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پوشاک اقوام ایرانی
کتاب »هشــت هزار سال 
تاریخ پوشاک اقوام ایرانی« 
نوشته مهرآســا غیبی را 
انتشارات هیرمند منتشر 
کرده است. در این کتاب، 
با مجموعه ارزشمندی از 
گنجینه غنی پوشــش و 
فرهنگ ایران زمین مواجه 
هستیم. بخش نخست به 

پوشــش های اولیه و اســتفاده از عناصر طبیعی نظیر 
برگ و الیاف گیاهی برای پوشاندن بدن و مواردی نظیر 
رنگ آمیزی پوســت و خالکوبی ها می پردازد و اشــاره 
می کند که صنعت نساجی زودتر از بسیاری از نقاط دنیا در 
ایران شکل گرفت. بخش دوم به طور عمده از تن پوش ها و 
زیورآالت ساکنان فالت ایران و اقوام غالب علی الخصوص 
عیالمیان ســخن می گوید و به پیشــرفت های آنان در 
پارچه بافی اشاره می کند. بخش سوم به پوشاک آریایی ها 
شامل قوم ماد و پارس پرداخته و بخش چهارم سلوکیان 
را از لحاظ پوشش بررسی می کند. بخش پنجم پوشاک 
پارت ها یا اشکانیان، و بخش ششــم ویژگی های لباس 
در دوره ساســانیان را بررسی کرده و بدین ترتیب بخش 
باستانی کتاب به پایان می رسد. از بخش هفتم پوشاک 
اعراب در شروع عصر اسالم مورد بررسی قرار گرفته و از این 
پس تا پایان کتاب و در دوره های مختلف پادشاهی ایران از 
سامانی تا قاجاریه، از تأثیر فرهنگ اسالمی بر پوشش اقوام 

ایرانی سخن گفته شده است.
چاپ هشتم این کتاب 661صفحه ای، به بهای 350هزار 

تومان منتشر شده است.

تاریخ لباس
کتاب »تاریخ لباس در مصر، 
بین النهرین و ایران باستان« 
نوشته »ماری جی هوستون« 
را ســحر بحرانی به فارســی 
برگردانده و از سوی نشر پیله 

منتشر شده است.
لباس هایی کــه در این مجلد 
به نمایش گذاشــته شده اند 
عمدتــا از دیــدگاه فنــی 

مورد توجه بوده اند، یعنی ســاختار آنها با دقت بررسی شده 
اســت. هر نوع لباس، پیش از طراحی، واقعا برش خورده و 
دوخته شده اســت؛ البته،  جز مواردی که طرح آنها از جای 
دیگری کپی شده اســت. در بخش آخر، یعنی لباس های 
ایرانی که پارچه پوشــی پرزرق وبرقی در آنها وجود ندارد، 
تنها یک نمونه  بــرای برش آمده اســت. تصاویر را ف. اس. 

هورن بلوئر ترسیم کرده است.
طرح های سراسر کتاب براساس روش طراحی هنرمندان هر 
دوره کپی شده اند و بنابراین، با مطالعه این کتاب می توان، 
عالوه بر بررسی لباس های تاریخی، ســیر تحول هنر را در 
قرون مختلف دنبال کــرد. با این حال، بــرای درک کامل 
ساختار لباس، باید عالوه بر طرح های معاصر عصر مربوطه، 
تصویر مدرنی ترسیم شود تا تالش نســبتا غیرقابل درک 
هنرمند باستان تشریح شود. این کار، هر جا که الزم بوده، 
انجام شده و در هر مورد، طرح مورد نظر از روی مانکنی که 
واقعا با پارچه پوشانده شده کشیده شده است. مقیاس های 
این مانکن ها هم ارائه شــده اند تا امــکان بازآفرینی بدون 

مشکل لباس ها فراهم باشد.
انتشارات پیله این کتاب 244صفحه ای را به بهای 196هزار 

تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تاریخ ایران

و به رویارویی با تهران مبادرت ورزد، کم به نظر 
می رســید. از این رو اگر نیروی دریایی و هوایی 
ایران، دست به عملیاتی زده بودند، به احتمال زیاد 
بدون خونریزی و عواقب خاصی، می توانســتند 
بحرین را دوباره به خاک کشورمان منضم کنند. 
افزون بر این، با توجه به ســوابق تاریخی محکم 
و مســتدل و اســنادی که نشــان از حاکمیت 
چندهزارســاله ایران بر بحرین مــی داد، امکان 
دخالت نهادهای بین المللی و بررسی اسناد ایران 
نیز وجود داشت، اسنادی که پایه و مبانی آن بر 
روند استعمارزدایی تکیه کرده بود و می توانست 
درصورت وجود سیاست خارجی مستقل کشور، 
به نتایج ارزشمندی منتهی شود. به خصوص که 
ایران توانایی نظامی اش را هم داشت و این شاید 
از معدود حرکت هایی بود که ارزش خطر کردن 
داشت. در واقع به تعبیر برخی، کاری که بایست 
انجام می شد، انجام نشــد و در عوض کاری که 

نبایست انجام می شد انجام شد...«.

یک مخالفت کم رمق، با پیامدهای بسیار
واگذاری بحرین از ســوی دولت هویدا و به واقع 
توسط پهلوی دوم، تنها اعتراض محسن پزشکپور 
و یاران اندکش در مجلس را به دنبال داشت. آنها 
با اســتیضاح بی فرجام نخســت وزیر، مخالفت 
کم وزن خود را نمایان ســاختند. شاه که همین 
مخالفت اندک و محــدود را نیــز برنمی تافت، 
فعالیت پان ایرانیست ها را محدود کرد و مانع از 
ورود آنان به مجلس، در ادوار بعدی شــد. حتی 
کار به جایی رســید که آنان به گونه ای تلویحی، 
از مخالفت خود عقب نشینی کردند. سیدمرتضی 
حســینی، پژوهشــگر تاریخ معاصر ایران، فراز 
و فرودهــای این مخالفــت را به ترتیب پی آمده 

بازخوانده است:
»از اواخر سال1348و پیش از طرح الیحه واگذاری 
بحرین در مجلــس، نمایندگان پان ایرانیســت 
مجلس، از سوی رژیم با محدودیت  و فشار مواجه 
شدند. ساواک با نمایندگان حزب پان ایرانیست، 

جداگانه وارد مذاکره شــد تا آنها را قانع کند که 
با گزارش دولت دربــاره بحرین مخالفتی نکنند. 
محسن پزشکپور به مخالفت های خود ادامه داد 
و حتی کار را به استیضاح دولت نیز کشاند. یکی 
دیگر از اعضای فراکســیون پان ایرانیست، به نام 
فضل اهلل صدر قصد داشت تا تحت هدایت ساواک، 
محسن پزشکپور را برای تغییر موضوع استیضاح 
به سؤال قانع کند که موفق نبود و از حزب جدا شد. 
اعضای فراکسیون پان ایرانیست تالش داشتند تا 
امیرعباس هویدا، نخست وزیر را متقاعد سازند در 
متن گزارش دولت در رابطه با جدایی بحرین نامی 
از شاه نیاورد، تا بتوانند مخالفت خود را با آسودگی 
ابراز کنند اما هویدا با وجود قول مساعدت در این 
زمینه، در متن گزارش خــود به موافقت ضمنی 
شاه نیز استناد کرد. پزشکپور به عنوان رهبر حزب 
پان ایرانیســت، گزارش هویدا را خیانت دانسته 
و خواهان اســتیضاح دولت او شد. این استیضاح 
در فروردین ماه ســال1349، از جانب 5نماینده 
پان ایرانیست تقدیم رئیس مجلس شد. استدالل 
هویدا در جلسه استیضاح این بود که اقدام ایران، 
صرفا جهت جلوگیــری از خطر جنگ در منطقه 
خلیج فارس بوده است. استیضاح عمال نتیجه ای 
نداشــت و نتوانســت رأی اعتماد بگیرد. اسداهلل 
علم دراین باره در خاطــرات خود می گوید: امروز 
سه شنبه 1اردیبهشــت1349، دولت در مسئله 
بحرین جواب اســتیضاح را در مجلس داد و رأی 
اعتماد گرفت. حزب پان ایرانیست به صورت خاک 
برسر و مفلوکی در مسئله استیضاح صحبت کرد، 
که هیچ تناسبی با آن همه حرارت اولیه نداشت... 
مخالفت پان ایرانیســت ها با رژیم شاه در موضوع 
انفصال بحرین، واکنش حکومــت را نیز به دنبال 
داشــت که ازجمله آنها، قطع کمک های مالی و 
ایجاد محدودیت شــدید برای فعالیت حزب بود. 
محرومیت نمایندگان پان ایرانیست برای مجلس 
بعدی نیز از دیگر پیامدهای این مخالفت بود. هویدا 
که از جریان اســتیضاح و صحبت های پزشکپور 
عصبانی بود، پس از جلســه استیضاح به صراحت 
نمایندگان پان ایرانیســت را تهدیدکرد، که دیگر 
اجازه نخواهد داد در دوره بعدی وارد مجلس شوند! 
از اواخر اردیبهشت1349، ســاواک و شهربانی 
رهبران و مســئوالن محلی حزب را در شهرهای 
مختلف زیرنظر گرفتند و مانع از برگزاری جلسات 
حزبی شدند، ضمن اینکه آنها را تهدید کردند که 
درصورت سرپیچی از دستورات دولتی، دستگیر و 

بازداشت خواهند شد...«.

منابع نفتی بحرین در حال خشک شدن است!؟
به شــهادت اســناد ازجملــه یادداشــت های 
امیر اسداهلل علم، او ازجمله کسانی بوده که به گاه 
بحران های روحی پهلوی دوم، وی را با سخنان 
خویش تســکین می داده اســت! ازجمله مواقع 
ارائه اینگونه دلداری ها، موسم واگذاری بحرین 
بوده است. به شهادت یادداشت علم در یادداشت 
مورخه یکشــنبه 20بهمن 1348، شاه در فقره 
این واگذاری، همچنان به خویش گمان خیانت 
داشته، که با مشــورت های پی آمده وزیر دربار، 

قدری آرامش یافته است:
»شاه سپس خیلی بی پرده پرسید: بین خودمان 
باشد...به نظر تو در ادامه حل مسئله بحرین، آیا ما 
به مملکت مان خیانت می کنیم یا آنطور که بسیار 
کســان در اقصی نقاط جهان گفته انــد، در مرز 
به دست آوردن موفقیت بزرگی هستیم، و منطقه 
را از درگیری هــای بیهوده و کمونیســم نجات 
می دهیم؟ عرض کردم: اینکــه بگوییم بحرین 
بنا بر حقوق قانونی از آن ماســت، ما را به جایی 
نمی رساند، اگر آن را با زور بگیریم، همیشه باری 
بر دوشــمان خواهد بود و موردی برای اختالف 
دائمی با عرب ها می شود، از آن گذشته بسیار هم 
گران تر خواهد بود، زیــرا منابع نفتی بحرین در 

حال خشک شدن است... .«

شاهدولتراآدمحسابنمیكرد!
پهلوی دوم و واگذاری بحرین، در آینه اشارات و نکته ها

انگلستان؛ محرک جدایی بحرین از ایران
 وقتی آقای سفیر، 

»غائله بحرین« را ختم می کند!
نقش انگلســتان در بستر ســازی  تاریخی برای جدایی 
بحرین از ایران، ازجمله ســرفصل های در خور مطالعه، 
در تاریخچه این رویداد است. با این همه به نظر می رسد 
که دنیس رایت، ســفیر انگلیس در ایران در مقطع پس 
از 28مرداد1332 در برداشتن واپســین گام این انتزاع، 
نقشی بس مهم داشته اســت. او با متقاعد کردن شاه به 
این جدایی و القای »نظرسنجی« به جای »همه پرسی«، 
طریقــه این خســارت تاریخی را گشــود و ایــران را از 
منطقه ای راهبردی محروم ســاخت. محمداســماعیل 
شــیخانی، پژوهشــگر تاریخ معاصر ایــران، در این باره 
می نویسد:»یکی از مسائل مهم دوره دوم مأموریت دنیس 
رایت در ایران، مســئله بحرین بود که استان چهاردهم 
ایران محســوب می شــد و در مجلس شــورای ملی نیز 

2نماینده از این استان ایران حضور داشتند. 
در سال 196۷، انگلســتان اعالم می کند که قصد پایان 
دادن به حضور خــود در خلیج فــارس را دارد و ترجیح 
می دهد قبل از خروج، تعدادی امیرنشین ازجمله امارات 
و بحرین را تشکیل دهد، اقدامی که با مخالفت محمدرضا 
پهلوی روبه رو می شــود اما دنیس رایت در اقناع شاه به 
انجام دادن مذاکرات در مورد بحرین، از طریق ســازمان 
ملل نقشی اساسی ایفا می کند. دنیس رایت در این زمینه، 
حتی در ســنت موریس با محمدرضا پهلــوی مذاکراتی 
خصوصی انجام می دهد. بدین ترتیب زمانی که شاه برای 
اســکی به آنجا مراجعه کرده بود، رایت به مذاکره با شاه 
می پردازد و در نهایت متنی را تنظیم می کند که به تأیید 
شاه می رسد. همین متن را به سازمان ملل ارائه می کنند 
و در نهایــت به گفته دنیــس رایت، غائلــه بحرین حل 
می شود. دنیس رایت نیز مانند هر سفیر دیگری، به پایان 
کار خود در ایران نزدیک شــد و بعد از حدود 8 سال، در 
سال 19۷1، یعنی 8سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی، 
از ایران خارج گردید، اما این پایان پیوند وی با ایران نبود. 
رایت از دو طریق همواره با ایرانیان ارتباط داشــت: یکی 
نگارش 2 کتاب ایرانیان در میان انگلیسی ها و انگلیسی ها 
در میان ایرانیان و دیگری اتفاقاتی که پس از انقالب ایران 

با محوریت وی رخ داد...«.

همانگونه که اشارت رفت، انگلســتان از طریق رایت، راه 
جدایی بحرین از ایــران را، در برابــر محمدرضا پهلوی 
قرار داد: نظرسنجی از همه ســاکنان به جای همه پرسی 
از ساکنان اصلی بحرین! با فرض نخست، جدایی بحرین 
از ایران نزدیک می شد و با فرض آخر، تعلق آن به ایران. 
انگلیسی ها با پروژه نظرسنجی، ســعی داشتند تا دامنه 
آن را به ســاکنان مهاجر بحرین کشــانده و با استفاده از 
آرای آنان -که بومی این منطقه نبودنــد- پرونده تعلق 
این منطقــه به ایران را مختومه ســازند. به عقیده بســا 
تاریخ پژوهان، شاه با پذیرش نظرسنجی، مرتکب خیانتی 
عامدانه به تمامیت ارضی ایران شد. عباس سلیمی نمین، 

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این فقره معتقد است:
»پهلوی دوم و وزیــر دربارش، به خوبــی واقفند که بنا 
نیست به افکار عمومی رجوع شود، ضمن اینکه ایرانیان 
صاحب عرق ملــی، از چنیــن بی توجهی بــه تمامیت 
ارضی به شــدت ناراضی بودند. البته برای حکومتی که 
توســط بیگانه روی کار می آید، رضایت آنها مهم است. 
ازاین رو علم با اولویت، نظر آنان را به پهلوی دوم منعکس 
می ســازد. همین امر برای وی کفایت می کند و در ادامه 
هرگز سخنی در مورد تأســف و تأثر ایرانیان عالقه مند 
به آب و خاکشــان به میــان نمی آورد. علــم همچنین 
به صراحت در مورد فرمایشی بودن رجوع به افکار عمومی 
ســخن می گوید و هیچ اعتراضی در این زمینه از جانب 
دربار پهلوی صورت نمی گیرد. این بدان معنی است که 
اصوال آنان، اوال برای آرای ملت ایران هیچ گونه ارزشــی 
قائل نبودند، ثانیا می دانســتند درصورت رجوع به افکار 
عمومی، هرگز ملت به جدایی بحرین از خاک ایران رأی 
نمی دهد و ایــن تعلق خاطر، توافقات و تعهدات پشــت 
پرده با بیگانه را برهم می زند. امــا اینکه در قبال چنین 
خیانتی امتیازی دریافت شــده باشــد، علم می نویسد: 
»یکشنبه 1349/2/20 امشــب راجع به بحرین با یکی 
از دوســتان در منزل خــودم صحبــت می کردیم، باید 
بگویم وضع نظرخواهی در آنجا خالف اصول بود، یعنی 
رفراندوم نبود، سؤال از جمعیت ها و باشگاه ها بود... حال 
نمی دانم در ازای این گذشت، ما جزایر تنب و ابوموسی 

را می گیریم...« 
هرچند پهلوی برای رأی مردم ارزشــی قائــل نبود؛ زیرا 
قدرت خود را ناشــی از اراده آنان نمی دانســت اما مسئله 
بحرین خدمتی بزرگ بــه بیگانه بود کــه در تاریخ ایران 
ســابقه نداشــت. به عبارت دیگر هرگز بدون شکست در 
جنگی، بخشی از خاک ایران جدا نشده بود. هرچند برای 
نخستین بار در دوران پهلوی اول، بخش هایی از خاک ایران 
با اراده انگلیسی ها به افغانستان، عراق و ترکیه بخشیده شد 
تا پیمانی بین این کشورها به اتفاق ایران به نفع لندن علیه 
اتحاد جماهیر شوروی شکل گیرد اما واگذاری بحرین به 
بیگانه، یعنی رهاسازی نیمی از اقتدار ایران در خلیج فارس، 
چیزی نبود که بتوان از آثار اجتماعی آن به سهولت گذشت. 
بعد از واگذاری این بخش اســتراتژیک قلمرو ایران، شاه و 

حکومتش به اندیشه فریب ملت برآمدند...«.

نگاه

سفرنامه

روزهایی که بر ما می گذرد، مصادف اســت 
با تصمیم پهلوی دوم، برای اعالم اســتقالل 
بحرین از ایران. بازخوانــی ماجرا در چنین 
موسمی، با توجه به اهمیتی که در سالیان اخیر 
پیدا کرده است، مفید می نماید. مقال پی آمده 
با اســتناد به پاره ای تحلیل ها، درصدد ارائه 
نکاتی است که خواننده موشکاف با مرور آن، 
به واقعیت ماجرا پی خواهد برد. مستندات این 
نوشتار، بر تارنمای پژوهشگاه تاریخ معاصر 
ایران آمده اســت. امید آنکه عالقه مندان را 

مفید آید.

شاه در اعالم جدایی بحرین از ایران، دولت را 
داخل آدم حساب نمی کرد!

رضایت دادن پهلوی دوم بــه واگذاری بحرین، 
معلول عواملی چند بود کــه طراحی های دولت 
انگلیس را، باید در راس آن قلمداد کرد. به واقع 
مذاکره محرمانه دولت انگلیس با شاهـ  که در آن 
دوره از عوامل حزب کارگر تشکیل می شدـ  نهایتا 
وی را مجاب ساخت تا از این بخش از خاک ایران، 
چشم بپوشــد. خســرو معتضد پژوهشگر تاریخ 

معاصر ایران، در این باره معتقد است:
»وقتی حزب کارگــر در 19۷0م در انگلیس رأی 
آورد، کابینه آن برای کم کردن هزینه های بریتانیا، 
تصمیم به خــروج از خلیج فــارس گرفت. چون 
معموال حــزب کارگر برخــالف محافظه کاران، 
خیلی صرفه جو است. می دانید که چرچیل علیه 
مصدق کودتا کرد، ولی کلمنت اتلی، نخست وزیر 
حزب کارگر، برخالف مانوئل شینول، وزیر دفاع 
و موریســون، وزیــر امورخارجــه انگلیسـ  که 
موافق جنگ بــا ایران بودند ـ   معتقــد بود: الزم 
نیســت بریتانیا با ایران وارد جنگ شــود، چون 
برای انجام این کار الزم اســت که ما دویست هزار 
سرباز به منطقه بفرســتیم! ایران هم دیگر ایران 
زمان رضاشــاه نیســت که ما بتوانیم 48ساعته 
همه مناطقش را بگیریم... از طرفی آمریکایی ها 
هم با این تصمیم مخالف بودنــد. نهایتا از قبرس 
و اسکاتلند چترباز آوردند و در فکرشان بود که از 
کانال سوئز هم پنجاه هزار نفر به ایران حمله کنند! 
اینها با یازده ناوشکن و کشتی جنگی به خلیج فارس 
آمدند و رزم ناو بزرگ مارســیوس را جلوی آبادان 
گذاشتند، ولی به واسطه اراده و همبستگی ملت 
ایران، به هیچ عنوان جنگــی درنگرفت! بنابراین 
وقتی حزب کارگر در انگلســتان رأی آورد، برای 
کم کردن هزینه ها تصمیم گرفت از خلیج فارس 
خارج شــود اما همزمان با خــروج، مالقات های 
محرمانه ای را هم با واسطه امیراسداهلل علم، با شاه 
ایران انجام دادند. نهایتا این مالقات ها باعث شد 
که در سال1349، شاه در ســفر به دهلی و بدون 
مشورت با دولت اعالم کند: ایران از حق مالکیت 
بر بحرین می گذرد! این اعالم شاه، تعجب همگان 
را برانگیخت! حتی هویدا به عنوان نخست وزیر و 
زاهدی به عنوان وزیر امورخارجه گفتند: ما اصال از 
این مالقات ها و تصمیم شاه خبر نداشتیم! در واقع 
شاه، دولت را داخل آدم نمی دانست! البته هویدا با 
آنکه از قضیه واگذاری اطالع نداشــت ولی موافق 
این طرح بود و می خواست زودتر قضیه واگذاری 
بحرین تمام شود! چون علی االصول آدمی بود که 
می خواست روزمره راحتی داشته باشد! امروزه در 
این شــبکه های ماهواره  ای می بینم که یک عده 
آدم بی ســواد، عکس هویدا را پخش می کنند و 
می گویند: این بیچاره سوار پیکان می شد! نخیر، 
هویدا اتومبیلي عالی داشــت، ولی بــرای اینکه 
ژســت عوام فریب بگیرد، پیــکان را جلوی مردم 
سوار می شد و در شــهر دور می زد و چند موتور 
هم کنارش حرکت می کردند! شما مطالب مربوط 
به هویدا را باید از زبان پرویز راجی بشنوید. مثال 

راجی در ســال135۷ درباره هویدا می گوید: من 
در مرداد ماه با هویــدا مالقات کردم و او می گفت: 
این مملکت دارد داغون می شود و سقوط می کند! 
الشه حزب رســتاخیز را هم به خاک سپرده اند و 
همه ما در حال نابودی هســتیم! بگذریم... نهایتا 
من معتقدم که شاه نباید از حق مالکیت بحرین 
می گذشت و آن را به انگلیســی ها می داد! ما در 
قضیه واگذاری بحرین، خیلی ضرر کردیم. شــاه 
می توانست چانه بزند و برای تسلط بر بحرین، وقت 
بخرد و رفته رفته حاکمیت خــود را بر آن تثبیت 
کند. شــاه همچنین می بایست تصمیم گیری در 
مورد بحرین را  به آینده موکول می کرد. به تجربه 
تاریخ، مشکلی که ویتنام شمالی با جنوبی داشت، 

به همین شکل حل شد...«.

وقتی همه پرسی جای خود را به  نظرسنجی با 
نتایج معلوم داد...

فرایند جدایــی بحرین از ایــران، از جنبه های 
گوناگون مخدوش به نظر می رســید. چه اینکه 
ابتدایی تریــن راه بــرای ســنجش ایــن مهم، 
نظرخواهی از ساکنان دیرین و بومی آن بود. شاه 
با رضایت دادن به برگزاری نظر ســنجی به جای 
همه پرسی، پذیرای یک نتیجه از پیش معلوم شد 
و از آن مهم تر، از تمامــی راه ها و امکانات اعمال 
حاکمیت ایران بر این منطقه نیز چشم پوشــید. 
محمدرضا چیت سازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، مسیرهای پیش روی ایران برای همچنان 

داشتن بحرین می نویسد:
»نکته جالب این اســت  که با وجود میل دولت 
ایران به برگزاری همه پرســی، شــاه با خواسته 
انگلیسی ها که برگزاری یک نظرسنجی زیرنظر 
ســازمان ملل بود، موافقت کرد. در واقع حاکم 
بحریــن و دولت انگلســتان، به واســطه اینکه 
برگزاری همه پرسی به نفی ســلطه آنان منجر 
می شد، با آن مخالفت کردند و محمدرضا پهلوی 
را به برگزاری یک نظرسنجی -که با اما و اگرهای 
بسیار همراه بود- متقاعد ســاختند. نتیجه این 
نظرسنجی در پی تصمیم حکومت بحرین برای 
ورود سیل مهاجران فلســطینی و عرب به این 
کشــور و تغییر ســاختار جمعیتی آن، از پیش 
مشخص بود. این در حالی اســت که شاه ایران 
می توانست تصمیم دیگری نیز بگیرد. شاهد این 
ادعا نیز واقعیت های بین المللی اســت. در واقع 
دولت ایران می توانســت برای اعــاده حاکمیت 
بر بحرین، همراه با طــرح دعاوی حقوقی به زور 
نیز متوســل شــود؛ همان کاری که دولت های 
قدرتمند پیشــین انجام داده بودنــد. مضاف بر 
این، توسل به زور در رفتار سیاست خارجی ایران 
نیز بی سابقه نبود. برای مثال در سال1349ش، 
دولت ایران با وجود ادعاهــای عراق بر اروندرود 
با پشــتیبانی نیروهای هوایی، کشتی ابن سینا 
را از اروندرود به خلیج فــارس وارد کرده بود. در 
واقع با توجه به خروج دولت انگلســتان از شرق 
کانال ســوئز، به احتمال زیــاد درصورت حمله 
دولت ایــران به بحرین بــرای بازپس گیری این 
منطقه، دولت انگلستان به زور متوسل نمی شد. 
در این مقطع، حتــی آمریکایی ها نیز در منطقه 
حضور گسترده ای نداشــتند و به جز یک پایگاه 
کوچک در بحرین، حضــور نظامی قدرتمندی 
در خلیج فارس از جانب آنان احســاس نمی شد. 
در واقع تــرس آمریکا در این مقطع، بیشــتر از 
جانب اتحاد جماهیر شــوروی بــود و احتماال 
درصورت حملــه ایران به بحرین، واشــنگتن با 
متحد اســتراتژیک خود کنار می آمد. همچنین 
احتمال اینکه عراق نیز وارد عمل شــود، بسیار 
کم بود، زیرا عراق در جریان مســئله اروندرود 
نیز -که منافع مســتقیم در آن داشــت- راه به 
جایی نبرده بود و با وجــود اینکه به خلیج فارس 
دسترسی گسترده ای نداشــت، احتمال اینکه 
بتواند در برابر ایران دســت به اقدام خاصی بزند 

محمدرضا پهلوی در دیدار با حاکم بحرین در تهران

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

واگــذاریبحریــنازســویدولــت
هویداوبهواقعتوســطپهلــویدوم،
تنهــااعتــراضمحســنپزشــکپورو
یاراناندکــشدرمجلــسرابهدنبال
داشــت.آنهابــااســتیضاحبیفرجام
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

سفرهای مارکوپولو
کتاب »سفرهای مارکوپولو« 
نهمیــن جلــد از مجموعــه 
کتاب های طالیی است که با 
ترجمــه محمدرضا جعفری، 
از سوی نشر نو برای نوجوانان 

منتشر شده است.
مارکوپولو، جهانگرد مشــهور 
ونیزی در سال 1254میالدی 
متولد شد. او سفرهایش را در 

کتابی به نام سفرهای مارکوپولو ثبت کرده است، امروزه این 
کتاب با نام های »شگفتی های جهان« یا »توصیفی بر جهان« 
شناخته می شود. این کتاب در شناساندن آسیای مرکزی و 
چین به اروپاییان نقش کلیدی داشت. مارکو هنگامی تجارت 
را فراگرفت که پدر و عمویش، نیکولو و َمفیو به آسیا سفر کرده 
بودند و با قوبالی خان دیدار داشتند. در سال 1269 آنها به ونیز 
بازگشتند و مارکو را برای نخستین بار دیدند. پس از آن پدر 
و عمو به همراه مارکوی 1۷ ساله برای سفر به آسیا به وسیله 
کشتی، دوباره آماده شدند، پس از 24 سال به ونیز بازگشتند 
و ونیز را درگیر در جنگ با جمهوری جنوا یافتند. مارکو حین 
فرماندهی یک کشتی جنگی مقابل جنوا اسیر شد و یک سال 
به زندان افتاد. او در زندان داستان هایش را برای هم سلولی اش، 
روستیکلو دا پیزا تعریف کرد. روستیکلو داستان ها را به رشته 
تحریر در آورد. مارکوپولو در سال 1299 از زندان آزاد و مردی 
ثروتمند شد، ازدواج کرد و دارای 3 فرزند شد. او در سال 1324 
از دنیا رفت و در ســن لورنزو به خاک ســپرده شد. اینگونه 
سفرها و ماجراجویی های مارکوپولو، الهام بخش کسانی چون 

کریستف کلمب بود.
نشــر نو این کتــاب را به بهــای 20هزار تومان منتشــر 

کرده است.


