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واهمه سفرای انگلیس و روسیه تزاری از سازمان اطالعاتی امیرکبیر

گزارش تاریخی

ّ
اجنه درباغ زرگنده!
عملیات

چرا مصدق از فلسطینی ها
حمایت کرد؟

اسناد تاریخی

نامه رضاشاه برای روزولت
توهمیکه واقعی نشد!

هنگامی که متفقین در شهریور  1320وارد ایران
شدند و مانند سوزن روی بادکنک آمال و آرزوهای
پهلوی اول فــرود آمــدنــد ،رضــاشــاه هنوز گمان
میکرد که میتواند با تکیه بر بیگانگان ،بقای
سلطنت خود را تضمین کند؛ غافل از اینکه فقدان
مشروعیت عمومی در داخل و تمایل نداشتن به
بقای او در خارج ،راه فراری را برایش باقی نگذاشته
است .آنچه در ادامــه خواهید خواند ،متن نامه
رضاشاه برای فرانکلین روزولــت ،رئیسجمهور
وقت آمریکا و استدعا از او برای کمک به بقای رژیم
پهلوی در برابر حمله دو دولت متفق دیگر ،یعنی
شــوروی و انگلیس اســت .جالب اینجاست که
رضاشاه آنقدر در جریان مسائل سیاسی و وقایع
بینالمللی قرار نداشت که بداند ،آمریکا ،به عنوان
متحد انگلیس و شوروی ،بخشی از همان نیرویی
محسوب میشود که در حال اشغال ایران است.
آیا شاه واقع ًا از این موضوع ،بیاطالع بود؟ نگاهی
به نامه وی ،چنین برداشتی را القا میکند .این
سند تاریخی را مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
سیاسی منتشر کرده است .در ادامــه ،متن نامه
رضاشاه به روزولــت را مطالعه میکنید«:سوم
شهریور -۱۳۲۰حضرت فرانکلین .د .روزولت/
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا  -واشنگتن/
البته از حوادث اخیر ایران که قوای انگلیس و روس
بدون اخطار قبلی غفلت ًا از مرزهای این کشور عبور
و به تصرف نقاط و بمباران عده زیادی از شهرهای
باز و بیدفاع ایران مبادرت ورزیدهاند ،خاطر آن
حضرت آگاه گردیده است .عنوان سابق روس و
انگلیس ،نگرانی از وجود عده ای آلمانی در ایران
بود که اطمینان داده شد به زودی از این کشور
میروند .در این صورت ،هیچ جای نگرانی برای آن
ها باقی نمانده و به هیچ وجه بر من معلوم نیست به
چه علت به این اقدامات تجاوزکارانه متشبث شده
و بدون مالحظه شهرهای ما را بمباران می کنند.
در این موقع الزم میدانم به استناد اعالمیه آن
حضرت مبنی بر مساعدت و تقویت اصول عدالت
بین المللی و حفظ حقوق آزادی ملل ،از شما تقاضا
نمایم که به این قضیه که برای ایران پیش آمده و
یک کشور بی طرف و صلحجو را ،که هیچ منظوری
جز حفظ آسایش و اصالح امور داخلی خود ندارد،
دچار مصائب جنگ میسازد ،متوجه نموده ،با
اقدامات مؤثر نوع پرورانه خود در رفع این تجاوزات
مساعی الزم مبذول فرمایند .با امتنان از توجهات
خیرخواهانه آن حضرت احساسات صمیمانه خود
را تقدیم مینمایم».

▪سازمان مأموران مخفی امیرکبیر

امیرکبیر ،پس از به دست گرفتن اداره امور
ایران ،کوشید تا در ساختار اداری ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و امنیتی کشور ،تغییرات
و اصالحات اساسی ایجاد کند .او به خوبی بر
این اصل واقف بود که برای اداره کشور ،پیش
از هر چیز ،به اِشــراف اطالعاتی نیاز است تا
بتوان اقدامات الزم را برای انتظام امــور ،در
کمترین زمان و با بهترین کیفیت ممکن ،انجام
داد .بر همین اساس ،او تجربه سالهای وزارت
در تبریز را به کار گرفت و آن را با مشاهداتش
در سنپترزبورگ و ارزنــةالــروم درآمیخت و
بنیان سازمانی منسجم و مخفی را برای کسب
اخبار و فعالیتهای اطالعاتی گذاشت .به
نوشته اسماعیل رائین ،تشکیالت اطالعاتی
امیرکبیر که با عنوان شبکه «منهیان امیر»
شناخته میشد ،در ایاالت چنان رعبی ایجاد
کرده بود که هیچکس جرئت نداشت دست
از پا خطا کند .والیان همواره خود را معرض
دید خفیهنویسان امیرکبیر میدیدند .یکی از

عمارت زرگنده محل سابق سفارت روسیه تزاری

در تاریخ ایــران ،اغلب حمایتها از فلسطین و
مقابله با رژیم صهیونیستی ،توسط جریانهای
اسالمی یا جریان چپ بوده است ،اما مصدق با
وجود اختالف شدید با جریا نهای ذکرشده،
در زمینه حمایت از مــردم فلسطین و مقابله با
رژیم صهیونیستی ،رویکردی شبیه آن ها اتخاذ
کرد .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایــران ،موضوع فلسطین از آغــاز ،همواره برای
ایرانیان مسئلهای جدی و در خور توجه بوده
است؛ مسئلهای که نه فقط با امنیت ملی ما ،بلکه
به تعبیر محمدرضا تاجیک در کتاب «فلسطین از
نگاه ایرانی» ،با امنیت هستیشناختی ما تالزم
داشته و دارد .رویکرد دکتر محمد مصدق ،به
عنوان یکی از رجال مشهور تاریخ معاصر ایران
به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی ،چیزی
جدای از این رویه نبود .مواجهه دکتر مصدق
با مسئله فلسطین را در دو بخش میتوان مورد
توجه قرار داد :نخست مراوده شخصی و در ادامه
سیاسی وی با محمد امین الحسینی ،مفتی
فلسطینی و دوم ،رویکرد سیاسی و بوروکراتیک
ویدرتعطیلیکنسولگریایراندرسرزمینهای
اشغالی و فسخ شناسایی دوفــاکــتــوی رژیــم
صهیونیستی توسط ایران .باید توجه داشت که
در تمام این موارد ،حضور آیتا ...کاشانی در کنار
مصدق و توجه عامه مردم به اندیشهها و سخنان
او ،نقشی کلیدی و محوری داشــت .بنابراین،
آیـتا ...کاشانی در اتخاذ تصمیم دکتر مصدق
برای همسویی با ملت ایران در مسیر مخالفت با
رژیم صهیونیستی ،تأثیر جدی داشت .از سوی
دیگر ،توافقهایی بین دکتر مصدق و برخی از
کشورهای عربی بهوجود آمده بود که بر اساس
آن،نخستوزیرایرانبرآنشدتابافسخشناسایی
دوفاکتوی رژیم صهیونیستی ،از حمایتهای
کشورهای عربی در قبال موضوع نفت برخوردار
شود .این مسئله ،در آن زمان ،یکی از دغدغههای
مهم جهان عرب بود.

جواد نوائیان رودسری – سفیر با کالفگی،
چند بار سرش را خاراند! اص ً
ال امکان نداشت!
مگر میشد درهای اتاق محل کارش را ببندد،
اطــراف ساختمان سفارت در باغ زرگنده را
پیش از آغاز جلسه کنترل کند و چند ساعت
بعد ،وقتی به دیدار صدراعظم میرود ،همه
حرفهایی را که دیشب بر زبان راندهاست،
از زبــان میرزاتقیخان بشنود؟ چند بار زیر
لب غـ ّـر یــد :انگار عــوام راســت میگویند که
صدراعظم با اجنّه در ارتــبــاط اســت! سفیر
روسیه تزاری که کشورش ،پس از دو عهدنامه
گلستان و ترکمنچای ،خود را مالک و صاحب
ایران میدانست ،هاج و واج مانده بود و اص ً
ال
نمیفهمید که باید چه کند؟ از زمانی که
امیرکبیر ،صدراعظم شده بود ،یعنی درست از
روزی که ناصرالدینشاه  16ساله را از تبریز به
تهران آورده و بر تخت نشانده بودند ،کابوسی
مانند خوره به جان سفارتخانههای اروپایی
افــتــاده بــود؛ به خصوص سفارت انگلیس و
روسیه تزاری .امیر با تمام صدراعظمهای قبلی
فرق داشــت .قیافه خونسردش ،اص ً
ال نشانه
بیخیالی و ناآگاهی نبود؛ او عالوه بر دانشی
که داشــت ،دیپلماتی کارکشته به حساب
میآمد که به روسیه و عثمانی سفر کرده و طی
چند سال مذاکره برای انعقاد معاهده مرزی
ارزنــةالــروم با عثمانی ،تجارب ذ یقیمتی
اندوخته بود و حاال که به عنوان صدراعظم و
البته ،شوهر خواهر شاه ،همه کاره مملکت
محسوب میشد ،داشت با پنبه سر می ُبرید و
اعصاب سفرای متکبر روس و انگلیس را ُخرد
میکرد .اما ماجرای اطالع امیرکبیر از وقایع
درون سفارتخانهها ،از کجا آب میخورد؟

امیر با تمام صدراعظمهای
قبلی فرق داشت .قیافه
خونسردش ،اص ً
ال نشانه
بیخیالی و ناآگاهی نبود؛ او
عالوه بر دانشی که داشت،
دیپلماتی کارکشته به حساب
میآمد که تجارب ذیقیمتی
اندوخته بود و حاال به عنوان
صدراعظم ،داشت با پنبه سر
می ُبرید و اعصاب سفرای متکبر
روس و انگلیس را ُخرد میکرد
برجستهترین اقدامات این تشکیالت ،کشف
توطئه بابیها در تهران بود که میخواستند با
هدایت«مالعلیترشیزی»،یکیازپیروانبابو
البتهحمایتچندشاهزادهفراریساکنبغداد،
شیرازه حکومت را از هم بپاشانند و شاه جوان را
از اریکه قدرت فروکشند .اعتضادالسلطنه که
در آن زمان مسئولیت وزارت داخله را داشت
و باید امنیت را تأمین میکرد ،کوچک ترین
اطالعی از این اقدام نداشت؛ اما امیر ،به وسیله
مأموران مخفیاش ،هم توطئه را کشف کرد و
هم محل اختفای مالعلی ترشیزی را یافت و
به وزیر اطالع داد .دقیق ًا نظیر همین جریان،
در مورد سفارتخانههای خارجی ،به خصوص
سفارت روسیه تزاری و انگلیس ،برقرار بود.
امیر معتقد بــود که آتــش برخی از مشکالت
عدیده کشور ،از گور سفرای روس و انگلیس
بلند مـیشــود و کسب اطــاع از اقــدامــات و
نان شب است .بر
نقشههای آن ها ،واجبتر از ِ
همین اساس ،از هر فرصتی برای اجیر کردن

افرادیکهبتواننددرسفارتخانههافعالیتهای
اطالعاتی داشته باشند ،استفاده میکرد و
یکی از این اقدامات امنیتی موفقیتآمیز ،در
سفارت روسیه تزاری رقم خورد.
▪مأمور مخفی ایران در سفارتخانه تزار

پیرمردی ایرانی ،کارمند سفارت روسیه تزاری
و درواقع ،نایب غالمان سفارتخانه بود؛ البته
اینکه سفارتخانهها برای کاهش هزینهها ،از
کشور مقصد کارمند استخدامکنند ،طبیعی
است؛ اما غیر طبیعی این است که آن فرد ،به
واسطه نفوذ و قدرت سفارت ،خود را برتر از
هموطنانش بداند و سعی در جلب اعتماد تامه
کــارگــزاران دولتهای بیگانه داشته باشد.
اما پیرمرد کارمند سفارت روسیه تــزاری ،از
این جور افراد بود؛ با دماغ پرباد به کاخ آمد و
خواستار دیدار با صدراعظم شد؛ وقتی به او
گفتند که امیر فع ً
ال مشغول رسیدگی به امور
جاری مملکت است ،سر و صدا راه انداخت

که «من فرستاده سفیر روسیهام» و مأموران را
به باد ناسزا گرفت .امیر که با شنیدن صدای
پیرمرد بیرون آمده بود ،دستور داد به او سیلی
بزنند و در اتاق مجاور باغ حبسش کنند .پس
از پایان یافتن کارهای روزمره ،امیر که برای
هواخوری از مقابل اتاق محل زندانی شدن
پیرمرد میگذشت ،او را دید .کارمند سفارت
برخاست و تعظیم کــرد .امیر به او گفت :از
قیافهات پیداست که ایــرانــی و مسلمانی؛
خجالت نمیکشی نوکری اجنبی را میکنی؟
پیرمردشرححالخودراگفتکهشغلیجزاین
ندارد و برای معاشش ،به آن محتاج است .امیر
لختی اندیشید و سپس گفت :چقدر از سفارت
مواجب میگیری؟ پیرمرد گفت :ماهی دو
تومان! امیر گفت :من ماهانه پنج تومان به تو
میدهم ،اما به شرطی که برای مملکت خودت
کار کنی .پیرمرد پذیرفت و امیر به او گفت:
کجا سکونت داری؟ پاسخ داد :در بازار تهران!
امیر دوبــاره پرسید :فالن حاجی شالفروش
بازاری را میشناسی؟ پیرمرد گفت :بله ،اتفاق ًا
همسایه ماست! امیر لبخندی زد و ادامه داد:
از امروز اخبار سفارت را به همان حاجی بده
و حقوقت را هم از او بگیر ،نیازی نیست اینجا
نوش جانت! پیرمرد
بیایی؛ حقوق سفارت هم ِ
رفت و از آن روز به بعد ،اخبار سفارت ،هر روز
صبح ،کف دست امیرکبیر بود .بد نیست این
شرایط را با شرایط چند سال قبل از صدارت
میرزاتقیخان مقایسه کنیم؛ هنگامی که
حاجی میرز اآقاسی ،صدراعظم خرافاتی
محمدشاه ،در نامهای به وی نوشت«:کمترین
بنده خواسته تا عباسآباد بروم اما به واسطه
اینکه جناب وزیرمختار انگلیس تشریف
خواهند آورد ،نتوانستم بروم .نه بنده میمیرم
و نه آن ها دست میکشند  ...حاال جناب وزیر
مختار دولــت انگلیس ،منتظر این است که
یکی از نوکرهای متشخص در خانه شال و کاله
کرده ،برود عذر بخواهد که چرا دیر ُم ِ
لک ایران
را تصرف کردهاند[!]» هم او ،در نامه دیگری به
محمدشاه درباره نحوه تعامل سفرای روسیه
تزاری با خودش مینویسد«:در  9سال ،نهصد
هزار تومان پول مرا دولت روسیه برده ،عالوه
بر امــاک ای ــروان را ضبط کــرده ،عــاوه هر
وزیرمختار صدهزار نامربوط که به تو نتابی
نمیتوان گفت ،به من نوشته و گفتهاند[!]»
منابع:

حقوق بگیران انگلیس در ایران؛ اسماعیل
رائین؛ انتشارات جاویدان؛ 1373
امیرکبیر و ایران؛ فریدون آدمیت؛ انتشارات
خوارزمی؛ 1362
فتنه باب؛ علیقلیخان اعتضادالسلطنه؛ با
مقدمه :دکتر عبدالحسین نوائی؛ انتشارات
بابک؛ 1363

بریتانیا با تریاک چه بر سر چین آورد؟

آتشافیونانگلیسی درخرمن اژدهای زرد
رودســری – چین در آستانه قــرن نوزدهم،
کشوری ثروتمند با دولتی ضعیف بود .جمعیت
باالی این سرزمین ،طمع کمپانیهای تجاری
اروپایی و آمریکایی را برمیانگیخت .با این
حال ،مردم چین ،مردمی قناعتگر و سنتگرا
بودند و کمتر به کاالهای تجملی غربی توجه
نشان میدادند .در عوض ،چای و ادویه چینی،
در اروپــا طرفداران بسیاری داشت و به ویژه
انگلیسیها ،به چای وارداتــی از چین بسیار
عالق ه نشان میدادند؛ در واقع تجارت چای در
قرن نوزدهم ،یکی از مهم ترین و سودآورترین
تجارتها محسوب میشد .دولت استعماری
پول
انگلیس که نمیخواست چای چین را با ِ
نقره مبادله کند و درصدد بود با تعویض کاال،
سودبیشتریرابهخوداختصاصدهد،کوشید
تا در چین بــازاری بــرای کاالهای انگلیسی
بیابد؛ اما این کار فایدهای نداشت.
▪رونق سوداگری مرگ

درســت در همین زمــان بــود کــه ســوداگــری
مرگ در آسیا رونق گرفت .تریاک ،به عنوان
محصولی جدید و البته داروی ــی ،کاربردی
وسیع پیدا کرد و دامنه مصرف آن ،به افراد
سالم هم کشیده شد .پدیده اعتیاد به افیون
که تا پیش از آن در برخی نقاط آسیا و آن هم
به صورت محدود مشاهده میشد ،گسترش
یافت و عالقه به خرید این کاال ،انگلیسیهای
طماع را بــرای تمرکز روی تریاک به عنوان
ّ
کاالیی پرفروش ،برانگیخت .به این ترتیب،
کمپانیهای بــزرگ تجاری ،مانند کمپانی
ساسونها که تا چندی قبل در میانرودان و
سرزمینهای عثمانی در حال تکاپو بودند و به
دلیل رفتارهایشان ،ناچار به ترک این مناطق

شــدنــد و در بــرخــی بــنــادر
خلیج فــارس ،رحل اقامت
افکندند ،وارد سوداگری
مرگ شدند .با ورود آن ها
به این منطقه ،کشت تریاک
در هند ،ایران و افغانستان
تقویت شــد و حتی برخی
خاندانهای بازرگان ،مانند
داییهای سیدعلی محمد
باب که بعدها فتنه بابیه با
ادعــاهــای وی آغــاز شــد ،به
این تجارت پرسود پیوستند
و تا سال  ،1840تریاک 20
درصــد محصول صادراتی
ایــــران را شــامــل مـیشــد؛
محصولی که انگلیسیها
آن را میخریدند ،به هند
میبردند و پس از فــراوری
و بستهبندی ،بــه بندر «کــانــتــون» در چین
میفرستادند.
▪اپیدمی اعتیاد در چین

تریاک خیلی سریع در سراسر چین ،همهگیر
شد .میلیونها چینی به دام افیون افتادند و از
آنجا که تریاک فقط توسط تاجران انگلیسی
به چین وارد میشدُ ،برد اصلی در سوداگری
مرگ با عوامل تجاری استعمار پیر بود .آن ها
که نگران ذخایر نقره خودشان به خاطر خرید
چای و ادویــه بودند ،حاال میتوانستند روی
اقبال عمومی چینیها به تریاک حساب کنند.
دولــت چین خیلی دیــر متوجه ایــن سیاست
مــزورانــه و غیرانسانی شد و تصمیم گرفت
تجارت تریاک را در این کشور ممنوع کند؛

▪آغاز جنگ تریاک

اما نتوانست کــاری از پیش ببرد .بازرگانان
آمریکایی به انگلیسیها پیوسته بودند و بندر
کانتون ،بارانداز اصلی هزاران ُتن تریاک بود
که به صــورت روزانــه در چین توزیع میشد.
انگلیسیها با این روش ،بدون آنکه یک سکه
نقره بپردازند ،کشتیهای خود را پر از چای
و ادویــه میکردند و تجارت ســودآورشــان را
گسترش میدادند .در سال  ،1840چینیها
واردات تریاک را ممنوع اعــام کردند ،اما
قاچاق افیون همچنان ادامــه یافت .در این
سال« ،لین زی شو» ،مباشر سلطنتی ،مأمور
انهدام انبارهای تریاک کانتون شد و این کار
را با جسارت فــراوان انجام داد؛ آ نگونه که
امروزه او را به عنوان یکی از قهرمانان ملی چین
معرفی میکنند.

اما نیروی دریایی بریتانیا ،با همکاری آمریکا و
فرانسه ،بنادر چینیها را به توپ بست و جنگی
گسترده را به راه انداخت که در تاریخ به عنوان
جنگ اول تریاک شناخته میشود .این جنگ
دو سال طول کشید و در نهایت ،با شکست
چین و تن در دادن دولت این کشور به وارد
کردن تریاک و عرضه آن به چینیها ،به پایان
رسید .با این حال ،تجارت تریاک در برخی
نقاط چین ،همچنان ممنوع بود و بازرگانان
غربی برای حمل افیون به برخی ایالتهای
این کشور ،با مشکل روبهرو بودند؛ آن ها برای
رفع این محدودیت ،در سال  ،1856جنگی
تمام عیار در قسمتهای جنوبی چین به راه
انداختند؛ جنگی مهیب که چهار سال طول
کشید و در پایان ،امپراتوری کهن سال این
کشور را در هم کوبید؛ پس از این جنگ بود که
تجارت تریاک در چین قانونی شد و این کشور
تا نیمه نخست قرن بیستم ،در مسیر اضمحالل
قرار گرفت و حتی بخشهایی از آن به تصرف
ژاپنیها درآمد.

بازیگران تاریخ

شاپور ریپورتر
مرد مرموزدربارپهلوی
اسماعیلی  -یکی از
مرموزترین و در عین
حــــال ،مــعــروفتــریــن
عوامل فعال انگلیس،
ـران دوره پهلوی
در ای ـ ِ
دوم« ،شاپور جی» بود.
رد پــای او را مـیتــوان
در بسیاری از دخالتهای دولــت بریتانیا در
امــور داخلی ایـــران ،از جمله در کــودتــای 28
مـــرداد ســال  1332مشاهده ک ــرد« .شــاپــور
جی» که به «شاپور ریپورتر» نیز معروف است،
از خانواد های متمول و متعلق به پارسیان هند
بود که ظاهر ًا کیش زرتشتی داشــت« .حسین
فــردوســت» ،دوســت و ندیم محمدرضاپهلوی
و رئیس دفتر ویــژه اطالعات او ،در خاطراتش
مینویسد«:پدر شاپور(اردشیر جی) از بنیان
گــذاران فراماسونری در ایــران و همان کسی
بــود که رضــاخــان را پیدا کــرد و بــرای کودتا به
انگلیسیها پیشنهاد نمود« ».شاپور» در محافل
و جلسات مختلف ،با کسوت خبرنگار ،استاد
زبان انگلیسی و وابسته تجاری ظاهر میشد و
مسئولیت پیچید هترین عملیا تهای انگلیس
را در ایران ،برعهده داشت .او به دلیل خدمات
فراوانش به دولت انگلیس ،لقب ِ
«سر» را از ملکه
این کشور دریافت کرد« .فردوست» درباره وی
میافزاید«:شاپور جی بدون تردید برجستهترین
و مهم ترین مقام اطالعاتی انگلیس در رابطه
با ایران بود .او هیچگاه سمت و شغل خود را در
دستگاه انگلیسیها نگفت و بیشتر از ایرانی بودن
خودصحبتمیکرد.ولیروشناستکهاهمیت
و مقام شاپور جی ،به خاطر پست و ِس َمت نبود
بلکه به خاطر خصوصیات خود وی بود .من در
طول حیات خود کسی را ندیدهام که مانند شاپور
جی ،نزد انگلیسیها محترم و معتبر باشد ».طبق
نوشته «فردوست»« ،شاپور ریپورتر» با شبکهای
گسترده از طرفداران انگلیس در دربار پهلوی
ارتباط داشت که مهم ترین آن ها« ،اسدا ...علم»
بود« .شاپور» از این طریق ،بر سیاست گذاریهای
رژیم پهلوی تأثیر میگذاشت و ضمن همکاری
با سفارت آمریکا ،میکوشید تا خواستههای
بریتانیاییها در ایران ،محقق شود .با این حال،
اطالعات دقیقی درباره «شاپور» و اقدامات وی در
دست نیست .او پس از پیروزی انقالب اسالمی،
از ایــران گریخت ،امــا ضمن بازرسی از منزل
شخصی وی در تهران ،مدارکی به دست آمد که
گوشههایی از نقش وی را در برخی وقایع تاریخ
معاصر ایران ،مانند کودتای  28مرداد و فروش
گسترده تسلیحات نه چندان کاربردی انگلیسی
به شاه ،بازگو میکرد .این مدارک توسط «عبدا...
شهبازی» تدوین و در جلد دوم کتاب «ظهور و
سقوط سلطنت پهلوی» ،منتشر شد.

مکتوبات تاریخی

بررسی تمامیت ارضی ایران
دردوران پهلوی
جلد دوم کتاب ارزشمند
«تمامیت ارضی ایران در
دوران پهلوی :ابوموسی،
تنب بـــزرگ و کــوچــک»،
نوشته محمدعلی بهمنی،
دربرگیرنده بررسیهای
دقــیــق دربــــــاره مسئله
جدایی بحرین در دوره پهلوی ،به بهانه واگذاری
جزایر سهگانه خلیج فارس به ایران است .نویسنده
در این کتاب ،به تفصیل درباره حق قانونی ایران بر
این سه جزیره و همچنین ،بحرین سخن میگوید
و سپس ،با نگاهی کارشناسانه به ماجرای جدایی
بحرین ،رویکردهای رژیم پهلوی را در قبال مسئله
راهــبــردی تمامیت ارضـــی ،بــررســی میکند.
نویسنده ،افزون بر این ،با استفاده از اسناد و متون
تاریخی کهن ،به اثبات حق حاکمیت دیرینه ایران
بر این جزایر پرداخته و به برخی از ادعاهای گزاف
کشورهایکوچکحاشیهخلیجفارس،پاسخهای
درخور و مستند داده است .از مهم ترین جلوههای
این اثر ،ارائه اسنادی نویافته است که میتواند
مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد .این کتاب
که جلد دوم از مجموعه «تمامیت ارضی ایران در
دوران پهلوی» است ،توسط مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای سیاسی در  448صفحه به زیور طبع
آراسته شده است.

