
 
  طلبي در بحرین استقالل

ستقالل قھ از  ا ین منط كھ ا شد  یدار  ماني پد حرین ز مل. م 1892طلبي در ب سلطھ كا حت  مد ت یا درآ قاد . بریتان یق انع ستان از طر ین انگل یش از ا پ
سي «ضد  بر 1895نخستین قیام عمومي بحرین در مارس . تا این سرزمین را تحت حاكمیت خود درآورد قراردادھاي گوناگون كوشیده بود شیخ عی

سون«سرھنگ  این قیام با دخالت.  خلیفھ شكل گرفت نخستین حاكم از سلسلھ آل»  بن علي شد و »  آرنولد ویل سركوب  فارس  یج  یس در خل نده انگل نمای
شت و درگیري در شمال شبھ جزیره قطر را در پي»  زباره«ناراضیان بھ  بازداشت و تبعید شدیدي را دا حرین بوجود آورد ھاي  طر و ب یان ق ین . م ا

سازد امر باعث شد قطر با انعقاد قراردادي خود را تحت یس  یان. الحمایھ انگل ظامي م سي ون شمكش سیا قرن ك یك  یش از  غاز ب طھ آ یداد نق ین رو ا
 . بحرین وقطر بود

ین . شد  در سالھاي بعد بھ تدریج افكار عمومي در بحرین بھ ایران متمایل انقراض سلسلھ قاجار در ایران و طرح ادعاھاي ارضي رژیم پھلوي اول ا
فزود در میان مردم بحرین افزایش داد و از جانب دیگر بر حساسیت انگلیسي تمایل را یھ ھا در منطقھ ا یم پا بھ تحك نان را  خود  وآ سلطھ  فوذ و  ھاي ن

 . در بحرین سوق داد

یو« شیخ عیسي بن علي را بركنار و یكي از كارگزاران خودـ. م  1923ھا در  شد انگلیسي این رخداد باعث نوان  1926ـ را در » چارلز بلگر بھ ع
سیاستھاي  اقدامات این مشاور كھ تصمیم گیرنده اصلي در بحرین بود افزایش نفرت عمومي نسبت بھ. مشاور امیر بحرین روانھ این سرزمین سازند

 . آمیز مردم از بحرین خارج شد اعتراض در مواجھھ با اولین» بگلریو«استعماري انگلیس درمنطقھ را در پي داشت و 

ید در دوران بعد از جنگ جھاني دوم، تظاھرات بدیل گرد ستان مي. فراگیر شد و بھ جنبش عمومي ضداستعماري ت كاھش انگل كھ  ست  بر  دان نترل  ك
بھ  خواست بھ ھر بحرین، بھ از دست رفتن سراسر خلیج فارس خواھد انجامید؛ مي من زدن  بھایي، قیام مردم بحرین را سركوب كند و در این راه دا

جود میان شیعھ و سني تفرقھ ایجاد كرد و زمینھ. پیشھ كرد اختالفات مذھبي را ین دو را بو ھھ  ھاي برخورد ا بار . م 50آورد و در د ند  حرین را چ ب
 . درآستانھ جنگھاي خونین داخلي قرار داد

یس و  از طرفي جنگ كانال سوئز و ھجوم نظامیان انگلیسي بھ مصر، سبب افزایش تنفر اعراب بھ انگل سبت  حرین ن مردم ب یژه  بھ و خلیج فارس و 
ً توسط پلیس غیربومي ھمچنین ترویج احساسات  . شد بحرین سركوب مي ناسیونالیستي عربي در این كشور گردید، اما این احساسات غالبا

كھ  الیحھ 1336مجلس شوراي ملي در آبان . بحرین جدي شد از اواسط قرن بیستم ادعاھاي تاریخي ایران در مورد حاكمیت بر كرد  صویب  اي را ت
این اقدام و تھدید ایران . در نظر گرفتھ شد»  چھاردھم استان«بحرین استان چھاردھم ایران اعالم شد و دو كرسي خالي براي نمایندگان  بھ موجب آن

 .  كرد المللي كھ بحرین را بھ رسمیت بشناسد، موضوع را پیچیده بین در مورد تحریم ھر سازمان ومجمع

 . اش نسبت بھ بحرین انجامید بھ شاه بھ دست كشیدن ایران از ادعاھاي ارضي اما فشار انگلیس

كھ  اگر مردم بحرین مایل نباشند بھ كشور ما ملحق شوند ھرگز«:  شاه طي دیدارش از ھندگفت 1347در  كاري  ھر  شد و  خواھیم  سل ن بھ زور متو
 » . ھمھ جھانیان بھ رسمیت شناختھ شود، نشان دھد خوب است بتواند اراده مردم بحرین را بھ نحوي كھ نزد

یك سرنوشت بحرین در یك ھمھ ایران سعي داشت تا سي و  پرسي تعیین شود، در حالي كھ دولت بحرین وحكومت انگلیس ھر مھ پر كھ ھ یل آن  بھ دل
شور ین ك ند مي رجوع بھ آراي مردم بحرین سبب نفي سلطھ آنان از ا فت كرد با آن مخال جاي. شد،  بھ  تا  ند  فق كرد ستان توا یران و انگل جھ ا در نتی

گزاري ھمھ سي بر سرزمین را از پر ین  سي ا شت سیا شود سرنو ستھ  حد خوا لل مت سازمان م قات  ، از  ھا و طب یان گروھ سنجي از م یك نظر یق  طر
 . مختلف تعیین كند

ین حكومت بحرین كھ تحت یتي ا ساختار جمع تا  بھ  نفوذ انگلیس بود براي تأثیرگذاري بر نتیجھ نظرخواھي مصمم شد  یت دادن  با اكثر سرزمین را 
 . نیروي كار عرب از كشورھاي منطقھ بھ بحرین ھجوم آوردند در این راستا ھزاران فلسطیني و. عربھا دگرگون سازد

قت»  اوتانت«آغاز شد و مدیر دفتر سازمان ملل در ژنو از سوي   1349فروردین  10نظرخواھي از روز  جام  ـ دبیركل و مأمور ان ـ  لل  سازمان م
مردم و گروه اي خود در وي پس از پایان مأموریت دوھفتھ. این كار شد با  عاي  بحرین گزارش برداشتھاي خود از صحبت  بھ اد كھ  حرین را  ھاي ب

 . كرد تسلیم دبیركل نمود عالقھ آنان بھ استقالل حكایت مي وي از

ید مي ـ را كھ خواستھ مردم بحرین 1349اردیبھشت  21ـ  278شوراي امنیت سازمان ملل قطعنامھ  با اعطاي این گزارش، مود را تای صادر ن . كرد 
مھ در  این قطعنامھ بھ دولتھاي ایران و انگلستان ابالغ شد و بھ ھران و منا یب ت ین ترت صویب . ش 1350ا ین و ت خود را تعی یان  یایي م ھاي در مرز

ً عضو 1350آذر  25بحرین روز . ھا آغاز نمودند روابط دوجانبھ را در ھمھ زمینھو  كردند ست  رسما صد و بی نوان یك سازمان ملل متحد شد و بھ ع
  .شود آذر ـ بھ عنوان روز ملي بحرین شناختھ مي25دسامبر ـ  16 از آن پس تاریخ. و نھمین عضو آن درآمد
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