
  

  

  

  

  

 پهلوي ةابوموسي در دور سر جزاير تنب و بريتانيا بر بررسي اختالفات ايران و

   اول

  

  )شهرستاني(دكتر نفيسه واعظ 

   شهرضااسالمي ت علمي دانشگاه آزادعضو هيئ

  

  

 سالهاي بين دو جنگ اول ودوم كه شانزده ةامكان راهيابي به خط مشي خارجي دولتها در فاصل

ست چه سياست خارجي ا كمتر ميسر، اين پژوهش انطباق داردة  مطالعسال آن با سالهاي مورد

يق اصول سياست از روي مصاد در واقع تصميمات و، بيشتر از مواضع شد و كمتر تبيين مي

  .شد خارجي معلوم مي

با توجه  تضمين منافع ملي است و تعقيب و، يكي از اهداف عمومي سياست خارجي تامين  

تداوم وتقويت ،  كشاكش براي كسبةسياست خارجي عرص، در دنيابه محدوديت منابع قدرت 

نيز ) ابزار (ها  ممكنو )اهداف(ة مطلوبها از همين رو سياست خارجي را عرص قدرت است و

  .اند گفته

  : ازكه عبارتندگذارند   فرم سياست خارجي اثر ميدو دسته از عوامل بر ساختار و  

كنند مانند موقعيت   كمتر تغيير ميبرخوردارند وكه از تداوم نسبي  )ساختاري( عوامل .1

   ....  ملي وةروحي، دارابودن يا نبودن منابع انرژي، فرهنگ سياسي، تيكيپلژئو
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 تغيير و، مانند سيال بودن محيط سه گانه .عوامل مربوط به وضعيت كه در حال تغيير است .2

  (international’regional’national) دوره نخبگان هر

مجاورت ، شمالي ايران در هارتلند دنيا نوار واقع شدن قسمتهائي از، ها دگاه ژئوپليتيسين دياز  

ري از كيلومترها مرز آبي در برخوردا، 1917 سالهاي پس از انقالب اكتبر  شوروي درةبا روسي

داللت بر تداوم اهميت همگي  ...، در واقع با بريتانيا مجاورت با هندوستان و و فارس خليج

  .اين دوره دارد تيك ايران دريپلت ژئوموقعي

اي در  ي منطقههژمونتيك گرائ و ستيزي مبني بر بيگانه گرايش غالب در فرهنگ سياسي ايران  

ساساني ، اشكاني،  هخامنشيةدور وريهاي ايران درتقدرت امپرا ايران كه همواره در صدد باز توليد

 گفتمان سياست خارجي محسوب ةد پهلوي اول يكي از عناصر سازنةدر دور، صفويه است و

  .شد يم

 سياست خارجي ايران در اين دوره تغيير يافت و گذار برة تاثيرهمچنين سطوح سه گان  

دوره از جمله طرح دعاوي ايران در تعامالت ايران با قدرت هاي بزرگ آن  بنابراين دگرگوني

  .مودن فارس طبيعي مي بر جزاير وكرانه هاي ايراني خليج مالكيت ةباردر

انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي اول وظهور نخبگان جديد كه  شرايط داخلي ايران با  

 1»ايران جديد«آرمان آنان آفريدن  و پس از خود داشتند  متفاوتي با نخبگان پيش و»قالب ادراكي«

چند   مجاورت ايران باةسطح منطق در .متحول شد، گسستگي از اوضاع نامطلوب پيشين بود و

هور دولتهاي جديد ظ، پان تركيسم در تركيه، ون تاثيرگذار جهاني مثل كمونيسم در شورويكان

در  سبب تغيير ... ،گرائي عربي  مليو  عثمانيةهاي امپراتوري از هم گسيخته شد عربي از ويرانه

  .گفتمان روابط خارجي ايران شد

بريتانيا بر مناطق  انحصاري ةسيطر،  جهان پس از جنگ جهاني اولةاوضاع در هم ريخت  

طلبي  داري به هدايت بريتانيا از توسعه وحشت دنياي سرمايه، فارس له بر خليجتحت نفوذ از جم

 2به دور شوروي كمربند امنيتي تدبير جمعي آنان مبني بر ايجاد قرنطينه و يك شوروي وژايدئولو

 سازي تقويت و زمينه در اروپا با و تقويت قدرتهاي ميليتاريستي در اطراف شوروي با ظهور و
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الملل را دستخوش دگرگوني ساخته بود   نظام بين... ،سازي آلمان براي مقابله با نفوذ كمونيسمباز

  .ثر از خود ساختأسياست خارجي ايران را به دليل مجاورت با دو قدرت بزرگ آن روز مت و

 ةشالود ي اول پهلوة دورةيكي از وزراي خارج الوزرا و  ذكاءالملك فروغي رئيس نظر از  

حفظ تماميت ارضي  و استقالل«كم در سياست گفتاري آن دوره بر محور  ت خارجي دستسياس

  3.»حقوق ملي بوده است و

 :شد عبارت بود از ف ديگري كه در اين حوزه دنبال ميهد آيد دو به نظر مي، افزون بر آن  

  .رشد اقتصادي ايران  مستقيم خارجي ولةتعديل مداخ

 سياست خارجي از جمله طرح دعاوي مالكيت بر ةكاپوهاي ايران در عرصت اي از پاره  

 خارجي بر ةكني سيطر ن را ياراي ريشهايرا با اذعان به اينكه، فارس  سواحل ايراني خليججزاير و

  .ها در ايران صورت گرفت ف تقليل نفوذ خارجيكشور نيست با هد

فتق مسائل  يران ابتدا اقدام به رتق وا، صحنه گرداني عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار با  

 حيثيتي ةفصل اختالفات با بريتانيا كه بيشتر جنب سپس به سراغ حل و، خود با شوروي نمود

  .رفت، داشت

  :عبارت بود از، فهرست مشكالتي كه ايران با بريتانيا تا آن زمان داشت  

  ؛الل گمركيكوشش ايران براي كسب استق هاي جديد و ة تعرفهمعوق ماندن مسئل -

  ؛اعتراض ايران به تحت الحمايه خواندن بحرين -

  ؛ابوموسي به مركز قاچاق كاال وسالح تحت حمايت بريتانيا جزاير تنب و، تبديل شدن بحرين -

خاص اين پژوهش طرح از ديدگاه   و4تنظيم مسائل مربوط به موقعيت طرفين در خليج فارس -

  . جزاير سه گانهةبارحقوق ايران در

 امتياز دارسي از موضوعات سر لغو بريتانيا بر ان ذكر است كه اختالفات ايران وشاي  

  . اختالفهاي پيشين را تحت تاثير قرار دادةكه به كلي هم گذار بر روابط دو كشور بودتاثير
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  ابوموسي  جزاير تنب وةبار بريتانيا درروند مذاكرات ايران و

  دوم قرن نوزدهمةبريتانيا از نيم ابوموسي بين ايران و  و مالكيت ايران بر جزاير تنبةبارمناقشه در

 برعهده  امور لنگه راةايران ادار و، از حكومت لنگه بركنار شدند» ها قاسمي« كه 1887از سال  و

ودر زمان سلطنت  . رضاشاه ادامه يافتةرود هاي بعد و  كمابيش در تمام دههو شد گرفت آغاز

 الملل نظام بين با تغيير ساختار پس از آن تا امروز قت يافت و ساماني مو1971شاه در  محمدرضا

تداوم  اي  پشتيبانان عرب منطقه عربي وةتحريك دولت امارات متحد مريكا وآگرائي   هژمونيكو

   .يافته است

 آگاهي از در جريان مذاكرات و اهميت اين پژوهش در اين خواهد بود كه با بازانديشي  

هاي استراتژيك  در مواجهه با قابليت  پايدار قدرت هاي بزرگةعالق  تاريخي موضوع وةپيشين

و قادر به ، هاي بزرگ دست يافته ة تكرار شونده در رفتار قدرتقاعد و ايران به يك قانونمندي

 با وقار و مريكا شده وآدر واقع با  امارات در ظاهر و گوهاي ايران وبيني نتايج گفت  پيشدرك و

  .المللي از حقوق كشور دفاع شايسته نمائيم ة بيننينه در صحنأطم

بر جزاير  ايران مدعي مالكيت، كه آن هم در پاسخ به ادعاي متقابل بريتانيا 1887در سال   

ها جزاير را به  آنكه حاكم شارجه با تحريك انگليسپس از   و1903در  بار ديگر، گانه شد سه

سال بعد مدير ، عوي صورت گرفتطرح د، ماموران گمرك را اخراج كردند آورد واشغال در

 پرچم ايران را لژيكي گمركات جنوب ايران مسيو دامبرين پرچم شيخ شارجه را پائين كشيد وب

 /م1923 ادعاي مالكيت خود را در و 5ايراني در جزيره مستقر كرد تفنگچي دو افراشت وبر

  .ش تكرار كرد1306 /م1927 در و ش1305/ م1926ش در 1302

 با وجود آنكه ناگزير شد زير فشار انگليسيها پرچم خود را 1904 همان سال دولت ايران در  

داشت اعتراض آميزي مالكيت بر جزاير را حق خود د ابوموسي پائين كشد ولي در ياةاز جزير

پس از آن دولت  التهاب سالهاي ناآرامي و دانست اما به دليل رخداد مشروطيت در ايران و

 ابوموسي بنمايد و خود بر جزاير استراتژيك تنب و مال حاكميتنتوانست اقدام موثري در اع

به  ايران تنها، افراشته شدة تنب بر انگليسيها در جزيرةبه وسيل 6 فانوس دريائي1912حتي وقتي در 
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 يابي رضاشاه  سالهاي نخست قدرتورود در با، اما . ادعاي حاكميت ايران اكتفا كردةطرح دگربار

  .ابوموسي بار ديگر طرح شد اير تنب و جزةباردعاوي ايران در

سوي مدير كل  با گسيل يك لنج شناسائي از  و1304 نخستين اقدام عملي ايران در مرداد  

 اين وقتي صورت گرفت و 8»براي بازرسي وضع معادن خاك سرخ ابوموسي «7گمرك فارس

جزءالينفك ايران  ابوموسي ةپاسخ ايران آن بود كه جزير، انگيختعمل اعتراض انگليسيها را بر

در جهت حمايت از حقوق شيخ  به دنبال تهديد انگليسيها دال بر اعزام ناو جنگي، اما .است

  . از تمسك به هر اقدام ديگري باز ايستادايران موقتاً، شارجه

براي باز گرداندن جزاير به ايران  «سه سال بعد ايران با تماس پنهاني با شيخ راس الخيمه كه  

زماني كه يك كشتي بادباني   گمرك ايران را از تنب بزرگ آغاز كرد وةفعاليت ادار» آمادگي داشت

، به بندر لنگه انتقال داد كرد را با مسافران آن توقيف كرد و ة قاچاق حمل ميدوبي كه محمول

  .خشم انگليسيها به شدت بر انگيخته شد

، المللي در درياها م بين رسوانگليسيها عالوه بر يادآوري قوانين و، اشت ارساليددر ياد  

پيش رفت كه  آنجا حتي بريتانيا تا و آزادي مسافران آن شدند خواستار رفع توقيف از قايق و

نشين رت ناشي از ضبط قايق موتوري اميربابت جبران خسا 9»اي پنج هزار روپيه«مدعي خسارت 

  .تحت حمايت خود شد

 اعتراض بريتانيا به اساساً، اشت فوق ايران در پاسخ به ياددةكفيل وزارت خارج، پاكروان  

  :اظهار داشت و ال بردؤاقدام ايران براي مقابله با قاچاق كاال را زير س

 داشتن ةتواند موضعي را كه دولت بريتانيا به بهان دولت مطبوع من به هيچ وجه نمي  

  10».قراردادهاي با شيوخ مذكور اتخاذ كرده است را تائيد كند

همين  11.»نمايد ة كشتي خودداري ميپس دادن محمول از«ايران  ،اساس گزارش حمديبر  

جدي  كه مراقبت اندازد فارس را به تكاپو مي مايندگان سياسي بريتانيا در خليجن، افعال دولت ايران

گزارش هر  «در جزاير سه گانه افرازي ميلي شيوخ عرب در پرچم  كه با وجود بيآورند به عمل مي

 وگوئي ايران بازي با .پرچم شيوخ را براي مقامات بريتانيا ارسال نمايند برافراشته بودن »روزه



 

  

  فارس مطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خليج432

فارس  اخت بريتانيا وكاهش نفوذ در خليجبرد ايران در ب، حاصل جمع صفري را آغاز كرده بود كه

  .نهفته بود

 شيوخ تحت حمايت انگليس وقعي ةجويان يد بريتانيا مبني بر اقدام تالفيايران نه تنها از تهد  

 بريتانيا ةاگرچه وزارت خارج، آمد مدارك حقوقي براي دعاوي خود ارائه دهد برصددكه در، دننها

سيري جزئي از  ابوموسي و  وزارت جنگ بريتانيا كه در آن جزاير تنب وةاسناد ايران مبني بر نقش

  .كافي ندانست قلمرو ايران ترسيم شده بود را معتبر و

 ةاي كه كميت به گونه، بريتانيا باال گرفت ن واختالفات ايرا 1307در همين سال  اما  

با زور هم كه شده آنها را از اين ، كه اگر ايران اقدام به تصرف جزاير كرد دستور يافت فارس خليج

 اتباع قطر ةكلي «:حاكم بوشهر را موظف ساخته بود چه دولت ايران در همين هنگام، عمل باز دارد

  .» ايراني بگيرندةگذرنام و تلقي شده ايرانة امارات بايد تبع و

فارس  ة اختالفات دو كشور در خليجبار كاليو درگوهاي طوالني كه بين تيمورتاش ودر گفت  

حقوق برابر «ها خواست تيمورتاش داير بر   بريتانيائي جزاير صورت گرفت وةباراز جمله در

  راابوموسي  جزاير تنب وة مسئلةتيمورتاش پيشنهاد احال، تافتند را برنمي  در خليج فارس»دريائي

  .به حكميت داد

توانست پيشنهاد انگليسها را مبني بر انصراف ايران از مالكيت بر جزاير در ازاي  چرا كه نمي  

چه حاكميت بر مناطق ياد شده از  . سيري را بپذيردةبه رسميت شناختن مالكيت ايران بر جزير

   .ديدگاه ايران بالمنازع بود

به  يك مقام بلند پايه در جايگاه وزير مختار بريتانيا با كاليوگو تيمورتاش در گفت  

از اهميت  مقابله با قاچاق كاال  اعالم كرد كه نه تنها كنترل جزاير به لحاظرسماً  ايرانيةكنند مذاكره

از سوي  جزاير جزءالينفك ايران است و«  حرفش اين استة عمدكه اساساً، خوردار استبر

  12».ديگران اشغال شده است

بر اهميت كنترل بر جزاير تنب براي ،  وزير دربار1308خالل مذاكرات سال آتي در  در  

در جريان همين  و تاكيد كرد، رساند ايران آسيب مي 13مقابله با قاچاقچيان كاال كه به امور بازرگاني
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لطرفين گوي مستقيم ايران با شيوخ براي يافتن راه مرضي اره بود كه تيمورتاش خواستار گفتمذاك

  . شد

ايجاد اختالل در روند مذاكرات مستقيم  بدينسان صرف مخالفت انگليس با اين خواست و  

موجبي ديگر براي تيرگي روابط در آن ، پيشين ةمزيد بر علت اختالفات حل ناشد، ايران با شيوخ

  . زمان شد

 اين خبر، ش وزارت جنگ به وزارت امور خارجه1309 /م1930ة  فوري24در گزارش   

ابوموسي كه به ايران   تنب وةتعدادي پرچم از سوي بريتانيا در دو جزير« بود كه همخابره گرديد

ة گزارش وزارت خارجه به ضميم» ماموراني در آنجا مستقر هستند تعلق دارند برافراشته شده و

 نياالدوله و وزير مختار بريتا كه مابين مشير1914 ژوئن 14ة اي از نام آميز خود نسخه اعتراض

  .ارسال نمود، كرد ختن مالكيت جزاير بر ايران را ميداللت بر به رسميت شنا مبادله شد و

 :ورتاش براي وزارت خارجه آمده بودآميز تيمة هشدار در نام1310 /1931در سال   

 سال از شيخ 50زرگ را به مدت يتانيا تنب ببر گزارشاتي از بوشهر دريافت گرديده مبني بر اينكه«

  .»اجاره كرده است مهالخي راس

 گرائي آشكار تا آنجا پيش رفت كه حاضر شد تيمورتاش در يك عمل، متعاقب اين رخدادها  

اما ، شناسائي حاكميت بر جزاير سه گانه از دعاوي ايران بر بحرين صرفنظر كند در قبال دريافت

وآنگاه .تكرار مي شود ظمي اين پيشنهاد بار ديگر از سوي باقر كا.اين پيشنهاد را هم رد كرد بريتانيا

 مقامات ايران اقدام به ديدار از تنب بزرگ 1313در بهار  كه ايران از وساطت بريتانيا طرفي نبست

ياد كرده  14»حوادث ناخوشايند «آن به عنوان وكوچك نمودند ديداري كه گزارشگران انگليس از

 متعاقب آن يك ناو جنگي ايران و اند  بريتانيا قلمداد نمودهيخبري نيروي درياي وآن را ناشي از بي

   .مستقر در تنب ديدار كرد از فانوس دريايي

 ايران ةمدارهاي محرمان قرار و«مقامات ايراني از تنب براساس  عباس ودر ديدار حاكم بندر  

 و 15». در حضور اتباع ايران فرو كشيد1934دسامبر ز را ا شيخ پرچم خود، الخيمه أسشيخ ر و

 به جزاير  شدهاآمد وو نظارت بر توجيه نمودن عمل شيخ و يتانياپي بري پياها سبب اعتراض

  . شدند
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وبه دنبال   تنب ديدار كردةبايندر از جزير،  نيروي دريايي ايرانةدر تابستان همان سال فرماند  

نگراني بريتانيا از  بار ديگر هراس و  و.آن يك قايق جنگي براي چندمين مرتبه از جزيره ديدن كرد

كه براي دفاع از ، شد رها تكرا  تهديدهاي انگليسقدام به زعم آنها خودسرانه ايران را برانگيخت وا

   . ابائي نخواهند داشتاز توسل به زور، حقوق شيوخ تحت حمايت خويش

ة بريتانيا را حركتي هشدار جان سايمون وزير خارج، ايران در يك توان آزمائي ديپلماتيك  

، باشد  قلمرو ايران ميي كه جزئي از حق ايران بر اعزام ناو به جزائرنكرم كه دانست دوستانهغير

قلمداد كردن كوششهاي  16»تجاوزكارانه«به هشدارهاي نيروي دريايي بريتانيا دال بر  و شده است

  . وقعي ننهاد، بر جزاير سه گانه  حاكميتةايران بر اعاد

 تنب را ة جزير1314 /1935 ة ژانوي31كه دبليو رندل در همين ايام در  اين در حالي بود  

   .ارزش آن را ارزش پوچ سمبوليك دانست  و17» كوچك تيره بختةجزير«

 1937مارس  9 1315 اسفند 18 ايران براي وزارت خارجه در ةبه گزارش وزارت مالي بنا  

اك سرخ برداري از خ به بهره«بريتانيا در اقدامي خودسرانه ، باشد  جزاير حل شدهةبدون آنكه مسئل

  . پرداختند»موسية ابوجزير

تبادل  در اين خصوص، شاهة رضا آخر دورةپنج سال در تقريباً، هاي حمدي به استناد نوشته  

  . بين دولتين ادامه يافت يادداشت

يتانيا برسر دعاوي ايران كه اختالفات ايران با بر، آيد از بازنگري در آنچه گذشت چنين برمي  

كه يكي از مقاطعي كه  كرد پيدا مي» حادتري فعالتر و«ه يكبار صورت هر چند گا، فارس در خليج

بود كه تيمورتاش رهبري  1311  تا1307 سالهاي ةفاصل،  حادي يافتةاين كشاكش جلو

فرافكني كه در موضوع  با اما با مرگ مشكوك تيمورتاش و، گوهاي ايران را بر عهده داشتگفت

 به صورت جدي و گوهاة گفتچند دهه ادام تا، ش آمددارسي پي  تجديد نظر در قراردادةپيچيد

  .تعويق افتاد خير وأثر به تؤم
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  فيمابين بر سر جزاير سه گانه  چگونگي اختالفات گذار بر چرائي وأثيرعوامل ت

كه  ، پهلوي اولةدر طرح دعاوي ايران در دور بيروني آيد دو دسته عوامل دروني و به نظر مي

خاطر نشان شد يكي از مقاطعي بود كه طرح حاكميت ايران بر جزاير چنانچه پيش از اين نيز 

ساز  زمينه، خارجي و تركيب مهيا شدن شرايط داخلي و اند أثيرگذار بودهت، يافت فعال ةجلو

  . متعاقب آن اقدامات هر دو دولت گرديد و بريتانيا گوهاي ايران وگفت

  

  گذار داخلي أثيرعوامل ت

 ةتغيير آرايش صحن دولت جديد و وبه قدرت رسيدن  قاجاريه ناشي از سقوط حكومتتالطم

ايران با دنياي  تعامالت سازي به زودي بازتاب خود را در دگرگون، در ايران اجتماعي سياسي و

يك ديپلماسي متفاوت  ةرا در جهت ارائ يايران گامهاي سياست خارجي و خارج بر جاي گذاشت

  .يري نپائيدهر چند كه آن رويه د، داشتبا گذشته بر

 ةدر حوز، انفعاالت متفاوت ايران در آن دوره  فعل وةگذار داخلي كه زمينأثيرسه عامل ت  

  :از ديد اين پژوهش عبارتند از، آوردند سياست خارجي را فراهم

  مركزي اعمال حاكميت بر مرزها از سوي حكومت  ثر وؤلزوم كنترل م .الف

سبب شد كه آنها با ، رات خود در عصر مشروطيتانتظا آورده شدنبر  روشنفكري ازةس جامعأي

امر  همين و پذير انجام گيرد دولت مسئوليت ةاصالحات از باال به وسيل تلخكامي حاضر شوند

  . شد  رضاشاهةدر دور 18» منفعلةجامع ،دولت بزرگ«مدل  گيري منجر به شكل

كه ،  قاجاراغتشاش حاكم بر كشور در سالهاي پاياني حكومت مرج و هرج و، همچنين  

تعميق بخشيد سبب شد  و اشغال ايران در جنگ جهاني اول آن را شدت وقوع نهضت مشروطه و

، در ايران برقرار سازد امنيت را و متمركز ساخته قدرت را ةكه به وجود دولتي كه كانونهاي پراكند

  . نياز افتاد

 جزاير بر سواحل وغفلت از اعمال حاكميت ، شد هر قدر بر ناتواني قاجاريه افزوده مي  

مورد   و»مهري طرف بي«ساكنين مرزهاي جنوبي  فارس رو به فزوني مي گذاشت و ايراني خليج

  .گرفتند  قرار مي19»فراموشي«
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 و پذيري حكام اطاعت ، بين قدرتةرابط پاية ديرحكام خراجگذار جنوب از همان قاعد  

امير ، ي نمونه شيخ خزعلبرا كردند و تبعيت مي، سرپيچي حكومتگران محلي ،كسري قدرت

هاي   واليات ايران در واپسين دههخان بلوچ همانند ساير حكمرانان اياالت ودوست محمد

ن ماليات به حكومت مركزي طفره از داد و گريزي را گسترانيدهبساط تمركز، حكومت قاجار

   .از تسليم شدند ناگزير، حكومت مركزي قدرتي يافت اما همين كه، رفتند مي

، تركمن گريز عشاير مركزايالت و خلع سالح و سازي كه با آرام امنيت داخلي  نسبيمينأت  

 فراهم ساخت به مرزهاي جنوبي بخشي زمينه را جهت سامان، به وجود آمد ... و لر، عرب، كرد

 و به بحرين ر باسعيدوانتقال پايگاه دريايي از بند«در همين سالها از جمله  كه تحركات بريتانيا

آهنگ كلي آن  كه ضرب 20»از بوشهر به بحرين فارس انگليس در خليج  سياسيةقر نمايندم انتقال

  .ساخت تر مي ايران را مصمم، بود فارس بريتانيا در خليج در جهت تثبيت قدرت

 نويس تعبير مقاله به و انگليس كه از نظر ايران به تحريك حاكم بحرين همچنين كوششهاي  

جزيره  به تمام اهالي حاكم بحرين«مانند آنكه ، ورت مي گرفت ص21»بازي جديد«المتين  حبل

بحرين محسوب  از رعاياي هركس در بحرين متولد شود هذه السنه كه از تاريخ اعالن داده است

  .مصر مي ساخت بر مواضع نسبت به پايداري از پيش ايران را بيش» ...است

شيخ  شيخ محمد بن خليفه سماكه ر 1861در  براي مثال در سالهاي گذشته هربار ايران  

، نمود اعتراض مي، امضا كرد انگليس ةنمايند فليكس جونز را با قرار داد تحت الحمايگي بحرين

سالح  دزدان دريايي وقاچاقچيان وطرد برقراري نظم وامنيت اگر ايران قادر به «:كه شنيد پاسخ مي

  22.»آزاد كرده است يوپر خرج تكليف سنگيني انجام چنين دولت انگليس را از، باشد

به جاي آنها  و معين بر كنار حكام عرب بني، ش1300 ةدر همان اوايل سالهاي ده، اما  

بر  قدرت حكومت مركزي با هدف القاء و .منصوب شدند حكامي از جانب تهران انتخاب و

به  محمدعلي بلوردي كات پرستيبه سر هاي بوشهر  تنگسيري1304 تا 1302از ، مرزها دورترين

به نام  رسمي دولت  اولين بخشدار1304در حدود سال  «و قرار ساختند امنيت را برو قشم آمدند

  23».از تهران وارد قشم شد تنها يكه و، مسني بود كه مرد نسبتاً آشغاني
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 مالكيت ةباردعاوي خود در،  مورد بحث ماةدولت مركزي در دور، اي ة نانوشته قاعدةپاي بر  

بحرين وسرانجام جزاير تني وابوموسي را پس از متمركز ساختن ،  هنگامةجزير، بر بندر باسعيدو

  . طرح نمود، قدرت

 1309سال  تا آن اينكه مهديقلي خان هدايت به واقعيتي در خاطرات خود اشاره دارد  

، مت پهلوي اولة حكو تا نيم وقتي تقريبا24ً»از تحت نفوذ دولت بيرون بود تقريباً بلوچستان«

دولت ايران در نيم قرن گذشته دربلوچستان هيچ اقتداري «نيز اذعان نمايند كه  گليسگزارشگران ان

كه  چرا، از پيش معلوم است آنگاه تكليف سواحل وجزاير خليج فارس، 25»اعمال نكرده است

 فارس هاي جنوبي خليج بحرين كه دورترين جزيره در كرانه سرنوشت ةبارهدايت در، براي نمونه

مرور  تحت عنوان براي اينكه به كلي در فراموشي نرود و «:مي نويسد، ي باشدنسبت به ايران م

انگليسيها همان استدالل پيش ، اما«آمد  ميبه بحرين به عمل  در حقوق ايران  مذاكراتيدبايزمان ن

امنيت با انگليس ، را ندارد) فارس(وسايل ايجاد امنيت در خليج تا ايران «گفته را آوردند كه 

  26».باشد

ي نيروي دريايي هرقدر ياضطرار بود كه ايران در صدد برپا شايد در اثر همين تحقير و  

سفارش «و  آمددر اين دوره بر جزاير ايراني خليج فارس سواحل و جهت حفظ حقوق محدود

فارس بود  ة ناوهاي عظيم در خليجكه تنها دارند  بريتانياةواهم  و»ليا دادايتا مسلح را به شش كشتي

 از اقدامات دولت براي تكوين وتقويت نيروي دريايي زارشگران انگليس به سايرگ .گيختانرا بر

تعدادي قايق باري براي  كش و قايق يدكيك ، فانوس دريايي، خريد كشتي از ايتاليا «جمله

 باشگاه ورزشي  ريال براي مسافرخانه و800000وتصويب پلنگ وكشتي خدمت در خليج فارس

   .اشاره دارند 27»در محمرهافسران نيروي دريايي 

 ترتيب داد كه از 28»دفاع از بنادر خليج فارس«در سالهاي بعد ايران كوششهاي ديگري براي   

  . يها دور نماندچشم تيزبين بريتانياي

ورود «قدم به  در نخستين حكومت مركزي پرداخت و قدرت سازيايران به باز پس از آنكه  

 كه در گذشته امر شايعي بود كاري، اعتراض نمود 29»بادانآ كشتيهاي جنگي انگليس به محمره و

 »سوءتفاهم محض«چمبرلين آن را يك ، براي حاكميت بر بحرين مطرح كرد دعاوي خويش را و
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پذيرش طرحهاي ايران   و»مهمل«  ادعاي ايران را1929 در  بريتانياةهندرسن وزير خارج و ناميد

  . خواند 30»نابخردانه«را 

در  بريتانيا محسوس قدرت  برتريةبا مالحظ ايران در آن مقطع، هحاصل سخن آنك  

از سياست حداكثري خود در اعمال حاكميت بر بحرين كه  نابرابري قدرت ايران و بر فارس خليج

حاكميت خود بر ، اكتفا به يك سياست حداقلي با تا، ادعاي تاريخي براي آن داشت صرفنظر نمود

دارا ، »كنترل ترافيك دريايي«كه از اهميت به سزائي در  ر سازدابوموسي را برقرا تنب و جزاير

 از جزاير براي ايران 31سالح قاچاقچيان كاال و وخارج ساختن پايگاه، معادن خاك سرخ بودن

  .خوردار بودبر

 ةسكن، براساس گزارش كنسول انگليس در بوشهر،  اين پژوهشةدر سالهاي مورد مطالع  

ودر  به دو ايراني وسه بلوچ ودو عرب ابوموسي منحصر  دائميةسكن و ايراني تنب چهار خانوار

 به اظهار و  نفر مي رسيد50به   وتعداد عربهاي ابوموسي25به  تعداد عربهاي تنب زمستانها

  . تشكيل مي داد32نفر وجمعيت تنب را شصت را چهل كل جمعيت ابوموسي، تيمورتاش

، فارس خليج  ايرانيةجزير ترين ين جنوبيا به لحاظ جمعيت حفظ ابوموسي، به اين ترتيب  

 واز ديدگاه ارزش نفوسي براي ايران نداشته، 33عباس كيلومتري جنوب غربي بندر213 در واقع

با وجود آنكه در آن زمان هنوز  و آيد به شمار مي  بس مهميقة حل» دفاعيةدر زنجير «استراتژيك

آب آشاميدني  دو تنب وحتي در هر داستخراج نشده بو، در شرق ابوموسي ميدان نفتي مبارك

 از اهميت  خليج فارسةدر دهان» تكميل قوس دفاعي ايران«در   جزايرةاما مجموع، وجود نداشت

  .ابل انكاري براي ايران برخوردار بوده استقغير 

 به دليل  ابوموسيةجزير به بعد  ناصرالدين شاهةوحتي از دور در همان زمان در عين حال  

  . مند بود هم بهره، ة اقتصادياز جاذب 34دن خاك سرخمعا دارا بودن

  

  طلبي در سياست خارجي تجديدنظر. ب

  رخدادهاي تلخي كه در سالهاي پاياني قاجاريدر اثنا غرور ملي كه شدن دار  اثر جريحهبرايران 

  .اي را در سياست خارجي تعقيب مي كرد طلبانهنگاه تجديدنظر، كرد تجربه
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از خالل اوراق جرايد نو ، بيرون نگري ايران در روابط با دنيايباز ايه ستين نغمهنخ، شايد  

 سياسي ايران مربوط به اين وزارتخانه حيات «:كه بانگ بر آورده بودند كه  شنيده مي شد،خواه

را  دولت و ملت سياست ، تاريكةاين وزارتخان كاري بيتكليفي و بي. است )وزارت خارجه(

اصالح سياست  اصالح سياست است وبه  محتاج  اصالح ايرانقبل از هر، تتاريك ساخته اس

  35». اصالح وزارت خارجه نتواند شدةجز در ساي

 ةاراد بروز عالئق ناسيوناليسمي و اين پژوهش هوشياري نسبت به منافع ملي و ديدگاه از  

قوق  حة اعادةبارمله دراز ج گذار در بازنگري در سياست خارجيدو عامل تأثير، استقالل طلبي

  .برسواحل وجزاير ايراني خليج فارس بوده است ملي ايران

  

  هاي ملت خواهانه  بروز اشتياق. الف

،  بسازيم»نو «ودر واقع ملتي داشته باشيم پيشروئي و قدرتمند، كه بايد ملت يكپارچه اين انديشه

 سايهاندازي دولتهاي هم  دست.يب شدقتع هم پس از آن طرح و  سلطنت پهلوي وةهم در آستان

اين انتظار را از دولت ايجاد كرد كه براي رفع چنين تهديداتي بايد برعناصر ، ايران به مرزهاي

  .تحكيم بخش هويت ملي در درون مرزهاي ايران تاكيد كرد

  .تلقي مي كرد 36» ترقي ايرانةيگانه وسيل«تقويت عناصر ملي را ، ايرانشهر  

شاه  هنوز خودكامگي بر شخص رضاص در سالهاي نخست كهبه خصو، دولت پهلوي اول  

 كه در نشريات ي آرمانهاييهمت خود را مصروف اجرا،  تام نيافته بودةگيري غلب ة تصميمبر حوز

 ةتثبيت قدرت بهر لهاي آنان براي استقرار وآ  از ايده و.نموده بود، شد مدافع نوگرائي بيان مي

لذا   قرار گرفت و37خارجي بع داخلي ومورد اذعان منا» ايران نو «سرانجام ساختن و فراوان برد

  . مي دانستند38شرايط نوين شدن ايران ثر ازأرا مت انفعاالت كشور بسياري از فعل و

در پايداري ومقاومت در مقابل بيگانگان به ، گرايانه  خوي ملتنتيجه آنكه همين خلق و  

 1314 خرداد 1935/5مه 27 تايمز در ةبراي نمونه نشري، خصوص انگليسيها آشكار مي ساخت

به  در خليج فارس شناور وعالئم كشتيراني با وجود آنكه نيم قرن از برپائي چراغهاي، نويسد مي

مدعي گرديد «پديدار شده ايران » احساسات شديد مليت«ولي اكنون كه ، گذرد انگليس مي ةوسيل
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اي ساحلي شناخته  ايران بايد به ايرانيان واگذار گردد وحقوق ايران در آبهةكه چراغهاي كران

، كه براي كنترل بر خليج فارس ضرورت داشت خريد اين تجهيزات  براييگوهاي گفتو 39»شود

  .از طرف ايران صورت گرفت

را   خليج فارسةبارفيمابين در اختالفات ةبارنفس گفتگوهاي ايران با بريتانيا در، اساساً  

   .دانستايران   حقوقةبراي اعاد گرايانه توان نوعي كوشش ملت مي

  

  خواهي ة استقاللاراد

تيمورتاش اسير خودكامگي رضا شاه  سالها به ويژه پيش از آنكه اشخاصي چون ايران در طي اين

بريتانيا بر  گذارييرثأت و هاي بريتانيا وتعديل نفوذ طلبي ة خود را در جهت مهار زيادهاراد، شوند

، رسيد كه ايران سياست حداقلي  به نظر ميو .ايران معطوف ساخت در گيري تصميم فرايند

 خط مشي سياست خارجي ةلوحر بريتانيا بر مقدرات كشور را سر بيشتةسيطر پيشگيري از نفوذ و

قدرت بريتانيا در نزد شيوخ منطقه يا ايستادگي بر  ةدر صدد تضعيف اسطور و قرار داده بود

كه در آن موضوع » اد عموميدقرار« براي مثال ايران با انجام يك .آمده بودبر، خواستهاي ايران

تفكيك مسائل از  خواستار صراحت و ريتانيا مخالفت ورزيد وببا ، جزاير سه گانه هم آمده باشد

يتانيا كه قدرت بر» ناديده انگاري«در واقع   و40شيوخ گوهاي مستقيم باگفت خواهان  و.بود يكديگر

  .ديدگر، س افزوده مي شدارآن در خليج ف بر دامنه وعمق  مراتبهب

  .كرد ة سياست خارجي عمل ميخواهي در جايگاه نيروي محرك ة استقاللاراد  

جايگزين كردن پزشكهاي ايراني در ، جزاير سه گانه بحرين و ةدربار ي ايرانطرح ادعا  

همگي ، تصرف بندر باسعيدو در قشم و 41 انگليسة بنادر ايران به جاي خدمةقرنطين سيساتأت

فارس  گرائي بريتانيا در خليج ؤال بردن هژمونيكئي براي به زير سحكايت از كوشش هر چند بط

  .داشت
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  گرائي تيمورتاش عمل

 نمايندگي ايران در 1311 تا 1307عبدالحسن تيمورتاش در فاصله هاي سالهاي ، دربار وزير

از   مسائل فيمابين وةبار تا درسر رابرت كاليو را بر عهده داشت، با وزير مختار بريتانيا گوگفت

  .گو نمايدة جزاير سه گانه گفتبارجمله در

گوها تا زمان حيات او تاثير جدي گفت بر روند، رفتار او تصورات وآراء و برداشت ها و  

رهبران سياسي حكومتها به » تئوري پيوند « در42 جيمز روزناة نظريةچراكه بر پاي، برجاي گذاشت

 شخصيت ر متغيگيري دارند و صميماي در ت موقعيت ويژه،  مثل ايرانيخصوص در كشورهاي

  .گذار است فرايند سياستگذاري اثردر گيري بيش از ساير مدلهاي تصميم

هاي منحصر به فردي  ؤلفهكه داراي م جايگاه تيمورتاش، ر شخصيت نظر گرفتن متغيبا در  

 ر جهان خارج كه براي رفتار وعملكرد ايران ديهاي  زمينهدر جمع ديپلمات هاي ايراني بود و

   .آشكار مي شود، آفريد مي

هاي  ي مذاكرات با تيمورتاش به برخي از باورداشترابرت كاليو وزير مختار بريتانيا در اثنا  

نظر تيمورتاش را ،  خود براي سر آستين چمبرلينةدر گزارش محرمان براي نمونهو  او اشاره دارد

بلكه با تمام ،  تنها با همسايگان خودكه نه كند  ميمصالح سياسي ايران اقتضا ... :چنين مخابره كرد

ة كشورهاي پيشرفتة اگر ايران بخواهد خود را به پاي.. . داشته باشد روابط حسنه، كشورهاي دنيا

» ... گو نمايدحي همتراز با ساير ملل جهان گفتكه بتواند از سط باشد بايد در موقعيتي ساندجهان بر

قبول  «:نمايد فارس را به اين شرح گزارش مي خليجة بارة وزير دربار دردر گزارش ديگر عقيد و

ه نحو فارس تاكنون ب ريم اما چون منافع ايران در خليجقه داطدارم كه ما منافعي ويژه در اين من

  43».روشن گردد ست اين منافع به طور دقيق اعالم و ابهتر، كامل تشريح نشده

جوئي ايالت  ي در اثر مبارزه دولت پهلو كه1308س در سال در جريان شورش عشايري فار  

را متهم  ها تيمورتاش انگليسي،  عظيمي قرار گرفتةبا سياست عشايري دولت در مخاطر عشاير و

اين واقعيتي  «: بيان ديپلماتيك اظهار داشتبا  و44كرد قشقائي و شيان بختياريبا شور همدستي به

فارس  منازع بريتانيا در خليج حضور بالكه با توجه به(آشكار كه يك تشكيالت بسيار قوي است 
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زمام هدايت اين قاچاقچيان كه  )تشكيالتي به نيرومندي آنها نداشتي  آنها هيچ كشور ديگرجز

  45».رسانند در دست دارد  اسلحه به شورشيان جنوب ميدائماً

تصاحب جزاير سه گانه هيچ نفعي براي ايران ندارد جز ، در پاسخ كاليو كه اعتقاد داشت  

به  وحمل آنها قاچاق كاال هاي آنها را براي انباشتن ان مدعي است قاچاقچيان خليج فارسآنكه اير

دولت ايران قضيه را به  «:ة خود را چنين ابراز داشتعقيد، اند خاك ايران مورد استفاده قرار داده

 حرفش اين است كه اين ةكند بلكه عمد ها مجسم است تعبير نمينحوي كه در ذهن انگليسي

  46».به زور از طرف ديگران اشغال شده اند جزء الينفك ايران هستند وجزاير 

ن پايگاهي براي قاچاق استفاده از تنب به عنوا«آن باور بود كه شيخ شارجه  برهمچنين   

 اصل برابري«تيمورتاش از انگليسيها گاليه داشت كه چرا » ندارد نفعي ديگر در آنجا كند و مي

   .را نمي پذيرند 47»المللي از جمله محترم شدن قلمرو ايران  قوانين بيندولتها در برابر

فارس   عملي كه ايران را از مسائل خليج حاضر به انجام هر اقدامةتيمورتاش براي حل مسئل  

واگذاري ، بحرين به انگليسيها از فروش پيشنهادهاي مختلفي به اين مالحظه بود و، هاندبر

در  را ...، ابوموسي از شيخ شارجهةسال 50 ةاجار، بحرينمالكيت بر  ابوموسي در قبال شناسائي

 حاكميت ايران بر ةمسئل و خواست موضوع حل ناشده باقي بماند چه نمي،  مذاكرات دادياثنا

  .جزاير سه گانه به چالشي بر دستگاه ديپلماسي ايران تبديل شود

 ت دربار و پهلوي اول وزارةحقيقي قدرت در دور به دليل تفاوت ساختار حقوقي و  

را قائم  جائي كه او تا، داده بود اي را در گردش امور به خود اختصاص تيمورتاش سهم ارزنده

   .دانستند ة حقيقي مملكت ميكنند  ادارهشخص دوم و، مقام

بيني   به پاس جهانكارگردان سياست خارجي بودن و بخش و  الهامشار وبه اعتبار هوش سر  

ي بر ديپلماسي ايران در جريان اختالفات ايران بريتانيا بر جاي گذارأثيرنقش ت، وسيعي كه داشت

  .گذاشت

كه  جايگاه حقيقي تيمورتاش در ساختار قدرت همين قدر بايد گفت براي راهيابي به مقام و  

بلوشر وزير مختار آلمان در  دانست و  مي48» بزرگ براي شاهةذخير«را  بختياري او سردار اسعد



 

  

443   بررسي اختالفات ايران و بريتانيا بر سر جزاير تنب و ابوموسي در دورة پهلوي اول

 دانست كه در  به اختصار كسي ميجمهر زمان و را بوذرزاده او تقي، 49آمدكار هوشيار و را ايران او

   . سهمي در خور داشته است50آفريدن ايران جديد

 بحث ما ةبه داليلي كه از حيط و  به پايان رسيد1311انجام در آن درخشش سياسي سر، اما  

در   زندان شد وةروانپس از آن  خدمت معاف و از، به كلي خارج است به فرمان شاه ناسپاس

ة هوش سرشارش  با هم51»آميزاسرار «آمد وآن وزير كار، گذشت خواري درزندان به سختي و

 اي مانده سياستمداران در كشورهاي عقب«با مرگ خود تجربه كرد كه  افت ويناين واقعيت را در

  52.»بيني نمايند شوند بايد مخاطرات را پيش كه تحت حكومت استبدادي اداره مي

  

  گذارخارجيأثيرعوامل ت

قبال  الذكري كه در داخل ايران زمينه را براي دگرگوني مواضع ايران در  فوقشرايط گذشته از

دنيا  نيز در سطح منطقه و در همين زمان محيط خارجي ايران، حقوق مرزي خود فراهم نمود

ايران در ح حقوق هاي الزم براي طر  انگيزهدر جاي خود ، همين تغييرات كرده بود و تغييراتي

براي  كم دست اي اراده اختالف به ايرانر طول مذاكرات براي هم د  را فراهم كرد وفارس خليج

جوئي با  ارزهنوعي مب و اظهار مخالفت  بريتانيا وةطلبان  برابر خواستهاي زيادهپايداري در

  . شود اشاره ميآن عوامل كه در اين گفتار به اهم   بخشيدفارس خليج در ريتانياطلبي ب قدرت

  

   فارس خليجگرائي بريتانيا در   يكجانبه.1

هاي  پس از كشف حوزه اهميت آن در قرن بيستم و باز داراي اهميت بوده است از ديرفارس خليج

 .اي در آن به شدت رو به فزوني گذاشت  فرامنطقهاي و  رقابت قدرتهاي منطقهو نفتي غني

، برد را به كار مي» مركز مركز«زيباي  ير رسا وفارس تعب خليج  اهميتةيورديس فون لوهازن دربار

 فارس  خليجبه اين اعتبار و داند مركز آن مي  رافارس خليج و، چه او خاورميانه را مركز دنياي قديم

  .دانسته است 53»مركز مركز«را 
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 براي فارس خليجدر  قدرتهاي اروپائي اقتصادي، نظامي - رقابتهاي سياسيةهرقدر بر دامن  

 ة بس مهم در زنجيرة در جايگاه يك حلقفارس ، خليجافزوده شد بازرگاني سيطره بر راههاي

  .دفاعي استراتژيك از اهميت چشمگيري برخوردار گرديد

اقيانوس  و است طرف شرق با درياي عمان  دريايي هاللي شكلفارس خليجنظر طبيعي  از  

  . كيلومتر عرض دارد300 تا200بين   كيلومتر طول و1000وحدود ، هند ارتباط دارد

  به قرن هيجدهمفارس خليجي نخستين حضور استثماري نيروي دريايي بريتانيا در آبها  

چند ، اع اقتصادي كمپاني هند شرقيتتعقيب م مين وأگشت كه انگليس براي ت باز مي) 1775(

ميان  يچندي بعد در آشوبهاي برخاسته از تنازع جانشين .به بوشهر فرستادند كشتي نظامي

  . قشم را به پايگاه ناوگان خود تغيير چهره دادندةجزير انگليسيها، زند بازماندگان كريم خان

 ناتواني نظامي ايران دريايي و  سركوبي دزدادنةنيز به بهان، هاي نخست قرن نوزدهم در دهه  

  .ده گيرند را بر عهفارس خليجامنيت  مينأت ةكه وظيف از حسنعلي ميرزا فرمانفرما تعهد گرفتند

به موجب يك  1820 يعني در سالفارس،  خليج ةساز براي آيند سرانجام در سال سرنوشت  

الحمايگي   نوعي قرارداد تحتفارس خليجنوار جنوبي   يازده تن از شيوخ54»قرارداد صلح عمومي«

فقت موا سياسي و  دستورالعملهايياجرا و با بريتانيا منعقد كردند كه به موجب آن براي دريافت

براي  را بريتانيا مستمسكي همين موضوع و. تعهد سپردند، جواسم دزدان دريايي با سركوب

هاي آنها  در مناقشه خويش شيوخ تحت حمايت پشتيباني از دعاوي، جداساختن بحرين از ايران

  .هاي آتي قرار دادند با ايران در دهه

 1892، 1879، 1864، 1856ريتانيا در وقتي افزايش يافت كه ب نابرابري قدرت ايران با بريتانيا  

شيوخ را به خصوص در بخش  با قراردادهاي خود،  در قرن بيستم1902در  در قرن نوزدهم و

، شد  ناميده مي55»سواحل متصالح «كه)  مسندامةسواحل شبه جزير (فارس خليججنوب شرقي 

  .تمديد كرد

 تداوم حضور  ديگري برايةبهان، حقاچاق سال مقابله با تجارت برده و، نوزدهم  قرنةدر نيم  

شيوخ  امرا و قراردادهاي جديد با در اين زمينه نيز ويجاد كرد  افارس خليجنيروهاي بريتانيا در 

 1848اجار در محمد شاه ق راردادها با تعهدقبه  پاي ايران نيز چنانچه . منعقد نمودفارس خليج
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 ةاجاز «1851 سپس ناصرالدين شاه در وموران انگليسي باز شد أبه م ها مبني بر سپردن برده

 1857در  قراردادي كه، را واگذار نمود  براي مبارزه با تجارت برده56»بازرسي كشتيهاي تجار ايران

  .كيد دگرباره بر آن شدأديگري ت  در قرارداد1882در  تمديد و

در  نيتتداوم ام برقراري و انگليسيها بين حضور خود و بيستم در سرتاسر قرن نوزدهم و  

 ةباريران درناپذيري برقرار كرده بودند به طوري كه صرف دعاوي ا ة گسست رابطفارس خليج

  .رفت  از سوي ايران به شمار ميفارس خليجچالش طلبيدن مقاصد بريتانيا در  اي به گونه، جزاير

ي جنوب از سواحل كاال  نه تنها با قاچاقكه بريتانيا از سوي ايران متهم شد 1307سال  در  

را  ابوموسي جزاير تنب و قاچاقچيان عرب كه سبب شده نكرده است به ايران مقابلهفارس  خليج

 ةمسئل ةباربراي طرح دگر موضوع را دليلي همين و كنند انبار كاالهاي قاچاق استفاده به عنوان

ايران  يعالوه بر تكرار ادعا وؤثر بر آن از سوي ايران قرار داد م لزوم كنترل و جزاير بر حاكميت

ها  آنهم در كرانهاعتراض بريتانيا به اقدامات ايران براي مقابله با قاچاق كاال ، بر حاكميت بر جزاير

  . محل ترديد قرار دادحمايت از شيوخ را شديداً آبهاي ايران به اسم و

 شده ميان بريتانيا و هاي امضا از قرارداديهاي همين يادداشت اعتراضيه سبب ارسال نسخه  

  .ضد ايران شد  بر57شيوخ ةجويان تالفي در اقدامات بريتانيا دارندگي به عدم بازتهديد وشيوخ 

 از جزاير مورد مشخصاً  مورد بحث به قاچاق سالح از سواحل جنوبي وةايران در دور  

 ةاسلح هزارها قبضه تفنگ و«آن بود كه آنها  بر سازي بريتانيا اعتراض داشت و  با زمينهمناقشه

مسلح  براي تجهيز و نگانبيگا وفادار به اي  عشيره ايلي ويامرا و  خوانينةه وسيلب 58»آتشين

  .شود وارد مي مركزي عليه دولت عشاير ايالت و نمودن

از  كه صرف گرفتن سالح داد نويس حبل المتين به نظاميها هشدار مي در اين زمان مقاله  

وردن اسلحه آچاق به دست طريق قابه «چه  كافي نيست جنوب ايران ايه عشيره اشرار ايلي و

  .گرداندسازي امنيت را به ايران باز يگري از جمله راهبايد با تدبير د  و59»براي آنها دشوار نيست

 سازي  بريتانيا را به زمينهكه شخص اخير تلويحاً به تيمورتاش، ن سوي در تهران كاليو آاز  

اد كه اگر ايران مدارك قابل قبولي در د وعده مي،  متهم نموده بودفارس خليجقاچاق سالح در 
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 60موران دولتي ايرانأبا م با نهايت اشتياق، اثبات قاچاق اسلحه از پايگاه جزاير به ايران ارائه دهد

  .در اين زمينه همكاري خواهد كرد

 تحت آموزش نيروي دريايي تقويت نيروي سالهاي بعد اقدام به دولت پهلوي اول در  

كشتي مسلح براي مقابله  چند«وحتي نيروي دريايي كوچكي را متشكل از  تدريايي ايتاليا پرداخ

  .  ترتيب داد61»فارس خليجكاال در  با قاچاق

 فارس خليجبر اهميت فارس،  خليجهاي نفتي وسيع در كشورهاي ساحلي  با كشف حوزه  

 حفظ امنيت  برايامرا و بريتانيا در تكاپوي عقد قرارداد با شيوخ،  در آغاز قرن بيستم.افزوده شد

در بوشهر با شيخ ليس گ سرپرسي سايكس كنسول ان1909 در افتاد و مشخصاً خطوط نفت

مخازن براي   انبار و،ايجاد پااليشگاه و  نفتةدادي جهت دريافت حق عبور لولخزعل قرار

  .شركت نفت را در اراضي شيخ از او گرفت

با   و1930با بحرين در ، 1925راق در از دارسي از ايران با عيانگليسيها پس از گرفتن امت  

 تا پيش از به پايان 1939ابوظبي در   و1937با عمان در   و1935در  با قطر، 1934كويت در 

  محوري وةلفؤبه م نفتفارس،  خليجبدينسان در مهندسي نوين   و.اخذ كرد، رسيدن قرن بيستم

جزترين مو مهديقلي هدايت در .تبديل شدفارس،  خليجانگلستان در  در سياستگذاري گذارتاثير

به مرور دولت  «ترا با عبارفارس  خليجبريتانيا در  گذاري منطقه اي كالم جايگاه نفت در سياست

 62»در حفظ آن طپش قلب دارد و برد  سهام كمپاني خريداري نموده اينك سهم شير ميانگليس از

  .توصيف نموده است

ه انگليسيها ناچار از تعديل  ك1917 اكتبر وقوع انقالب جنگ جهاني اول و اما بعد از  

چنين پنداشتند كه با روي كار آوردن دولت نظامي در ،  شدندفارس خليجهاي خود در نيرو

 قادر به حفظ منافع در 63افزون بر اعمال سياست سد نفوذ، همسايگي شوروي در ايران

  . خواهند بودفارس خليج

طرح دعاوي  و با بريتانيا  براي حل اختالقاتبا اقدامات ديپلماتيك اما وقتي تيمورتاش  

چنين به نظر آمد كه تصورات ، به انگليسيها فشار آوردفارس  خليجدر  دست رفته  حقوق ازةدربار
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آنان بنياد محكمي نداشته است ونتوانستند چنانچه دلخواه خود بود از موقعيت استثنائي بريتانيا 

  .كافي را ببرند زم و الةبهر،  فعاليتهاي استثماريةبراي توسع

هاي نظامي در   پايگاهاستقرار بنادر و  و64سوي ديگر كنترل بريتانيا بر خطوط هوايي از  

ايران را بر آن داشت كه دست كم ، فارس خليجايران در  به مخاطره افكندن نفوذ وفارس،  خليج

ايران پس از كنترل چه ،  را به چالش طلبدفارس خليجدر  گرائي بريتانيا يكجانبه با طرح دعاوي

 كامل ةدر محاصر خود رافارس،  خليجكوشش براي تاراندن رقبا در  عراق و، بريتانيا بر هندوستان

  .ديد هاي بريتانيا در مرزهاي جنوبي مينيرو

  

  ايران  تحريكات بريتانيا در برآشفتن شيوخ برضد .2

توصيف » آور شرم«س انگليس  مجلة كه حتي از ديد نمايندفارس خليجمونيك گرائي بريتانيا درهژ

، ساخت تر مي  مصمم سرسخت وفارس خليججوئي با مدعيان قدرت در   براي مواجههآنان را، شد

ة ديگري كه جز خط مشي بريتانيا در آن اراد  را ملك آزادي مي پنداشتندفارس خليجچه آنها 

ا اقتدارترين شيوخ  از ب65با شيخ خزعل پيماني  همو  همدستيةتجرب گري نداشت و امكان جلوه

 با دعاوي احتمالي دتوانن مي پيماني با شيوخ عرب ر را در آنان پديد آورد كه با هممنطقه اين تصو

  .ايران به مخالفت برخيزند

نيروي دريايي « بارها به ايران اخطار كردند م1905همان سال  از ده دم قرن بيستم ويدر سپ  

  66.»ه در حاكميت جزاير مقابله كنندبريتانيا دستور دارد كه با هرگونه مداخل

 ملي از رابرت كاليوعنيز لرد كاشندون طي دستورال، اول  پهلويةسالها بعد در دور  

اين منطقه حمايت از  در سياست بريتانيا«خواهد استراتژي بريتانيا به تيمورتاش يادآور شود كه  مي

 تواند امتيازاتي براي ايران در ا نمي به همين دليل بريتانيو مقابل دولت ايران است در شيوخ عرب

خاطرنشان ساختند كه به   بعديةهاي متبادل  حتي در يادداشتو«ابوموسي قائل شود  جزاير تنب و

ابوموسي به   وبمانع از اشغال جزاير تن 67»به كار بردن قواي مسلح«هر قيمتي شده حتي به بهاي 

  . ايران شوندةوسيل
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در قالب ادراكي دولتمردان  يا نستنداتو داد كه آنان نمي شان مي انگليس نةگرايان رفتار سلطه  

 خارجي ةسلط  رهائي ازةاراد، خالف روزگار قاجار بركه  جديدةكه با شرايط دور گنجيد آنان نمي

 بر و ورزيدند گرائي خود ابرام مي  همچنان بر موضع هژمونيكانطباق دهد و، به وجود آمده بود

 و تداوم رفتار متفرعنانه قبل و هاي جاي مانده از دهه ياسي برصواب ساعتبار عادتهاي نا

  .ورزيدند استقالل ايران اصرار مي انگاري ناديده

 همين قاعده حداقل يازده بار انگليسيها فقط با ادعاي مالكيت ايران بر بحرين كه خود ةبر پاي  

  .مخالفت ورزيدند، دانستند  آن مي68را قدرت محافظ

 برپائي پرچم در جزاير س الخيمه را در طرح ادعاي مالكيت وأر ه وبارها شيوخ شارج  

ايران را تهديد به فرستادن ناو جنگي براي  حتي از آن فراتر رفته و تهييج نمود و شويق وتگانه  سه

ان از ارجاع مسئله به حكميت همزمان از انصراف اير و ند مي نمود69»دفاع از حقوق شيخ شارجه«

  .يستادندا اي باز نمي لحظه

بود كه  اقدامات دولت بريتانيا فشاري وة پادر نتيج«شدند كه   ميآوربه شيخ شارجه يادبارها   

ها حاال بر جزيره مستولي بودند ودست شيخ  وگرنه ايراني، پرچم ايران از ابوموسي برافراشته شد

كرد پرچم  ي نمي كه براي انگليسيها تفاوتآمد چنين برمي از سير وقايع«به هيچ چيزي بند نبود 

يا  يا شيخ دوبي) به نصب پرچم در تنب نشان نمي دادكه اين يكي تمايلي ( س الخيمهأشيخ ر

 پشتيباني از حقوق شيوخ تحت ةمهم آن بود كه به بهان، افراشته شودبر جزيره بر شيخ شارجه

، كرد ميهاي ارضي ايران تلقي  طلبي  به ويژه آنچه جاهفارس خليجامور  در، حمايت بريتانيا

  .دستاويزي براي فشار به ايران داشته باشد

 ةبريتانيا به نمايند ة وزارت خارج1900اول نوامبر  مبناي استنباط ما يادداشتي است كه در  

به رغم آنكه ما  ...  تنب همواره مورد ترديد بوده استةمالكيت جزير«كه  آن كشور نوشت سياسي

ايم   برابر ايران اين موضع را داشتهايم همواره در كردهن ييدأمورد تنب ت  الخيمه را درأسادعاي ر

  .»بوده است 70»قواسم« ةسيري متعلق به قبيل كه تنب و

 رسمي لرد ساليسبوري در ةنام  و1886سال   ايران درةتيمورتاش نقش به همين دليل وقتي  

ر سه گانه از  را به عنوان سند به رسميت شناختن دعاوي مالكيت ايران بر جزاي1888  ژوئن12
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 اسناد مذكور كافي نيست :به شدت سرسختي نشان داد كه  بريتانياةنمايند، سوي انگليسيها ارائه داد

كه در آن موقع  نه ثابت مي كند و كند را مخدوش مي افزود اين اسناد نه اعتبار ادعاي اعراب و

ة بريتانيائيها مناقشي ن ابتدااز هما 71.»مالكيت دولت ايران را به رسميت شناخته است دولت بريتانيا

افراشتن پرچم در جزاير تنب به ايران حق تقدم گرفتند كه شيخ شارجه در بر طرف شيخ را مي

   . به سود شيخ تاكيد مي ورزيدند»مرور زمان«بر عامل  و، داشته است

 به 1928از  با وزير در بار ايران تيمورتاش مذاكرات وزير مختار بريتانيا كاليو، مجتهدزاده  

به نفع  راه حل حقوقي«بعد را كوششي از سوي بريتانيا براي سوق دادن روند مذاكره به سوي 

  . دانسته است»راس الخيمه و شيوخ شارجه

اين دوره از منظر اين پژوهش رخداد بزرگ  1313 /1934 وقتي در اثر فشار ايران در حتي  

هيچ  بي، الخيمه به وقوع پيوستس أخ راسترداد كوتاه مدت تنب بزرگ به ايران از سوي شي، يعني

كه ايران به ،  حتي در سالهاي بعدو  دانستند72»ايرانيان  شيخ وةدسيس«درنگي انگليسيها آن را 

اين چنين در مقام توجيه ، كرد زمان مورد ادعاي امارات را رد مي اصل مرور ،استناد آن واقعه

 را 73 چراغ دريايي تنبة بريتانيا بوده كه اجارآمدند كه اقدام شيخ تاكتيكي براي برآشفته ساختنبر

ة بريتانيا از جويان هاي مداخله  به اين ترتيب جانبداري.است  الخيمه نپرداخته بودهأسبه شيخ ر

ة جزاير سه گانه به شمار بار درگوهاي ايران با بريتانيا روند گفتگذار بر طرح وعوامل تاثير

  .رفت مي

 

    جزاير سه گانهةبار بريتانيا درران وبررسي علل ناكامي مذاكرات اي

 در نهايت اما،  پهلوي اول صورت گرفتة كه براي حل مسائل جزاير در دوريتالشهايوجود  با

مناقشه پس از  و بست مواجه شد ة مالكيت ايران بر جزاير با بن مسئلةبارمذاكرات طرفين در

عربي ادامه يافت و نه تنها در مذاكرات  ةامارات متحد خروج بريتانيا از خليج فارس مابين ايران و

بين   نفتة موفق به حل ديپلماتيك مناقش، بعد ايران از طريق مذاكرهةكه چند ده،  جزايرةدربار

 فرجام تلخي بر كوششهاي سياسي  نظامية مرداد در جايگاه شيو28 يكودتا بريتانيا نشد و ايران و

 مذاكرات ةآن زمان از تجرب ولتمردان ايران درچنين به نظر مي آيد اگر د و ايران برجاي گذاشت
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بار  همان نارسائيها، بودند  رضاشاه درسهاي الزم را آموختهةناموفق تيمورتاش با كاليو در دور

 الزم را ةگوهاي ايران با قدرت هاي بزرگ بهرة گفتاگر امروز ايران از تجرب شد و ديگر تكرار نمي

ناگزير از ، از مذاكره براي احقاق حقوق ايران خواهد بوداي كه ناگزير   آيندهدر حال و نبرد و

 ةبارأملي درگفتار به ت پايان اين ةبه همين مالحظ . تاريخي خواهد شدةشوندة الگوهاي تكرارتجرب

  .اختصاص داده شده است  جزايرةمذاكرات دربار علل ناكامي

را بتوان در موارد زير ات عوامل ناكامي مذاكر ترين علل و رسد به اختصار مهم به نظر مي  

  :برشمرد

  تعارض اهداف و منافع طرفين  .1

 راه حلي از طريق مذاكره را با پيچيدگي روبرو  در گام نخست امكان موفقيت يافتنآنچه

 اند هاي استراتژيك ايران مخالف بوده با قابليت مثل بريتانيا هاي يزرگي درتساخت آن بود كه ق مي

 تعقيب سياست  انحصاري خود وة تبديل خليج فارس به منطقو در حاليكه بريتانيا درصدد

از » سازيسياست رها «و ايران خود را محور قدرت در خليج فارس مي دانست، گرائي بود جنوب

  . خود قرار داده بودةست در همين زمان سرلوحة بريتانيا را درسيطر فشار و

  

  دن فضاي مذاكرات ومبهم ب .2

گوهاي سياسي رطهاي اساسي در تضمين موفقيت گفتاز پيش ش روشن بودن فضاي مذاكرات كه

 ةشيوخ به عالو ورزي طمع، ايران اي با نبود همدلي منطقه،  مذاكرات رعايت نشدياثنا در، است

فضاي مذاكرات را با ، عملكرد حكومت مركزي نسبت به مردم جزاير در طي ساليان دراز سوء

، گريبه كار كار ليس از حكومت محافظهحكومت انگافزون بر آن تغيير  ابهام روبرو ساخته و

  .كرد ال بودن محيط بيروني را تشديد ميسي

شمار ديگري كه  عين حال با مسائل پركه در  جزايرةبار درپيچيدگي مذاكرات دشواري و  

شد كه دو كشور به وضوح به  در هم آميخته بود مانع از آن ميبريتانيا بود  موضوع اختالف ايران و

  .يابند د با يكديگر آگاهي مي منافع خوتعارض
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  هاي انگليس كارشكني. 3

در بريتانيا  اي قاطع نبود اراده، كرد آنچه بر روند گفتگو به تلخي سنگيني مي،  مذاكراتيدر اثنا

چنانچه ستانديش ، بود وآنها بيشتر به ختم مسئله دلبستگي نشان مي دادندبراي حل نهايي موضوع 

 عدم ورود به موضوعات«كه عبارت است از  دارد ي انگليسي پرده برميديپلماسباره از يك  در اين

بريتانيا  در واقع 74»اند  تا زماني كه مطرح نشدهدهي به پرسشهاي مورد نظر  عدم پاسخپيچيده و

 .در روند مذاكرات به زيان ايران اختالل نمايد در پيش گرفتن سياست ابهام مرزي داد با ترجيح مي

بازدارندگي  كم در موارد زير با كارشكني مداوم در مسير تحقق اهداف ايران  دستانگليسيها

  : نمودند

  ؛75 پيشنهادات نامعقول به ايرانةارائ. الف

   ؛شيوخ  مستقيم بين ايران وةاختالل در مذاكر. ب

   ؛جانبداري شديد از شيوخ مخالفت سرسختانه با دعاوي ايران و. ج

بر دولتمردان ايران براي رها  سازي فشارعمال سياست حداكثرا و زورتهديد ايران به توسل به . د

   .كردن ميدان به سود بريتانيا

  

  كنندگان ايراني  هاي مذاكره  كاستي.4

 مذاكرات درگير مشكالتي شد كه در نهايت مانع از كاميابي ايران يرسد كه ايران در اثنا ميبه نظر 

  :راه گفتگو شدبه ايران از  در استرداد جزاير سه گانه

   ايران ةبينان الف تصورات خوش

 مشخصاً براي مثال ايران و،  ايران صورت واقعيت به خود نگرفتهاي ذهني  معادلهيك از هيچ

همچون زمان انتقال قدرت از قاجاريه به  كرد كه بار ديگر  بيهوده تصور مي76شخص رضاشاه

كه انگليسيها  عشاير قابله با ايالت وبريتانيا در م يا برخورداري از حمايت نسبي، 77پهلوي

هي انگليسيها شانسي همرا  از خوش78»دانستند آن دولت در آن زمينه را ضروري ميپشتيباني از «

تيك بريتانيائي كه از سوي از اين اصل ديپلما و، خوردار خواهد شدبراي تحقق اهداف بر
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، دشمن ابدي ندارد نگليس دوست وا«: غفلت نمود كه، شد انگليس به آن عمل مي كنندگان مذاكره

  ».انگلستان منافع ابدي دارد

 سالهاي پس از ة نسبي در فاصلاي هكه به گون پنداشت كه قدرت بريتانيا همچنين ايران مي  

 مناسب تاريخي را »آن «و دچار تزلزل شده است، هاني اول رو به كاستي گذاشته بودجنگ ج

  .فراهم نموده است  به انگليسيهابراي ايران در جهت طرح دعاوي وضربه زدن

فايده خواهد   زودي بريتانياي كبير يك منبع بيبه «:جهت گمان مي كرد كه رضاشاه بي  

  79».شد

  نابرابري قدرت . ب

خواست   نميو كرد سنگ انگليسيها قلمداد مي  هم مذاكرات ايران را همطراز ويتيمورتاش در اثنا

 و بندي قدرت در دنيا برابر نبود و كشور به لحاظ ردهعيت د موقتوانست باوركند كه اساساً يا نمي

منافع ملي ايران  راهبرد اساسي در كه حفظ امنيت آن فارس به ويژه در خليج همين نابرابري قدرت

از موضعي نابرابر در  و شد كه با ترشروئي ايران ناگزير مي و گذاشت بر روند گفتگو اثر مي، بود

   .ش از پيش روشن بودليف لذا تكمذاكره شركت كند و

گوئي هر گفت از اساس  انگليسةمنشان آقارفتار متكبرانه و گرائي و نفرت شديد از هژمونيك  

 در توان را مي  آشكار اين نفرتةنمون .نمود محكوم به شكست مي ئيكنندگان بريتانيا با مذاكره را

توليد را محدود «شد كه  مي بريتانيا متهم گرفت و ت مداومي كه از شركت نفت صورت ميانتقادا

  .مشاهده كرد 80»رود را نقض كرده است ده و وفاداري كه از آن انتظار ميدولت ايران را فريب دا و

 حقيقياينكه در ساختار حقوقي و  به دليل، المللي رضاشاه از اوضاع بين آگاهيهايبه عالوه نا  

 شگرانگزار، موثر بوده است اتدر شكست مذاكر، داشت اي بر تصميمات كننده قدرت اثر تعيين

شاه هنوز ، است رضاشاه شود او منجر به عمل مي ةتنها شخصي كه عقيد«انگليسي بر آن بودند 

 ،هاي رسميشاه به استثناي ديدار «:شدند كه ة او يادآور ميبار همچنين در81»مسئول است تنها منبع

 شاه.. . كند  با آنها صحبت نميو يندب هرگز نمايندگان خارجي را نمي ،عزيمت نهايي و ورود اوليه

ادامه  اي در مطبوعات خارجي كه چاپلوسانه نيست اش نسبت هر اشاره به حساسيت بيمارگونه

  مذاكره ايفا كرده وةاممي كه در بركناري تيمورتاش از ادلذا رضاشاه چه به دليل سه 82».دهد مي
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 نه فرد مناسبي را جايگزين  داشته وچه به خاطر آنكه نه خود آگاهي موثر از رخدادهاي جهاني

اي را ايفا  صول مقصود از راه مذاكره نقش بازدارندهدر عدم موفقيت ايران در ح، تاش كردهتيمور

   .نموده است

   قدرت در ايرانةبركناري تيمورتاش از صحن .ج

 اين مبحث خارج ةايران كه از حيط  قدرت درةعرص از چرائي بركناري تيمورتاشصرفنظر از 

اختالل اساسي ، انگيز تيمورتاش  سپس مرگ شگفتيد كه دور نمودن وآ چنين به نظر مي، است

جاد اي، شد ايران هدايت مي به نمايندگي از در روند مذاكراتي كه بيشتر يك تنه از سوي تيمورتاش

راوان مصاديق ف و هاي شديد ه ويژه در بين ايرانيها كه زمينهگاه را بنموده باشد همين امر اين ديد

ئيها در به حاشيه كه بريتانيا بخشد ة خارجي در امور ايران دارند را قوت ميبراي پذيرش مداخل

   .اند  بلكه سناريست آن بودهو نفع قدرت ذيزار راندن وزير در با

، برانگيز باشد تواند تامل مي هاي گزارشگران انگليس به چرائي سقوط تيمورتاش برخي اشاره  

كنترل مقامات . .. «:دهند گزارش مي تيمورتاش گذراني ه افراط در خوشبآنان پس از اشاره 

 در 83».واگذار شده زاده مثل تقي به رقبايش و او خارج شده از دست انگليس ايران و شركت نفت

 به خاطر ممكن است دليل واقعي سقوط تيمورتاش «:نويسند مي گزارش ديگري در همين باره

شركت  ملي و امور بانك و باشد كه هيچ وزيري الزم نمي دهد  ميكه نشان باالي او باشد ةاراد

  84.»اي بيش نبود بهانه انگليس نفت ايران و

 تيمورتاش را كه معاصران داخلي و، ستانديش عضو انجمن سلطنتي جغرافياي بريتانيا  

شايد ،  شخصيتةهمين تخطئ خواند و ساده دل مي، ستودند  درايت او را ميهوش و خارجي

فارس و  ة ژئو استراتژيك خليج او از هوشياري تيمورتاش نسبت به منافع ايران در منطقةدلهرعمق 

  .تيمورتاش را نشان دهد ستيزي انگليس

  

  نتيجه

 ضعف حكومت مركزي هاي دهد كه ايران به خصوص در دوره ميهاي اين تحقيق نشان  يافته

 دچار و ماند خويش باز مي منافع تعقيب حقوق و از طرح و مانند اواخر حكومت قاجاريه
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دولتمردان ، ش متمركزختار قدرت ترميم وة مورد بحث كه سا دورياما در ابتدا، شد استيصال مي

 براي ساماندهي روابط با شوروي و مدهآويژه تيمورتاش بر آن شدند از فرصت به وجود   بهو

   .ه عمل آورندطلبي آنها در آتيه ممانعت ب كم از زياده  دستبريتانيا بهره جويند و

  : عوامل داخلي مانند اي از علل و به نظر مي آيد فراهم شدن پاره  

   ؛از سوي حكومت مركزي اعمال حاكميت بر مرزها و لزوم كنترل موثر. الف

   ؛هاي بريتانيا طلبي و ارادة مقابله با برتري بازنگري ايران در سياست خارجي. ب

  .تيمورتاش پراگماتيست بودن وزير دربار. ج

  :عالوه برخي از شرايط خارجي مانندبه   

   ؛فارس خليج ژئو استراتژيك ةمنطق گرائي بريتانيا در  يكجانبه.الف

  .يرانريتانيا در بر آشفتن شيوخ عليه اتهييجات ب. ب

  تنب كوچك وة جزاير سه گانةباردر عاوي ايران زمينه را براي طرح حقوق و، در آن زمان  

 ابوموسي جزاير تنب و ةشدن مسئل  مذاكره در هم تنيدهياما در اثنا، دابوموسي فراهم كر و بزرگ

بي ناهمگون از موضوع مورد زيا ارو به خصوص در خليج فارس هاي دو كشور با ساير اختالف

شد كه درك درستي از  كه در نهايت به رضاشاه ختم مي گيري مذاكره، ناكارآمدي جريان تصميم

 قدرت در اوج رفع اختالف با بريتانيا آن ةناري تيمورتاش از صحنبا برك الملل نداشت و نظام بين

 اي براي حل يك بار و كه نشان دادند اراده كارشكني انگليسيها در خالل مذاكرات و، را نشان داد

حل سياسي  به راه توسل  پهلوي ازةدر دور در عمل ايران را، مسئلة جزاير را ندارند براي هميشه

   .بازداشت

در  در خليج فارس اي نظام نوين منطقه كه مهندسي دهد تايج اين تحقيق نشان مين نهمچني  

ة پهلوي انطباق دارد با دور  سالهاي آن باةكه عمد دوم ميان دو جنگ جهاني اول و ةفاصل

ترسيم مهندسي نوين  ثر درؤايران مشاركتي مو  خورد بريتانيا رقم نفوذ انحصاري گرائي و يكجانبه

به  جزاير ايراني خليج فارس كه بريتانيا آن را ةباردر طرح دعاوي تنها با و يافتن در خليج فارس

و در واقع  طلبي بريتانيا را به چالش طلبيد يبرتر، دانست شيوخ تحت حمايت خويش متعلق مي

  .خواني باقي ماند طلبي و نوعي مخالف مبارزه،  مذاكرهةطرح دعاوي ايران در حد چند دور
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مين امنيت أت و نفوذ خود حضور و بين، ها ناپذيري در طول دهه ة گسسترابطبريتانيا بارها   

كه اگر خود كشورها  ورزيد مبادرت مي بارها به نمايش قدرت در خليج فارس برقرار كرده بود و

  . كنند تاقانه خليج فارس را ترك ميآنها مش، رقراري امنيت در خليج فارس باشندقادر به ب

 مذاكره ةن از ابرام بر مواضع خود به خصوص با فرو غلتيدن در واقعپس از تيمورتاش ايرا  

  .دست كشيد، رارداد دارسيقبراي لغو 
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