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شنبه  21اردیبهشت 1398

وطن امروز
روند جدایی بحرین از ایران

پروندهای به بهانه سالروز رسمیت یافتن جدایی بحرین از ایران

 .1819م
 .1198ش

از یادها رفته!

هادی قائممقامی« :ش��وراي امنيت س��ازمان ملل
متحد درخواست اكثريت را مبني بر استقالل كامل
بحري��ن تصويب كرد .نماينده ما در س��ازمان ملل
بالفاصله قول حمايت ايران را ارائه كرد .شنيدن خبر
اين قضيه از راديو تهران بس��يار جالب بود .گوينده
خبر چنان با افتخ��ار و غرور آن را خواند كه گويي
هماكنون بحرين را فتح كردهايم»( .خاطرات اسداهلل
علم ،سهشنبه 17،ارديبهشت )1349
حس و حال گوینده رادیو تهران موقع خواندن
خبر استقالل بحرین را اسداهلل علم اینگونه که در
خاطراتش نوشته ،توصیف کرده است .این بخش از
خاطرات علم در کنار بخش دیگری از نوشتههایش
ک��ه به کم��ی قبلتر از اع�لام اس��تقالل بحرین
برمیگردد ،معن��ای عجیبتری پیدا میکند؛ علم
در خاطرات  21فروردین  49مینویس��د« :پس از
مسابقه فوتبال ايران و اسرائيل ،در استاديوم امجديه،
 30000تماشاچي بلند شدند و با هم سرود ملي را
خواندند و جش��ن و س��رور تا سحر ادامه پيدا كرد.
شاه شانس آورد كه كسي از فرصت استفاده نكرد تا
درباره بحرين تظاهرات كند .موضوع اخير به كلي از
يادها رفته است».
چگونه مساله مهمی مثل جدایی بخشی از خاک
یک کشور ،اینچنین مورد بیتوجهی قرار میگیرد؟
زمینههای اجتماعی و فکری این مس��اله چگونه در
جامعه شکل میگیرد؟ و چرا پس از استقالل بحرین،
واکنش قابل ذکری از س��وی م��ردم به این موضوع
صورت نمیگیرد؟ مجلس چگونه با کمترین مخالفت
و با رای باال جدای��ی بحرین را میپذیرد؟ مردم چرا
درباره این مساله سوالی نمیپرسند؟
در میان تحلیلهایی که پیرامون جدایی بحرین
از ایران در محافل مطبوعاتی و دانشگاهی طرح شده
است ،در پاسخ به سواالت فوق ،به تالش پهلوی برای
بیاهمیت جلوه دادن بحرین اش��اره میکنند .شاید
مصاحبهای که محمدرضا پهلوی در ش��هریور  45با
روزنامه گاردین لن��دن انجام داده از این منظر قابل
تحلیل باشد« :بحرین با توجه به اینکه ذخایر مروارید
در س��واحل آن به پایان رسیدهاس��ت ،از نظر ایران
اهمیتی ندارد» .این اظهار نظر درحالی است که شاه

در محافل خصوصیتر ،به اینکه قدرت توجیه مردم
را درباره مساله جدایی بحرین نخواهد داشت اعتراف
کرده بود .با این همه در محافل علنی به نحوی رفتار
میکرد که از پرداختن به این مساله دوری کند .علم
در بخشی از خاطرات خود در این باره میگوید :شاه
حاضر نبود هيچ اعتراضي را درباره بحرين بش��نود
و در جواب اعتراضاتي كه به او ميش��د به صراحت
گفته بود« :اين بحث و جدالها در شأن من نيست».
(خاطرات اسداهلل علم ،شنبه 15 ،فروردين )1349در
واقع بیاهمیت عنوان کردن بحرین توس��ط پهلوی
دروغی بود که شاه بهواسطه آن تالش میکرد اذهان
و افکار عمومی ایرانیان نس��بت به مس��اله بحرین
بیتفاوت ش��ود ،وگرن��ه طبیعی بود ک��ه این اقدام
خیانتکارانه در از دس��ت دادن عامدانه بخش مهمی
از خاک ایران ،حتی توسط خود نزدیکان پهلوی نیز
به ش��کلهای مختلف تقبیح شود .علم در خاطرات
چهارم دیماه  49مینویس��د« :ب��راي اولين بار در
دويست سال اخير يك شيخ بحرين سفري رسمي
به ايران كرده اس��ت .در فرودگاه ،شاهپور غالمرضا،
نخستوزير و من از او استقبال كرديم .خيلي جالب
است كه تا همين اواخر ما از او با عنوان« :شيخ فالن
فالن شده و غاصب بحرين» نام ميبرديم .اما امروز
او ميهمان عزيز و محترم ما اس��ت .اين هم يكي از
اولينهاي ديگر» .پروژه عادیسازی جدایی بحرین
با استداللهای دیگری نیز پیگیری میشد .از جمله
بدترین آنها این بود ک��ه بحرین ،نفت و مرواریدش
را از دس��ت داده ،بنابراین دیگ��ر برای ایران اهمیت
ندارد .س��خنانی اینچنین عالوه بر اینکه با واقعیت
همخوانی نداش��تند حاکی از نش��انههای روشنی از
یک میانمایگی در ش��خص نخس��ت مملکت بود.
توس��عه این میانمایگ��ی در از بین بردن مفاهیمی
چون خاک ،وطن ،مرز و ...نهایتا موجب میش��د که
به جهت ذهنی مساله «تمامیت ارضی» دیگر معنای
ارزشمند پیشین را نداشته باشد و در بهترین حالت
معادلهایی مالی پیدا کند ،تا آنجا که به خاطر داشتن
کاالی قابل معامله حفظ شوند و به خاطر نداشتن آن
از دست بروند.
البته این تنزل و ابتذال معنا تالش میش��د که

بلگریو!

کاپیتان پروس ،فرمانده ناوگان انگلیسی
در خلیجفارس ،قراردادی با والی فارس
حسنعلی میرزا فرمانفرما امضا کرد و طی
این قرارداد حفظ امنیت خلیجفارس و
بحرین به انگلیس واگذار شد.
تحت سلطه کامل
بریتانیادرآمد.

 .1892م
 .1271ش
 .1906م
 .1285ش

انگلیس ضمن عقد پیمانی با حاکم بحرین،
این کشور را به قیمومت خود در آورد.
 .1923م
 .1303ش

انگلیس عیسی بنعلی را برکنار میکند.

جنبه «حفظ منافع» به خود بگیرد .ادعاهای واهی
نی��ز از این منظر درباره موافق��ت با جدایی بحرین
مط��رح میش��د؛ ادعاهایی مانند اینک��ه موافقت با
جدای��ی بحری��ن باعث حف��ظ تمامی��ت ارضی در
جزایر س��هگانه شده اس��ت .با اتکا به اسناد موجود،
سیاس��ت رژیم پهل��وی ،ای��ران را در احقاق حقوق
خود درباره جزایر س��هگانه نیز ی��اری نداد و قدرت
ایران در خلیجف��ارس را ،اگر نه بیدرنگ ،بلکه پس
از چند سالی بشدت تضعیف کرد و لطمه بزرگی به
موقعیت راهبردی ایران در خلیجفارس زد و ایران را
از داشتن پایگاهی مهم در جنوب خلیجفارس محروم
ک��رد؛ و مهمتر از آن قداس��ت و مصونیت تمامیت
ارضی ایران را خدش��هدار کرد» .مس��اله دیگری که
درباره جدایی بحرین که تا مدتها بهعنوان اس��تان
چهاردهم ایران در اذهان و افکار عمومی ش��ناخته
میشد ،مطرح است ،مس��اله فراز و فرود حاکمیت
ایران بر بحرین اس��ت .اگرچه در دورههای مختلف،
بازهم ب��ه دلیل بیکفایت��ی و بیتدبیری ش��اهان
وقت ،ایران از حاکمیت بر بحرین منع ش��ده بود اما
«حق حاکمیت» خود را از دس��ت ن��داده بود و در
هیچ مجم��ع بینالمللی بحرین بهعنوان کش��وری

دیپلماسی علیه تمامیت ارضی

اردشیرزاهدیدرکناراوتانت(دبیرکلوقت سازمانملل)

قدرت و نفوذ انگلستان در سال  1923با خلع شیخ عیسی از
حكومت بحرین افزایش یافت و بویژه با انتصاب «چارلز بلگریو»
بهعنوان مشاور انگلیس��ی حاكم جدید و چندی بعد با انتقال
پایگاه دریایی انگلیس از بندر باسعیدو (در غرب جزیره قشم) به
بحرین و انتقال مقر نماینده سیاسی انگلیس در خلیجفارس از
بوشهر به بحرین ،این قدرت و نفوذ وسیعتر و باثباتتر شد .سر
چارلز بلگریو ( )Sir. Charles Belgraveكه از س��ال 1926
تا  1957میالدی به مدت سیویكسال كارگزار انگلستان در
خلیجفارس بود ،كتابی نوشت كه در سال  1966میالدی چاپ
و منتشر شد .بلگریو كه با ایرانیان چندان میانه خوبی نداشت،
كتابش را اینگونه آغاز كرده اس��ت ...« :خلیجفارس كه تازیان
این��ك آن را خلیج عربی گویند »...درواقع بلگریو ،نخس��تین
كارگزاری اس��ت كه خلیج عربی را به جای خلیجفارس ابداع
كرد و در نوشتههایش آن را به كار برد و به تازیزبانان آموخت.
در واقع واژه «خلیجالعربی» از اندیش��ه استعماری یك كارگزار
كهنهكار انگلیسی زاییده و به كشورهای عربی تقدیم شد .بلگریو
همس��ر خود را نیز به بحرین آورده بود تا در مدارس انگلیسی
که در منامه پایتخت این کش��ور تاسیس شده بود به تدریس
بپردازد .او توانست با حمایت امیر وقت بحرین مدارسی در این
جزیره تاسیس کند .شیوه آموزش در این مدارس انگلیسی از
سوی بسیاری از مردم با انتقاد روبهرو شد .قيامها و اعتراضات
مردم عليه انگليس در فاصله س��الهاي  1954تا 1956م در
بحرين منجر به حوادث مهمي ش��د .جنب��ش مردمي ،مركز
نمايندگي سياس��ي انگليس را كه در س��ال 1947م از بوشهر
به بحرين انتقال يافته بود نشانه رفت ،به نحوي كه انگليس را
مجبور کرد در ساخت سياسي آن منطقه تغييراتي ايجاد کند.
اواخر خرداد  1335ه ش1956/م روزنامه تايمز لندن نوش��ت:
«در بحرين پست جديدي به نام دبير حكومت ايجاد و رئيس
انگليسي گمرك بحرين به اين سمت گمارده شده است» .اين
روزنامه نوشت« :در پي تظاهرات بحرين كه در رأس آن كميته
ملي قرار داش��ت ،كميته تقاضا كرد سر چارلز بلگريو كه 30
سال پيش از طرف شيخ بحرين به سمت مشاور تعيين شده از
كار خود بركنار شود .پست دبير دولت بحرين پست جديدي
اس��ت كه در بحرين ايجاد ش��ده و گمان ميرود خواستههاي
كميت��ه اتحاد ملي بحرين را ب��رآورد» .در همان حال روزنامه
االمرام گزارش داد احتمال دارد در  3ماه آينده سر چارلز بلگريو
مستشار انگليسي شيخ بحرين از مقام خود استعفا کند كه در
نهايت وي در سال 1957م مجبور به ترك محل شد و به دنبال
آن فرزندش جيمز به بحرين آمد و مليت بحريني گرفت.
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«اطالعات» برای جدایی
محمدرضا پهلوی طی س��خنانی در  ۲۴دی  ۱۳۴۸در
جمع کارکنان وزارت ام��ور خارجه ،با بیتوجهی به تاریخ
چند هزار ساله وابس��تگی بحرین به ایران ،از حضور 150
س��اله انگلیس در بحرین س��خن به میان آورد و با لحنی
عجیب گفت« :انگلیس این جزیره را به ایران پس نخواهد
داد و من نمیتوانم چون دنکیش��وت رفتار کنم» .پهلوی
البته یک س��ال پیش از این در دهلین��و ( ۱۴دی )۱۳۴۷
گفته بود« :اگر مردم بحرین تمایلی برای پیوست به ایران
نداشته باشند ،دولت ایران درباره ادعای ارضی خود نسبت
به آن سرزمین پافش��اری نخواهد کرد و خواست ساکنان
آنجا را مشروط بر آنکه مورد شناسایی بینالمللی قرار گیرد،
میپذیرد» .توجیهات تاسفبار پهلوی در خاطرات اسداهلل
علم ،وزیر وقت دربار آمده است .از جمله استداللهای شاه
برای توجیه جدایی بحرین از ایران این است که« :اکثریت
س��اکنان آن جزیره عرب هس��تند و به زبان عربی سخن
میگویند .به لحاظ اقتص��ادی مجمعالجزایر بحرین دیگر
اهمی��ت ندارند ،زیرا نفت آنجا تمام ش��ده و صید مروارید
نیز صرفه اقتص��ادی ندارد .از نظر اهمیت اس��تراتژیکی و
سوقالجیشی با وجود تسلط ایران بر تنگه هرمز آن جزایر
ارزش��ی ندارد ،از جه��ت امنیتی هم حفظ آن س��رزمین
پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو لشکر در آنجاست» .پس
از این رویدادها ،تالشهای مطبوعاتی برای توجیه مردم و
افکار عمومی پیرامون مسأله بحرین آغاز میشود .هوشنگ
طال��ع از اعضای حزب پانایرانیس��ت ،در اینباره میگوید:
«محمدعلی مس��عودی ،رئیس روزنامه اطالعات سفری به
شیخنشینها داشت ،وقتی برگشت یک رشته مقالههایی
در اطالعات درباره مسائل مختلف نوشت و وقتی رسید به
مس��أله بحرین ،گفت «بحرین هم نفتش تمام شده و هم
مرواریدش تمام شده بنابراین ارزشی ندارد(!)» ،در حالی که
همه میدانستند در حقیقت سلطه بر خلیجفارس مساوی
است با در دس��ت داشتن بحرین و در آن روزگار که هنوز
این دس��تگاههای آبشیرینکن و ...نبود ،تنها نقطهای که
در خلیج فارس آب ش��یرین داش��ت بحرین بود» .در واقع
مسعودی مس��ؤول آن ش��د تا بحرین را از نظر اقتصادی،
اس��تراتژیک و ...کماهمیت جلوه ده��د .در نهایت نماینده
سازمان ملل در سال  1349به جای رفراندوم ،با نظرخواهی
«به گونهای از پیش تعیین شده ،با چند تن از بزرگان بحرین
مالقات کرد و نظر آنها را درباره اس��تقالل بحرین بهمنزله
نتیجه همهپرسی اعالم کرد.

بلگریو در کنار امیر وقت بحرین

محمدعلی مسعودی نفر دوم از راست

عکسالعمل وزیر امور خارجه و نخس��توزیر وقت ایران
درباره ماجرای بحرین جالب توجه است .اردشیر زاهدی ،وزیر
امور خارجه در مصاحبه با خبرنگار مجله الیف در 11بهمن
 1349میگوید« :بحرین حدود  150س��ال پیش از ما دور
بود .چون انگلیس��یها گفتند از منطقه باید بروند و ما برای
اینکه خطری ایجاد نش��ود گفتیم هرچه نظر اکثریت اهالی
اس��ت و هر چه آنها تصمیم گرفتند برای ما هم قابل قبول
است ،مسأله به س��ازمان ملل مراجعه شد و ما نظر اکثریت
را قبول کردیم» .امیرعباس هویدا نیز در جلسه کنگره حزب
ایراننوین ،به تاریخ  16اردیبهشت  1350در پاسخ به پرسشی
درباره بحرین میگوید« :صحیح اس��ت ما قدرت داشتیم و
نیروی دریایی و هوایی ما قوی بود ولی ما طالب صلح هستیم
ضمناً دیدیم در  150س��ال گذش��ته که دیگران در بحرین
دخالت داش��تهاند وضعی بهوج��ود آوردهاند و چون ما قصد
نداشتیم به آنها بگوییم بروید ،کار را به آن صورت که گفتیم
حل کردیم» .وي در پاس��خ به پرسشی دیگر درباره بحرین
میگوید« :به هيچكس مربوط نيست ،دختر خودمان بود به
هر كسي ميخواستيم شوهرش داديم!» مولف كتاب «كاروان
عمر» مينويس��د...« :در بحبوحه جريان(تجزيه) بحرين در
س��ال  ،1970ماه آوريل ،من (بزرگمهر) در ته��ران بودم ،و
به عنوان وزير مش��اور خدمت ميكردم .روزي نخس��توزير
(هويدا) مرا خواس��ت و گفت... :حاضري انجام خدمت الزمي
را ب��ه دولت برعهدهبگيري؟ ...چن��د روزي به بحرين برو ،و
غيررسمي تحقيقاتي بكن ،ببين اوضاع آنجا در رابطه با ايران
چگونه است ...اين مسأله خصوصي باقي بماند ،و كسي از اين
موضوع باخبر نشود ...با هواپيماي «ايراينديا» به بحرين رفتم...
در ش��هر با كمال تعجب ديدم كه تمام مغازهدارها فارس��ي
صحبت ميكنند ...همه ايرانياالصل بودند و بسيار خونگرم
و مهربان .با چند نفر از تجار كه دفاتر معتبري داشتند مذاكره
كردم .همه نسبت به ايران و ايراني نظرات بسيار قابل توجه
داشتند »...دولت هويدا پس از اين اقدامات ،نخستين دولتي
بود كه استقالل بحرين را به رسميت شناخت و از تقديم يك
كرسي در سازمان ملل به دولت بحرين استقبال كرد!

مس��تقل شناخته نمیش��د .مهمترین لطمهای که
پهلوی در این موضوع وارد کرد ،رسمیت بخشیدن و
رضایت دادن به نفی «حق حاکمیت» بود .به عبارت
دیگر «فیصله نهایی مسأله بحرین و دخالت دادن ایران
در مسأله استقالل بحرین از سوی سازمان ملل متحد،
انگلیسها و حکومت آلخلیفه بحرین ،خود تأییدی
ضمنی بر صحت و اس��تواری حق حاکمیت ایران بر
بحرین اس��ت .افزون بر این ،ترفندها و دسیسههای
نظاممن��د و پردامنهای که منجر به صرفنظر کردن
ایران از حق حاکمیتش بر بحرین شد نیز دلیلی دیگر
بر تعلق بحرین به ایران بود» .مساله دیگر چگونگی
رقم خوردن اس��تقالل بحرین است که از نمونههای
عجیب و غریب اعالم اس��تقالل یک کشور در تاریخ
بعد از تش��کیل جامع��ه ملل اس��ت .اهتمام جدی
انگلس��تان بر عدم برگزاری رفراندوم در میان مردم
بحرین و صرفنظر کردن سازمان ملل متحد در انجام
کمترین نظرسنجی و پرسشگری پیرامون این مساله
نشان میدهد جایگاه ایران و ایرانی در منظر مردم این
کشور چه پیشینه قوی و مستحکمی دارد و چگونه
اراده آنها برای زندگی در کنار ایرانیان هموطنش��ان
مورد بیتوجهی قرار گرفته است.

 .1927م
 .1306ش

ایران پس از عضویت
در جامعه ملل ادعای
مالکیت خود بر بحرین
را مجددا ً مطرح کرد.

 .1947م
 .1326ش

نخستوزیر احمد قوام از سوی مجلس برای
پیگیری مجدد مسأله حاکمیت ایران بر
بحرین تحت فشار قرار گرفت.

 .1951م
 .1329ش

الیحه ملی کردن صنعت
نفت شامل ملی کردن
شرکت نفت بحرین همشد.
 .1966م
 .1345ش

شاه در مصاحبه با روزنامه گاردین لندن
میگوید« :بحرین با توجه به اینکه ذخایر
مروارید در سواحل آن به پایان رسیده
است ،از نظر ایران اهمیتی ندارد».
انگلیسیها به ذهن شاه چنین القا میکردند
که بحرین فقیر است و ایران میتواند از
حاکمیت خود دست بردارد و ماندن بحرین
با ایران هزینهاش از سودش بیشتر است».
 18تیر
 .1347ش

 .1861م
 .1240ش

قراردادی بین شیخ محمد بنخلیفه (شیخ
بحرین) و فیلیکس جونز نماینده سیاسی
انگلستان بسته شد که به موجب آن
مجمعالجزایربحرینرسم ًاتحتالحمایه
انگلیسشد.
 .۱۸۹۵م
 .۱۲۷۳ش

مردم ضد عیسی بنعلی آلخلیفه نخستین
حاکم آلخلیفه نخستین قیام مردمی را شکل
دادند که با دخالت سرهنگ آرنولد ویلسون،
نماینده انگلیس در خلیجفارس سرکوب شد و
ناراضیان به زباره در شمال قطر تبعید شدند.
 .1926م
 .1306ش

چارلز بلگریو به عنوان مشاور امیر بحرین
منصوب میشود .اقدامهای این فرد -که در
بحرین نفوذ بسیاری داشت -باعث نفرت
عمومی شد و با نخستین اعتراض مردمی از
بحرین خارج شد.
 .1930م
 .1309ش

شیخ بحرین ،امتیاز استخراج نفت را به
شرکتهای انگلیسی و آمریکایی واگذار
کرد ،ایران مجددا َ به این اقدام اعتراض
شدیدی کرد که البته این اعتراض نیز بیشتر
در حد یک اعتراض دیپلماتیک بود و از آن
فراتر نرفت.
 .1959م
 .1338ش

شاه در دهمین جلسه مصاحبه مطبوعاتی
مدیران و سردبیران روزنامهها و مجلههای
کشور گفت« :بحرین مال ما و متعلق به ما
است .منتها فع ً
ال این اشکال در کار هست
که شخصی به عنوان حاکم این جزیره وارد
معاهداتی شده و بعضیها [انگلیسیها] هم
در مقابل او تعهداتی به گردن گرفتهاند».
در این سال که انگلیس در
نظر داشت به دولتهای
خلیجفارساستقالل
بدهد ،مسأله بحرین،
مجددا در صدر مسائل
سیاسی قرار گرفت.

 .1967م
 .1346ش

 14دی
 .1347ش

ایران به شرکت بحرین در
فدراسیون پیشنهادی امارات عربی
خلیجفارس ،اعتراض کرد.
 23شهریور
 .1348ش

شاه ایران در مصاحبهای اعالم
کرد ایران از حاکمیت خود بر
بحرینصرفنظرمیکند.
 9فروردین
 .1349ش

تحویل گزارش اردشیر زاهدی ،وزیر امور
خارجه درباره مسأله بحرین و مراجعه به
سازمان ملل متحد به مجلس شورای ملی.
 21اردیبهشت
 .1349ش

شاه در دهلينو اعالم كرد :اگر اهالي
بحرين نميخواهند به ايران ملحق شوند،
ايران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول
سازمان ملل قرار گيرد ،ميپذيرد.
شاه ایران از سازمان ملل
درخواست کرد بین بحرین
و ایران میانجیگری کند و
تصریح کرد هر نظری که
دبیرکل سازمان ملل ابراز
کند ،خواهد پذیرفت.

 18اسفند
 .1348ش

 10فروردین
 .1349ش

هیاتی از طرف سازمان ملل برای
نظرخواهی از مردم بحرین وارد منامه شد.
 22اردیبهشت
 .1349ش

سازمان ملل قطعنامه  ۲۷۸را
تصویب کرد .این قطعنامه گزارش
همهپرسی استقالل بحرین بود
که طی نشست ۱۵۳۶ام با  ۱۵رأی
موافق ،بدون رأی مخالف و بدون رأی
ممتنع تصویب شد.
 28اردیبهشت
 .1349ش

مجلس سنا بدون رای مخالف گزارش
دولت را تصویب کرد ۶۰( .رای)
 ۲۳مرداد
 .1350ش

اعالم استقالل بحرین از سوی شیخ بحرین و
تبریک گفتن آن از سوی شاه ایران به فاصله
چند ساعت.

شورای امنیت استقالل
بحرین را تصویب کرد.

 24اردیبهشت
 .1349ش

گزارش دولت ایران توسط امیرعباس هویدا
نخستوزیر و دکتر عباسعلی خلعتبری
قائممقام وزارت امور خارجه از نتیجه مراجعه
ایران به سازمان ملل برای حل مساله بحرین
به مجلس شورای ملی با  ۱۸۷رأی موافق و ۴
رأی مخالف از  ۱۹۱نماینده حاضر تصویب شد.
 ۲۴خرداد
 .1349ش

شیخ خلیفه بنسلمان آلخلیفه ،رئیس
شورای دولتی بحرین وارد تهران شد.
 ۳۱شهریور
 .1350ش

پذیرفته شدن بحرین به عضویت سازمان ملل متحد

