
  احمدرضا صدری
51 س�ال پیش در چنین روزهایی با یک قیام و قعود 
نمایندگان به اصطالح مجلس ش�ورای ملی، قرن ها 
ادعای ای�ران مبنی بر حاکمیت امیرنش�ین بحرین، 
منتفی گش�ت و حاکم�ان وقت کش�ورمان رس�مًا 
پذیرفتند که از آن پس، نسبت به آن کشور ادعایی 
نداشته باشند! با این همه، همچنان جای این پرسش 
باقیست که پهلوی دوم و حکومتش، چه اجباری در 
اتخاذ این تصمیم داشتند؟ و آیا آنچه رخ داد، منطقی 
و مبتنی بر حقایق و ضرورت های تاریخی بود؟ مقال 
پیش روی می کوشد تا با استناد به پاره ای اطالعات و 
ارزیابی ها، به این پرسش مهم پاسخ گوید. مستندات 
آنچه در پ�ی می آید، در تارنمای مؤسس�ه مطالعات 
تاریخ معاصر، ذکر شده است. امید آنکه پژوهشگران 
این حوزه و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

    
»در جلسه )24 اردیبهشت 1349( مجلس شورای ملی، 
آقایان امیرعباس هویدا نخس��ت وزیر و دکتر عباسعلی 
خلعتبری قائم مقام وزارت امور خارجه، گزارشی از جریان 
اقدامات نمایندگان سازمان ملل در بحرین و مراجعه به 
آرای عمومی آن کش��ور مبنی بر اس��تقالل به بحرین، 
تقدیم مجلس شورای ملی نمودند و تقاضای تصویب آن 
را کردند و در نتیجه از 191 نفر حاضر در جلس��ه، 187 
رأی موافق و چهار رأی مخالف داده شد! « انتشار این خبر 
کوتاه در رسانه های وابسته به دربار، نشان داد که واپسین 
گام های انتزاع بحرین از ایران نیز برداش��ته شده و این 
شیخ نشین، رسماً به جدایی از ایران و خود مختاری دست 
یافته است! اما دامنه چالش و اعتراض در این باب، نه تنها 
خاتمه نیافت ک��ه تا هم اینک که 51 س��ال از آن تاریخ 
می گذرد، همچنان ادامه دارد! این نوشتار نیز می تواند 

جزئی از همین طیف چالش ها قلمداد شود. 
  رضاخان و پیشنهاد استقالل بحرین، در قبال 

چندین شناور دریایی!
پی��ش از پرداختن به ماجرای واگذاری بحرین توس��ط 
پهلوی دوم، خوانش پیشینه ماجرا در دوره پهلوی اول، 
بهنگام به نظر می رس��د. طبعاً رضاخان به دلیل ماهیت 
انگلیسی خویش، یارای مواجهه با این امپراطوری –که 
چتر تمامیت خواهی خویش بر بحرین گسترده بود- را 
نداش��ت. لذا درصدد برآمد که با طرح��ی انفعالی، این 
منازعه را فیصله بخشد. با این همه طرف مقابل، نه تنها از 
دادن حداقلی  ترین امتیازات به ایران امتناع ورزید، بلکه 
با عدم تحمل وجود یک کنسول ایرانی در بحرین، قزاق 

را تحقیر نیز کرد! وحید بهرامی، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، ماجرا را اینگونه روایت کرده است:

»از س��ال های آغازین قرن نوزدهم می��الدی، با حضور 
بالمنازع دولت س��لطه گر انگلس��تان در منطقه خلیج 
فارس، بحرین از ضمائم ایران، از طریق رژیم های حقوقی 
امپریالیستی، به تحت الحمایگی انگلستان درآمد. از آن 
به بعد این موضوع، همواره مورد مناقشه ایران و انگلستان 
بود. در زمان حکومت قاجاریه ک��ه دولت مرکزی ایران 
ضعیف و شکننده بود، انگلیسی  ها از فرصت سوءاستفاده 
کردن��د و با ذکر دالیل��ی همچون دور ب��ودن بحرین از 
ایران، همچنین استعمال زبان عربی در آن منطقه و... ، 
به تدریج بحرین را یک منطقه غیرایرانی قلمداد کردند 
و گرچه در ابتدا به ط��ور تلویحی ولی بعداً به طور علنی، 
تمام امور و مناسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی آن را 
به دست گرفتند! پس از آن انگلیسی  ها بر نفوذ خود در 
منطقه و به ویژه بحرین افزودند و به اعتراض های ایران 
وقعی ننهادند. سپس در پیمان دیگری به سال 1880م، 
شیخ بحرین که دست نشانده انگلیس بود، تعهد نمود در 
هیچ نوع پیمان یا قراردادی با س��ایر دول شرکت نکند 
و عماًل به عنوان یک دولت دست نش��انده، خواسته  ها و 
منافع کشور بریتانیا را در منطقه تأمین کند. در سال های 
بعد نیز حض��ور فعال انگلس��تان در ایران و مش��کالت 
داخلی ناشی از بی سامانی سیاس��ی، مانع از دفاع دولت 
مرکزی ایران از حقوق حقه خود بود. یک دولت سلطه گر 
می کوش��د ثبات سیاسی در کشور س��لطه پذیر را از راه 
به کارگیری سلطه گری مانند: کمک اقتصادی، امنیتی 
و نظامی تأمین کند. در دوران پهلوی اول، برای تأمین 
منافع بریتانیا در بحرین، دولت وقت ایران پیشنهاد کرد 
دولت های ایران و انگلس��تان، هر دو اس��تقالل بحرین 
و حق حاکمیت ش��یخ حاکم را به رس��میت بشناسند 
و در عوض انگلس��تان، چندین واحد ش��ناور دریایی از 
قبیل: شش فروند ناوچه توپدار 200 تنی و چهار فروند 
ناوچه توپدار 100تنی ب��رای جلوگیری از قاچاق کاال از 
بحرین به ایران هدیه دهد. انگلیسی  ها مغرور و گستاخ 
از عقب نش��ینی های دولتمردان ایران، حتی با حداقل 
خواس��ته حکومت ایران، یعنی انتصاب یک کنس��ول 
ایرانی در بحرین نیز مخالفت کردند! هرچند این اقدام 
ایران، به گونه ای شناسایی استقالل شیخ بحرین تلقی 
می گردید، مأموران انگلیسی که از مدت  ها پیش اقدامات 
ویژه ای با هدف تضعیف موقعیت و کاهش شمار ایرانیان 
مقیم بحرین تدارک دی��ده بودند، حضور یک دیپلمات 
ایرانی در آن جزیره را مغایر با سیاست پیش گفته تلقی 

کردند و آن را دس��تاویزی برای تقویت جایگاه ایرانیان 
آن س��رزمین تصور  نمودند و ازهمین رو، تقاضای ناچیز 
حاکمان ایران را هم نپذیرفتند! سیاست ورزان حیله گر 
انگلیسی به انگیزه مرعوب و منفعل ساختن دولتمردان 
ایرانی، وانمود می کردند که حکومت ایران با رهاسازی 
ادعاهای بی اس��اس و بی ارزش خود که مانع از برقراری 
روابط دوستانه و رضایت بخش با همسایگان خود و دولت 
انگلستان می شود، در مسیر کامیابی قرار می گیرد.پس 
از آن حکومت ایران جز اعتراض های سست- که هیچ گاه 
از مرحله ح��رف فراتر نرفت- اقدام دیگ��ری برای اعاده 

حاکمیت خویش بر بحرین انجام نداد!« 
  واگ�ذاری بخش�ی از ای�ران در ازای دریاف�ت 

بخشی دیگر!
اکنون پس از سپری ش��دن نیم قرن از انتزاع بحرین از 
ایران و با مطالعه تصور حاکمان وقت ایران از این ماجرا، 
درمی یابیم که ُکل پازل، جز برای فریب ش��اه و هیئت 
حاکمه ایران چیده نشده بود! شاه بحرین را در ازای جزایر 
سه گانه واگذار کرد، در حالی که هرگز مالکیت ایران بر 
این مناطق را نی��ز قانوناً احراز و تثبیت نکرد! چالش��ی 
که همچنان ای��ران را درگیر خوی��ش دارد. محمدرضا 
چیت سازیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب ابعاد 

این فریب بزرگ، چنین آورده است:
»در س��ال 1350، یعنی هفت س��ال پی��ش از انقالب 
اسالمی، دولت بریتانیا قصد خود به خروج از خلیج فارس 
را عملی نمود. بر این اساس، محمدرضا پهلوی تالش کرد 
تا خأل قدرتی را که ناشی از خروج بریتانیا بود، پر کند. در 
همین حال، شیخ نشین های ساحل خلیج فارس طبق 
معاهدات قرن نوزدهم، تحت الحمایه انگلس��تان بودند 
و ایران نیز بر س��ر حاکمیت بحرین، با انگلس��تان دچار 
اختالف شده بود. به همین دلیل بود که شاه به زعم خود، 
دست به معامله ای بزرگ با انگلیس��ی ها زد و در ازای به 
رسمیت شناختن استقالل بحرین، ادعای حاکمیت بر 
جزایر س��ه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را 
مطرح کرد. این در حالی بود که بر اساس اسناد تاریخی، 
هم بحرین جزو قلمرو ایران محسوب  می شد و هم جزایر 
سه گانه. با این اساس، طی شبه رفراندومی که برگزار شد 
شاه استقالل بحرین را به رسمیت شناخت و در عوض، به 
تملیک جزایر سه گانه مبادرت ورزید. یکی از راه  هایی که 
محمدرضا برای توجیه این اشتباه محاسباتی خود انجام 
داد، تبلیغ این مسئله بود که بحرین هیچ ارزش راهبردی 
و درازمدتی برای ایران ندارد! بر اساس این سیاست، مدام 
گفته  می ش��د که نگهداری بحری��ن هزینه های زیادی 

عل�م در خاطره ن�گاری سه  ش�نبه 
17 اردیبهش�ت 1349، رس�مًا رفتار 
رادیوته�ران را به هن�گام اعالم خبر 
جدایی بحری�ن از ایران  به تمس�خر 
گرفته اس�ت: » اع�الم خب�ر تصویب 
اس�تقالل بحری�ن در س�ازمان ملل، 
از رادی�و ته�ران، بس�یار جال�ب 
ب�ود! گوین�ده خبر چن�ان ب�ا افتخار 
و غ�رور آن را خوان�د ک�ه گوی�ی 
هم اکن�ون بحرین را فت�ح کرده ایم!« 
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گذری بر توجیهات و تناقضات پهلوی دوم در واگذاری بحرین

این جزیره، دختر ما بود که شوهرش 
دادیم و االن باردار است!
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  پژوهشی در باب جایگاه 
و زیست زنان ایرانی در دوره قاجار

 خوانشی نوین
 از »تاریخ خانم ها«

  محمدرضا کائینی
اث��ری ک��ه ه��م اینک 
در معرف��ی آن س��خن 
می رود، حلقه ای دیگر 
از سلسله پژوهش هایی 
است که در باب جایگاه 
و سبک زیس��ت زنان 
ایرانی در دوره سلطنت 
قاجار به نگارش درآمده 
است. خوش��بختانه در 
این فقره، اس��ناد و مدارک، به وف��ور وجود دارد 
و مجال تحقیق در باب آن گسترده است. عالوه 
بر این به دلیل سرایت دیدگاه های تجددمآبانه و 
نیز مناظر منتقدان آن به این عرصه، این موضوع 
آوردگاه دگراندیش��ی و گفت وگو نیز هس��ت و 
عالئم آن، در بسیاری از این دست آثار، از جمله 

اثر معرفی شده، وجود دارد. 
» تاریخ خانم ها « توسط بنفشه حجازی به نگارش 
درآمده و انتش��ارات قصیده سرا نیز آن را منتشر 
ساخته است. مؤلف در بخشی از دیباچه خویش 
بر این اثر، در باب محوره��ای مورد بحث در آن، 

چنین آورده است:
»عصر قاجار، دوره مهمی در تاریخ ایران اس��ت. 
دوره ای ک��ه پ��س از عصر صفوی، مج��دداً یک 
حکومت مرکزی پایدار بنیان نهاده ش��د و س��ر 
سلس��له قاجارها، ای��ران را -که پس از س��قوط 
صفویه، دچ��ار مصایب افش��اریه و جانش��ینان 
کریم خان زند ش��ده بود- دوب��اره یکپارچه کرد 
و با ایجاد مرزه��ای ثابت، به ایرانیان احس��اس 
وحدت سیاسی و س��رزمینی بخشید، احساسی 
که به تدریج با دست اندازی قدرت های خارجی و 
سوءسیاست جانشینان آقامحمدخان و از دست 
رفتن بخش  هایی از ایران، از آن کاسته شد. این 
دوره، دوره گسترش مناسبات سیاسی-اقتصادی 
و فکری با غرب بود، گسترشی یکسویه که منجر 
به تحمل خواست و اراده غربیان بر ایرانیان شد 
و اگر چه تغیی��رات اجتماع��ی- اقتصادی ای به 
واسطه رابطه با غرب پدید آمد، اما ساختارهای 
جامعه عصر قاجار نسبتاً پایدار ماند. تأسفبار تر از 

همه اینکه عده ای از جهانگردان و مستشرقین، 
فساد قدرت حاکم بر ایران را به پای مردم ایران 
گذاشتند. شاهان قاجار که در داخل مالک جان و 
مال و حیثیت مردم بودند، در برابر این دو قدرت، 
تا به حد ش��گفتی آوری از خود زبون��ی و ناتوانی 

نشان می دادند. 
در این میان، وضعیت زنان چه به عنوان بخشی 
از خان��دان س��لطنتی، خاندان ه��ای قدرتمند 
غیرایالتی، ایالتی، بازاریان و دهقانان با مختصر 
تفاوتی میان زنان شهری و ایلی، درباری و عوام، 
همچن��ان تحت اقت��دار و اختیار خان��واده بود، 
بدون تأثیر بر جهان بیرون از خانه و حرمس��را. 
انبوه مدارک و اس��ناد متناقض، پنهان کننده و 
مخدوش گر حقایق تاریخی این دوره هستند، اما 
آنچه قابل توجه است، این است که هر شاه و امیر 
و حاکمی، طرفداران خود را داشته که اعمال او را 
از زاویه روزنامه های خود، درج و تفسیر کرده اند. 
تفاوت اندیشه و مرام آنان، باعث شده که مصایب 

همه مورد اشاره واقع شود، مگر مصیبت زنان! 
 در اثر حاضر، بررسی وضعیت زنان در این دوره، 
با تأمل بس��یار صورت گرفته، چراکه درباره این 
دوره، کتاب ه��ای متعددی به وس��یله محققان 
ایرانی و غیرایرانی نوشته شده است، اما نگارنده 
برای یکدس��ت بودن کل تحقیق، به روش قدیم 
خود پایبند اس��ت و آیینه اس��ناد را با کمترین 
اعمال نظر یا شرح و بسط، در مقابل خوانندگان 
قرار می دهد و چنان که روش همیشگی اوست، 
تصویری تا حدامکان واقعی از زنان و وضعیت آنان 
در دوره مورد بررسی ارائه می کند و از نشان دادن 
قساوت قلب برخی از زنان و اعمال ناشایست آنان 
نیز ابایی نداش��ته و کتمانی نمی کند، چه اینکه 
نتیجه گیری های او، برخاسته از مدارک است.«  

م 
حاک

ن 
ما

سل
بن 

ی 
س

 عی
یخ

ا ش
ت ب

القا
م م

گا
 هن

ن،
ری

 بح
 به

فر
ر س

ن د
یرا

ت ا
ن نی

س
ت ح

هیئ
     

ور
ش

ن ک
ای

 تصویری از شکوه السلطنه، مادر مظفرالدین شاه قاجار

خواهد داش��ت و در عین حال این جزیره کوچک، 
هیچ کمکی نمی تواند به کش��ور نماید. برای    نمونه 
عباس مسعودی، سناتور شاهنش��اهی و گرداننده 
روزنامه اطالعات می گوید: » بحری��ن از نظر منابع 
طبیعی، وضعیت چشمگیری ندارد. در این سرزمین، 
مثل دیگر شیخ نش��ین ها، کشاورزی وجود خارجی 
ندارد. از سیر تا پیاز و به قول معروف از سفیدی گچ تا 
سیاهی زغال خود را از خارج وارد می کنند.« شاه هم 
گفته بود : » اکثریت ساکنان آن جزیره، عرب هستند 
و به زبان عربی سخن می گویند. به لحاظ اقتصادی 
مجمع الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت 
آنجا تمام ش��ده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی 
ندارد. از نظر اهمیت اس��تراتژیکی و سوق الجیشی 
با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز آن جزایر ارزشی 
ندارند.« گذشته از آنکه با این به اصطالح استدالل ها، 
نمی توان از تمامیت ارضی کشور و مرزهای سرزمینی 
ایران صرف نظر کرد، این پرسش مطرح شد: آیا واقعاً 
بحرین، برای ایران مزیت و منافع اقتصادی به همراه 
نداشت؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم: اگر حتی 
از مزیت های امروزی بحرین چشم بپوشیم، در زمان 
مورد بحث یعنی سال 1347، میزان بهره برداری از 
چاه های نفتی این کشور، بالغ بر 3میلیون و 800هزار 
تن بود! مضاف بر این در بحری��ن به جز منابع نفت، 
منابع دیگری مانند آلومینیوم نیز وجود داشت که 
با اس��تخراج آن و احداث کارخانه آلومینیوم سازی، 
سود بسیاری به دست می آمد. عالوه بر این، صنعت 
صید ماهی آن کشور نیز وضعیت خوبی داشت. شاید 
تنها دس��تاورد جدایی بحرین، پ��س گرفتن جزایر 
سه گانه بود. اما همین دس��تاورد را هم باید به دیده 
شک نگریست! اینکه چگونه لندن توانست از طریق 
پیوند دادن این دو مس��ئله به یکدیگر شاه را فریب 
دهد، جالب است. انگلیس��ی ها پیش از حل و فصل 
مسئله بحرین، این موضوع را به مسئله جزایر سه گانه 
گره زدند! آنها معتقد بودند که اگر ش��اه با استقالل 
بحرین موافقت کند، در ع��وض از حمایت انگلیس 
ب��رای نگهداری جزایر س��ه گانه برخ��وردار خواهد 
بود. اما همین انگلیس��ی ها، پس از حتمی ش��دن 
اس��تقالل بحرین، درباره حل وفصل مسئله جزایر 
سه گانه، سیاس��ت » تعلل و تأنی « را آغاز کردند! بر 
این اساس و به گواه تاریخ، انگلستان پس از شناسایی 
استقالل بحرین توس��ط ایران، عالقه زیادی به حل 
مسئله جزایر سه گانه نداشت و از سیاست چانه زنی 
و ابن الوقتی پی��روی می کرد! انگلس��تان بالفاصله 
پس از استقالل بحرین، پایگاه نظامی اش را در این 
جزیره افتتاح کرد. شاهد دیگری که استقالل بحرین 
را عاملی ب��رای افزایش نفوذ انگلس��تان در منطقه 
معرفی می کند، اعتراض های گسترده روس ها برای 
جلوگیری از وقوع این امر اس��ت. روس ها با علم به 
این موضوع بود که حتی بیشتر از شاه ایران، حرص 
بحرین را می خوردند! ش��اه، بحرین را از دست داد 
بدون اینکه موقعیت ایران را در مورد جزایر سه گانه 
تثبیت نماید و پس از کوشش های بسیار، در نهایت 
تنها موفق ش��د یک موافقتنامه از سران انگلیس و 
قبایل عربی بگیرد و آن را به عنوان سند احراز مالکیت 
ایران بر جزایر سه گانه تلقی نماید! غافل از اینکه نقشه 
انگلستان برای جدا کردن بخش هایی از خاک ایران، 
بس��یار پیچیده تر بود. انگلیس ایران را تشویق کرد 
که به صورت مستقیم وارد عمل شده و بدون اینکه 
موافقتنامه حقوق��ی با اعراب امضا کند، به اش��غال 
نظامی جزایر سه گانه دست بزند! در همین ارتباط 
اسداهلل علم می گوید: س��فیر انگلیس از من پرسید: 
به چه دلیل ما تا این ح��د در مورد حاکمیت قانونی 
بر این جزایر اصرار می ورزیم؟ چرا به سادگی آنها را 

اشغال نمی کنیم؟!« 
  یک جدایی با دستاوردی »تقریباً هیچ!«

آنچه در بخش پیش��ین بدان اشارت رفت، رؤیاهای 
ش��اه و حکومتش در ماجرای واگذاری بحرین بود. 
با این همه، مناسب است که به پیامدهای ماجرا در 
دوره پس از وقوع آن نیز بپردازیم. خس��رو معتضد 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بر این باور است که شاه 
برای ارضای بلندپروازی های خود در منطقه خلیج 
فارس و ایفای نقش ژاندارم این منطقه، به بخشش 
بحرین مبادرت کرد، در حالی که عماًل در این باره، 

چیزی نیز به دست نیاورد:
»انگلیسی  ها در مقابل گذشتن ایران از حق مالکیت 
بحرین، به ش��اه وعده دادند که از سوی آنها، حافظ 
خلیج فارس ش��ود! انگلیس��ی  ها برای پذیرش این 
امر، شاه را خیلی تش��ویق کردند، لذا از همان سال 
است که مثاًل شاه، در مسائل عمان دخالت می   کند! 
همچنین قرار شد که انگلیس��ی ها، مالکیت بر سه 
جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموس��ی را به 
ایران بدهند، درحالی که آن س��ه جزیره هم، مال ما 
بود و لطف خاصی نمی کردند! انگلیسی  ها عالوه بر 
این، به ش��اه وعده دادند که به نیروی دریایی ایران 
کمک کنن��د و حتی ناو هادرکراف��ت )نوعی ناوآبی 

� خاکی( را به ما بفروش��ند، البته تعدادی ناو خوب 
هم به ایران فروختند. اغلب ای��ن ناوهای جنگی را 
هم فرح، اش��رف و فاطمه پهلوی ب��ه آب انداختند. 
یکبار هم شعله شریف رازی �� همسر دریادار رمزی 
عطایی - یکی از این ناوهای جنگی را به آب انداخت 
که موجب عصبانیت فرح شد و اعتراض کرد که این 
زن چه کاره اس��ت که به خودش اجازه چنین کاری 
را می دهد! انگلیسی  ها تعدادی موشک انداز و تانک            
چیفتن ه��م به ای��ران دادند که البته ای��ن تانک  ها 
کیفیت خوبی نداش��ت! حتی تعدادی از ژنرال های 
ارتش عراق در مصاحبه ای که با دانشگاه دفاع ملی 
امریکا داشتند، گفتند: این تانک  ها به قدری کیفیت 
پایینی داش��تند که وقتی ما آنها را مورد هدف قرار 
می دادیم، زره  شاه سوراخ  می شد! حتی سفیر وقت 
انگلیس آنتونی پارسونز در خاطراتش نوشته است: 
» من به دولت ایران گفتم با اینکه به نفع دولت ماست 
که به ش��ما تانک بفروش��یم، اما این تانک  ها به درد 
ایران نمی خورد! چون ایران سرزمینی خشک است 
و کوهستانی، این تانک  ها برای آب وهوای انگلستان 
است! « البته مستندی هم از این تانک تهیه شده که 
در آن گفته می ش��ود: برخالف ادعای شاه مبنی بر 
تحویل گرفتن 2هزار عدد از این نوع تانک ها، ایران 
تنها 178 عدد تانک تحویل گرفته است. ظاهراً قرار 
بوده انگلیس��ی ها باقی این تانک  ها را بس��ازند، ولی 
وقتی رژیم پهلوی سقوط کرد، این قرارداد فسخ شد 
و پول ایران را هم پس ندادند! حاال دولت ایران پولی 
را که برای خرید این تانک  ها پرداخت کرده است، از 
انگلستان طلب دارد. قرار بود انگلیس این مبلغ را با 
بهره اش به دولت ایران بازگرداند، ولی با شکل گیری 
تحریم ها، این مبلغ را باز نگرداندند و االن مبلغش سر 
به جهنم می زند! نهایتاً من معتقدم که شاه نباید از 
حق مالکیت بحرین می گذشت و آن را به انگلیسی  ها 
می داد! م��ا در قضیه واگذاری بحری��ن، خیلی ضرر 
کردیم. شاه می توانس��ت چانه بزند و برای تسلط بر 
بحرین، وقت بخرد و رفته رفته حاکمیت خود را بر 
آن تثبیت کند. شاه حداقل می بایست تصمیم گیری 
در مورد بحرین را به آینده موک��ول کند. به تجربه 
تاریخ، مش��کلی که ویتنام شمالی با جنوبی داشت، 
به همین شکل حل ش��د. حزب پان ایرانیست -که 
ظاهراً یک حزب ملی گرا بود �� تنها جریانی بود که 
در مجلس، به این واگذاری ایراد گرفت و دولت هویدا 
را استیضاح کرد، اما چون شاه می خواست این مسئله 
تمام شود، نهایتاً اقدام مثبتی دراین باره انجام نشد. 
در گزارش های ساواک از حزب  ایران  نوین - که هویدا 
دبیرش بود - آمده است: یک نفر در حزب ایران نوین 
اعتراض کرده و از آقای هویدا پرس��یده: چرا از حق 
مالکیت بحرین گذشتید؟ هویدا برای اینکه بگوید 
من بی طرف هستم و ش��اه این دس��تور را داده، در 
جواب آن فرد می گوید: »هر دختری به سن ازدواج 
می رس��د. بحرین هم دختر ما بود که به سن ازدواج 
رسید و شوهرش دادیم، من شنیدم حامله هم شده!« 
اردش��یر زاهدی هم که در آن دوران خود را موافق 
جدایی بحرین نش��ان می داد، اخیراً در مصاحبه ای 
گفته است: من این کار را کردم ولی پشیمانم! در نگاه 
طبیعی و عادی، پذیرش چنین چیزی برای هر ایرانی 

وطن پرست، دشوار به نظر می رسد.« 
  رادی�و به گون�ه ای خبر را خوان�د که گویی 

هم اکنون بحرین را فتح کرده ایم!
روزنگاشت های امیر اسداهلل علم در باب وقایعی که 
در دوران وزارت دربار وی رخ داد، از منابع شاخص 
در مطالعه اینگونه رویدادهاس��ت. این یادداشت ها 
نشان می دهد که نویس��نده و نیز خود پهلوی دوم 
نیز تص��وری قطعی و جزمی در ب��اب انتزاع بحرین 
از ایران نداش��ته اند و ذهن آن��ان، درگیر احتماالت 
گوناگون بوده اس��ت! به عنوان نمون��ه، علم در روز 
نگاشت یک شنبه 20 بهمن 1348 چنین می نویسد: 
»شاه س��پس خیلی بی پرده پرسید: » بین خودمان 
باش��د...  به نظر تو در ادامه حل مس��ئله بحرین آیا 
ما ب��ه مملکتمان خیان��ت می کنیم ی��ا آن طور که 
بسیار کسان در اقصی نقاط جهان گفته اند، در مرز 
به دست آوردن موفقیت بزرگی هستیم و منطقه را از 
درگیری های بیهوده و کمونیسم نجات می دهیم؟ « 
عرض کردم:»  این که بگویی��م بحرین بنا بر حقوق 
قانونی از آن ماست، ما را به جایی نمی رساند. اگر آن 
را با زور بگیریم، همیشه باری بر دوشمان خواهد بود 
و موردی برای اختالف دائمی با عرب  ها می شود. از 
آن گذشته بسیار هم گران خواهد بود زیرا منابع نفتی 

بحرین در حال خشک شدن است... «
اس��داهلل علم در یادداش��ت دو ش��نبه 17 فروردین 
1349 نی��ز واکن��ش روس ها به جدای��ی بحرین از 
ایران را -که طبعاً آن را یک پیروزی برای انگلستان 
می انگاشته اند- اینگونه روایت کرده است: »همان طور 
که پیش بینی می کردیم، روس  ها نس��بت به اقدام 
اوتانت در مورد بحرین اعتراض کرده و گفته اند که از 
حدود مسئولیتش فراتر رفته و قباًل از شورای امنیت 
تأییدیه نگرفته است، به رغم اینکه پادگورنی در سفر 
اخیرش به تهران از این سیاست بسیار تعریف کرد و 
آن را مورد حمایت قرار داد. البته مسئله اصول مطرح 
است. شوروی  ها خوش ندارند دبیر کل سازمان ملل 
بدون تأیید روس  ها بر یک رأی گیری عمومی ریاست 
داشته باشد. طبیعی اس��ت که حساب کرده اند اگر 
در این مورد دبیر کل را تأیی��د بکنند، در آینده اگر 
بخواهد همین عمل را در مورد چکس��لواکی بکند، 

تکلیف آنها چه می شود.«
علم در خاطره نگاری سه  شنبه 17 اردیبهشت 1349، 
رسماً رفتار رادیو تهران به هنگام اعالم خبر جدایی 
بحرین از ایران را به تمس��خر گرفته است: » شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد درخواس��ت اکثریت را 
مبنی بر استقالل کامل بحرین تصویب کرد. نماینده 
ما در سازمان ملل بالفاصله قول حمایت ایران را ارائه 
کرد. ش��نیدن خبر این قضیه از رادیو تهران بسیار 
جالب بود - گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را 

خواند که گویی هم اکنون بحرین را فتح کرده ایم!«

اکنون با س�پری ش�دن نیم قرن از 
انتزاع بحرین از ای�ران و با مطالعه 
تص�ور حاکمان وقت ای�ران از این 
ماجرا درمی یابی�م که ُکل پازل جز 
برای فریب ش�اه و هیئ�ت حاکمه 
ایران چیده نشده بود! شاه، بحرین 
را در ازای جزای�ر س�ه گانه واگذار 
ک�رد، در حالی که هرگ�ز مالکیت 
ایران بر ای�ن مناطق را نی�ز قانونًا 
احراز و تثبیت نکرد! چالش�ی که 
همچنان ای�ران درگیر آن اس�ت!


