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چکیده
اهمی تعیین مرزهای دریایو در خلیج فارس ،بیشتر بترای بهترهبترداری از
میادین مشتر

نف و گاز اس  .در ب تر خلیج فارس بتوزههتای نفتتو و

گازی ب یاری ه تند که برختو از آنهتا کشتف و متورد بهترهبترداری قترار
گرفته اند .برخو ه به عل اختالف میان کشورهای منطوه و عتدم تعیتین
مرزهای دریایو ،بهره برداری از آنها صور نررفته است  .بته عنتوان نمونته:
مرزهای دریایو ایران با عراق ،کوی و امارا عربو متحده تتاکنون تحدیتد
بدود نشده اس  .نکته مه در این میان آن اس که ایتران هنرتام تعیتین
مرزهای دریایو خود با قطر و عرب تان ،امتیازاتو به آنهتا داده کته تتاکنون
مورد توجه قرارنررفته اس  .در اینجا دند سئوا مطرح متوشتود :نخ ت
اینکه ده م ا

ژ وپولیتیکو مان .از تعیین مرزهای دریایو در خلیج فارس

شده اس  .دوم اینکه ده الرویو برای تعیین این نو مرزها متوتتوان ارا ته
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داد .سوم اینکه ایران در ده مواردی به کشورهای عربتو امتیتاز داده است .
فرضیه اصلو مواله این اس که تنرناهای ژ وپولیتیکو برخو از کشتورهای
خلیج فارس ،مشکال ناشو از وجود جیایر و ادعاهتای سترزمینو برختو از
این کشورها ن ب به یکدیرر سبد شده کته مرزهتای دریتایو میتان ایتن
کشورها تحدید بدود نشود .فرضیه فرعو مواله نیی آن است کته ایتران در
دوران قبت از انوتتالب هنرتتام تعیتتین مرزهتتای دریتتایو ختتود بتتا برختتو از
کشورهای منطوه به عل پذیرم تکنی های غیرمعمو  ،بخش عمدهای از
میادین مشتر

خود واگذار کرده اس .

واژههااای کلیاادی :مرزهتتای دریتتایو ،اختالفتتا ستترزمینو ،مشتتکال
ژ وپولیتیکو ،بوزه های نفتو و گتازی مشتتر  ،مشتکال ناشتو از وجتود
جیایر
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نف و گاز که باید به ایران تعل موگرف

را به هم ایران

مقدمه

()1

ژکوسول ت ک ده ده ببان فاهسا به آن س است جغرنف واکا گفتوه هواشوود  ،اوش
عونهل جغرنف اکا هن ده س است ن قنه

دشوهها برهسا هادنن به وه دیوا بو ن

عونهل جغرنف اکا ن س است دنلت ها نهتباط نجود دنهد به نکن هعنا ده دنلتهوا بوا
توجه به ننضاع جغرنف اکا دشوه یود س است گذنهی ها دننن ژکوسول ت ک عالن بر
برهسا هنبخه ب ن عونهل جغرنف اکا ن س اسوت کوک دشووه ،بوه تفسو ر نقواکع وز
هاسردنبد )  (Sulivan, 1980: 2ن آکنن هن س شب نا ن یسهشا س اسا دشوه هن تع و ن
هادنن
نکن هنخاه نکفا هادننن ندعای سربه نا نکن دشوهها سبت به کینکنر ،نجود تعونند
بکاد جزنکر ن نیتالف ده هووهد حادم وت بور آ هوا ،تننناهوای ژکوسوول ت یا بریوا
دشوهها ن نجود ه ادکن هشترت فت ن گاب نب جمیه نکن عونهل جغرنف واکا نسوت
تارکبا تمام دشوههای هنخاه با کینکنر نیتالفهای هربی ن سربه نا دنه ن حونند
 5٠هوهد نیتالفهای هربی ن سربه نا ب ن نکن دشووهها نجوود دنهد نجوود نکون
نیتالفها ه تنها کیا نب هشیال

تحنکن هربهای به نا نسوت ،بییوه بوه تبوع آن،

ها عا ز ده تع ن هربهای دهکاکا نست
نفزنن بر آن ده یی ج فاهس حنند  ١٣٠جزکر بزهگ ن دومک نجود دنهد دوه
بریا هسیو ا ن بعضا غ رهسیو ا هستنن ( نسنی )١4:١٣8١ ،همچن ن ده یی ج
فاهس جزنکری نجود دنهد ده فاس هننام جزه آب داهال ماکان هستنن ن بس اهی نب
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ده یی ج فاهس ز عونهل جغرنف اکا اش دی ونی هن ده س اسوت دنلوتهوای

آ ها به هننام هن آب داهل ده آب غو هنه هاشو ن دهباه حادم وت بور بریوا نب
جزنکر ب ن دشوههای هنخاه نیتالف نجود دنهد ،نکن هسئیه کیا نب هشیال

تع و ن
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هربهای دهکاکا نست
نب سوی دکنر ،بریا نب دشوههای هنخاه به عیت و ن نت سونحل یوود ده
یی ج فاهس ،تماکیا به تع ن هربهای دهکاکا یود ننه ن ده نکن هوهد هاتوونن نب
عرنق ام برد ده حنند  55د یوهتر یس ساحیا ده ییو ج فواهس دنهد دوه نب تموام
دشوههای نکن هنخاه دمتور نسوت عورنق ندعوا هوادنون دوه گرفتواه کوک تنننوای
ژکوسول ت یا ده یی ج فاهس نست یی ج فاهس هن «ن باه فت» جهوان هوادن نون ده
ب شتر هونهد حوب های فتا ننقع ده یشیا دشوههای هنخاه ،ده بکر بسوتر ییو ج
فاهس ندنهه ها کابن بخشوا نب فوت دشووههای ییو ج فواهس نب بسوتر نکون دهکوا
نستخرنج ن صاده هاشود ده نکن ه ان حوب های فتا ن گابی هشترت دشف شون
ن کا حوب هاکا ده همین نست ده آکنن دشوف شوو ن ،کیوا نب هشویال

تحنکون

حنند هربهای دهکاکا نست
ده هوهد هربهای دهکاکا یی ج فاهس ،تادنون آباه هتعندی هنتشر شون دوه ده
آ ها هوضوع نب جنبه حاوق ب ننلمیول هووهد برهسوا قرنهگرفتوهن ون ده نکون هووهد
هاتونن به دتاب حاوق ب ننلمیل دهکاها وشته هنب ن مرم ل ن آلن لو ،نبعاد حاوقا
حادم ت نکرنن ده یی ج فاهس وشته عیا نصغر داظما ،هسئیهنی نب هساکل حاووق
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ب ننلمیل دهکاها یس هنوف ن نصل تاابول وشوته حسو ن سو نی ،فوال

قواه ده

حاوق ب ننلمیل تال ف نبرنه جهان موا ،حاووق نکورنن ده ییو ج فواهس برنسواس
هارهن

ب ن نلمییا وشته لااءنهلل فناک ان ن دتاب نکورنن ن حاووق بو ننلمیول توال ف

نصغر جعفری نلنن ا نشاه درد
آ چه ده نکن هنابع هوهد توجه قرنه نرفته نکرگاهوا ن هشویال

ژکوسوول ت یا

تاب رگذنه ده تع ن هربهای دهکاکا نست نب سوی دکنر بس اهی نب نکن هنابع قنکما
نست ن تحوچ

جنکن ،هربوط به هربهای دهکاکا ن هونفاتناهههوای هنعاون جنکون

دهباه نکن هربها هن دهبر ما گ رد ده نکن هااله عالن بر برهسا عونهل ژکوسوول ت یا
تاب رگذنه ده تحنکن حنند هربهای دهکاکا ،تحوچ

جنکن هربووط بوه هربهوا وز

هوهد برهسا قرنهگرفته نست
ده نکن جا نبتنن ژکوسول ت ک هربهوای دهکواکا نکورنن بوا عورنق ن دوکوت هووهد
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برهسا قرنهها گ رد نکن هربها به عیت نکرگواهوای ژکوسوول ت یا توادنون تحنکون

حنند شن نست ضمن برهسا نکن هشویال  ،نلنووکا هو بورنی حول آن نهنکوه
یونهن شن ده ندنهه به برهسا هربهای دهکاکا نکرنن با عربستان ،قخر ،نهاهن

عربا

هتحن  ،عمان ن بحرکن نشاه یونهن شن نکرنن به هننوام تحنکون حونند ،نهت وابن
نکر نی به قخر ن عربستان دند ن هم ن نهر سبر شن ده بخشا نب ه ادکن هشوترت
فت ن گاب به نکن دن دشوه عربا تعیق گ رد ده ساکان هربهای دهکاکا عربسوتان بوا
بحرکن ،بحرکن با قخر ن عربستان با قخر ده به توابگا تحنکون حونند شون نسوت،
برهسا هاشود
 .1مرزهای دریایی ایران با عراق
هذندرن

هربوط به تع ن هربهای دهکاکا نکرنن با عرنق با نعخواء نهت وابن

سا  ١95٧شرنع شن دندن نهت ابن

فتا ،ده فال

فتوا ده

قاه یی ج فاهس ،هوجر برنب

نیتالف ده هوهد هحنند آب های سربه نا دندشوه شن به هنظوه حل نیوتالف ن
بهر بردنهی نب ه ادکن هشترت فت ن گاب ده نجالس ندتبر  ١96٣ده ژ و ،ماکنونگان
نکرنن ن عرنق به عالن ماکننگان دوکت ن عربستان شردت درد ن نها نکن هوذندرن
ت جهنی دهبر ننشت هذندرن

دندشوه با دکننه ماکننگان آ ها ده سا های بعن وز

)(Chubin and Zabih, 1974: 76-78

هشیال

ژکوسول ت یا هتعندی ها ع نب دست کابا نکرنن ن عرنق به تونفوق شون

نست خست ن هشیل ده هوهد نیتالف دندشوه دهباه هرب ده نهن نهند بوود نکون
نیتالف دهباه هربهای دهکاکا دندشوه ده یی ج فاهس ز تواب ر هواگذنشوت بوه
وشته نه ولن نکیسن ،هرب نکرنن ن عثموا ا ده نهن ون هند توا سوا  ،١9١٣برنسواس
هونبکن حاوق ب ننلمیل تالوگ بود ن عمال نجرن هاشون نسوت
)72

(Wilson, 1941: 271-

با دیالت برکتا ا ده قرنهدندی ده ب ن نکرنن ن عثما ا ده سا  ١9١٣بوه نهضواء

هس ن ن به سرنتیل نسالهبو هعرنف نست ،حادم ت بور تموام نهن ون هند بوه جوز
قسمت دومیا ده هاابل یرهشهر ،به عثما ا ننگذنه شن با نکنحا نکون سرنتیول
با س ش آهنن جنگ جها ا نن به تووکر نکرنن ن عثما ا رس ن ن جنبه قا و ا س نن
یرد تا نکنیه برنساس عهن اهه هربی ن حسون همجوونهی  ١9٧5دوه هورب نکورنن ن
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ندنهه کافت ،نها ه چ گو ه تونفاا برنی ترس هربهای دهکاکا دندشوه به دست اهن
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عرنق هن ده نهن نهند تالوگ تع ن ها درد ،نکن نیتالف یاتموه س ونن دورد بوه نکون
ترت ر اخه شرنع هرب دهکاکا نکرنن ن عرنق ده هور نهن نهند هشخص شن
بووا نکوونحووا هنوووب هشوویال

ژکوسووول ت یا دکنووری نجووود دنشووت نب ظوور

ژکوسول ت یا هربهای دهکاکا نکرنن ،عرنق ن دوکت با کینکنر تالقا دنه ون بور نکون
نساس برنی تع ن هربهای دهکاکا ده نکن قسمت نب یی ج فاهس ،سوه دشووه باکون
تونفق دننن نها به عیت هخالفت عرنق ،تادنون تونفاا صوه

نرفتوه نسوت عیوت

هخالفت عرنق آن نست ده و سونحل نکن دشوه ده یی ج فاهس ،بسو اه هحونند
نست ن ده صوه

تع ن هربهای دهکاکا ،سه آن بس اه د یونهن بود لوذن عورنق

ده نکن هوهد ه تنها تماکیا نب یود شان مادهن بییه داهشوینا هوادنون ن حتوا
ها ع تونفق نکرنن ن دوکت ها شود بکرن نگور هخالفوت عورنق بوود ،نکورنن ن دوکوت
دهباه تع ن هربهای دهکاکا یود به تونفق هس ن بود ن ده نکن ه ان عرنق بوا کوک
هشیل ژکوسول ت یا دکنری ز هنبرنست ن آن توهفتنا سونحل آن (هعاور بوودن)
نست توهفتنا سونحل عرنق هوجر هاشود تا ده صوه

تع ن هربهای دهکواکا،

سه آن دشوه بس اه ن نت شود بکرن یخوط هنوفا ده نب دن اخه هنتها نل ه ساحل
به رف دهکا دش ن هاشود ،ده زدکیا ساحل کینکنر هن قخع هادننون ده ت جوه
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سونحل نکرنن ن دوکت هنبرنی کینکنر قرنههاگ ر ن

)(Dehghani, 2009: 134

 .2مرزهای دریایی ایران با کویت

ده هوهد تع ن هربهای دهکاکا نکرنن با دوکت ز نب سا  ١95٧هوذندرن
صوه

گرفته نست نها نکن هذندرن

هتعوندی

ز به ت جهنی رس ن نسوت بریوا نب عیول

نکن نهر هن ها تونن ندعاهای سربه نا عرنق سبت به دوکت ،نیتالفا

هوربی نکورنن

ن عرنق ،تننیل هربهای دهکاکا نکرنن ،عرنق ن دوکت ،جنگ نکرنن ن عورنق ،تجوانب
عرنق به دوکت ن نشغا نکن دشوه ده سا  ،١99٠بحرننهای دنییوا عورنق بعون نب
ساوط صننم حس ن ،نیتالف ده هوهد ه ننن گابی آهش کا نلننه  ،نعترن

دوکوت

به قا ون هنا ق دهکاکا نکرنن هووب سا  ١99٣ن هشخص بودن اخه تالقوا هورب
نکرنن ،دوکت ن عربستان ده هاابل هنخاه تاس شن (هنخاه با ورف سوابق) هن وام
برد

با نکنحا ههمترکن هسئیهنی ده ها ع تحنکن حونند هربهوای دهکواکا نکورنن ن
دوکت شن  ،هخالفت عرنق بود نست بنابرنکن ده صوه

تحنکون حونند هربهوای

دهکاکا نکرنن ن عرنق ،نکن هشیل بر رف ن هن بورنی تونفوق نکورنن ن دوکوت بورنی
تحنکن حنند هربهای دهکاکا آ ها همونه یونهن شن تحنکن حنند هربهای دهکاکا
نکن  ٣دشوه به نه هن بورنی بهور بوردنهی نب ه وادکن هشوترت فورنه یونهون آنهد
به وهی ده گفته شن ،به عیت عنم تحنکن حنند هربها ،بهر بردنهی نب حوب فتا-
گابی آهش هتوقف شن نست ذیاکر نکن ه وننن  ٣68ه ی واهد هتور هیعور بورآنهد
شن نست نب سوی دکنر نهیان دشف ه ادکن دکنور ده آکنون نجوود دنهد لوذن ده
صوه

تحنکن حنند هربهای دهکاکا ،نیتالف ده هوهد حوب های فتا ن گابی ده

ده آکنن دشف یونهن شن ،نب ه ان هاهند ن بهر بردنهی نب آ ها به هنحتوا صووه
یونهن گرفت همچن ن تحنکن حنند هربهای دهکاکا نکرنن ،عرنق ن دوکت ،نهیوان
دیالت دکنرنن هن ده نکن هساکل نب ب ن یونهن بورد ( واها )88:١٣86 ،ن بوه نکجواد
صیح ن ببا

ده هنخاه دمک یونهن درد

 .3کاربست الگوی دریای شمال
فال

قاه دهکای شما نست ده دهکای شما  ،سوونحل آلموان بوریالف سوونحل

هینن ن تا حنندی دن ماهت ،ها نن عرنق دنهنی توهفتنا (هاعر) نست بر نکن نسواس
تع ن هربهای دهکاکا برنساس یس هنوف به ضره آلموان نسوت بوه همو ن دل ول
آلمان به هعاهن ژ و  ١958ده یس هنوف هن ده ترس هربهای دهکاکا هاره دورد ،
هیحق شن نست نها دنلتهای دن ماهت ن هینن نکون هعاهون هن توووکر دورد ن
هنعا هستنن ده یس هنوف برنی تموام دنلوتهوا حتوا آ هواکا دوه آن هن نهضواء
یرد ن ن ،نلزنمآنه نست بکرن ده کک عرف ب ننلمییا نست
به هر حا  ٣دنلت کاد شن هوضوع هن به دکونن دندگستری ب ننلمییوا نهجواع
دند ن دکونن ده هسی  2٠فوهکه  ،١969ندعای دنلتهای دن ماهت ن هینن هن ده یوس
هنوف کک عرف ب ننلمییا نست ن برنی تمام دشوهها نلزنمآنه نسوت هن لوذکرفت
بکرن به ظر دکونن ،ده هوهد یس هنوف شرنکس دیا عرف کعنا نسوتمرنه ،عموه وت
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نب ظر نکرگا های ژکوسول ت یا ،هربهای دهکاکا نکرنن ن عرنق ده یی ج فاهس شوب ه
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ن به نکر نعتااد دنلتها به نجباهی بودن نکن قاعن جمع ستنن بوه نعتاواد دکوونن
یس هنوف برنی دنلا ده هعاهن ژ و هن نهضاء یرد ن ن ،نلزنم آنه ست سورن جام
دکونن به رف ن توص ه درد ده تع ن هربهای دهکاکا باکون برنسواس نصول ن وواف
صوه

گ رد ن هنبخه هعاولا ه ان و سونحل هر دنلت ن هساحت فال

قاه ده

باکن به دنلت هذدوه تعیق گ رد ،برقرنه شود برنساس توص ه دکونن ده قرنهدندهواکا
ده ه ان آلمان-دن ماهت نب کک رف ن آلمان ن هینن نب سوی دکنر به نهضاء هسو ن،
سه ب شتری نب آ چه ده ده صوه
هاگرفت ،به نکن دشوه دند شن

نجورنی یوس هنووف بوه دنلوت آلموان تعیوق

)(Al-Arayad, 2013

نکورنن ن عورنق هعاهون ژ وو هن

تووکر یرد ن ن بنابرنکن هعاکت نصو آن بورنی آ هوا نلوزنم آنه سوت ،حتوا بوا
داهبست نصل ن واف ز ده دکونن ده هسی یود توص ه درد  ،سه عورنق نب فوال
قاه یی ج فاهس ب شتر خونهن شن بکرن دکونن ده هسی یود نفزننبر نصول ن وواف
بر و سونحل تاد ن درد نست
سونحل عرنق ده یی ج فاهس بس اه د نست لوذن بهتور آن نسوت دوه دنلوت
عرنق ننقع تهای ژکوسول ت یا هن بلذکرد دنلوت صوننم حسو ن ده ظور دنشوت بوا
تجانب به نکرنن ن نشغا یوبستان ن تجانب به دوکت ن نشوغا نکون دشووه ،شورنکس
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جغرنف اکا هنخاه هن به سود یود دگرگون ماکن ن بر و سوونحل یوود ده ییو ج
فاهس نضافه دنن غافل نب آ یه نکن هسئیه ه تنها ا

هعاهنن

ب ن نکرنن ن عورنق

ن دوکت با عرنق نست ،بییه دشوههای هنخاه ن جاهعوه جهوا ا وز نکون هسوئیه هن
خونهنن سذکرفت ندنون دنلت جنکن عرنق باکون نب تجرب وا

دنلوتهوای گذشوته

دهس گرفته ن شرنکس جغرنف اکا دشوه یوود هن دهت دنون ده صووه

قبوو نکون

هسئیه نب سوی دنلت عرنق ،با توجه به هننبس زدکک ن دنستا هنی ده بو ن ورف ن
نجود دنهد ،شرنکس برنی تع ن هربهای دهکاکا ب ن دندشووه نب هور بهوان دکنوری
هناسرتر نست
 .۴مرزهای دریایی ایران با عربستان
نکرنن نعربستان دهباه هربهای دهکاکا یوود ده منون هووهد بوا کیونکنر نیوتالف
دنشتنن خست ن هوهد دهباه دن جزکر دومک ،بوننن آب ن هعمووچ غ رهسویو ا

فاهسا ن عربا بود نکن دن جزکر ده نسس آبهوای ییو ج فواهس ننقوع شون ن ون
)(Young, 1970: 152

نیتالف دکنر نکرنن ن عربستان ده هوهد یس هبنن بود نکورنن بور

نکن بانه بود ده جزکر یاهت باکن به عنوونن یوس هبونن ده ظور گرفتوه شوود ،نهوا
عربستان با ظر نکرنن هخالف بود سرن جام برنسواس هونفاتناهوهنی دوه ده  24ندتبور
 ١968ب ن دندشوه ده تهرنن به نهضاء هس ن ،نکن نیتالفا

حل ن هربهوای دهکواکا

دندشوه تع ن شن به هوجر نکن قرنهدند جزکر فاهسا به نکرنن ن جزکر عربا بوه
عربستان تعیق گرفت ده هوهد یس هبنن ،نکرنن ظر یود هن تعونکل دورد ن سوذکرفت
ده وف جزکر یاهت به عنونن یس هبنن ده ظر گرفته شود ده ت جه حوب فتوا
فرنبنن ده باکن به نکرنن تعیق هاگرفت ،ب ن دندشوه تاس شن
 .5مرزهای دریایی ایران با قطر
هربهای دهکاکا نکرنن با قخر برنساس هونفتناههنی ده ده  2٠سلتاهبر  ١969ده دنحوه
قخر به نهضاء هس ن ،تع ن شن نست ده تع ن هربهوای دهکواکا دندشووه جزنکور
نکرن ا د ش ،هنننهنبا ن چننن با نجود نکنیه ده فاصیهنی دمتر نب  ١2هاکیا سواحل
نکرنن ننقع شن ن ن ،ده ترس یس ه ا ا ده ظر گرفتوه شون ن ن صورفا یوس هبونن،
تمام هونفاتناهه های هربوط به تع ن هربهوای دهکواکا نکورنن بوه نسوتثنای عربسوتان،
جزنکر به عنونن یس هبنن تع ن شن ن ن ده نکن هوهد هاتونن به هونفاتناهههای نکورنن
با بحرکن ن عمان نشاه درد
دنلت نقت نکرنن با سذکرش نکن تین ک غ رهعمو  ،بکان بزهگا به هنوافع هیوا
نکرنن ننهد درد نست بکرن ده صوهتا ده یس هبنن جزنکر نکرن ا کواد شون ده ظور
گرفته هاشن ،بخش بزهگا نب حوب گابی ساهس جنوبا به نکرنن تعیوق هواگرفوت
برنساس نکن هنکه 8٠ ،دهصن نب نکن حوب گابی هشوترت سوه قخور ن  2٠دهصون
سه نکرنن شن ،ده حال یه باکن نکن سبت بورعی

هواشون حووب گوابی سواهس

جنوبا بزهگ ترکن ه ننن گابی هستال ده جهان نست نتخاذ کک دکلیماسا فعوا نب
سوی قخر ده سا های گذشته به عیت دهآهونهای سرشواه نب نکون حووب نسوت نب
سوی دکنر بردنشت های قخر سبر حردت گاب نب حوب هتعیق بوه نکورنن بوه حووب

ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس  اصغر جعفری ولدانی

ساحل نکرنن هنظوه شن نکن هسئیه بریالف عرف ن هنکههای هعمو بوود بکورن ده
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سه قخر شن نست
 .6مرزهای ایران با امارات عربی متحده
بخشا نب هرب دهکاکا نکرنن با نهاهن

عربا هتحن (دبا) ده سا  ١9٧4تع ن شون

نست نها با ه هربهای دهکاکا نکرنن ن نهاهن

عربا هتحون توادنون تحنکون حونند

شن نست ظاهرن عیت نکن هسئیه به ندعای نهاهن

عربا هتحن بوه جزنکور نکرن وا

تنر ن نبوهوسا بابها گردد برنساس نسناد ن اشههای دنلت برکتا ا نکن جزنکور توا
 ١9٠4بخشا نب نکرنن بود نها برکتا ا ده نکن سا نکن جزنکر هن نشغا درد بوا نعوالم
یرنج برکتا ا نب یی ج فابس ده سا  ،١968هوذندرن

بو ن نکورنن ن برکتا وا بورنی

بابگشت نکن جزنکر به نکرنن آغاب شون ده نکون هوذندرن

نکورنن نب ندعوای یوود نب

بحرکن صورف ظور دورد نکورنن توا آن بهوان بحورکن هن بخشوا نب سوربه ن یوود
هادن ست ده هاابل حادم ت نکرنن بر جزنکر تنر ن نبوهوسا بوه هسوم ت شونایته
شن دنلت نکرنن ده نکن هذندرن
ندعاهای هتاابل ده ده هذندرن

باب ن نصویا بوود بکورن هو چگو وه توونب ا بو ن
س اسا هرسوم نست ،نعموا شون نکورنن عوالن بور

ن ورنف یود نب بحرکن ،بریا نهت ابن
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نقتوادی دهبواه جزکور نبوهوسوا وز بوه

شاهجه دند هوضع سابشیاهن ه نکرنن هوهد تحس ن هحافل ب ننلمییا قرنهگرفت ن نب
آن به عنونن نقننها ده جهت تاوکت صیح ن نهن ت ده هنخاه سوتاکش شون ماکنون
دنک برکتا ا ده شوهنی نهن ت ده نجالس هوهخ  9دساهبر  ،١9٧١تیوکحا نشواه دورد
ده حل کک داسه نیتالفها ده هوهد بحرکن ،نبوهوسا ن تنورهوا ووعا توونبن هن
یر ها درد ،ل ین تاکج حاصیه شان دند ده دفه داهال به فع نعورنب ظواهر شون
نست
سر نکی ام لوس ،ماکنن برکتا ا ده هذندرن

بوا نکورنن ده فوهکوه  ،١9٧١نظهواه

دنشت ده نکرنن ن برکتا ا نیتالفهای یود هن ده هوهد جزنکر حل درد ن ون
)1986: 5

نهاهن

(Litwak,

عربا هتحن ز کاددنشت تفواه هربووط بوه نبوهوسوا هن سذکرفتوه

نست نبکر نهوهیاهجه نکن دشوه ده سا  ١9٧5گفت نهاهن

عربا هتحن نب رح

هسئیه جزنکر یوددنهی یونهن درد جاهعه ب ننلمییوا وز نقوننم نکورنن هن ده نعواد
حادم ت یود بر جزنکر تنر ن نبوهوسا تاک ن مود سیو

نعضوای دنکو شووهنی

نهن ت ده دساهبر  ١9٧١ن به تعوکق ن ننیتن هوضوع ،بننن نکنیوه تواهکخا هن بورنی
برهسا بعنی تع ن دنن ،هوکن هم ن هسئیه نست
 .۷مرزهای دریایی ایران با عمان
هربهای دهکاکا نکرنن با عمان برنساس هونفاتناههنی ده ده  25ژنک ه  ١9٧4ده تهورنن
به نهضاء هس ن ،تع ن شن نست ده تع ن هربهای دندشوه ،جزکر نکرن وا چهت ن
جزکر عما ا قوک ن بزهگ به عنونن یس هبنن ده ظر گرفته شن ن با توجه به نکنیوه
فاصیه نکن دن جزکر نب کینکنر  2١هاکل دهکاکا نست ،ده حال یه هردننم  ١2هاکول
دهکای سربه نا دنه ن ن هجموع آن  24هاکل هاشود ،لذن هربهای دهکواکا دندشووه
 ٣هاکل با کینکنر ن خباق دنه ن برنساس تع ن هربهای دهکاکا دندشوه  8٠دهصون
حوب فتا هننام به نکرنن ن  2٠دهصن آن به عمان تعیق گرفوت نکون ه وننن فتوا
هشترت  ٧٠٠ه ی ون بشیه فت ن  2ترکی ون فو

هیعر گواب دنهد عموان نب سوا

 2٠٠8تادنون ه ی ونها بشیه نب نکن حوب بردنشت درد نست نها نکرنن کوک بشویه
فت ه هنوب نب نکن ه ننن هشترت بهر بردنهی یرد نست

تحنکن حنند هربهای دهکاکا نکرنن با بحرکن هودو به ن ورنف نکورنن نب حادم وت
یود بر بحرکن بود بحرکن نب بهان نکاله ان کعنا  5هزنه سا س ش نب ه الد ،بخشوا
نب نکرنن به ن بود ن توسس نکرن ان ندنه هاشن نست نکالهاها بحرکن هن ده ده آن
بهان نکیونن اه ن هاشن ،ده تورف یود دنشتنن (نقتوننهی )١5:١56 ،نب آن بهوان
تا نننسس دنه قاجاهکه به نسوتثنای دنه دوتوا سرتغوالاهوا ( )١5٠٧-١6٠8بحورکن
همونه تحت حادم ت نکرنن بود نسوت برنسواس عهن اهوه شو رنب دوه ده  ٣٠نن
 ١822ه ان داس تان نکی ام برنس ن شاهزند حس نعیا ه ربن ننلا فواهس بسوته شون،
جزکر بحرکن هتعیق به نکرنن ن جزء نستان فاهس شنایته شن نست ( شوا :١٣44 ،
)242-5٠
نگرمه دنلت برکتا ا به عیت نهضای نکن قرنهدند ،برنس هن بردناه ن قورنهدند هن

ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس  اصغر جعفری ولدانی

 .8مرزهای دریایی ایران با بحرین

با ل نعالم درد ،با نکن حا دنلت نکرنن نعوالم دورد دوه توونکق ن نذغوان بورنس
هبنا بر نکنیه بحرکن بخشا نب نکرنن ن تابع نکالت فاهس بود نست ،با توجه به نکنیوه
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نی کک شخص صالح ت دنه ن ننقف به ننضاع جغرنف اکا هنخاه بود  ،ینشهنی بر
آن قرنهدند ننهد مادنن (بهگر)25٠:١٣٧2 ،
همچن ن هنناها ده دنلت برکتا ا ده سوا  ،١868شو خ بحورکن هن هعوزن ن
عیا بن یی فه هن به جای نی هنووب درد ،دنلت نکرنن به نکن نهر نعتورن

ن آن هن

هننییه ده نهوه دنییا نکرنن نعالم مود لورد داله ونن ده اهوه هووهخ  29آنهکول
 ١869وشت« :دنلت برکتا ا نعترنف ها دنن ده دنلت نکرنن بر نکن ده حق حادم ت
نکرنن بر بحرکن نب رف هاهوهکن برکتا ا هوهد توجه ننقوع شون نعتورن
دنلت برکتا ا نکن نعترن

دورد ن

هن هوهد توجه قرنهدند نست» دنلت نکرنن نکن نهور هن بوه

هنزله شناساکا حادم ت یود بر بحورکن تیاوا دورد

(League of Nations , Sep. 1928:

)1361-62

به هر حا نکرنن هرگوز نشوغا نکون جزکور هن نب سووی برکتا وا بوه هسوم ت
شنایت نها ده سا  ،١9٧٠نب حاوق تاهکخا یود مش سوشوا موود ن نب بحورکن
صرف ظر درد بس اهی نب هحافل دنییا نکرنن نکن هسئیه هن شنکنن هحیووم درد ون
دنلت نقت نکرنن همزهان با نعالم ن ورنف نب حادم ت یوود بور بحورکن ،ده هووهد
هربهای دهکاکا یود با نکن ش خ ش ن دومک ننهد هذندر شن بود بوه حووی دوه
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هذندرن

نکرنن با بحرکن دهباه تع ن هربهای دهکاکا هنجر به نهضای هونفاتناهوهنی

ده  ١٧ژنکن  ١9٧١شن ده حال یه بحرکن ده  ١4نن

 ١9٧١نعالم نسوتاال موود

ده تع ن هربهای دهکاکا دندشوه ،جزنکر نکرن ا خ یو ن جابرکن ن جزکر بحرکنوا
هحرق به عنونن یس هبنن ده ظر گرفته شن ن ن ده ترس هرب دهکاکا دندشووه وز
نب یس هنوف نستفاد شن نست

)(Dehghani, 2009: 128

 .9مرزهای کویت با عربستان
ده تحنکن حنند هربهای دهکاکا دوکت ن عربسوتان هسواکل ژکوسوول ت یا هتعوندی
ها نن هوقع ت ژکوسول ت یا دوکت ،هنخاه با رف سابق ن جزنکر قاهن ن نمنلمورندم ن
ندعاهای عربستان سوبت بوه نکون جزنکور تاب رگوذنه بوود نسوت دوکوت هوقع وت
ژکوسول ت یا نکر نی دنهد ،به حوی ده باهها قربا ا نکن هوقع ت یوود شون نسوت
دوکت ده همساکنا دن همساکه قنهتمنن شمالا (عرنق) ن جنوبا یود (عربسوتان)

ننقع شن نست دوکت ده هاابل نکن همساکنان یود بس اه ضوع ف ن آسو رسوذکر
نست نشغا دوکت نب سوی عرنق ده سا  ،١99٠ب ا نر نکن هسئیه نست دوکت بوا
توجه به آس رسذکری یود ،تالش درد تا نهن ت یود هن بر هبنای تونبن ده هننبس با
نکن دن همساکه ن ز نتحاد ن نکتالف با قنه های فرنهنخاهنی کعنا نهرکیا تواه ن ن
تضم ن دنن نها هم شه نکن س است هوفق بود نست
عربستان ده سا  ،١8٠٣دوکت هن نشغا درد (لوتسیا )١22:١٣49 ،ده آستا ه
جنگ جها ا نن  ،عبننلعزکز نبنسعود دهصند نشغا دوکوت برآهون نهوا بوا هننییوه
برکتا ا اگزکر به عار ش نا شن ده سا  ،١92٠رنهای عربسوتان نب هورب دوکوت
گذشتنن ن ننهد نکن دشوه شن ن دنلت دوکت نب رنهای عربستان شیست یووهد
ن نب برکتا ا تااضای دمک درد برکتا ا منن هبهنان فرسوتاد ن رنهوای عربسوتان هن
نندنه به ترت دوکت درد (فوبی ک ،د یت ف ،چبنهف )299:١٣6٧ ،با توالش برکتا وا
هعاهن عا ر ده سا  ١922بو ن دوکوت ن عربسوتان بسوته شون ن هربهوای به نوا
دندشوه هشخص شن به هوجر نکن هعاهن کک هنخاه با رف ز بو ن دندشووه
تع ن شن ده سا  ،١965دشف فت ده هنخاه با رف هوجر تاس نکون هنخاوه
ندنون وبت تع ن هربهای دهکاکا دندشوه بود نها نیتالف دندشوه ده هووهد
هالی ت جزنکر قاهن ن نمنلمرندم ها ع نکن نهر بود جزنکور قواهن ن نمنلمورندم برنسواس
هاد  5هونفاتناهه  29ژن وکه  ،١9١٣ه ان برکتا ا ن عثموا ا بخشوا نب قیمورن دوکوت
شنایته شن نست ده قخعناهه شماه  68٧هووهخ  8آنهکول  ،١99١شووهنی نهن وت
سابهان هیل ده بعن نب آبندی دوکت نب نشغا عرنق تووکر شن ،تعیق نکن جزنکر به
دوکت به وه هسما تاک ن شن با نکنحا عربستان ده نننکل فوهکه  ١99١ندعوا دورد
ده جزنکر قاهن ن نم نلمرندم هتعیق به نکن دشوه نست سرن جام دوکت ن عربسوتان بوا
بستن هونفاتناهه  2ژن وکه  ،2٠٠٠به نیتالفا

یوود یاتموه دند ن هربهوای دهکواکا

یود هن تع ن درد ن برنساس نکن قرنهدند ،جزنکر قاهن ن نمنلمرندم هتعیق بوه دوکوت
شنایته شن

)(Dehghani, 2009: 109
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شن
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 .10مرزهای دریایی عربستان با بحرین
ده بهان هیک سعود ،هربهای دهکاکا عربستان با بحرکن تع و ن شون نکون هورب دوه
برنساس قرنهدند  22فوهکه  ١958تع ن شن  ،و آن  98هاکل دهکواکا ن شواهل ١5
اخه گردش نست کک هنخاه هثیث شیل ز ده قسمت شمالا ده ظر گرفته شون
ده هنخاه توسعه نقتوادی هشترت اه ن هاشود

)(U.N. 1991: 68-70

نکن هرب ،ننلو ن

هرب دهکاکا ده یی ج فاهس بود ده تحنکن حنند شن ن دل ل آن هاابیه عربسوتان بوا
ندعای نکرنن ده هوهد بحرکن بود ده نفرنب هربهای دهکاکا عربستان با بحرکن ،جزنکر
لب نه صغ ر ن لب نه دب ر ادکن گرفته شن ن

)(Macdonald, 1980: 126

دندشوه تونفوق

درد ن ده جزکر لب نه صغ ر ده با سونحل بحرکن زدککتر بوود ،ده حادم وت نکون
دشوه باشن ن جزکر لب نه دب ر دوه بوه سوونحل عربسوتان زدکوکتور بوود ،تحوت
حادم ت نکن دشوه دهآکن

)(Prescott, Schofield, 2005: 500

عربستان ن بحرکن ده هوهد حوب فتا نبوسعفه 1ده ب ن دندشوه هوهد نیتالف
بود ،تونفق درد ن ده نکن حوب فتا به عربستان ننگوذنه شوود ،هشورنط بوه نکنیوه
عربستان ما نب دهآهنهای فتا نکن حوب هن به بحرکن بنهن نلبته نکون هسوئیه بوه
ه چ نجه بر حادم ت عربسوتان بور نکون حووب ن ندنه آن ،تواب ر خونهون گذنشوت
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)(Razavi, 1997: 124-125

باکن نشاه مود ده عربستان  265ه ی اهد بشیه ذیاکر فوت

دنهد ،ده حال یه بحرکن فاقن ذیاکر فت قابل توجه نست به عباه

دکنر عربسوتان

حتا حاضر شن ده نب نکن حوب فتا هشترت به فع بحرکن صرف ظر دنن
 .11ژئوپولیتیک مرزهای بحرین با قطر
بحرکن با قخر دهباه حادم ت بر هنخاه بباه  ،هجمعنلجزنکر حونه ،دهکای سوربه نا
ن هربهای دهکاکا دندشوه نیتالف دنشتنن نلبتوه دوا ون نصویا نیوتالف ده هووهد
جزنکر حونه بود نضع ت ژکوسول ت یا دندشوه ،نهم ت ژکوسول ت یا جزنکور حوونه،
نحتما نجود ذیاکر فت ن گاب ده دهکای سربه نا دندشووه ن وز دیالوت سواکر
دشوهها سبر نکجاد ،گسترش ن تونننم نیوتالفهوای بحورکن ن قخور شون بوود ن
هس نن آ ها هن به تونفق هشیل درد بود هنخاه بباه بوه صووه

وونه بواهکیا ده
1. Abu Saafah

شما غربا قخر ننقع شن نست نکن هنخاوه نب موه قورن هجونه توا موه قورن
وب ده به هن

کک قرن تحت حادم ت بحرکن بود با تورف قخر ده سوا ١8٧١

بوس یه دنلت عثما ا ،نب فوذ بحرکن ده بباه داسوته شون ن نکون هنخاوه بوه ووه
هسما نب بحرکن جنن شن هرمنن ده بحرکن ندعاهای یود هن سبت به نکن هنخاه تا
سا  2٠٠١ندنهه دند نهم ت ژکوسول ت یا نکن هنخاه به عیت زدکیوا آن بوه حووب
گابی ساهس جنوبا نست نیتالف دندشوه ده هوهد نکن هنخاه ن ز جزنکور حوونه
ها ع نب تع ن هربهای دهکاکا بحرکن ن قخر شن بود
هجمعنلجزنکر حونه شاهل  ١6جزکر دومک ن بزهگ نسوت بوزهگتورکن نکون
جزنکر حونه نست ،دن جزکر دومک آن ز بوه وامهوای دکبوا ن جورند هعورنف
هستنن هساحت نکن هجموع نلجزنکور  ١9/29هاکول هربوع نسوت (جعفوری نلونن ا،
 )285:١٣٧١فاصیه نکن جزنکر نب قخر فاس کوک هاکول ن نب بحورکن  2٠هاکول نسوت
بریا نب نکن جزنکر فاس هننام جزه آب ماکان هستنن ن بس اهی نب آ هوا بوه هننوام
هن داهل ده آب غو هنه هاشو ن نهم ت نکن جزنکر ب شتر به عیت نحتموا نجوود
ذیاکر فت ن گاب نست ده سا  ،١986دنلت بحرکن ندتشاف فت ده نکن جزنکر هن
فتا ،عمال ندتشافا

فتا ده نکن جزنکر هتوقف شن

نیتالف دندشوه ده هوهد جزنکور حوونه ،بور دهکوای سوربه نا دندشووه وز
تاب رگذنشته بود هشیل نصیا دهباه هبنن تع ن ،عر

دهکای سربه نا بود دنلوت

برکتا ا ده قخر ن بحرکن تحت ق موه ت آن بود ن ،بورنی حول هسوئیه ،هبونن تع و ن
عر

دهکای سربه نا هن حن سستترکن جزکر نصیا بحورکن ن شوبه جزکور قخور

نعالم درد به عباه

دکنر برکتا ا ده تع ن یس هبنن ،جزنکر حونه هن ادکن گرفوت

هعاهن ژ و  ١958ن دنون س ون حاوق دهکاها ده سوا  ١982وز یوس سسوتتورکن
جزه هن به عنونن «یس هبنن عادی» ده ظر گرفته نست به هر حوا نیوتالف دهبواه
حادم ت بر جزنکر حونه ها ع تع ن هربهای دهکاکا شن عنم تع ن هربهای دهکاکا
ز هوجر شن تا نب ه ادکن فتا نکن هنخاه بهر بردنهی شود ندعای بحرکن دهبواه
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به کک شردت هیننی ننگذنه درد ،نها به د با نعترن

قخر ن حمیه آن به تاس سا

هنخاه بباه بر دن ساکه نستونه بود ،خست ندعای یود هن برنساس نفوادنهی قب یوهنی
توج ه ها درد به نعتااد بحرکن هردم سادن بباه نب قب یه ع هستنن نکون قب یوه نب
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اکفه آ یی فه حاد بر بحرکن بود ن سبت به آن نفادنه هستنن ساکه دنم نسوتنچ
بحرکن نکن بود ده بباه یا ه نجونندی آ یی فوه حواد بحورکن نسوت بوه ندعوای
بحرکن ،نجنند آ یی فه نب سا  ١٧٧6تا آیرکن هبع قرن وبده بباه هن ده تورف
دنشتنن
دهباه هجمع نلجزنکر حونه ،ندعای بحرکن بر هبنوای هالی وت تواهکخا ن نضوع
هوجود نستونه بود بحرکن به س ش نه تاهکخا کعنا نستمرنه حادم ت یود بور جزنکور
ده  8٠سا گذشته نشاه هادرد بحرکن همچن ن نظهاه ها دنشت نقتا دندشوه ده
سا  ١9٧١به نستاال هس ن ن ن به عضوکت سابهان هیل دهآهن ون ،هجموعنلجزنکور
حونه بخشا نب بحرکن قیمنند شن

)(Litwak, 1981: 98

دنلت قخور ده هاابول دهبواه

هنخاه بباه ندعا هادرد ده بباه نب سا  ١868بخشا نب قخور بوود ن دنلوتهوای
عثما ا ن برکتا ا ز آن هن به هسم ت شنایتهن ن دنلت قخر دهبواه هجموعنلجزنکور
حونه به هوقع ت جغرنف اکا جزنکر ن حاوق تاهکخا نشاه هادورد بوه ندعوای قخور
نکن جزنکر بس اه زدکوک بوه قخور بوود ن نب ظور تواهکخا بخوش جنن اسوذکری نب
سربه ن نصیا قخر هستنن
سرن جام دنلت قخر ده سا  ١99١نیتالفهای یوود هن بوا بحورکن بوه دکوونن
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ب ننلمییا دندگستری نهجاع دند دکونن بعن نب گذشت  ١٠سا هسی یود هن ده سوا
 2٠٠١نعالم درد دکونن دهباه هنخاه بباه به نتفاق آهنء هسی بوه حادم وت قخور بور
بباه دند ن آن هن بخشا نب سربه ن قخر دن ست ده هوهد هجمعنلجزنکر حونه ،دکونن
جزکر بزهگ حونه ن جزکر دومک گ تعا

هن هتعیق به بحرکن شنایت ،نها جزنکور

دومک جنان ،حن جنان ،فشت ن دکبا هن هتعیق به قخر ن تحت حادم ت آن نعوالم
مود نفزنن بر آن ،دکونن هربهای دهکاکا ب ن قخر ن بحرکن هن ز هشوخص موود
)(ICJ, 16 March, 2001

نتیجهگیری
تع ن هربهای دهکاکا هعموچ هنحتتور نب هربهوای به نوا نسوت تع و ن هربهوای
به نا بس اه سبچ ن ن بهانبر نست بر نکن نساس هربهوای به نوا ه وان بسو اهی نب
دشوههای یی ج فاهس هنوب تحنکن حنند شون نسوت نکون هسوئیه سوبر بورنب

هنابعا

ن جنگهای هتعندی ه ان نکن دشوهها شن نست ده نکن هوهد هاتونن بوه

تجانب عرنق به نکرنن ده  8سا به و ن جاه ن ن کا تجانب عرنق به دوکت ن نشوغا
نکن دشوه ده سا  ١99٠نشاه درد
هربهای دهکاکا ده هااکسه با هربهای به نا ،تحنکن حنند آ ها هنحتتر ن جوام
ها شود ،بر نکن نساس هربهوای دهکواکا ه وان بریوا نب دشووههای ییو ج فواهس،
تحنکن حنند شن نست هربهای دهکاکا ه ده تحنکن حنند شن  ،عیت آن عونم
تحنکن حنند هربهای به نا ن نیتالفا

سربه نا ه ان دشوههای نکن هنخاه نست

به عنونن مو ه ندعای سربه نا عربستان سبت به قخر ن نهاهن
نیتالفا

سربه نا ه ان عمان ن نهاهن

عربا هتحون ن کوا

عربا هتحن ن کا ندعاهای عرنق سوبت بوه

دوکت ،ها ع تحنکن حنند هربهای به نا ن به تبوع آن هربهوای دهکواکا ه وان نکون
دشوهها شن نست بنابرنکن کک همبستنا ب ن هربهای به نوا ن هربهوای دهکواکا
دکن هاشود به عباه

دکنر تحنکن حنند هربهای دهکاکا ده حوب ییو ج فواهس

قبل نب هر هسئیه دکنری هودو به تع ن هربهای به نا ن حل نیتالفا

سوربه نا

نست
هنا ق کا جزنکر نب عونهل تاب رگذنه ده تحنکن حنند هربهای دهکواکا نسوت بریوا
هنا ق ن جزنکر یی ج فاهس نهم ت هنهبردی دنه ن بر نکن نساس دشووههای ییو ج
فاهس سبت به نکن هنا ق ن کا جزنکر حساس ت دنه ن ن س اسوت آ هوا ده هنسوتای
تسیس ن دنتر نکن هنا ق ن کا نکن جزنکر نست نکون هسوئیه کیوا نب هون وع تحنکون
حنند هربهای دهکاکا بود ن هست ده نکن هوهد هواتوونن بوه ندعاهوای عربسوتان
سبت به جزنکر دوکتا قاهن ن نمنلمرندم ن کوا نیوتالفهوای بحورکن ن قخور دهبواه
هجمعنلجزنکر حونه نشاه درد همچن ن باکن نب هنا ق هنهبوردی ده سوونحل ییو ج
فاهس ها نن بباه ده شما شبه جزکر قخور ،یوهنلعنکون ننقوع ده سوونحل ییو ج
فاهس ب ن نهاهن

عربا هتحن ن قخر ن ز شبه جزکر هسننم زدکوک تننوه هرهوز

ام برد نیتالف های عربستان ن دوکت دهباه جزنکر قاهن ن نمنلمرندم حنند  9٠سا
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نفزنن بر آن ،نکرگا های ژکوسول ت یا یی ج فاهس ن نهم وت هنهبوردی بریوا

ندنهه دنشت ن ها ع نصیا تع ن هربهای دهکاکا دندشوه شون بوود هجموعنلجزنکور
حونه ز بههن

حنند  8٠سا ب ن دندشوه هوهد نیوتالف بوود ن تحنکون حونند
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هربهای دهکاکا دندشوه بستنا به حل نکن نیتالف دنشت نیتالف ب ن بحورکن ن
قخر دهباه حادم ت بر هنخاه هنهبوردی ببواه وز نب هون وع دکنور تحنکون حونند
هربهای دندشوه شمرد هاشن
نب سوی دکنر عربستان سبت به هنخاه هنهبوردی یوهنلعنکون ظور دنشوت توا
نکنیه تون ست بر نکن هنخاه تسیس کابن ن ده سونحل شرقا قخر ده یی ج فواهس بوه
دهکا هن کابن نکن هسئیه ده با ایشنودی نهاهن

ن قخر هنبرن شن ن نعتورن

آ هوا

هن برن ن خته ده دناه ساکر عونهل سبر شن تا هربهوای دهکواکا ه وان عربسوتان بوا
نهاهن

عربا هتحن ن قخر تحنکن حنند شود شبه جزکر هسوننم ننقوع ده شوما

عمان ده دناه تننه هرهز ز نب دکنر هنا ق هنهبردی یی ج فاهس نست نکن هنخاوه
حساس ن سرنهم ت نب ظر ژکوسول ت یا توسس نهاهن

عربا هتحن نب با ه سوربه ن

عمان جنن شن نست هم ن هسئیه سبر شن توا تحنکون حونند هربهوای دهکواکا
دندشوه با هشیل هنبرن شود
هسئیه ژکوسول ت یا دکنری دوه ده ترسو هربهوای دهکواکا تاب رگوذنه نسوت،
نجود حوب های فتا ن گابی نست نکن هسوئیه هو هواتون ون بوه تحنکون حونند
هربهای دهکاکا دمک دنن ن هو هواتون ون ده نجورنی آ هوا هشویل نکجواد ماکون
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بهر بردنهی نب نکن ه نننها ها تون ن ن ن ز چبم هن ده دشوههای هنخاه برنی تحنکون
حنند هربهای دهکاکا فرنه آنهد ده نکن هوهد هاتونن به تع ن هربهوای دهکواکا
نکرنن با عمان ،قخر ن عربستان نشاه درد نجود حوب های فتا ن گابی هشترت ده
هربهای دهکاکا نکرنن با عمان ،نکرنن با قخر ن نکرنن با عربسوتان ،ن ن وز هوای چبم هن
ده تمام نکن دشوهها برنی ترس هربهای دهکاکا ن بهر بردنهی نب ه وادکن هشوترت
فرنه آنهد بود ده تع ن نکن هربهای دهکاکا ،دنلوت سوابق نکورنن گذشوتهوای
بکادی نب یود مود نست به حوی ده بخش عمن نی نب حوب های فتا ن گوابی
ده باکن به نکرنن تعیق ها گرفت ،به قخر ن عربستان ننگذنه شن نست نب سوی دکنر
نیتالف دهباه هالی ت بریا نب نکن حوب ها ن بکواد یبوا بریوا دشووهها ،هوا ع
تحنکن حنند هربهای دهکاکا ن بهر بردنهی نب آ ها هاشود ده نکن هووهد هواتوونن
به حوب فتا-گابی آهش نشاه درد ده نکرنن ن دوکت دهباه هالی ت آن با کینکنر
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نیتالف دنه ن ،بر نکن نساس بهر بردنهی نب نکن حوب هتوقف شن نسوت نفوزننبور

آن بکاد یونها عربستان ز ده نکن هوهد بر هشیل نفزند نست
هشیال

ژکوسول ت یا بریا نب دشوههای یی ج فواهس وز ده هسوئیه تع و ن

هربهای دهکاکا تاب رگذنه بود نست عرنق ندعا هادنن ده ده یی ج فواهس بوا کوک
تنننای ژکوسول ت یا هنبرن نست ،کعنا سونحل آن ده یی ج فواهس هحونند نسوت
دنلت عرنق باکن ننقع تهای ژکوسول ت یا دشوه یود هن بلذکرد ن ده مهاهموب آن
آهادگا یود هن برنی تحنکن حنند هربهای دهکاکا یود بوا نکورنن ن دوکوت نعوالم
ماکن
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یادداشتها
 ١نکن هااله برگرفته نب کک رح سرنهشا برنی دن شنا عالهه با باکا نست

منابع

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره اول  بهار 1395

الف) فارسی
نقتننهی ،نحمن  ١٣56خلیج فارس ،تهرنن :شردت سهاها دتابهای ج با
نسنی ،ب رن  ١٣8١خلیج فارس و مسائل آ  ،تهرنن :سمت
جعفری نلنن ا ،نصغر  ١٣٧٧کانو های بحترا در خلتیج فتارس ،موا دنم ،تهورنن:
ن تشاهن د هان
جعفری نلنن ا ،نصوغر  « ١٣89اوش تننناهوای ژکوسوول ت یا عورنق ده نشوغا دوکوت»،
فصلگامه ژئوپولیتیر ،سا شش  ،شماه سوم
بهگر ،عیانصغر  ١٣٧2رواب سیاسی ا را و انتلیس در دوره رضا شاه ،ترجموه دوان
ب ا  ،تهرنن :ن تشاهن سرنکن ن هع ن
فوبی ک ،د ه د یت ف س ی ،چبنهف م س  ١٣6٧تتار معاصتر کشتورهای عربتی،
ترجمه هحمنحس ن هنحا ا ،تهرنن :ن تشاهن توس
قاک هااها ،جها ن ر  ١٣4١بحر و مسائل خلیج فارس ،تهرنن :دتابخا ه هوهی
لوتسیا ن  ١٣54تار عرب در قرو جد د ،ترجمه سرنکوز بابواکا ،تهورنن :ن تشواهن
ماساه
اها ،هحمنحس ن  ١٣86مسائل مرزهتای در تا ی ا ترا و کو ت  ،تهورنن :ن تشواهن
سابهان جغرنف اکا نهتش
شا  ،صادق  ١٣44تار سیاسی خلیج فارس ،تهرنن :شردت سبا قا ون دتاب
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