
 اميرفيض حقوقدان –گمشده در بيانيه اعليحضرت در مورد جزاير سه گانه     ١برگ   ٠١/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

  گمشده دربیانیه اعلیحضرت

  درمورد جزایرسه گانه
  ١٣٩١نھم ارديبھشت 

  

  حقوقدان - اميرفيض

ھوشياروبيدار، حفظ افتخارات وجاويد نگھداشتن                                              ِ معلوم است که يکی ازاساسی ترين روشھای ھرجامعه  
ازافتخارات ھای ملت ازرويدادھا معتبرترين طريق صيانت ه غرورملی است. زنده وجاويد نگھداشتن يادگا

ورده است. ھمچنين است زنده نگھداشتن ياد روزھای ذلت آھائی بدست  وشرافتی است که ملت به مناسبت
   .ن بيفزايدآن يادھا نيز ھوشياری ملت است تا ترصد احاد ملت رابه نفرت ازتجديد آبارکه 

چه رويدادھا  ،لق رويداد ھاھستندفريننده وخاآرويداد ھا اگردراثرحوادث طبيعی نباشد، ناچارقھرمانانی دارد که 
   .ويران کننده باشد يا سازنده و

چنان  نآ رد که موجوديتدربررسی رابطه بين رويداد وقھرمان وبانی رويداد يک حق معنوی مسلمی وجوددا
به رويداد متصل وپيوسته  است که نميتوان رويداد راباورداشت ولی حق معنوی رابرای قھرمان رويداد 

   .بدون قھرمان وبانی رويداد نيست درويدا نشناخت زيرا

بدون ذکرنام خمينی تفسيری نامعقول ومبھم است  ۵٧اگربيان وقايع شوم وکشتارھا واعدامھای شورش سال 
که روزتاريخی پيوست جزاير سه گانه ايران درخليج  ١٣۵٠ذرماه سال آذکررويداد بزرگ ميھنی روزنھم 

   .بی انصافی وجعل تاريخ استفارس ھم بدون ذکرنام شاھنشاه ايران 

به معنای معرفی قھرمان وبانی اين کاربزرگ ميھنی  ،<دولت شاھنشاھی ايران> درپيام اعليحضرت ذکرعنوان
سه گانه رادراشغال داشت دولتھای ايران شاھنشاھی بوده   رنيست. درتمام دورانيکه دولت انگلستان جزائ

به دولتھای شاھنشاھی ايران ارتباط ن جزاير سه گانه به ايران بنابراين ارتباط دادن واقعه بازگرداند ،است
   .زمانی دارد نه ارتباط اجرائی

 سه گانه رابازگشت جزاير، شاھنشاه ايران درسالی اقدام که کامال از نظرھا دوراست اين ميباشد که ینکته مھم
به خاک ايران نمودند که اساسا اھميت جزاير مزبورابدا وھرگز مورد توجه وانتظارمردم وحتی شخصيت ھای 

مخالفت  درموردملی سياسی نبود نگاه کنيد که حتی يک کلمه ويا يک سخن ازسوی مصدق ويارھبران جبھه 
   .ه نشده استفتارس واشغال جزاير سه گانه ايران گحضورنظامی نيروھای انگليس درخليج ف با

[محمد  رضا  سال به ايران که از افتخارات سلطنت شاھنشاه ايران ٨٠برگشت جزاير سه گانه ايران پس از
بود وھست ھيچگاه حتی ازسوی دولتمردان شاھنشاھی ايران ارزيابی الزم نگرديد وتوده عوام  پھلوی]

ب وعلف است آ<اين جزايربدون  بودند قی ھا قرارگرفتند که مدعیھا ومصدبسرعت تحت تاثيرتبليغات کمونيست
  وھيچ ارزشی نداشته است>

 نچنان ارتباط جزايرسه گانه راباشاھنشاه ايران قاطع ميدانستند که دشمنی خودشان راآدشمنان شاھنشاه ايران 
درھمان اوائل  چنانکه بنی صدر  نگرفتند جزاير برآن باشاھنشاه ايران منفک ومسئله ای جدا ازحاکميت ايران

، حقوق اعراب رادرشط العرب محترم مدنآدريک مصاحبه مطبوعاتی گفت <درصورت روی کارورش ش
ومسعود رجوی ھم  بعدازبنی  >خواھد شناخت وارتش کشورھای عربی رادرمقابل اسرائيل تقويت خواھد کرد
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معرفی  رئيس الوزاء شاه>< که مصاحبه کننده بختياررا السياسه بابختياراين نشان رادارددقت درمصاحبه 
ايران  ان شاھی که ادعای مالکيت<ھم :خواسته است که به دنيابگويد ،عربروزنامه نويس  کرده است و

داشت وجزايرمزبورراحق مسلم ايران ميدانست، نخست وزيرھمان رژيم برنفی  برجزايرسه گانه خليج فارس را
درزمان مصاحبه بختيارنخست وزيرنبوده که  . چراارعقيده کرده استرمالکيت ايران برھمان جزايرسه گانه اص

  (ھمان سنگر)  >است
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نچه که دررابطه باجزايرسه گانه گفته آکه بختياروسنجابی وبنی صدرورجوی اساسا ازاھميت  ورنميشودـــتص
بنام  که افتخاربازگشت جزايرسه گانهنھا نميتوانستند آخيردشمنی باشخص شاه واينکه  گاه نبوده اند؟آاند 

  .دادچنان بی ارزش دانسته که جزايرسه گانه رابه اعراب خواھند  نراآشاھنشاه ايران باشد 

وراست که مخالفين شاھنشاه ايران ابعاد مخالفت ودشمنی باشاه رابه دشمنی باوحدت ويگانگی وترقی آحيرت 
ذر وبازگشت جزايرسه گانه بعنوان يک کارنمايشی يادکرده است. آ ٢١ايران پيوند زده اند بختيار از

   :بختياردرکتابش نوشته است

مراکز اتمی ميساختند، به  –طياره کنکورد سفارش ميدادند  –ستراحتگاه ھای عظيم درکيش ميساختند ا<
برای ارتش تفنگ  –شنابود آ وام ميدادند که حتی نامش برای من که بسياربه جغرافيا عالقمندم نا یکشورھائ

  )١٠۵( صفحه    >جربه اندازه کافی درکشوروجودنداشتآحاليکه  ميخريدند، در »ھاربون«

 ھرکارمترقی وميھن پرستانه شاه نمايشی وغيرالزم وھرکمبودی ،ن است کهآمقصود ازاشاره به کتاب بختيار
   ١. به حساب شاه ميگذاشتند را جرحتی آ

باشخص رھبرومبارزه عليه  مخالفين حکومتھا درھمه کشورھای جھان تفاوت بين دشمنیميکنم تصور
جای تعجب وياقصد تحقيرنيست کامال درک ميکنند مگرايرانيان. راحاکميت واستقالل کشور بادشمنی باحکومت 

ن حقيقت آھوری اسالمی نمونه فقيرانه ھمين روزھا درخواستھای متوالی ازبيگانگان برای براندازی جم
   .دردناک است

  قابل بازگوئی  های  نکته

اينکه گفته شده است انگلستان به علت صرفه جوئی درھزينه ھای نظامی خود، خليج فارس را تخليه  -١
مدی بود آاگرايران ھمچنان فاقد نيروی دريائی کار نراگرفت سخنی نامنصفانه است.آشاه جای  و کرد 

خليج فارس راتامين کند، انگلستان به تخليه خليج فارس اقدام  رانیکه نميتوانست امنيت کشتي
   .نميکرد

دريائی بی، نيروھای آسالمت راھھای  درحاليکه دولت انگلستان درجزايری بسيارگمنام برای حفظ
 یدرامجھزنگه داشته است چگونه ميتوان باورکرد تنگه ھرمزدرخليج فارس باچنان اھميت جھانی ارزشخو

ن عبورميکند وانگلستان آ از پيما دقيقه يک نفتکش اقيانوس ١٢کند رادارد تنگه ای که ھرلفا کمترازجزاير
  ن کشوراست؟آربيشترين منافع شرکتھای نفتی شريک واکثريت سھام شرکتھای کشتيرانی متعلق به د

وداشتن نيروی دريائی قوی که  ارسپبھای خليج آباقدرتمند شدن ايران درحفظ امنيت  حقيقت اين  است که
مريکا آايتاليا ونگلستان خريداری وھمچين ناوبانان ايران درانگليس وابيشترين کشتی ھای جنگی ايران از

تنھا  نه ١٩٧١. ايران درسال دديبھای خليج فارس گرآبی نياز به حضوردر تحصيل کرده بودند، انگليس
طقه چنان واجد رشد نايران درم بود بلکه سياست خليج فارس ائی درصاحب قوی ترين نيروی دري

بود که بھيچوجه جای نگرانی منشورملل متحد گرديده  وبرخوردارازاحترام به موازين حقوق بين المللی و
برای ھيچيک ازکشورھای منطقه وياکشورھای جھان ازاينکه ايران امنيت خليج فارس راعھده دارميباشد باقی 

اعالم خروج انگليس ازخليج فارس  با نبود. حقيقت عرض شده چنان بارز ومشھود بود که ژوزف سيسکو
  نوشت:

                                               
نسبت داده می شود در حاليکه ھمين رژيمی که با » شاه«ھنوز ھم پس از گذشت بيش از سی سال، ھر کار خراب و ناجوری به  ١

م داده ولی صدايی از اين ناجوانمردان  که مردم را ھمت ھمين آقايان و بانوان برسرکار آمده و تداوم يافته بزرگترين خرابی ھارا انجا
می خواستند در سرتاسر ايران حتا در روستا ھا از تلويزيون » کاتون«بخاک سياه نشانده اند در نمی آيد. آنروز اگر فرزندان ايران 

ولی اين جماعت نفرت و  اند. کنار خيابان ھا شده » کارتون خواب«ھمين حضرات فرزندان ايران » ھمت«تماشا ميکردند، امروز از 
 ک-حرا ترک نکرده است.. » شاه«ضديد با 
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است که الزم نيست به تعھدات وحضورنظامی خود دراقيانوس ھند مريکا به اين نتيجه رسيده آاياالت متحده « 
   »مريکا درايجاد ثبات درمنطقه خليج فارس تامين شده  استآوخليج فارس بيفزايد زيرا ھدف 

 یتبادرذھنی ناشی ازتبليغات مخالفين شاھنشاه ايران وھمچنين کم تحرکی مسئولين رژيم شاھنشاھ -٢
اين تصويرنادرست راالغاء کرده است که براحتی  ،ايران دربيان کيفيت بازگشت جزايرسه گانه ايران

خيراين تصويرخيالی است  ،وبدون دردسروکشمکش ھای سياسی جزايربه ايران بازگشت شده است
  .که باختصارباستحضاررسانده ميشودواقعيت تصوير ديگری است و

گرفت که بعللی  ازجمله فشارافکارعمومی جھان حضورنظامی خود دولت انگستان تصميم  ١٩۶٨درسال 
وھمچنين به قيمومت خود برشيخ نشين ھای خليج فارس که رادرشرق کانال سوئزمورد تجديد نظرقراردھد 

  . چنانکه چنين سياستی راناچارشد درمورد استقالل ھند به اجرابگذارد.له داشت خاتمه دھداس ١۵٠قدمتی 

حت الحمايه ازشيوخ ت یکه خالء حاصل راباتشکيل شورايمتعاقب اين تصميم  دولت انگلستان مصمم  شد 
  .تامين کند خوددرخليج فارس 

انگلستان طرحی راارائه داد که ايران درازای مھمترين مانع درتشکيل شورای مزبور حل مسئله بحرين بود 
 دولت ايران با .رابرسميت بشناسد سی اسقالل بحريناعاده حاکميت خود برجزايرتنب کوچک وبزرگ وابومو

 اين پيشنھاد موافقت کرد (چرايش بحث ديگری است که به اين تحريرمربوط نميشود) براساس طرح مزبور
انجام رفراندم زيرنظرسازمان ملل متحد مستقل گرديد ولی برخالف طرح مزبورکه  بحرين با  ١٩٧٠درسال 

به ادامه مذاکره درباب جزايرنشد سه گانه تواما حل وفصل گردد انگليس حاضرميبايستی مسئله بحرين وجزاير
يعنی تاريخی که قيمومت دولت  ١٩٧١که بازگشت جزايرسه گانه به ايران تا ماه دسامبرسال  وترجيج داد

ن تاريخ ايران باشيخ آ انگلستان برشيخ نشينھای خليج فارس ادامه دارد بتعويق افتد  زيرا که ازبعد از
د ازسال گاه بوآنجا که دولت ايران ازسياست وقت خری انگلستان کامل آاز .نشينھای خليج فارس طرف بود

مادام که جزايرسه گانه به حاکميت ايران «بريتانيا کرد ورسما اعالم داشت  رشروع به اعمال فشارب١٩٧٠
ولت وتھديد به اقدامات فشارسياسی د »درنيايد فدراسيون امارات متحده عربی رابرسميت نخواھد شناخت

مايلی  ٧که در مريکائی <اکسيد نتال>آسبب شد که دولت انگلستان فعاليت شرکت نفتی  ،نظامی دولت ايران
شکارا اعالم کرد آحکومت ايران بطور  ١٩٧١بھای ساحلی ابوموسی فعال بود  متوقف سازد. درفوريه سال آ

لزوم به زور متوسل خواھد شد. دولت ايران فقط به که برای اعاده حاکميت خود برجزايرسه گانه درصورت 
به نيروھای نظامی خود دستورداد بسوی ھواپيماھای  ١٩٧١نکرد ودرماه می  اعالم توسل به زور اکتفا

  .سواحل خليج فارس پرواز ميکنند شليک کند سی که برفرازناوگان ايران ويانگل

ذرماه آدرادامه اين اقدامات درست يک روز قبل ازخروج نيروھای انگليسی ازخليج فارس يعنی روز نھم 
وارد جزاير سه گانه ايران شدند وپس شفيق شھريار  بفرماندھی شادروان  نيروھای ايران شاھنشاھی ١٣۵٠

مورد اعترض کشورھای  حاکميت ايران برجزايرش تثبت گرديد گرچه اين اقدام ايرانبارديگر  ،سال ۶٨ از
  فصلنامه تاريخ جنگ) (ماخذع شد ولی شکايت بيحاصل گشت اعربی قرارگرفت وموضوع به سازمان ملل ارج

ساله سپری ميشد ايران راھی  ۶٧ن يک روزھم مانند روزھای آحساسيت موضوع محدود به يک روزبود واگر
متوجه کيست؟ دولت اين خدمت وھشياری وموقع شناسی  ياآجزجنگيدن با فدراسيون امارات متحده نداشت 

   .؟شاھنشاه ايران وقت است يا

  نگرانی دربیانیه اعلیحضرت 

  بيانيه، ازنگرانی خطری بزرگ خبرميدھد وميگويد:
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