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 سند !+ داند را دردسر بیھوده می" بحرین"وقتی پھلوی مالکیت بر 

  مصطفی جوان 
   

بحرین برای ایران نیست "کردند که  اعالم می  در حالی که افرادی چون داریوش ھمایون وزیر اطالعات و جھانگردی وقت،

حل آبرومندانه بود تا ماجرا با  و مالکیت بر آن، چیزی جز ایجاد نارضایتی سیاسی و اجتماعی ندارد و باید در پی راه

، حاکم بحرین به کمک دولت انگلیس مقدمات مھاجرت دادن اعراب آفریقایی "! کمترین ھیاھو و جار و جنجال فیصله یابد

پرسی درخصوص ادامه حاکمیت  کردند تا ترکیب جمعیتی بحرین را برای برگزاری یک ھمه ه این منطقه را فراھم میب

  . ایران بر بحرین به ھم بزنند

 

  
  

معتقد بود که پافشاری ) وزیر اطالعات و جھانگردی دولت آموزگار(داریوش ھمایون : پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی
از منظر ھمایون، بحرین چیزی جز ایجاد نارضایتی سیاسی و اجتماعی . ایران بر ادعای مالکیتش بر بحرین بیھوده است

  (!)حل آبرومندانه بود تا ماجرا با کمترین ھیاھو و جار و جنجال فیصله یابد باید در پی راهندارد و 
  

به باور ھمایون ادعای بیھوده مالکیت بر بحرین به انزوای ایران انجامیده است و ھمدردی ما با کشورھایی چون ترکیه و 
  . را دوا نکرده است پاکستان در وقایعی چون قبرس و کشمیر و درک مواضع آنان نیز دردی

  
ی  کند که بحرین متعلق به ایران نیست و باید دست از ادعاھای خود برداریم، چراکه ادامه ھمایون با قاطعیت اعالم می
بایست در برابر  ای به امیرعباس ھویدا ابراز داشته، می از دید وی که نظراتش را در نامه. این وضع برایمان زیانبار است

از شیخ بحرین و عمًال از انگلستان امتیازات سودمندی گرفته شود که این امر معامله با استعمارگر  تغییر این سیاست
  . طلبد پیر را می
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گیری  سازی ذھنی به منظور تغییر سمت سازی فضا و زمینه از این رو ھمایون داشتن طرح و برنامه برای گفتگو و آماده
  . داند افکار عمومی را ضروری می

  
المللی گشوده، آن را در  بینی اعلیحضرت شاھنشاه در عرصه بین تمه زبان به ستایش از جسارت و روشنوی در خا

 (!)شمرد قبال جدایی بحرین ناچیز می
  

مھاجرت دادن اعراب آفریقایی و کشورھای حاشیه در بحرین نیز امیرنشین این منطقه به کمک دولت انگلیس مقدمات 
پرسی که قرار بود  کردند تا ترکیب جمعیتی بحرین را به خاطر برگزاری یک ھمه خلیج فارس را به این منطقه فراھم می

  .نتیجه آن، ادامه حاکمیت ایران بر بحرین را مورد بررسی قرار دھد، به ھم بزنند
  

نمایندگان مجلس  ١٣۴٩فروردین  ٩در روز یکشنبه . بحرین از ایران فراھم شدھای ذھنی جدایی  گونه زمینه بدین
ی  شورای ملی با به ھم زدن تعطیالت نوروزی به منظور استماع گزارش مھم اردشیر زاھدی، وزیر امورخارجه، درباره

  . دپرسی به مجلس آمدن تصمیم دولت در خصوص تعیین سرنوشت استقالل بحرین از رھگذر برگزاری ھمه
  

سخنان وزیر امورخارجه بسیار موجز . دقیقه صبح به ریاست عبداهللا ریاضی تشکیل جلسه داد ١۵/٩مجلس ساعت 
العاده  دقیقه، ختم نشست فوق ۵۵ھای خود را بیان کردند و سرانجام پس از  پس از آن سه تن از نمایندگان دیدگاه. بود

ی گلگشت عید  ماه به ادامه فروردین ٢٧نمایندگان تا دقیقه اعالم شد و  ١٠/١٠مجلس شورای ملی رأس ساعت 
  .گونه بحرین در یک مجلس فرمایشی از خاک ایران جدا شد بدین. بازگشتند

  
 :نوشت پی

  
  ۶۴٣- ٣٢- ١۵مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره سند  -]١[
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