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  چکیده
 آفرینـی   قـش نبا تشکیل دولت پهلوی و تالش برای افـزایش          

 اسـتراتژیک   ۀتقابل میان ایران و انگلستان در حـوز       ،  ای منطقه
استعمار انگلستان که . خلیج فارس و دریای عمان تشدید گشت      

ـ   ت حضور طوالنی مـدّ    به علّ  ، ت بالمنـازع سیاسـی    ت و حاکمیّ
خـصوص منـاطق      ه این آبراه ب   اقتصادی و نظامی بر تمامی پهنۀ     

رپرسـتی خـود را مـشروع        نظارت و س    حقّ ، هرمز ۀجنوبی تنگ 
تالش ممتد و فراگیر پنهان و آشکاری را به منظـور           ،  دانست یم

 ،براساس این فرآیند  . دانجام دا  خود بر منطقه     یاستمرار استیال 
های قدرت لنـدن      تضعیف پایه  ۀگیری دولت ایران به منزل     قدرت

 بررسـی   ،هدف از این پـژوهش    . شد  میدر خلیج فارس شمرده     
ـ     کات سیاسی و    تحرّ  خلـیج فـارس  در       ۀنظامی ایـران در منطق

بـر   .اسـت گیری انگلستان    چگونگی موضع   و اوّلدوران پهلوی   
 ،هـای انگلـستان    کات مذکور با وجود کارشکنی     تحرّ ،این اساس 

نظامی ایران در    اقتصادی و ،  فرینی سیاسی آ   نقش ۀموجب توسع 
  . استراتژیک گردیداین حوزۀ

  
، ای کـات منطقـه   تحرّ،  لپهلـوی اوّ  ،  خلیج فارس  :ها  کلیدواژه
  .انگلستان
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  مهمقدّ
 ارسال سفرا و مراسالت آغاز به صورت ، ایلخانان مغولروابط ایران و انگلستان از دورۀ

هـای   این تکاپوهای آغازین با وجـود آنکـه ناپایـدار و بـدون هدفمنـدی و نگـرش         . گشت
نقـش  ،  ب دو سرزمین   روابط پرفراز و نشی    یۀاوّلهای   گذاری شالوده  در بنیان ،  ت بود درازمدّ

  .ای را ایفا نمود برجسته
روابط دو کـشور بـه     ،  متقارنی  های کوچک محلّ   با فروپاشی ایلخانان و ظهور حکومت     

روابط میان ایران و انگلستان با هدف       ) ه771ـ906(با ظهور تیموریان    . رکود کامل رسید  
ـ مبارزه با دشمن مشترک ـ ترکان عثمانی   ـ       ژه پـس از  ویـ   ه تجدیـد حیـات یافـت کـه ب

بـا   .نمود بیشتری یافـت ،  )م1402( در نبرد انقوره     ایلدرم بایزید  بر سلطان    تیمورپیروزی  
 نوینی از رونـق     ۀ مرحل ،بینما اقتصادی و نظامی فی   ،  روابط سیاسی ،  تشکیل دولت صفویه  
 خلـیج فـارس و دریـای        ۀ انگلـستان در منطقـ     ۀجانب کات همه تحرّ. و نوزایی را طی نمود    

  .ریج از این دوران شکل گرفتعمان نیز به تد
 East India)کمپـانی هنـد شـرقی     و(Muscovy company)شـرکت تجـاری مـسکوی   

company)   در ـ   اوّل ملکه الیزابت    ه1009،  م1600 دسامبر 31تأسیس براساس فرمان    ـ
 ء اساسی ایفا  ینقش،  های دریایی جنوب آن    آفرینی انگلستان در ایران و حوزه       نقش ۀتوسع

  .نمودند
، وری پرتغـال  ی و تقابـل میـان انگلـستان و امپراتـ           نیروی دریایی ایـران صـفو      ضعف

 خلیج فـارس و دریـای       جانبۀ دولت لندن در منطقۀ      همه آفرینی  نقشساز گسترش    زمینه
  . عمان گردید

 کمپانی هند شرقی انگلیس به حمایت از عناصر وابـسته بـه             ،مقارن با حمالت افاغنه   
امری که نشانگر توجه عمیق سیاستمداران انگلـستان        ،  ودافاغنه در خلیج فارس اقدام نم     
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 خلیج فارس و دریـای عمـان         در منطقۀ  به حفظ منافع اقتصادی و نظامی و جایگاه خود        
  .ت مردمی آنان در ایران بودمیزان مشروعیّ، ها بدون توجه به تغییر حکومت

انگلستان سیاست و نقش اساسی     ،   افشاریه با وجود گسترش روابط اقتصادی      ۀدر دور 
در عدم دسترسی ایران به ناوگان نظامی و تأسیس نیروی دریایی قدرتمنـد بـه صـورت                  

گیری نیروی دریایی کـه      مخالفت دولت لندن با شکل    . نمود یافت صریح و کامالً آشکاری     
 خلیج فـارس    ۀاقتصادی و سیاسی ایران در منطق     ،  ت نظامی سبب تثبیت قدرت و حاکمیّ    

خـشی از سیاسـت راهبـردی اسـتعمار انگـستان بـا هـدف               ب،  گردیـد  و دریای عمان مـی    
. ران بـود  ایـ  دریایی استراتژیک و به حاشیه راندن و انـزوای           سازی آن در این حوزۀ     ناتوان

 خلیج  ۀمنطقدر  های نابودکننده که بخش مهمی از تکاپوهای انگلستان را           این کارشکنی 
ـ             هـای ایـران شـامل       تت و حکومـ   فارس و دریای عمان علیه منافع و حقـوق قـانونی ملّ

نبـرد قـدرت میـان جانـشینان         .ت پیگیـری شـد    یّ معاصر بـا جـدّ     های  ه تا دور  ،گشت می
در عدم تمرکز سیاسی و نظـامی شـدید         موجب  ،  اودر دوران پس از مرگ      خان زند       کریم

و آن  نمود   قشم را اشغال     ۀجزیر،  انگلستان با استفاده از این شرایط پریشان       .ایران گشت 
  .تبدیل کردهای ناوگان نظامی خود در خلیج فارس  ترین پایگاه عمدهرا به یکی از 

اس در  ای بسیار حسّ   سرزمین ایران به عنوان منطقه    ،   قاجاریه ۀمقارن با تشکیل سلسل   
اقتـصادی و نظـامی سیاسـتمداران       ،  مورد تمرکـز سیاسـی    ،   هندوستان ۀورودی مستعمر 

 خلیج فارس و دریـای      ۀویژه حوز   ه ب ، برتر در آن   موقعیّتدولت لندن قرار گرفت و حفظ       
 یبخـش ،  هنـد بـود    ۀهـای دسترسـی بـه شـبه قـار          تـرین راه   الوصـول  عمان کـه از سـهل     

 دولتمردان ایران سـعی     ،بر این اساس  . ناپذیر از سیاست خارجی انگلستان گردید      تفکیک
نظـامی و دعـاوی حقـوقی       ،  اقتـصادی ،   سیاسـی  ۀ چند الی  آفرینی  نقشنمودند با افزایش    

 تـشدید   ،بـا ایـن حـال      . اسـتراتژیک اعـاده نماینـد      تی خود را در ایـن حـوزۀ       نّجایگاه س 
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 مـانع از    ،جنگ جهانی دوم و دگرگونی سیاسی ایـران       ،  های متقابل انگلستان   گیری موضع
 خلیج ۀحوز سیاست انگلستان در . گردیدمدّت ثیرگذار کوتاهأ و تدلخواهدستیابی به نتایج 

 دولتمـردان ایـران بـه منظـور         چگونه بوده اسـت؟    پیدایش دولت پهلوی    مقارن با  ،فارس
آیا این گونه اقدامات     ند؟ماشتت گ  همّ ی اقدامات چهخلیج فارس به      در آفرینی  نقشل  تحوّ

 سعی شده اسـت بـه       ،مجموعه سؤاالتی است که در این نوشتار       ؟مطلوبی رسید  ۀبه نتیج 
  .آن پاسخ داده شود

 
   خلیج فارسقۀای اساسی سیاست انگلستان در منط محوره ـالف

 عـصر   ۀفرانـس ،   تـزاری  ۀهای عظیم روسی   وریتامپرا،   قاجاریه ۀمقارن با تشکیل سلسل   
رقابـت  در  ،  جهـان  هـای خـود در     ناپلئون و انگلستان به منظـور گـسترش اسـتعمارگری         

یک و ژئواکونومیک در    داشتن مجموعه شرایط ژئوپُلیت    ایران با  .بردند تنگاتنگی به سر می   
دستیابی به  ،  های شمالی  روسیه با هدف اشغال بخش     .ها قرارداشت  مرکز توجه این دولت   

 با ایجاد التهـاب     ،چه بیشتر بر انگلستان    های گرم خلیج فارس و وارد آوردن فشار هر         آب
 ورود بـه آن شـمرده   ویژه ایران کـه دروازۀ   ه ب،های مجاور آن در مرزهای هند و سرزمین  

خـاک    از ناامیدی از شکست انگلـستان در فرانسه پس .به کشورمان توجه داشت   ،  شد می
 تـصرّف سـعی کـرد بـا       ،   آن کـشور    دریـایی  یای و توانمند    جزیره موقعیّتت   به علّ  ،اروپا

های تضعیف آن را در   و زمینهاش کوتاه کند     منابع آسیایی  بریتانیا را از  دست  ،  هندوستان
  )19ـ21: 1378، کلی( .ا سازد اروپا مهیّۀقارّ

 ۀاس در ورودی مـستعمر    ای بسیار حسّ    ایران به عنوان منطقه     سرزمین ،بر این اساس  
اقتصادی و نظامی دقیق سیاستمداران دولت لنـدن        ،  سیاسی به محل تمرکز  ،  هندوستان

 خلیج فارس و دریای عمان کـه        ۀ در حوز  ویژه  به برتر در آن     موقعیّتگرفت و حفظ     قرار
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سیاسـت   ناپذیر بخش تفکیک ،  ودب  هند ۀقار های دسترسی به شبه    ترین راه  الوصول سهل از
  . )234: 1388، چمنکار( خارجی انگلستان گردید

ــو ــارلز بلگری ــد(Belgreve) چ ــم ۀ نماین ــرین و از مه ــا در بح ــی بریتانی ــرین   سیاس ت
بـا اشـاره بـه      ،   خلـیج فـارس    ۀمنطقـ  زدایی در   ایران ۀهای دولت لندن در پروژ     تئوریسین

  :گوید لیج فارس میالت خ هندوستان و ارتباط آن با تحوّاهمّیت
 یـک مرکـز تجـاری بـا ایـران و           خلـیج فـارس از       اهمّیـت ،  وری هندوسـتان  تبا ظهور امپرا  

بـا   .عربستان زیر فرمان ترکان به یک قرارگاه سیاسی و نظامی بـرای هندوسـتان تغییـر یافـت            
ـ       خلیج فارس به طور روزافزونی به عنـوان مـرز          ،گذشت زمان  ی شـد و    شـرقی هندوسـتان تلقّ

  )32: 1378، کریستال( .راقب بودیم تا مبادا دیگری در قلمرو ما دست به این کار بزندهمواره م
 خلیج فارس   ۀخود در منطق    برتر موقعیّتانگلستان به تحکیم    ،  بر اساس این سیاست   
 ۀتـا بـا تـضعیف ابزارهـای قـدرت ایـران در ایـن حـوز              کوشید و دریای عمان پرداخت و    

  .بخشداستیالی خود را توسعه ، استراتژیک
 خـود درآورد    ومیتمقیش مجمع الجزایر بحرین را تحت       1240/م1861انگلستان در   

کوچـک و    تنب بزرگ و  ،   سیری جزیرۀ ش تجاوز خود را به چهار     1259/م1880و از سال  
  )12ـ2: 1385، کیا( .ابوموسی آغاز نمود

ت  تـا از حمـال     ،حفظ استقالل آن بود   ،  سیاست انگلستان در برابر ایران عصر قاجاریه      
ات هندوستان بود و     روسیه تزاری بکاهد که همواره خطری دائمی برای سرحدّ         ۀخودسران

تـا در  ، نظـامی و اقتـصادی تهـران بـود    ، همچنین در پی تضعیف هر چه بیشتر سیاسـی     
انعقـاد   . آن چـون افغانـستان نباشـد     لئحاتالش برای تهاجم مستقیم به هند و سرزمین         

 یا دشمنان ایـران بـا    گرایش به سوی دوستان   ،  سستن آن حاد با ایران و یا گ     های اتّ  پیمان
ـ           حمالت نظامی و اشغال بخش     ی قابـل   هایی از خاک ایران در چارچوب این سیاسـت کلّ

  .بررسی است
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 شـورای هنـد در وزارت امـور خارجـه           ۀ هندوستان به شـعب    السّلطنۀ در گزارش نایب  
  : آمده استم1899 دسامبر 21خ انگلستان مورّ

 آن کشور بـا     ایران از نزدیکی و ارتباط صمیمانۀ     شی بریتانیای کبیر در     الجی مصالح سوق 
 حدود هندوستان به مرزهای فعلی محدود       ،ها پیش  تگیرد و از مدّ    هندوستان سرچشمه می  

دوستان برای انگلستان   اس و حیاتی از جهت هن      حسّ ۀ کشور ایران یک قطع    ،حال .بوده است 
، ی جنوبی ایران که قابل نفوذ در دریای هنـد اسـت  و با در اختیار داشتن دریا    گردیده است 

  )12 :1357 ،فربد( .ر استای برای انگلستان متصوّ امکان هرگونه مخاطره
 انگلـستان   وزیر امور خارجـۀ (George Hamilton) ژرژ هامیلتوندر گزارش دیگری از 

  :تأکید شده است
 دارای قراردادهایی   ،فارس یجما با رؤسای خل    .ما در خلیج فارس عالئق تجارتی زیادی داریم       

دولـت  ، حضرت پادشاهی انگلـستان دولت اعلی .دانند  یک حامی میۀباشیم و آنها ما را به منزل     می
ایران را هوشیار کرده است که غفلت از مصالح مـشروع بریتانیـای کبیـر و هندوسـتان در بنـادر          

  )16 :1311، سلیمی( . منتج به نتایج وخیم خواهد شد،وبیخلیج و ایران جن
 خلیج فارس و دریای عمان در تلگرافـی از          ۀسیاست انگلستان در قبال ایران و منطق      

 سفیر دولت لندن در (Hardinge) هاردینگ انگلیسی به (Lord Lansdowne) لرد النسداون
  :چنین تشریح شده است، م1902 ژانویه 6تهران در 

ر اثـر مجاهـدات     ی که ب  موقعیّت ر کرد که بریتانیای کبیر از     توان تصوّ  نمیبا هیچ منطقی    
یا در مقابل مجاهدات دول دیگر        و کندصرف نظر   ،  دست آورده   متمادی که چندین سال به    

داند هر گونه    دولت لندن الزم می    .ت سیاسی در جنوب ایران ساکت بماند      برای تحلیل اولویّ  
 اقـدامات بـه      عمـل آورد و ایـن      اقداماتی را که مقتضی بداند برای حفظ مصالح بریتانیـا بـه           

دولـت اعلیحـضرت     .ها بدون هیچ مانع خواهد بـود        استحکامات بحری آن در آن آب      واسطۀ
دهد که برای حفظ و حراست مصالح و منافع که در مخـاطره واقـع                بریتانیا به خود حق می    

  )23 :همان( .یه قرار ندهداوّلت و استقالل ایران را منظور حتی اگر الزم شود تمامیّ، شده
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 در  ،معاون وزیـر امـور خارجـه انگلـستان        ،  ویسکونت کرانبورن م  1902انویه   ژ 17در  
  :مجلس این کشور تأکید نمود

 ما در خلیج فارس چه از نظر تجاری و چه از لحاظ سیاسی همیشه دارای یک                 موقعیّت
بنـای   و برتـری بریتانیـا را اسـاس و زیر          قل تفـوّ  صـ ت ویژه بوده است و دولت بریتانیا ا       ماهیّ

ـ     ،   قرا داده است و این مسئله نه به صورت تئوری و نظـری             سیاست خود  ت بلکـه یـک واقعیّ
 .فارس از هر کشور دیگری بیشتر اسـت       چرا که منافع تجاری و اقتصادی ما در خلیج          ،  است

  )13 :1368، ذوقی(
، هـای راهبـردی دولـت لنـدن         خلیج فارس در سیاسـت     اهمّیت با اشاره به     لرد کرزن 

  :نویسد می
است که خواه و ناخواه از سرنوشت امپراتوری انگلـیس در شـرق تـأثیر               ایران سرزمینی   

 منـافع مـا در آن کـشور و امنیـت آینـده              ۀ ایران یا دامنـ    ی جغرافیای موقعیّت .خواهد داشت 
 ایـن را  ، پنجـاه سـال اخیـر    امپراتوری خاوری ما در حال حاضر مانند هر زمان دیگری طـیّ           

عی کـه  تـوقّ  .سلب عالقه کنـیم ،  دهد ایران رخ می  سازد که از آنچه در       برای ما غیرممکن می   
تی که فراهم سـاخته      این است که در ازای مال و جانی که نثار نموده و امنیّ             ،انگلستان دارد 

 )خلیج فـارس ( ای را در این صحنه  مداخله حقّ،هیچ عامل سیاسی بیگانه  ،  و حافظ آن است   
  )699، 660، 555 :1359، رایت( .نداشته باشد

 جایگاه خلیج فارس و دریـای عمـان   ، پهلویۀگذار به دورۀ قاجاریه و در مرحل در اواخر   
  : آن را ارتقاء دادو مجموعه عواملهای اقتصادی و نظامی انگلستان حفظ  در سیاست

نمـایی و کـسب      هـای نوظهـور بـرای قـدرت        های اروپایی و قدرت    آرایی دولت  صف. 1
 موجب توجه بیشتر اسـتعمارگران     )1871ـ1941( حامتیازات جدید در دوران صلح مسلّ     

خلـیج فـارس بخـش راهبـردی در میـان            .تی خـود و آنـان گردیـد       به مـستعمرات سـنّ    
  .گشت مستعمرات انگلستان محسوب می
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سـنگ بـه     ناوگان دریایی انگلـستان از زغـال   سوخت،اوّلالملل  پیش از جنگ بین  . 2
، و هواپیماهـای گونـاگون  آالت   ماشـین ۀ با ورود گسترد1919نفت تغییر یافت و از سال    

  .گشتبدل ترین منبع انرژی  نفت به بزرگ
در م  1929 آوریـل    10ر  ای د   مقالـه   در خلیج فارس طیّ    ، ژنرال کنسول انگلیس   ،هاوارث

 را نظر بـه هندوسـتان       فارس سابقاً خلیج « : مرکزی آسیا با اشاره به این موضوع نوشت        ۀمجلّ
یکی ، یت دیگر مزید آن شده استست و دو اهمّ باقی ااهمّیتحال هم آن  .دادیم  میاهمّیت

  )432 :1362، السّلطنهسدید( .»عبور و مرور هواپیماها و دیگری امتیاز نفت جنوب
%  22نفـت مـصرفی جهـان و        % 5 خلیج فـارس و خاورمیانـه        ۀم منطق 1938در سال   

  )168 :1363، لیدز( .کرد انرژی انگلستان را تأمین می
 از  ، به صورت گـسترده اقتـصاد کـشورهای درگیـر          اوّل الملل پیامدهای جنگ بین  . 3

، تورم، بیکاری گسترده و فراگیر، ویرانی شهرها .جمله انگلستان را تحت تأثیر خود گذارد 
هـایی از   نمونـه ،  سنگین به آمریکا و ناتوانی در بازپرداخـت آن های بدهیویرانی صنایع و  

  .این پیامدهای سوء بود
بازار خرید و فروش پررونق در شمال و جنوب   و رزمینیخلیج فارس با ذخایر غنی زی     

  . بخشی از نیازهای مالی انگلستان را تأمین کندتوانست  هرمز میۀتنگ
 : خلـیج فـارس    ۀحفظ هندوستان با تقویـت کمربنـدهای تـدافعی آن در محـدود            . 4

 مرکز ثقل ،  کرد وری مستعمراتی انگلستان عمل می    ت امپرا ۀ قلب تپند  ۀهندوستان به منزل  
لی حتی در اروپـا بـا سـنجش         اقتصادی و نظامی آن بود و هرگونه تحوّ       ،  سیاست خارجی 

هـای راهبـردی     حفظ هندوستان بخـش اصـلی سیاسـت        .گردید وضعیت هند مطرح می   
 هندوسـتان را سـند      لـرد کـرزن    که   چنان .گشت انگلستان در شرق محسوب می    حاکمان  
 آن را جواهری درخـشان      چرچیلو  ناپذیری از فرمانروایی در جهان شرق دانسته         تعویض
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داند کـه از دسـت دادن آن موجـب فروپاشـی ایـن کـشور                 بر تاج پادشاهی انگلستان می    
  )1/730 :1350، نهرو ؛121 :1345، موداک( .خواهد شد

در نتیجـه    . اساس سیاسـت خـارجی انگلـستان بـود         ، حفظ هندوستان  ،بر این اساس  
زا بـرای منـافع لنـدن        ای حـساسیت   مقولـه ،   ایـران  ویژه  بهکی در خاورمیانه    هرگونه تحرّ 
   )44 :1370، الهی( .شد شمرده می

  
گیـری    خلیج فارس و چگونگی موضع     ۀ ایران در منطق   آفرینی  نقش ۀتوسعـ   ب

  انگلستان
  کات ناوگان بریتانیا در جزایر و بنادر ایرانت تحرّ محدودیّ.1

ـ  ۀبا هدف اعاد  ،  ش1302/ 1923ایران از سال     ر خـود بـر سـواحل       ت و اقتـدا    حاکمیّ
ای را بـا دولـت    تعامالت و تقابل فشرده و پیچیـده ، مذاکرات، خلیج فارس و دریای عمان 

این فرآیند که در ابتدا به صورت مذاکرات مستقیم و در سطوح عالی             . انگلستان آغاز کرد  
ـ ،  سیاسی انجام گرفـت    ط بـر   تـدریج ایـران را بـه سـوی اقـدامات عملـی بـرای تـسلّ                  هب

 ،در نخستین گـام   .  هرمز رهنمون ساخت   ۀ شمالی تنگ  ۀریایی خود در نیم   های د  سرزمین
انگلستان  .های خود اعتراض نمود    ایران به ورود غیرقانونی ناوگان نظامی انگلستان به آب        

با ایران و سـایر     ،  ش1261 /1882 منع خرید و فروش برده که در سال          ۀبراساس عهدنام 
دست آورد که در تمامی مناطق خلیج فارس و           هباین توانایی را    ،  شیوخ منعقد نموده بود   

 ,Anthony( .های تجاری از ملـل مختلـف جهـان بپـردازد     دریای عمان به بازرسی کشتی

1976: 34(  
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گیـری و تـأمین       ناوگان نیروی دریایی سـلطنتی انگلـستان بـرای سـوخت           ،بدین منظور 
 نمایندگی مقیم انگلستان  محلّ بوشهر کهویژه بهها به طور مستمر به بنادر آبادان و  نیازمندی

  )193ـ4: 1376، جعفری ولدانی( .در حال رفت و آمد بود، گشت نیز در منطقه محسوب می
هـــای  مـــصادف بـــا تـــشکیل کابینـــه، ش1302 /1923دولـــت ایـــران در ســـال 

 4 خـرداد تـا      23 (الدّولهمشیر،  )1302 خرداد 25 تا   1301 بهمن   26(الممالک   مستوفی
مجـاز  د غیر  نسبت بـه تـردّ     ،به طور رسمی  ،  )1302 آبان 6از  ( سپه   و سردار ) 1302 آبان
 خواسـتار  ، نظامی انگلستان به بنادر خود اعتراض نمـود و در نـوامبر همـین سـال     ۀبحری

 شـمالی   گی آمد و شد ناوگان مزبور در نیمۀ        بین دو کشور در مورد چگون      اطّالعاتتبادل  
، ش1306،  1927در مـه    .  شـد  های سـاحلی خـود     خلیج فارس و خروج سریع آن از آب       

ــت ــا دول ــا 1305  خــرداد16(المالــک  هــای مــستوفی مقــارن ب و ) 1306  خــرداد12 ت
 خلـیج فـارس طبـق احکـام          بنـادرِ   ایرانیِ حکمرانِ،  )1306 خرداد 16از   (السّلطنهمخبر

ورود و خـروج    ،   انگلـیس در بوشـهر     مقیم ۀ خواستار آن گردید تا نمایند     ،صادره از تهران  
ای   نامهوزیر دارائی ایران نیز طیّ .الع آنان برسانند به اطّهای انگلیسی را قبالً  کشتیۀیّکلّ

ـ                  ، العبه مقامات کشوری و لشکری ابالغ نمود که هیچ گونه ناو خارجی بـدون کـسب اطّ
گیـری را     آبـادان و سـوخت     ۀ پهلوگیری در اسکل    حقّ ،ز تهران موافقت قبلی و کسب مجوّ    

  دفتر خدمات بندری آبادان که زیـر       ،انور دولت انگلستان  به منظور کاهش قدرت م    . ندارد
پیرو ایـن    .تعطیل گشت ،  پرداخت ت می الیّ انگلیسی خدمات بندری بصره به فعّ      نظر ادارۀ 

ای   دولت انگلستان به اعتراض شدیدی پرداخت و مـذاکرات طـوالنی و فـشرده              ،التتحوّ
 . انجـام گرفـت    سر رابرت کالیو   و   ، اصلی مذاکرات  ۀ وزیر دربار و گردانند    ،تیمورتاشمیان  

 ، لندن در آغـاز هـر مـاه        ، مابین طرفین صورت پذیرفت که براساس آن       سرانجام توافقاتی 
که ناوهای جنگـی   کرد و در صورتی های خود در منطقه را به ایران ارائه می        اسامی کشتی 
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قامـات  بایست مراتب را پیـشاپیش بـه م   می، آن کشور مایل به دیدار از بنادر ایران باشند 
  )194: 1376 :جعفری ولدانی( . آن را تسلیم نمایندۀالع داده و اسامی خدمایرانی اطّ

  
   جزیره باسعیدوتصرّف. 2

گیـری جزیـره     های خود را برای بـازپس      تالش،  1308شهریور  / 1928ایران از سپتامبر    
، 1372،  رزرگـ ( . آغـاز نمـود    ،باسعیدو که تا آن زمان تحت کنترل نیروی دریایی انگلستان بود          

 16( الـسّلطنه هـای مخبر   الت این فرآیند کـه عمـدتاً در زمـان دولـت            تحوّ  مجموعۀ )214ص
صـورت  ) 1314 آذر   1312 شـهریور    26(و فروغـی    ) 1312 شـهریور  22تـا    1306 خرداد
 ،بندر باسعیدو ،  ش12 /م19 انگلستان از قرن  . ادامه یافت ،  ش1312/ 1933 تا سال    ،گرفت

مرکـز سـوخت    ،  سنگ ، را با ایجاد چندین انبار زغال       قشم ۀجزیرالیه شمال غربی     در منتهی 
  )162 :1317، ین قلمزرّ( .ناوگان خود در خلیج فارس و دریای عمان قرار داده بود

 از ایـن جزیـره      سروان فزونـی  ناوناو پلنگ به فرماندهی     ،  م1933 /ش1312در تابستان   
مرکز اسناد وزارت امـور     ( .ان را برافراشتند  پرچم ایر ،  دیدار نموده و با پائین کشیدن پرچم بریتانیا       

 ایران رسماً برافراشته بـودن پـرچم انگلـستان را در    )ش1313، 19 ـ  151/33 ـ  6 سند شمارۀ، خارجه
  )ش1312، 19 ـ 151/33 ـ 9، 8 سند شمارۀ، همان( .این جزیره غیر قانونی اعالم کرد

ات ارس و مجـاور سـرحدّ      خلـیج فـ    نیروهای انگلستان در منطقۀ   ،  پس از این اقدامات   
 همان،( . آنان دستگیر گردیدۀ افزایش پیدا کرده و مدیر گمرک باسعیدو نیز به وسیل،ایران

 بـه اعتـراض   ای  ایران با نوشتن نامه،ت پیرو این وضعیّ)ش1312، 19 ـ  151/33 ـ  37 سند شمارۀ
 ارضی خـود    تت و تمامیّ   حاکمیّ پرداخت و این گونه اقدامات را نوعی نادیده گرفتن حقّ         

 سـفارت   شـارژ دافـر    ،ل مالـت   .ا .امـور خارجـه ایـران بـه و        وزارت  ای از    در نامه . دانست
  : در تهران آمده است،انگلستان
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ی بـرای دولـت     تـصرّف   انگلیـسی و هـیچ نـوع حـقّ         ۀگونه ناحیـ    هیچ ،دولت شاهنشاهی 
م دولـت    بـه نـا    دوسـتدار  ،بنـابر مراتـب فـوق      .شناسد انگلستان در باسعیدو نشناخته و نمی     

اش دارم کـه مـدیر گمـرک باسـعیدو و فـرّ      شاهنشاهی شدیدترین اعتراض خود را اظهار می  
اً از آن دولت تقاضا دارنـد  گمرک به محل مأموریت خود اعاده شوند و دولت شاهنشاهی جدّ         

 .که هر چه زودتر جبران و ترمیم این رفتار مأمورین انگلیسی و تأدیـب آنهـا بـه عمـل آیـد               
  )ش1312، 19 ـ 151/33 ـ 122 رۀسند شما، همان(

ت بر جزایـر در      حاکمیّ  باسعیدو و حقّ   ۀایران به منظور دفاع از عملکرد خود در جزیر        
المللـی الهـه     شمالی خلیج فارس به تقابل با دولت انگلستان در دیـوان داوری بـین     ۀنیم

. سـید  بـه پیـروزی ر     ، خـود  ۀ نمایند ،علی فروغی محمّدپرداخت و با استفاده از توانمندی       
 . هنگـام گردیـد     رسمی باسعیدو و جزیرۀ    ۀ انگلستان مجبور به تخلی    ،پس از این مذاکرات   

 عناصـر  ۀ جزایـر مـذکور و تخلیـ   تـصرّف  )ش1312، 19  ـ 151/33 ـ  523 تا 524 همان سند شمارۀ(
بـه رونـد رو بـه گـسترش         ،  مـابین را افـزایش داد      نگلیسی با وجود آنکـه اختالفـات فـی        ا

 خلیج فارس و دریای عمان یاری رسـاند         ۀ نفوذ تهران در منطق    ۀسعت قانونی و تو   حاکمیّ
 نخستین گام عملی دولت پهلـوی پـس از مجموعـه اصـالحات و نوسـازی      ،و در حقیقت  
  .است نظامی ویژه  بهاقتصادی و 

 بـه طـور ناگهـانی       ،کاتبا هدف گسترش تحرّ   ،  ش1307/ 1928مقامات ایران در مه     
 و آنـان را جـایگزین مـأمورین         نـد یج فارس اعـزام نمود    گروهی از پزشکان را به بنادر خل      

، 1932/ ش1311ماه    مرداد 4در  . کردند قرنطینهانگلیسی در مراکز بهداری و تأسیسات       
 بـرای هـدایت کـشتی بهـداری         مارسل امیل روژ فرانسوی   ی  با تصویب مجلس شورای ملّ    

 4 قوانین مجلـس شـورای       مجموعه( . سه سال به استخدام ایران درآمد      مدّتبنادر جنوب و برای     

ای بـه     نامـه  طـیّ ،  م1932/ 1312 آذرماه   16وزارت امور خارجه ایران نیز در        )1311 مرداد
) یصـحّ ( عنوان نمود که حکومت بنادر جنـوب از پـذیرش اوراق پزشـکی               ،وزارت داخله 
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 از آن قبیل را بـر       ای  های انگلستان که  عناوینی چون باسعیدو انگلیس و یا اسامی           کشتی
سـند شـماره    ،  مرکـز اسـناد و وزارت امـور خارجـه         ( .خـودداری نمایـد   ،  های خود داشتند    برگه روی

ی ابالغ نمـود کـه تـا     حکومت ایران به مقامات محلّ، افزون بر این)ش1312،  19ــ 151/33ـ37
 اتبـاع دولـت شاهنـشاهی       ، از جملـۀ   مـسقط و عمـان    ،  بحرین،   اتباع کویت  ،الع ثانوی اطّ

  )1372:214، زرگر( . ایرانی برخوردار گردندۀ از گذرنامبایست محسوب گردیده و می
  

  ت بر مجمع الجزایر بحرین حاکمیّۀتالش برای اعاد. 3
ایـران بـا    ،   خلیج فارس و دریـای عمـان       ۀکات تهران در منطق   زمان با افزایش تحرّ   هم

عاهای خود را نسبت به مجمع الجزایر بحرین که آن را بخشی از             ، ادّ  اسناد و مدارک   ۀارائ
شدید ت تی در بحرین حاکمیّانگلستان به صورت سنّ .از سر گرفت، دانست خاک خود می  

 پـذیرای   ،هـای موجـود در ایـن سـرزمین         نظامی و اقتصادی داشت و همواره پایگاه      ،  سیاسی
 تضعیف شدید ۀاز دست دادن بحرین به منزل. وری در خلیج فارس بودتبخشی از ناوگان امپرا

 هرگونه اعتراضـی  ،در نتیجه )mojthedzadeh,(4-1 :2007  .منطقه بود  بریتانیا در کلّموقعیّت
هـای کراچـی و      تبار سرکوب شده و مخالفین به زنـدان        هندی نیروهای انگلیسی و     ۀوسیل  هب

  )2 :21/7/1305، 12/6/1305:1، اطّالعات( .گشتند بمبی ارسال می
ستان و ملـک    ی میـان انگلـ    یهـا  قرارداد همکـاری  ،  1927/ ش1306در زمستان سال    

 سـلطان   ،داد ایـن قـرار    6 ۀدر مادّ .  امضاء گردید  ، حاکم حجاز و نجد    ،بن سعود  عبدالعزیز
ـ بحـرین و کلّ   ،  د شد تا از مشایخ کویـت      حجاز متعهّ   امـارات سـواحل بحـر عمـان کـه           ۀیّ

قرار گرفت  ایران   مورد اعتراض    ،این قرارداد  .محافظت نماید ،  معاهداتی با انگلستان دارند   
 عنوان نمود کـه ایـن بنـد از قـرارداد            ، ملل ۀای به سازمان جامع    هل اعتراضیّ و ضمن ارسا  
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زیـرا بحـرین بخـشی از خـاک          ؛مزبور به تمامیت ارضی ایـران لطمـه وارد نمـوده اسـت            
  )1: 4/11/1306، اطّالعات( .باشد ای ایران میالیتجزّ

  :نویسد  با اشاره به قرارداد مزبور میاطّالعات ۀروزنام
آورد و   مضر و خطرناکی است که به استقالل و تمامیت ایران لطمه وارد مـی              ۀاین یک مادّ  

 جای تعجب است که یک قسمت از سواحل جنوب ایـران کـه جـزء الینفـک ایـن                    در حقیقت 
 بحرین عالوه بـر     ۀجزیر. دهند  تحت مراقبت سلطان حجاز می     ،باشد در این معاهده    مملکت می 

 اهمّیـت از نقطه نظر سیاسی نیـز       ،  شود  محسوب می  خیز این مملکت   اینکه یکی از منابع ثروت    
وجه قانونی نبوده و نیـست         به هیچ  ،های اجانب نیز در آن حدود      ی برای ما دارد و دخالت     خاصّ

  )همان (.ت ایران نخواهند داشتو تأثیری نیز بر تمامیّ
 منـافع    با اشاره به اقدامات منفی انگلستان بر ضـدّ         1306همین نشریه در بهمن ماه      

یران در بحرین و همکاری با قاچاقچیان اسلحه برای ارسال به ایران و ایجـاد نـاامنی در                  ا
  :نویسد می، های جنوبی بخش

  لک هزار روپیه است که هر هفته چندین       20 الی   15تنها عایدات گمرک بحرین روزانه      
 ،تنهـا راه . شـود   دولتی هندوستان انگلیس حمـل مـی  وپیه من غیر حق از بحرین به خزانۀ       ر

حضرت همایونی است که تـوجهی بـه سـوی خلـیج معطـوف              عزم و ارادۀ متین شخص اعلی     
  )3: 19/11/1306، اطّالعات( .فرمایند

 و   باطل نمودن حـقّ    برایتالش انگلستان   ،  از دیدگاه سیاستمداران دولت شاهنشاهی    
 بیـشتر ایـن مجمـع الجزایـر در          اهمّیـت سبب  ،  حقوق تاریخی و قانونی ایران در بحرین      

  :ی کشور شده بودست ملّسیا
تان متنازعٌ فیه است و      دیگری است که ما بین دولت ایران و انگلس         ۀ بحرین جزیر  ۀجزیر

از اثـر  ، جزیـره بحـرین امـروز   . بین دولت ما و دولت انگلیس تولید کرده اسـت    مشاجرات، ما 
بـیش از   ،  کنـد  م ما می   مسلّ ای که دولت انگلیس برای باطل کردن حقّ        کننده اقدامات گمراه 

  )1: 12/12/1306، اطّالعات( .است پیدا کرده اهمّیتهمه 
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 وزیـر امـور خارجـه    ، (Sir Joseph Austen Chamberlian)سر ژوزف آستین چمبـرلین 
تقاضای دولت  ،   ایران ۀ یادداشتی برای وزارت امور خارج     طیّ،  1306 در اسفند    ،انگلستان

و   رد نمـود   ی ایـران بـر بحـرین      تشاهنشاهی را در مورد شناخت و احترام به حقوق سـنّ          
سـال قـدمت   100 مطابق با قراردادهایی کـه بـیش از         ،عنوان کرد که حاکمان این جزایر     

  )2 :12/12/1306، اطّالعات( .باشند  انگلستان میقیمومیتالحمایه و  تحت، دارند
  : نوشتاری در این مورد نوشت طیّاطّالعات

ه و خـط     چندی است رویّ   ،ر دولت بریتانیا  ف ما از این نقطه نظر است که اولیای امو         تأسّ
چ وجـه  ی دیگری نشان داده و بـه هـ        ۀ قیاف ،مشی خود را عوض کرده و نسبت به دولت ایران         

ـ        حاضر نیستند در مسائل مربوطه به حقوق ملّ        ی مـا را    ی ما ابراز مساعدت نموده و حقوق ملّ
  )همان( .رندااحترام بگذ

قراردادهـای میـان    ،  ی مـرتبط بـه بحـرین       رویدادها ه مزبور با توجه به مجموع     ۀنشری
 سیاسـی   ۀحفظ این مجمع الجزایر را از جنب      ،  م ایران انگلستان و امیر حجاز و حقوق مسلّ      

  :و اقتصادی و نظامی برای ایران حیاتی دانست
ـ   لیره مروارید صید می    900هزار و    293 سالیانه بیش از     ،در بحرین  ار هنـدی  شود و تجّ

، هـزار کـشتی بـه منامـه        50ر اختیار دارند و سالیانه نزدیک به        خرید و فروش مروارید را د     
 هـر   ،عیاز ما و از هر فرد ایرانی است که به مدّ          . کنند  این جزیره رفت و آمد می      ۀمرکز عمد 

مـام  ی خـود را بـا ت      درازی به خاک ایران موقوف و شئونات ملّ         بگوئیم دست  ،دولتی که باشد  
  )2ـ1 14/12/1306، عاتاطّال( .ه و برای همیشه حفظ نمائیمقوّ

های رد و بـدل شـده ایـران و           صورت مجلس مذاکرات و نامه    ،  1306در اواخر اسفند    
ت خود در   انیّ ملل به منظور اثبات حقّ     ۀهای نمایندگان ایران در جامع     تالیّانگلستان و فعّ  

 مـدارک و اسـناد   اه مورد بررسـی قـرار گرفـت و مجموعـۀ       بحرین در حضور رضاش    ۀقضی
  )2 :28/12/1306، همان( .آن افزوده گشتدیگری بر 
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نتیجـه ادامـه     مجادالت میان ایران و انگلستان بر سر بحرین در سنوات آتی نیـز بـی              
تالش دولـت انگلـستان و نـشریات آن کـشور بـه             ،  م1930/ 1309در شهریورماه   . یافت

. فـت منظور اثبات عدم مالکیت قانونی ایران بر مجمع الجزایر مـذکور تـشدید و ادامـه یا                
  :ایران نیز بر حقوق قانونی خود اصرار ورزید

مه خود  نظر کردن ایران از حقوق مسلّ       بر صرف  تا وقتی که دولت انگلستان اسنادی دالّ      
المللـی چنـین اجـازه را         نداشته باشد و قـوانین بـین       در دست  ایرانو نقل و انتقال مالکیت      

جزایـر بحـرین جـزء      . داردت خویش دست بـر    هیچ ممکن نیست ایران از حق حاکمیّ      ،  ندهد
، همـان ( .م خود بازدارد   ثابت و مسلّ   تواند آن را از حقّ     ی نمی ثینفک ایران است و هیچ تشبّ     ال

26/6/1309 :1(  
ت و آزار ایرانیـان سـاکن آن جزیـره          دولت انگلستان با تحریک مقامات بحرین به اذیّ       

 موجـب   ،ایـن امـر   . تکرده اسـ  ت بحرین   پرداخته و اقامت آنان را منوط به پذیرش تابعیّ        
،  لندن از این گونه اقداماتۀهدف عمد. خروج تدریجی عناصر ایرانی از این جزیره گردید

 ایـران در خلـیج      نـوین های    سیاست ۀاستقالل و دور نمودن هر چه بیشتر بحرین از دایر         
  )1: 1/10/1309 ،همان( .فارس و دریای عمان بود

، ش1310/ 1931 آوریل 8خ ای مورّ ر مقاله نیز د(London times)  تایمز لندنۀروزنام
  : بریتانیا در خلیج فارس نوشتمدّت تی و طوالنیبا اشاره به حاکمیت سنّ
روابـط و مناسـبات دولـت    .  انگلستان در خلیج فارس از دیرباز پایدار بوده است    موقعیّت

ه از انگلیسی با سالطین مسقط از یک قرن بیش و بلکه بیـشتر اسـتقرار یافتـه و حـال آنکـ               
نمود  موقعی که دولت انگلستان با یکی از اسالف شیخ بحرین که بر چند جزیره حکومت می   

کویـت در سـاحل     . گـذرد  سـال مـی   147،  قراردادی بـست  ،  ق به ایران بود   که در سابق متعلّ   
انگلـستان بـا    . باشد شمال غربی خلیج فارس هنوز مستقیماً تحت حمایت دولت انگلیس می          

 ترتیبـات و    ۀنیـز بـه وسـیل     ) سـواحل متـصالح   (ی دزدان دریـایی      سـکنا  ، شیوخ ساحل  ۀبقی
 در خلیج فارس نیـز      واقعهدولت انگلیس در بوشهر     . حد است ی مربوط و متّ   قراردادهای محلّ 
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را تحـت مراقبـت قـرار       فـارس   ی دایر کرده است که عملیات سیاسی و ترتیبات خلـیج            محلّ
  )1: 6/2/1310، اطّالعات( .هدد می

 اشاره به تغییر سیاست ایران در خلیج فارس و توانمنـدی تـدریجی             مذکور با  ۀروزنام
 خلیج فارس و دریـای عمـان را در          ۀعلل توجه بیشتر بریتانیا به منطق     ،  قدرت نظامی آن  

افزونی قدرت و اقتـدار     ،  )قاجاریه( پادشاهان ضعیف سابق ایران      ۀتغییر سلسل ،  این مقطع 
ت صــنایع هواپیمــایی و خطــوط پیــشرف، سیاســی و نظــامی و اقتــصادی دولــت پهلــوی

مواصالتی هوایی و نیروی دریایی تهران و نیازمنـدی دولـت لنـدن بـه ایجـاد ارتباطـات                   
های خلیج فارس و دریای عمان ذکـر          آن از طریق فرودگاه    یهوایی با هندوستان و ماورا    

  )همان( .نمود
  

  ت بر جزایر تنب و ابوموسی حاکمیّۀ اعاد.4
تنب کوچک و تنب بزرگ که با حمایت انگلـستان          ،  وموسیت بر جزایر اب    حاکمیّ ۀاعاد

 وقتکات دولت   بخش دیگری از تحرّ   ،  س الخیمه قرار داشت   أ شیوخ شارجه و ر    تصرّفدر  
 و 12/ م20قرن و اوایل 19 از اواخر قرن .  ای نوین ایران بود    در سیاست خارجی و منطقه    

ـ           ،  ش13 ـ تعدادی از جزایر ایران در خلیج فارس و دریـای عمـان ب ت فقـدان تمرکـز   ه علّ
های عصر قاجاریه از نظارت مستقیم مأموران ایران خارج گشته و            سیاسی و نظامی دولت   

، تنب کوچـک و بـزرگ     ،  توان به ابوموسی   تحت اداره عناصر انگلیسی قرار گرفتند که می       
  )Mojtahed zadeh, 2002: 1-6( .هنگام و سیری اشاره نمود، قشم

منظور اثبات حقوق قانونی خود در خلـیج فـارس از سـال          دولتمردان ایران به     مبارزۀ
مـذاکره  ، المللـی   ارسال دادخواست به مجامع بـین صورتش به 1306 ـ  7/ 1927 ـ  28

 ایـن  )Mehr, 1997: 8-13( .طوالنی با مـأموران انگلیـسی و اقـدامات عملـی آغـاز گـشت      
تـا  ،  گرفـت  م مـی   انجا حکومت وقت  ۀجانب  با نظارت مستقیم و پشتیبانی همه      اقدامات که 
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 در ژوالی   )17 :2002،  العیـدروس ( . ادامه یافت  حاکمشروع جنگ جهانی دوم و سقوط دولت        
 خواستار ایجاد   ،ای به وزارت امور خارجه      گمرکات ایران طی نامه    ۀادار،  ش1306/ 1927
 مذکور به منظور مبارزه با تجارت غیرقانونی و قاچاق          ۀگان های بازرسی در جزایر سه     پست
پیرو این درخواست یک کشتی کوچک نیروی دریایی به این . در خلیج فارس گردید   کاال  

  (Mojtahed zadeh, 2002: 2) .مناطق اعزام شد تا این معضل را بررسی نماید
نیروی دریایی تازه تأسیس ایران با توقیف یک قایق بـاری           ،  ش1307 /1928در اوت   

آن را بـه  ،  تنب قرار داشتۀای جزیره و در آب بود  ده  کرتجاری که از امارت دبی حرکت       
 مورد اعتراض دولت انگلستان قرار گرفـت کـه ایـن    ،این اقدام ایران  .بندر لنگه منتقل کردند   

 )1368،  98 سـند شـمارۀ   ،   اسـناد خلـیج فـارس      گزیدۀ( .دانست الخیمه می  سأق به شیخ ر   جزیره را متعلّ  
ق به خود و کشتی توقیف شـده         متعلّ گانه را  جزایر سه ،  العمل به این اعتراضیه    ایران در عکس  

ای قلمرو ایـران    جزایر تنب و ابوموسی از اجزای الیتجزّ      « :را حامل کاالی قاچاق معرفی نمود     
استقالل یـا مالکیـت شـیخ مـذکور در یادداشـت            ،  الوجوه وجه من  بوده و دولت ایران به هیچ     

  )198: 1376، نیجعفری ولدا( .»شناسد جنابعالی را بر جزایر یاد شده به رسمیت نمی
توانست به صورت مـستقیم بـا         نمی ،دولت ایران در این مقطع زمانی     ،  از دیدگاه لندن  

هـای کوچـک و پراکنـده بـا          زیرا این امـارت    ؛شیوخ عرب خلیج فارس وارد مذاکره گردد      
 ، ارشـد آنـان    ۀگیرنـد  تی داشته و در حقیقت تـصمیم      های امنیّ  انگلستان قرارداد همکاری  

نظمـی را در منطقـه       نـاامنی و بـی    ،  به اعتقاد انگلستان خالف ایـن امـر       . دولت لندن بود  
  )19: 318 ـ 16/6/1307 خسند مورّ،  اسناد خلیج فارسگزیدۀ( .داد میگسترش 

همـۀ  ،  1928 /1307 شـهریور    29 یادداشتی به سـفارت انگلـستان در         ایران نیز طیّ  
اعتبـار   ات ناشی از آن را بیقراردادهای منعقده میان بریتانیا و شیوخ خلیج فارس و تعهد    

دی که بر علیه حقوق و منابع ایران صـورت گرفتـه و یـا حقـوق و                  هرگونه تعهّ « :دانست
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تواند مدارک اقـدامی از      مورد اعتبار و شناسایی نبوده و نمی      ،  منافع ایران را محدود سازد    
  )29/6/1307خ سند مورّ، همان( .»نظر حقوقی بر علیه ایران واقع گردد نقطه
ک در تالش    اسناد و مدار   ۀبا تهی ،  م1928/ ش1307که دولت ایران در سال       گامیهن

انگلـستان بـا    ،   ملل بود  ۀگانه و سیری به سازمان جامع       مجادله بر سر جزایر سه     برای ارائۀ 
ست  دور نخـ )Mojtahed zadeh, 2002: 2( .انجام مذاکرات مستقیم با تهران موافقت نمـود 

 در ، وزیـر مختـار بریتانیـا     ، و رابرت کالیو   ، وزیر دربار  ،تاش ورمذاکرات ایران با هدایت تیم    
ی  اسناد و مدارک قانونی به صورت جـدّ  یرفت و نمایندگان ایرانی با ارائۀ     تهران صورت پذ  

.  خلیج فارس و دریای عمـان دفـاع نمودنـد          ۀی خود در منطق   ای از منابع ملّ    و سرسختانه 
در . گردیـد  قل ایـران محـسوب مـی       رویـداد نـوینی در سیاسـت خـارجی مـست           ،این امر 

 بـا اشـاره بـه       ، انگلـستان  ۀ معاون پارلمان وزارت امور خارجـ      ،لرد کاشندون دستورالعمل  
هـای   توقیـف کـشتی   ،   ملـل  ۀ ایران در مورد بحـرین بـه جامعـ         ۀموضوعاتی چون شکوائی  

  پزشکان انگلیسی در مراکز قرنطینـۀ      اخراج،  های جزایر تنب و ابوموسی     غیرقانونی در آب  
 باسعیدو و حمایت از اتباع ایرانـی در منـاطق جنـوبی             تصرّف،  ایر و بنادر خلیج فارس    جز

  :تنگه هرمز آمده است
 بریتانیـا در سرتاسـر      ۀآید که دولت ایران در مقابله با سـلط         د چنین برمی  از قراین متعدّ  

ی نیـست کـه ایـن اقـدامات از          شـکّ  .خلیج فارس سیاست خشنی را در پیش گرفتـه اسـت          
ط خـود را در سرتاسـر خلـیج         خواهـد نفـوذ و تـسلّ       دهد که می   لت ایران خبر می   منویات دو 

 .بـسط و توسـعه دهـد   ،  ط بریتانیـا   آن بـه زیـان نفـوذ و تـسلّ          عربیفارس و در طول ساحل      
   )212ـ13 :1366 ،االسالمی شیخ(

ف جزایـر    نظامی ایران برای تصرّ    ۀاحتمال حمل ،  با گسترش تقابل میان تهران و لندن      
فزایش یافت و نیروهای انگلستان مـستقر در خلـیج فـارس و دریـای عمـان در                  گانه ا  سه

امـری کـه بـا توجـه بـه ضـعف            ،  بـاش درآمدنـد    به حالت آماده  ،  ش1307 /1928نوامبر  
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ایـران در    .)همان(ردید  گ رویداد نوینی محسوب می   ،  همیشگی ارتش ایران در ادوار معاصر     
نگلستان را مبنی بر اعطای مالکیت کامل  درخواست نمایندگان ااوّلجریان مذاکرات دور 

ـ     عا بر جزایر سـه     سیری به ایران در قبال انصراف از ادّ        جزیرۀ . ت رد نمـود   شـدّ   هگانـه را ب
  :تاش در این باره اظهار کردتیمور

چنـین  هم. تواند مورد مذاکره قرار گیرد      سیری اصوالً بخشی از ایران است و نمی        ۀجزیر
جزایر تنب به   . تواند کند  نظر نمی   تنب و ابوموسی صرف    ۀجزیرت به   ایران از ادعای خود نسب    

که به عنوان انبار کاالهـای قاچـاق    یباشد تا قلمرو اعراب و از آنجای       تر می  قلمرو ایران نزدیک  
، جعفـری ولـدانی   ( .ل آن برای ایـران بـسیار حیـاتی اسـت          کنتر،  گیرند مورد استفاده قرار می   

  )209ـ208: 1376
 در  ،آغاز شده بـود   ،  ش1308 /1929 ایران و انگلستان که از ژانویۀ     ل  مذاکرات دور اوّ  

  )Mojthedzadeh، . (2 :2002ش بدون نتیجه به پایان رسید1308 /1929اواسط بهار 
در اعتـراض بـه برافراشـته       ،  ش1308 /1929 فوریـه    24وزارت امور خارجه ایران در      

یادداشـت  ،  ی ایـن کـشور    گانـه و حـضور عناصـر نظـام         شدن پرچم بریتانیا در جزایر سه     
  : را به سفارت انگلستان در تهران تسلیم نمودذیلاعتراض 

.  در جزایر تنب و ابوموسی بیرق انگلستان افراشـته شـده اسـت             ، واصله اطّالعاتمطابق  
ق به خود دانسته و در مقابل این اقـدام کـه منـافی حقـوق                دولت ایران جزایر مزبور را متعلّ     

 اسـناد خلـیج     گزیـدۀ ( .بینـد  میست  روتِپِ خود را ناچار به      ،بور است ت ایران بر جزایر مز    مالکیّ

  )345 :1308 اسفند 5خ سند مورّ، فارس
مـذاکرات طـرفین بـه سـردی گرائیـد و تیمورتـاش             ،  ش1309/ 1930از اوایل سال    

موضع سرسختانه ایران برای دولتمردان انگلستان      . تصمیم به قطع مذاکرات مزبور گرفت     
ــد  ــورّ  ؛موجــب شــگفتی گردی ــزارش م ــو در گ ــرت کالی ــل 12خ  چنانچــه ســر راب  آوری

 رئیس نمایندگی   ،تیمور تاش ،  به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود      ،  ش1931/1310
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، زرگـر ( .العاده و بـسیار پرکـار دانـست        سرعت عمل خارق  ،   را دارای انرژی استثنایی    ،ایران

1372: 269(  
مات ایران درصدد برآمدند تا بـه       مقا،  ش1309 /1930با قطع مذاکرات از اکتبر سال       

 .ت خود در خلیج فارس و دریای عمـان اقـدام نماینـد             حاکمیّ ۀی نسبت به اعاد   طور جدّ 
هـای راهنمـایی در شـمال خلـیج          ها و چـراغ     بویه ش ایران برای بر عهده گرفتن ادارۀ      تال

فارس و قطع همکاری با دولت هند و انگلیس در این زمینه با استخدام یـک کارشـناس                  
 :1376،  جعفـری ولـدانی   ( ،ش1312/ 1933  ژوئیـۀ  23عزام آن به جزایر تنب در       فرانسوی و ا  

مـأمورین گمرکـی و     ،  عباسات ایرانی از جمله فرمانـدار بنـدر       اعزام تعدادی از مقام    )222
ش و  1313/ 1934 تنب بـزرگ در سـال        ۀ نیروی دریایی به جزیر    ۀرئیس پلیس به وسیل   

تـراز پـرچم ایـران در ایـن منطقـه کـه             حالخیمه برای ا   سأمذاکرات با نمایندگان شیخ ر    
در . پیـرو ایـن سیاسـت انجـام گرفـت        ،   پیشرفت سیاست تهران بود    موفّقیّت ۀدهند نشان

،  بـا نـاو چـارک      ، فرمانده دریایی ایران   ،دریادار غالمعلی بایندر  ،  ش1313/ 1934 دسامبر
 تنـب را    ۀه پرداخت و جزیر   با مقامات انگلستان به مذاکر    ،  ضمن دیدار از جزایر خلیج فارس     
ـ متـصالح توقیف قایقی از امارات    )1380:260،  مجتهدزاده( .بخش الینفک قلمرو ایران دانست     ه  ب

های نظامی   های ساحلی ایران در همین سال و پیاده شدن یگان          مناو پلنگ در آب   ۀ رز وسیل
های اقـدامات    تنب از دیگر نمونهۀدر جزیر،  ش1314 /1935در ژانویه   ایران  نیروی دریایی   

 )224ــ 225 :1376، جعفری ولدانی( .های ساحلی خود بود ت بر آبتهران در جهت استقرار حاکمیّ   
بـرداری   عملیات بهره ،  در اعتراض به دولت انگلستان    ،  ش1314/ 1935 مارس   28ایران در   

 بـا اخـذ امتیـاز از    گلـدن ولـی   ابوموسی را که شرکت انگلیسی    ۀاز معادن خاک سرخ جزیر    
دولـت ایـران ابوموسـی را       « :غیر قانونی دانـست   ،  داد  انجام می  ، حاکم شارجه  ،ودشیخ محم 
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 اسناد  گزیدۀ( .»ف مالکانه در مال غیر است      تصرّ ۀ به منزل  ،داند و اقدام شرکت    ملک خود می  

  )381 :16/1/1316خ سند مورّ، خلیج فارس
اکرات بـا    در خالل مـذ    1935آوریل   2 در   ، وقت ایران  ۀ وزیر امور خارج   ،باقر کاظمی 

 طرح جدیدی اعالم کرد که اگر دولـت انگلـستان دعـاوی و              ۀوزیر مختار انگلستان با ارائ    
ایـران  دولـت  ،  اروندرود و جزایر تنب و ابوموسی بپـذیرد ۀحقوق ایران را در مورد رودخان    

هـای   نامـه  حاضر است از دعاوی خود در مورد بحرین و نیز مخالفت و اعتراض به موافقت              
این پیشنهاد در مذاکرات ماه مه همان . شیوخ جنوب خلیج فارس دست بردارد    بریتانیا با   

ش نیـز   1932/1311ایران در سال    . ای به همراه نداشت    سال نیز مطرح گشت که نتیجه     
چنـین  ،   وزیـر مختـار انگلـیس در تهـران         (Hover) هـاور در زمان مذاکرات تیمورتاش با      

 تقابـل ایـران و انگلـستان در         )260 :1380،  ادهمجتهـدز ( .پیشنهاد مشابهی را ارائه نموده بـود      
با درخواست ایـران بـرای برپـایی        ،  ش1317/ 1938خلیج فارس و دریای عمان در سال        

گانـه بـه فرمـان       های جزایر سـه    اخذ عوارض دریایی در آب    ،  چراغ دریایی در تنب بزرگ    
 شرکت هلندی    و تصویب قانون اکتشافات معدنی با یک       )232 :1376،  جعفری ولـدانی  (رضاشاه  

مـاه    فـروردین  26اسـاس ایـن قـانون کـه در          بر. گانه تشدید گشت    جزایر سه  ۀدر محدود 
 اکـسپلوراتی    الگمـین شرکت هلندی   ،  ی ایران رسید   به تصویب مجلس شورای ملّ     1318

هـای    به اکتشاف و اسـتخراج معـادن و کـانی   (Algamin expolarity machapay) ماچاپای
  )1318 فروردین 26ب قانون مصوّ، یوعه قوانین مجلس شورای ملّمجم( .پرداخت زیرزمینی می

 م و اشغال ایران بـه وسـیلۀ       1941/ 1320روند منازعات ایران و انگلستان تا شهریور        
  . ادامه یافتاوّلفقین و سقوط حکومت پهلوی نیروهای متّ
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  نتیجه
لـیج   اسـتراتژیک خ   ۀ ایـران در منطقـ     موقعیّتسیاست راهبردی انگلیس در تضعیف      

گیری   دولت لندن در قدرت    ۀیاوّلهای پنهان و آشکار      فارس و دریای عمان با وجود تالش      
انگلـستان از تمـامی     ،  بـر ایـن اسـاس     . در این دوران نیز اسـتمرار یافـت       ،   پهلوی ۀسلسل

ت بالمنازع خود بر این منطقـه کـه       ی و معنوی خود به منظور تداوم حاکمیّ       ابزارهای مادّ 
اسـتفاده  ،   نفت به صورت روزافزونی در حالـت تـصاعد بـود           ۀه مسئل  آن با توجه ب    اهمّیت
ای را بـا هـدف       جانبـه  هـای همـه     تـالش  ، قاجاریـه  ۀدولت ایران با فروپاشی سلـسل     . نمود

 ویـژه    بهبازسازی ارتش    .ات دریایی جنوب آغاز کرد     خود در سرحدّ   آفرینی  نقشگسترش  
هـای بازرگـانی     نامـه  انعقاد پیمان ،  للیالم الحاق به قراردادهای دریایی بین    ،  نیروی دریایی 

های عمرانی در صـفحات جنـوبی و         تالیّتوجه به فعّ  ،  دریایی با کشورهای گوناگون جهان    
هـایی از   نمونـه ، ابوموسی و سـیری ، تعامل و تقابل با دولت انگلستان در مورد جزایر تنب       

 حقـوقی  ۀ پیچیـد های طوالنی و های ایران مجموعه گفتمان دولت .کات بوداین گونه تحرّ  
 خـود در مـورد جزایـر مـورد مناقـشه در       را با مقامات رسمی لندن به منظور احقاق حقّ        

 مجمع الجزایر بحرین کـه ایـران        ۀاز حقوق خود در مورد مسئل     . خلیج فارس انجام دادند   
ای از مـوارد چـون    دانستند دفاع نمودند و در پـاره  ت ارضی خود می   ی از تمامیّ  ئآن را جز  

 .نمـایی پرداختنـد    بـا اسـتفاده از توانمنـدی نظـامی بـه قـدرت            ،  سـعیدو با ۀ جزیر تصرّف
تیره نمودن ، افزارهای دریایی کارشکنی انگلستان در جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ

ای در سـواحل و      هـای منطقـه    ایجـاد بحـران   ،  روابط بـین ایـران بـا همـسایگان جنـوبی          
ت حـضور نظـامی در ایـن محـدوده و           تقویـ ،  های خلیج فارس و دریـای عمـان        کرانه پس
 با  ، مقطعی  قومیِ ۀگریزانهای مرکز  الت داخلی ایران چون حرکت    مندی از برخی تحوّ    بهره

هدف تضعیف هرچه بیشتر تمرکز سیاسی تهران در بنادر و جزایر خلیج فارس و دریـای                
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حقوق مشروع ی ایران و   از عملکرد متداول بریتانیا در تقابل با منافع ملّ         یهای نمونه،  عمان
 تـالش   ، زمـانی  اساس سیاست انگلستان در این مقطعِ      . استراتژیک بود  ۀآن در این منطق   

بررسـی مجموعـه     . ایـران بـود    آفرینـی   نقشسازی و محدود نمودن      ناتوان،  در جهت انزوا  
های انگلستان   رغم تمامی کارشکنی   دهد که به    نشان می  ،ای ایران  عملکرد سیاست منطقه  

ایـران   آفرینـی   نقـش ،  انفعاالت نظـامی و اقتـصادی     ی ایران در فعل و      های ساختار  و ضعف 
دهد و با    به رشدی را نشان می     حرکت رو ه،  نسبت به ادوار پیشین به خصوص اواخر قاجاری       

استقرار وسیع عناصـر خـارجی در       ،  اوّلسقوط پهلوی   ،  وجود آنکه شروع جنگ جهانی دوم     
اسـتمرار ایـن فرآینـد را متوقـف         ،  یس ایران  تازه تأس  صفحات و انهدام کامل نیروی دریاییِ     

 خلـیج فـارس و دریـای عمـان در     ۀی ایران در منطق خارجی و ملّ سیاستزیربناهای  ،  نمود
  .وجود آورد  ههای آتی را ب سال
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  .امیرکبیر :تهران، عصر استعمارزدایی، )1357(، ناصر، فربد
  .کیهان :تهران،  تحقیقی دیگرۀقتل اتابک و شانزده مقال، )1366(، جواد، االسالمی شیخ
حـسن  ،  لشکرکشی ناپلئون به مصر و رقابت فرانسه و انگلیس در ایـران           ،  )1378(،  بـی  .جی،  کلی

  .نشر همسایه :قم، زنگنه
 :تهـران ،  ناهید سـالمی و شـاپور جـورکش       ،  نفت و سیاست در خلیج فارس     ،  )1378(،  یلج،  لکریستا
  . مطالعات تاریخ معاصرۀسمؤسّ

  . نشر آبی :تهران، سیر استعمار انگلیس در ایران، )1385(، ایرج، کیا
ابط  تاریخ رو  ۀفصلنام،  »پیروزی ایران بر انگلیس در نبرد باسعیدو      «،  )1384(،  محسن،  بخش زمانی  گنج

  .بهار، 22ش، 6س، خارجی
  .سرنا :تهران، همایون حنیفه وند، تاریخ معاصر جهان، )1363(، آ.سی، لیدز
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  .ش1320 تا 1302های   سالۀی در فاصلمجموعه قوانین مجلس شورای ملّ
   .دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسالمی ایران :تهران، مبالغه مستعار، )1379(، علیمحمّد، موحد
  .ترجمه و نشر کتاب :تهران، فریدون گرگانی، سرزمین و مردم هند، )1345(، ر.اممانورا، موداک
  .امیرکبیر :تهران، یمحمود تفضلّ، نگاهی به تاریخ جهان، )1350(، جواهر لعل، نهرو

  
  روزنامه

   ش12/6/1305: اطّالعات ۀروزنامـ 
   ش21/7/1305 :اطّالعات ـ روزنامۀ

   ش4/11/1306 :اطّالعاتـ روزنامۀ 
   . ش19/11/1306 :اطّالعاتروزنامۀ ـ 

  . ش12/12/1306 :اطّالعات ـ روزنامۀ
  . ش28/12/1306 :اطّالعات روزنامۀ ـ
  . ش26/6/1309 :اطّالعات روزنامۀ ـ
  . ش1/10/1309 :اطّالعات روزنامۀ ـ
  . ش6/2/1310 :اطّالعات روزنامۀ ـ
  . ش14/6/1320 :اطّالعات روزنامۀ ـ

  
  اسناد

  . ش1320، 34404، 12562 ۀسند شمار: مان اسناد ملی ایرانآرشیو اسناد ساز ـ
  . ش1322، 1آآ2 پ 603، 240001612 ۀسند شمار:  آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی ایرانـ
  . ش1322، 106012، 2088 ۀ سند شمار: آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی ایرانـ

  .ش1321، 1آآ4ط 704 ،240011079 ۀ سند شمار:ی ایرانناد سازمان اسناد ملّـ آرشیو اس
  . ش1322، 5 ض 807، 1063 ۀ سند شمار: آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی ایرانـ
   . ش1332، 104017 ـ 2061 ـ ن ۀ سند شمار: آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی ایرانـ
  . ش1321، 4 ص 305 ـ 9845 ۀ سند شمار: آرشیو اسناد سازمان اسناد ملی ایرانـ
  . ش1327، 104017 ـ 2062 ۀ سند شمار:ی ایران سازمان اسناد ملّ آرشیو اسنادـ
  .ش1312، 19 ـ 151/33 ـ 6 ۀسند شمار،  اسناد قدیمه: آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ
  . ش1312، 19 ـ 151/33 ۀسند شمار،  اسناد قدیمه: آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ
  .ش 1312، 19 ـ 151/33 ـ 37 ۀسند شمار، ه اسناد قدیم: آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ
  . ش1312، 19 ـ 151/33 ـ 122 ۀسند شمار،  اسناد قدیمه: آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ
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  . ش1312، 151/33/33/19ـ  523ـ 524 ۀسند شمار،  اسناد قدیمه:آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ 
  .ش1313 ـ 19 ـ 33 ـ 151 ـ 37 ۀد شمارسن،  اسناد قدیمه: آرشیو اسناد وزارت امور خارجهـ
  . ش1330، 7512 ۀ سند شمار: آرشیو اسناد حوزه ریاست جمهوریـ
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