
سال نوزدهم    شماره 4229دیپلماسى4 پنجشنبه   5 اسفند 1400

ادامه از صفحه اول

 پیران ویسه
دو هفته شد اندر سخن شان درنگ/ بدان تا نباشد به 
بیداد جنگ / ز هر گونه گفتند و پیران شــنید/ گنه کارى 

آمد ز پیران پدید
پیران به ناگزیر ســوارى را نزد افراســیاب فرستاد که 
گودرز کشــوادگان با ســپاهی گران بر لب جیحون آمده 
اســت به خون خواهی، فرمان چیســت کــه گوش دل 
سوى سخن توســت. چون ساالر ترکان این پیام دریافت 
داشــت، سی هزار ســپاهی جنگاور شمشیرزن برگزید و 
به یارى پیران گســیل داشت و به پیران گفت: «شمشیر 
کین برگیر و زمیــن را از ایرانیان بپیراى. آن چنان زخمی 
بــر آنان زن که نه گودرز بمانــد، نه گیو و نه گرگین دیگر 
بر زین بنشــیند و نه رهام. دیگر از این همه کین خواهی 
خسته ام و مرا از ریختن خون ایرانیان دریغی نیست و این 
بار برآنم از ایوان خسرو گرد برآورم». پیران چون آن سپاه 
رزم آزموده یارى گر را بدید که همه به کردار گرگ، تشــنه 
بــه خون ایرانیان بودند، نیرو گرفــت و خرد را به کنارى 
نهاده، دل پرکینه گرداند و دل نیکش، رنگ جفا به خود 
گرفت و آتش رزم وجودش را گرمی بخشــید و در پاسخ 
گودرز، گیو را گفت: «برخیز و برو و به گودرز بگو چگونه 
این چنین زیاده خواهی می کنی، چگونه می توانی انتظار 
داشته باشی از خویشــان و یاران افراسیاب تو را گروگان 
فرســتم؛ از من می خواهی برادرى که روان روشــن من 
اســت و پهلوان برگزیده من، از خــود دور گردانیده، نزد 
خسرو فرستم؛ به ضمان. این درخواستی از خرد به دور 
است، مرا مرگ از چنان زندگی شیرین تر است که در اوج 
ساالرى، بندگی کنم و دیگر اینکه شاه من، افراسیاب مرا 
فرمان داده اســت تا بر ایرانیان بتازم و روزگارشان را تیره 
و تار گردانم». گیو چون این ســخنان بشنید، آزرده خاطر 
به نزد گودرز بازگشــت و همه پاســخ پیران را بداد و به 
گودرز گفت ابتدا پیران پذیرفت که تورانیان گنه کارند، اما 
چون سپاه شمشــیرزن تورانی به یارى اش رسید، چهره 
دگرگون کرد و کوس بر پشت پیل بست و بر آن است که 
در جنگ پیشدستی کند. گودرز چون سخنان گیو بشنید 
گفت: «پیران بر خود ستم کرده است، از آغاز می دانستم 
آن بدنهاد هرگز دل به ایران و ایرانی نمی بندد، لکن چون 
فرمان شاه چنین بود، فرمان گزاردم که در اجراى سخن 
شــاه گامی فرو نگذاشته باشم. همه مهر و دل پیران به 
تورانیان اســت و باید شاه از او پاك دست بشوید». پیران 
اکنون به پشتوانه سی هزار سپاهی یارى بخش افراسیاب 
از کنابد به ســوى مرزهاى ایران شتاب گرفت و آن چنان 
از سم ستوران بر آسمان گرد برآمد که چشمه خورشید، 
خوشــید و گودرز چون آگاه شــد که ســپاه پیران راهی 
ایران زمین شده، مرزها را درنوردیده و کوس برزد، از زیبد 
به هامون آمد و دو سپاه روباروى یکدیگر قرار گرفتند. دو 
سپاه به کردار کوهی از آهن می نمودند و آنگاه کرناى ها 

پرآوا گردید و کوه ها به جنبش آمدند.
چنین گفت با گیو پس پهلوان/ که پیران به ســیرى 
رسید از روان/ همین چشم داشتم زان بدنهاد /ولیکن به 
فرمان شاه جهان/ ببایست رفتن که چاره نبود/ دلش را 
کنون شهریار آزمود/ یکی داستان گفته بودم به شاه/ چو 
فرمود لشکرکشیدن به راه/ که دل را ز مهر کسی برگسل/ 

کجا نیستش با زبان راست دل

 مسخ کرونایی
یکی از کارهایی که می کند این است که بدبینمان کرده 
اســت؛ مثال اگر دقت کرده باشید از وقتی که همه کرونا 
گرفته ایم، به علت عوارض متعدد مغزی اش، به اشتباه 
احســاس می کنیم ســرعت اینترنت کم شده است. در 
همین صنف خودمان، همکاران عزیزی را می شناسم که 
یکی یکی به زندگی محترم خود پایان دادند. پزشــکانی 
کــه از چهره روزهای پایانی عمرشــان ابتدا برداشــت 
می شــود که دلخورنــد از آینده مبهــم، رنجدیده اند از 
همکار، بی اعتمادند به دوســت بی رحم، طرد شده اند 
از سیســتم درمان و رنجورند از بی ارزش شدن سال های 
عمرشان که بســان نازک آرای تن ســاقه گلی ، غریبانه 
به برشان می شــکند. ابتدا توهم می زنیم که به همین 
دالیل به زندگی خود پایان می دهند،  ولی بعدا مسئوالن 
بیمارستان می فهمند و می نویسند و می پراکنند که این 
هم عارضه کرونا بوده که باعث شــده حقایق شــیرین 
را کــج و معوج ببینند و آینده به این روشــنی را تاریک 

بپندارند.

 کارت ماشین و کارت سوخت  خودرو  پژو  پارس                
 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پالک ایران
 ۸۸ _ ۶۷۵ د ۴۷  و شماره موتور ۱۲۴۸۲۰۱۵۱۳۱ و 

 شماره شاسی ۸۲۸۱۷۱۲۴ به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری  پراید  صبا  جی . تی . ایکس به رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ۵۹ ب ۱۸۵ ایران ۸۴ شماره 

 S1412282929699 موتور ۰۰۴۶۶۴۶۳ و شماره شاسی 
 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  سواری  هاچ بک  پژو  
206TU3   به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به شماره 

 165A0003026 پالک ۱۹ ق ۷۲۹ ایران ۹۴  شماره موتور
و شماره شاسی NAAP03ED7EJ598160 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ خاکستری 
 متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پالک ایران

  ۳۳ _ ۳۶۴ د ۲۶ و شماره موتور ۱۳۰۸۵۰۲۲۰۷۶ 
 و شماره شاسی ۱۰۸۴۵۴۸۲ به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  جک S5-AT  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۲۳ _ ۷۶۹ ج ۲۷ و شماره 

موتور  Hfc4ga301dm0003613 و  شماره شاسی 
NAKSH7326MB187384 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ  مشکی متالیک 

مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۱ _ ۲۵۴ م ۸۸  و شماره 
موتور SQRE4T15C*ACMJ04994 و شماره شاسی 

NAGC1AB49M1003724 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو پژو 206TU5 رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۲ به شماره موتور 160B0067661 و 

 NAAP13FE3EJ463762 شماره شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی فرزند مهدی 
به شماره شناسنامه ۱۴۲۸ و کدملی ۴۸۴۹۳۴۷۳۸۱ صادره از جاپلق 

در مقطع کارشناسی رشته دبیری فیزیک صادره از واحد دانشگاه اراک با 
شماره ۱۰۲۶۵ / ۱۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه اراک واحد آموزش به نشانی 

اراک ، میدان بسیج ، بلوار کربال ،ارسال نماید .

برگ سبز خودرو   چری  ARRIZO 5   رنگ آبی متالیک 
مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۹۹ _ ۶۵۱ س ۶۴  و شماره 

موتور MVME4G15BABH006865 و شماره شاسی 
NATFCANH0H1006934 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 LX-EF7  برگ سبز و  فاکتور فروش کمپانی  خودرو  سمند
 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران

 ۲۱ _ ۷۵۳ ل ۴۱ و شماره موتور ۱۴۷۹۱۰۰۷۴۵۲ و شماره 
شاسی NAACR1HS4CF511529 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی فرزند مراد به شماره 
شناسنامه ۱۱۰۰۱۶۴۷۱۵ صادره از فالورجان در مقطع کاردانی رشته 

الکتروتکنیک صادره از واحد دانشگاهی سده لنجان با شماره ۶۷۳۸ و 
تاریخ ۰۶ / ۱۲ / ۹۳  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدر را به دانشگاه سده لنجان واحد لنجان به نشانی 
اصفهان-اتوبان ذوب آهن -سده لنجان-بلوار دانشجو-دانشگاه ازاد 

اسالمی واحد سده لنجان.رسال نمایید.

مدرک فارغ التحصیلی فرزند یحیی به شماره 
شناسنامه ۱۰۴۳۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
قضائی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۴۸۹۷ و 

تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۷۴  مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا می گردد 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  به نشانی 
تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش، میدان قائم، خیابان خندان، خیابان 

1سلماس ارسال نماید .
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یک قرن حوادث پرشمار سیاسی، تکانه های زیادی 
در ترسیم شــمایل سیاســت خارجی ایران داشته 
است. برخی از مهم ترین این تحوالت را در گفت وگو 
با فریدون مجلسی، دیپلمات باسابقه و تاریخ خوانده 

بررسی کردیم.

  فراینــد ملی شــدن صنعت نفت چــه تأثیر  �
متقابلــی بر اتفاقات سیاســت خارجــی ایران 

داشت؟
جریان ملی شدن نفت از پایان جنگ جهانی دوم 
و تبعید رضاشاه از کشــور تأثیر پذیرفت. رضاشاه با 
اتخاذ یک سیاســت قماری بــا تعصب از بی طرفی 
ایران دفاع می کرد ولی جانــب  آلمان را گرفته بود 
که منجــر به تبعیدش شــد و خیزش کســانی که 
در تمام مدت ســلطنت ۱۶ســاله او خشــم و کینه 
خود را فروخــورده بودنــد. یکی از برجســته ترین 
اینهــا دکتر مصدق بود که با تغییر ســلطنت قاجار 
و با آغاز ســلطنت پهلوی به مبــارزه پرداخت و در 
پایان کار هم مصدق پنجم تیر ۱۳۱۹ دســتگیر شــد 
و به بجنــورد تبعید و بعد از چند مــاه به ناچار در 
احمدآبــاد و تحت نظر، خانه نشــین شــد. بنابراین 
بر ایــن کینه ها افزوده شــد. بخشــی از این کینه ها 
خصوصــی بود و بهانه هایی مثل دشــمنی مصدق 
با تمدیــد قرارداد نفــت ایران و انگلیس داشــت. 
گرچه در قرارداد دارســی اصالحــات زیادی انجام 
شــده بود، ولی به خصوص تمدیــدش عالوه بر آن 
اتفاقــات قبلی، دلیل خوبی بــرای مبارزه بود. دلیل 
دوم افزایش سهم کشورهای همسایه، مثل بحرین، 
عربستان، شــرکت آرامکو و کشــورهای دیگر مثل 
ونزوئال و مکزیک در ســود نفت کشورهایشــان بود 
که به سمت ۵۰-۵۰ رســیده  بود. البته این اتفاقات 
در ســال آخر حکومت رضاشــاه رخ داده بود، ولی 
بهانه درســت و مناســبی بــود. ایرانی ها هم حق 
داشــتند وضعیت خودشــان را اصالح کنند. ضمنا 
خشــم عمومی بــه دالیــل گوناگــون مذهبی هم 
موجود بود؛ کشف حجاب، سربازگیری، مالیات دهی، 
پذیرش دختران به مــدارس و امثال اینها، در وضع 
اجتماعی سنتی آن روز ایران پدید آمده بود. مصدق 
به عنــوان مظهر مخالفت با رضاشــاه و رهبر تالش 

برای ســود منصفانه از نفت، یک جهش و جنبش 
بزرگ سیاســی پدید آورد و موفق شــد نفت را ملی 
کنــد و یکی، دو مــاه بعد در اردیبهشــت ۱۳۳۰ به 
نخست وزیری هم رســید. با نخست وزیری مصدق، 
وضعیت سیاسی جهان نسبت به ایران دچار تحول 
شــد. رهبری جهان در غرب به آمریکا سپرده شده 
بود و انگلیس دیگر قدرت اول نبود. در شــرق هم 
اســتالین بسیار قوی شــده  بود و شوروی برای خود 
اقتدار توســعه طلبانه ای داشــت و در کشــورهای 
مختلف هــم عمال شــعبه و نمایندگی بــرای این 
کار داشــت که در ایران حزب توده بــود. در چنین 
وضعیتی مصــدق با حمایــت آمریکا که با ســایر 
کشــورها قرارداد ۵۰-۵۰ منعقد کرده بود، توانست 
نفت را ملی و حتــی از انگلیس ها خلع ید کند. در 
این فاصله مشــکلی رخ داد که اقــدام جدی برای 
قانونی کــردن اقتصادی و حقوقــی ملی کردن نفت 
انجام نشــد و آن مســتلزم این بود که ترتیبی برای 
جبران غرامت صاحبان شرکت ملی شده داده شود. 
بزرگ ترین پاالیشــگاه جهان را ساخته بودند. شبکه 
خطوط لوله ای داشــتند. به اصطــالح نظام بندری 
و حمل ونقــل و اینها را داشــتند. در این کار بســیار 
تعلل شــد. آمریکایی هــا به هیچ وجه زیر بار ســود 
باالتر از ۵۰-۵۰ و اینکه ملی شدن به مصادره تبدیل 
شــود، نمی رفتند. مصادره برای دنیای سرمایه داری 
و آمریــکا امر بســیار خطیر و کفرآمیزی محســوب 
می شد. تدریجا آن سیاســت حمایتی که مصدق را 
در حد مجاز آن زمــان می پذیرفت، به نوعی رقابت 
و ســپس خصومت تبدیل شــد. انگلیس ها هم که 
تکلیفشان روشــن بود. بنابراین در آن زمان ناگهان 
بهره مندی از حمایت آمریکا در برابر انگلیس تبدیل 
شــد به حمایت آمریکا از انگلیس در مقابل موضع 
سرسختانه دکتر مصدق. انتظار می رفت ملی شدن 
نفت طی چند  ماه با قــراردادی منصفانه که مورد 
حمایت آن روز شــرکت های نفتــی جهان و دولت 
آمریکا هم بود، سر و ســامانی بگیرد، متأسفانه تا دو 
سال و نیم بعد بالتکلیف بود. بعد از دو سال و نیم 
مسائل داخلی ایران و حمایت های خارجی موجب 
برانداختن مصدق شــد و امضای کنسرســیومی بر 
پایه همان تقســیم منصفانــه ۵۰-۵۰. آن هم بعد 

از کمتر از ۲۰ ســال دولت ایران موفق شــد شرکت 
را عمال تحویل بگیرد و فقط برای چند ســالی بازار 
فروشــش باقی بماند. اما در ایــن فاصله یک دلیل 
براندازی مصدق، نزدیک شــدن سیاست های حزب 
توده از ضدیت با مصدق به حمایت از مصدق بود. 
این بیشتر موجب دشــواری کار او شد. موجب شد 
که نیروهای غربی به اســتقبال برکنــاری او رفتند. 
مقدماتش توسط افســرانی مهیا شد که خود دکتر 
مصدق برای تقویــت موضــع فرماندهی خودش 
برکنار کرده بود. همدســتی و توطئه همان ها ابتدا 
به قصد کودتا و پس از انحالل مجلس به اســتناد 
حکم برکناری و ابــالغ حکم و بحث هایی مثل این، 
آن عمل را با اعمــال زور در ۲۸ مرداد اجرائی کرد 
و ایران را وارد مسیر دیگری کرد که در دوران جنگ 
ســرد در بلوک غرب قرار گرفت. دولت شــوروی با 
نفوذ در ارتش ایران با تیمی بزرگ از بهترین افسران 
در کادر حزب توده، برنامه هایی برای آینده داشــت 
که شــاید مانند ادوارد بنش در چکســلواکی روزی 
مصدق را هم کنار می گذاشت و کشور را هم تحویل 
می گرفت، شکســت خورد و عامل تبلیغاتی شدید 
ضد نظام گذشــته ایران شــد و آن نظــام هم برای 
حفاظت از خودش کامال در سیستم حمایتی بلوک 

غرب قرار گرفت.

بــا قراردادهای نظامی و با واردشــدن در پیمان 
بغداد که بعدا به پیمان سنتو تبدیل شد، بعد از ۲۸ 
مرداد انگلیس و آمریکا با خشنودی از این اتفاق که 
از مقدماتش آگاه هم شــده بودند، اســتقبال کردند 
و شــوروی و بلوک شــرق و عناصر و عواملشان در 
داخل ایران، علیــه آن مبارزه ای را آغاز کردند. روی 
هم رفتــه می توان گفت در ۲۵ ســال بعــد از آن، 
نظام قبلی ایران سیاســت کامــال همراهی با غرب 
را در پیش گرفت و به اعتبار و حمایت و پشــتیبانی 
آنهــا و افزایش درآمد نفتی که به همان دلیل برای 
ایران حاصل می شــد، توانســت یک برنامه گسترده 
توسعه اقتصادی را پیش ببرد. اتفاقا سرعت همان 
توســعه اقتصــادی مشــکالتی را بر ســر راه رژیم 
گذشــته پدید آورد. جابه جایی های بزرگ جمعیتی 
را در ایــران ایجــاد کــرد و تحول بعدی بــه اعتبار 
اعتقادات این اکثریت جدید جمعیتی در ایران شــد 
کــه خواهان کناررفتن نظامی شــدند که با تجلیات 
مدرن گرایانه اش مخالف بودند و آن نوع مدرنیســم 
را برخالف سنت های خودشــان می دانستند. حتی 
گروهی از روشــنفکران داخلی هــم یا با موجی که 
پدید آمده بود، همسان شدند یا تحت تأثیر تبلیغات 
شوروی که از آن افکار حمایت می کرد، قرار گرفتند. 
در سیاست ایران نوعی بازگشت به خویشتن و نوعی 
غرب ســتیزی، تحت  عنوان مخالفــت با غرب زدگی 
پدیــد آمد. آن گــروه پرچم را به پیــش بردند؛ ولی 
حرکــت اصلی و پیاده نظام کف خیابان ها، کســانی 
بودند که انقالب را به راســتی پیــش بردند و تفکر 
ســنتی را بر مدرنیســم تحمیلی، به نوبه خودشان 
تحمیــل کردند و انقالب اســالمی را پدیــد آورند. 
تاکنــون هم با وجــود تحوالتی کــه در جامعه رخ 
داده، به خصوص توســعه سواد خواندن و نوشتن و 
توسعه ســواد اینترنتی که به آن افزوده شده است، 
کماکان ادامه دارد. طبیعتا همه چیز دنیا در تحول 
اســت و این امر هــم در درون خودش مدرنیســم 
دیگری را می پروراند کــه مباینت و تضادی با افکار 
اکثریت جامعه نداشته باشد. این تغییر بزرگ در ۴۰ 
سال بعد از انقالب اسالمی کامال حاکم بوده است. 

  اتفاق دیگــر خارجی که در صد ســال اخیر  �
مهم بوده، موضوع خروج بریتانیا از شرق سوئز و 
منطقه خلیج فارس بود که پس از آن، مذاکرات 
بر ســر بحرین و جزایر ســه گانه آغاز شد. زمینه 
سیاست داخلی این اتفاقات و تأثیر متقابلش در 

صحنه خارجی ایران چه بود؟
در دوران ۲۵ ســاله رژیم سابق، بعد از ۲۸ مرداد 
که ایران به تدریج توانســت نسبت به تجهیز ارتش 
خود اقدام کند، سیاســت هایی که برای همکاری با 
بلوک غرب داشت، مســتلزم این بود که از درگیری 
با آنها دوری کند و شــرایطی را ایجاد کند که بتواند 
جایگزین عملکرد کشــورهایی مثل انگلیس شــود. 
انگلیــس مایل بــود از هزینه ای که بعــد از جنگ 

جهانی دوم برایش ســنگین شــده بود، بکاهد و از 
منطقه برود؛ ولی نگران این بود که شــعارهایی که 
در ایران ضد آن زمان داده می شــد، خصوصا راجع 
به بحرین، شــرایطی را ایجاد کند که موجب شــود 
آنهــا در این منطقه باقی بمانند. مســئله بحرین در 
واقع ۲۵۰ ســال پیــش خاتمه پیدا کــرده بود و آن 
زمانی اســت که بحرین عمال از ایران جدا شده بود 
و دیگر هرگز ایران در آنجا هیچ گونه نفوذ سیاســی، 
اقتصادی و... نداشت؛ از روزی که عرب های عتوبی 
که از عربســتان به منطقه بزرگ بحریــن آمدند، از 
کویت تا سواحل شــرقی تا جزایر بحرین و قطر. کل 
اینها بحرین بزرگ بود. آنها که به این منطقه آمدند، 
رنگ بحرین بســیار عربی شــد و ایرانی االصل ها در 
آنجا تقریبا تبدیل اقلیت شــدند. تصور ایرانی ها این 
بود که چــون اکثریت جمعیــت بحرین عرب های 
شــیعه هســتند، احتماال تبعیت از ایران را ترجیح 
خواهند  داد. این احســاس خصوصــا بعد از اینکه 
در عربســتان سعودی تعرضاتی نسبت به مزارهای 
امامان شــیعه رخ داد و حکومــت وهابی روی کار 
آمد، تا حــدودی رنگ حقیقت هم بــه خود گرفته 
بود، امــا تحوالت بعــدی و ناسیونالیســم ناصری 
به عرب هــا نوعی هویت جدید فراتــر از اختالفات 
مذهبی و... بخشــیده بود. این شــرایطی ایجاد کرد 
که در آن زمان، با وجود عالیق و احساســات مردم 
کشور، آگاهی  قوی تر بر آن بود که امکان این وجود 
ندارد که ایران بتواند بعد از ۲۵۰ ســال با سیاست و 
آرامش و بدون مقاومت دیگران، بحرین عربی شده 
را اشــغال کند و به تصرف خــودش در بیاورد و این 
امر محالی شــناخته شد؛ به ویژه بدون از دست دادن 
آینده روابط خودش با کشــورهای عربی. بااین حال، 
یک مسئله مهم در اینجا وجود داشت و آن این بود 
که محمدرضاشــاه خودش بحریــن را طبق قانون 
اســتان چهاردهم اعالم کرده بود و به احساسات و 
امیــد مردم ایران دامن زده بود که گویا برنامه ای در 
دست اســت که بحرین متعلق به ایران شود. دلیل 
آن هــم این بود. اگر نگاه کنیــم، تاریخ تصویب این 
قانون، دو، ســه ســال بعد از ۲۸ مرداد بود. شاه که 
پس از پیروزی ۲۸ مرداد توانسته بود در عرصه های 
مختلف اقتصادی، سیاســی، اداری، بین المللی و... 
بــه موفقیت هایی دســت یابد، هرگز نتوانســت آن 
محبوبیت بــزرگ دکتر مصــدق را در نهضت ملی 
نفت به دســت بیاورد و مشــروعیت او هم در قبال 
مبارزه با آن محبوبیت همواره کم وبیش زیر ســؤال 
بود. او خواهان این بود که شاید بتواند به نوبه خود 
مانند مصدق موج ناسیونالیســتی بزرگی در مسئله 
بحرین ایجاد کند که بتواند آنچه را از لحاظ حیثیتی 
از دســت داده بود، به عنوان رهبر یک نهضت ملی 
در مســائل ارضی بازیابــد. در عمل قانون اســتان 

چهاردهم تصویب هم شد. 
ادامه در صفحه ۹

نگاهی به تأثیرات یک قرن اخیر سیاست بر دیپلماسی 
در گفت وگو با فریدون مجلسی

برادرکشی دیرین در منطقه 
قدرت ایران، ترکیه و کشورهای عربی می توانست رقیب اروپا و آمریکا باشد 


