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پیشگفتار
 

ادارۀ   ۱۳۴۷ در  دارد.  چهل وچندساله  عمرى  بحرین  قضیۀ  با  آشنایی ام  روایت 
جدید سیاسی در وزارت امور خارجه تحت عنوان »ادارۀ نهم سیاسی« تأسیس 
سامان  و  یافته  تمرکز  آن  در  خلیج فارس  منطقۀ  به  مربوط  امور  کلیۀ  تا  می شود 
اهمیت  به  توجه  با  امور خارجه،  ایجاد چنین واحدى در ساختار وزارت  گیرد. 
حیطۀ  در  بحرین  مسئلۀ  می بود.  ضرورى  اقدامی  خلیج فارس  منطقۀ  روزافزون 
این  به عنوان سرپرست  اواخر سال ۱۳۴۷،  قرار می گرفت. در  اداره  این  وظایف 
اداره منصوب می شوم. از همین زمان است که آشنایی ام با مسئلۀ بحرین آغاز و 
تداوم می یابد و تا آخر این ماجرا همچنان همراه و هم سفر باقی می مانم. در این 
تعیین و اعالم  پایان سال ۱۹۷۱،  از منطقه  انگلیس  فاصله ضرب االجل خروج 
شد. آغاز فصل جدیدى که پس از خروج انگلیس از منطقه انتظارش می رفت، 
زمانی می توانست با مشارکت مؤثر ایران شکل گیرد که اختالفات کهنۀ ارضی در 
منطقه به نحوى فیصله می یافت و راه براى همکارى هاى جدید منطقه اى هموار و 

آماده می شد. از قضا حل مشکل بحرین اولویت نخست می بود.
دعوى مالکیت بر بحرین ارثیه اى از گذشتگان و حق تاریخی صاحب نامی 
بود که با احساسات ملی در طول زمان عجین و هم بستر شده بود. طومار کار به 
صورتی که بسته شد شاید از دیدى با آن همه بستگی هاى عمیق عاطفی و مردمی 

سازگارى و همگونی نداشت.



بحرین ۱۰

آیا راه بهترى ممکن بود پیش گرفته   چگونه بود؟ 
ً
فرصت ها در ۱۹۷۰، واقعا

می شد که از سر غفلت چنین نشد و یا آنچه صورت پذیرفت طریقی صواب و 
گامی حساب شده و عاقبت به خیر می بود؟ این پرسش ها و سؤاالت دیگرى از این 
نوع قابل طرح و هر پرسشی مستحق توجه و جواب است. من یکی از بازماندگان 
همان گروه کوچکی هستم که در وزارت امور خارجه با این مهم سروکار داشت، 
ولی باید اذعان کرد از این تردید و تشکیک ها خاطرى آسوده نداشته ام. چه بسا 
همین عامل تردید بود که به صورت انگیزه اى درآمد که در این ایام واپسین دربارۀ 
بحرین به اختصار تحقیق و تأملی کنم؛ جست وجو و کنکاشی آزاد که شاید در 

عین حال پاسخی به دغدغه ها باشد.
خارجۀ  وزارت  اسناد  انگلیس،  خارجۀ  وزارت  اسناد  از  نوشته  این  تهیۀ  در 
ایرانی و  پاره اى نویسندگان  آثار  از  امریکا و اسناد سازمان ملل استفاده کرده ام. 
آثار، کتاب فریدون  نیز در تنظیم این اوراق بهره گرفته ام. در جمع این  خارجی 
بر  ایران  ـ  بریتانیا  اختالف  دیپلماتیک  و  حقوقى  بررسى  عنوان  تحت  آدمیت 
با قضیۀ بحرین در مسیر  ارتباط  در  منبع شاخص  به صورت  سر جزایر بحرین 
موجود  تحقیقات  در  است.  بوده  مراجعۀ گسترده ام  مورد  نوزدهم  قرن  تحوالت 
به نظر نمی آید قصۀ بحرین تا انتها به طور کامل نقل شده باشد. در کتاب آدمیت 

نیز کاروان تحقیق و تفحص فراتر از سال۱۹۴۷، حرکتی ندارد.
دنبال  اخیر  وقایع چند دهۀ  تا  قدیم  از روزگاران  را  داستان بحرین  نوشته  این 
می کند و بر اسناد و گزارشات رسمی ــ روایتی اتکا دارد، درعین حال به رعایت 
آداب تحقیق علمی ملزم و مقید است. این اوراق ممکن است در صف نه چندان 

مطول کتب هم اسم و هم محتوا در نهایت جایی پیدا کند.
حدود چهل سال است که از ماجراى بحرین می گذرد، ولی در باب فرجام 
 
ً
کار سخن و مطالب چندانی نمی شنویم و سراغ نداریم. شایع است که خصوصا

به  تمایلی نسبت   رغبت و 
ً
از کشور اخیرا در محفل دانشجویان داخل و خارج 

تحقیق و کاوش دربارۀ قضیۀ بحرین ابراز می شود که ممکن است منجر به ظهور 
تألیفات معتبر دانشگاهی در این باره شود. این دورۀ بی مهرى و غریبگی باید پایان 
گاهی از دیدگاه هاى گوناگون است که  آثار و آ از تنوع در  با برخوردارى  پذیرد. 



۱۱پیشگفتار

می توان منصفانه دربارۀ قضیۀ بحرین به داورى نشست. »یادى از آن استان آشناى 
گمشده«، نوشته اى است بی پیرایه که با همان هدف تنظیم شده و در تأمین همان 

هدف منتشر می شود.

فریدون زندفرد
پاییز سال  ۱۳۸۹



سپاسگزاری 

در تهیۀ این نوشته تنی چند از دوستان مشفق که همان همکاران سابق در وزارت 
امور خارجه باشند، کمک و یارى ام کردند. جواد هاشمیان پیش نویس اوراق را 
ه صادقی و 

ّ
به دقت مرور و هر بار نکات سودمندى را یادآورى می کرد. سیف الل

منوچهر پیشوا، دو تفنگدار از همان گروه معروف ادارۀ نهم سیاسی، با بصیرت در 
امر کامپیوتر و اینترنت مدارک و اطالعات مفیدى را در اختیارم گذاردند. از این 

دوستان صمیمانه سپاسگزارى می کنم.
نیازهاى  اصلی  تأمین کنندۀ  خارجه،  امور  وزارت  تخصصی  کتابخانۀ 
تحقیقاتی ام می بود. کتابخانه در حال حاضر به صورت مرکزى مجهز و توانمند 
ایفاى نقش می کند. کارکنان جملگی همراه و شایق بودند. علی جامه بزرگ، چون 
گذشته، نه به عنوان مسئول قسمت مربوطۀ کتابخانه که در مقام فرزندى خلف 
 
ً
عمدتا و  مختلف  مدارک  و  اسناد  و  کتب  می بود.  سالخورده  پدرى  خدمت  در 

سنگین را از گوشه و کنار و طبقات عدیدۀ کتابخانه اى وسیع با حوصله و بردبارى 
جمع آورى و با خوش رویی در اختیارم قرار می داد؛ کوششی که استمرار داشت. 

از او تشکر می کنم و برایش آرزوى سالمت و موفقیت دارم.
 

فریدون زندفرد  




