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پیشگفتار
روایت آشنایىام با قضیۀ بحرین عمرى چهلوچندساله دارد .در  1347ادارﮤ
جدید سیاسى در وزارت امور خارجه تحت عنوان «ادارﮤ نهم سیاسى» تأسیس
مىشود تا کلیۀ امور مربوط به منطقۀ خلیجفارس در آن تمرکز یافته و سامان
گیرد .ایجاد چنین واحدى در ساختار وزارت امور خارجه ،با توجه به اهمیت
روزافزون منطقۀ خلیجفارس اقدامى ضرورى مىبود .مسئلۀ بحرین در حیطۀ
وظایف این اداره قرار مىگرفت .در اواخر سال  ،1347بهعنوان سرپرست این
اداره منصوب مىشوم .از همین زمان است که آشنایىام با مسئلۀ بحرین آغاز و
تداوم مىیابد و تا آخر این ماجرا همچنان همراه و همسفر باقى مىمانم .در این
فاصله ضرباالجل خروج انگلیس از منطقه پایان سال  ،1971تعیین و اعالم
شد .آغاز فصل جدیدى که پس از خروج انگلیس از منطقه انتظارش مىرفت،
زمانى مىتوانست با مشارکت مؤثر ایران شکل گیرد که اختالفات کهنۀ ارضى در
منطقه به نحوی فیصله مىیافت و راه براى همکارىهاى جدید منطقهاى هموار و
آماده مىشد .از قضا حل مشکل بحرین اولویت نخست مىبود.
دعوى مالکیت بر بحرین ارثیهاى از گذشتگان و حق تاریخى صاحب نامى
بود که با احساسات ملى در طول زمان عجین و همبستر شده بود .طومار کار به
صورتى که بسته شد شاید از دیدى با آن همه بستگىهاى عمیق عاطفى و مردمى
سازگارى و همگونى نداشت.
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بحرین

ً
فرصتها در  ،1970واقعا چگونه بود؟ آیا راه بهترى ممکن بود پیش گرفته
مىشد که از سر غفلت چنین نشد و یا آنچه صورت پذیرفت طریقى صواب و
گامى حسابشده و عاقبتبهخیر مىبود؟ این پرسشها و سؤاالت دیگرى از این
نوع قابل طرح و هر پرسشى مستحق توجه و جواب است .من یکى از بازماندگان
همان گروه کوچکى هستم که در وزارت امور خارجه با این مهم سروکار داشت،
ولى باید اذعان کرد از این تردید و تشکیکها خاطرى آسوده نداشتهام .چهبسا
همین عامل تردید بود که بهصورت انگیزهاى درآمد که در این ایام واپسین دربارﮤ
بحرین به اختصار تحقیق و تأملى کنم؛ جستوجو و کنکاشى آزاد که شاید در
عین حال پاسخى به دغدغهها باشد.
در تهیۀ این نوشته از اسناد وزارت خارجۀ انگلیس ،اسناد وزارت خارجۀ
امریکا و اسناد سازمان ملل استفاده کردهام .از آثار پارهاى نویسندگان ایرانى و
خارجى نیز در تنظیم این اوراق بهره گرفتهام .در جمع این آثار ،کتاب فریدون
آدمیت تحت عنوان بررسى حقوقى و دیپلماتیک اختالف بریتانیا ـ ایران بر
سر جزایر بحرین به صورت منبع شاخص در ارتباط با قضیۀ بحرین در مسیر
تحوالت قرن نوزدهم مورد مراجعۀ گستردهام بوده است .در تحقیقات موجود
بهنظر نمىآید قصۀ بحرین تا انتها بهطور کامل نقل شده باشد .در کتاب آدمیت
نیز کاروان تحقیق و تفحص فراتر از سال ،1947حرکتى ندارد.
این نوشته داستان بحرین را از روزگاران قدیم تا وقایع چند دهۀ اخیر دنبال
مىکند و بر اسناد و گزارشات رسمى ــ روایتى اتکا دارد ،درعینحال به رعایت
آداب تحقیق علمى ملزم و مقید است .این اوراق ممکن است در صف نهچندان
مطول کتب هماسم و هممحتوا در نهایت جایى پیدا کند.
حدود چهل سال است که از ماجراى بحرین مىگذرد ،ولى در باب فرجام
ً
کار سخن و مطالب چندانى نمىشنویم و سراغ نداریم .شایع است که خصوصا
ً
در محفل دانشجویان داخل و خارج از کشور اخیرا رغبت و تمایلى نسبت به
تحقیق و کاوش دربارﮤ قضیۀ بحرین ابراز مىشود که ممکن است منجر به ظهور
تألیفات معتبر دانشگاهى در این باره شود .این دورﮤ بىمهرى و غریبگى باید پایان
پذیرد .با برخوردارى از تنوع در آثار و آگاهى از دیدگاههاى گوناگون است که
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مىتوان منصفانه دربارﮤ قضیۀ بحرین به داورى نشست« .یادى از آن استان آشناى
گمشده» ،نوشتهاى است بىپیرایه که با همان هدف تنظیم شده و در تأمین همان
هدف منتشر مىشود.

فریدون زندفرد
پاییز سال 1389

سپاسگزاری
در تهیۀ این نوشته تنى چند از دوستان مشفق که همان همکاران سابق در وزارت
امور خارجه باشند ،کمک و یاریام کردند .جواد هاشمیان پیشنویس اوراق را
ّ
بهدقت مرور و هر بار نکات سودمندى را یادآورى مىکرد .سیفالله صادقى و
منوچهر پیشوا ،دو تفنگدار از همان گروه معروف ادارﮤ نهم سیاسى ،با بصیرت در
امر کامپیوتر و اینترنت مدارک و اطالعات مفیدى را در اختیارم گذاردند .از این
دوستان صمیمانه سپاسگزارى مىکنم.
کتابخانۀ تخصصى وزارت امور خارجه ،تأمینکنندﮤ اصلى نیازهاى
تحقیقاتىام مىبود .کتابخانه در حال حاضر به صورت مرکزى مجهز و توانمند
ایفاى نقش مىکند .کارکنان جملگى همراه و شایق بودند .على جامهبزرگ ،چون
گذشته ،نه به عنوان مسئول قسمت مربوطۀ کتابخانه که در مقام فرزندى خلف
ً
در خدمت پدرى سالخورده مىبود .کتب و اسناد و مدارک مختلف و عمدتا
سنگین را از گوشه و کنار و طبقات عدیدﮤ کتابخانهاى وسیع با حوصله و بردبارى
جمعآورى و با خوشرویى در اختیارم قرار مىداد؛ کوششى که استمرار داشت.
از او تشکر مىکنم و برایش آرزوى سالمت و موفقیت دارم.
فریدون زندفرد

