
   سارا شجاعي
انتزاع بحري�ن از اي�ران در دوران پهل�وي دوم و با 
تصميم او، در زم�ره تصميماتي اس�ت كه همچنان 
در كان�ون گفت وگ�و و چال�ش تاريخي ق�رار دارد. 
به واق�ع جماعتي كه ام�روز در خارج از كش�ور، به 
ايران دوستي تظاهر مي ورزند، در تب و تاب توجيه 
جداسازي بخشي از ايران از آن توسط اعليحضرت 
همايوني! هس�تند. مقالي كه پيش روي شماس�ت، 
سعي كرده تا با اتكا به اسناد تاريخي، موضوع را مورد 
بازخواني و تحليل قرار دهد. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول آيد.

      
  در مكان و مكانت »بحرين«

در اين نوشتار، بناست در مورد كشوري نوشته شود كه در 
حوزه خليج ف��ارس از جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت. اين 
كشور در مرز ساحلي عربس��تان و قطر واقع شده و همين 
موقعيت موجب ش��د براي صاحبان ايراني آن در گذشته، 
فرصت قابل مالحظه اي بيافريند. بين اين كش��ور )شهر( و 
ايران، آب هاي آزاد در جريان اس��ت و مالكان ايراني آن در 
گذشته، حق استفاده از منابع بس��تر را تا نزديكي سواحل 
عربستان و قطر داشته اند و اين حق از منظر حقوق دريايي 
حقي تأييد و شناخته شده محسوب مي شد. نيز به واسطه 
مالكيت اي��ن مكان، ايران در دو س��وي يك��ي از مهم ترين 
آبراه هاي جهان داراي س��احل بود و اين از حيث سياسي و 
نظامي و داشتن دست برتر نسبت به كشورهاي عربي منطقه 
و تأثير بر معادالت آن نظيري در آس��ياي غربي نداشت. از 
س��ويي مالكان ايراني اين مكان به دليل در اختيار داشتن 
آب هاي بيشتر، دسترسي بيشتري نيز به رگ حياتي نفت در 
منطقه داشتند كه خود از عوامل قدرت اقتصادي محسوب 
مي شد. عالوه بر آنچه نگاشته شد، موقعيت مناسب اين مكان 
براي پهلوگيري و تعمير كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيماي 
500 هزار تن��ي در بن��ادر آن و مرواريدهاي مش��هور آن، 
امتيازات ديگر اي��ن مكان براي صاحبان ايران��ي آن بود.)1( 
وجود منابع آب ش��يرين در اين مكان ع��الوه بر آنچه ذكر 
شد بر غناي استراتژيك آن مي افزايد. با اين همه، روز پنجم 
شهريور 1345، كلر هولينگورث، خبرنگار روزنامه گاردين 
در مصاحبه اش با محمدرضا شاه جمالتي از او ثبت كرد كه 
براي هميشه در تاريخ ماندگار شد: »با توجه به اينكه نفت 
دارد به پايان مي رسد و مرواريد به پايان رسيده است، بحرين 

از نظر ما اهميتي ندارد!«
  اولي�ن جرقه هاي حذف بحري�ن از جغرافياي 

ايران
در سال 1783 ميالدي، فردي به نام احمد بن محمد، 

از خاندان آل خليفه ساكن در نجد عربستان با استفاده 
از اختالف هاي حكومت مركزي در ايران، وارد بحرين 
ش��د)2(. همزمان انگلس��تان در منطقه خليج فارس به 
موقعيت برتري نس��بت به س��اير كش��ورهاي اروپايي 
دست يافته بود. از اين دوره حاكمان قاجار، در مواجهه 
با اختالفات داخلي و جنگ فرسايش��ي با روسيه، توان 
ايفاي نقش فعال سياس��ي در منطقه را از دست دادند 
و اين موجب شد انگليس با اس��تفاده از اين موقعيت، 
از شيوخ قبايل عرب ساكن در س��واحل جنوبي خليج 
فارس براي تحكيم نفوذ خود در منطقه استفاده كند. 
حكوم��ت قاجار، ضعي��ف و ناكارآمد ب��ود و انگليس با 
همين مستمس��ك، در س��ال 1820 با ش��يخ سلمان 
احمد آل خليفه قراردادي بست و پيرو آن به فاصله 60 
سال قراردادهاي ديگري با شيخ عيسي بسته شد با آن 
مضمون كه بدون اجازه انگليس، بحرين با هيچ دولت 
ديگري قرارداد نبندد و به هيچ كشوري حق نمايندگي 
سياس��ي ندهد)3(. به رغم همه اين دس��ت اندازي ها اما 
بحرين همچنان بخشي از ايران بود و دولت ايران، شيخ 
آل خليفه و دولت انگلس��تان آن را شهري از شهرهاي 
ايران مي دانستند. در سال 1927 م، قراردادي دو جانبه 
ميان دولت انگلستان و عبدالعزيز سعودي بسته شد و 
در آن پادشاه حجاز متعهد ش��د كه با كويت، بحرين و 
سواحل عمان با توجه به مناسبات ويژه آنها با انگلستان، 
روابط صلح و دوستي برقرار كند. به گفته محققان اين 
قرارداد تجاوز به تماميت ارضي ايران محسوب مي شد 
و دولت ايران به دولت انگلي��س اعتراض و به دنبال آن 
به جامعه ملل شكايت كرد. در همين خالل مذاكراتي 
ميان ايران و انگلستان صورت گرفت و يادداشت هايي 
رد و بدل شد كه نشانه هاي نرمش و عقب نشيني ايران 
در خصوص بحرين در طول اين مذاكرات ديده مي شد. 
در حقيقت به جاي رجوع به جامعه بين الملل و پيگيري 
حقوقي موضوع، عبدالحس��ين تيمورتاش، وزير دربار 
رضاشاه، به مذاكره مس��تقيم با انگليس بسنده كرد)4(. 
خواست دولت انگليس در اين مذاكرات عدول بي قيد 
و شرط ايران از هر گونه ادعا بر بحرين، ابوموسي، تنب 
بزرگ و تنب كوچك بود و بنابراين با توجه به سنگيني 
هزينه اين مذاكره ادام��ه آن قطع ش��د. از آن پس اما 
حكومت ايران به اعتراض نمايشي و كالمي در خصوص 
بحرين بسنده كرد و اقدام جدي ديگري انجام نداد. در 
حقيقت، دول��ت بريتانيا در اين مذاكرات با گس��ترش 
دادن حوزه اختالف و تنش به جزاير تنب بزرگ و تنب 
كوچك و ابوموسي، به نوعي دولت ايران را سر معامله اي 
قرار داد كه يا مي بايست به جدايي بحرين رضايت بدهد 

يا حاكميتش بر ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك 
نيز دستخوش دخالت ها و جدايي خواهد شد. سه سال 
بعد، كار تا آنجا پيش رفت ك��ه دولت انگليس از ورود و 
خروج ايرانيان فاقد گذرنامه به بحرين جلوگيري كرد. 
واكنش و اعتراض مكاتبه اي اي��ران نه تنها راه به جايي 
نبرد بلكه در همان سال ها سرگرد فرانك هلمز، نماينده 
شركت نفتي انگليس، امتياز اكتشاف نفت در بحرين را 
نيز در دست گرفت و شروع به حفاري در اين شهر كرد. 
اعتراض دولت اي��ران نيز با توجه ب��ه حمايت امريكا از 

انگليس فايده  اي نكرد)5(.
پس از كودتاي 28 مرداد و در پي آن عضويت ايران در 
پيمان بغداد و در حقيقت هم پيماني ايران با انگليس، 
مسئله بحرين مسكوت ماند. اعتراض ها هم اگر بود جنبه 
نمايشي و استفاده در روزنامه هاي داخلي به خود گرفت. 
در سال 1335 ش، مخالفت عمومي با سلطه خارجي 
و احقاق حق��وق مردم در بحرين، منج��ر به تظاهرات، 
درگيري، كشته شدن عده اي و دستگيري سركردگان 
آن شد)6(. در اواخر سال 1960 ميالدي، انگلستان خروج 
نيروهای خود را از خليج فارس اعالم كرده و تش��كيل 
اتحاديه اي متش��كل از قطر، بحرين و هفت اميرنشين 
سواحل خليج فارس )امارات عربي متحده( مطرح شد. 
دولت ايران با توجه به اينكه بحرين جزئي از خاكش بود 
با حضور بحرين در اين اتحاديه مخالفت كرد اما از طرفي 
با خيال اينكه رد پاي انگليس از منطقه پاك خواهد شد 
از خروج انگلستان اس��تقبال كرد. تصور دولت پهلوي 
اين بود كه با خروج انگلس��تان، ايران خأل ناشي از آن 

را پر مي كند)7(.
  برپا كردن غائله جزاير س�ه گانه خليج فارس 

براي جدايي بحرين از ايران
همان طور كه گفته شد، دولت انگليس با ايجاد تشكيك 
در مالكيت جزاي��ر تنب بزرگ و كوچك و ابوموس��ي، 
توانس��ت حضور مس��المت آميز اي��ران در اين مناطق 
را منوط به جداي��ي بحرين كند. امير اس��داهلل علم در 
يادداش��ت هاي خود مي نويس��د: »بعد از ظهر س��فير 
انگليس به ديدنم آمد. درباره بحرين و جزاير خليج فارس 
كه او مايل است به عنوان دو موضوع جداگانه مطرح شود 
مذاكره كرديم. مي گفت اشغال مجدد جزاير تنب براي 
ما )ايران( آسان است ولي در مورد ابوموسي اشكال دارد 
چون اين جزيره نزديك به ساحل عربستان قرار گرفته 
و تصرف آن به اين آس��اني نيست. پاسخ دادم موقعيت 
جغرافيايي جزاير نه تصميم ايران را تغيير مي دهد و نه 
عرب ها را قادر مي س��ازد كه تكه اي از خاك ايران را در 
تصرف داشته باشند. س��فير اظهار داشت كه يافتن راه 

تأمالت و نكته هايي در باب تصميم پهلوي دوم در جدايي بحرين از ايران

 بحرين از نظر ما اهميت ندارد
چون نفت آن دارد به پايان مي رسد!

حلي براي مسئله بحرين مسلماً تأسيس فدراسيون 
امارات متحده عربي را تشويق خواهد كرد و در اين 
مرحله ايران خواهد توانست ابوموسي را به منظور 
منافع امنيتي مش��ترك در خليج ف��ارس تصرف 
كند. اگر چني��ن كاري صورت بگي��رد ما خواهيم 
توانس��ت به پش��تيباني بريتانيا متكي باشيم«)8(. 
همچني��ن او در تاريخ 27 خرداد 49 مي نويس��د: 
»امروز بعد از ظهر را به مدت س��ه ساعت، با سفير 
انگليس گذراندم. در مورد امارات رك و پوست كنده 
حرفم را زدم: شما طرف كي هستيد؟ ما هيچ وقت 
گس��تاخي ش��ما را فراموش نمي كنيم. چرا اجازه 
مي دهيد اين شيوخ به آزادي در تمام جهان عرب 
سفر كنند و سوءتفاهم هاي بيشتري در مورد جزاير 
به وجود آورند؟ قصدتان چيس��ت؟ وقتي اينها به 
تهران مي آيند، هرگز اتفاقي نمي افتد جز رد و بدل 
ك��ردن تعارف هاي ديپلماتيك . چ��را هيچ كمكي 
نمي كنيد؟ همين قدر بداني��د كه اين جزاير تحت 
هر شرايطي متعلق به ماست، هر چه پيش آيد.« او 
هم گفت براي دفاع از جزاير ما هم زور را با زور پاسخ 
خواهيم گف��ت. گفتم هر كاري دلت��ان مي خواهد 
بكنيد. اين جزاير حتي اگر اين اهميت استراتژيك 
را هم نداش��تند باز هم براي مردم ايران از اهميت 
زيادي برخوردار بودند و ش��ما نمي توانيد با افكار 
عمومي بازي كنيد. ما دس��ت از بحرين برداشتيم. 
حاال انتظار داريد همي��ن كار را در مورد اين جزاير 
بكنيم. البد بعداً هم بايد در مورد خوزستان تسليم 
ملي گراهاي عرب شويم. شما داريد با دم شير بازي 
مي كنيد و در مقام دولت شما، وظيفه من است كه 
به شما هشدار بدهم. قول هاي شما هميشه توخالي 

از آب درآمده اند«)9(.
  دادن بخشي از خاك ايران در ازاي بخشش 

بخشي ديگر!
آنچ��ه برخ��ي از آن در دف��اع از اق��دام پهلوي در 
چشم پوش��ي از بحرين نام مي برند، حاكي از اين 
است كه شاه توانس��ت در مقابل جدايي بحرين به 
مالكيت جزاير سه گانه دست پيدا كند. اين در حالي 
است كه مناقشات ايران با شيوخ ساكن در سواحل 
خليج فارس در جاي خود مي توانس��ت با اقدامات 
حقوقي متناسب و ديگر شيوه هايي كه حكومت ها 
براي حفظ تماميت ارضي خود به كار مي برند، حل 
و فصل شده و بهاي بازپس گيري آن به قيمت فدا 
شدن بحرين نباشد. س��فيهانه به نظر مي رسد كه 
كشوري بخشي از خاكش را براي به دست آوردن 
بخشي ديگر از همان خاك خودش از دست بدهد 
و اين امر در خصوص جزاير سواحل جنوبي خليج 
فارس به وقوع پيوست. در حقيقت، دولت انگليس 
در راستاي اجراي طرح حضور نيابتي اش در منطقه 
ترجيح داده بود تا ش��يوخ دست نشانده و نوظهور 
امارات اهداف نيابتي اش را در بحرين دنبال كنند 
و تمامي رگ حياتي نف��ت منطقه با توضيحي كه 
ابتداي متن گذشت در دس��ت يك كشور نباشد. 
عالوه بر اين، دولت ايران مي توانس��ت براي اعاده 
حاكميت بر بحرين همراه با طرح دعاوي حقوقي 
به زور نيز متوسل شود؛ همان كاري كه دولت هاي 
قدرتمند پيشين انجام داده بودند. مضاف بر اين، 
توس��ل به زور در رفتار سياس��ت خارج��ي ايران 
بي سابقه نبود، براي مثال در سال 1349ش دولت 
ايران به رغم ادعاهاي عراق بر اروندرود با پشتيباني 
نيروهاي هوايي، كش��تي ابن س��ينا را از اروندرود 
به خليج فارس وارد ك��رده بود. در واق��ع با توجه 
به خروج دولت انگلس��تان از ش��رق كانال سوئز و 
عقب نشيني اين كشور به احتمال زياد در صورت 
حمله دولت ايران به بحرين براي بازپس گيري اين 
منطقه، دولت انگلستان به زور متوسل نمي شد. در 
اين مقطع حتي امريكايي ها نيز حضور گسترده اي 
نداش��تند و به جز يك پايگاه كوچ��ك در بحرين 
حضور نظامي قدرتمندي در خليج فارس از جانب 
آنان احساس نمي شد. در واقع ترس امريكا در اين 
مقطع بيشتر از جانب اتحاد جماهير شوروي بود و 
احتماالً در صورت حمله ايران به بحرين، واشنگتن 
با متحد اس��تراتژيك خود كنار مي آمد. همچنين 
احتمال اينكه عراق نيز وارد عمل ش��ود بسيار كم 
بود، زيرا عراق در جريان مس��ئله اروندرود نيز كه 
منافع مستقيم در آن داشت راه به جايي نبرده بود و 
با وجود اينكه به خليج فارس دسترسي گسترده اي 
نداشت احتمال اينكه بتواند در برابر ايران دست به 
اقدام خاصي بزند و ب��ه رويارويي با تهران مبادرت 

ورزد، كم بود.
  ...و سرانجام رونمايي از اراده ملوكانه!

مذاكرات محرمانه و غيرمحرمان��ه در نهايت به بار 
نشست و محمدرضا پهلوي، تصميم خود را مبني 
بر چشم پوش��ي از بحرين اعالم ك��رد. وي در يك 
كنفرانس مطبوعاتي در دهلي نو در دي ماه 1347 

گفت: »اگر اهالي بحرين نمي خواهند به كشور من 
ملحق شود، ايران ادعاي ارضي خود را در مورد اين 
مجمع الجزاير پس مي گيرد!«)10( و سپس 9 ماه بعد 
در زمستان 1348، مجدداً در مصاحبه اي، خواستار 
حل مس��ئله بحرين از طريق كس��ب نظر مردم به 
طور رسمي توسط س��ازمان ملل ش��د! انگلستان 
نيز موافقت رسمي خود را با انجام پيشنهاد دولت 
ايران به اوتانت دبيركل سازمان ملل اعالم كرد. دبير 
كل همان روز پس از مشورت با نمايندگان ايران و 
انگلستان اعالم كرد كه »او مساعي جميله خود را 

انجام خواهد داد!« )11(
  همكاري سازمان ملل در راستاي خواست 
انگلس�تان براي جدايي بحرين با نظرسنجي 

گزينشي
به دنبال آن دبيركل سازمان ملل، شخص »ويتوريو 
گيچياردي« )ديپلمات ايتاليايي( معاون دبير كل 
و نيز مدير كل دفتر اروپاي س��ازمان ملل در ژنو را 
به عن��وان نماينده ويژه خوددر كس��ب آرای مردم 
بحرين مأمور ك��رد. در ضمن وي از س��وي ايران و 
انگلس��تان در راه انجام دادن مسئوليت خود و ابراز 
نظر و تصميم نهايي اش در خصوص مسئله بحرين، 
اختيار تام گرفت)12(. نماينده ويژه دبيركل در امور 
بحري��ن، در رأس يك هيئت پنج نف��ري عازم اين 
جزيره ش��د و از 29 مارس ت��ا 18 آوريل 1970 به 
نظرخواهي گزينشي و گفت وگو با گروه هاي منتخب 
سياسي- اجتماعي بحرين پرداخت. ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه برخ��الف ادعاي برخ��ي منابع 
خارجي مبني بر مراجعه به آراي عمومي و انتخاب 
عمومي، اين امر صحت ندارد، بلكه به همان روش 
گزينشي يادشده انجام گرفت! گيچياردي داده ها و 
نتايج كسب شده را، در گزارشي به دبير كل تسليم 
كرد تا بر اساس آن تصميم نهايي درباره سرنوشت 
بحرين اتخاذ شود. گزارش ياد شده به شوراي امنيت 
ارجاع شد و شوراي امنيت مفاد آن را درباره جدايي 
بحرين از خاك ايران در تاري��خ 30 آوريل 1970 
مورد تأييد و تصويب قرار داد)13(. امير اسداهلل علم 
در اين باره مي نويس��د: »اقدامات اخير انگلس��تان 
در مورد جزاير تنب و ابوموس��ي را به اطالع سفير 
رساندم و افزودم نمي توانيم پيشنهاد غيرمنصفانه 
آنها را در خصوص مراجعه به آرای عمومي در بحرين 
بپذيريم. انگليس پيشنهاد مي كند كه نمايندگان 
اوتانت عقايد و نظرات اهالي بحرين را فقط بر اساس 
بحث و گفت وگو ب��ا تع��دادي از گروه هاي صنفي 
به س��ازمان ملل متحد گزارش دهن��د. ما هيچ گاه 
نمي توانيم چنين پيش��نهادي را تصويب و در برابر 
ملت ايران توجيه كنيم. سفير گفت: اين طور نيست. 
در صورتي كه نماينده اوتانت نتواند پس از تماس 
با اين گروه هاي خاص نظر روش��ني درباره عقيده 
بحريني ها بيابد، آن وقت اوتانت آرزوي كامل خواهد 
داشت كه با ساير اقشار جامعه بحرين تماس بگيرد. 
در نظر داشته باشيد كه ما زحمت زيادي كشيديم تا 
شيخ بحرين را به پذيرفتن همين قدر راضي كرديم. 
او اصوالً مخالف هر چيزي بود كه شباهت به مراجعه 

به آرای عمومي داشته باشد«)14(.
  ...و كالم آخر

در آنچ��ه بر س��ر بحري��ن گذش��ت، از رفتارهاي 
غيرعقالن��ي و تصميم گيري ه��اي غيرمس��ئوالنه 
پهلوي دوم در حفظ تماميت ارضي ايران، آش��كارا 
پرده برداري شد. چنانكه يكي از تحليلگران تاريخي 
در مقال خويش آورده اس��ت: »اظهارات ش��اه در 
دهلي، به وي��ژه زماني كه هنوز موض��وع بحرين از 
طريق مبادي قانوني و رسمي به سرانجام نرسيده 
بود، نش��ان از عدم انطباق سياس��ت مستقل ملي 
با منافع ملي كشور داش��ت. اين امر بيش از همه، 
نشان دهنده تأثير شخصيت محمدرضا پهلوي در 
تصميمات و مناس��بات داخلي و خارجي و بيانگر 
پوي��ش دست نش��اندگي او در رواب��ط بين الملل 

است«)15(.
  پي نوشت ها 

1- تحليل سياست خارجي پهلوي دوم در جدايي 
بحرين از ايران بر اس��اس مدل نظري جيمزروزنا، 
محس��ن فتح تبار فيروزجاي��ي، فصلنامه مطالعات 

فرهنگي و سياسي خليج فارس
2- علم، اميراس��داهلل. 1371. گفت وگو هاي من با 
شاه. ترجمه گروه مترجمان. انتش��ارات طرح نن. 

تهران.
3- فولر، گراهام، 1341، قبله عالم ژئوپلتيك ايران، 

عباس مخبر، كتابخانه طهوري، تهران
4- جدايي بحرين از ايران، نفع اي��ران يا انگليس، 

گلنار كرنوكر، فصلنامه مطالعات تاريخي
5- اميني، عليرضا، 1381، تاري��خ روابط خارجي 
اي��ران در دوران پهل��وي، صداي معاص��ر، تهران، 

ص 207
6- اسدي، بيژن، 1381، خليج فارس و مسائل آن، 

اسمت، تهران، ص 179
7- ازغندي، عليرضا، 1387، روابط خارجي ايران، 

1320-1357، قومس، تهران، ص 393
8- گفت وگوهاي من با ش��اه جلد1، به كوش��ش 

عبدالرضا هوشنگ مهدوي
9- همان

10- روابط خارج��ي در دوره پهل��وي، عبدالرضا 
هوش��نگ مهدوي، تهران، نش��ر پي��كان، 1380، 

ص 362
11- سرگذشت سرش��ت و سرنوشت همه پرسي، 

ماهنامه حافظ، ش 17، مرداد 1386، ص 65
12- همان

13- همان، ص68
14- گفت وگوهاي من با ش��اه جلد 1، به كوشش 

عبدالرضا هوشنگ مهدوي
15- تحليل سياست خارجي پهلوي دوم در جدايي 
بحرين از ايران بر اس��اس مدل نظري جيمزروزنا، 
محس��ن فتح تبار فيروزجاي��ي، فصلنامه مطالعات 

فرهنگي و سياسي خليج فارس
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در آنچ�ه ب�ر س�ر بحري�ن گذش�ت، 
از رفتاره���اي غ��يرع��قالن�ي و 
غيرمس�ئوالنه  تصميم گيري ه�اي 
پهل�وي دوم در حفظ تمامي�ت ارضي 
ايران، آشكارا پرده برداري شد. چنانكه 
يك�ي از تحليلگران تاريخ�ي در مقال 
خويش آورده اس�ت: »اظهارات ش�اه 
در دهل�ي، ب�ه وي�ژه زماني ك�ه هنوز 
موضوع بحرين از طريق مبادي قانوني 
و رس�مي ب�ه س�رانجام نرس�يده بود، 
نش�ان از عدم انطباق سياست مستقل 
ملي ب�ا منافع ملي كش�ور داش�ت...«

  شاهد توحيدي 
نعمت اهلل نصيري در يك 
بازه زماني نس��بتاً بلند، 
رياست دستگاه امنيتي 
پهل��وي دوم را بر عهده 
داش��ت، هم از اين روي 
شناخت دوران سلطنت 
ش��اه، ب��دون خوان��ش 
كارنامه او ناتمام اس��ت. 
اث��ري ك��ه هم اينك در 
معرفي آن سخن مي رود، به قلم زهرا كرماني به نگارش 
درآمده و مركز اسناد انقالب اسالمي نيز آن را منتشر 
ساخته است. ناشر در ديباچه اين اثر، درباره موضوع آن، 
چنين آورده است: »چهار روز پس از پيروزي انقالب، 
روي پشت بام مدرسه  رفاه، گلوله ها شليك شدند و به 
زندگي او پايان دادند. قدرت بي مثالش و امضاي او كه 
حكم نابودي و احياي خيلي ها بود، ثروت صدها ميليون 
توماني اش و نزديكي اش به ش��اه مان��ع اجراي حكم 
نشدند، حكم الهي كتب عليكم القصاص في القتلي! وي 
كه با مقام رياست ساواك غيرقابل دسترس  ترين فرد 
دستگاه ستم شاهي به نظر مي رسيد، به دست تقدير، 
چنان خوار دست انقالبيون شد... قصه خواري وي نيز 
همچون قصه هاي صعود وي به قله هاي قدرت در رژيم 

فاسد پهلوي شنيدني است. 
اثر پيش رو با قلم ش��يواي خانم زهرا كرماني ش��رح 
حال ژنرال نعمت اهلل نصيري يكي از رؤس��اي ساواك 
آريامهري)!( است. با تشكر از زحمات نويسنده  گرامي، 
از تالش هاي آقايان مهدي حق بي��ن مدير گروه هنر، 
دكتر رش��يد جعفرپور مدير بخش ادبيات، دكتر اكبر 
اشرفي معاون پژوهشي و همكاران محترم در معاونت 

انتشارات قدرداني مي شود«. 
زهرا كرماني نويسنده اثر نيز، واپسين برگ از دفتر حيات 
نصيري را اين گونه ترسيم كرده است: »ارتشبد نصيري 
با تمام تالش ه��اي خود در جه��ت تحكيم موقعيتش 
در س��اواك، كه 13  س��ال به طول انجاميد، در نهايت 
نگراني اش به حقيقت پيوست، انقالبيون توانسته بودند 
بر تمام قواي مجهز حكومت فائق آيند و كنترل اوضاع 
را در دست بگيرند. نصيري در پشت ميله هاي زندان در 

نقطه اي قرار گرفته بود كه روزي خود آنجا را مهياي دربند 
كشيدن انقالبيون ساخته بود. هنوز هر از گاهي صداي 
شليك گلوله به گوش مي رسيد. در تهران آرامشي نسبي 
برقرار بود. نيروهاي مردمي به پاسداري از نقاط حساس 
و مراكز مهم شهر مش��غول بودند، مردم جنب و جوش 
عجيبي داشتند، مدرسه  رفاه مقر رهبري انقالب شده بود 
و شمار ديگري از فرماندهان ارتش شاهنشاهي در دست 
نيروهاي انقالبي بودند. مردم در جمع آوري سنگرهاي 
خياباني با يكديگر متحد بودند و با مهرباني خود را براي 
جشن پيروزي مهيا مي نمودند و جنايتكاران يكي پس 
از ديگري به دادگاه انقالب سپرده مي شدند تا در دادگاه 
عدل اس��المي محاكمه ش��وند. حجت االسالم صادق 
خلخالي از س��وي امام خميني)ره( مأمور شده بود تا با 
رعايت تمام موازين اسالمي و حقوق قانوني محكومان، 
به پرونده  جنايتكاران و عوامل رژيم پهلوي رس��يدگي 
كند. همه آرزوها و سرمستي هاي كساني كه روزي بدون 
توجه به خواسته هاي مردم در كنار حكومت محمدرضا 
پهلوي گرد آمده بودند به سرابي خشك مبدل مي شد و 
از ميان آنها نعمت اهلل نصيري به جرم سال ها شكنجه و 
كشتار از طرف دادگاه انقالب به عنوان مفسد  في االرض 
شناخته شد و بدين ترتيب شمارش معكوس حيات وي 
آغاز گرديد. پس از سال ها براي اولين بار بود كه سردي 
هوا را احساس مي كرد هر چند نگاه ها همه مملو از گرما 
بود. ياد دوران كودكي و روزهاي سرد سمنان افتاده بود 
و جوان هايي كه در برف مش��غول كار و تالش بودند و 
دست هاي پينه بسته و ترك خورده شان كه اميدي به 
فردا نداش��تند، اما امروز برق اميد را در چشم تك تك 
مردم مي توانست ببيند. چندين بار نفس عميق كشيد تا 
شايد آرام گيرد. با وجود اينكه چند ماه بيشتر از روزي كه 
با خبر مسرت بخش فراخوانده شدنش به تهران نگذشته 
بود اما به اندازه  تمام عمر برايش حوادث تلخ روي داده 
بود. او عمري را به پاي هم كالسي قديمي اش ريخته بود 
اما هميشه ترس از كم توجهي و رنجش و غضب او آزارش 
مي داد و حاال كابوس هاي تلخ هميشگي اش محقق شده 
بود. او مي رفت تا گام هاي آخرينش را براي ايستادن بر 
فراز سكوي شكست بردارد. دست ها روي ماشه هاي سرد، 
محكم شده بودند و انتظار فرمان شليك را مي كشيدند. 
ژنرال تا به حال فقط تجربه  صدور فرمان آتش و استشمام 
بوي باروت را داشت اما اين بار داستان چيز ديگري بود. 
باروت، سرب و اسلحه چيزي جز پايان عمر خفت بارش 

را انتظار نمي كشيدند...«.  

 زندگي سياسي نعمت اهلل نصيري
در آيينه يك پژوهش نوانتشار

 قرباني ذات ملوكانه!

آنچ�ه برخ�ي در دف�اع از اق�دام 
پهلوي در چشم پوش�ي از بحرين 
بدان تمسك مي جويند، اين است 
كه شاه توانست در مقابل جدايي 
بحرين، به مالكيت جزاير سه گانه 
دس�ت پيدا كن�د! اي�ن در حالي 
است كه مناقشات ايران با شيوخ 
س�اكن در س�واحل خليج فارس، 
مي توانس�ت با اقدام�ات حقوقي 
متناس�ب و ديگر ش�يوه هايي كه 
حكومت ها ب�راي حف�ظ تماميت 
ارضي خود ب�ه كار مي برند، حل و 
فصل شده و بهاي بازپس گيري آن 
به قيمت فدا ش�دن بحرين نباشد
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