
آیا کرونا ترامپ را زمین خواهد زد؟
ش��یوع بیماری کرون��ا در آمریکا، آینده سیاس��ی 
دونالد ترامپ و ش��انس وی را در انتخابات ریاست 
جمه��وری ۲۰۲۰ آمریکا در هال��ه ای از ابهام قرار 

داده است.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود سیاست هایی 
را دنبال کرد که باعث شد، محبوبیتش کاهش یابد؛ 
نظرسنجی های انجام شده در این کشور این گزاره 

را اثبات می کند.
خروج دولت آمریکا از چندی��ن پیمان بین المللی 
همچ��ون معاه��ده پاری��س و از آن مهم تر »توافق 
هس��ته ای با ای��ران، جایگاه بین الملل��ی آمریکا را 

متزلزل کرد.
 بدعه��دی و نق��ض قوانین بین الملل��ی در دوران 
ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ، از این کشور یک 
یاغی و ویرانگر وجهه و جایگاه نهاد های بین المللی 
ساخت. بسیاری از کشور های دنیا حتی همپیمانان 
اروپایی آن، از رفتار های ترامپ ناخرس��ند هستند 
و تنه��ا کاری که می توانند انجام دهند، ش��کیبایی 
است تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرا 

برسد و در این رقابت ترامپ شکست بخورد.
اما اکنون دونال��د ترامپ با یک بحران جدی روبرو 
اس��ت، آیا دولت او از این بحران جان س��الم به در 

خواهد برد؟
ویروس کرونا، همه کشور های دنیا ررا درگیر کرده 
اس��ت، تا جایی که بر همه امور زندگی مرردم تأثیر 

مستقیم گذاشته است.
 مهم ترین دغدغه و گرفتاری ش��یوع ویروس کرونا، 
تعطیلی بخش اقتصادی بیش��تر کشور های درگیر 
اس��ت؛ هر چه کش��ور ها صنعتی تر و پیش��رفته تر 
باش��ند، تأثیر تبع��ات وی��روس کرونا نی��ز در آن 

کشور ها بیشتر جلوه می کند.
درگی��ری بی��ش از ان��دازه کش��ور های صنعتی و 
پیشرفته با کووید ۱۹به خاطر همین ویژگی است؛ 
چرا که وابستگی شدید به اقتصاد صنعتی در شرایط 
کرونایی، باعث تعطیلی هر چه بیش��تر بخش های 
اقتصادی کش��ور های س��رمایه داری ش��ده است. 
آمریکا اکنون با بیش��ترین تلفات جانی و مبتالیان 
در صدر کش��ور های کرونا زده است؛ ناتوانی آمریکا 
در مه��ار و تحت اختیار ق��رار دادن ویروس کرونا، 

باعث نارضایتی در این کشور شده است.
تعداد کش��ته های باال، همراه با از دست دادن شغل 
بسیاری از مردم آمریکا، تعطیلی مراکز اقتصادی و 
صنعتی به گونه ای پیش رفته که اکنون نگرانی های 

زیادی را در این کشور ایجاد کرده است.
یک��ی از دالیلی که آمریکا مدام در حال وارد کردن 
اتهام به چین در ماجرای شیوع ویروس کروناست، 
این اس��ت که بتواند س��مت و س��وی انتقاد افکار 
عموم��ی داخل��ی را از روی خود ب��ردارد و چین را 
مقصر جلوه دهد.  این سیاس��ت در حالی پیگیری 
می ش��ود که ضعف و عدم مدیریت درست از سوی 
مس��ئوالن آمری��کا به وی��ژه دونالد ترام��پ، دلیل 

وخامت اوضاع کرونایی در آمریکاست.
باید توجه داش��ت که ترامپ اکنون در ماه های آخر 
دوره نخس��ت ریاس��ت جمهوری خود است و قصد 
دارد تا در دور دوم نیز به پیروزی برسد، اما شرایط 
به گونه ای اس��ت که باعث نگرانی ش��دید او ش��ده 

است؛ نگرانی از شکست!
رقی��ب او ج��و بایدن، با وج��ود اتهام��ات مختلفی 
همچون فساد جنسی، اما همچنان یک رقیب جدی 
برای ترامپ محسوب می شود؛ رقیبی، چون بایدن و 
ویروس��ی چون کرونا، دو مش��کل اساسی ترامپ در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری است که چند ماه دیگر 
فرا می رس��د. برخی تحلیلگران و کارشناسان اعتقاد 
دارن��د که این دو رقیب یعنی بای��دن و کرونا، توان 
شکست ترامپ را ندارند، چرا که او بازی های سیاسی 
را خوب اجرا می کند و می تواند در بزنگاه نتیجه را به 
س��ود خود تغییر دهد. اما برخی دیگر بر این عقیده 
هس��تند که وی��روس کرونا دونالد ترام��پ را زمین 
خواهد زد و پشت او را خاک خواهد مالید، حتی در 
درون آمریکا نیز هس��تند تحلیلگران و نخبگانی که 
اعتقاد دارند دوران ترامپ به پایان رسیده و این دوره 

چهار ساله نیز برای او زیاد بوده است!
قدر مس��لم، آنچه که در این شرایط دیده می شود، 
فرو ریختن ابهت آمریکاس��ت، نه فقط ترامپ، چرا 
که او رییس جمهور کش��وری اس��ت ک��ه خود را 
باصط��الح ابرقدرت جهان می دان��د، اما از مبارزه و 

مقابله با یک ویروس عاجز است.
اگرچه ویروس کرونا می تواند تغییرات زیادی را در 
جهان ایجاد کند و هر کشوری را با اتفاقاتی همراه 
س��ازد، اما تأثیر این ویروس بر کشور ها و حکومت 
هایی،چون آمریکا با سیس��تم لیبرال سرمایه داری 
بسیار سنگین تر و وخیم تر خواهد بود.باید همچنان 
در انتظار اتفاقات مهم��ی در جهان به ویژه آمریکا 

در شرایط کرونایی بود. میزان 

اخبار گزارش

بحری��ن دخت��ر خودم��ان بود، ب��ه هرکس می خواس��تیم 
ش��وهرش دادیم! این جمله را هویدا نخست وزیر وقت رژیم 

پهلوی درباره تجزیه بحرین گفته بود. 
۲4 اردیبهش��ت ماه ۱34۹ نمایندگان مجلس شورای ملی 
در دوره محمدرضا ش��اه پس از استماع گزارش نمایندگان 
سازمان ملل، به جدا شدن بحرین از ایران رای دادند و این 
جزیره نفت خیز و اس��تراتژیک که پیش از دوران اس��المی 
تحت حاکمیت ایران بود از کشور ما منفک شد و حاکمیت 
چند صد س��اله ایران بر اس��تان چهاردهم آن زمان پایان 

پذیرفت.
جزیره بحرین در خلیج فارس از پیش از ظهور اس��الم جزو 
قلم��رو ایران ب��ود اما در دوره حاکمان نابخ��رد قاجار و بنا 
به نفوذ بیش از پیش دولت انگلس��تان بر پایه قراردادهای 
منعقده در سال های ۱8۲۰ تا ۱8۹۲ که مستقیماً با حکام 
وقت بحرین انجام گرفته بود، به تدریج  براس��تراتژی  نفوذ 
خود در آنجا و حتی دیگر سرزمین های حوزه خلیج  فارس  
افزود و آنطور که بعدها مدعی شد از زمان قرارداد ۱8۲۰، 
دولت انگلستان، شیخ بحرین و به تبع آن حکومت آن دیار 
را  مستقل می ش��ناخته و نسبت به استقالل آن در تالش 
بود و پنهان و آش��کار ایفای نقش می ک��رد تا اینکه بتواند 
درراستای اهداف دراز مدت خود پایگاهی خاص و به واقع 

جهت حضور نظامی و جاسوسی در منطقه ایجاد کند.
ام��ا دولت ایران نس��بت به این دخال��ت خارجی مدعی و 
معترض ب��ود تا جایی که حتی در ماه نوامبر س��ال ۱۹۲7 
مس��اله بحرین را به جامعه ملل ارجاع داد، اما متاسفانه راه 
حلی در این مورد نه تنها به دست نیامد بلکه در پی آن بنا 
به توضیحات ذی��ل از مواضع خود صرف نظر کرده و آنچه 
را که می خواستند بی چون و چرا تقدیم کرد و منافع ملی 

ملت ایران زمین را به پشیزی فروخت .
پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید 
و به موجب آن دولت ایران موظف شد که نسبت به احقاق 
حقوق ای��ران در بحرین اقدام کن��د. همچنین دولت وقت 
در س��ال ۱۹57، بحرین را به عنوان استان چهاردهم ایران 
اعالم کرد و در س��ال ۱۹58 نیز از ش��یخ سلمان بن احمد 
الخلیفه ش��یخ بحرین خواست که وفاداری خود را به دولت 

ایران نشان دهد.
چنانچه در آن زمان دولت ایران در مورد حاکمیت خود بر 
بحرین چنین استدالل می کرد که: ۱ بحرین هرگز کشوری 
کاماًل مستقل نبوده و حاکمیت ایران بر این جزیره چندین 
قرن ادامه داش��ته است، به استثنای دوره کوتاهی از تاریخ 

که پرتغالی ها این جزیره را اشغال کردند.
۲.ایران هرگز حاکمیت خود را بر بحرین به قدرت دیگری 
واگ��ذاری نک��رده و حاکم بحرین را به عن��وان رئیس یک 
کش��ور به رسمیت نشناخته است.  3. یران حمایت بریتانیا 
را از بحری��ن به عنوان مداخل��ه در امور داخلی جزایر و در 

نتیجه در امور داخلی خود تلقی کرده است.
دولت وقت ایران در سال ۱۹57، بحرین را به عنوان استان 
چهاردهم ایران اعالم کرد و در س��ال ۱۹58 نیز از ش��یخ 
سلمان بن احمد الخلیفه شیخ بحرین خواست که وفاداری 

خود را به دولت ایران نشان دهد.
ام��ا مجل��س ش��ورای مل��ی در واکنش ب��ه ای��ن ادعاها 
عکس العملی نشان داد و در نطق  های پرشوری در اعتراض 
به سردمداران انگلیسی،  پیوندهای تاریخی ایران و بحرین 
را یادآور ش��دند که یکی از پرشور ترین این نطق  ها متعلق 
به ارسالن خلعتبری بود که در جلسه ۱3۲ مجلس نوزدهم 
شورای ملی )پنجشنبه ۲3 آبان ۱336( ایراد شد که بخش 

کوتاهی از آن بدین شرح است:
بحرین یکی از اس��تان  های ایران شناخته می  شود و هست 
و بحرین همیش��ه مال ایران بوده اس��ت. تاریخ قدیم ایران 
را که نگاه کنیم، می بینیم بحرین همیش��ه مال ایران بوده 
اس��ت. بنده می  خواهم اینجا حق  گزاری کنم از یک ایرانی 
ب��ا اطالع و وطن  پرس��ت به نام فری��دون آدمیت. عالوه بر 
واکنش های روز ۲3 آبان س��ال ۱336، 5 روز دیگر نیز در 
مجلس شورای ملی نطق ارزشمندی توسط آقای حشمتی، 
مع��اون وزیر دارایی مطرح  و الیح��ه ای را برای تصویب به 
مجلس برده بود که در حاش��یه آن سخنی در مورد مسائل 
مطرح ش��ده درباره اس��تان چهاردهم ای��ران یعنی بحرین 
گفت که "در س��ال ۱78۲ ایران بحرین را از دست داد و از 
آن به بعد حکومت مجمع الجزایر از طرف سلسله آل خلیفه 
اداره می ش��ود. از سال۱8۲۰ شیخ نش��ین بحرین یکی از 

مناطق تحت الحمایه بریتانیا بشمار می رود.
اما با افزایش فش��ار انگلیس، یک ماه بعد اردالن وزیر وقت 
امور خارجه در روز یکش��نبه ۱7 آذرماه ۱336 در مجلس 
حاضر می ش��ود و ضمن دفاع قانونی و مس��تند از مالکیت 

ای��ران بر بحرین، از موضع گیری انگلیس��ی ها ابراز تاس��ف 
می کند و می گوید: "بحرین بخشی از بدن ماست"

اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت ایران گفت: "ایجاد چیزی 
ب��ه نام فدراس��یون ام��ارات خلیج فارس با ش��رکت جزایر 

بحرین از دیدگاه ایران مطلقا قابل قبول نیست"
محمدرضا ش��اه هم اعالم کرد: ایجاد این فدراسیون چیزی 
جز ی��ک اقدام اس��تعماری و امپریالیس��تی و تالش برای 
بازگشت انگلیس به منطقه از در پشتی نیست. شاه هشدار 
داد ک��ه در صورت لزوم برای حفظ منافع تاریخی و حقوق 

سرزمینی خود، قدرتمندانه اقدام خواهد کرد.
اما این آخرین برخورد جدی و قدرتمندانه او بود. شاه پس 
از این سخنان با حمایت جدی عربستان، انگلستان و برخی 
دولت های دیگر از اس��تقالل بحرین مواجه ش��د، و منافع 

تاریخی و حقوق سرزمینی ایران را به فراموشی سپرد.
محمدرضا ش��اه یک بار اع��الم کرد ایجاد این فدراس��یون 
چیزی جز یک اقدام اس��تعماری و امپریالیس��تی و تالش 
برای بازگش��ت انگلیس به منطقه از در پش��تی نیس��ت." 
ام��ا این آخرین برخورد ج��دی و قدرتمندانه او در دفاع از 

بحرین بود.
قب��ل از جدایی بحرین از ای��ران، در طی تالش های دولت 
انگلس��تان ب��رای این جدائی، دنیس رایت س��فیر اس��بق 
انگلستان در ایران طی گزارش تلگرافی شماره ی 5۹۲، در 
تاری��خ دوم آپریل ۱۹68، به دولت متبوع اش صریحا اعالم 
کرده بود که شاه، تمایلی به استفاده از نیروی نظامی برای 
اشغال بحرین ندارد، ولی به مالحظه ی افکار عمومی مردم 
ایران نمی تواند از ادعای مالکیت بحرین بدون دس��ت یابی 

به امتیاز دیگری دست بردارد. 
س��رانجام تحت فشار انگلستان، ش��اه در سفری به هند در 
چهارده��م دی ۱347 در دهل��ی  نو اعالم ک��رد که  دولت 
شاهنش��اهی نمی خواه��د با اعم��ال زور بحرین را تصاحب 
کن��د، بلکه حاکمیت بحرین را به دلخواه اکثریت مردم، در 
یک همه  پرسی آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد می گذارد، 
تا اگر اکثریت مردم بحرین عالقه به ملحق  ش��دن به ایران 
داشتند، بحرین در حاکمیت ایران بماند و اگر خواستند از 

ایران تجزیه شوند، کشوری مستقل شوند.
اما با بسترس��ازی و هماهنگی های گس��ترده ایجاد ش��ده 
،همه پرسی فرمایشی، گزینشی و در عین حال نمایشی در 
بحرین با دخالت تمام و کمال انگلیس��ی ها در حالی انجام 
شد که در مقابل آن شاه نیز به نظر مردم و مجلس شورای 
ملی هی��چ اهمیتی نداد و با توجه ب��ه نقش تعیین کننده 
دنیس رایت ، مذاکرات جداسازی بحرین از ایران به نتیجه 

رسید و حاصلش برای دول مخاصم عاید شد.
اما ش��نیدن خاطرات سردمداران و رجال آن عصر خالی از 
لطف نمی باش��د. اسداهلل علم در زمینه مقاومت انگلیسی ها 
در پذیرش حق حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه می نویسد: 
جمعه ۲۲/3/4۹ عصری س��فیر انگلیس آمد... گفتم ش��ما 
دارید با ما بازی می کنید و این بخش��ودنی نیست. بر فرض 
که این جزایر ارزش اس��تراتژیکی نداش��ته باش��د با افکار 
عمومی مل��ت ایران که ما نمی توانیم ب��ازی کنیم. بحرین 
را بدهیم، جزایر را بدهیم، بعد از کجا که نوبت خوزس��تان 

نرسد و این برای رژیم خطرناک است.

با وجود همه این عجز و البه های دربار پهلوی، انگلیسی ها 
حاضر نمی ش��وند جزایر س��ه گانه را که آن هم جزء قطعی 
خ��اک ایران ب��ود، از کنترل خود خارج س��ازند؛ زیرا صرفاً 
دراین ص��ورت بود که آنان هم در جنوب خلیج فارس و هم 
در شمال آن می توانستند حاکمیت کم هزینه و استراتژیکی 
داش��ته باش��ند. در نهایت با طرح یک ترفند و فریبکاری، 
زمینه را برای یک حرکت تبلیغاتی دیگر فراهم س��اختند. 
علم در این بخش بسیار مرموز و خالصه گویی می کند که 
: »درباره ابوموسی، ایران و شارجه توافق کردند این جزیره 
را به دو نیم مس��اوی تقسیم کنند و بخش بی جمعیت آن 
به ایران تعلق یابد... از این گذشته مبلغی نیز برای تقدیر از 

شیخ شارجه به عنوان کمک، محرمانه به او پرداخت شد.
امیرخسرو افشار قائم مقام وزارت خارجه و مسئول مذاکره 
با دول��ت انگلس��تان، موضع گی��ری جدید ش��اه را نتیجه 
توصیه های رییس اینتلیجنت س��رویس انگلیس در تهران 
دانسته و این احتمال را مطرح کرده که شاید عقب نشینی 
بهت آور ش��اه در پ��ی توافق با دولت انگلس��تان در تثبیت 
مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب 

کوچک اتخاذ شده است.
شاه که در عمل ، دیگر یارای ایستادن در برابر انگلستان و 
وارد کردن نیروی نظامی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران 
را نداشت،درتاریخ ۲4 دی ۱348 در جمع کارکنان وزارت 
امور خارجه با تاکید بر تسلط ۱5۰ ساله انگلیس بر بحرین 
گفت: انگلیس این جزیره را به ایران پس نخواهد داد و من 

نمی توانم چون دن کیشوت رفتار کنم.
دنیس رایت در گزارشی به دولت متبوعش می نویسد: شاه، 
تمایلی به اس��تفاده از نیروی نظامی برای اش��غال بحرین 

ندارد
در خاطرات اسداهلل علم هم بخش هایی از توجیهات پیاپی 
ش��اه نقل شده است که : "اکثریت ساکنان آن جزیره عرب 
هستند و به زبان عربی سخن می گویند. به لحاظ اقتصادی 
مجمع الجزایر بحرین دیگر اهمیت ندارند، زیرا نفت آنجا که 

تمام شده و صید مروارید نیز صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین محمد رضا ش��اه اضافه کرده اس��ت که: "از نظر 
اهمیت استراتژیکی و سوق الجیشی با وجود تسلط ایران بر 
تنگه هرمز آن جزایر دیگر ارزش��ی ندارد، از جهت امنیتی 
هم حفظ آن س��رزمین پرهزینه و مستلزم استقرار یکی دو 

لشکر در آنجاست.
اس��داهلل علم در خاطرات خود چنین نوشته است: گوینده 
رادیو ایران خبر جدایی بحرین را چنان با افتخار خواند که 

گویی هم اکنون بحرین را فتح کرده ایم.
و آخری��ن توجی��ه محمدرضا پهل��وی برای ع��دم دفاع از 
تمامی��ت ارضی ایران، این اس��ت:  "من اهل این نیس��تم 
که ب��ه زور حضور لش��گرم ، یک جای��ی را ضمیمه خاک 
خود کنم.« این اظهارات ش��اه در حالی بیان ش��ده اس��ت 
که با وجود ادعای عراق درباره »ش��ط العرب«، توانس��ت با 
پشتیبانی جت های جنگنده نیروی هوایی، کشتی ابن سینا 
را از ارون��درود وارد خلیج فارس کند و مالکیت اروندرود را 

تثبیت و ضبط کند.
اردیبهش��ت ۱34۹، اس��تقالل بحرین در ش��ورای امنیتی 
س��ازمان ملل م��ورد تایید ق��رار گرفت. ۲4 اردیبهش��ت، 

مجلس ش��ورای ملی با مخالفت تنها 4 نماینده عضو حزب 
پان ایرانیست به رهبری محسن پزشک پور، جدایی بحرین 
را تایید کرد. در ۲8 اردیبهشت نیز با رأی همه 6۰ نماینده 
مجلس س��نا، آخرین گام برای جدا شدن استان چهاردهم 

ایران برداشته شد.
اس��داهلل علم در خاطرات خود چنین نوشته است: گوینده 
رادیو ایران خبر جدایی بحرین را چنان با افتخار خواند که 
گویی هم اکنون بحرین را فتح کرده ایم. در ماجرای بحرین 
هم انگلیس��ی ها به عنوان میانجی و با ژس��ت خیرخواهانه 
ظاهر می ش��وند. آنه��ا ظاهرا نقش میانجی ودوس��ت را به 
خود می گیرند و با محمدرض��ا پهلوی به بحث و گفت وگو 
می نش��ینند؛ در حالی که ه��دف آنها تنها و تنها کم کردن 
حض��ور و نفوذ ای��ران در خلیج فارس و آبه��ای آزاد بود تا 
در نهایت از لحاظ  کمی و کیفی س��اختارمنطقه ای ایران 
بکاهن��د. آنها با علم به اینکه بحری��ن متعلق به ملت ایران 
است، به عنوان میانجی وارد  شدند و بر خالف حقوق ملت 
ای��ران اقدام کرده و به نفع تجریه طلبان بحرینی وارد عمل 
ش��وند.  قصد داش��تند که جزایر ایرانی را یا بخرند،   و یا 
بتوانند- بخش هایی از خاک. بدین ترتیب بحرین با همین 
ژس��ت میانجی گری اروپایی ها و در راس آن انگلس��تان، از 

ایران جدا شد.
انگلیس��ی ها مس��ئله بحرین را به وضوح با طرح جزایر سه 
گانه گ��ره زدند و تهدیدات خود را بی��ش از پیش افزایش 
دادند. آن ها وانمود می کردند که اگر شاه با استقالل بحرین 
موافقت کند، در ع��وض از حمایت انگلیس برای نگهداری 

جزایر سه گانه برخوردار خواهد بود.
َعلَم در یاداداش��ت هایش می نویسد: س��فیر انگلیس امروز 
راغب ت��ر از مالقات قبلی بود که حل مس��اله بحرین را به 
پیشنهادهای مربوط به جزایر مرتبط سازد. خاطرنشان کرد 
که اگر ایران به تاسیس فدراسیون امارات عربی کمک کند، 
در ای��ن صورت ما خواهیم توانس��ت به دع��وت و از جانب 
فدراسیون ، جزایر را تصرف کنیم، بی آنکه ترس از واکنش 
عرب ها داشته باشیم. محمدرضا پهلوی در شهریورماه سال 
۱34۹ ب��ه روزنامه گاردین گفت: با توجه به این که ذخایر 
مروارید بحرین به پایان رس��یده است، بحرین از نظر ایران 
دیگر اهمیتی ندارد. هویدا نخست وزیر وقت هم گفت:  به 
هیچ کس مربوط نیس��ت. دخت��ر خودمان بود، به هر کس 

می خواستیم شوهرش دادیم.
ل��ذا محم��د رضا پهل��وی در اقدامی از پیش تعیین ش��ده 
اع��الم کرد که نظر نمایندگان س��ازمان ملل را در صورتی 
که با تایید ش��ورای امنیت سازمان ملل همراه باشد خواهد 
پذیرفت. بریتانیا نیز از پیش��نهاد اس��تقبال کرده و اوتانت 
دبیرکل سازمان ملل هیئتی را به ریاست ویتوریا گیچاردی 
را مأم��ور انجام ای��ن کار کرد. هیئت س��ازمان ملل بدون 
درنظر گرفتن خواس��ت عمومی مردم، با دستور انگلیس و 
آمریکا اعالم کرد که تقریبا تمام مردم بحرین خواهان یک 
حکومت کامال مستقل هستند و اکثریت بزرگی از آن ها آن 
را یک کشور عربی می دانند. این تصمیم بدون همه پرسی 
از مردم در شورای امنیت نیز به سادگی تایید شد و بحرین 
اس��تقالل خود را از ایران، در ۱4 اوت ۱۹7۱ اعالم کرد و 
حکومت ایران نیز اولین کش��وری بود که آن را به سادگی 

به رسمیت شناخت.
ای��ران بحرین را از دس��ت داد و ش��اه پس از کوشش��های 
بس��یاری در نهایت تنها موفق ش��د یک موافقتنامه درباره 
جزایر سه  گانه از سران انگلیس و قبایل عربی بگیرد که در 
این موافقتنامه از عبارت: اس��تفاده شده است که به معنای 
اشغال اس��ت. در واقع اعراب خلیج فارس موافقتنامه ای را 
امضا می کنند و می پذیرند که ایران جزایر سه گانه را اشغال 
کرده اس��ت و همین کلمه بعدها بهانه به دست اماراتی ها 
داده که ادعا کردند ایران این جزایر را اشغال کرده است و 

خواستار بازپس گیری آن گردند.
اما نتایج جدای��ی بحرین چه بود؟۱- افزایش نفوذ انگلیس 
در منطقه۲- خدشه بر غرور ملی3- از دست دادن مزایای 
اقتص��ادی، راهب��ردی بحری��ن و س��رانجام ای��ن تنش در 
بیست و دوم اردیبهش��ت ماه سال ۱34۹ شمسی شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد با صدور قطعنامه شماره ۲78، 
نظرخواهی فرستاده س��ازمان ملل از مردم بحرین را تأیید 
کرد و به این ترتیب، این کش��ور جزیره ای، مس��تقل اعالم 
ش��د که در پی آن و در ۲4 اردیبهش��ت س��ال ۱34۹، به 

تصویب مجلس شورای ملی رسید.
فرس��تاده س��ازمان ملل به بحرین، در م��دت دو هفته، از 
طریق گفتگو با س��ران قبایل و اف��راد صاحب نفوذ در این 
کش��ور، به این نتیجه رسیده بود که بحرین مستقل شود و 

بدین ترتیب پاره تن از وطن جدا شد. تسنیم 
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سالروز تجزیه بحرین

 روزی که محمدرضاشاه استان چهاردهم ایران 
را » شوهر« داد!

هیچ توافقی با واشنگتن صورت نگرفته است
س��فیر ایران در بغداد با بیان اینکه هیچ توافقی با واش��نگتن درباره تعیین 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق صورت نگرفته، گفت اعمال فشار آمریکا 

برای محروم کردن عراق از واردات منابع انرژی ایران، بی تاثیر است.
ایرج مسجدی تاکید کرد که هیچ توافقی با واشنگتن درخصوص تعیین 

مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق، صورت نگرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه دولت کاظمی از س��وی همه گروه های سیاس��ی 

مورد حمایت قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که به دنبال این مسئله عراق 
شاهد ثبات و امنیت باشد.

سفیر ایران در عراق افزود: به رغم تالش های فراوان آمریکا برای اعمال فشارعلیه 
عراق، واش��نگتن نمی تواند درخصوص تحریم علیه عراق که به آن اش��اره داشته 
اقدامی انجام دهد، به ویژه در ش��رایط کنونی بغداد به انرژی و برقی که از سوی 

ایران و با قیمت رقابتی دریافت می کند، نیازمند است. فارس 

از اقدامات واشنگتن علیه ایران تقدیر می کنیم
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در کنفرانس خبری مش��ترک با وزیر 
خارجه آمریکا از مواضع ضدایرانی دولت ترامپ از جمله خروج از برجام، 
ترور سپهبد سلیمانی و پیشبرد طرح تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو از ایران به عنوان مصیبت و گرفتاری بعدی 

یاد کرد و گفت: من از مواضع بس��یار عالی شما، )دونالد( ترامپ و دولت 
وی علیه ایران تقدیر می کنم که در وهله اول از توافق اش��تباه و خطرناک 

ای��ران )برجام( خارج ش��دید و دوم اینکه فرمانده تروریس��تی ایران )س��پهبد 
سلیمانی( را حذف کردید و سوم اینکه طرح تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
را که لحظه ای اقدامات تهاجمی خود علیه آمریکایی ها و اس��رائیلی ها و دیگران 
در منطق��ه متوقف نمی کند، پی��ش بردید و از این مواض��ع تقدیر می کنم و به 
گفت وگوه��ا برای چگونگی همکاری برای مب��ارزه، تقابل و پس زدن رفتارهای 

تهاجمی ایران در منطقه، سوریه و نقاط دیگر ادامه می دهیم. مهر 

مسکو از احتمال مذاکرات تسلیحاتی با ایران خبر داد
یکی از مقام های ارش��د وزارت خارجه مس��کو اع��الم کرد که احتماالً 
بعد از منقضی شدن تحریم های تس��لیحاتی سازمان ملل علیه ایران، 
مذاک��ره با این کش��ور را در خصوص عرضه س��الح های روس��ی آغاز 

خواهند کرد.
زمیر کابلوف از احتمال آغاز مذاکره با ایران برای عرضه تسلیحات روسیه  

بعد از لغو تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران 
در اکتب��ر ۲۰۲۰خب��ر داد. کابلوف در واکنش به اظه��ارات اخیر »کاظم جاللی« 
سفیر ایران در روسیه از احتمال آغاز مذاکره مقام های روس با ایران در خصوص 

عرضه تسلیحات مسکو به جمهوری اسالمی سخن به میان آورده است.
کاظم جاللی پیش از این گفته بود که ایران از شماری از کشورها، پیشنهاداتی را 
در زمینه عرضه تجهیزات نظامی و تسلیحات دریافت کرده و در صدد است گام های 

خاصی را بعد از لغو تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل بردارد. صداوسیما


