
خلیج فارس در بریتانیا حضور

جزءمحمدپور جمشید

راهبردهای ٬ ایران  انقالب اسالمی در پیروزی  از یک ربع قرن  از بیش  بهرغم گذشت 
مورد ایران کمتر در اولویتهای سیاست خارجی حاـکمیت پهلویها ترتیبات و دیپلماسی و
بیشک است. واقع شده  ایران  معاصر سیاسی  تاریخ  پژوهشگران  تدقیق  و بررسی  توجه٬
منابع طبیعی و وضعیت بازرگانی مناسب ٬ برخورداری از موقعیت سوقالجیشی ایران و
برهههایی در توجه بیگانگان بوده و مورد سدههای اخیر همواره در عظیم انرژی ٬ ذخایر
ایران این منظر از اوضاع داخلی میهنمان انجامیده است. نهان آنان در و دخالت آشکار به
جنبه مرکزی و جهان ٬ مناطق دیگر منطقه ای واقع شده است که نسبت به بسیاری از در
در به فردی است. منحصر استثنایی و جایگاه استراتژیک ٬ حائز این رو از و حیاتی دارد
توجه استعمارگرانه قدرتهای و همواره مطمح نظر گذشته دور این میان خلیج فارس از
حـفاظت و بـه مـنظور انگـلیسیها بـوده است. بزرگ اروپایی به ویژه امپراتوری بـریتانیا
حساس منطقه ژئوپلتیک و تسلط بر درصدد دیرباز از راههای منتهی به هند حراست از
احداث پایگاه نظامی ٬ نکردند. هیچ کوششی فروگذار این راه از آنان در خاورمیانه بودند.
تـعیین تأسیس کنسولگری و آبراه عمان ٬ خلیج فارس و در کشتیها رفتوآمد نظارت بر
گـماردن مأمـوران بـومی گمرکات و و قبضه بنادر تجارتخانه ٬ ایجاد نمایندگان سیاسی ٬
و جـاسوسی  اطـالعاتی٬ راهاندازی سرویسهای  محلی٬ شیوخ  با قرارداد انعقاد مزدور٬
بخشی از تنها حکمرانان نواحی و... و عشایر اختالف افکنی میان سران قبایل ٬ امنیتی ٬

شامل می شود. اقدامات پیشبرنده آنان را
رخدادهای شاهد ایران ٬ بازخوانی وقایعاتفاقیه تاریخ سیاسی معاصر بازنگری و در
تعصب و شعار از دور به  و محققانه ارزیابی  و موشکافانه تدقیق  لزوم  که  هستیم  ویژهای 
ایران محل بسی تأمل این میان جدایی بحرین از در ضروری می نماید. را آنها یک از هر



شاهد سیاسی ٬ پژوهشهای تاریخی ـ در بدان توجه گردیده و موضوعی که کمتر است ٬
بـررسی هرچـند درباره آن هستیم. سهل انگاری سؤالبرانگیز مسامحه و نوعی اهمال ٬
سهـگانه ممکن جزایر ایران بر اعاده حاـکیمت  به  ایران بدون توجه  از مبحث جدایی بحرین 
به اختصار بضاعت و حد این نوشته در در لیک تکاپوی اولیه نگارنده آن است تا نیست ٬
سه ـگانه تنب جزایر به حاـکمیت ایران بر مجال دیگر در و به چالش نخستین پرداخته شود
به امعان نظر خاستگاه تاریخی اختالف منطقهای با ابوموسی و و تنب کوچک ٬ بزرگ و

پرداخته شود. پیرانگلیس ٬ سیاست استعمار
مدخل این مقال یادآوری این نکته ضروری است که قـدمت مـالکیت ایـران بـر در
جهانگردان مورخان و مآخذ منابع و که در میگردد باز بحرین به زمان دور مجمعالجزایر
تـاریخسازیهای واهـی از به رغم شیطنتهای سـیاسی و شده است و ذـکر مستند به طور
مقاالت گوناـگون و آثار از این حوزه صرفنظر در می آید. بدیهیات اولیه تاریخ به شمار

1325؛ مظاهری٬ تهران٬ بحرین. جغرافیای جزایر تاریخ و خلیج فارس و سیاست انگلیس در گرکانی. منشور م.ع. .1
بحرین٬ نفیسی. سعید 1328؛ بینا٬ تهران٬ فارس. خلیج  احل  وسو جزایر و بحرین  باب  در مطالعاتی  عباس اقبال.
امروز. تا باستان  ن  دورا از بحرین  سرزمین  علی زرین قلم. 1333؛ طهوری٬ تهران٬ ایران. ساله  هفتصد و هزار حقوق 

.1341 طهوری٬ تهران٬ مسائل خلیج فارس. بحرین و مصطفی خجسته. 1337؛ سیروس٬ تهران٬
Freidoon Adomiat. Bahrein islands A legal and diplomatic study of the British Iranian

controversy. NewYourk, 1955.

است.1 بسی سودمند مطالعه برخی کتابها که طبع شده است ٬ پرشمار
هستند مکمل یکدیگر گیرند هم قرار کنار قطعات پازل که در ـکتابهایی که هریک به مانند
بحرین بر سال  به قدمت یک هزارـوـهفتصد ایران  چرای  نشاندهنده مالکیت بیچون و و

است.
* * *

دوره تقسیم کرد: میتوان به چهار منطقه خلیج فارس را در بریتانیا دوران حضور
منطقه از بر پذیرش سلطه انحصاری بریتانیا تثبیت سلطه ـگری 4. گسترش 3. .2 نفوذ .1

سوی قدرتهای اروپایی.

دوره نفوذ .1
آنان به  که  کرد دریافت  فرمانی  اول  شاه عباس  از شرقی  کمپانی هند ٬ سال 1616م   در



پهلوی ژاندارم خلیج فارس ؛ محمدرضا
[ 640-11ع] ( جنگی (1352 روی ناو اسدالله علم بر پهلوی و محمدرضا

بـنادر به هـریک از نمایندگان کمپانی را ورود و می داد داخل ایران را اجازه تجارت در

فـرهنگی٬ انـتشارات عـلمی و تـهران٬ ترجمه غالمعلی وحیدمازندرانـی. ن . قضیه ایرا ایران و جرج کرزن. نک : .2
ص 652. ج ٬2 .1367

کـرد.2 جاسک دایر بندر تجارتخانه ای در کمپانی ٬ سه سال بعد می دانست . ایران مجاز



برابر در آن را از هم دفاع  و نزدیک بود تنگه هرمز به  که هم  آن بود بندر این  انتخاب  علت 
دالیل همکاری شـاه عـباس اول بـا از مینمود. حمالت نیروی دریایی پرتغال آسانتر

اشاره کرد: زیر میتوان به موارد ـکمپانی ٬
درپـی ایـن راه حلب صورت مـیگرفت ٬ صادرات ابریشم ایران که آن زمان از الف .
گـمرکی دولت ایـن طـریق درآمـد از تا داد مسیر تغییر به طرف خلیج فارس  معاضدت 

عثمانی کاهش یابد.
سواحل خلیج فارس در و جزایر اعمال حاـکمیت ایران بر شاه صفوی به منظور ب.

شـرکت سـهامی چـاپ و تـهران ٬ ترجمه محمدتقی فخرداعـی گـیالنی. ایران. تاریخ  پرسی مولزورث یایکس. .3
ص 302. بی تا. انتشارات کتب ایران ٬

داشت.3 شرقی نیاز به همکاری کمپانی هند مقابل پرتغال ٬
کمپانی هند ایران و بین دولت  نظامی  پیمان  یک  ژانویه 1622 هشتم  دلیل در به همین 
کـه حـمله نـپایید دیـری  و رسـید. به امضا جزیره هرمز از پرتغالیها برای اخراج  شرقی 
آوریـل 1622 بـیستـوـسـوم  در آن  مـتعاقب  کـه  شـد آغاز پرتغال  قوای  برضد مشترک 
پایین بلندای هرمز سال از 100 از بعد پرچم آنها و نیروهای پرتغالی شکست خوردند
مرکز نیز مقامات کمپانی  یافت و انتقال  بندرعباس  به  به دنبال آن گمرک هرمز ـکشیده شد.
این برهه کمپانی شعبهای هم در در جاسک به بندرعباس انتقال دادند. از را تجارت خود
راه دریای از به هند این زمانه تجارت اروپا که در می شود یادآور کرد. بصره ایجاد بندر

خلیج فارس صورت میگرفت. عراق و سوریه ٬ مدیترانه ٬

دوره گسترش نفوذ .2
سـقوط ایران٬ به  افغانها حمله  تردید بدون میشود. آغاز هجدهم  قرن  از مقطع این 
به توسعه تمایل کریمخان زند صحنه خلیج فارس و در قاسمیها ظهور سلسله صفوی ٬
انـعقاد کـریمخان بـا منطقه گردید. انگلستان در به افزایش نفوذ بازرگانی خارجی منجر
به آنان بوشهر در اجازه احداث تجارتخانه بزرگی را کمپانی ٬ مقامات ارشد قراردادی با
انـتقال اقامتگاه نماینده سیاسی انگـلستان بـه بـوشهر متعاقب امضای این قرارداد٬ داد.

.1366 فـرهنگی٬ انـتشارات عـلمی و تـهران٬ سـعیدی. تـرجـمه مـحمد فـارس. خلیج  تالبوت ویلسون. آرنولد .4
ص ـ233.

بـه ایـران  دولت  اصـرار به  این سال  در ادامه داشت و همچنان  سال 1946 تا که   یافت 4



در نیز هلندیها نفوذ افول بلکه خاتمه سلطه و شاهد این عصر در اما بحرین انتقال یافت.
سنتی تسلط انگلستان در موانع عمده و از به این ترتیب یکی دیگر خلیج فارس هستیم و
هلند نیمهقرن هجدهم تمام مستملکات فرانسه و در راه برداشته شد. سر خلیج فارس از
انگلستان مبدل به قدرت مطلق شدو شرقی دولت فخیمه واـگذار منطقه به کمپانی هند در
از برای انگلیسیها این موضوع اهمیت خلیج فارس را هندوستان شد. بدون رقیب در و
حلب بـا از کشتیها که زمان تقریبی سفر چرا مواصالتی افزون ساخت ٬ اقتصادی و نظر
یازده نیک حدود طریق دماغه امید از پنج ماه و خلیج فارس به هند بصره ٬ انتخاب مسیر
ایـن مـدت شش مـاه راه ارتـباطی خـلیج فـارس از به عبارت دیگر ماه طول میکشید.
مقرون به صرفه دانست. اقتصادی بسیار نظر از به ضرس قاطع میتوان آن را میکاست و
شیوخ عمان عثمانی ٬ ایران ـ عمان ٬ به اختالف افکنی میان ایران ـ این برهه انگلیسیها در
این از و عموزادگان سلطان عمان دامن میزدند برادران و بین  رأسالخیمه و شارجه و و
درپـی ایـن سوی سواحل خلیج فـارس مـی افـزودند. دو در خود دامنه نفوذ بر رهگذر
بـه سـال 1800 شـرقی در کمپانی هند نماینده سیاسی  اقامتگاه  ٬ تحریکات  تحرکات و
که نماینده مسقط نخستین امیرنشین عرب حاشیه خلیج فارس بود مسقط منتقل گردید.

می شد. آن مستقر در سیاسی بریتانیا

تثبیت سلطهـگری .3
که مرکزشان شکست دادن طایفه ”جواسم “ توانست با بریتانیا قرن نوزدهم ٬ آغاز با
عشـایر بـا 1235ق  به سال 1820م/ کلیدی  قرارداد بود٬ رأسالخیمه  جزیره قشم و در
یک الگو این قرارداد و کند. شیوخ عتوب آل خلیفه منعقد جمله با از عرب خلیج فارس و
اجـازه به موجب این توافـقنامه انگـلیسیها منطقه گردید. در برای قراردادهای اسارتبار
در نـظامی خـود خـلیج فـارس بـه حـضور نـاامـنی در زمـانی کـه اغـتشاش و تا یافتند
را کشتیهای جـنگی خـود و ادامه دهند رأسالخیمه که به مثابه مدخل خلیج فارس بود
نمایندگان سیاسی و نمایند جزیره قشم مستقر در مبهم ٬ کلی و برمبنای همین دستاویز
پیدایی آن در ناامنی ای که خود جمله بحرین اقامت داشته باشند. از و شیخنشینها آنان در

اغتشاشاتی که توجیه کننده حضورشان بود. و سهیم بودند
به فـرماندهان کشـتیهای جـنگی انگـلستان اجـازه داده ماده پنج قرارداد: به مفاد بنا
خلیج فارس در جمله کشتیهای متعلق به اعراب را کلیه سفاین دریایی از تردد تا می شود



دهند. قرار کنترل خود تحت نظارت و
شیوخ سرزمینهای حاشیه خلیج فارس حکام و آنکه ماده شش این قرارداد جالبتر و
مسـائل دستورالعـملهای سـیاسی در برای اخذ را نمایندگان خود تا مکلف می سازد را

نماینده سیاسی انگلستان بفرستند. عمده داخلی نزد
به عـنوان سـواحـل ادبیات غرب  در سواحل مزبور اساسی“ ”قرارداد انعقاد از پس 
اسـاسی“ ”قرارداد به  شد وادار سال 1820 در نیز بحرین  گشت! دریایی مشهور دزدان 

ص 68. .1373 انتشارات قومس٬ تهران٬ مسائل آن. فارس و خلیج  همایون الهی. به: بنگرید .5

بـه مـنظور و مغتنم شمرد فرصت را شیخ بحرین ٬ شیخ سلمان بن احمد٬ ملحق شود.5
در را اشاره خود مورد به قرارداد استناد با این سرزمین  در سلطه خود استحکام قدرت و
برافراشت و خود مقر برفراز را پیر پرچم استعمار و قرارداد انگلیسیها حمایتی  چتر زیر
بحرین بـه دست جای پای محکمی در ٬ این تاریخ برای خود از بدینترتیب انگلیسیها

ص 15. .1341 طهوری٬ تهران٬ فارس. مسائل خلیج  بحرین و قائم مقامی. جهانگیر .6

عهدنامه دولتین ایران و برخالف مفاد انگلیسیها این اقدام تحریک آمیز هرچند آوردند.6
آن نمیگذشت . انعقاد سالی از که چند انگلیس بود

به سال 1853 ٬ منطقه  در سلطه خود بیشتر متعاقب آن انگلستان برای تثبیت هرچه 
قـرارداد ایـن  به موجب  انگلیسیها کرد. شیوخ عرب امضا با را ”صلح جاویدان“ قرارداد
دخـالت کـنند. سواحل خلیج فـارس روی مـی دهد حادثه ای که در هر در اجازه یافتند
این از دادند. خود از رسمی تن به پذیرش حمایت بریتانیا به طور بدینترتیب شیخنشینها

ص 70. همان ٬ همایون الهی ٬ .7

اطالق نمودند. 7 ”سواحل متصالحه “ تاریخ به این شیخنشینها
قـراردادهـای مـنطقه داشـته بـاشد تسـلط کـامل بـر بــرای ایــنکه بـتوانـد بــریتانیا
به بهانه مبارزه با همین راستا آنان در امضاـکرد. کویت نیز مسقط و با تحتالحمایگی را
جـمله خلیج فارس از ایران در جزایر سواحل و عثمانی ٬ تهدیدهای امپراتوری آلمان و
این از تا درآوردند خود اشغال به را ابوموسی کوچکو تنب  و بزرگ تنب  سهـگانه جزایر
تردیدی نیست که انگلستان نمایند. منطقه خلیج فارس محدود در قدرت ایران را رهگذر
کوچک و اوایل قرن بیستم سیاست تکوین شیخنشینهای متعدد سده نوزدهم و اواخر در
این و جلوگیری کند خود برضد اتفاق آنها وحدت و از تا خلیج فارس دنبال میکرد در را

درآورد. کامل خود به انقیاد  امارتهای کوچک را



سوی قدرتهای اروپایی منطقه از بر پذیرش سلطه انحصاری بریتانیا .4
منطقه خلیج بر تثبیت سلطه ـگری خود قرن بیستم امپراتوری فخیمه به منظور آغاز با
از آن عثمانی  به موجب  که  کرد منعقد قراردادی  دولت عثمانی  با سال 1913 فارس در
٬ متعاقب آن روسیه  و کرد بحرین صرفنظر عمان و به قطر٬ نسبت  ادعای خود هرگونه 
اهمیت منطقه پذیرفتند. منطقه خلیج فارس را انحصاری انگلستان بر فرانسه نفوذ آلمان و

مشاهده کرد: زیر موارد میتوان در را جدید عصر خلیج فارس در
مـوجب شـد بـه سـال ٬1908 ایـران  در نـفت  اسـتخراج  کشـف و کشف نفت: الف .

دهد. زغال سنگ به نفت تغییر از را جنگی خود انگلستان سوخت ناوگان تجاری و
بـه وقـوع روسیه  1917 اـکتبر در که  انقالب سوسیالیستی  روسیه: 1917 انقالب  ب.
دولت جـدید و انگـلستان قـرارداد برابر لحاظ ایدئولوژیکی در از را پیوست این کشور
قیام ملل تحت سلطه استعمار٬ مبنی بر تبلیغات گسترده خود مشی بلشویکی و روسیه با

جدی به چالش کشید. به طور منافع امپریالیسم انگلیس را
بـه این کشور ورود و انزوا از خروج ایاالت متحده آمریکا انزوا: از خروج آمریکا ج .
جنگ جهانی دوم به به خصوص پس از که آمریکا باعث گردید بینالمللی  صحنه رقابت 
خلیج منطقه در را کشور این منافع و شود مطرح انگلستان برای سرسخت رقیبی  عنوان
فرانسـه از بین انگلیس و اروپا دهه سی قرن بیستم در در دهد. قرار تهدید فارس مورد
کـه پـیشبینی امـریکاییها رقابت سختی بود. سوی دیگر از ایتالیا آلمان و یک طرف و
طول جنگ از در تا افتادند است به تکاپو اجتنابناپذیر اروپا وقوع جنگ در میکردند
کشـوری مـثابه بـه  و بـرده را بهینه  بهره اروپایی متخاصم  کشورهای  اقتصادی فرسایش 

شوند. صحنه جهان ظاهر در قدرتمند

خلیج فارس از خروج انگلیسیها
یکصدوپنجاه سال منطقه خلیج فارس به بیش از در همهجانبه بریتانیا سابقه حضور
مستشاران سیاسی شان ٬ قدرت نظامی و بر اتکا سال با دهها انگلیسیها میگردد. پیش باز
سال آنان تا منظری غارت کردند. از اداره و مطامع خود چارچوب منافع و در منطقه را
در داشـتند. بـرعهده  را منطقه  نوعی مدیریت  به  و بودند عهدهدار متمایز نقشی  1968
رقـابتهای نسـبت بـه تـحوالت و حـق وتـو بـه نـوعی از خالل سالهای متمادی بـریتانیا
تـا سـال 1948 از آمریکا اینرو از بود. برخوردار دولتهای خارجی  منطقه و ـکشورهای 



ثـبات بـرای حـفظ  و میپنداشت  بریتانیا انحصاری  قلمرو را فارس  منطقه خلیج  1968

اقیانوس عنوان ”خلیج فارس و مقاله عباس امیری با پژوهشهای پیرامون خلیج فارس . مجموعه مقاالت سمینار .8
ص 17. ٬1355 اقتصادی بین المللی٬ پژوهشهای سیاسی و مرکز تهران٬ سیاست بین الملل “ در هند

میکرد.8 تأـکید نظامی بریتانیا حضور شوروی بر نفوذ ممانعت از منطقه و
منطقه خلیج در بریتانیا موجب افول آفتاب اقتدار این میان وقوع برخی رخدادها در
که ارکان قدرت این وقوع جنگ جهانی دوم بود مهمترین این رویدادها٬ فارس گردید.
نهضت ملی شـدن نـفت ایـران آن وقایعی مانند پس از به شدت ضعیف کرد. را ـکشور
در قـاسم  ژنرال عبدالکـریم  کودتای  (1956) مصر در کانال سوئز ملی شدن  ٬(1951)
منطقه در بریتانیا نفوذ بیشتر هرچه  به تحدید استقالل کویت (1961) و عراق (1958)

انجامید.

نـخستوزیر 1974 و طـی سـالهای 1964 بــار دو ٬Wilson, (James) Harold ویــلسون هــارولد (جــیمز) .9
ص 171.انگلیس ـشد. همان٬ همایون الهی٬ .10

در حزب کارگر از وقت بریتانیا نخستوزیر ویلسون 9٬ هارولد پی این رخدادها٬ در
اعـالم و شـرق سـوئز خاورمیانه و در را انگلیس  سیاست خارجی جدید ژانویه 1968
و شرق سوئز رااز نظامی خود نیروهای  پایان سال 1971 تا حداـکثر بریتانیا که  کرد تأـکید
مـیتوان در این سـیاست را علل عمده اتخاذ کرد. همچنین خلیج فارس خارج خواهد

دانست: زیر موارد
خلیج فارس بـه عـنوان یک آبـراه دست رفتن مستعمراتی چون هندوستان ٬ از با .1
نبود. اهمیت  حائز بریتانیا برای  دیگر قاره هند٬ شبه  از حوزه کمربندی حفاظت  مطمئن یا
مـحافظت از منافع نفت خلیج فـارس ٬ در رقیبی چون آمریکا شریک و وجود با .2

نمیگرفت. برعهده انگلستان قرار تأمین امنیت آن تنها منطقه و
آبراه این  اهمیت  از انگلستان  و تیرگی روابط مصر از پس  کانال سوئز بسته شدن  .3

کاسته بود. برای امپراتوری بریتانیای کبیر منطقه شرق سوئز حیاتی و
نـاسیونالیسم در رشـد مـنطقه و در اسـتقالل کشـورهای تـحت الحـمایه بـریتانیا .4
انگـلستان را احتمال درگیری مسـتقیم بـا یمن ٬ عراق و سوریه ٬ مصر٬ ـکشورهایی مانند

افزایش داده بود.10
دولت انگـلستان در تا مالی باعث شد دالیل اقتصادی و شده ٬ عوامل یاد افزون بر

فارس خارج شود. منطقه خلیج  از و کند عملی  را تصمیم خود  سال 1971



شـیخ عـیسی بـن ظلی ٬ منوچهر راست : از حاـکم آنجا؛ با دیدار به بحرین و سفر ایران در حسننیت هیئت 
[ 4356-11ع] نیکوخواه فرهاد ضیائی و محمود محمدعلی عالمه وحیدی ٬ عبدالله ناوی زاده ٬ سلمان ٬

منطقه خلیج فارس سیاست خارجی رژیم پهلوی در
مـنطقه خروج نـیروهای انگـلیسی از سیاست خارجی حاـکمیت پهلوی دوم پس از
این راسـتا در منطقه بود. در اهداف بلوک غرب به ویژه آمریکا امتداد خلیج فارس در
به همین ایران به درستی تبیین نشده است. سیاست خارجی در مصالح ملی در منافع و
دوره زمـامداری خـط مشی دیـپلماسی ایـران در ســعی نگــارنده آن است تـا مــنظور

گیرد. بازکاوی قرار وابستگی این رژیم به اردوگاه غرب مورد شاه و محمدرضا

منطقه ترتیبات امنیتی حاـکمیت پهلوی دوم در .1
و به درـآمد انزوا از ایاالت متحده آمریکا شد چنانکه ذـکر جنگ جهانی دوم ٬ از بعد
پیمان آتالنتیک منشور در این رو از جهانی ترسیم کرد. را الگوی سیاست خارجی خود



تهدیدهای شوروی و جماهیر توسعهطلبی اتحاد برای مبارزه با آمریکا و شمالی که اروپا
آن حـضور و مهم گنجانده شده بـود یک بند کردند٬ منعقد جنبشهای کمونیستی آن را
تـحویل خلیج فارس را منطقه نفتخیز انگلیسیها شد که قرار منطقه بود در آمریکاییها

عـنوان بـا مـقاله حسـن روحـانی  تحقیقات استراتـژیک ریـاست جـمهوری٬ مرکز تهران٬ (فصلنامه). راهبرد .11
ص 8. ٬1384 بهار ش ٬35 گرفت “٬ آمریکاییها از ”تدبیرهای ایران توان آیندهنگری را

مشخص به طور و خاورمیانه ٬ در منطقه خارج شوند.11 به تدریج از و بدهند آمریکاییها
کردن خارج  بر مبنی  به سال 1968 انگلستان  اعالم دولت  درپی  ٬ فارس  منطقه خلیج  در
نظامی به حضور دادن  خاتمه  و پایان سال 1971 تا فارس  منطقه خلیج  از نیروهای خود
این از پرکند. را قدرت این خالٔ تا برآمد درصدد آمریکا شرق سوئز٬ این منطقه و در خود
مـنطقه حسـاس جـهان بـه ویـژه در یکهتازی ایاالت مـتحده در عصر آغاز زمان شاهد

داشتند: پیش رو گزینه در راه و دو روی آمریکاییها به هر خلیجفارس هستیم.
منطقه خلیج فارس در نظامی مستقیم آمریکا حضور الف .

پایهای نیکسون اجرای سیاست دو ب .

منطقه خلیج فارس در نظامی مستقیم آمریکا الف .حضور
حـضور از جـهانی  اوضاع  و منطقه وضعیت  بررسی از بعد آمریکایی  سیاستمداران 
که عمده این دالیل حوزه خلیج فارس به دالیل زیرامتناع کردند در مستقیم نیروهای خود

از: عبارتند
خسارتهای مالی ناشی به دلیل تلفات انسانی و مردم آمریکا عمومی شناور افکار .1
نـیروهای حـضور نداشت و دنیارا نقطه دیگر جنگ ویتنام آمادگی پذیرش جنگ در از
مـنطقه آمـریکایی در احساسات ضـد منطقه خلیج فارس موجب می شد آمریکایی در
تشـدید حتی جـنگ را نظامیان آمریکایی و احتمال پیدایش درگیری با تحریک شده و

میکرد.
این حـق را که روسها منطقه باعث می شد نیروهای آمریکایی در آشکار حضور .2
وارد را به صورت گسـترده نـیروهای خـود آنان نیز تا مشروع بدانند و مجاز برای خود
آنـان عـالقه مند بـود. نـاسازگار منافع آمـریکاییها با که این امر منطقه خلیج فارس کنند

دهند. قرار روسها دراختیار چنین بهانه ای را نبودند
بـه هـزینه بـرقراری امـنیت را بومی کردن مسائل مـنطقه ٬ سعی داشت با آمریکا .3 



به چرخه صنایع جهان غرب نفت  آزاد این طریق جریان  از تا دولتهای محلی تحمیل کند
تضمین شود.

ایاالت متحده برای اجرای برنامههای سرانجام رویکرد تا همه این عوامل باعث شد
حوزه خلیج فارس به گزینه دوم متمایل شود. در خود

پایه ای نیکسون اجرای سیاست دو ب .
مبتنی بر منطقه خلیج فارس رویه غرب بهخصوص آمریکا پی خروج انگلستان از در
راه در اما شود. قدرت پر خالٔ چنانکه یادآوری گردید تا بومی کردن مسائل منطقه شد
و ستون اصلی یعنی ”ایران “ براساس تقویت دو سیاست خارجی آمریکا اجرای این مهم ٬
زیادی برای ستون البته ایران اهمیت بسیار این دو از منطقه بود. در ”عربستان سعودی “
شوروی جماهیر به عنوان همسایه اتحاد یک سو ایران از زیرا تأمین منافع غرب داشت ٬
را آمریکا نفوذ این ابرقدرت داشت میتوانست سیاست سد مرزهای مشترک طوالنی با
گسترش کمونیسم به منطقه خـلیج از و درآورد جهان به خوبی به اجرا این منطقه از در
رژیم نامشروع اسرائیل پیوندهای حاـکمیت پهلوی با طرف دیگر از فارس پیشگیری کند.
کـه مسلح کردن ایران آن خـطرهای احـتمالی را این رو مودت آمیزی داشت از حسنه و
سـوی از نـداشت. بـاشد٬ اسرائیل داشته  برای  تسلیح کردن رژیم عربستان میتوانست 
نیکسون تأمین امنیت پایهای ریچارد درآوردن سیاست دو به اجرا ایاالت متحده با دیگر
اقتصادی و عربستان که به مثابه کانون سیاسی ٬ برعهده رژیمهای وابسته ایران و منطقه را
قرار میآمدند٬ به شمار منطقه خلیج فارس  خاورمیانه و در به ویژه آمریکا نظامی غرب 

داد.
پهلوی یعنی سقوط محمدرضا اقعی که یک سال پس از جنگو کتاب خود نیکسون در

زمینه مینویسد: این  در شد منتشر 1980 در
نیست از قادر که دیگر جنگ جهانی دوم اعالم کرد چندی پس از وقتی که بریتانیا
ـظامی ن ـیروهای  ن ـتن  رف ـیرون  ب ـا ب که  را خلئی  ترومن  کند. حمایت  ترکیه  و یونان 
پر مریکا نیروهای ایاالت متحده ا با آمده بود مدیترانه شرقی به وجود انگلیس از
ـکنون خروج نیروهای نظامی انگلیس از ا ما ا پرکند. را شوروی آن خالٔ نگذارد تا ـکرد
آن به شوروی فرصت داده شود ـگر که ا میآورد به وجود دیگری را خلیج فارس خالٔ

کرد... خواهد پر را



صـورت ـتی  وق فـارس) خـلیج  از ـریتانیا ب ـیروهای  ن (خروج  کار این  بدبختانه 
که آیا مطرح کرده بودند ویتنام این مسئله جدی را میگرفت که طرفداران جنگ در
خـلیج فـارس ـظیر ـتادهای ن اف محل اغـتشاش دور دیگری در تعهد از مردم آمریکا
حضور با بریتانیا به جای جایگزین کردن حضور اینرو از خیر؟ یا حمایت میکنند
ایران و که مقدمتًا شد به قدرتهای محلی پیشنهاد مستقیم ایاالت متحده طرح اتکا
با درحالی که ما تأمین کنند٬ منیت خلیج فارس را ا تا عربستان سعودی برگزیده شدند
ـن ”سـیاسیت ای مسـاعدت مـیکنیم. را آنها تدارکات ٬ دیگر فراهم آوردن اسلحه و
سقوط سال 1979 در ـ ایران ـ ـ ـ پایهها یکی از تا به خوبی عمل کرد نسبتًا دوپایهای“

12. Richard Nixon, The Real war. Sidgwich and Tackson, London, 1980, p.82.

ـکرد.12

مـحسوب خلیج فارس منطقه حـیاتی بـرای مـا رژیم شاه اعالم کرد همین راستا در
در زندگی را برای برنامه ریزان ایرانی مسئله مرگ و نگه داشتن تنگه هرمز باز و می شود
بنابراین حفظ منابع و نفت به بازارهای جهانی بود راه صدور خلیج فارس تنها پی دارد.
از میرسید٬ ضروری به نظر بسیار تأسیسات مربوط به آن برای این کشور نفتی ایران و
این امر و برعهده کشورهای ساحلی باشد حفظ امنیت منطقه باید بود ایران معتقد این رو
به همین دلیل ایران خواستار است. همکاری گروهی میان کشورهای منطقه امکانپذیر با

کشورهای حوزه خلیج فارس بود. یک پیمان امنیتی مشترک با انعقاد
تـرتیبات کـه اتـخاذ کند داخلی چنین وانمود بعد در حاـکمیت پهلوی سعی میکرد
هـویدا٬ سیاست خارجـی ایـن رژیـم است. منطقه خلیج فارس شاهکار امنیتی تازه در

داشت: اظهار مورد این در وقت نخستوزیر
ما ا به همکاریهای منطقهای بوده است ٬ اعتقاد سیاست دولت ایران همیشه مبتنی بر
آن این است که این همکاری به معنی صراحت روشن ساخت و با باید یک نکته را
مربوط به مور ا در منطقه خلیج فارس واقع شدهاند٬ دخالت کشورهایی که خارج از
منطقه که سواحل شمالی قدرت نیرومند ایران به عنوان تنها بود. این منطقه نخواهد
است. عالقه مند منیت خلیج فارس بسیار ا به ثبات و دارد٬ دراختیار خلیج فارس را
انگلستان حتی خود یا و دیگر در از آمریکا و برود یک در انگلستان از بنابراین نباید

مـطالعات سـیاسی و دفـتر تـهران٬ عـراق . بررسی تـاریخی اخـتالفات مـرزی ایـران و جعفری ولدانی. اصغر .13

شوند.13 پنجره وارد  از



ص 422. .1367 Ø بین المللی٬

مـیان کـه در ایـاالت مـتحده بـود مـنطقه ٬ حال آنکه طـراح مـدل سـیاسی نـوین در
1332 مرداد کودتای 28 از بعد به خصوص  ایران روابط صمیمانهای  با منطقه  ـکشورهای 
برقرار ایران  به  پهلوی  تخت رژیم  تاج و برگرداندن مجدد مصدق و سقوط دولت دکتر و
دوست و به یک کشور این کشور نیاز آمریکا نظر بنابراین مهمترین عامل در ـکرده بود.

در استراتژی آمریکا عنوان ”عالیق و مقاله بیژن اسدی با بررسی مسائل خلیج فارس. مجموعه مقاالت سمینار .14
ص 78. ٬1367 تهران٬ خلیج فارس “٬

این از خلیج فارس بود.14 کشورهای غربی در برای حفظ منافع ایاالت متحده و قدرتمند
آنجایی که این رژیم برکشیده از و به تقویت رژیم پهلوی پرداختند دولتمردان آمریکا رو
داشت بنابراین به حمایتهای آمریکا نیاز برای تداوم حیات خود و وابسته بود بیگانگان و
منطقه شد. مجری سیاستهای غرب در درجهت تأمین منافع ایاالت متحده گام برداشت و

خلیج فارس رژیمهای تندروعرب در مقابله با .2
٬ مـنطقه  پـهلوی در کـه رژیـم  متهم میکردند را ایران  عرب همواره  تندرو رژیمهای 
هیچگونه طرح حال آنکه دولت ایران اعالم میکرد سیاستی امپریالیستی دنبال میکند٬
اعالم کرده است که مخالف رادیکـالیسم در بارها اما منطقه ندارد٬ توسعهطلبانهای در
به عنوان عمان شکل گرفته بود که در را که جنبش ظفار همین رابطه بود در منطقه است ٬
رژیـمهای بـا درپـی آن دولت وقت ایـران اعـالم نـمود و یک جنبش افراطی تلقی کـرد
دولتمردان به باور کرد. مقابله خواهد که به بیثبات کردن منطقه کمک میکنند ماجراجو
آن که یک سر منطقه خلیج فارس به منزله غول دوسری بود عملیات تروریستی در ایران ٬
عـناصر آن را سـردیگر یـمن جـنوبی و اقدامات خرابکارانه عوامل دولتهای عـراق و را
سـرکوب ایـن رژیـم شـاه درصـدد به همین خاطر تشکیل می داد. افراطی جنبش ظفار
همچنین گسـترش مـراودات شدن به خاـک عمان و وارد ارتش ایران با و جنبش برآمد٬
سوی از به این جنبش کاهش دهد. چین توانست کمکهای ارسالی چین را دیپلماتیک با
حـدودی تـا گـردید مـنعقد عـراق  ایـران و بـین  سـال 1975 کـه در الجزایر بیانیه  دیگر
حمایتهای که همواره از بدینترتیب جنبش ظفار فصل نمود. حل و را کشور مشکالت دو
سرکوب را ایران توانست جنبش ظفار و دست داد از را این کمکها بود عراق برخوردار

ـکند.



کـه گـرایشـهای یـمن جـنوبی بـود رژیـم حـاـکـم بـر نگرانیهای ایران ٬ از یکی دیگر
نـظامی مستشاران  میگرفت. قرار حمایت  مورد روسیه  سوی  از و داشت  سوسیالیستی 
را می آمد که جنگنده پیشرفته روسی به شمار میگ 21 با پرواز جنگهای چریکی و ـکوبا
نگرانیهایی بـرای رژیـم که همین امر خلبانان یمن جنوبی آموزش می دادند و به نیروها

بود. کرده  ایجاد ایران  بر حاـکم 

اقتصادی باکشورهای منطقه گسترش همکاری سیاسی و .3
فـنی بـا تـجاری و اقـتصادی ٬ تحکیم روابط سـیاسی ٬ دولت ایران مایل به توسعه و
اعالم با یعنی  ٬1968 از ایران  بود. فارس  به ویژه کشورهای حوزه خلیج  منطقه  ـکشورهای 
توسعه برنامه دقیقی به منظور خلیج فارس ٬ خروج نیروهایش از مبنی بر تصمیم بریتانیا
این اقدام این بود هدف از گذاشت . اجرا به مورد و کشورهای عربی تنظیم کرد روابط با
تنب کوچک و تنب بزرگ و جزایر استرداد مورد انگلستان در با مذاـکرات دولت  اـگر ـکه 
با جزایر برای استرداد به صورت یکجانبه  به زور توسل  انجامد٬ به شکست  ابوموسی 
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نشود.15 عرب روبهرو کشورهای محافظه ـکار واـکنش شدید
مذاـکـرات بـا در موقعیت ایران را کشورهای منطقه ٬ توسعه روابط با طرف دیگر از
این کشور از را مخالفت جهان عرب  بر مبنی  بریتانیا بهانه  و تقویت میکرد بریتانیا دولت 
امـارات جـنوبی خـلیج فـارس بـه توجه به نیاز دولت ایران با سوی دیگر از میگرفت.
اختیار اقتصادی در است کمکهای فنی و حاضر پیشرفت اقتصادی اعالم کرد توسعه و
منطقه جلوگیری تقویت رادیکالیسم در شکلگیری عوامل مخرب و از تا دهد قرار آنها
تـفاهم در همچنین همکاریهای اقتصادی کشورهای منطقه میتوانست زمینه ساز شود.
به تـقویت صـلح و و منطقه خلیج فارس گردد همکاریهای امنیتی در مسائل سیاسی و

منطقه انجامد. ثبات در

اعاده حاـکمیت ایران برجزایرسهـگانه .4
اعـاده حـاـکـمیت آن بـر این دوران برای ایـران مـطرح بـود مهمترین مواردی که در
بـلند مـنظر از بـود. ابوموسی و کوچک تنب  بزرگ٬ تنب  جزایر و بحرین مجمعالجزایر  



ایـن نـاشی در بـایستی آثـار منطقه ٬ در استعمارپیر عمر و پایان حضور با پایگان ایران ٬
ورود پـیش از بـه سـالهای  وضـع جـزایـر و منطقه زدوده شود از نیز مدت  دراز حضور
گردد. این جزایر بر اعاده حاـکمیت خود به  ایران موفق  تا گردد باز به منطقه  استعمارگران 
اتخاذ جای به رژیم این  که پیمیبریم پهلوی  رژیم سیاستخارجی  در تأمل اندکی با
راستای توصیه های بلوک غرب به ویژه در جهت منافع ملی کشور٬ نوعی دیپلماسی در
و به عنوان ژاندارم منطقه شناخته می شد برهه خطیر این  ایران در عمل میکرد. آمریکا
امنیت منطقه که تا جنگ افزارهای مدرن تسلیح شده بود به اسلحه و توسط آمریکاییها
نفت ارزان قیمت خـلیج و این راه تأمین گردد برای جهان غرب نقشی حیاتی داشت از
ایـن مسـئولیت خـطیر گـردد. مهیّا غرب صنایع  سوخت  و محرک موتور مثابه به  فارس
به سرکوب خـیزشهای پهلوی  برآن رژیم  افزون  بود؛ نهاده شده  بهعهده محمدرضاشاه 
اینگونه اتخاذ مبادرت کرد. ظفار گرایشهای سوسیالیستی نظیر جنبشهایی با منطقه ای و
ایـن بـردن  بـین  از برای  ایران  صرف هزینههای عمومی ملت  سیاستهای سرکوبگرانه و
راستای تأمین در نه تنها داده بودند قرار تهدید مورد را آمریکا که ماهیت غرب و جنبشها
به خود آمریکاییها شاه به بلوک غرب داشت. که نشان وابستگی شدید منافع ملی نبود
ایران منافع غرب را در طریق مهره وابسته خود پرداخت کمترین هزینه از که با میبالیدند

تأمین کرده اند.
بـه جـای درآمدهای نفتی را بود٬ سیاست مستقل ملی عاجز اتخاذ رژیم شاه که از
ناخالص ملی ٬ بردن تولید باال و زیرساخت اقتصادی کشور بنیادی و امور هزینه کردن در
این راه از که بتواند کرد کشورهای غربی به خصوص آمریکا تسلیحات از صرف خرید
تداوم این سیاست به منطقه باشد. احسن در شده غرب به نحو مجری سیاستهای تجویز

منتهی شد. کشور در فقر تشدید
کشورهای حوزه خلیج فارس واـکنش مـنفی نسـبت بـه رفـتار منطقه ای اـکثر بعد در
روابط ایران با در معضالت حادی را که همین امر کردند سیاسی حاـکمیت پهلوی ابراز
درگیریهای مـرزی بـین میتوان در که اوج آن را آورد کشورهای عرب پدید شماری از

مشاهده کرد. شد٬ الجزایر بیانیه  به  عراق که منجر ایران و

اهمیت جزایرسهگانه
شش میان آنها که در دارد جزیره استراتژیک دراختیار چند دهانه تنگه هرمز ایران در



هـرمز٬ از: عـبارتند این جـزایـر بهترین موقعیت ژئواستراتژیکی برخوردارند. جزیره از
قرار یکدیگر از فاصله کوتاهی  در این جزایر ابوموسی. بزرگ و تنب  ٬ هنگام  قشم ٬ الرک ٬
تشکیل تنگه هرمز در شده نخستین خط دفاعی قوسی ایران را ششگانه یاد جزایر دارند.
به را آنها و این شش جزیره بگذرد کنار ترسیم یک خط منحنی فرضی که از می دهند.
کشـتیهای شـد و جـریان آمـد در را جایگاه ژئـواسـتراتـژیکی آنـها وصل کند٬ یکدیگر
این خلیج ایران در بنادر سواحل و دفاع از همچنین حراست و تنگه هرمز٬ بین المللی در

نشان می دهد. حساس را
بـندرعباس و خلیج فارس پـایگاههای نـظامی بـوشهر٬ در خط دوم دفاعی ایران را
جزایر پشتوانه ای برای حمایت از عین حال که این پایگاهها در تشکیل می دهد. چابهار
پدافندی عمل میکنند. به صورت پایگاههای مقدم آفندی و هستند٬ تنگه هرمز واقع در
از حفاظت استو بندرعباس از حفاظت و کنترل مفهوم به  جزایر این از حفاظت و ـکنترل

امنیت ایران تلقی می شود. بندرعباس به مفهوم حفاظت از

ایران جدایی بحرین از
اسـالم جـزو سـی ـوـسـه جـزیره است پـیش از بحرین که متشکل از مجمع الجزایر
مرکزی حکومت  از بودن دور دلیل به برهههایی در اما میشد٬ محسوب  ایران امپراتوری
انگـلیس در کهنه ـکـار استعمار میکرد. برای دولتهای وقت ایجاد ایران بحرانهایی را در
راستای ضعف اساسی قدرتهای در نیز و منطقه ٬ قدرتهای استعماری در سایر رقابت با
امـضای قـراردادی با توانست اعراب را منطقه خلیج فارس چنانکه اشاره شد همجوار
حـمایت چـتر زیـر سـال 1970 تـا بـحرین  بـعد به  1820 از سازد؛ تحتالحمایه خود
بـعنوان بـخشی از همواره ایران بحرین را طول این سالها ولی در گرفت ٬ انگلستان قرار
بـه دست بـحرین  در خـود نـفوذ افزایش برای  بریتانیا اما میدانست٬ خود اصلی خاـک 
اتهام به  آل خلیفه  بن علی  خلع شیخ عیسی  با سال 1923 که در به طوری  زد اقداماتی 
انتصاب بحرین و دایرکردن یک نمایندگی سیاسی در حکومت ٬ تمایل نسبت به ایران از

تداوم بخشید. را سلطه خود بحرین ٬ جدید امیر به عنوان مشاور بلگریو چارلز سر
بـحرین شـد٬ هنگامی که پهلوی اول خواهان اعـاده حـاـکـمیت ایـران بـر انگلیسیها
با این شیخنشین کوچک برهم زده و در مذهبی را جمعیتی و ساختار برآمدند درصدد
بپوشانند. جامه عمل  به اهداف خود این سرزمین  به   مهاجرت دادن اعراب سنی مذهب 



[ 259-11ع] پهلوی محمدرضا مالقات با بحرین در عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر

برهه زمانی مسئله بحرین به صورت جدی مطرح دو دوره پهلوی دوم در این حال در با
مجلس نفت در ملی شدن  که الیحه  زمانی  میگردد٬ باز به سال 1329 نخستین مورد شد.
گرفت زیرا طرح ملی شدن قرار در نیز شرکت نفت بحرین  ارائه شد٬ نهایی  برای تصویب 
در دومین مورد تلقی می شد. ایران  خاـک اصلی  از به عنوان بخشی  بحرین  مجمعالجزایر
که نمود ارائه  به مجلس  شخص شاه الیحهای  حضور با که هیئت دولت  بود سال 1336
به عنوان استان چـهاردهم ایـران بـه شـمار و می شد استان فارس جدا آن بحرین از در
گرفته مجلس شورای ملی درنظر کرسی خالی برای نمایندگان این استان در دو و میآمد
برای بازگرداندن تالش ایران را یک سده بیاعتنایی نسبی ٬ این اقدام پس از هرچند شد.
هم به زیان مردم و ایران تمام شد هم به ضرر اما مرحله ای جدی ساخت ٬ بحرین وارد
به عنوان مجامع بین المللی که بحرین را آن دسته از اعالم سیاست خروج ایران از بحرین .
به موجب پیدایی دشواریهای فراوانی برای ایران ٬ یک دولت مستقل به عضویت بپذیرند



عربستان سعودی و بریتانیا٬ برخی نهادهای سازمان ملل متحد٬ مناسبات آن با ویژه در
داد افراطیهای عراقی قرار اختیار مناسبی در دستاویز و کشورهای عربی شد شماری از
و بریتانیا این اقدام نه تنها از صرفنظر منطقه گسترش دهند. در ایرانی را تبلیغات ضد تا
ایـران احـتمال ارتـباط آن بـا نسبت به جنبشهای مـردمی بـحرین و حکومت بحرین را
متهم شدن از برای جلوگیری  واداشت  بلکه برخی آزادیخواهان بحرین را کرد حساستر
آن و خلیج فـارس شـمرده مـی شد به آنچه وابستگی سیاستهای توسعهطلبانه ایران در
هرگونه تمایل به ابراز از حقوق مسلم اش تبلیغ میگردید ایران و هنگام به شدت برضد

ش 3 س ٬9 بحرین چه میگذرد“٬ عنوان ”در مجتهدزاده با مقاله پیروز اقتصادی (ماهنامه )٬ اطالعات سیاسی ـ .16
ص 51ـ. دی 1373)٬ و (آذر ٬4 و

ایران خودداری ورزند.16
پیدا اهمیت خاصی  استراتژیک  لحاظ سیاسی و از بحرین  دهه 1960 به هرحال در
به طوری که در بود زایش نیروهای چپگرا این دهه منطقه خلیج فارس شاهد در و ـکرد
یمن خارج استراتژیک  بندر از یمن  داخلی  انگلیسی درپی جنگهای  نیروهای  سال 1967
هـوادار سـوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک خلق یمن به عـنوان یک کشـور و شدند
مـنطقه جـنبشهای سـوسیالیستی در شـده از یمن تـازه مـتولد شد. اردوگاه شرق ایجاد
عرب به عنوان کشورهای مرتجع و دولتهای میانه رو ایران و از و حمایت به عمل می آورد
نیروهای یمن ٬ خروج از انگلستان پس از میکرد. منطقه خلیج فارس یاد در عامل امریکا
بریتانیا اصلی  تازه و پایگاه  به عنوان  بحرین  مجمعالجزایر و کرد بحرین مستقر در را خود
تـا را نیروهای خود انگلیس اعالم کرد آنگاه که دولت کارگری  منطقه مطرح گردید. در
تـصمیم ایـن  از ایران  دولت وقت  کرد٬ فارس خارج خواهد منطقه خلیج  از سال 1971
هـمین شـد. بـحرین  بر خود حاـکمیت اعاده خواهان  بالفاصله و کرد استقبال انگلستان 
از شکلگیری فدراسیون متشکل  مبنی بر طرح جدیدی  انگلیسیها که  باعث گردید مسئله 
ابوظبی) امالقوین٬ شارجه٬ دبی٬ رأسالخیمه٬ فجیره٬ عمان٬ قطر٬ (بحرین٬ نه شیخنشین 
یک مشکل ایران را ادعاهای  گرفت زیرا استقبال شیخ بحرین قرار که مورد ارائه کردند را
تشکیل فدراسـیون شـیخنشینهای حـاشیه و میکرد امنیتی برای این شیخ نشین قلمداد
ایران از شایان توجهی حل کند. حدود تا جنوبی خلیج فارس میتوانست این مشکل را
کـه طـوری  بـه  بـود بـدبین بـحرین  حـضور بـا فدراسیون این ایجاد به  نسبت  هنگام آن 

شاه بالفاصله اعالم کرد:  محمدرضا



ـا ب رفت و نخواهـد ایران زیربار خودسرانه به بحرین استقالل بدهند انگلیسیها ـگر ا
ـگربحرین به عضویت ا و کرد کنفدراسیون شیوخ مخالفت خواهد عضویت بحرین در
ـرک خـواهـد ت ـین المـللی را ایران این سـازمان ب پذیرفته شود٬ سازمان ملل متحد

دی 1347. مورخ 16 کیهان٬ .17

نمود.17

صورت میگرفت که آمریکا پنهان میان انگلستان و و مذاـکرات آشکار این میان ٬ در
بـه مسـئله بـحرین انـجامید به عقب نشینی ایران در وـگوی محرمانه ٬ سرانجام این گفتـ 
به خبرنگاران هندوستان داشت خطاب  از 1969 که در رسمی  دیدار طوریکه شاه در

بین المللی اعالم نمود:
تـوسط شده ٬ جدا ما کشور از نمیتوانیم بپذیریم جزیرهای که توسط انگلیسیها ما
ـی ـران ـه ای ـن اصـلی است ک ای داده شـود. به کسانی دیگر ایشان ولی به حساب ما
پیوسته به این سـیاست خـود سوی دیگر ایران از کند... آن صرفنظر از نمیتواند
ـتیازات ارضـی ٬ م ا ـه دست آوردن اراضـی و ـرای ب ب دلبستگی داشته است که هرگز
ـگر من می خواهم بگویم که ا متوسل نشود. به زور علیرغم تمایل مردم آن سامان ٬
متوسل نخواهیم به زور هرگز ما ملحق شوند٬ ما به کشور مردم بحرین مایل نباشند
سرزمین است که برای گرفتن این قسمت از این خالف سیاست دولت ما زیرا شد٬

ص 52. اقتصادی ٬ ـ اطالعات سیاسی  .18

متوسل شود.18 به زور خود

ایران برخی تئوریسینهای حـاـکـمیت پـهلوی طـی انتزاع بحرین از سال پیش از چند
این یکی از بیهوده دانستند. بحرین را ادعای مالکیتش بر ـگزارشهایی پافشاری ایران بر
به خطاب  بهمن 1345 مورخه 23 مبسوط در نامهای  که طی  است  داریوش همایون  افراد
نـارضایتی ایـجاد که ”بـحرین چـیزی جـز اعالم می کند نخستوزیر امیرعباس هویدا٬
و کمترین هیاهو با ماجرا تا درپی راهحل آبرومندانه بود باید و اجتماعی ندارد سیاسی و
بـحرین بـه انـزوای همایون ادعای بیهوده مالکیت بر به باور جاروجنجال فیصله یابد.“
وقایعی چون پاـکستان در کشورهایی چون ترکیه و با همدردی ما ایران انجامیده است و
قـاطعیت بـا همایون  نکرده است. دوا دردی را نیز آنان  درک مواضع  و کشمیر قبرس و
چرا برداریم ٬ ادعاهای خود دست از باید که بحرین متعلق به ایران نیست و اعالم می کند



این تغییر برابر میبایست در نگارنده نامه ٬ دید از است. ـکه ادامه این وضع برایمان زیانبار
که این امر انگلستان امتیازات سودمندی گرفته شود از عمًال شیخ بحرین و سیاست از
برای گفتوگو برنامه  همایون داشتن طرح و این رو از میطلبد. را پیر استعمارگر با معامله 
عـمومی را سـمتگیری افکـار تـغییر زمینه سازی ذهنی به مـنظور و آماده سازی فضا و

مؤسسه تهران ٬ کمیت پهلوی دوم . حـا اریوش همایون در بازشناسی نقش د کستری ٬ خـا وزیر صفاءالدین تبرائیان. .19
ص 305. .1383 ایران٬ مطالعات تاریخ معاصر

ضروری می داند.19
نیمه دهه چهل آغاز ایران از زمینه سازیهای ذهنی جدایی بحرین از می رسد به نظر
نیمه نخست خرداد شاه در با رأی العام  گفتوگوی اختصاصی روزنامه کویتی ال شده باشد.
نیمه لندن در تایمز روزنامهنگار ٬ چرچیل  اسپنسر اختصاصی وینستون  مصاحبه  و 1348
دیپلماسی حاـکمیت چرخشی در حدودی نشان دهنده چنین نرمش و دوم همین ماه تا
همان سال چهارم اسفند خارجه در امور وزیر زاهدی ٬ متعاقب آن اردشیر پهلوی است.
اصل آزادی ”دولت ایران به پیروی از داشت : خبرگزاری فرانسه اظهار گفتوگویی با در
نظر از تعیین تکلیف بحرین  برای  کرده است که  پیشنهاد تعیین سرنوشت خود در ملتها
مشـخص طریق سـازمان مـلل مـتحد خواست مردم بحرین از وضع سیاسی آینده آن ٬

ص 2405. ج ٬3 .1355 کتابخانه پهلوی٬ تهران٬ ماهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی . به: بنگرید .20

شود.“20
پهلوی طبق موافقتهای پنهانی به عمل آمده راه حل سیاسی را محمدرضا روی ٬ به هر
بـه وسـیله ٬ مـردم  نـظر طریق کسب  از بحرین  حل مسئله  خواستار 1970 در و برگزید
اوتانت دبیرکل رسمی کوششهای  به طور ایران  همین رابطه  در شد. سازمان ملل متحد
انتصاب یک نماینده ویژه رهگذر مردم بحرین از برای نظرخواهی از سازمان ملل متحد
وینسپیره شخصی به نام ”ویتوریو اوتانت نیز شد. خواستار برای انجام این مأموریت را
پایان مأموریت دوهفته ای خود نماینده دبیرکل پس از کرد. این کار مأمور را ـگیچیاردی “

بود: آمده آن  57 بند در که  کرد تسلیم اوتانت به گزارشی بحرین در
که ـکثریت قاطع مردم بحرین خواهان آن هستند قانع کرده است که ا مرا نتیجه بررسیها
ـعیین ت آزادی  ـا ب و کامل  ـکمیتی  حا با مستقل  کشوری  عنوان  به  رسمًا آنان  سرزمین 

شناخته شود. ملل دیگر روابط با

صـدور بـا شـورا و مـطرح شـد شورای امـنیت سـازمان مـلل مـتحد  این گزارش در



صلح 1975 قرارداد صدام حسین به هنگام انعقاد بومدین و پهلوی ٬ محمدرضا
[ 7-121پ] الجزایر عراق در بین ایران و

ص 52. همان ٬ اقتصادی ٬ اطالعات سیاسی ـ .21

کرد. 21 تأیید را بحرین  مردم  خواسته  مه ٬1970 مورخه 11 در به شماره 278 قطعنامهای 
بـه الیحه ای برای تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مـتحد نیز ـکابینه هویدا

مجلس شورای ملی ارائه داد.
نوروزی سرگرم گلگشت تعطیالت  که در نمایندگان  فروردین 1349 یکشنبه 9 روز
مجلس به ریاست عبدالله ریاضی تشکیل جلسه داد. به مجلس فراخوانده شدند. بودند
نمایندگان از تن سه آن  از پس گفتو سخن اختصار به امورخارجه وزیر زاهدی٬ اردشیر
دقیقه ختم 55 سرانجام پس از مطرح کردند. را دیدگاههای خود پزشکپور) رامبد٬ (ارفع ٬
رأی به جدایی شنود کمترین بحث و نمایندگان سرانجام با نشست فوق العاده اعالم شد.
سـوی جـناح پـان بـه نـمایندگی از (وکـیل خـرمشهر) مـحسن پـزشکپور بحرین دادند.
”نـظم شـاهنشاهی “٬ ایـرانـی “٬ درباره ”نژاد خطابهای مفصل ٬ ایراد ایرانیست پارلمان با



چـرای مـالکیت بـیچون و ”حـاـکـمیت بـحق تـاریخی و ”آیین سیاست مستقل مـلی “٬
اصول مسـجل منطبق با مطلق “ ”اقدامات دولت را بحرین “٬ جزایر شاهنشاهی ایران بر
از تـن دیگـر به سبب این سهلانگاری به اتفاق چهار ندانست و ”حاـکمیت ملی ایران “
دکتر عاملی تهرانی (وکیل مهاباد)٬ محمدرضا ایرانیست ”دکتر پان  نمایندگان فراـکسیون 
فـضلاللـه دکـتر و (وکیل رضائیه) اسماعیل فریور دکتر هوشنگ طالع (وکیل رودسر)٬
غـزل و کـه البـته بـه جـایی نـرسید استیضاح قـرارداد مورد دولت را (وکیل قم)“ صدر
خـالص ایـن مـرافـعه “ شـر به قول علم ”از بحرین اینگونه خوانده شد. خداحافظی با

ص 314. همان٬ صفاءالدین تبرائیان٬ .22

واپسـین سـال دهـه چـهل نـمایشی از نـوروز روی حاـکمیت پهلوی در به هر شدیم.22
به ایرانیان عیدانه بهاری هبه کرد. و رساند به منصه ظهور را حاتمبخشی بیبدیل خود

کـه بـود نـخستین کشـوری  ایـران  سال ٬1971 بحرین در استقالل  اعالم  با سرانجام 
که منطقه نشان داد عرب در به کشورهای تندرو به رسمیت شناخت و استقالل بحرین را
اعاده درعین حال خواستار کرده و بحرین صرفنظر نسبت به حاـکمیت بر حقوق خود از

ابوموسی میباشد. تنب کوچک و استراتژیک تنب بزرگ و جزایر ایران بر حاـکمیت 
از تا بده بستان سیاسی شد خالصه میتوان گفت بحرین قربانی یک معامله و به طور
به عنوان ستون اصلی دکترین نیکسون به عنوان ژاندارم منطقه ایفای طریق شاه بتواند این
سـرانـجام راستای منافع قـدرتهای غـربی تأمـین کـند. در امنیت منطقه را و نماید نقش
بـحرانـهای رخـداده مطیع قدرتهای بزرگ همین است کـه در رژیمی برکشیده بیگانه و
برابر بدون کمترین توجه به استقالل سیاسی در و بدوزد مرزهای خود چشم به خارج از

باشد. لبیکگوی فرامین ابرقدرتها آینده تنها نگران از  فشارهای سیاسی وارده و




