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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺘﮫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ)(١٢
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﺮ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ از اﯾﺮان
اﻋﻈﻢ ﺣﻤﯿﺪﭘﻮر
اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان
از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﺤﺮﯾﻦ در
ﻣﺮز ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺑﺤﺮﯾﻦ آﺑﮫﺎی آزاد وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان در دو ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﺑﺮاه ھﺎی ﺟﮫﺎن
دارای ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻪ اھﻤﯿﺘﯽ در ﺗﻔﻮق ﺑﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮه آب ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ،رگ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺮان ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﭘﮫﻨﻪ آب ھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﮫﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎی  ۵٠٠ھﺰار ﺗﻨﯽ در
ﺑﻨﺎدر آﻧﮫﺎ و ﻣﺮوارﯾﺪھﺎی ﻣﺸﮫﻮر آن ﻧﯿﺰ از اﻣﺘﯿﺎزات دﯾﮕﺮ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد(١) .
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ
دوران اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن :
در اواﺧﺮ دوره اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ،اﻋﺮاب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن آﻧﮫﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ داد .ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻣﺮگ ھﺮﻣﺰ دوم در ﺳﺎل  ٣٠٩ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ٣٢۶ﻣﯿﻼدی
ﺷﺎﭘﻮر دوم ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪای رﻋﺪآﺳﺎ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآورد و در آن ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر زﯾﺎدی ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎدی ﺟﺰﯾﺮه ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ در آن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب ) ۶۵١م(.
آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
از ورود اﺳﻼم ﺗﺎ ﺻﻔﻮﯾﺎن:
در زﻣﺎن ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،زرﺗﺸﺘﯽ و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ ﺳﻼﻃﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ آل ﺑﻮﯾﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ در دﺳﺖ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و
ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮاﻣﻄﻪ )ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن ﻣﺼﺮ(ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺮان ھﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراری ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی و
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ آن ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره در دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد(٢).
در دوران آل ﺑﻮﯾﻪ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﺧﻮارج ﻋﺮب و اﻣﺮای اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺤﺮﯾﻦ در اﯾﻦ دوران ﮔﺎه در
دﺳﺖ اﻣﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﮔﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻋﺮب ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در دوران ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ھﻤﭽﻨﺎن
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در دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ،ﺣﮑﺎم ﺟﺰﯾﺮه ھﺮﻣﺰ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺤﺮﯾﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ .در
دوره اﺗﺎﺑﮑﺎن ﻓﺎرس و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آل ﻣﻈﻔﺮ و ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ:
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ھﺠﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ) ١۵٠۶ﻣﯿﻼدی( ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰﯾﺮه ھﺮﻣﺰ و ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ١۵٢٢ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﺼﺮف و اﺷﻐﺎل
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان در آﻣﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﺷﺎهﻋﺒﺎس در ﺳﺎل  ١۶٠٢ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻧﺠﺎ را از ﺗﺼﺮف
اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ آزاد ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﺪت  ١٨٠ﺳﺎل در اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
ﺑﻮد .در دوران ﻗﺎﺟﺎر اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ آل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮫﯿﺎ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  " ١٧٨٣ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺧﺎﻧﺪان "ﺧﻠﯿﻔﻪ " ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺠﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ  .از آن ﭘﺲ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان " ﺧﻠﯿﻔﻪ " ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (٣).در دوره اﻧﺤﻄﺎط
ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن از ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ھﺎی ،١٨۶١ ،١٨٢٠
 ١٨٨٠و  ١٨٩٢ﺑﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺰود و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺮارداد
 ١٨٢٠دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ(۴).
دوران ﭘﮫﻠﻮی اول ؛ اﻋﺘﺮاض اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ:
در دوران رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد .در ١٩٢٧دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
درﺑﺎره ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد و از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ دادﺧﻮاھﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ،در
ﺻﻔﺤﻪ » ۶٠۵روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ« ﻣﻮرخ ﻣﺎه ﻣﻪ  ١٩٢٨ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع
ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم و اﺷﻐﺎل اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در اوت  ١٩۴١اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض اﯾﺮان راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد(۵).
دوران ﭘﮫﻠﻮی دوم ؛ ﻣﺼﺎدره ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻋﺮاب :
از اوت  ١٩۴١ﺗﺎ اواﯾﻞ  ١٩۵۶ھﯿﭻ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺎده ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر ھﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﯾﺮان را
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ١٩۵۶ﺣﻮادﺛﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﻼم وﺿﻊ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و وزﯾﺮ
ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان در آورﯾﻞ  ١٩٧۶ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .ھﯿﺎت دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩۵٧ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﺤﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎردھﻢ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ (۶).اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﻋﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻗﺮار داد اﻣﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺮان را رد ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻊ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
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اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻧﭽﻨﺎن در ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺪت  ١٠ﺳﺎل ﻣﺴﮑﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﺳﺎل ھﺎی  ١٩۶۴-١٩۶۵ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﺮاب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،١٩۶٧ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﻤﻦ از ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﺪن )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب و اﺑﺘﺪای ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎی ﺳﺮخ(
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ،ﺟﻤﮫﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﯾﻤﻦ )ﯾﻤﻦﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪزودی ﺣﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭼﭗﮔﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪرو ) و ﻏﺮب ﮔﺮای ( ﻋﺮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از
ﺧﺮوج از ﻋﺪن )ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ( ،ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﻋﺪن ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺷﺮق ﺳﻮﺋﺰ و ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،١٩۶٨ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩٧١از ﺷﺮق ﺳﻮﺋﺰ ﺧﺎرج
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،دوﻟﺖ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ(٧).

ﺳﭙﺲ  ،ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ھﺪاﯾﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﺷﺪ ﻓﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺸﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﺷﯿﺦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی از
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺮوج آﺗﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ آن را ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ
داﻧﺴﺖ و راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻋﺎی
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد در ﺳﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ و ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﻮرد ادﻋﺎی
اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻠﺐ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و وﺳﻮﺳﻪ ھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،و
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ھﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه از ادﻋﺎی دﯾﺮﯾﻦ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ(٨).
ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯿﺎن اﯾﺮان ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﺪا از
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر ﻋﺮب ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻄﻘﻪ(از ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و
آﻣﺎل ﺷﯿﺦ ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮز آبھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻓﻼت ﻗﺎره دو اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ دو
ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪار رﺳﻤﯽ ﺧﻮد از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩۶٨ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﺮﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮز ﻓﻼت ﻗﺎره و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۴اﮐﺘﺒﺮ  ١٩۶٨ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺮان در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
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در آن ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺣﻔﻆ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﺗﻮان ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ .دوﻟﺖ ﺷﺎه از ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﺳﺘﻌﻤﺎری واھﻤﻪ داﺷﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ را )اﻋﻢ
از ﺗﻨﺪرو و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ( ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﺤﺪ و ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان در آن دوران درﮔﯿﺮیھﺎی
ارﺿﯽ و ﻣﺮزی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ ﻋﺮاق داﺷﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﺎه ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وارد ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزشھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ،راه ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ .ﺷﺎه در اواﯾﻞ ١٩٧٠
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩٧٠ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ و اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﻣﺎرس  ١٩٧٠رﺳﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻤﮑﺎری دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻈﺮ
واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺼﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺷﺪ(٩).
ارﺟﺎع ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺰاع ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻣﺎرس ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ اوﺗﺎﻧﺖ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻋﻼم
ﮐﺮد .وی ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن روز ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ "وﯾﺘﻮرﯾﻮ وﯾﻨﺘﺴﭙﯿﺮ ﮔﯿﭽﯿﺎردی"
ﻣﻌﺎون دﺑﯿﺮﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اروﭘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ژﻧﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺧﻮد در ﮐﺴﺐ آرایﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮب
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ وی از اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﮫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه دﺑﯿﺮﮐﻞ در اﻣﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ ،در رأس ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ  ۵ﻧﻔﺮی ﻋﺎزم آن ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺪ و از  ٢٩ﻣﺎرس ﺗﺎ  ١٨آورﯾﻞ ١٩٧٠
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد -١ :ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان؛  -٢ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮕﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن؛- ٣
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ .ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪوم ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن روش ﻣﺤﺪود ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺮدم ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﻘﻂ روﺳﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ھﺎ و ﺷﯿﺦ ھﺎی ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﮔﯿﭽﯿﺎردی دادهھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه را
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
در ﮔﺰارش ﮔﯿﭽﺎردی آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ "ھﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را در اﯾﻦ راه ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﺨﮑﺎﻣﯽ و
ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ و اﻇﮫﺎر اﻣﯿﺪواری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﯾﮑﺒﺎره و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر رود .ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺗﺎم ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ،ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ و ﻣﺸﻮرتھﺎی وی در ﺑﺤﺮﯾﻦ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻮﯾﺘﺸﺎن در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و دارای ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و آزاد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ".
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در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﮔﯿﭽﺎردی دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی »ﻧﺎدر« و »ﻓﺮدوﺳﯽ« ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از ﻣﺮدم آن ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ ھﻮادار اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و ﺗﺮس ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﭽﺎردی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
دﯾﺪار ﮐﺮده و ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و
ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ رای ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺮدم و ﺑﺮﮔﺰار ﻧﮑﺮدن » ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ« از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و وﺟﺎھﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﯾﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ارﺟﺎع ﺷﺪ و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﮫﺎﯾﯽ
ﮔﺰارش ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﻣﻔﺎد آن را راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺎک اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ  ٣٠آورﯾﻞ  ١٩٧٠ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار داد.
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ﻣﯽ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﻧﺠﺎم داد .ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ درﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﭼﮫﺎردھﻢ ﻣﯽ  ١٩٧٠ﺑﺎ  ١٨٧رأی ﻣﺜﺒﺖ و  ۴رای ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﭘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رھﺒﺮی ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺰﺷﮑﭙﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ رای ﻣﻨﻔﯽ
دادﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺰ در  ١٨ﻣﯽ آن را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴اوت  ١٩٧١ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺮﯾﻦ آن را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ) ١۵اوت ( ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻗﺮار داد دوﺳﺘﯽ ) ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺸﻮرت در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری(
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ (١٠).در
واﻗﻊ اﯾﺮان در ازای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺟﺰاﯾﺮ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ ﺗﻨﺐ ﺑﺰرگ ،ﺗﻨﺐ ﮐﻮﭼﮏ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد.
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 - -٢ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺑﺎب ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس) ،ﺗﮫﺮان:ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،(١٣٢٨ ،ﺻﺺ -١١٢
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-۶ﺣﺴﯿﻦ ﮐﯽ اﺳﺘﻮان ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ)ﺑﯽ ﺟﺎ:اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق ،(١٣٣۵ ،ص٨۵
 -٧ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ھﻮﺷﻨﮓ ﻣﮫﺪوی ،ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دوران ﭘﮫﻠﻮی)،ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺮز( ١٣۵٧ ،
 - ٨ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ازﻏﻨﺪی ،رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ) ١٣٢٠-١٣۵٧ﺗﮫﺮان:ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ (١٣٧۶،ﺻﺺ.٣٩١-٣٩١
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Historical Site of Mirhadi Hoseini
http://m-hosseini.ir
………………………………………………………………………………………
www.khabaronline.ir/news-4368/aspx //:http - ٩
http://parsapress.ir/component/content/article/50 -١٠

۶

