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 ) ١٢(نگاھی به مداخله دولتھای غربی در امور داخلی ایران و سایر کشورھا

  استعمار پیر و جدایی بحرین از ایران 

  اعظم حمیدپور 

 ناھمیت استراتژیک بحرین برای ایرا

واقع شدن بحرین در . از نظر استراتژیک و سوق الجیشی بحرین در خلیج فارس از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است

ھر چند از نظر . لی عربستان و قطر در گذشته فرصت قابل مالحظه ای را برای ایران به دنبال داشته استمرز ساح

حقوقی بین ایران و بحرین آبھای آزاد وجود دارد، اما قبل از جدایی بحرین حق استفاده از منابع بستر برای ایران تا 

که ایران در دو سوی یکی از مھمترین آبراه ھای جھان تصور این. نزدیکی سواحل عربستان و قطر ادامه پیدا می کرد

دارای ساحل باشد می تواند تا حدی نشان دھد که بحرین از حیث سیاسی و نظامی چه اھمیتی در تفوق بر 

اگر بحرین در حاکمیت ایران . کشورھای عربی منطقه وحتی تاثیرگذاری بر معادالت بین المللی برای ایران داشته است

ند، با توجه به افزایش گستره آب ھای سرزمینی، رگ حیاتی نفت دنیا تا حد زیادی در تسلط ایران قرار باقی می ما

   .می گرفت

. وجود منابع غنی نفت و گاز در پھنه آب ھای سرزمینی بحرین نیز اھمیت قابل توجھی به این سرزمین بخشیده است

ھزار تنی در  ۵٠٠جزایر برای پھلوگیری و تعمیر کشتی ھای بزرگ اقیانوس پیمای ھمچنین موقعیت مناسب برخی از 

    )١. (بنادر آنھا و مرواریدھای مشھور آن نیز از امتیازات دیگر آن محسوب می گردد

  خحاکمیت ایران بر بحرین در گذر تاری

  :دوران اشکانیان و ساسانیان 

کوتاھی بر این جزیره حکومت می کردند تا در نھایت اردشیر بابکان آنھا را در اواخر دوره اشکانیان، اعراب به مدت بسیار 

میالدی  ٣٢۶در سال . میالدی آغاز شد ٣٠٩حمله اعراب به بحرین مجددا با مرگ ھرمز دوم در سال . شکست داد

به عمران و  سپس وی. ای رعدآسا، بحرین را به تصرف درآورد و در آن کشت و کشتار زیادی کرد شاپور دوم با حمله

  .)م۶۵١( تا زمان سقوط دولت ساسانی به دست اعراب . آبادی جزیره ھمت گماشت و شھرھایی در آن بنا نمود

   .آرامش کاملی در این منطقه برقرار بود

  :از ورود اسالم تا صفویان

نیز یھودی و مسیحی  در زمان ورود اسالم به این ناحیه، اغلب مردم بحرین مانند سایر ایرانیان، زرتشتی و اقلیتی

امیه و  اگرچه از این زمان، تا زمان شاھنشاھی سالطین ایرانی آل بویه، حکومت بحرین در دست خلفای بنی. بودند

بود، اما ایران ھمیشه در این منطقه داراری نفوذ معنوی و )تحت فرمان فاطمیون مصر(عباسیان و مدتی نیز قرامطه 

     )٢.(ھمواره در دست ایرانیان بود فرھنگی بود و تجارت و صنعت آن نیز

بحرین در این دوران گاه در . در دوران آل بویه جنگ و خونریزی بین خوارج عرب و امرای ایرانی در این جزایر حکمفرما بود

در دوران سلجوقیان و پس از آن نیز این جزایر ھمچنان . افتاد دست امرای ایرانی بود و گاه به دست متجاوزین عرب می
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در . پس از حمله مغول، حکام جزیره ھرمز که ایرانی بودند ھمچنان بحرین را در اختیار داشتند. دست ایرانیان بود در

   .شد دوره اتابکان فارس و ھمچنین آل مظفر و تیموریان، بحرین بخشی جدا نشدنی از سرزمین ایران محسوب می

  :ی جدایی بحرینحضور استعمار پیر انگلیس در خلیج فارس و ایجاد زمینه ھا

بسیاری   ،)میالدی١۵٠۶  (در اوایل قرن شانزده میالدی با ھجوم استعمار پرتغال به منطقه اقیانوس ھند و خلیج فارس 

میالدی به تصرف و اشغال ١۵٢٢الجزایر بحرین نیز در  از نقاط استراتژیک منطقه، از جمله جزیره ھرمز و مجمع

با لشکرکشی به بحرین آنجا را از تصرف  ١۶٠٢عباس در سال  یک قرن شاه پس از گذشت حدود. استعمارگران در آمد

سال در اختیار و تحت نظر کامل حکومت ایران  ١٨٠مجمع الجزایر بحرین مدت  پس از آن . اشغالگران خارجی آزاد کرد

به   بر بحرین، اگرچه ایران مالک رسمی این سرزمین محسوب می شد اما با حکومت آل خلیفه  در دوران قاجار. بود

  .تدریج زمینه سلطه انگلیس بر این منطقه مھیا شد

که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مھاجرت کرده   "خلیفه  "از خاندان   شیخ احمد بن خلیفه "  ١٧٨٣در سال 

حکومت بحرین با   از آن پس،. بود، به این سرزمین حمله کرده و پس از شکست سربازان ایرانی بر آن استیال یافت 

در دوره انحطاط ) ٣.(قرار گرفت    "خلیفه   "استعماری انگلستان در اختیار اعضای خاندان  - حمایت ھمه جانبه سیاسی 

، ١٨۶١، ١٨٢٠قاجاریه، دولت انگلستان از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و به موجب قراردادھایی که در سال ھای 

به تدریج بر نفوذ خود در آن سرزمین افزود و بعدھا مدعی شد که از زمان قرارداد با بحرین منعقد کرد،  ١٨٩٢و  ١٨٨٠

     )۴.(دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل می شناخته است ١٨٢٠

  :دوران پھلوی اول ؛ اعتراض ایران به جامعه ملل

قراردادی با عربستان سعودی  دولت انگلستان١٩٢٧در . در دوران رضا شاه نیز ایران ھمچنان مدعی حاکمیت بحرین بود

تجاوز به «عنوان  دولت ایران بالفاصله نسبت به آن معاھده به طور رسمی اعتراض کرد و از آن به. درباره بحرین امضا کرد

وزیر، در  این دادخواھی ایران، توسط مخبرالسلطنه به عنوان نخست. به جامعه ملل شکایت کرد» تمامیت ارضی ایران

به چاپ رسید، اما به علت ضعف جامعه ملل و سپس شروع  ١٩٢٨مورخ ماه مه » مه جامعه مللروزنا« ۶٠۵صفحه 

      )۵.(این اعتراض ایران راه به جایی نبرد ١٩۴١جنگ جھانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین در اوت 

  :دوران پھلوی دوم ؛ مصادره بحرین به نفع اعراب 

اساسی از طرف حکومت ایران به منظور اعاده حاکمیت کشور بر بحرین به عمل ھیچ اقدام  ١٩۵۶تا اوایل  ١٩۴١از اوت 

نیامد و تنھا مطبوعات کشور ھر از چندگاھی به مسئولین مملکتی موضوع تعیین تکلیف بحرین و احقاق حقوق ایران را 

ع غیر عادی و دستگیری حوادثی در بحرین اتفاق افتاد که منجر به اعالم وض ١٩۵۶یادآوری می کردند تا آنکه در سال 

حکومت ایران در برابر این تحوالت بالفاصله واکنش نشان داد و وزیر . تعداد زیادی از ایرانیان مقیم این کشور گردید

طی یک مصاحبه مطبوعاتی حاکمیت ایران بر بحرین را از ابعاد مختلف حقوقی و  ١٩٧۶خارجه وقت ایران در آوریل 

الیحه تقسیمات جدید کشوری را که به موجب آن بحرین  ١٩۵٧ھیات دولت نیز در نوامبر  .تاریخی مورد تایید قرار داد

اتحاد جماھیر شوروی اعالن حاکمیت  ) ۶.(استان چھاردھم ایران محسوب می شد را در حضور شاه به تصویب رساند

ده و بر استقالل بحرین تحت حمایت ایران بر بحرین را مورد تایید رسمی قرار داد اما انگلستان این موضع ایران را رد کر

موضع انگلستان در کشورھای عرب با استقبال روبرو شد، به نحوی که بالفاصله اتحادیه عرب بر علیه . خود تاکید کرد
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حکومت ایران نیز پس از آن به تدریج آنچنان در موضع تدافعی قرار گرفت که حداقل مسئله . ایران موضع گیری کرد

  .سال مسکوت باقی گذاشت ١٠ بحرین را برای مدت

، نیروھای ١٩۶٧در نوامبر . فعالیت ھای انقالبی اعراب در خلیج فارس شدت گرفت ١٩۶۴-١٩۶۵در سال ھای 

  )نزدیک باب المندب و ابتدای جنوبی دریای سرخ(ھای داخلی یمن از بندر استراتژیک عدن  انگلیسی به دنبال جنگ

عنوان یک کشور سوسیالیستی افراطی  به  )جنوبی یمن(  وکراتیک خلق یمن جمھوری دم دنبال آن،  خارج شدند و به

گرای منطقه شد و در این راستا با ایران و نیز  ھای انقالبی و چپ زودی حامی جنبش این کشور به. شکل گرفت

ستان پس از انگل. عنوان کشورھای مرتجع شروع به مقابله و مخالفت کرد عرب به) و غرب گرای ( رو  کشورھای میانه

عنوان  مجمع الجزایر بحرین به نیروھایش را به بحرین منتقل کرد و بدین ترتیب پس از عدن،  ،  )یمن جنوبی (خروج از عدن 

   .فارس مطرح شد پایگاه مھم انگلستان در شرق سوئز و خلیج

از شرق سوئز خارج  ١٩٧١ن سال پس از اینکه انگلستان اعالم کرد که نیروھایش را تا پایا ، ١٩۶٨مدتی بعد در ژانویه 

خواھد کرد، دولت ایران از این تصمیم استقبال کرد و اعالم کرد که از حق حاکمیت خود بر بحرین منصرف نشده 

با طراحی و ھدایت انگلستان قرار شد فدراسیونی متشکل از نه شیخ نشین جنوب خلیج فارس   سپس ،    )٧.(است

شیخ بحرین با ابراز ناخشنودی از . نیروھای انگلیسی از منطقه تشکیل شود در قالب یک کشور واحد پس از خروج

و ادعای مالکیت ایران بر بحرین آن را یک مشکل امنیتی برای آینده مجمع الجزایر  مسأله خروج آتی نیروھای انگلیسی 

له با وجود ادعای دانست و راه حل این مشکل را در پیوستن بحرین به فدراسیون یاد شده دانست، اما این مسئ

  .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 

مبنی بر  استراتژی شاه. نیروھای خود در سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک با انگلستان وارد معامله شود

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 تالش ایران به جلب دوستی با کشورھای عربی خلیج فارس که با سفر شاه به عربستان و کویت انجام 

و وسوسه ھای انگلستان در مورد معامله ای بھتر با ایران در رابطه با جزایر سه گانه از سوی دیگر، و  گرفت از یک سو

فشارھای سیاسی ایاالت متحده به ایران برای حل و فصل ھر چه سریعتر اختالفات، باعث شدند که محمدرضا شاه به 

      )٨.(یدطور غیر منتظره از ادعای دیرین ایران نسبت به بحرین صرفنظر نما

جدا از . شد عربستان سعودی و آمریکا انجام  انگلستان،  طور آشکار و پنھان میان ایران،  مذاکرات جدایی بحرین به

ھا و  از خواسته )عنوان کشور عرب با نفوذ منطقه به (ھای استعماری انگلستان، حمایت عربستان سعودی  سیاست

و فالت قاره دو ایران و عربستان، موضوع مھمی بود که به تضاد منافع دو ھای سرزمینی  آمال شیخ بحرین و نیز مرز آب

. به تعویق انداخت ١٩۶٨طوری که شاه برنامه دیدار رسمی خود از عربستان سعودی را در اوایل سال  کشور انجامید به

فالت قاره و مالکیت  باالخره با مذاکرات طرفین نخستین قدم قابل توجه در حل اختالفات دیرین دو کشور بر سر مرز

نامه برداشته شد و باعث شد ایران در مورد  با امضای یک موافقت ١٩۶٨اکتبر  ٢۴جزایر فارسی و عربی در تاریخ 

   .مسئله بحرین کوتاه آمده و عقب نشینی سیاسی کند
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ت شاه از عکس دول. دید ھای نظامی را در توان خود نمی در آن شرایط، حکومت ایران حفظ بحرین با توسل به شیوه

اعم  (عنوان یک قدرت بزرگ استعماری واھمه داشت، ضمن اینکه این کار تمام کشورھای عربی را  العمل انگلستان به

ھای  این در حالی بود که ایران در آن دوران درگیری. ساخت علیه ایران متحد و ھم پیمان می  )از تندرو و محافظه کار 

از طرف دیگر شاه می ترسید که اقدام نظامی ایران سازمان . ا عراق داشتای ب ارضی و مرزی و سیاسی گسترده

   .ملل متحد را علیه ایران وارد عرصه کند

 ١٩٧٠اوایل  شاه در . ھای پنھانی انجام شده و شرایط زمانی، راه حل سیاسی را برگزید بنابراین شاه با توجه با سازش

باالخره . مسئله بحرین از طریق کسب نظر مردم آن به وسیله سازمان ملل متحد شدای خواستار حل  در مصاحبه

به  ١٩٧٠وگوھای بعدی ایران با انگلستان و دبیرکل سازمان ملل در اوایل سال  پیشنھاد رسمی شاه از طریق گفت

ل برای استعالم نظر رسما خواستار ھمکاری دبیرکل سازمان مل  ١٩٧٠مارس  ٩نتیجه نھایی رسید و ایران در تاریخ 

     )٩.(واقعی مردم بحرین از طریق انتصاب یک نماینده ویژه شد

  نارجاع موضوع انتزاع بحرین به سازمان ملل و نقش انگلستان در استقالل بحری

دبیرکل سازمان ملل اعالم مارس موافقت رسمی خود را با انجام پیشنھاد دولت ایران به اوتانت،  ٢٠انگلستان در تاریخ 

" ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی"وی نیز در ھمان روز پس از مشورت با نمایندگان ایران و انگلستان اعالم کرد که . کرد

مردم بحرین منصوب  عنوان نماینده ویژه خود در کسب آرای معاون دبیرکل و مدیرکل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به 

گیری نھایی در مورد حل  وی از ایران و انگلستان برای انجام مسئولیت خود در ابراز نظر و تصمیمکرده است ضمنا 

  .مسئله بحرین، اختیار تام گرفت

 ١٩٧٠آوریل  ١٨مارس تا  ٢٩نفری عازم آن جزیره شد و از  ۵نماینده ویژه دبیرکل در امور بحرین، در رأس یک ھیئت 

سازمان ملل سه گزینه را . اجتماعی بحرین پرداخت -ھای منتخب سیاسی  گروهوگو با  نظر خواھی گزینشی و گفت به

- ٣باقی ماندن در تحت الحمایگی انگلستان؛ -٢باقی ماندن تحت حاکمیت ایران؛  - ١: برای این نظرسنجی مطرح کرد

اندوم یا انتخابات رفر عمومی از طریق   برخالف ادعای برخی منابع خارجی مبنی بر مراجعه به آرای. استقالل بحرین

به این معنا که نه یکایک مردم بلکه . این امر صحت ندارد، بلکه به ھمان روش محدود گزینشی بسنده شد عمومی، 

ھا و نتایج کسب شده را  گیچیاردی داده  پس از آن. فقط روسای قبیله ھا و شیخ ھای بحرینی مورد سوال قرار گرفتند

   .براساس آن تصمیم نھایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود در گزارشی به دبیرکل تسلیم کرد تا

ھیئت اعزامی دریافتند که مردم بحرین پیشنھاد و درخواست ایران و انگلستان برای "در گزارش گیچاردی آمده بود که 

و گونه تلخکامی  نظرخواھی و مساعی جمیله سازمان ملل را در این راه مورد ستایش و تقدیر قرار دادند، ھیچ

ایران بر بحرین   ھا مشاھده نشد و اظھار امیدواری شده که مالکیت  خصومتی از سوی مردم بحرین نسبت به ایرانی

مردم بحرین خواھان یک کشور مستقل و با حاکمیت کامل سیاسی ھستند و اکثریت . یکباره و برای ھمیشه کنار رود

گیری  گزارش خود را با این نتیجه ئیس ھیئت اعزامی، ر . کنند که بحرین یک کشور عربی است تام مردم احساس می

ھای وی در بحرین او را متقاعد کرده است که اکثریت مردم بحرین خواھان  به پایان رسانده بود که کسب نظر و مشورت

شناسایی ھویتشان در یک کشور کامال مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر کشورھا 

  ." ھستند
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تعطیل و شمار » فردوسی«و » نادر«در طی سفر گیچاردی دو باشگاه فرھنگی ایرانی فعال در بحرین با نام ھای 

زیادی از مردم آن جزیره که ھوادار ایران باقی مانده بودند کشته یا زندانی شدند و جو خفقان و ترس بر منطقه حاکم 

ی چند از گردانندگان حکومتی به شیوه ای از پیش تعیین شده بر این اساس به دلیل اینکه گیچاردی تنھا با تن. شد

اعالم کرده بود مشخص است که از لحاظ حقوق بین الملل و » نتیجه ھمه پرسی« دیدار کرده و نظراتشان را به عنوان 

ھمه پرسی « حقوق سیاسی مسئله استقالل بحرین به علت مراجعه نکردن به رای یکایک مردم و برگزار نکردن 

  .از مشروعیت و وجاھت قانونی برخوردار نبوده است» ملکا

گیری نھایی  گزارش یاد شده از سوی دبیر کل به شورای امنیت ارجاع شد و شورای امنیت نیز با استناد به نتیجه 

و مورد تأیید  ١٩٧٠آوریل  ٣٠گزارش تدوین شده مفاد آن را راجع به استقالل بحرین و جدایی از خاک ایران در تاریخ 

   .تصویب قرار داد

ایران نیز در ماه می ھمان سال برای شناسایی رسمی قطعنامه شورای امنیت در مورد استقالل بحرین اقدامات 

شورای امنیت سازمان ملل را برای بررسی و تصویب درقالب الیحه به   ھیئت دولت قطعنامه. قانونی را انجام داد

رای منفی به تصویب مجلس  ۴رأی مثبت و  ١٨٧با  ١٩٧٠چھاردھم می این الیحه در . مجلس شورای ملی تقدیم کرد

تنھا نمایندگان وابسته به حزب پان ایرانیست به رھبری محسن پزشکپور به این الیحه رای منفی . شورای ملی رسید

   .آن را به اتفاق آرا تصویب کرد می ١٨مجلس سنا نیز در . دادند

دولت ایران تنھا یک ساعت پس از استقالل بحرین آن را به . منتشر شد ١٩٧١وت ا ١۴اعالمیه استقالل بحرین در تاریخ 

) با ھدف مشورت در مواقع ضروری( بحرین و انگلستان یک قرار داد دوستی  ،  )اوت  ١۵ (یک روز بعد . رسمیت شناخت

در ) ١٠( .به سرانجام رسید بدین ترتیب، مسئله بحرین پس از یک قرن و نیم منازعه و کشمکش  .با یکدیگر امضا کردند

از حق حاکمیت   واقع ایران در ازای دریافت امتیاز بازپس گیری جزایر سوق الجیشی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

  .خود بر بحرین صرفنظر کرد

   

  :پی نوشتھا
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