي مسئل كشور را متناسب با زمان پس از جنگ و بر مبناي جديدي تنظيم كند؛

 ةدولت ايران به طرح ادعاهاي ديرين.  به يكي از محورهاي اصلي مذاكرات بدل شدفارس خليج

خود بر سواحل و جزاير خليج فارس پرداخت، حتي حق حاكميت خود بر بحرين را به اطالع 

أن  پرستيژ و شة اقتصادي و هم از جنبةحل اين مسائل براي ايران هم از جنب.  ملل رساندةجامع

هاي نسبي دست  فقيتموچه دولتمردان ايراني در اين مذاكرات به اگر. سياسي اهميت داشت

 بريتانيا در ةيافتند، اما توان اقتصادي و نظامي ايران در حدي نبود، كه به مقابله با منافع گسترد

مربوط به خليج فارس و شركت نفت ايران و انگليس اين مسئله بويژه در مذاكرات . يدمنطقه برآ

  .مشهود بود
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استقرار حكومت پهلوي وزير دربار  در سالهاي اول سياست خارجي ايران اصلي ةگردانند  

اگر چه وي نيز براي حل و فصل مسائل موجود در تنظيم روابط .  بود2عبدالحسين تيمورتاش

ايران با شوروي اولويت قائل بود، اما از اهميت حل مسائل باقيمانده در روابط با انگليس نيز غافل 

 مهم ميان تيمورتاش و ةفقره مذاكر متجاوز از چهل 1308 تا 1307 طي سالهاي رو ايناز . نبود

.  صورت گرفت، كه خود ركوردي در روابط دو كشور است3وزيرمختار انگليس سر رابرت كاليو

  :نويسد  مي4 به آرتور هندرسن1308  تير 8كاليو در اين باره در 

 لزوم حفظ روابط حسنه با انگلستان و ةبارمصاحبه وزير دربار شرح مبسوطي دردر جريان اين «

هندوستان ايراد كرد و گفت كه در دنياي امروز حقيقتا دو دولت معظم هست كه مصالح ايران 

د از روسيه و اين دو دولت عبارتن. ايجاب مي كند بهترين روابط دوستي را با آنها داشته باشد

 افغانستان، تركيه و عراق؛ افغانستان را كشوري:  ديگر ايرانة سه همسايةباردر. بريتانياي كبير

د متفق خوبي توان اي است و هرگز نمي ما گرفتار جنگ هاي داخلي و قبيلهتوصيف كرد كه دائ

اظهارنظر كرد كه ترك ها در حال حاضر از خود ايران چنين  تركيه ةباردر. براي ايران باشد

عراق را هم كشوري توصيف كرد كه . فقيرترند و اميد كمك داشتن از آنها انتظاري است بيهوده

اش در دست  ي كه تصور شود، زمام سياست خارجيمار بريتانياست و هميشه به هر نحوجزء اق

 صحبت را برگرداند روي مذاكراتي كه در حال حاضر ميان ةسپس زمين. انگلستان خواهد بود

 جديد بريتانيا همان اندازه براي اصل ةايران و انگلستان جريان دارد و اظهار اميدواري كرد كه كابين

  5.» قبليةوق ميان دو كشور اشتياق به خرج دهد كه كابينمسائل مع

درصدد ابتدا تيمورتاش مناطق تحت نفوذ بريتانيا با ايران  مرزهاي مشترك ةگستربا توجه   

نظر كاليو وي  1307 آذر 14در . برآمد نظر انگليس را در مورد يك پيمان عدم تجاوز جويا شود

ت ثالثي به  قدرة در صورت حمل»مساعدت متقابل«مفاد آن از مورد انعقاد پيماني پرسيد كه را در 

 هيئت دولت به وزيرمختار خاطرنشان كرد كه در اين باره هنوز با شاه ياالبته او . طرفين باشد

 بتواند، اين مسئله را مورد بررسي مقدماتي قرار و اميدوار است وي نيز شخصاًصحبت نكرده 

از نظر كاليو اين .  آزمايشي داشتةب وزير دربار جنبطرح اين موضوع از جان  احتماال6ً.دهد

تفسير كند، به وزارت دانست آن را چگونه  كه نمي بود، و از آنجاييپيشنهاد مبهم و غيرمنتظره 
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نگليسي دولت ايران داند اين امر را سرآغاز اتخاذ يك موضع ضدا ة انگليس نوشت كه نميخارج

ن ضمانتي در مقابل هر گونه اقدام نظامي احتمالي در فارس تلقي كند، يا بعنوا در مسائل خليج

در سياست خارجي ايران در آن هنگام گرايشي طبيعي  البته اين پيشنهاد غيرمنتظره 7. نفتيةحوض

هاي مشابهي با شوروي، افغانستان و تركيه منعقد ساخته  بطور همزمان پيماناين دولت  زيرا  ،بود

  . بود »مساعدت متقابل«اين پيمان را متمايز كند، اصطالح توانست  اي كه مي  تنها نكته8.بود

 بريتانيا اگر پيمان پيشنهادي وزير دربار همانند پيمان ايران ة شرق وزارت خارجةاز نظر داير  

 تعهد كتبي از دولت حتي كسبضرر بود و   پذيرش آن بي ه دنبال نداشت،و تركيه تعهد خاصي ب

توانست براي دولت بريتانيا  س يا نقاط ديگر، ميفار ليجان براي خودداري از تعرض به خاير

چمبرلن هر سر آستن اما لرد مونت ايگل معاون وزارت خارجه و .  باشدهمزايايي نيز در بر داشت

دو با انعقاد چنين اين پيمان مخالف بودند، زيرا از نظر چمبرلن، انعقاد يك چنين پيماني با خط 

دولت تعهد دولت ايران براي حمايت از كه  بعالوه در حالي. بودمشي فعلي دولت بريتانيا مغاير 

با توجه به همچنين . ساز باشددردسرتواند  عهد متقابل بريتانيا ميتبريتانيا فاقد ارزش عملي بود، 

زي به انعقاد چنين پيماني  ملل و ميثاق آن را پذيرفته بودند، نياةاينكه هر دو كشور از اعضاء جامع

هاي عدم تعرض ايران با افغانستان، تركيه و شوروي به اين دليل بود كه اين  انعقاد پيم انزيرا. نبود

تا حصول اي با ايران  امكان انعقاد هيچگونه معاهده و نهايتاً.  ملل نبودندةكشورها عضو جامع

  راق،مناطقي چون عزيرا ، پذير نبود ل موجود ميان دو كشو امكانئسا مةتوافق نهايي در تسوي

 نبود در  ايران در معرض خطر بودند و دولت بريتانيا مايلةاز ناحيين و امارات عربي بيشتر بحر

 9.دست خود را براي حمايت از آنها ببنددمذكور مناطق صورت تعرض احتمالي اين كشور به 

يك پيمان عدم تجاوز ساده كه براي بريتانيا عاري از تعهدي بود، مخالفتي چمبرلن با انعقاد البته 

نيا  بريتاةاز وزارت امور خارج 1308د  مردا19اي كه در  نويس معاهده  در پيشرو اين از . نداشت

اساس آن طرفين متعهد مي شدند كه تماميت اي گنجانده شد، كه بر  ماده به تيمورتاش تسليم شد،

.  تحريم جنگ محترم بشمارند ملل وةاساس ميثاق جامعضي و استقالل سياسي يكديگر را برار

 از 10.مي شد كه مورد حمايت طرف ديگر بودي ساي دولؤشامل مناطق و رهمچنين اين تعهد 

 و فارس، بحرين جهاي جنوبي خلي هاي كرانه نشين ة اخير حكام و شيخمنظور از جملي كه آنجاي
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 از طرح هر گونه ادعا يا اقدامي براي بازداشتن ايرانروشني ه بندي ب پادشاه عراق بود، و اين فرمول

دانست مبهم را وي اين عبارت . تراض تيمورتاش قرار گرفت مورد اع نسبت به مناطق مذكور بود،

عبارت بندي با  اين فرمول، يا اينكه ساي دول مورد نظر شدؤق و رمناطو خواستار مشخص شدن 

اما از . شود جايگزين »موميت دولت بريتانيامناطق تحت اداره، حمايت يا قي«تري نظير  ساده

بر ي تحت حمايت بريتانيا نبودند و هر كدام ها بطور رسم نشين  از اين شيخبسياريي كه يآنجا

 بريتانيا بر حفظ ةوزارت خارجدرآمده بودند، حمايت اين كشور به اساس معاهدات جداگانه اي 

كه سا و حكامي ؤهرستي از ر جديد بريتانيا فةهندرسون وزير خارجولي خر اصرار كرد، آبخش 

ين، كويت، قطر، مسقط، شارجه،  يعني پادشاه عراق و شيوخ بحر شدند، ة فوق ميمشمول ماد

ت بلندباال مورد اين ليس.  براي دولت ايران ارسال كردالخيمه، ابوظبي، عجمان و ام القوين رأس

، زيرا به معني پذيرش وضع موجود و منافع استعماري بريتانيا در خليج ييد ايران قرار نگرفتأت

از نظر تيمورتاش بستن پيمان عدم .  شرايطي كه اين كشور خواهان تغيير آن بودفارس، يعني

 پيرامون ايران تجاوز با انگليس نه امكانپذير بود و نه ديگر ضرورتي داشت، زيرا شرايط سياسي

احتمالي از جانب افغانستان سقوط امان اهللا پادشاه افغانستان خطري ته بود، بطور مثال با تغيير ياف

   11.ع شده بودمرتف

  

  فارس در روابط ايران و انگليس اهميت خليج

و فعال بريتانيا در خليج فارس به شناخت وسيع از شيوخ و مستمر بيش از يكصد سال حضور 

و با توجه به ضعف نظامي و . منجر شده بودبا آنها  اقتصادي -حكام محلي و پيوندهاي سياسي

ه رغم ما با. كاري صعب بود بريتانيا در اين منطقه امكان به چالش كشيدن موقعيتسياسي ايران 

دا نظام جديد  ناسيوناليستي كه در ابتةاحساسات پرشور و فزايندهاي موجود و به ياري  واقعيت

موقعيت خود در  ةرد، دولت ايران تصميم گرفت به تعريف و تحكيم دوبارك ايران را همراهي مي

تاريخي  بيشتر بر ذهنيت فارس خليجير  بر سواحل و جزاالبته ادعاهاي ايران. بپردازدفارس خليج 

هاي قبلي بود كه حتي دولت ن اين امر نكته اي  از منطقه، و عمليةاستوار بود تا شناخت و تجرب

  12.ايران از آن غافل باشند
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از اواخر قرن هيجدهم ميالدي كه بريتانيا بعنوان يك قدرت تجاري پا به رقابت هاي جهاني   

با تبديل شدن . شداي مهم فعاليت هاي اين كشور يكي از حلقه هخليج فارس رور مه گشود، ب

دفاع از هند ان بر اهميت استراتژيكي منطقه براي اين منطقه به آبراه ارتباطي ميان بريتانيا و هندوست

 منافع استعماري انگليس گسترده ساخت و با ةكشف نفت در ابتداي قرن بيستم دامن. افزوده شد

 اقتصادي و - ارتباطات و پايگاه هاي سياسيةبه شبكاين منطقه خطوط هوايي شرق تاسيس 

به چالش كشيدن اين منافع گسترده و حياتي نه تنها براي نظام تازه . نظامي انگليس پيوست

دشوار  اول سر برآورده بود، كاري  دولت ايران كه از خرابه هاي پس از جنگ جهانيةتاسيس يافت

نوزدهم راتوري قدرتمند آلمان در ابتداي  تزاري يا امپةاي قدرتي چون روسيبود، بلكه حتي بر

 ق1320/ م1903 بريتانيا درةرسمي وزارت خارج مشهور ة كه به اعالمي ريسكي بزرگ بود،

يايي يا استحكامات بندري در در اين اعالميه به صراحت نسبت به تاسيس هر پايگاه در. انجاميد

  13.ه بود و آن را تهديدي جدي عليه منافع بريتانيا ذكر كرده بودفارس هشدار داده شد خليج

راحتي ه  بعنوان يك موجوديت سياسي واحد كه بفارس خليجظ از نظر دولت بريتانيا حف  

 خود بطور »ةموقعيت ويژ«براي حفظ  رو  اينمري حياتي بود، از، ادر آن باشدبه اعمال نفوذ قادر 

در سيستم امنيتي خاصي  كه  شيوخ محلي به توافق رسيده بود، جداگانه با اجزاء يعني حكام و

هاي  تاسيس پايگاهنيز براي حفظ اين سيستم امنيتي . ريتانيا ايجاد كرده بودبا حمايت بمنطقه 

 يك واحد دريايي بريتانيا در باسعيدو در م1822رو از سال  اي در منطقه ضروري بود، از اين ويژه

نيروي درياي بريتانيا و دولت استعماري هند با استفاده از . ر شد قشم مستقةشمالي غربي جزير

و دزدي  14اين پايگاه توانستند به امنيت تجاري منطقه كمك كنند و قاچاق اسلحه، تجارت برده

 نظارت و ژنرال ،نمايندگي مقيم بريتانيا در بوشهر نيز بر كل منطقه. دريايي را به كنترل در آورند

از . رس و خوزستان مقام ارشد بريتانيا در خليج فارس را برعهده داشتكنسول انگليس در فا

ة رو معموال اين مقام به افسران نيروي زميني يا دريايي واگذار مي شد كه به خدمت داير اين

آمدند و در صورت لزوم مي توانستند از نيروي دريايي اين كشور  سياسي حكومت هند درمي

وان ژنرال كنسول اين نمايندگي تحت نظارت سفارت بريتانيا در از سويي ديگر بعن. كمك بگيرند

 اما از   مقيم بريتانيا در ابتداي قرن بيستم بود،ةاوج قدرت و نفوذ نمايند. تهران و لندن قرار داشت
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 براي  دولت ايران اعالم كرد، 1309ن مقام كاسته شد و در سال  از ميران قدرت اي1920دهه هاي 

  15.راتر از ژنرال كنسولي بريتانيا قايل نيستاين مقام عنواني ف

ه ب اما  اگر چه تا جنگ جهاني دوم بريتانيا همچنان بزرگترين قدرت دريايي منطقه باقي ماند،  

اي به  منطقه ةبالقودو قدرت  آل سعود در عربستان با تجديد حيات ايران و ظهور دولتمرور 

از . ها شد انگليسي تا حدودي موجب نگراني  سياسي خليج فارس پا گذاشتند، كه اين امرةعرص

، ، با توجه به اوضاع منطقه دفاع امپراتورية از كميتفارس خليج فرعي ةكميترو قرار شد،  اين

 ارزيابي موقعيت ههاي جهاني، همچنين با توجه به مذاكرات در پيش رو با دولت ايران ب سياست

مكاتبات مفصل ميان حكومت هند و وزارت پس از يك سلسه . پردازدب فارس خليجبريتانيا در 

ت ذيربط، باالخره در اداراساير درياداري، وزارت هواپيمايي و  وزارت رتيانيا از يكسو؛ و بةخارج

 فرعي خليج فارس گزارش مقدماتي خود را تسليم هيئت دولت ة كميت1307آبان / 1928نوامبر 

رئوس خط مشي پيشنهادي . ته شدپذيرفكرد، كه بعنوان مبناي سياست بريتانيا در خليج فارس 

 مقامات انگليسي مطرح شده بود ة همان محورهايي بود كه از ابتداي قرن بيستم بوسيلكميته تقريباً

  :و به قرار زير بود

كاهش نيافته، بلكه افزايش يافته فارس  ي بريتانيا در خليجدر حال حاضر اهميت حفظ برتر -

  است؛

ا به گونه اي متفاوت در معرض خطر است، زيرا تحوالت جديدي اين منافع با همان شدت ام -

 بويژه احتمال احداث خط آهن شمال به جنوب ايران  چون قدرت هوايي و خطوط مواصالتي،

  بر ميزان مخاطرات مي افزايد؛

يايي يا استحكامات بندري در بايست مانع تاسيس پايگاه در براي حفظ اين برتري مي -

 بايست تسهيالت كافي براي نيروي دريايي خود مي. ك قدرت خارجي شدة يفارس بوسيل خليج

وضعيت . روبي و نگهداري از ناوها در زمان جنگ باشد تاسيس كرد، كه مناسب عمليات مين

 تا جايي مالحظات سياسي اجازه موجود در سواحل عربي خليج فارس مي بايست حفظ شود و

  ي آن كوشيد؛دهد، در حفظ اين وضعيت در سواحل ايران مي
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فارس، يعني خطوط هوايي غيرنظامي در  ة خليج خطوط هوايي در امتداد هر دو كرانةبه توسع -

  .امتداد كرانه هاي ايراني و خطوط هوايي استراتژيك در امتداد كرانه هاي عربي اهميت داد

ه قرار اقدامات پيشنهادي براي حفظ موقعيت برتر بريتانيا در خليج فارس و منافع هند نيز ب  

  :زير بود

  حفظ امنيت مرزهاي غربي هندوستان، بويژه كراچي از هر گونه تعرضي از جانب خليج فارس؛ -

امنيت شريان مواصالتي با استراليا، زالند نو و خاور دور از هر گونه تعرضي از جانب خليج  -

 فارس؛

 امنيت تردد دريايي در خليج فارس؛ -

 ؛فارس متداد كرانه هاي خليجراتژيك و غيرنظامي در ااستقرار و امنيت خطوط هوايي است -

 و دسترسي بالمانع نفت از طريق بندر   ايران،وبهاي نفت جن هاي نفتي و لوله امنيت حوزه -

 آبادان؛

حفظ شط العرب در موقعيتي كه بتوان در ايام بدون نقض قوانين بين المللي براي تردد كشتي و  -

 ؛هواپيما در آن استفاده كرد

16.حفظ داد و ستد عادي و ساير منافع در خليج فارس -
 

  :از نقطه نظر سياسي براي مقابله با خطر شوروي پيشنهاد شده بود  

ها  مانع از هر گونه رخنه و رسوخ روسدر مناطق تحت الحمايه و عراق ما خودمان مي توانيم «

 اين امر ةاز عهد) ين وهابييا متعصب(توان اطمينان داشت كه ابن سعود  ة نجد ميدر منطق. گرديم

ندك اندك ما را در ايران چشم انتظار ما اول از ناسيوناليسم ايراني است كه پس از آنكه ا. برآيند

كه در ( لنزداون است ةها را راه ندهند، دوم به هشدار كماكان پا برجاي بياني بيرون راندند روس

م به هشياري و عزم راسخ خودمان بر و سو) صورت لزوم مي تواند مورد تاكيد مجدد قرار گيرد

 هر گونه نشاني دال بر تمايل ايران نسبت به پيشروي روس ها ةآن است كه در صورت مشاهد

  17».موقعيت خود را در كرانه هاي ايران خليج فارس از نو مستحكم سازيم

ه پيش فارس سه را نيا براي حفظ موقعيت خود در خليجش آمده بود، بريتاة اين گزاردر ادام  

  :رو دارد
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 مونرو اعالم كرد كه بريتانيا منافع خاصي در اين منطقه دارد كه ةاساس مواضعي مشابه نظريبر -

اما اتخاذ چنين خط مشي با . حاضر به پذيرش هيچگونه وساطت يا حكميت خارجي نيست

  .زادي عمل مي تواند در موقعيت داخلي و خارجي برتيانيا تاثير بگذاردآوجود 

.  مللةل مورد اختالف براي حكميت به جامعئنه كه ايران خواهان آن است، ارجاع مساهمانگو -

اوال پاره اي از ادعاهاي حقوقي بريتانيا از توجيهات ضعيفي . اما اين رويه نيز متضمن خطراتي بود

ديگر اينكه ارجاع اين اختالفات به . برخوردار بود و از صدور احكامي به نفع آنها ترديد داشت

توانست به اعتبار بريتانيا نزد شيوخ عرب سواحل خليج فارس لطمه وارد آورد و  ة ملل ميمعجا

 .آن را ناشي از ضعف اين كشور تلقي كنند

ايران پيش رو است، با بده سوم اينكه در ضمن مذاكراتي كه براي انعقاد قراردادي كلي با  -

 . ملل احتراز شودةايي از ارجاع امور به جامعه بستان

 انگليس و وزارت امور هند اختالف ة اين مذاكرات ميان وزارت خارجةالبته در مورد نحو  

از نظر .  تلقي هريك از نظام نوين حاكم بر اين بودةنظرهايي وجود داشت، كه بيشتر به نحو

وزارت امور هند اين نظام از ثبات چنداني برخوردار نبود و در صورت مرگ شاه مضمحل 

 به اينكه حمايت از دولت مركزي ايران ما به ازايي براي منافع بريتانيا در بر با توجه. خواهد شد

اي اتخاذ شود و از هر گونه مذاكراتي كه وضع  د در برابر ايران مواضع سرسختانه بهتر بو نداشت،

 انگليس نسبت به ةاما وزارت خارج. برد، احتراز كرد ؤال ميموجود در خليج فارس را به زير س

رو  از اين. پذيرتري اتخاذ كرد ة سازشالمللي روي حوالت بيناسيوناليسم ايراني و تواقعيت ن

بيني سياسي   پادشاهي رضاشاه را توام با واقعبيني فروپاشي نظام نوين ايران يا تخمين مدت پيش

 ها بسازيم توانستيم در تهران كابينه هايي كه مي دوره« انگليس ةاز نظر وزارت امور خارج. نمي ديد

بهرحال آن ... ها براندازيم و حتي شاهان را تغيير دهيم، براي هميشه سپري شده است و كابينه

چيزي كه بايد در راه تحققش كوشيد اين نيست كه نقشي در تعيين جانشين رضاشاه داشته باشيم، 

بلكه اين است كه در هر موردي پشتيبان نظم و آرامش داخلي باشيم و از هر حكومتي كه اين 

  18».م و آرامش حفظ كند حمايت كنيمنظ



 

  

39    ...يران و انگليسفارس بررسي مذاكرات ا تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر خليج

 بطور مثال تمام  البته نفوذ عملي حكومت هند بر خليج فارس بيش از وزارت خارجه بود،  

مقامات بريتانيا در سواحل عربي به استثناي دو مورد در كرانه هاي ايراني خليج فارس از سوي 

بعالوه حفاظت از . ي شدحكومت هند منصوب مي شد و هزينه اش نيز از همان مرجع تامين م

 ةبا اين وجود عصر توسع.  نيروهاي مسلح هند بودةمنافع بريتانيا در آن منطقه نيز بر عهد

وري آغاز ت امپراة حفظ وضع موجود و ادارة دور1920 ةسر آمده بود و از دهه استعماري بريتانيا ب

ي ا  همور فيمابين بود بلكه زمينبراي تسويه ا مذاكرات ايران و انگليس نه تنها رو ايناز . شده بود

اين كشور نيز در .  بودبراي تطبيق بريتانيا با واقعيت هاي موجود پس از جنگ جهاني اول

 تا در قبال ناسيوليسم فزاينده و  داشت، ي بايست با احتياط بيشتري گام برميمذاكرات جاري م

  . نيندازدحساسيت هاي ملي ايرانيان منافع بريتانيا در خليج فارس به خطر

  

  فارس اكميت خود بر سواحل و جزاير خليجتالش ايران براي تثبيت ح

هاي خليج فارس كنترل اندكي  م ميالدي نه تنها ايران بر كرانهچنانكه گفته شد در طول قرن نوزده

هاي جنگي بريتانيا  كشتي. منطقه اطالعات ناچيزي داشتداشت، بلكه از تحوالت و تغييرات 

اساس بر. كردند  بنادر اين كشور استفاده مياز حكومت ايران از جزاير وبدون كسب اجازه 

 اجازه يافت در آبهاي  بريتانيا رسماًق1299/ م1882 فروش برده از سال  منع خريد وةعهدنام

پس از كشف .  بپردازد كه احتمال تجارت برده در آن مي رفتيهاي المللي به تفتيش كشتي بين

ريتانيا براي سوختگيري آزادانه در تردد به آبادان بودند و از بندر نفت نيز كشتي هاي جنگي ب

دولت ايران به لحاظ اصولي . بوشهر كه مقر نمايندگي بريتانيا در خليج فارس بود، ديدار مي كردند

 به كرات به تردد غيرمجاز كشتي ش1302 اين اوضاع پايان دهد و از هم شده درصدد برآمد، به

 سردار سپه با ارسال ةر بنادر خرمشهر و آبادان اعتراض كرد، از جمله كابينهاي جنگي بريتانيا د

، خواستار آن شد كه كشتي هاي انگليسي بدون اطالع  به سفارت بريتانيا1302 آبان يادداشتي در

لندن .  ايران نشوند و ناوهاي جنگي اين كشور آبهاي ايران را ترك كنند درقبلي وارد اين بنادر

اطر رضاخان پذيرفت هر از چندي اطالعات مختصري از كشتي هايي كه به تردد براي رضايت خ

  19.در خليج فارس مي پردازند، به دولت ايران ارائه دهد
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اساس  برفارس خليجحاكم ايراني بنادر 1306پس از استقرار سلطنت رضاشاه، در ارديبهشت   

هاي  كشتيواست ورود و خروج تمامي  مقيم بريتانيا در بوشهر خةاحكام صادره از تهران از نمايند

 به مقامات ايراني ، وزير ماليه، متعاقب آن نصرت الدوله20.انگليسي را از قبل به او اطالع دهد

جز كشتي هاي شركت نفت انگليس هيچ كشتي ديگري ه جنوب دستور داد كه از اين پس ب

ان حق پهلو گرفتن در  سوختگيري در آبادان و هيچ ناوي بدون كسب مجوز از دولت ايرةاجاز

 خدمات ةهمچنين دفتر خدمات بندري آبادان كه آن هنگام زير نظر ادار. اين اسكله را ندارد

زده شده   تغييرات و اقدامات ناگهاني شگفتلندن كه از اين. بندري بصره كار مي كرد، تعطيل شد

 كاليو اظهار داشت،  تيمورتاش در پاسخ به اعتراض21.بود، در اين باره به تهران اعتراض كرد

نه تنها بدون مجوز بوده، بلكه برخالف  بنادر بصره در خاك ايران ةحضور يكي از شعب ادار

 ةالبته ايران حاضر است بطور موقت به كشتي هاي جنگي انگليسي اجاز. المللي است قوانين بين

 قبلي از اسامي واستار اطالعپهلو گرفتن در بندر آبادان را بدهد، مع هذا اين كشور مكررا خ

  22.هايي شده است، كه به تردد در آبهاي ايران مي پردازند كشتي

تا آن هنگام روابط ايران و بريتانيا در مورد موقعيت اين كشور در خليج فارس بيشتر مبتني   

به لحاظ حقوقي امكان دفاعي قاطعي از آن وجود بر نوعي عرف و سنت غيرمكتوب بود و 

 در صورت  بود و»تملك ناشي از مرور زمانحق «يتانيا بيشتر بر نوعي بلكه مدعيات بر. نداشت

اما . اتخاذ سياست قاطعانه اي از سوي ايران، دفاع ازاين منافع تنها با توسل به زور امكان داشت

رو چمبرلين خط   بريتانيا مذاكره را راه حل مناسب تري تشخيص مي داد، از اينةوزارت خارج

  : كاليو چنين تشريح كردمشي اين كشور را براي

در عين حال كه از شيوه هاي يك جانبه اي كه وزير دارايي ] پادشاه بريتانيا[دولت اعليحضرت «

 اتخاذ كرده است ناخشنود است، حاضر است به صورتي دوستانه و معقول آن بخش از اخيراً

دولت . حث قرار دهد عنوان كند مورد بتواند قانوناً را كه دولت ايران مي] فارس[خليج مسائل 

 كه دارا است، به هيچ يرغم تمام اهميت اعليحضرت بر اين اعتقاد است كه منافعش در خليج، علي

 بلكه برعكس منافع مستقيم هر دو. وجه با حاكميت ايران و تمايالت ملي ايران مغايرت ندارد

سلحه و تامين لي چون منع بردگي و جلوگيري از قاچاق اكشور چنين حكم مي كند كه در مسائ
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 دولت رو ايناز . داد و ستدهاي مشروع تجارتي با يكديگر همكاري نزديك و موثري مجري دارند

ل را به نحوي دوستانه و مسئول ولت ايران موافقت كند كه اين مسائاعليحضرت انتظار دارد كه د

 كه وضع موجود مورد مذاكره قرار داده و تا پيش از حصول يك توافق دوستانه از هر گونه اقدامي

  23».ال برد امتناع ورزدزير سؤرا دگرگون ساخته يا 

تواند   هر چند نمي به كاليو اطالع داد،پس از اين چالش مختصر در ارديبهشت تيمورتاش   

.  اما قول داد كه اقدام ديگري در جهت تغيير وضع موجود نشود در اين زمينه ضمانت كتبي دهد،

 بصره كه خود ة بندري ادارة مگر تعطيل شدن شعب ر ماليه را لغو كرد، اقدامات وزيةوزير دربار كلي

با وجود اين كاليو از پادرمياني وزير دربار بسيار خرسند بود  24.نيز اصرار به بسته شدن آن داشت

خالت كرد و دبه موقع شرف تيمورتاش سپاسگزار باشيم كه بايد از جناب ا«و به چمبرلن نوشت، 

اخيرا در آبادان برايمان ايجاد كرده بود، از بين ) فيروزميرزا(ي يتي را كه وزير دارا تمام مشكالتقريباً

  25».برد

 تشريح نشده يكنون منافع ايران در خليج فارس به روشناما وزير دربار كه معتقد بود تا  

 نويس پيشاساس  بر26.ايران برآمدبراي تنظيم امور مربوط به قلمرو دريايي درصدد تدوين طرحي 

ل به هشت مايل و ماهيگيري از سه مايهاي قلمروي ايران جهت نظارت  حدود آباين طرح

به قلمرو دريايي  ورود ةهاي جنگي خارجي نيز تنها پس از كسب مجوز اجاز كشتي. افزايش يافت

هاي جنگي  مجوز ورود براي برخي از كشتيحق داشت از صدور ايران را داشتند و دولت ايران 

بر آبهاي خليج فارس و همچنين دولت ايران ساماندهي نظارت اين طرح از دف ه. امتناع كند

بعنوان اهرم فشار تيمورتاش . ر و آبهاي ايران بودجزايدر  كاالهاي غيرمجازجلوگيري از قاچاق 

نرسيدن در اليو اطالع داد، در صورت به توافق به كبراي پذيرفتن اين طرح از سوي دولت بريتانيا 

 ةوزارت خارج. را براي تصويب به مجلس ارائه خواهد دادطرح ناگزير لت ايران  دو مذاكرات،

عدم به قطع مذاكرات در صورت تهديد اما    طرح به مجلس نبود،ةخواهان احالچه اگرانگليس 

هاي خود در خليج  دولت انگليس براي تردد كشتي.  ايران كرداتخاذ موضعي قابل قبول از سوي

ر براي جلوگيري از قاچاق دحاضر بود دولت ايران را  ي عمل بود، اماخواهان حفظ آزادفارس 

 رسمي براي و در صورت عدم تاكيد دولت ايران بر كسب مجوز. جزاير خليج فارس ياري دهد
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داقل به هنگام ورود  اگر نه پيشاپيش حهاي جنگي انگليسي آمادگي آن را دارد، كشتيورود 

اما تيمورتاش با اين پيشنهاد مخالفت كرد، زيرا . مطلع سازدها مقامات ايراني را  اينگونه كشتي

اطمينان داد كه دولت ايران تصميم ندارد فعاليت كاليو وي به . مغاير با غرور و حيثيت ايرانيان بود

.  اما مطابق عرف بين المللي كسب اجازه ضروري است كشتي هاي انگليسي را محدود كند،

 ةكشتي ها در آبادان يا پهلو گرفتن آنها در بندر بوشهر با اجازهمچنين قول داد، سوختگيري اين 

 ةحكمران آبادان بدون كسب تكليف از تهران ميسر باشد، اما اين موارد استثنايي است و در معاهد

ا امضا نمايد كه كلي مورد بحث قرار نمي گرفت، زيرا دولت ايران نمي تواند معاهده اي ر

 وي از 27. تردد در بنادر ايران را داشته باشندةآزادانه اجازهاي انگليسي  براساس آن كشتي

وزيرمختار خواست دولت متبوعش در قبال ايران رويه اي را در پي گيرد كه معمول كشورهاي 

 24ر كه با عدم انعطاف انگليسي ها مواجه شد د  هنگاميو نهايتاً. مستقل و عرف بين المللي است

كه دولت ايران تصميم گرفته نيروي دريايي كوچكي ترتيب دهد و به كاليو اطالع داد  1308آبان 

 بريتانيا همچنان اصرار داشت، سه اما دولت 28.مي بايست تماميت قلمرو ايران محترم شمرده شود

يا چهار ناو انگليسي كه در ايام صلح در خليج فارس مستقر بودند، مجوز دائمي براي پهلو گرفتن 

د، البته در صورت امكان تالش مي شود، اين امر با اطالع قبلي صورت در بنادر ايران داشته باش

  . البته با تعليق مذاكرات اين مسئله نيز در برزخ ماند. پذيرد

هاي   قلمرو ايل مناطق جنوب و جنوب غربي ايران درشورش گسترده اي در 1308در سال   

اوضاع فارس در  29. تاثير گذاشتمهم بختياري و قشقايي رخ داد، كه بر مذاكرات ايران و انگليس

اين شورش به محض بركناري قوام الملك  .طول ماههاي ارديبهشت و خرداد رو به وخامت نهاد

 آنچه كه 30. بر روابط دو كشور تاثير گذاشت  رخ داد، كه قبال تحت حمايت انگليس قرار داشت،

 تسليحات و مهمات انگليسي ةرد ميزان گست انگيخت،  چيز ظن دخالت بريتانيا را بر ميبيش از هر

فارس چنان  ة حمايت مقامات انگليسي مقيم خليجبعالوه شايع. بود كه به دست شورشيان بود

 .گفتند قامات نظامي آشكارا از آن سخن ميقوت گرفت كه مقامات حكومتي ايران و بويژه م

  31.هاي ايران نيز به اين شايعات دامن مي زدند روزنامه
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اين شايعات در نشريات تهران به رد و بدل شدن مراسالت تندي ميان دو  ةدرتانتشار گس  

به كاليو اظهار داشت، اين مسئله كه بسياري از  1308 خرداد 17تيمورتاش در  .كشور انجاميد

 دست داشتن انگليسي ها در شورش را ةعشاير قشقايي به تسليحات انگليسي مسلح هستند، شايع

اسلحه هاي قاچاق در جنوب اطالعي  د كه وي از ميزان و منشاء كاليو پاسخ دا. قوت مي بخشد

تيمورتاش .  اما فساد حاكم بر مامورين گمرك ايران در تسهيل اين امر نيز نقش داشته است ندارد،

منكر اين ادعا نشد و اظهار كرد كه از نظر او نه دولت بريتانيا و نه دولت هند هيچكدام نفعي در 

برداري كرده و مشغول   اين امر بهرهبويژه كه عوامل شوروي از. ن ندارندتشويق اغتشاش در ايرا

با اين وجود روز بعد با ارسال نامه اي نسبتا تند به وزير مختار . تبليغات ضدانگليسي هستند

رغم حضور ناوهاي جنگي بريتانيا در خليج فارس قاچاق اسلحه  انگليس خاطر نشان كرد كه علي

توانند از دست مامورين  چاقچيان مياينكه قا«. ج فارس به ايران ادامه دارداز كشورهاي مجاور خلي

 امري است قابل درك ولي چگونه است كه مي توانند  ايران كه فاقد نيروي دريايي است بگريزند،

از مناطقي عبور كنند كه كشتي هاي جنگي بريتانيا در آن مستقر هستند؟ كشتي هايي كه جلوگيري 

خود به وزير دربار  خرداد 20 مورخ ةدر نام كاليو 32» خود مي دانند؟ة را وظيفاز قاچاق اسلحه

ه  وي اعرابي كه در طول جنگ جهاني اول به تسليحات انگليسي دست يافتةبه عقيد: پاسخ داد

دوم آنكه اگر ايران داليل محكمي دال بر قاچاق .  درقاچاق آن به ايران دست دارندبودند احتماال

كنون سفارت را از اين مطلب  دارد، چرا تاطق تحت كنترل بريتانيا به ايران در دستاسلحه از منا

 كه در آبهاي يهاي يتشهاي جنگي بريتانيا از حق تفتيش كباالخره اينكه ناو. مطلع نساخته است

33.ايران به سوي بنادر ايران حركت مي كردند، برخوردار نبودند
 

د به ارتباط ميان محدوديتي كه دولت ايران براي  تلويحي دارةآخرين عبارت كاليو اشار 

چنانكه گفته شد، در طول . ناوهاي جنگي انگليس ايجاد كرده و تاثير آن بر شورش جنوب 

هاي  مورتاش اصرار داشت حق تفتيش كشتيمذاكراتي كه ميان ايران و بريتانيا در جريان بود، تي

رسيد كه  ياكنون بنظر م. گليسي سلب كندايراني در قلمرو دريايي ايران را از كشتي هاي ان

رل فعاليت قاچاقچيان اسلحه به دولت ايران پوشي از كنت  چشمباداقل توانستند ح ها مي انگليسي

گيري  كنارهو  يستاين نكته را گوشزد كنند كه ايران قادر به حراست آبهاي خود از قاچاقچيان ن
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ه و كاالهاي ديگري چون چاي و شكر است كه در بريتانيا از اين امر به معني افزايش قاچاق اسلح

 ايران   انگليسي در تسهيل آن موثر بود،ة شورش جنوب كه قاچاق اسلحةپديد .انحصار دولت بود

اق اسلحه در از قاچجلوگيري از يكسو خواستار اين كشور زيرا  يك پارادوكس قرار مي داد، دررا 

جنگي انگليس صورت مي پذيرفت؛ از سوي ديگر تا آن هنگام با اتكا به ناوهاي  جنوب بود كه

 بر جزاير و آبهاي خليج فارس عمال حاكميت خودتحديد اختيارات انگليس و اخواهان ايران 

با توجه به فقدان يك نيروي در واقع شورش ايالت جنوب به شاه و وزير دربار نشان داد . بود

حسن نيت انگليسي در ي جنوب دارد و دريايي موثر ايران توانايي محدودي براي نظارت بر آبها

  . جلوگيري از قاچاق اسلحه در خليج فارس عامل مهمي است

 تير ضمن مالقاتي به كاليو اظهار داشت كه اين واقعيتي است آشكار كه 7روز تيمورتاش   

يك تشكيالت بسيار قوي زمام هدايت اين قاچاقچيان را دائما اسلحه به شورشيان جنوب مي 

 گمرك جنوب ةيد حرف خود دليل آورد كه همين روز قبل از ادارأيست دارد و در ترسانند در د

ل قوي كويت قچيان اسلحه به احتماچاگزارشي دريافت كرده است حاكي از اينكه مركز فعاليت قا

گستاني بنام شيخ ساي قبايل تنؤن شواهدي در دست دارند كه يكي از رارمقامات گمركي اي. است

 اصلي اين اسلحه هاست كه به طور قاچاق از سواحل جنوبي كشور ةكنند مذكورخان دريافت

هاست ذكر   منطقه اي را كه محل تحويل اسلحهوزير دربار حتي نام آن دو. تحويل ياغيان مي شود

كرد و گفت اين دو نقطه عبارتند از دو خليج كوچك ساحلي واقع در غرب بوشهر به نامهاي 

ه تيمورتاش گفت كه سركنسول بريتانيا در بوشهر هم اكنون مشغول كاليو ب. »بوستارو« و »اسكيو«

. ديداري از كويت است و ماموريت دارد كه شخصا در اطراف اين قضيه تحقيقاتي بعمل آورد

اموران ايراني  جلوگيري از ورود اسلحه قاچاق به ايران با مةدولت انگلستان مايل است در زمين

  34.يران مدرك قابل قبولي ارائه دهد اينكه دولت ا بشرط همكاري كند،

خود ساي سنتي ؤعشاير بختياري نيز بر ضد دولت مركزي و رر اوائل مرداد در اين بين د  

 ةدر عرض چند هفته كل منطق.  نظير قشقايي ها مطرح كردنديهاي به شورشيان پيوستند و خواسته

 داشت و تيمورتاش اين  تحريكات انگليسي ها همچنان قوتةشايع. جنوب را شورش فرا گرفت

بار در اثبات ادعاي دولت خاطرنشان كرد كه عشاير بختياري خواستار آن شده اند كه هر گونه 
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توافق ميان آنها و دولت مركزي از سوي شركت نفت انگليس و ايران و دولت بريتانيا تضمين 

ربار خواستار كمك از آنجايي كه دولت ايران در موقعيت دشواري قرار گرفته بود، وزير د. گردد

 حاضر به وساطت ميان عشاير و دولت مركزي بودند و ها انگليسي. شدبريتانيا براي رفع شورش 

. كاليو پيشنهاد كرد سركنسول بريتانيا در اصفهان براي ديدار از سران عشاير به منطقه اعزام شود

 رسمي نفوذ و تسلط اما تيمورتاش اين پيشنهاد را زيادي صريح يافت، زيرا به معني شناسايي

 بهتر است از طريق شركت نفت   به وزيرمختار توصيه كرد،رو ايناز . بريتانيا بر جنوب ايران بود

35.اقدام شود
وب و از سويي ديگر با  از يكسو با اعزام نيرو به جنبزودي دولت ايران توانستاما  

طت دولت بريتانيا نيازي پذيرتري به اين شورش خاتمه دهد و به وسا  انعطافيها اتخاذ شيوه

 با رضاشاه داشت، مراتب خوشوقتي خود را 1308 آذر 20در مالقاتي وزيرمختار انگليس در . نشد

 اظهار و ناراحتي دولت متبوعش از سوءظن ،نشين طرف شدن آتش ناامني در مناطق ايلاز بر

 شاه ةشكايت عمد. كرددولت ايران در دست داشتن يا تشويق دولت بريتانيا در اين اقدامات ابراز 

 مطبوعات بريتانيا نسبت به نظام كنوني ايران بود، كه تصور مي رفت اين مقاالت و ةاز روي

 به تهران دائر بر همكاري ههاي رسيد بعالوه گزارش. ت مقامات رسمي استتفسيرات نظرا

اما در .  گرفتحدي بود كه نمي شد آنها را ناديدهه حكومت انگلستان با آشوبگران در اين اواخر ب

ستان اطمينان كامل دارد و مايل است هرچه زودتر قراردادهاي لگنيت انحال حاضر از حسن 

  36.فيمابين به امضا برسد

  

   جزاير باسعيدو و هنگام در خليج فارسةباراختالف نظر در

نيا در دولت بريتا. قرار دارد)  خليج فارسةدر دهان( قشم ةباسعيدو در منتهي اليه شمال غربي جزير

فرماني از فتحعليشاه براي بناي يك ايستگاه دريايي براي كشتي هاي جنگي اش . م1818سال 

دريافت كرد و يك پايگاه دريايي و انبار ذغال سنگ در اين جزيره تاسيس كرده بود، كه تا جنگ 

از  هنگام منتقل شد كه ة پس از جنگ نيز اين تاسيسات به جزير37.جهاني اول محل استفاده بود

لحاظ تاسيسات بندري و آب و هوا در وضعيت بهتري قرار داشت، اما انبار ذغال سنگ در همان 

اگرچه دولت بريتانيا براي ايجاد تاسياست بندري هنگام داراي هيچگونه . دو باقي مانديعة باسجزير
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گاه دريايي  هنگام به لحاظ پايةدليل موقعيت بسيار مناسب جزير همجوزي از دولت ايران نبود، اما ب

دولت ايران كه به هنگام نصب .  استفاده از اين امكانات بودةبريتانيا در خليج فارس مايل به ادام

 انگليس مواجه شده بود، ةتراشي مامورين تلگرافخان ة هنگام با اشكال گمرك جزيرةپرچم در ادار

 از وزير امور رو هيئت دولت از اين. خواهان روشن شدن موقعيت انگليس در اين جزيره بود

  38.خارجه خواست در اين باره اقدام كند

 ة مسئل ايران ضمن يك پرسش نيمه رسمية به هنگامي كه وزير امور خارج1305در تير   

حق مالكيت بريتانيا بر انبارهاي ذغال سنگ باسعيدو و تاسيسات هنگام را مطرح كرد، وزارت 

سيد كه ادعاي آنها بر مناطق مزبور از هيچ  بريتانيا پس از بررسي هايي به اين نتيجه رةخارج

 باسعيدو را البته لندن بر اين باور بود با توجه به اينكه بيش از يكصد سال. اساسي برخوردار نيست

ة تملك خود محق است و با تاكيد بر حق اساس حق مرور زمان به ادامدر اختيار داشته، بر

هرمي جهت واداشتن ايران به پذيرش موقعيتش در  اةبرداري خود از پايگاه باسعيدو به مثاب بهره

در ضمن مذاكرات كلي با ايران نيز دولت بريتانيا پيشنهاد كرد كه در .  هنگام استفاده كندةجزير

برابر حق استفاده از پايگاه دريايي هنگام به مدت پنجاه سال از حقوق و تاسيسات خود در 

 هنگام و لنگه را  سيم در بوشهر، د، سه ايستگاه بي بر اين حاضر بوعالوه. پوشي كند باسعيدو چشم

 بريتانيا از كاليو خواست در مذاكراتش با ايران از كاربرد ةالبته وزارت خارج. به ايران واگذار كند

 هنگام بعنوان ة احتراز كند و اظهار دارد دولت بريتانيا قصد دارد از جزير»پايگاه دريايي«اصطالح 

 تيمورتاش به سفير بريتانيا پيشنهاد كرد، 39. و آسايشگاه استفاده كنديك انبار سوخت، تداركات

بر اساس اين .  كلي قرار گيردمةناقت موافةتوافق بر سر اين مسئله به صورت يك پروتكل ضميم

 مشخصي ةدر مقابل حق االجارسال مدت بيست ه پروتكل دولت ايران پايگاه دريايي هنگام را ب

 سبب تعليق اين توافقنامه نيز 1309توقف مذاكرات كلي در مهر  .داد ميبه دولت بريتانيا اجاره 

  .شد

ثبات ارزيابي  ة هنگام را بي دولت بريتانيا موقعيت خود در جزيرفارس خليجبا تحوالت اخير   

 دريايي  امكان انتقال پايگاه1310 مرداد 27 فرعي خاورميانه در ةكرد و در يكي از جلسات كميت

زيرا پايگاه هنگام يكي از نقاطي . اي نزديك را مورد بحث قرار گرفت در آيندهمزبور به بحرين 



 

  

47    ...يران و انگليسفارس بررسي مذاكرات ا تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر خليج

دولت بريتانيا براي .  قهريه قادر به اعمال حاكميت خود بودةبود كه دولت ايران حتي توسل به قو

اجتناب از يك شكست سياسي مصلحت ديد، هر چه سريعتر پايگاه دريايي بريتانيا به محلي ديگر 

 اين نقل ة نتيج40. وزارت درياداري پايگاه خود را به بحرين منتقل كرد1314 در سال منتقل شود و

و انتقال كاهش نفوذ بريتانيا در سواحل ايراني خليج فارس و افزايش اهميت سواحل جنوبي آن از 

ل مورد اختالف ايران و بريتانيا ه بحرين نيز خود يكي ديگر از مسائاگرچ. جمله جزاير بحرين بود

  .  دبو

  

   بحرينةمسئل

دولت . بحرين يكي از بزرگترين جزاير خليج فارس است كه در بخش جنوبي آن قرار دارد

بريتانيا از اواخر قرن نوزدهم ميالدي توانست با انعقاد يك رشته معاهدات با شيخ بحرين اين 

 بويژه در 41.دهد بريتانيا قرار ةتحت الحماي سر و صدا يخود بيفزايد و بنفوذ جزاير را به دايره 

 با تاسيس يك رشته خطوط هوايي و كشتيراني، اين جزيره به مركز ثقل و استراتژيك 1920 ةده

اي  العاده بريتانيا در خليج فارس اهميت فوقدر جنوب خليج فارس مبدل شد و از نظر حفظ منافع 

 هنگام به ة از جزير.ش1314سرانجام نيز پايگاه دريايي بريتانيا در سال چنانكه گفته شد، . يافت

  .بحرين منتقل شد

 حاكميت خود بر جزاير بحرين ة بارها درصدد اعادش1299ودتاي دولت ايران تا پيش از ك  

از  بويژه شدت تعقيب شد،ه  اين سياست ب .فت بريتانيا مواجه شدبرآمد كه هر بار با مخال

بسياري از  آگاه شد، زيرا جزيرهل انساني به نفع خود در اين كه دولت ايران از اهميت عام هنگامي

 در تعقيب اين سياست در  دولت ايران42.االصل و شيعه مذهب بودند ، ايرانياتباع اين منطقه

 به حاكم بنادر خليج فارس اطالع داد كه از اين پس اهالي بحرين مقيم ايران، از اتباع ش1301سال

دولت بريتانيا نيز در . ور را ندارد خروج از كشة ايراني اجازةكشور محسوب شده و بدون گذرنام

كه از سرزمين اصلي ايران به بحرين مي آمدند،  مقام تالفي از شيخ بحرين خواست، از كساني

ها در اين ناحيه   تحريكات ايرانيان بر ضد انگليسيگذرنامه درخواست كنند و علت اين تصميم را

  43.ذكر كرد
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 وقت ايران را ة سعي كرد، وزير امور خارج،يا وزيرمختار بريتان، سرپرسي لرن1302در سال   

 در پاسخ گفت، با توجه به به دست كشيدن از ادعاي اين كشور بر بحرين متقاعد كند، اما مصدق

تواند بدون  ي از قلمرو ايران، هيچ دولتي نميهاي ملي موجود در مورد اين بخش باستان حساسيت

لبته دولت ايران حاضر است، ا. بردارد دليلي مشخص از ادعاي حاكميت بحرين دست ةاقام

 وقت ة وزير خارج، لرد كرزن44.طرف واگذار كند گيري در اين باره را به يك مرجع بي تصميم

حكام  اين پيشنهاد را نپذيرفت، زيرا اعتبار دولت بريتانيا را نزد شيوخ بحرين و ديگر ،انگليس

سر   جزاير مزبور را بي بريتانيا عمالًبعالوه دولت. دار مي كرد سواحل جنوبي خليج فارس خدشه

و صدا تحت الحمايه در آورده بود، اما اين كار مبناي حقوقي محكمي نداشت و در صورت 

. ش1304به هنگامي كه در سال . ارجاع اين امر به حكميت احتمال ريسك در اين امر مي رفت

 چمبرلن با استدالل  تكرار كرد، ملل را ةبار ديگر لرن پيشنهاد ايران براي ارجاع مسئله به جامع

تواند اين عدم تمايل دولت بريتانيا به  ، اما از وي خواست تا آنجا كه ميمشابهي آن را رد كرد

45.دولت ايران ابراز نكند
 

 دولت بريتانيا با عبدالعزيز ابن سعود قراردادي موسوم 1306 ارديبهشت 1927/30 مه 20در   

اعليحضرت پادشاه حجاز و نجد «:  اين معاهده قيد شده بود8 ةادكه در مكرد  جده امضا ةبه معاهد

طلبانه با اراضي كويت و بحرين و مشايخ قطر  عهد مي شود مناسبات دوستان و صلحو مضافات مت

 46».و ساحل عمان كه داراي مناسبات عهدي مخصوص با دولت انگلستان مي باشند، حفظ نمايد

 بريتانيا ياد شده بود، ةمني از بحرين بعنوان تحت الحماياز آنجايي كه در اين معاهده بطور ض

 ملل و دولت بريتانيا كرد و متذكر ة اعتراض خود را تسليم جامع1306دولت ايران در اول آذر 

اي كه مربوط به بحرين است برخالف تماميت ارضي ايران و با  ة مذكور فوق تا درجهماد... «: شد

و دولت همجوار موجود بوده است منافات دارد، علي هذا اي كه هميشه بين د مناسبات حسنه

دولت ايران انتظار دارد كه اولياي دولت انگلستان بزودي اقدامات الزمه را در رفع آن اتخاذ 

دولت در .  دليل موجهي نداشت  بريتانيا ادعاي مالكيت ايرانة اما از نظر وزير خارج»...فرمايند

 نظرات و 1307 مرداد 11ان با ارسال يادداشت مجددي در پاسخ به اظهارات چمبرلن دولت اير

 مبناي ادعاي ايران بيشتر مبتني بر پيوندهاي 47.تر ارائه داد داليل خود را بر ادعايش را مشروح



 

  

49    ...يران و انگليسفارس بررسي مذاكرات ا تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر خليج

 حاكميت ايران بر اين ةها نيز در گذشت  مزبور بود، و اينكه خود انگليسيتاريخي ايران با جزاير

 دليل ايران را قابل 1307 اسفند 28ولت بريتانيا مجددا طي يادداشتي در اما د. ان داشته اندعخطه اذ

  48.قبول ندانست

ي كه ضمن رد و بدل شدن اين يادداشت ها مذاكرات ايران و انگليس براي انعقاد ياز آنجا  

 بحرين به يكي از مسائل مهم اين ة كلي ميان تيمورتاش و كاليو جريان داشت، مسئلةيك معاهد

 بحرين ضمن ة بريتانيا تمايل داشت، مسئلةچنانكه گفته شد، وزارت خارج. بدل شدمذاكرات م

اما چمبرلن از كاليو خواست، اين .  كلي حل و فصل شود، تا به حكميت ارجاع شودةمعاهد

 دي در مالقاتي كه وزير دربار با 8رو در  از اين. تمايل انگليس را ار دولت ايران مكتوم نگاه دارد

 بحرين را پيش كشيد، كاليو بيدرنگ اظهار داشت، با توجه به ارجاع ةاشت و مسئلوزيرمختار د

اما .  است ايرانةباره بر عهد گيري در اين تصميم ملل ةاين مسئله از سوي دولت ايران به جامع

دهد كه وضع اين جزاير در مذاكرات مستقيم ايران  پاسخ داد كه دولت ايران ترجيح ميتيمورتاش 

وشن شود، زيرا در حال حاضر يك سازمان وسيع و متشكل از قاچاقچيان خسارتي و انگليس ر

 جده ميان بريتانيا و آل سعود ةاما پس از انعقاد معاهد. عمده به درآمد گمركي ايران وارد مي سازند

 مستقيم را ة ملل ارجاع كند، در حاليكه مذاكرةدولت ايران ناگزير شد، اين مسئله را به جامع

  49.دهد ح ميترجي

 قبلي دولت ايران پرداخت و تكرار مواضع در مالقات بعدي ميان اين دو تيمورتاش به  

كه حتي به فرض دست برداشتن بريتانيا از حمايت شيخ بحرين، آل در پاسخ گفت وزيرمختار 

كنند، با گذشت  ندگي مي زفارس خليجساي قبايل عرب كه در ساير كرانه هاي ؤسعود و ساير ر

وزير دربار اين نظر را پذيرفت، اما .  دولت ايران را نمي دهندة اشغال بحرين بوسيلةزسالها اجا

متوجه نقطه نظر انگليسي ها نيز بود، از اينرو مجددا تاكيد كرد، دولت ايران هرگز به اين سادگي از 

سپس وي . طرف را خواهد پذيرفت ادعاي خود دست بر نخواهد داشت، اما حكم يك دادگاه بي

به اين ترتيب . رسيد، ابتكار شخصي وي است ه نظر ميديگري را پيشنهاد كرد، كه بيشتر بطرح 

كه ابتدا دولت بريتانيا ادعاي ايران بر بحرين را به رسميت بشناسد و بطور همزمان دولت ايران 

 جزيره را در اختيار خود نگاه تواند يدولت انگليس م. حقوق خود را به دولت بريتانيا بفروشد
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ظ مي شد و هم دولت بريتانيا ف ايران حةبدين طريق هم وجه. رد، يا به شيخ بحرين واگذار كنددا

 كهنه به يكباره حل مي شد و مجلس و جرايد نيز با ةو اين مسئل. به خواسته خود دست مي يافت

بار  از وزير در كاليو كه هنوز از اين پيشنهاد متحير بود،. شادماني اين راه حل را مي پذيرفتند

ر راه حلي تشيمورتاش پاسخ داد اين پيشنهاد بيت. پرسيد، منظور از فرمول فروختن حق چيست

50. ايران است تا كسب مال براي دولتةبراي حفظ وجه
 

يا اين راه حل وزير دربار راهي براي به تله آالي كه در ذهن متبادر مي شود، اينكه ؤاما س 

 دولت بريتانيا، طرح مذكور در ةي ادعاي ايران بوسيليعني پس از شناساي. انداختن انگيس نبود

در اين صورت دولت . شتگذ ش نمي افتاد و از تصويب مجلس نميمذاكرات مجلس به چال

رحال اين پيشنهاد از جانب وزارت امور  هبه. بريتانيا قادر نبود، شناسايي ادعاي ايران را پس بگيرد

بهتر است مواظب مانورهاي سياسي «: و هشدار دادچمبرلن حتي به كالي.  بريتانيا رد شدةخارج

 به فارس خليجتيمورتاش باشيد و ادعاي حكومت متبوعش را بر بحرين و ساير كرانه هاي عربي 

 وزير دربار و افتادن در دامي كه وي گسترده، ةقبول نقش.  مذاكرات آينده قرار ندهيدةهيچوجه پاي

 انگليس كه متوجه بازي ة وزير خارج51».خطرناك است سياست ما در اين منطقه بسيار ةبراي آيند

  :خطرناك وزير دربار بود، در تلگرافي بعدي خود به كاليو دستورالعمل داد

 اميد كه آن اگر ما پيشنهاد جناب اشرف را بپذيريم و اقرار كنيم كه بحرين مال ايران است به اين«

 فروش بحرين به مجلس شوراي ةيحن بخريم همين عمل، موقعي كه الاررا بعدا از حكومت اي

ملي ايران رفت، تصميم نهايي را در اختيار مجلس خواهد گذاشت حال اگر مجلس نفس معامله 

ن است را رد كرد آنوفت تكليف ما چه مي شود؟ چون همان تصديق كتبي ما كه بحرين ملك ايرا

 اگر قضيه به ديوان ه، خود مدركي است غيرقابل انكار كه بعداًكه به معرض فروش گذاشته شد

تنها راه حل عملي به نظر ما اين است كه دست ...داوري رفت مطلقا به نفع ايران تمام خواهد شد

برداشتن ايران از ادعاي مالكيتش بر اين جزاير به عنوان ماده اي جداگانه در آن قرارداد كلي كه 

در تنظيم اين . ديم گنجانده شودببن) فارس خليجدر (مايليم براي حل تمام اختالفات خود با ايران 

كار نرود، چون  ه ب»ايران از حق مالكيتش بر بحرين صرفنظر مي كند« ةماده بايد دقت شود كه جمل
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ادعاي «كه ايران از  بريتانيا هرگز چنين حقي براي ايران قائل نشده، بلكه توضيح داده شود

  . بر مجمع الجزاير بحرين صرفنظر مي كند»مالكيتش

ي هم هست كه در صورت لزوم مي تواند، مورد استفاده قرار گيرد و آن اين است شق ديگر  

كه دولت ايران استقالل شيخ بحرين را به رسميت بشناسد كه اين خود نوعي صرفنظر كردن از 

 اختالفات مربوط ةاز نظر ما شق مرجح اين است كه ايران و انگلستان كلي... ادعاي مالكيت است

بسيار ... يان خود حل كند و شيخ را جزء امضاكنندگان پيمان نهايي قرار ندهند را مفارس خليجبه 

 رفع اختالفات ايران و انگليس مطلوب خواهد بود، اگر راه حلي شبيه به همين راه حل براي

  .  جزاير تنب و ابوموسي اتخاذ گرددةباردر

قابل صرفنظر كردن از گرچه سند كتبي نوشته نخواهد شد كه نشان بدهد دولت ايران در م...  

 از بريتانياي كبير به عنوان ي مشخص مبلغادعاي خود نسبت به بحرين غرامت ارضي مشخص يا

به اين نحو پيش ...  دريافت كرده است، با اينهمه مقامات ايراني مختارند عمل خود را»ما به ازاء«

ة  جزير،اند در مقابل دادهلجزاير بحرين را از دست ملت ايران توجيه كنند كه بگويند اگر مجمع ا

   .... اند باسعيدو را پس گرفته

خودم دشواري  كار و تاكتيكي كه براي رسيدن به اين هدف بايد اتخاذ شود ة شيوةباردر...   

هايمان پافشاري كنيم آقاي تيمورتاش ممكن  كنم چون اگر زياد روي خواسته موقعيتتان را درك مي

ند يعني وضعي ايجاد كند كه ما  ملل بشكاة را به جامعاست به تهديد خود عمل كند و قضيه

ي از آن طرف اگر خيلي كوتاه بيائيم به اين معني كه خود را برا. نهايت مايليم از آن احتراز شود بي

زير دربار ممكن است قيمت خود را باال صبر نشان دهيم آنوقت و كنار آمدن با ايران مشتاق و بي

 روي اين  تاكتيكي بهتر نيست در مذاكراتتان با وزير دربار عجالتاًةآيا از جنب... از اين جهت. ببرد

 تكليف ةباردهد وارد بحث در  رسيده از لندن به شما اجازه نميخط مشي پيش برويد كه تعليمات

ال علني باشد از ايشان ؤآنكه احتياج به س يز بي بكوشيد اين مطلب را نضمناً... بحرين گرديد

 »ما به ازاء«ه ازائي در مقابل بحرين به ايران بدهد، ميزان بكشف كنيد كه اگر قرار باشد انگلستان ما 

آيا بهتر نيست فشار خود را به حكومت ايران ... چيست و تا چه حدودي حاضرند با ما كنار ايند

ت ما  در طي مذاكرات آتي موقعي كه نوبكنيم، به اين منظور كهبراي دريافت مطالباتمان تشديد 
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براي دادن امتيازاتي به آنها فرا رسيد اين شدت عمل باعث شود كه جناب اشرف تيمورتاش زياد 

  52»...در خواسته هاي خود تندروي نكند

 خذ امتياز ديگرا اميد تاثير نبود، يا اينكه وزير دربار به  تاكتيك چمبرلن بر تيمورتاش بيظاهراً  

پيشنهاد كرد، ايران در قبال ما به ازاء مشخصي از حق حاكميت خود صرفنظر كند، بطور مثال 

 چهار فروند ناو توپدار   تني،200 توپدار ةواگذاري چند واحد شناور دريايي مثل شش فروند ناوچ

كه جزاير بحرين  ييوزير دربار در توجيه اين خواسته اظهار داشت، از آنجا.  تني به ايران1000

 اينك كه ايران نمي تواند بحرين را  بعنوان مركز قاچاق كاالهاي غيرمجاز به ايران قرار مي گيرد،

.  حداقل بايد بتواند مانع فعاليت قاچاقچيان در سواحل كشور شود تحت نظارت خويش دراورد،

 بنظر .بريتانيا و هند بودخواسته ديگر تيمورتاش لغو تمام بدهي هاي ايران به اتباع و دولت هاي 

 كردن از ادعاي حاكميت اين كشور صرفنظرار تيمورتاش تالش داشت، حداقل رسيد، اين ب مي

. راي نظارت بر خليج فارس بكار گيرد نيروي دريايي كوچكي ببر بحرين را در جهت تشكيل

ار به دولت متبوعش اظه نسبت به درخواست تيمورتاش نظر مساعد داشت و كاليو شخصاً

  هاي ايران هستند، ليس حاضر به صرفنظر كردن از بدهي حال كه دولت هاي هند و انگ ،داشت

 انگليس از وي ةاما وزارت خارج. اهداي ناوگان كوچكي از كشتي هاي گشتي بالمانع است

 عمومي را ةخواست در مذاكراتش با دولت ايران دست باال را نگاه دارد و دستيابي به يك معاهد

فارس قرار  نشين خليج هاي عرب ادعايي بر بخش عدول بي قيد و شرط ايران از هر گونه تنها با

  53.دهد

 بحرين نيز معلق ة مسئل1309 عمومي در سال ة معاهدالبته با قطع مذاكرات براي انعقاد يك  

 مذاكرات پراكنده اي ميان دو كشور صورت پذيرفت كه 1311-1310در خالل سالهاي . باقي ماند

دولت ايران تا پايان سلطنت رضاشاه چندين بار به آنچه .  مشخصي نينجاميدام به توافقيهيچكد

  اما هيچكدام با  اعتراض كرد، كرد، تلقي ميكه تجاوزات بريتانيا به حق حاكميت ايران بر بحرين 

  . نشدمي عملي از جانب دولت ايران پيگيرياقدا

 



 

  

53    ...يران و انگليسفارس بررسي مذاكرات ا تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر خليج

   بزرگ و ابوموسي  كوچك،اختالف نظر در مورد موقعيت حقوقي جزاير تنب

فارس قرار دارند،  ارس و در امتداد بخش ايراني خليجف ة خليججزاير تنب بزرگ و كوچك در دهان

جزاير فوق بيش . ه بندري ايراني است ابوموسي به شارجه نزديكتر است تا بندر لنگه، كةاما جزير

ز طرف شيوخ راس الخيمه و  به نمايندگي ا، ايران و دولت بريتانياةاز يك قرن موضوع مناقش

 اين جزاير وجود دارد، اما ةبارم داده هاي اندكي در1750/ ق1163تا پيش از سال . دند بو،شارجه

 جواسمي ة آنها به حاكميت بخشي از طايفم1887 تا 1780/ق1304 تا 1194ة سالهاي در فاصل

 اول قرن هجدهم به شارجه ةنيماقتدار اين طايفه در . درآمدند، كه در بندر لنگه ايران مستقر بودند

 دولت ايران بودند، اما گذار  خراج،جواسمي هاي لنگه. س الخيمه نيز گسترش يافتأو ر

  . ها مدعي بودند كه اين تابعيت مستمر نبوده است انگليسي

ه را برعهده گرفت و در  بندر لنگة ادارساًأ رم1880/ق1297دولت ايران باالخره در سال   

در همان سال نيز دولت ايران در .  شيخ جواسمي از اين بندر رانده شدم1887/ق1304سال 

 كه   سيري كه تا آن زمان تحت نظارت شيخ جواسمي لنگه قرار داشت، نيرويي مستقر كرد،ةجزير

بطور همزمان دولت ايران ادعاي مالكيت جزاير . از جانب دولت بريتانيا با واكنشي مواجه نشد

با توجه به ارتباط نزديك اين . گرچه براي تصرف آنها اقدامي نكردتنب و ابوموسي را كرد، ا

 ديگري در ةمرور رويه  اما ب جزاير با بندر لنگه، انگليسي ها ابتدا مخالفتي با ادعاي ايران نكردند،

هنگامي كه دولت ايران .  بر جزاير مزبور حمايت كردندالخيمه أس شيوخ رپيش گرفتند و از ادعاي

در محرم  مقامات گمركي  كي را براي رسيدگي به امور گمركات استخدام كرد،مسيو نوز بلژي

نها را آ پرچم هاي شيوخ مزبور، ةبه جزاير مزبور وارد شدند و با مشاهد 1904آوريل / ق1322

 دولت ،ها  اقدامات جبرآميز انگليسيپس از. پايين كشيده و پرچم ايران را به اهتزاز در آوردند

 اما براساس 54. و نيروهاي گمركي خود را فراخواندهپرچم خود را پايين كشيدايران ناگزير شد 

 قرار شد تا تعيين تكليف نهايي پرچم هيچيك از 1904 ژوئن 14/ 1322 ربيع االول 29يادداشت 

 بيرق خود را بر هنگامي كه شيوخ جواسمي مجدداً. فرازندن پرچم خود را در اين جزاير برنيطرفي

فراشتند، دولت ايران اقدامي جدي در جهت احقاق حق خويش بعمل نياورد، اما جزاير مزبور برا

  . ايران از نو ادعاي خود را مطرح كردم1912/ ق1330دريايي انگليسي در با برپايي فانوس 
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در مرداد . با قدرت يافتن رضاخان ادعاي ايران بر جزاير مزبور با قوت بيشتري مطرح شد  

برداري از  ي به ابوموسي براي بررسي و نمونهبه دستور تهران لنج مقامات گمركي ايران 1304

وزيرمختار انگليس در تهران در واكنش به اين اقدام تهديد . مواد كاني آنجا اعزام كردندخاك و 

 اين رويه دولت متبوعش ناگزير از اعزام ناوهاي جنگي بريتانيا براي دفاع از ةكرد، در صورت ادام

در پي اين هشدار دولت ايران از مقامات گمركي خواست تا . هد بودحقوق شيخ شارجه خوا

وصول پاسخ وزارت امور خارجه در مورد وضعيت جزاير مزبور از هر اقدام ديگري خودداري 

  . كند

از جمله (با توجه به استفاده اعراب از جزاير تنب و ابوموسي بعنوان انبار كاالهاي قاچاق   

در تير همين سال يكي از . شدتري مطرح  ش بطور جدي1307سال له در ،  اين مسئ)قند و چاي

 گمرك ايران كه در تنب مستقر بود، كشتي بادباني بندر دوبي را توقيف و ةهاي موتوري ادار قايق

دولت بريتانيا شديدا به اين اقدام ايران اعتراض . اش ضبط شد پس از هدايت به بندر لنگه محموله

در پاسخ به اين اعتراض دولت ايران .  آن شدةكشتي و محمولكرد و خواستار رفع توقيف 

در .  قاچاق به مقصد سواحل ايران بوده استةخاطرنشان كرد كه كشتي مزبور حامل محمول

  :بخشي از اين يادداشت آمده است

استحضار داريد كه جزاير تنب و ابوموسي از اجزاي اليتجزاي قلمرو ايران بوده و دولت ايران «

 را بر جزاير من الوجوه استقالل يا مالكيت شيخ مذكور در يادداشت فوق الذكر جنابعاليبهيچوجه 

توان اقدام مقامات ايراني را در سواحل و آبهاي   چگونه ميرو ايناز . شناسد مزبور به رسميت نمي

 ن ياهاي موجود في مابي كرده، برخالف عهدنامه د كساني كه كاالهاي قاچاق حمل ميايران در مور

تواند موضوع اعتراض دولت بريتانيا  المللي تصور كرد و چگونه مي متعارض با قوانين و عرف بين

 ةقرار گيرد؟ در نتيجه دولت متبوع من بهيچوجه نمي تواند موضعي را كه دولت بريتانيا به بهان

حمايت  ناشي از يةيد كند و همچنين بيانأيداشتن قراردادهايي با شيوخ مذكور اتخاذ كرده است ت

  55».آنها را بپذيرد

هاي خليج فارس و هم دولت بريتانيا در  نشين ن ترتيب دولت ايران هم ادعاي شيخبدي  

تهران با اعالم اينكه هر تعهدي كه برخالف حقوق و . ال بردؤحمايت از اين شيوخ را به زير س
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حاظ تاريخ مويد  اسنادي كه از لةمنافع ايران صورت پذيرفته باشد به رسميت نشناخت، و ارائ

عبارت اين اسناد . تر كند  توانست موضع خود را محكم ر بود،ادعاي مالكيت ايران بر جزاير مزبو

 به فرمان لرد 1888 ة ژوئي27/ 1305ة  ذيقعد18اي رسمي كه در  بود از يك نقشه و متن نامه

 ةدر نقش. يده بود توسط وزيرمختار اين كشور به امضا رس، وقت بريتانياة وزير خارج،ساليزبوري

 بخش اطالعاتي وزارت جنگ تهيه شده، جزاير تنب، ابوموسي و سيري بخشي ةمزبور كه بوسيل

بر اساس اين مدارك ايران ادعا كرد . از قلمرو ايران ترسيم شده و به شاه ايران تقديم شده بود

  . انگليسي ها قبال حاكميت ايران بر جزاير را به رسميت شناخته اند

 بريتانيا هيچكدام از اين شواهد را مكفي ندانست، اما دولت ايران به ةوزارت خارجهر چند   

نشين خليج فارس را به رسميت   داد كه تهران هيچيك از حكام عربحاكم بوشهر اطالع

 ايراني ةبايست داراي گذرنام ة ايران تلقي شده و مي اتباع قطر و امارات تبعةشناسد و كلي نمي

 اوري بريتانيت دفاع امپراة فرعي خليج فارس از كميتةمده، كميتآ وضعيت پيش براي كنترل. باشند

56.مقرر داشت، بر حسب ضرورت با توسل به زور مانع تصرف جزاير مزبور شد
در جريان  

 از تيمورتاش نفع ايران از تصاحب اين 1307 دي 17كاليو در  مذاكرات كلي ايران و انگليس

چيان خليج فارس دل شدن اين جزاير به انبار قاچاقولت در مبجزاير صرفنظر از ادعاي اين د

زور از سوي ه وزير دربار تصريح كرد كه اين جزاير جزء الينفك ايران هستند كه ب .جويا شد

به هنگامي كه وزيرمختار به تشريح موضع لندن در حمايت از ادعاي . ديگران به اشغال درآمده اند

اي جز ارجاع قضيه به يك  ، در اين صورت دولت ايران چارهادشيوخ پرداخت، تيمورتاش پاسخ د

  : انگليس براي كاليو روشن بودة اما دستورالعمل وزارت خارج57.ديوان داوري ندارد

تان با وزير دربار هميشه اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه يكي از اركان مهم ةدر مذاكرات آيند«

حمايت از شيوخ عرب در مقابل حكومت ايران ): فارسخليج (سياست بريتانيا در اين منطقه 

ل ئتواند امتيازاتي براي ايران در جزاير تنب و ابوموسي قا  به همين دليل دولت بريتانيا نمي.است

تند كه به عنوان اخالف امراي  سيري مورد ادعاي شيوخ شارجه هسةاين جزاير و جزير. گردد

 قهريه ةجدهم با اعمال قواي از اين قبيله در قرن ه  شاخه.انندد ة آنها را مال خود ميجاسم هم بني

 وصلت و اتحاد با شيوخ ايراني بندر لنگه در اين بندر و ساير نقاط جنوب ايران مستقر ةيا در نتيج
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ادعاي ايران نسبت به مالكيت اين جزاير در گذشته هميشه مبني بر اين استدالل بوده است . شدند

 تابعيت ايراني داشته و از طرف ايران بر اين ، بني جاسمةنتسب به قبيل م،كه حكام عرب بندر لنگه

در نتيجه طبق استدالل . اند كرده حكومت مي)  تنب و ابوموسي و سيريجزاير(بندر و توابع آن 

اند چيزي جز اعمال حق  كرده  بني جاسم بر اين جزاير اعمال ميايرانيان حاكميتي كه شيوخ

ة منتسب به قبيل(اما شيوخ شارجه . اش نبوده است ز قلمرو ارضيقسمتي احاكميت ايران بر 

كردند به عنوان  بندر لنگه اين جزاير را اداره مي بر اين عقيده اند كه موقعي كه حكام  )جاسم بني

بر آنها حكومت مي كرده اند و اين عقيده اي است ) و نه به عنوان ماموران ايراني(امراي جاسمي 

اين در سراسر مذاكراتتان با وزير دربار ايران روي بنابر. ز آن پشتيباني مي كندستان اكه دولت انگل

اين موضوع پافشاري كنيد كه جزاير تنب و ابوموسي از اول متعلق به  امراي جاسمي بوده كه به 

در اما اين احتمال را نيز بايد . منتقل شده است) شيوخ شارجه و راس الخيمه(اعقاب كنوني آنها 

ها ممكن است گوش به حرف ما ندهند و جزايري را كه مدعلي مالكيتش  ت كه ايرانينظر گرف

براي جلوگيري از چنين پيشامدي به فرمانده كل .  قواي نظامي خود اشغال كنندةهستند بوسيل

 را در خليج فارس به  »وضع موجود«نيروي دريايي بريتانيا در اين منطقه دستور داده شده است كه 

 آخر حتي با جنگيدن و بكار بردن قواي مسلح مانع از ة شده حفظ كند و در مرحلهر قيمتي كه

  58».اين گردد كه ايرانيان جزاير تنب و ابوموسي را بگيرند

اي كه ارائه داد، پيشنهاد كرد در قبال شناسايي ادعاي  نويس توافقنامه دولت بريتانيا در پيش  

 شناسايي متقابل ادعاي اعراب بر جزاير تنب و  سيري، دولت ايران بهةمالكيت ايران بر جزير

 سيري بخشي از قلمرو ايران است و ة جزيرمورتاش اظهار داشت كهاما تي. ابوموسي بپردازد

بعالوه ايران از حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسي نيز . تواند طرف مذاكره باشد  نمياصوالً

راستي معتقد به قائل شدن هيچگونه ه يا كه ب بريتانةاما وزارت خارج. نمي تواند صرفنظر كند

  :امتيازي به ايران نبود، به كاليو اطالع داد

روشن سازيد كه نه ] تيمورتاش[ سيري بهتر است اين نكته را براي معظم له ةدر مورد جزير«

بر مالكيت اين جزيره تصديق حكومت انگلستان و نه حكومت هند هرگز ادعاي ايران را 

 بني جاسم هنوز هم بر سر ادعاي سابق خود هستند كه اين ةرب هاي منتسب به قبيلع... اند نكرده
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راهي پيش پاي آنها گذاشته شود كه ... همين بوده كه... جزيره ما آنهاست و غرض عمده انگستان

اگر خواستند انصراف خود را از مالكيت تنب و ابوموسي علنا اعالم دارند، تثبيت حق مالكيت 

  59».يري بعنوان غرامتي كه از انگلستان گرفته اند پيش ملت خود وانمود كنندايران را بر س

پس از چندي وزير دربار به وزيرمختار انگليس اطالع داد، شايد ايران در قبال شناسايي   

در توجيه نظر اذعان داشت، اوال . ر كندحاكميت ايران بر جزاير تنب، از دعوي ابوموسي صرفنظ

 براي جلوگيري از انبار كاالهاي قاچاق شدن ضرورت ران نزديكترند؛ دوماك اياين جزاير به خ

 بريتانيا با اين راه حل ةچه وزارت خارجاگر. دارد، دولت ايران كنترل اين جزاير را بر عهده گيرد

منافع شيوخ عرب را به خطر اي را كه  هر گونه مصالحهبا  اما وزارت امور هند  مخالف نبود،

در نتيجه تيمورتاش پيشنهاد . شيخ شارجه نيز با اين طرح مخالفت كردبعالوه . وداندازد، موافق نب

 امور هند هر دو با اين  بريتانيا و وزارتةوزارت خارجن بار يا.  درازمدت جزاير را دادةراجا

 به شناسايي  جزاير مزبور تلويحاًة زيرا در واقع دولت ايران با اجار ، موافقت كردندپيشنهاد

نيز به ي كه قرار شد، اين شروط ي از آنجااما. پرداخت شيخ آن ميحاكميت مه و تصديق الخي أسر

  60.نيز منتفي شد  اين مصالحه و معامله كلي منضم شود، با توقف مذاكراتةتوافقنام

ان و شيوخ  وساطت ميان اير دولت ايران منكر حق بريتانيا براي،پس از سقوط وزير دربار  

مقامات  نيز 1313در فروردين . مزبور پاي فشرداصل حاكميتش بر جزاير كماكان بر مزبور شد و 

 افسر فرمانده نيروي دريايي ،ايراني از جزاير تنب بازديد كردند و در شهريور همان سال نيز بايندر

اين ديدار مقامات .  در تنب پياده شد و آنجا را بخشي از قلمرو ايران شمرد،ايران در خليج فارس

ايران در   به حسين عال سفير، وزير خارجه اين كشور،انيا را نگران كرد و جان سايمونايراني بريت

نيروي  با توجه به حاكميت اعراب بر جزاير تنب هر گونه ديداري از جانب  لندن اظهار داشت،

رغم  دولت ايران علي 61.تواند با واكنش نيروهاي انگليسي مواجه شود دريايي بدون اطالع قبلي مي

پرداخت و اين مسئله از سال د مجدد بر حاكميت خود بر جزاير مزبور عمال به اقدام ديگري نتاكي

 به هنگام 62ييد تلويحي بريتانياأاما سرانجام با ت. چنان مسكوت ماند تا خلع رضاشاه همش1315

  .جزاير مزبور به تصرف درآورد دولت ايران 1350  سالدراز خليج فارس  خروج
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  فين مذاكرات طرةنتيج

تدريج آشكار شد كه اختالف نظر طرفين چنان گسترده است كه اميدي به ه  بش1309از اوايل 

  :هاي بريتانيا عبارت بود از خواسته. ل و فصل سريع مسائل نيستح

   هنگام به مدت پنجاه سال ديگر؛ة نيروي دريايي بريتانيا از تسهيالت دريايي جزيرةتداوم استفاد -

 ترك دعاوي حاكميت ةراي حفظ وضعيت موجود در خليج فارس درنتيجتوافق دولت ايران ب -

  جزاير تنب و ابوموسي؛ بر بحرين،

ة الحماي هاي تحت  نشين دم اتخاذ خط مشي تعرضي بر ضد شيختضمين دولت ايران مبني بر ع -

 .نشين خليج فارس هاي عرب بريتانيا در كرانه

  : كند را به ايران واگذاردر مقابل بريتانيا حاضر بود، امتيازهاي زير  

  ن ايام جنگ ايران و سالهاي بعد آن؛ لغو ديو-

   صرفنظر از حقوقي كه در باسعيدو براي خويش قائل بود؛-

   سيري؛ة شناسايي رسمي حاكميت ايران بر جزير-

   تحويل بخش ايراني خط آهن دزداب در بلوچستان به دولت ايران؛-

   تجارت برده؛1882 ة لغو معاهد-

  .تقال مقر نمايندگي بريتانيا از بوشهر ان-

شد و  يازي واقعي يا ارزشمند محسوب نمياما از نظر دولت ايران هيچ يك از موارد فوق امت  

در . خواهان شناسايي رسمي حاكميت ايران بر جزاير بحرين، تنب و ابوموسي از سوي بريتانيا بود

ق  بريتانيا اجاره دهد و با شناسايي ح هنگام را به دولتةمقابل دولت ايران حاضر بود، جزير

 و ديدار از فارس خليج تردد در ةاش به ناوهاي بريتانيا اجاز حاكميت ايران قلمرو ارضي و آبي

ناپذير يافت، تصميم  را انعطافها  هنگامي كه از اواخر انگليسياما تيمورتاش . بنادر ايران را بدهد

يافت، به ترديد در  در انجام اين مذاكرات ناكام مي كاليو نيز كه خود را. به قطع مذاكرات گرفت

   به لندن، اظهار داشت،1309 مهر 15توانايي وزير دربار در پيشبرد امور پرداخت و در گزارش 

اند و چنين  ف توان تصدي امور را از دست دادهكنم كه حضرت اشر چندي است احساس مي«

در واقع ترديد ندارم اگر اجازه . مر احساس استمعناي پر آب و تاب نيز مويد همين ا اظهارات بي
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كنون به ي كند، با من وارد مذاكره شود تاداده مي شد، فروغي چنان كه اقتضاي موقعيتش حكم م

ثمري  تالش بي بريتانيا از چندي پيش ة البته وزارت خارج». رضايتخش رسيده بوديمةيك نتيج

توجه به موقعيت انحصاري وزير دربار بعنوان ا باما . با فروغي كرده بودي ارتباط برقراربراي 

 وزير امور خارجه توانايي محدودي در تغيير ميسر   طبعاً،كارگردان سياست خارجي ايران

 ة به كاليو، موافقتش را با اجار1309 مهر 6مذاكرات داشت و فروغي نيز طي يادداشتي در 

ما حاضر به استرداد دعاوي ايران در  سال ابراز كرد، ا25 هنگام به مدت ةتاسيسات بندري جزير

 براي از سرگيري مذاكرات با  لندن كاليو مجدداًة بنا به توصي63.مورد جزاير تنب و ابوموسي نشد

  . وزير دربار تالش كرد، كه از جانب تيمورتاش بي پاسخ ماند

ا رتيمورتاش كه كاليو هنوز اميدي به پيشرفت مذاكرات دو كشور داشت،  1308تا اواخر   

و موقعيت واقعي كشورش را در قبال هراسد  دانست كه از پذيرش مسئوليت نمي تمردي ميدول

ة بريتانيا فرستاد از جمله در تلگرافي كه وزيرمختار براي وزارت امور خارج. كرد  درك ميبريتانيا

د گر اصلي روح ناسيوناليزم جدي هاي كنوني كشور، تيمورتاش الهام ة سياستدر صحن«: نويسد مي

معظم له در . در ايران ريشه گرفته)  پهلوية سلسلاز تاريخ تاسيس(اين سه سال اخير است كه در 

 اعالم كرد كه كشورش در در همين اواخر رسماً. عين حال متنفذترين رجل سياسي كشور است

 نخواهد رفت و با همين حرف فرانسوي ها را به زانو »پيمان هاي غيرمتساوي«آتيه زير بار 

 مذاكرات را ة انگليس ادامةمرور كه وزير دربار در مقابل سياست سرسختانه  اما ب64».ددرآور

 2 ةرنگ متفاوتي به خود گرفت، از جمله در مراسلنيز هاي كاليو  گزارشفايده تشخيص داد،  بي

   : بريتانيا اظهار داشتة در گزارشي به وزارت خارج1310ارديبهشت 

اي  العاده  انرژي استثنايي و سرعت عمل خارقت اشرف ازهمانگونه كه استحضار داريد حضر«

چنين به نظر مي آيد كه مجاز است در . وي درعين حال بسيار نيز پركار است. برخوردار است

باور عمومي بر .  هر آنچه ميل دارد انجام دهد مديريت كشوري و سياست خارجي نيز دقيقاًةزمين

تصدي وزارت دربار او را كامال دگرگون ساخته و  سال ج حاصل از پنيتآن است مقام و موقع

 با توجه به لهذا خود را منفور عامه ساخته و...  شده است»جنون عظمت« خطرناك ةدچار عارض

 كه هنوز نسبت به ،ام بر اين باور هستم كه اگر به خاطر حمايت شاه و ارتش تمام نكاتي كه شنيده
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كنم كه سواي دار و  تصور نمي. شد  ميقدرت بركنار تيمورتاش از مسند   نبود،،شاه وفادار است

 دربار احساسات ضد انگليسي ديگري در كشور يا حتي در تهران وجود داشته باشد، ولي ةدست

 ةتيمورتاش چنان در تمام امور مديريت كشوري و سياست خارجي مطلق العنان است كه به عقيد

  65». دگرگوني وضعيت موجود نمي باشدمن متاسفانه تا زماني كه بر سر كار باشد اميدي به

هاي  انايي وزير دربار در تعيين سياستمتعدد خود توهاي   در گزارشيسلگوزير مختار ان  

 ،رندل. اما دبليو.  ضدانگليسي كردةداشتن عقدبه را مورد ترديد قرار داد و او را متهم ايران 

هاي بريتانيا با  ة دشواري او ريشةبه عقيد.  با آراء كاليو موافق نبود، شرق وزارتخانهةسرپرست ادار

 :ود و در يادداشتي خاطر نشان كردايران به مراتب عميق تر از تمايالت شخصي وزير دربار ب

او نيز البته همانند .  دارد» ضد انگليسيةعقد«دانم تا چه حد دقيق است كه بگويم تيمورتاش  نمي«

برتري سياسي ما بر خليج فارس به حداقل بسياري از ديگر ايرانيان مصمم است براي كاهش 

ما ] جهاني اول[موقعيت ممتاز پيش از جنگ  اي از حصوص اطمينان از آن كه هيچ نشانهممكن و 

 رندل بيش از آنكه نگران گرايشانت 66».برد ماند، تمام سعي خود را به كار ميدر ايران بر جاي ن

ونه اعتبار بريتانيا در ايران تا بدين حد نزول ضدانگليسي دولت ايران باشد، نگران اين بود كه چگ

كرده باشد كه ديگر ضرورت حل و فصل مسائل معوق ميان ايران و انگليس از نظر دربار ايران 

عتنايي در پيش گرفته ا اي مبني بر بي لذا توصيه كرد خط مشي.  داده استاهميت خود را از دست

بهبود وضع محتاج حسن ظن ايرانيان نيست و شود كه ايران متوجه شود دولت بريتانيا براي 

 معتقد بود كه ، بريتانياة معاون وزير خارج،چه اوليفانتاگر. تالشي در اين جهت نيز ندارد

 .مهمترين گرفتاري بريتانيا وجود وزير دربار بود

 پيشرفت مذاكرات كاليو كه با نزديك شدن به ماههاي پاياني ماموريتش در ايران و عدم  

سياست  وزير دربار به 1310وردين  فر31 شد، با ارسال نامه در  نزديك مي يافت، اكام ميخود را ن

ة تاش نيز با تنظيم نام تيمور.مورد سرزنش قرار دادرا دولت بريتانيا دولت ايران در قبال 

با توجه به . قابل ايران پرداخت در اي به انتقاد از سياست هاي غيراصولي انگليس سرگشاده

مه بعنوان  دو كشور، اين ناةشفافيت سخنان تيمورتاش در بازنگري مناسبات ده سالصراحت و 

  :گردد حسن ختام بحث ارائه مي
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 15[ پيوست كردم و چند روز پيش آن را به اتمام رساندم و امروز ة ژوئن شروع به نوشتن نام11«

د داشتم چون االن نخست اندكي تردي. آن را به خدمت جنابعالي ارسال مي كنم)  ژوئيه6/ تير 

شايد براي ارسال چنين نامه اي موقع زياد . مصادف با روزهاي پاياني ماموريت شما در ايران است

مل در اين قضيه باالخره تصميم گرفتم آن را ارسال نمايم تا يادداشت تفاهم أمناسبي نباشد اما با ت

 ةانگليس و ايران در پروند ة طوالني مناسبات ده سالة بازنگري دورةبارعالي درارسال حضرت 

  .سفارت بريتانيا بدون پاسخ نباشد

. پرده بنگارم ام است چون گذشته بي  نظرات شخصياميدوارم بتوانم اين نامه را كه بيانگر...   

 خود بر من هموار ساخته ايد، به نظر اين جانب بهترين ةگويي كه چون گذشته در نام راست

 شما اين بود كه دولت بريتانيا با دولت ةام از نام دريافت كلي... سيدن به تفاهم استروش براي ر

دولت ايران ] اما... [ي مداومي داشته استدايران براي استقرار رژيم جديد همكاري و همدر

به نظر اين جانب براي درك ... است...  ناسپاسي نگريستهةبرعكس توجهات بريتانيا را به ديد

تر   شروع كرد بلكه الزم است به عقب1921بايد از سال بهتري از روابط انگليس و ايران ن

دهم، زيرا بدبختانه در اين تاريخ افكار  اين سال را مبدا قرار مي. 1907ل برگرديم، براي مثال به سا

ر غرض ايران و سد آهنين در براب وقع انگلستان را دوست صميمي و بيعمومي ايران كه تا آن م

 ةاه با انعقاد قرارداد انگليس و روس و تقسيم ايران به دو منطقكرد به ناگ حمالت روس تصور مي

  .نفوذ دچار تزلزل گرديد

 ةعقدار كرد وا يرانيان را در مقابل انلگيس خدشه اةاي كه احساسات دوستان دومين ضربه...   

 بود كه به موجب بند دوم اولتيماتوم روس هيچ مستشار خارجي نمي توانست بدون 1911

ة جنگ جهاني كه با نظر در مورد دور...  انگليس در ايران جذب يا استخدام شودموافقت روس و

و ... حضور نيروهاي روسي. دانم گويي را الزم نمي ناميديد گزافه»  آشوبةدور«تري آن را  منصفانه

نيروهاي كشور انگليس در سرزمين ايران شايد از لحاظ جنگ جهاني يك ضرورت بود اما به 

 و S.P.R، تشكيل 1919انعقاد قرارداد . ميت و عرق ملي ايرانيان منافات داشتطور مسلم با حاك

اقدام مشابه ديگر نتوانست اعتماد افكار عمومي ايران را برانگيزد به طوري كه هنگام ورود سر 
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پرسي لورن به ايران، در مناسبات دو كشور تنش بزرگي ايجاد شده بود و هر نوع سازش مشكل 

  .بنظر مي رسيد

ناپذيري  ديدند كه در سوءتفاهم و سازش دو طرف از هر نظر دليل قاطعي نمي] اما[.. .  

منافع مشترك زيادي بين آن دو هست كه چه در گذشته و چه در حال و . هميشگي گرفتار باشند

و غش غل  اي بي  با برنامهبه ويژه كه رژيم جديد ايران... آينده سازش را الزامي كرده و مي نمايد

  »...هاي دولت بريتانيا وارد عمل شده حقق بسياري از خواستهبراي ت

وي سپس به ذكر اهداف رژيم جديد ايران مي پردازد كه بنظر اگر بريتانيا اهداف خاصي در   

  :كشور را تعقيب نكند، در هماهنگي منطقي با منافع اين كشور است و شامل

اين كشور ديگر يك موجوديت سازي ايران و ايجاد قدرت مركزي واقعي تا  متمركز)الف  

 رژيم روساي قبايل  اين سياست به طور منطقي برچيده شدن فئوداليسم،. صرف جغرافيايي نباشد

  ...و واليت هاي نيمه مستقل را كه قبل از روي كار آمدن رژيم جديد وجود داشت در پي دارد

ناپذير ميان  اجتنابنيروهاي مسلح در نزاع هاي ... مسلم است براي متمركز سازي الزم بود  

. ساي واليات كه منافعشان تهديد شده بود به خدمت گرفته شودؤدولت مركزي و عشاير و ر

 ايجاد كشوري قدرتمند اش با ايران در ة همدردياداري خود به وعدفدولت انگليس براي اثبات و

ي دولت  داخلي داشت دخالت كند و طرح هاة جنببايست در نزاع ها كه كامالً و منسجم نمي

طرفي را ابتدا لطف خاصي در حق   متوجه نشدم چرا شما اين بيرو از اين. دايران را نقض نماي

همين نقض . ايران مي دانستيد در حالي كه عكس آن كه غيرعقلي و خالف قاعده بود سرزد

 زده كرد و آن وقتي روي داد كه دولت ايران در پايبندي به سياست ة كلي ما را بسيار شگفتقاعد

تمركزگرايي خود براي اينكه خوزستان را مطيع قدرت مركزي نمايد ناگزير به آنجا بر ضد شيخ 

  ...خزعل لشكركشي كرد اما كاردار انگلستان با اين اقدام دولت ايران مخالفت نشان داد

ترام به حقوق و منافع مشروع تمامي دول حا«...  رژيم جديد ايرانة دوم در برنامة نكت)ب  

 ما مي خواهيم كشور ما بنا به اصول و ».حترام متقابل آنها به حقوق و منافع مشروع ماخارجي و ا

آيا مي . المللي هم به صورت دوژوره و هم دوفاكتو كشوري مستقل شناخته شود ة حقوق بينروي

  .  كه نيست از سوي رژيم جديد ايران نامشروع است؟ محققاًيشود گفت چنين ادعاي
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... كند ة اعضا را اعالم مي بنا بر جايگاه خود برابري حقوق كليS.D.Nايران به عنوان عضو   

، عادت ها و سنت ها، سوابق، تملك هاي و يا هدر صورت پذيرش اصل فوق بايد امتيازات گذشت

اطل المللي ناسازگار بوده به سازگي متوقف و يا ب ديگر كه با اصول و روية حقوق بينهر مورد 

خواهد  به عنوان مثال دولت ايران مي... امتيازي در حق ايران شمرده شودآنكه حمايت يا   بي شود،

  :حقوق زير از سوي انگليس شناخته شود

حق نگاهداري از آب هاي ساحلي با ابزار خاص خود، جايي كه حضور كشتي هاي جنگي  -

  خارجي را مي توان مغاير با حق حاكميت دانست؛

 احلي و بنادر؛حق در كنترل سيستم روشنايي، عاليم س -

 پذيرش كشتي هاي جنگي خارجي براي پهلوگيري در سواحل ةحق تدوين مقررات نحو -

 هاي سرزميني ايران و بندرگاهها كه با عرف بين المللي هماهنگ است؛ آب

  كنوانسيون هاي صحي در مورد كشتي ها؛حق اعمال قوانين -

 هاي لرد كالرندن؛ ست مثل بحرين و نامهشناخته شده اهايي كه مالكيت آنها  ة سرزمينحق مطالب -

حق تاسيس يا عدم تاسيس پايگاه مهم دريايي در نزديكي سواحل و در نتيجه تدابير امنيتي در  -

  آن؛ةاجاره دادن بخشي از سرزمين خود و يا عدم اجار

 آن بخش از خاك كشور كه به طور ناحق و بدون موافقت ما، براي تاسيس شركت ةحق تخلي -

انگليس به خاطر . رفته استبرداري قرار گ  و غيره و غيره تصرف و مورد بهرهتعددهاي م

ناپذير بخواند و اگر هم توافق  ان را همسايه اي نامتعهد يا سازشهاي فوق نبايد دولت اير خواسته

كرد نبايد اين توافق را لطفي در حق ايران تلقي كند و پافشاري ما براي جبران حقوق پايمال گشته 

 . سوءنيت در رسيدن به سازش دانستة نبايد نشانرا

 رژيم جديد را تشكيل مي دهد، به تمام ةحال با ذكر موارد زير كه مطلب سوم در برنام) ج  

گيري از هر ماجراي سياسي و صرفنظر كردن از  تصميم به كناره. امه خواهيم رسيداهداف برن

لي مصروف كارهاي سخت و پر زحمت بلندپروازي هاي سياسي براي آنكه انرژي و امكانات م

 آرامش اما آزادانه ةيعني زندگي در ساي. در راه بازسازي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور گردد

  67.در خاك ايران و در زير آسمان همين كشور
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  ها نوشت پي
د و سقوط صعفو، به نقل از 1929 دسامبر 29گزارش محرمانة سر رابرت كاليو به سرآستن چمبرلن، مورخ . 1

انتشارات توس، : ، به كوشش جواد شيخ االسالمي، تهرانتيمورتاش به حكايت اسناد محرمانة وزارت خارجة انگليس
 .73، ص 2، سند شمارة 1379

، ملقب به سردار معظم خراساني )معززالملك (فرزند كريمداد نرديني .)  ش1312 –1258(عبدالحسين تيمورتاش . 2
زادگان روسي بود راه يافت و پس از اتمام  مدرسة نظام سن پطرزبورگ كه خاص نجيبوي در نوجواني به . بود

وي كار خود را ابتدا بعنوان مترجم روسي . خواهي به ايران بازگشت در بحبوحة مشروطه. ش1286تحصيل در 
 به مجلس دوم .ش1288وزارت امور خارجه آغاز كرد، اما با انتخاب وي بعنوان جوانترين وكيل از خراسان در سال 

ش بعنوان وزير دربار پهلوي اول 1311 تا 1304اش نيز سالهاي  اوج حيات سياسي. و صحنة سياسي كشور راه يافت
دان و مسلط به زبانهاي روسي، فرانسوي و تا حدي  نظير، بسيار آداب وي وزيري باهوش با سرعت انتقالي بي. بود

ربار و بعنوان گردانندة اصلي سياست خارجي ايران توانست به در اين سالها وي در مقام وزير د. انگليسي بود
در بازگشت از سفر اروپا پس از اقامت كوتاهي كه در . ش1311تيمورتاش در سال . هاي نسبي دست يابد موفقيت

رسد بركناري وي  البته بنظر مي. مسكو داشت، از وزارت دربار بركنار و به اتهام سوء استفادة مالي بازداشت شد
احتماالً وزير دربار براي خارج كردن مذاكرات از بن بست به . ارتباط با مذاكرات نفت با شركت نفت انگليس نبود يب

در . ها عليه وزير دربار و سوءظن رضاشاه نسبت وي انجاميد ها متشبث شد، كه اين امر به ضدتبليغات انگليسي روس
  .    ت وي در زندان قصر به طرز مشكوكي درگذش1312نهم مهر 

3. Sir Robert Clive 
4 .Arthur Hendersonاسبق، سر آستن ة رمزي مكدونالد جانشين وزير خارجة در كابين1929ژوئن  هشتم  وي از 

  .چمبرلين، بود
، ص ...صعفود و سقوط تيمورتاش، به نقل از 20 ة، سند شمار1929 ژوئن 29 ة كاليو به هندرسن، مورخةنام. 5

141.  
 ةتاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دور؛ به نقل از علي اصغر زرگر، 1928 دسامبر 6 چمبرلن،  كاليو بهةنام. 6

 .215 ،1372انتشارات پروين، : ، تهرانرضاشاه
 .همان. 7
ة اين امر بويژه از نحو.  انعقاد قراردادي ميان ايران و انگليس را ايجاد مي كردةتيمورتاش از چندي پيش زمين. 8

 مه 25 / 1307 خرداد 4كه به تشويق اتحاد شوروي در  هنگامي. ي با مقامات شوروي مشهود استهاي و تماس
 ةكردند، تيمورتاش كه در انديشنكارا امضا ارداد مودت و همكاري اقتصادي در آ تركيه و افغانستان يك قر1928

] تركيه و افغانستان[  داد كه قرارداد قاد يك قرارداد عدم تعرض با دولت بريتانيا بود، براي مقامات شوروي توضيعانع
وي همچنين به سفير شوروي در تهران گفت از نظر دولت متبوع . را تهديدي نسبت به حاكميت ايران تلقي مي كند

ك رشته تدابير از اينرو احتمال دارد دولت ايران براي ي.  است»اتحاد نظامي« يك وي قرارداد تركيه و افغانستان صرفاً
 بويژه اگر شوروي موقعيتي نباشد كه تماميت ارضي ايران را در مقابل  ها تصميمي اتخاذ كند، نگليسيامنيتي با ا

  . ك. براي اطالع بيشتر در اين زمينه ر. تضمين كند»طلبي پان توراني توسعه«
Miron Rezun, The Soviet Union and Iran: Soviet Policy in Iran from the Beginnings of the 
Pahlavi Dynasty until the Soviet Invasion in 1941, Boulder & London, 1988. 

 .217-216ص ، به نقل از زرگر، 1929ة  ژانوي4 به كاليو،   چمبرلنةنام. نك. 9
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 وزارت ة منتشرشدة اسناد محرمان475 ة سند شمارةبه ضميم. ك.نويس متن اين قرارداد ر براي اطالع از پيش. 10
  :ا بريتانيةخارج

Documents on British Foreign Policy, London, 1952, VII, enclosure in No. 475, p 790. 
  كاليو به هندرسون نوشت، تيمورتاش به هنگام طرح قرارداد عدم تجاوز 1308 آذر 10 / 1929در اول دسامبر . 11

ر دست دارد، افغاني ها با دوست به سفير بريتانيا اظهار داشت كه بر اساس اطالعات محرمانه و موثقي كه د
 دولت ة تيمورتاش انگيزةبه عقيد. باشند اي مي اندركار توطئه ي از سران عشاير بلوچ ايراني دستمحمدخان يك

زرگر، . براي جزئيات بيشتر نك. ليس راهي به دريا بيابدافغانستان آن بود كه بدينوسيله از طريق بلوچستان ايران يا انگ
 .219، 218ص 
 دولت مشيرالدوله وزارت جنگ را مامور گردآوري 1300با انحالل پليس جنوب در فارس و بوشهر در سال . 12

 حضور كارگزاري كل بنادر ةبا توجه به سابق. اطالعات سياسي و نظامي از منطقه براي ارائه به هيئت دولت كرد
مين مجري اين طرح اسداهللا ي. گرفترار  اين اداره قةفارس در وزارت امور خارجه اين ماموريت به عهد خليج

. با كشتي پرسپوليس بمدت پنج ماه باتمام رسانيدرا اسفندياري ملقب به يمين الملك بود، كه وي اين ماموريت 
. رك.  اين اطالعات از سوي مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه به چاپ رسيده استةمجموع

، به )يج فارسكارگزاران بنادر و جزاير مسكون خل گزارش هاي ةمجموع(تحوالت سياسي صفحات جنوبي ايران 
  .   1381وزارت امور خارجه، : كوشش محمدباقر وثوقي، تهران

  .71، ص 1368شركت فرهنگي و انتشاراتي انديشه،   :، تهرانخليج فارس و مسائل آنهمايون الهي، . 13
جنگي بريتانيا حق داشتند كه ناوهاي . م1882ر سال  منع خريد و فروش برده منعقد دةاساس عهدنامبر. 14

پس از استقرار دولت جديد در ايران اقداماتي براي الغاي . هايي كه مظنون به تجارت برده بودند، تفتيش كند كشتي
 فروشي در مذاكرات ابل آغاز و تحديد پيمان منع برده مزبور با انگليس يا جايگزين ساختن آن با تعهدات متقةعهدنام

هاي  يا خواهان حفظ مصونيت كنوني كشتيدولت بريتان. ل مورد بحث شدئجاري ميان ايران و انگليس يكي از مسا
ي كه ياما تيمورتاش استدالل مي كرد، از آنجا .زير پرچم انگليس براي بازرسي كشتي هاي ايران در درياي آزاد بود

وشي بروكسل را امضا كرده است، ديگر ضرورتي به تمديد فر  همانند بريتانيا پيمان منع برده.م1890ايران در سال 
بر اين . ر شود منع تجارت برده با اين كشور وجود ندارد، مگر اينكه ايران بطور متقابل از چنين حقي برخورداةمعاهد

ناي  منع تجارت برده آماده كرد و به سفارت بريتانيا ارائه داد كه بر مب را براينويس طرحي اساس تيمورتاش پيش
هاي  سي ها خارج شود، و حق تفتيش كشتي كنترل انگلية آبهاي قلمرو ايران از حوز حقوق متقابل توافق مي شد،

د، ولي  بريتانيا با اين طرح موافقت نكرةاما وزارت خارج. طرفين در درياي آزاد با پرچم طرفين وجود داشته باشد
تيمورتاش مقصود از طرح حق تفتيش و .  صرفنظر كندها در قلمرو دريايي ايران حاضر شد از حق تفتيش كشتي

و يا كشتي براي بازرسي آبهاي  زيرا اين دولت فاقد هر گونه نا بازرسي متقابل صرفا حفظ آبروي ايران مي دانست،
ي ايران دربردارندة تمامي رو علل مخالف بريتانيا را با اين پيشنهاد كه عالوه بر حفظ آبرو از اين. الملل بود بين

اي براي حفظ و تداوم  فروشي وسيله ة منع بردهدر واقع در آن هنگام عهدنام. داند هاي بريتانيا است، نمي خواسته
اين خواسته هاي ايران براي برخورداري از حقوق متقابل بهيچوجه منظور نظر ريتانيا بر خليج فارس بود، بنابربرتري ب

. 6 ة، پروند42، كارتن 306آرشيو وزارت امور خارجه ، سال .  مزبور ركةبراي اطالع از عهدنام. اين دولت نبود
، ...ظهور و سقوط تيمورتاش، 11 ة، سند شمار1929 ةهمچنين بنگريد، گزارش كاليو به چمبرلين، مورخ هشتم ژانوي

  .111-109ص 
  .221ص  زرگر، . كن. 15
  .224 -223ص زرگر، .  كاملتر از اين گزارش نكبراي اطالعات. 16
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  .225ر، ص زرگ. 17
 كاليو به وي، سند ة انگليس بر گزارش محرمانةاظهارنظر لنسوت اليفنت مدير كل بخش خاوري وزارت خارج. 18

  .  71، ص ...ظهور و سقوط تيمورتاش از 1 ةشمار
  .6 ة، پروند42، كارتن 1306 وزارت امور خارجه ، آرشيو وزارت امور خارجه، سال 1306 مهر 30گزارش . 19
به نقل از . 1927 مه 9 سياسي مقيم و سركنسول بريتانيا در بوشهر به سفير بريتانيا در تهران، مورخ ةمايند نةنام. 20

 . 229زرگر، ص 
 كارتن ة، آرشيو وزارت امور خارج1928 آوريل 20، ) ايرانةكفيل وزارت خارج( كاليو به فنح اهللا پاكروان ةنام. 21
  . 55 ة، پروند3

  .229، به نقل از زرگر، ص 1928 آوريل 19يو، مورخ  تيمورتاش به كالةنام. 22
  .230 ص  ،همان. 23
هاي ضد  روي در ژست تالش مي كرد تا زيادهتيمورتاش اصوال اعتقادي به واكنش هاي افراطي نداشت و بعضا . 24

رغم عدم  م علي هنگاة جزيرنةيطاز جمله به هنگامي كه سفارت انگليس به اينكه مامورين قرن. انگليسي را تعديل كند
كنند، وزير  ة هويت درخواست ميها برگ هاي انگليسي در آنجا، از انگليسيوجود شهري يا كشتي ديگري بجز كشتي 

. شود تراشي مي  ايراني به اشكالهايي را مي دهد، كه صرفا سبب اشتهار مامورين ر دستور لغو اعمال چنين فرماليتهدربا
، تهيه و تنظيم مركز اسناد رياست جمهوري، تيمورتاش وزير دربار رضاشاهت اسناد و مكاتبا، 158 ةسند شمار. نك

  . 221ص ، 1383رت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزا: تهران
   .101 ص ،...ظهور و سقوط تيمورتاش، به نقل از 7 ة، سند شمار1928 مه 11 كاليو به چمبرلن، مورخ ةنام. 25
  .109، همان، ص 1929 ة مورخ هشتم ژانوي،11 ةگزارش كاليو به چمبرلن، سند شمار. 26
  .475 و 425 ة، اسناد شمار7  انگليس، جة منتشرشده وزارت امور خارجةاسناد محرمان. نك. 27

Documents on British Foreign Policy, VII, enclosure in No. 425, No. 475. 
  .233زرگر، ص . نك. 28
ساي جزء ايالت تحوالت جديد ؤر. م رئيس ايالت خمسه مصادف شداين شورش با عزل ميرزا ابراهيم خان قوا. 29

يك شورش گسترده بر اين امر موجب وحدت آنها براي . كردندرا نشانه اي از شروع خلع سالح و انقياد خود تلقي 
  قاچاق در مناطق جنوبي خليج فارس اين عشاير كامالًة گستردةبا توجه به وجود شبك. ضد حكومت مركزي شد

اي   بريتانيا كه قدرت و نفوذ گستردهاز حمايت معنويدر اقداماتشان بعالوه آنها بر اين اعتقاد بودند كه . بودندمسلح 
عشاير قشقايي براي ترك مخاصمه شرايطي ارائه كردند كه هيچيك مورد . مند هستند در اين مناطق داشت، بهره
 پسر ها و انتصاب او ياي صولت الدوله رهبر قشقايي رهاي: اين خواسته عبارت بودند از. پذيرش دولت قرار نگرفت

عدم خلع سالح قشقايي ها؛ عدم مشمول شدن نظام اجباري و قانون لباس متحدالشكل بزرگترش به ايلخاني قشقايي؛
 ة آنها و گردآوري ماليات بوسيلة تنباكو و ترياك در منطق  لغو انحصار دولتي قند،  ثبت احوال؛ةبه آنها؛ انحالل ادار

 كامل در ةشيراز را به محاصرعشاير قشقايي هاي آنها از سوي دولت،  يرش خواستهدر پي عدم پذ. ايلخان قشقايي
آنها مقامات دولتي را اخراج كردند و انبارهاي دولتي غله و . ارتباط شهر را با ساير نقاط كشور قطع كردندآورده، 

 حال ةعرضواستند  تسليم عرضحالي به كنسولگري انگليس خابرخي از سران قشقايي نيز ب. ترياك را به دست گرفتند
  . ملل تسليم شودةآنها به جامع

 تجارتي جنوب را بر عهده ةقوام الملك از معتمدين انگليسي ها بود كه با حمايت مالي آنها مسئوليت تامين جاد. 30
  .حلي به هواداري از انگليسي پرداخت از از عشاير ماي در ايام جنگ جهاني اول نيز قوام الملك بر ضد پاره. داشت
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 ؛245 -244ص به نقل از زرگر،  1931 اوت 18خ ، مور)تهران( ماركيز به آقاي داد ةنام. 40
 سياسي بريتانيا ةكنسول و وابست. فارس افزايش مبادالت تسليحاتي بود يكي از عوامل رشد تجارت در خليج. 41

 يكي از كساني بود كه در ارسال تسليحات به بحرين، كه در حال به قيموميت درآمدن Wilsonسرهنگ ويلسون 
هاي   به عربستان به منظور تقويت گروههمچنين بوشهر معبري براي تسليحات.  موثري داشتانگليس آمده بود، نقش

 را متهم به ارسال اسلحه به بحرين براي ، بريتانياة نمايند، ويلسون،مقامات آلماني. مخالف دولت عثماني شده بود
 عليه ها زدي دريايي و فرونشاندن شورشدن دآنها ادعاهاي بريتانيا با توجيه متوقف كر. تسلط بر اين جزيره مي كردند

. نك. دانستند ج فارس را براي تسلط بر منطقه ميكردند و اقدامات بريتانيا در خلي الحمايگانشان رد مي يكي از تحت
، فارس مجموعه مقاالت دومين سمينار بررسي مسائل خليج، از » فارسجسياسي آلمان و خلي آرشيو«فرح، . سزار اي

  . 262، 257، 276 -255ص ، 1372  در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،فارس خليجالعات مركز مط: تهران
دي رهايي شيعيان ايراني بزو.  در مورد بحرين تاثير گذاشتاين عامل انساني بر خظ مشي و موضع دولت ايران. 42

 حاكميتش بر بحرين يافت ةاداين جزيره از قيد ستم شيوخ بحرين نقش مهمي در تجديد فعاليت هاي ايران براي اع
 ةبه روزنام. در اين زمينه نك. و دولت بريتانيا براي حمايت از سركوب و آزار شيعيان بحرين مورد انتقاد قرار گرفت

عصر ازادي  ة؛ همچنين روزنام1301 مرداد 3 مورخ 17 ة و شمار1301 شهريور 26، مورخ 24 ةشمار) شيراز (استخر
  .1301 مورخ مهر 123 و 122، 120 و شماره هاي  1301 مرداد -، مورخه هاي تير70 و 69هاي   شماره )شيراز(

 .موجود است ايران ةوزارت خارجپرونده هاي  در  متعددي از واكنش طرفين به اقدامات يكديگريها گزارش. 43
، كارتن .ش1307؛ سال 1 ة، پروند53كارتن . ش1306 ايران، سال ةآرشيو وزارت امور خارج. براي اطالع بيشتر نك

؛ سال ) جلد5 (157 ة، پروند18، كارتن 1309؛ سال ) جلد8 (157 ة، پروند20، كارتن .ش1308؛ سال 17 ة، پروند53
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اي ايران بر اين قرار داشت كه بحرين در قرون گذشته بالانقطاع جزو متصرفات ايران بوده است، بجز مبناي ادع. 48
 از 1622همچنين از هنگامي كه پرتغالي ها در سال . م1622 تا 1507. / ق1033 تا 913 پرتغالي ها يعني سالهاي ةدور

مشايخ بحرين هميشه حاكميت .  داشته استتحت حاكميت ايران قرار. ق1197. / م1783آنجا رانده شدند تا سال 
و تنها در اثر فشار يا يك عامل خارجي تبعيت . ة ايران وارد شده استايران را شناخته اند و ماليات آنجا نيز به خزان

اما دولت بريتانيا مدعي بود كه تاريخ بحرين در سالهاي قبل . اين شيوخ به ايران مداومت خود را از دست داده است
دوران حاكميت ايران بر اين جزاير . گنگ و مبهم است و دليلي بر ادعاهاي ايران مشاهده نمي شود. م1507./ق913از 

حتي در اين دوران .  اعراب بيرون رانده شده اند، خاتمه يافته استة كه بوسيل1783شروع و در سال . م1622از سال 
نيز حاكميت اعراب بر اين جزاير بالمنازع شده . م1783 از سال. نيز حاكميت ايران در آن خطه استمرار نداشته است

و از آنجاييكه مشايخ بحرين در طول قرن نوزدهم بكرات براي مقابله با همسايگان قدرتمندشان نسبت به . است
مسقط، عثماني يا هر قدرت ديگري كه حاضر به حمايت از آنها بوده، ابراز وفاداري و تبعيت كرده است، ابراز اين 

  . دليل اثبات ادعاي ايران تلقي شود ت ها يا پرداخت ماليات به شاه نمي تواند،تبعي
دولت ايران عالوه بر شواهد تاريخي اظهار مي داشت كه دولت بريتانيا خود نيز در گذشته حاكميت ايران بر   

ولت انگليس قرار و در اين زمينه دو سند ارائه داد كه هيچكدام مورد قبول د. بحرين را به رسميت شناخته است
 يك ةالمللي بود كه بر اساس آن مادامي كه حق مالكيتي بوسيل ستدالل ايران بر يك اصل حقوق بينهمچنين ا. نگرفت

 شناخته نشده باشد، اين خاك متعلق به يك سند رسمي يا الحاق آن قطعه يا استقالل آن از طرف مملكتي قانوناً
بحرين متعلق به ايران بوده و هيچوقت دولت مستقلي بنام بحرين وجود بر اساس حقايق تاريخي جزاير . كشور است

دولت ايران نيز هرگز از حاكميت خود بر جزاير مزبور صرفنظر نكرده؛ اين حق خود را به دولت . نداشته است
 عموميت اما دولت بريتانيا در.  و شيوخ اين جزاير را به عنوان حكمران مستقل نشناخته است ديگري واگذار نكرده؛

م وي بزع. واقعيت هاي بين المللي دانستداشتن چنين اصلي در حقوق بين الملل اظهار ترديد كرد و آن را مغاير با 
تنها عامل قطعي استقالل بحرين است كه يك قرن . چنين اصلي حتي مي توانست صلح بين المللي را به خطر بيندازد

ركي را امضا نكرده است تا استقالل مزبور را به رسميت بشناسد، تحقق يافته است و به صرف اينكه دولت ايران مد
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ظهور و سقوط ، به نقل از 2 ة، سند شمار1929 دسامبر 29 كاليو به چمبرلن، مورخ ةگزارش محرمان. 49
  .80، ص ...تيمورتاش

 .108 –106ص، همان، 10ة ، سند شمار1929 ة ژانوي8برلين، مورخ گزارش كاليو به چم. 50
  . 116، همان، ص 14 ة، سند شمار1929 ة ژانوي29تلگراف چمبرلن به كاليو، . 51
  .124 –121ص همان، ، 16 ة، سند شمارتا تلگراف چمبرلن به كاليو، بي. 52
  .همان. 53



 

  

69    ...يران و انگليسفارس بررسي مذاكرات ا تالش ايران براي تثبيت حاكميت خود بر خليج

 -3ص ، 1383، دي 28ة ، سال سوم شمارزمانه ة ماهنام،»دروغي از آن سوي خليج فارس«پيروز مجتهدزاده، . 54
  .6، ص 18
، به نقل از 1928 اوت 4، )وزيرمختار بريتانيا در تهران(پار . سي. به آر)  ايرانةكفيل وزارت امور خارج(پاكروان . 55

  .311، ص 1368وزارت امور خارجه، : ، تهران1 اسناد خليج فارس، جةگزيد
  :، به نقل از261زرگر، همان، ص . فارس نك  خليجةكميتبراي اطالع از گزارش . 56

The Persian Gulf Sub-Committee of Committee of Imperial Defence, Reports and Proccedings 
1928-1929, vol.1, 5

th
 meeting, October 24, 1928, CAB 16/95.  

  .111، ص ...ظهور و سقوط تيمورتاش، 11 ة، سند شمار1929 ة ژانوي8 ةگزارش كاليو به چمبرلن، مورخ. 57
، 12ة ، سند شمار1928 نوامبر 7 انگليس به كاليو، مورخ ةتلگراف لرد كاشندن، معاون پارلماني وزارت خارج. 58

  .113 -112صهمان، 
  .147، همان، ص 22 ة، سند شمار1929 سپتامبر 25 ة بريتانيا به كاليو، مورخةتلگراف هندرسن وزير خارج. 59
  .263-262ص زرگر، . يان كاليو و تيمورتاش نك متيات اين مذاكرائبراي اطالع از جز. 60
  .264، به نقل زرگر، ص 1313 سپتامبر 28، )تهران(سرجان سايمون به هوئر . 61
  .14مجتهدزاده، همان، ص . براي اطالعات بيشتر در اين زمينه رك. 62
 . زرگر267 ص 194از پاورقي ، به نقل 1930 سپتامبر 28فروغي به كاليو، . 63
، ص ...تيمورتاش به نقل از ظهور و سقوط 4 ة آوريل، سند شمار29 كاليو به چمبرلن، مورخ ةتلگراف محرمان. 64
91 .  
  .269 به نقل از زرگر، ص  ،1310 آوريل 22كاليو به هندرسن، . 65
 .270، همان، ص 1310 ارديبهشت 17 / 1931 مه 7رندل يادداشت . 66
  .  137 -123ص ، 97ة ، سند شمار... تيمورتاشتاسناد و مكاتبابه . راي اطالع از متن كامل اين نامه ركب. 67
  


