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ارزیابی نقشههای جغرافیای تاریخی معتبر بینالمللی جزایر سه گانه ایرانی
تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی
نقی طبرسا
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان
تاریخ دریافت32/1/32 :؛ تاریخ پذیرش32/4/31 :
3

چکیده
در اهمیت موضوع تعلق سه جزیرهی ایرانی در خلیج فارس به ایران میتووان گتوت جزایور خلویج
فارس و سرزمین عمان از دوران کهن توا زموان نادرهواه و کریم وان زنود ت وت حاکمیوت و سولههی
بالمنازع دولت ایران بوده است .پس از این دوران با توجوه بوه ربابوت بودر هوای اسوتعماری و توالش
مستمر انگلیس برای نادیده گرفتن حقوق ایران در خلیج فارس و اهغال  76سالهی جزایر تنو بوزر
تن کوچک و ابوموسی توسط انگلیس و سپس اعادهی حاکمیت دائمی آنها به کشوورمان ایون جزایور
همواره در چارچوب بلمرو سرزمینی ایران بودهاند و ادعای امارا این کشور کوچک حاهویهی جنووبی
خلیج فارس در ببال آنها نیز تاکنون ره به جایی نبرده است .عالوه بور آن نقشوههای مسوتند و معتبور
جغرافیایی این حقیقت را تأیید میکنند که جزایر تنو و ابوموسوی هموواره بوه ایوران تعلوق داهوتند.
«نقشههای دریایی» تهیه هده در برن  11که بیشتر بورای راهنموایی دریوانوردان و کشوتیهوای بوین
بارهای بود و در آنها کمتر به جنبوههوای سیاسوی و اجتمواعی امور توجوه مویهود؛ همننوین جزایور
خلیجفارس به دو ب ش ایرانی و عربی تقسیم میهد که همواره سوه جزیورهی ایرانوی ابوموسوی تنو
کوچک و تن بزر در بسمت ایران برار داهت .این نقشههای جغرافیایی و دریایی بوه ل واق بودمت
اصالت و همننین اعتبار در عرصهی امروز روابط بینالملل نیز مورد عنایت و استناد برار مویگیرنود .در
این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن اهاره به کارکرد نقشههای جغرافیایی و دریایی بینالمللی بهطور
ویژه جایگاه نقشه راهبردی  1117وزار جنگ انگلیس درباره ایران و جزایر سهگانهی ایرانی در خلویج
فارس بیان گردد .سؤال اساسی پژوهش در این است که آیا دلیول و هواهدی در نقشوهی جغرافیوایی و
دریایی معتبر بینالمللی بر اثبا حقوق سرزمینی ایران در سه جزیورهی تنو بوزر تنو کوچوک و

*نویسنده مسئولtabarsa.naghi@yahoo.com :
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ابوموسی وجود دارد؟ در این حال روش و یافتههای ت قیق در پژوهش مذکور توصیتی-ت لیلی و هویوه
گردآوری اطالعا پیمایشی از اسناد و نقشههای معتبر و دست اول است.
واژگان کلیدی :خلیج فارس نقشه جغرافیایی و دریایی جزایر ایرانی
طرح مسأله
با عنایت به ادعای دولت امارا مت ده عربی در ببال سه جزیره ایرانی که ب ش جداییناپذیر
تمامیت ارضی کشورمان هستند ضرور دارد برای تنویر افکار عمومی به ویژه ن بگان به انبوه دالیل و
مستندا ایران اهاره هود که در این میان سعی بر آن است تا ضمن ارائه و معرفی جایگاه نقشههای
معتبر جهانی در عرصههای جغرافیا و دریایی بینالمللی بتوان از این نقشهها بهعنوان یکی از راههای
اثبا حقانیت کشورمان بر جزایر مذکور استتاده نمود .در بررسی به عمل آمده در مورد ادبیا موضوع
ضمن بررسی تمامی کتابها و مقاال پژوهشگران حوزه خلیج فارس  1میتوان گتت او ًال کتاب و
مقاال منتشره در حوزه یاد هده نادر بوده و ثانیاً بهصور متمرکز در این موضوع تاکنون پژوهشی
ارائه نشده است و دیگر این که با عنایت به منابع دست اول و من صر به فرد بودن نقشههایی که در
ادامه ت قیق به آن اهاره میهود اهمیت و ضرور بیان مسأله مش ص میگردد .در این پژوهش
انتظار آن است تا با ارائه مستندا معتبر جهانی بتوان اثبا حاکمیت و مالکیت ایران در سه جزیره
موصوف را روهن و آهکار نمود؛ زیرا در حقوق بینالملل داهتن ادله و هواهد متقن هر کشوری برای
اثبا حقوق سرزمینی خویش امری الزم و ضروری است .سؤال اساسی در این پژوهش این است که آیا
دلیل و هاهدی در نقشههای جغرافیایی و دریایی معتبر بینالمللی بر اثبا حقوق سرزمینی ایران در
سه جزیرهی تن بزر تن کوچک و ابوموسی وجود دارد؟
مفاهیم ،دیدگاه و مبانی نظری
نقشههای جغرافیای رسمی از جمله نمادها و ابزارهای ژئوپلیتیکی بدرتمندی هستند که بهور
وسیع برای نشان دادن سرزمین و منازعا صور گرفته بر سر آن مورد استتاده و استناد برار
میگیرند .این نقشهها بدلیل نگاه ت صصی برگرفته از وابعیتهای تاری ی بر جغرافیای ذهنی بسیار
تاثیر دارند و کارهناسان ایدهها ی ارائه هده بوسیله آن را نیز بصور اجتناب ناپذیری پذیرش میکنند.
از سوی دیگر نقشههای جغرافیای رسمی که از سوی نهادهای بینالمللی و یا مراکز ت صصی جهان
صادر میهود و از ویژگیهای مهمی همنون عینی و وابعی بودن برخوردارند در م اکم بینالمللی
مورد استناد برار میگیرد.
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این نقشهها نه تنها منتقل دهنده وابعیتهای موجود سرزمینی است منعکس کننده نیا و مقاصد
ترسیمکننودگانش نیوز اسوت .نقشوههای رسومی هدفمنود و متقاعود کننوده هسوتند و آهوکار کننوده
ساختهای اجتماعی دوران خویش هستند و برای همگان تصوری وابعی از جهان کشوورها و مرزهوای
سرزمینی فراهم آورده و کارکردی به مثابه رسانه دارند .این ت قیق در پی بررسی نقشوههای جغرافیوای
رسمی از دوران کهن تا نیمه دوم برن بیستم دارد که توسط مراکز معتبر و مهم جهانی پیراموون خلویج
فارس و سه جزیره ایرانی ابوموسی تن بزر و تن کوچک منتشر هده است.
روش تحقیق
روش ت قیق در پژوهش مذکور توصیتی -ت لیلی و هیوه گردآوری اطالعا پیمایشی از اسناد و
نقشههای معتبر و دست اول است.
محدوده و قلمرو پژوهش
بلمرو پژوهش مذکور نیز خلیج فارس و به ویژه سه جزیره تن
است.

بزر

تن

کوچک و ابوموسی

بحث اصلی
ده ماه پس از بیرون ساختن جاسمیهای لنگه و برچیدن همیشگی آنها توسط دولت ایران
«وزار امور خارجهی انگلیس توسط در آموند ولف وزیر م تار آن کشور در تهران نقشه رسمی 1117
را-که اداره اطالعا وزار جنگ آن را ترسیم کرده بود .در  33ژوئیه  1111از سوی ملکه بریتانیا
بهعنوان ناصرالدین هاه به بوام وزیر امور خارجه وبت ایران تسلیم کرد .جزیره سیری و جزایر سهگانه
تن بزر تن کوچک و ابوموسی به رنگ خاک ایران بود و رسمیت کامل داهت؛ همننان که جان
گوردون لوریمر یکی از سیاستمداران انگلیسی به تعلق جزایر تن و ابوموسی به ایران در نقشه
جغرافیایی  1117میالدی اهاره کرده است.)Lorimer, J.C. 1970:49( ».
عالوه بر نقشه مذکور دهها نقشه مستند بینالمللی موجود مؤید تعلق جزایر موصوف به ایران است
که در این پژوهش به موارد مهم آن اهاره میگردد:
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نقشههای معتبر جغرافیایی بینالمللی

3

الف) «نقشه خلیج فارس» ( )Carte Du GolphePersiqueکه در سال  1674تهیه و در آن جزایر تن و
ابوموسی به رنگ خاک ایران رنگآمیزی هده است.
ب) نقشه رنگی «خلیج فارس» ( )The Gulf of Persiaکه بهدستور هیأ مدیره کمپانی هند هربی در
سال  1121به وسیلهی «کاپیتان بروکس» ( )Captain G.B. Brucksتهیه گردید جزایر تن و
ابوموسی به وضوح به رنگ ساحل ایران رنگآمیزی هده است .اهمیت این نقشه در این است که
تهیهکننده انگلیسی آن دوازده سال مأمور نقشهبرداری از آبهای خلیج فارس بود و در گزارش خود
جزایر تن و ابوموسی را در زمره و گروه سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس آورده است.

ج -نقشه «خلیج فارس و ایران» ( )Persia with part of the ottoman Empireکه در سال  1121به
وسیلهی «جیالنگ» 3ترسیم هد و به وسیله انجمن اهاعه آموزشهای متید در انگلیس انتشار یافت.
در این نقشه جزایر تن و ابوموسی به رنگ خاک ایران رنگآمیزی هدهاند.

 .1برخی موارد مذکور از هماره  311/27مورخ  1243/11/6اداره نهم سیاسی اسناد وزار امور خارجه ایران است راج هده
است.
2- G. Long
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د) نقشه ایران که در سال  1141برای مؤسسه اطلس بالک بریتانیا تهیه و در لندن چوا هود .در ایون
نقشه جزایر ابوموسی و تن به رنگ خاک ایران رنگآمیزی هدهاند .در نقشه مذکور که دوباره در سوال
 1144برای مؤسسهی یادهده تهیه و چا هد جزایر ابوموسی و تن به رنگ خاک ایران رنوگآمیوزی
هده است.
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هو) در نقشه «ایران و افغانستان» 1که در سال  1184به وسیله بالک در ادینبورو بریتانیا به طبع
رسیده جزایر تن و ابوموسی به رنگ ساحل ایران رنگآمیزی هده است.

و) نقشه «ایران و کابل» که در سال  1162به وسیله «جی آرو اسمیت» 3تهیه و در بریتانیا چا هد و
در آن جزایر تن و ابوموسی به رنگ ایران رنگآمیزی هدهاند .اصل نقشه در اتاق نقشهی کتاب انه
وزار امور هند در لندن نگهداری میهود.

1- Persia and Afghanistan
2- J. Arrow smith
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ز) نقشه نیمهرسمی «ایران افغانستان و بلوچستان »1که در سال  1131با نظار لرد کرزن نای السلهنه
هند تهیه هد و در  1133به چا رسید .در این نقشه جزایر تن و ابوموسی به رنگ خاک ایران رنگآمیزی
هدهاند .اصل نقشه در اتاق نقشهی کتاب انهی وزار امور هند در لندن موجود است.

ح) بسمت خلیج فارس نقشه رنگی ایران در «اطلس جهانی »3که در سال  1376به دستور هورای
وزیران ات اد هوروی به وسیلهی «ب ش اجرایی مساحی و نقشه کشی »2به روسی و انگلیسی تهیه هد
عالوه بر رنگ آمیزی جزایر تن و ابوموسی به رنگ خاک ایران نام کشور ایران در کنار این جزایر نیز
درج هده است .اصل این نقشه و اطلس در اغل کتاب انههای معتبر جهان از جملوه کتاب انه
ها مرهولد در سازمان ملل مت د نیویورک و وزار امور خارجه آمریکا به هر دو زبان موجود است .این
نقشه در جلسه رسمی هورای امنیت سازمانملل مت د در تاریخ  3دسامبر  1361برابر با  11آذر
 1281از سوی نماینده وبت ایران بهعنوان یکی از دالیل اثبا حاکمیت کشورمان به اعضای هورای
امنیت سازمان ملل مت د ارائه هد.

1- Persia, Afghanistan, Baluchistan
2- Atlas Mira
3- Chief Administration of Geodesy and Cartography

04

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل دوازدهم /تابستان 39

ط) نقشه هماره  11نقشه  1117وزار جنگ بریتانیا
نقشه اهدایی وزیر خارجه بریتانیا به نمایندگی از ملکه آن کشور در سال  1111میالدی-که در آن
جزایر به رنگ ایران مش ص هده -حائز اهمیت است .این نقشه در تاریخ  36ژوئیه  1111توسط یک
مقام رسمی بریتانیا به بوامالدوله وزیر خارجهی ایران اهدا هد .در این راستا وزار امورخارجه انگلیس
در نامهی هماره  74مورخ  33ژوئن  1111خهاب به سر درآموند وولف وزیر م تار آن کشور در تهران
دستور داد « :نقشهی ایران را در هش بر  -که به وسیله هعبه اطالعا وزار جنگ بریتانیا تهیه
هده بود -به هاه ایران تقدیم نمایید.)Marquis of Salisbury, 1888: 64( ».
در این نقشه ی رسمی که ب ش اطالعا وزار جنگ بریتانیا ترسیم کرده بود جزایر سری تن
بزر تن کوچک و ابوموسی با همان رنگی که سایر بسمتهای بلمرو خاک اصلی و جزایر ایران
مش ص گردیده رنگآمیزی هده بودند که حاکمیت ایران بر این جزایر را اثبا میکند.
نامه  33ژوئیه  1111از سردرآ موندوولف وزیر م تار انگلیس به وزیر امور خارجه ایران برای ت ویل
نقشه جغرافیایی مذکور حاکی است« :من آخرین پست سیاسی را از لرد سالزبری دریافت کردم که در
آن یک نقشه ایران در هش وربه که اخیر ًا به وسیله ب ش اطالعا وزار جنگ بریتانیا ترسیم و صادر
هده وجود داهت .لرد سالزبری به من دستور داده است این نقشه را به اعلی حضر هاه ایران از طرف
دولت انگلستان اهدا نمایید؛ به امید آنکه اطالعا جغرافیایی آن برای هما متید و جال باهد».
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نامه هماره  171مورخ  31او  1111که از طرف «سر درآموند وولف »1وزیر م تار انگلیس در
تهران بهعنوان لرد سالزبری وزیر امور خارجه آن کشور و عهف به دستور نامه هماره  74مورخ  33ژوئن
 1111نوهته و فرستاده هده حاکی از اجرای دستور وزیر خارجه دائر به تسلیم نقشه ایران به دولت
ایران است .به پیوست نامهی یادهده نامهای که نقشهی ایران به ضمیمه آن ارسال هده و نیز پاسخ
دولت ایران مبنی بر اظهار تشکر از ارسال نقشه توسط وزیر امور خارجه انگلیس منعکس هده است.
نامه هماره  118مورخ  33او  1111وزیر م تار انگلیس خهاب به وزیر م تار ایاال مت ده
آمریکا در ایران دائر بر اینکه بر اساس تقاضای آن دولت یک نس ه نقشه ایران (در هش بر ) برای
آن دولت فرستاده هده است (.)Wolf, 1888: 160
در نامه هماره  167مورخ  6سپتامبر  1111به امضای سر درآموند وولف وزیر م تار انگلیس به
عنوان لرد سالزبری وزیر امور خارجه آن کشور آمده است« :طبق دستور هماره  74مورخ  33ژوئن
 1111آن جناب نقشه مذکور تسلیم هد ولی نتایج غیرمنتظرهای به بار آورده است .اعلیحضر
پادهاه ایران این نقشه را دلیلی برای ادعای خود نسبت به منهقه هشتادان در مرز ایران و افغانستان
برار داده و به عالوه چون جزایر تن و ابوموسی و سری به همان رنگی نشان داده هده که بلمرو ایران
به طور کلی در آن نقشه رنگآمیزی هده هاه ایران این مهل را دلیل باطعی میداند بر این که
هرگونه ادعای هیوخ نسبت به این جزایر غیرمسموع و مردود است».
به پیوست این نامه یادداهتهای اداری دیگری است دائر بر اینکه طبق دستور لورد سوالزبری
هیچگونه نقشهای نباید بدون اجازه او به دولتهای دیگر تسلیم هود و اضافه هده که این نقشه ایران بر
حس دستور خود لرد سالیسبوری به مقاما ایرانی تسلیم هده است .ضمیمهی این نامه کروکی است
از مرز ایران و افغانستان که از ل اق حاکمیت ایران در آن ناحیه مورد استناد دولت ایران برار گرفته
بود (.)Wolf, 1888:167
نقشه سال  1117بهوسیله ب ش اطالعا وزار جنگ بریتانیا تهیه و در سال  1131به وسیله
هعبه مذکور تجدید چا هد و برای دومین بار در سال  1131اداره نقشهبرداری دولت هندوستان آن
را چا کر د و در تمام نسخ آن جزایر سری تن و ابوموسی با همان رنگی که بلمرو کشور ایران
رنگآمیزی هده بود مش ص هد.
این نقشه به دنبال درخواست هاه ایران از دولت بریتانیا که بارها خواستار دریافت اطالعا در این
زمینه بود ارسال گردید و انگلستان از ادعاهای ایران به جزایر بهطور کامل آگاهی داهت.
 -1سر هنری درآموند وولف متولد  13اکتبر  1121که در تاریخ  11سپتامبر  1311درگذهت .وی فرستاده ویژه و وزیر
م تار بریتانیا در دسامبر  1116تا  34ژوئیه  1131بود و در ستر ناصرالدین هاه به بریتانیا در سال  1113به همراه وی به
لندن بازگشت.

04
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چگونگی اهدای نقشه  3881به ناصرالدین شاه
ناصرالدین هاه به نقشه هایی که از سوی سالزبری وزیر امور خارجه بریتانیا به دولت ایران هدیه
هده بود بویاً استناد میکرد .وزیر بریتانیایی گزارش کرد همتای ایرانیاش با مشاهدهی نقشهها بسیار
ابراز خرسندی کرد؛ چرا که جزایر با همان رنگی که سرزمین ایران کشیده رنگآمیزی هده بود .وزیر
ایرانی گتت :این نقشه بدان معناست که دولت انگلستان اذعان دارد که جزایر تن و ابوموسی ایرانیاند
و او بدین سب بسیار ممنون است .در عین حال وزیر ایرانی از این که در نقشه مذکور ب رین به رنگ
ایران نبوده است به وولف اعتراض نمود .در کنار این گزارش وزیر بریتانیایی نوهته بود« :درسی که از
این موضوع آموختم این است که دیگر هرگز به کسی نقشه هدیه نکنم » (ایلی .)12:1274
نامهی وزار خارجه ایران به پار کاردار بریتانیا در مورد نقشه و متن اصولی م وابرا رسومی کوه
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نشان از حاکمیت ایران بر جزایر تن ابوموووسی سوری و فووارور دارد حواکی اسوت« :جانشوین وزیور
خارجهی ایران نقشه و متن اصلی م ابرا رسمی را به من نشان داد که به تاریخ بیست و هتوتم ژوئیوه
 1111بود و به دستور لُرد سالزبری از سوی سر درآموند و وولف امضا هده بود .متن یادداهت هموراه بوا
نقشه در هش صت ه میباهد که اخیراً از سوی ب ش اطالعا وزار جنگ برای ارائه به هواه از سووی
دولت علیاحضر پادهاه بریتانیا تهیه هده است .بیگمان این نقشه نشان میدهد که هر چهار جزیرهی
تن ابوموسی سری و فارور به ایران تعلق دارند( ».مجموعه روابط ایران و انگلویس در خلویج فوارس
.)44 :1212
1
ی) در کتاب «جغرافیای امپراطوری فارس» توسط «مکدونالد کینایر » مشاور سیاسی سرجان ملکم در
مأموریت به ایران که در سال  1112چا هد هرحی دربارهی بلمرو ایران در خلیج فارس آمده و
ضمن اهاره به جواسم و بلمرو آنها به هیچ وجه ب ثی از حاکمیت آنها بر ابوموسی به میان نیاورده و
این مهل دست کم معرف این حقیقت است که نویسندهی کتاب در تعلق این جزایر به ایران تردیدی
نداهت .این استد الل با توجه به تجدید چا کتاب مذکور و تهیه نقشه رنگی مربوط به این کتاب در
سال  -1123که پیشتر بهصور سیاه و ستید ضمیمه اثور بود -بهطور کامول تأیید میهود زیرا در
نقشهی رنگی  1123بهور مش ص جزیره ابوموسی همراه با جزایر دیگر ایرانی به رنگ سواحل ایران
رنگآمیزی هده بودند.
ک) کاپیتان کمبال نمایندهی سیاسی انگلیس در بوههر در گزارش  1184که دربارهی جواسم تهیه
کرده بود حوزه ی بلمرو و ابتدار این ببیله را یک یک برهمرده و برخالف مدعای بعدی بریتانیا به هیچ
وجه نامی از ابوموسی و تن به میان نیاورده است.
مسأله دوم :این گزارش در زمان حکومت هیخ سلهان بن صقر بزرگترین هیخ تاریخ جاسمی تهیه
هده و به طور طبیعی وبتی در زمان حیا وی وحد نسبی جواسم در سواحل متصال ه این جزایر
جزء بلمرو آن ها نبوده و یا به ن وی که مورد نظر مقاما انگلیسی است با سواحل جنوبی ارتباط
نداهته است در دورهی هیوخ بعدی رأس ال یمه و هارجه در  1173به بعد چگونه میتوان این موضع
را توجیه کرد؟ ()Report on Jawasimi by Lieutenant M.B. Kemball
ل) نقشههایی که از سال  1187تا  1171تهیه و برای اولین بار در مه  1173توسط وزار دریاداری
انگلیس چا و بعدها نیز در سالهای  1312 1311 1131 1167و  1313تجدید چا هد جزایر
مورد ب ث را در بلمرو ایران به همار آوردهاند.
م) در سال  1167بنا به دستور وزیر امور هند کاپیتان جان نقشهای از خلیج فارس تهیه و چا هد که
در آن ابوموسی به رنگ بلمرو ایران بود (.)Royal Geographical Society
1- Mackdonald Kineir
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ن) در نقشه تنظیمی لرد کرزن نای
هدهاند.
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السلهنه هند در  1133نیز جزایر مورد ب ث به رنگ ایران چا

نقشههای دریایی انگلیس دربارهی خلیج فارس و جزایر ایرانی
الف) در «نقشههای دریایی »1تهیه هده در برن  11جزایر مورد ب ث بدون استثنا در «بسمت ایران »
برار داده هدهاند .در برن  11تهیه نقشههای دریایی بیشتر برای راهنمایی تردد کشتیها بود و در
آنها کمتر به جنبههای سیاسی و اجتماعی امر توجه میهد .روی این اصل در تقسیمبندی جزایر
خلیج فارس نیز به دو ب ش ایرانی و عربی اهاره و جزیره ابوموسی در بسمت ایران برار داده میهد.
ب) کاپیتان هین که از ترسیمکنندگان معروف نقشه دریایی در کمپانی هند هربی و دریاداری هند در
نیمهی اول برن  13بود در نقشه های خود دو ب ش سواحل و جزایر عربی خلیج فارس و سواحل و
جزایر ایرانی را تعیین و جزایر ابوموسی و تن را آهکارا در بسمت مربوط به سواحل و جزایر ایرانی
خلیج فارس ذکر نموده است.
ج) کاپیتان بروکس که به دستور کمپانی هند هربی مد دوازده سال مشغول نقشهبرداری خلیج
فارس و تهیهی نقشه های دریایی بود در گزارش خود صراحتاً در بسمت مربوط به جزایر و بنادر ایرانی
خلیج فارس از جزایر ابوموسی و تن نام میبرد .براساس گزارش وی نقشه رنگی خلیج فارس در سال
 1121چا هد که در آن جزایر مذکور به رنگ سرزمین دولت ایران بود.
د) در نقشه رسمی دریایی رنگی سال «1136مساحی هند »2که اداره نقشهبرداری وزار خارجه هند
آن را تهیه کرد نیز جزیره ابوموسی به رنگ ایران ترسیم هده است .این نقشه بهدلیل رسمی بودن
اهمیت فراوان دارد.
هو) در مجموعهای از طرف وزار دریاداری انگلیس که برای استتاده وزار امور خارجهی آن کشور در
سال  1312تهیه هد در مورد سواحل و جزایر جنوبی خلیج فارس که سواحل عمان را نیز در بر
می گیرد هیچ مهلبی دال بر مالکیت یا حاکمیت جزایر مورد ب ث به هیوخ نیامده است.
3

جمع بندی و نتیجهگیری
با عنایت به موارد پیش گتته میتوان نتیجه گرفت بسیاری از نقشههای معتبر جغرافیایی و دریایی
بین المللی مؤید اثبا حقوق سرزمینی ایران در خلیج فارس و سه جزیرهی ایرانی تن بزر تن
1- Hydrographys
2- Persian side
3- Survey of India

ارزیابی نقشههای جغرافیایی و دریایی معتبر بینالمللی درباره سه جزیره ایرانی...

44

کوچک و ابوموسی است .مضافاً آن که اصوالً نقشههایی بابل استناد بینالمللی هستند که از هرایط الزم
و ضروری برخوردار باهند؛ آن چنان که ماکس هوبر (داور رسیدگی به اختالف بین آمریکا و هلند در
مورد جزایر پالماس در سال  )1331به نقشهها بهعنوان سند برای اثبا حق حاکمیت یا سل آن
استناد کرد و اعالم کرد نقشهها در صورتی بهعنوان سند حاکمیت به همار میروند که از هرایط زیر
برخوردار باهند:
 .1باید برهان و استدالل الزم را با دبت جغرافیایی فراهم آورند.
 .3باید با وابعیا موجود مغایر نداهته باهند.
 .2باید با اطالعا دبیق مساحان تهیه هده و هدف آن تعیین سیاسی بلمرو سرزمینی باهد.
 .4باید رسمی و یا نیمه رسمی باهند که با باطعیت از حاکمیت کشوری دفاع کنند که دولت آن
مبادر به چا نقشه کرده است.
با توجه به توضی ا ماکس هوبر میتوان نتیجه گیری کرد که تمام هروط یواد هده در ببوال
نقشههای مورد اهاره از جمله نقشه اهدایی ملکه انگلیس به ناصرالدین هاه فراهم است چنانکه
ن ست از سوی وزار جنگ بریتانیا تهیه هده و دبت و استدالل الزم را دارد .دوم اینکه رنگآمیزی
جزایر به رنگ سرزمین ایران صور گرفته و با وابعیتهای تاری ی و حقوبی بهطور کامل منهبق است.
سوم این که نقشه با مساحی و اطالعا دبیق تهیه ه ده است؛ زیرا اگر این نقشه ایراد و اهتباه داهت
در چا های بعدی اصالح میهد و چهارم اینکه نقشه مذکور رسمی بود.
از سوی دیگر اصل «استاپل »1که یکی از اصول هناخته هده حقوق بین الملل میباهد ناظر بر این
است که هرگاه دولتی در ببال مسأله یا دعوایی حقوبی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی کننده
موضعگیری کرده باهد دیگر نمی تواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوی برخالف موضعگیری
ببلی خود رفتار کند .این اصل در داوریهای بینالمللی مورد استنواد اسوت .بهعنوان مثال دیووان
بینالمللی دادگستری در بضیه اختالف معبد پری ویهار بین کامبوج و تایلند در  18ژوئن  1373به
اصل استاپل استناد کرد و چنین رأی داد« :مهابق باعده کلی ادله اثبا دعوی مهال متنابض یک
طرف باید علیه خود او تتسیر و تعبیر گردد و یا به نتع طرف مقابل هیوچکس نمیتوانود از
تنابضگویی خود به ضرر طرف مقابل استتاده کند» .ضمن آنکه بهدلیل گذهت زمان و اصل استاپل
دولت انگلیس نمیتواند نظر بهعی خود را در مورد نقشه تقدیمی به ناصرالدین هاه تغییر دهد .از سوی
دیگر با توجه به وحد رویهی دیوان بینالمللی دادگستری در ببال نقشههای جغرافیایی و دریایی و
استناد مکرر به آنها موضوعی مهم و راهبردی است که میطلبد بهصور پژوهشی جداگانه مورد
ارزیابی و ت لیل برار گیرد.
1. Estoppel
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 انگلیس مؤید آن است که میتوان به1117 مجموعهای از نقشههای مذکور از جمله نقشهی رسمی
عنوان یکی از مراجع مستند و اثبا کننده حاکمیت ایران بر جزایر تن بزر تن کوچک و ابوموسی
.استناد کرد
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