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بيداری اسالمی، اسالم امریکایی 
و نقش عربستان وهابی در تحوالت سوریه و بحرین 

سعيد قربانی1
چکيده 

در طول تاريخ اس��ام پيوس��ته افراد و گروه هايی به وجود آمده اند كه در فهم اسام، 
گرايش به خشكی و جمود و تعصب داشته اند. اگرچه بر حسب شرايط تاريخی و اجتماعی 
و فرهنگی نفوذ و قدرت افرادی كه چنين تمايات و خواسته هايی داشته اند متنوع بوده، 
اما هميشه حضور داشته اند كه به رغم تفاوت هايی، وجه اشتراك آنها سنخيت روحی و 
روانی آنان است. آنها همگی به شدت ميل به تعصب و خشونت دارند. يكی از جريان هايی 
كه در سده های گذشته به نام اسام معرفی شده و در دنيای اسام ترويج داده شده و برای 
اشاعه آن در جوامع مس��لمانان هزينه های هنگفتی صرف گرديده است، همين جريان 
وهابيت می باشد. اين فرقه درصدد است كه به وسيله خش��ونت و ترور به اهداف دينی 
و سياسی خود دس��ت پيدا كند. وهابيت با اصول و مرامنامه خود در تحوالت و حوادث 
خاورميانه تأثير فوق العاده ای داش��ته است و با ترورها و خش��ونت های خود زمينه های 
حضور و فعاليت كش��ور های غربی را در منطقه خاورميانه فراهم س��اخته است. هدف 

1. دانشجوی دكترای مطالعات سياسی انقاب اسامی دانشگاه شاهد
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نگارنده در اين مقاله اين اس��ت كه ضمن تجزيه و تحليل ابعاد دينی- سياسی وهابيت، 
نقش فرقه وهابيت در بيداری اسامی  در دو كشور سوريه و بحرين را با استفاده از روش 
تحليلی- توصيفی مورد بررس��ی قرار دهد. اما سؤالی كه پژوهش درصدد آن است، اين 
كه، ابعاد دينی- سياسی وهابيت به چه صورتی است و اين فرقه در روند تحوالت سوريه 

و بحرين چه تأثيری را در بر داشته است؟ 
کليدواژه ه�ا: وهابيت، جنبش های اس��امی  معاص��ر، بيداری اس��امی، مطالعات 

منطقه ای، مطالعات جهان اسام، اسام سياسی. 

بيان مسئله 
در طول تاريخ همواره انسان هايی كژانديش و منحرف بوده اند كه برای ايصال به اهداف 
مادی و نفس��انی خود همواره اعتقادات و باورهای مردم ساده نگر را به بازی گرفته اند و 
گاه با سوءاستفاده از اين باورها، لطمه های غير قابل جبرانی را به جوامع بشری و تمدن 
انسانی وارد كرده اند. در جوامع اسامی  نيز اين عده با اس��تفاده از زور و گاهی با تزوير، 
احساس��ات پاك و بی آاليش مسلمانان را به باد س��خره گرفته و حتی سخنان بی پايه و 
اساس خود را با عنوان اسامی  به جای اسام ناب معرفی نموده تا به اهداف پست خود 
نائل ش��وند.1 يكی از اين گروه های انحراف��ی در حال حاضر جريان وهابيت می باش��د. 
جريان وهابيت در قرن دوازدهم هجری توسط محمدبن عبدالوهاب ظهور و بروز يافت؛ 
هر چند كه بنيان آن توس��ط ابن تيميه در قرن هش��تم پايه گذاری شده بود. محمدبن 
عبدالوهاب در ابتدا پس از طرح ديدگاه های خود با مخالفت جدی علما و مردم مواجه 
گش��ت؛ به طوری كه اولين رديه ها بر وی توسط خود اهل تس��نن نوشته شد، ولی بعد 
از اتحاد با محمدبن س��عود و تسلط بر عربس��تان و حجاز، روز به روز گسترش و قدرت 
يافت تا امروز كه از طرق مختلف و با بكارگيری امكانات مادی و معنوی اعم از آموزشی، 
پژوهشی، فن آوری، نفت و... و نيز حمايت استعمار، در حقيقت نقش اهرم مقابله با اسام 
ناب محمدی)ص( و انقاب اس��امی  ايران را به عهده دارد.2 اين گروه به پندار خويش، 
درصدد احيای سيره سلف صالح يعنی مس��لمانان صدر اسام بودند و مدعی شدند كه 
امت پيامبر)ص( را از انحراف و اشتباه به راه مس��تقيم برمی گردانند، آنان برای تحقق 
اهداف خود، می خواستند همه به سيره سلف صالح بازگردند؛ يعنی مانند آنان بينديشند 

1. آيت مظفری، »هم سويی وهابيت با صهيونيس��م در مقابله با انقاب اسامی ايران«، مربيان، 1389، ش37، 
ص41. 

2. مطهره حسنی سعدی، »شيوه های تبليغی وهابيت«، پيام، 1389، ش104، ص126. 
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و عمل كنند و از آنچه در دوره ه��ای پس از پيامبر 
و اصحاب بزرگش افزوده شده دوری گزينند.1 تنها 
نتيجه ای كه از مكت��ب وهابيت گرفته ش��ده يك 
چيز بيش نيس��ت و آن ايجاد اختاف در ميان يك 
ميليارد و اندی مسلمان است و لذا هر كجا كه مبلغ 
وهاب��ی گام می نهد، مردم آنجا را به دو دس��تگی و 
اختاف دچار می سازند و سرانجام وحدت كلمه را از 
دست می دهند و در مقابل دشمنان اسام، ضعيف 
و ناتوان می گردند. مثل وضعيتی كه در حال حاضر 
در منطقه خاورميانه است، به خصوص مناطقی كه 

به صورت پادشاهی اداره می شوند.2
ب��ا توجه ب��ه رويكرد رش��د و گس��ترش فزاينده 
اسام خواهی در سراس��ر دنيا و با توجه به بيداری 
اس��امی  منطقه، فرقه ضاله وهابي��ت اين فرصت 

طايی را غنيمت دانسته و عطش جامعه بشری را با تزريق اسام از نوع امريكايی برطرف 
كرده و در طی اين مسير، امكانات مادی و معنوی زيادی را به منظور تبليغ و ترويج اين 

فرقه به خدمت گرفته است. 
بيش از پنج سالی است كه بيداری اسامی، منطقه بسيار وسيعی از جهان عرب را در 
بر گرفته است. از اين ميان، منطقه خليج فارس به دليل ساختار سياسی متصلب و غير 
دموكراتيك و وجود ش��كاف های عميق اقتصادی و اجتماعی بستر مناسب و مساعدی 
برای بيداری اسامی  بوده است؛ اما موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك اين منطقه برای 
جهان غرب و هم سويی نظام حاكم در اين كشورها با غرب، سبب گرديده غربيان موج 
بيداری اسامی  را مديريت كنند و مانع س��رايت آن به اين منطقه حساس شوند. يكی 
ديگر از داليل اهمي��ت منطقه خليج فارس قرابت جغرافيايی آن با جمهوری اس��امی 
 ايران است. جهان غرب به داليل متعدد از دخالت مستقيم برای ممانعت از گسترش موج 
بيداری اسامی  به منطقه خليج فارس خودداری كرده است؛ لذا اين مأموريت به برخی از 
بازيگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی كه تمايات و توانايی های 

1. اكبر اسدعليزاده، »بررسی تطبيقی ايده ها و رفتارهای خوارج و وهابيت«، سراج منير، 1391، ش6، ص41. 
2. جعفر سبحانی، »وهابيت؛ آهنگ تفرقه و نفاق«، كام اسامی، 1389، ص18. 

رشد و گرایش جهانی به اسالم 
به خصوص مذهب اهل بيت و 
مطرح شدن شيعه به عنوان مذهبی 
جامع و کامل که دارای سيستم 
حکومتی و سياسی می باشد و 
توانسته در معادالت سياسی 
بين الملل خود را مطرح نماید، 
موجب شده که وهابيون آن را به 
عنوان تهدیدی جدی عليه خود 
تلقی کنند و در این راستا طرح 
اسالم هراسی و شيعه هراسی را با 
هدف تحریک احساسات مردم 
جهان از یک طرف و اهل سنت و 
متحد نمودن آنان عليه شيعه را از 

طرف دیگر مطرح نماید
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ويژه ای دارد.1 در پژوهش زير سعی بر آن شده اس��ت كه به نقش عربستان سعودی در 
فرآيند تحوالت در بحرين تحت عنوان بيداری اسامی  و تحوالت سوريه پرداخته شود.

از عربستان سلفی تا اسالم امریکایی 
ابن تيميه را پدر و مغز متفكر اس��ام س��لفی می دانند كه اولين بار زمينه های فكری 
شكل گيری فرقه های سلفی را فراهم كرد. ابن تيميه ابتدا خودش را حنبلی معرفی كرد، 
ولی پس از مدتی عقايد احمدبن حنبل را هم به اس��تهزا گرف��ت و خود، مبانی فكری و 
اعتقادی جديدی را بر پايه جسمانيت حق تعالی، حرمت توسل به انبيا و اولياء، حرمت 
رفتن به زيارت قبور، اصالت نداش��تن ش��فاعت و حرمت بنای قبور و س��اختن گنبد و 
گلدس��ته برای پيامبران و امامان و... ارايه كرد. در همان آغاز ش��كل گيری اين مبانی 
فكری، علمای اهل سنت قبل از علمای شيعه به پاخاس��تند و در برابر افكار ضد قرآنی 
وی قيام كردند و او را چندين بار به محاكمه كشانده، به زندان انداختند. ابن تيميه پس 
از دادن تعهد، از زندان آزاد شد و سرانجام در سال 728 هجری در زندان قلعه دمشق از 
دنيا رفت. چهار قرن گذشت تا دوران رو به افول دولت عثمانی فرا رسيد. استعمار غرب 
كه از دولت عثمانی ضربه س��نگينی خورده بود، كوشيد تا با تفرقه افكنی در كشورهای 
اسامی، توانايی مس��لمانان را از بين ببرد. در همين راستا، جاسوس انگليسی با تاش 
ويژه خود توانست محمدبن عبدالوهاب را تحريك و وارد عرصه فرهنگ ضد دين كند و 
از اينجا بود كه اقدامات تروريستی و خشونت آميز وهابيت بر ضد مسلمانان به خصوص 

شيعه شروع شد.
محمدبن عبدالوهاب كه در قرون اوليه تهاجمات غرب به جهان اس��ام می زيس��ت، 
چندان آش��نايی با ماهيت و عملك��رد نظام اس��تعماری غرب نداش��ت. از طرفی او در 
سرزمينی می زيست كه در آن زمان ارزش چندانی برای استعمار غرب نداشت و كمتر 
بهايی را برايش قائل بودند تا روی آن س��رمايه گذاری كنند و ب��ه همين دليل درصدد 
برنيامده بودند تا به گسترش نقشه های استعماری خود در آنجا بپردازند. تنها اهميتی 
كه در سال های قبل از جنگ جهانی اول يافت مسئله عرب نشين بودن اين منطقه بود كه 
برای تضعيف عثمانی مورد بهره برداری قرار گرفته بود. محمدبن عبدالوهاب برای نشر 
عقايد و گسترش افكار خود به شهرهای مختلف نجد و حجاز سفر كرد. در اكثر شهرها با 

1. ناصر پورحسن و عبدالمجيد سيفی، »عربستان و رويارويی هژمونيك با بيداری اسامی در حوزه خليج فارس 
)بررسی موردی: بحرين(، علوم سياسی، 1392، ش62، ص133. 
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عدم استقبال مردم و علما روبه رو شد. تنها منطقه ای كه 
وهابيت مورد پذيرش حاكم آنجا قرار گرفت، درعيه بود 
كه از جانب محمدبن سعود مورد حمايت قرار گرفت و 
بدين گونه انديشه مذهبی او به خدمت سياست آل سعود 
درآمد.1 و جاه طلب��ی و خوی تجاوزگری آل س��عود به 
طور طبيعی شيوخ بيابانگرد و وحش��ی اين قبيله را به 
سياست های انگليس در منطقه پيوند زد. سياستی كه 
در رأس اهداف آن فروپاشی امپراتوری عثمانی، سيطره 
بر منطقه استراتژيك غرب آس��يا و خليج فارس، ايجاد 
كمربند امنيتی دور هندوس��تان و افغانستان و تجزيه 

كشورهای اسامی  قرار داشت.
از بدو سيطره شيوخ آل سعود بر بخشی از شبه جزيره عرب و رسمی  شدن مذهب خشن 
وهابيت به عنوان دين رس��می  آل سعود نتايج دينی و سياس��ی مخربی بر جهان اسام 
تحميل شد كه تا به امروز تعاريف رسمی  غرب از اسام و سياست های اسام ستيزی و 
اسام هراسی در جهان را تغذيه می كند. مهمترين آثار سوء خيانت آل سعود به مكتب 

حيات بخش اسام را می توان در آثار زير مورد مطالعه قرار داد: 
1. ارايه تصوير خشن و بی منطق از اسالم 

وهابی ها سهم بزرگی در خشن و بی منطق جلوه دادن اسام بر جهانيان را داشته اند. 
مطالعه و تحقيق در تاريخ و پيدايش و عملكرد اين فرقه ضاله، اين ادعا را به روشنی ثابت 
می كند و اين امر بر كسی پوشيده نبوده است؛ كشتارها و قتل عام وحشتناك مسلمانان، 
مانند كش��تارهای هولناك در نجد، حجاز، عراق و... آنان با تربي��ت افراد ناآگاه و جاهل 
حمات تروريستی و انتحاری را گس��ترش دادند، به طوری كه هيچ جای دنيا از خطر 
تروريست و حمله انتحاری پرورش يافتگان وهابی در امان نيست. اينان مشكات بزرگی 

برای مسلمانان در پيش مردم جهان ايجاد كردند.2
2. مواضع تكفيری عليه مذاهب اسالمی به خصوص مذهب اهل بيت 

وهابيت از بدو پيدايش خود چماق تكفير را عليه تمامی  مذاهب اسامی  سنی و شيعه 
بر فرق پيروان اين مذاهب كوبيد و آت��ش فتنه و تفرقه در جهان اس��ام را دامن زد. با 

1. مسعودی مرادی، »حاكميت صعودی وهابيت فرقه ای و وهابيت سياسی«، دانشگاه انقاب، 1366، ش49، 
ص37. 

2. اكبر اسدعليزاده، همان، ص130. 

عربستان سعودی یکی از 
مهمترین دولت های منطقه 
خاورميانه است که در تمام 
سياست های استعماری غرب 
عليه مسلمانان هميشه در کنار 
دشمنان قسم خورده اسالم و 
مسلمانان قرار داشته و نقش 
زیادی در فرآیند تحکيم و 
تداوم حيات سياسی استعمار 

در جهان اسالم داشته است
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پيروزی انقاب اسامی  ايران در سال 1357 و حاكميت 
اس��ام ناب محم��دی)ص( در ايران بار ديگر دش��منی 
وهابيت با تشيع و انقاب و نظام برآمده از آن اوج گرفت 
و همچنان ادامه دارد. وهابيت و صهيونيسم در دشمنی 
عميق با تشيع، انقاب اسامی  و نظام جمهوری اسامی 
 ايران و همچنين جريان های مترقی و مبارز اهل س��نت 
هم سو هس��تند. آنان به واقع چون لبه های قيچی عمل 
می كنن��د؛ در ظاهر با هم متعارض به نظر می رس��ند اما 
در عمل، كش��ورهای س��نی مذهب خط مقدم مبارزه با 
اس��تعمار و ارتجاع و صهيونيسم، تشيع، اسام، انقاب و 

نظام جمهوری اسامی  ايران را هدف گرفته اند.1
3. کمك به رشد اسالم هراسی در جهان و شيعه هراسی در اسالم 

رشد و گرايش جهانی به اس��ام به خصوص مذهب اهل بيت و مطرح شدن شيعه به 
عنوان مذهبی جامع و كامل كه دارای سيستم حكومتی و سياسی می باشد و توانسته در 
معادالت سياسی بين الملل خود را مطرح نمايد، موجب شده كه وهابيون آن را به عنوان 
تهديدی جدی عليه خود تلقی و در اين راس��تا طرح اسام هراسی و شيعه هراسی را با 
هدف تحريك احساسات مردم جهان از يك طرف و اهل سنت و متحد نمودن آنان عليه 
شيعه را از طرف ديگر مطرح نمايد. ش��يخ محمد مغراوی از نويسندگان مشهور وهابی 
عربستان می گويد: باگسترش مذهب تشيع در ميان جوان های مشرق زمين، بيم آن را 

دارم كه اين فرهنگ در ميان جوان های مغرب زمين نيز گسترده شود. 
4. کمك به تداوم حضور استعمار در ميان مسلمانان 

عربس��تان س��عودی يكی از مهمترين دولت های منطقه خاورميانه است كه در تمام 
سياست های استعماری غرب عليه مسلمانان هميشه در كنار دشمنان قسم خورده اسام 
و مسلمانان قرار داشته و نقش زيادی در فرآيند تحكيم و تداوم حيات سياسی استعمار 

در جهان اسام داشته است. 
5. ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 

وهابيت برای رسيدن به اهداف خود از وسيله تفرقه ميان تشيع و اهل سنت به خوبی 
بهره می برند و تاش می كنند ميان شيعيان و برخی از گروه های اهل سنت كه در طول 

1. آيت مظفری، همان، ص85. 

از زمان آغاز  عربستان، 
حضور فعال امریکا در حوزه 
خليج فارس تا وقوع بيداری 
اسالمی، نقش های مختلفی 
را برای تثبيت هژمونی امریکا 
در خليج فارس ایفا کرده 
است. با وقوع جنبش بيداری 
اسالمی  ضرورت ایفای این 
نقش به مراتب بيشتر شده و 
در این دوره به دالیل متعدد 
نقش عربستان سعودی بسيار 

پررنگ تر است
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سال های متمادی زندگی مسالمت آميز با شيعيان داشته اند، تفرقه ايجاد كنند و سپس 
آنها را به گروه خودش��ان جذب كنند. با وجود اختاف مذاهب و عقايد ميان امت های 
اسامی  در طول تاريخ، مس��لمانان با انس و الفت و محبت در كنار يكديگر زيسته اند و 
مدارس و حوزه ها و جنبش های آزادی طلبانه سياسی را تأسيس كرده و در مناسبت های 
دينی امت اسامی  در كنار همديگر بوده اند، اما وهابيان امت را به تفرقه انداخته و رگه 
و ريشه آنان را از هم گسسته اند. آنان برخاف اين جريان عمومی  مسلمين و طبق ميل 

دشمنان، دست به اقدامات فتنه انگيزانه می زنند.1 
عربستان با تأسيس و حمايت از سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی و حمايت مادی 
و معنوی از آنها، سياست آنها را در جهت ترويج وهابيت و دور شدن مسلمانان از يكديگر 
تعريف كرده است و برخی از اين سازمان ها و نهادها را در خدمت اهداف استعماری غرب 

قرار می دهد. 
6. بهره برداری از اهرم های اقتصادی برای تضعيف جهان اسالم 

در عربستان س��عودی دالرهای نفتی به صورت فزاينده در جريان است و نيز هر ساله 
با ميزبانی حجاج و بازار فروش كاال درآمد عظيمی  را به دس��ت م��ی آورد. يكی ديگر از 
عرصه های فعاليت اقتصادی اين كشور، عضويت در صندوق های پول مثل صندوق اوپك 

برای توسعه بين المللی، صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی و... است.
از طرف ديگر عربس��تان سعودی به عنوان بزرگ ترين كش��ور وام دهنده جهان بعد از 
امريكا و نيز نخستين كشور از اين نظر ميان كشورهای عضو سازمان اوپك است. حاكمان 
عربستان با ارايه اين كمك ها ضمن نمايش قدرت اقتصادی خود، به جذب حكومت های 
كوچك و بعضاً فقير منطقه می پردازند2 و به جای اين كه اين توانايی را در اختيار جهان 
اسام قرار دهد از آن برای تثبيت سياست های استعماری غرب در جهان اسام و تحكيم 
پايه های رژيم صهيونيس��تی اس��تفاده می كند و آنها را به جنگ كش��ورهای انقابی و 

اسامی  منطقه می فرستد. 
7. مبارزه با ارزش های اسالمی  و انقالبی 

بر هيچ فرد آگاه به مسائل سياس��ی پوشيده نيست كه عربستان س��عودی به عنوان 
مركز وهابيت و پرورش دهنده تروريست هايی همچون القاعده و طالبان اين ايام نقش 
بازدارنده ای در مقابل بيداری اس��امی  ب��ازی می نمايند. حكام ري��اض كه خود ملعبه 

1. اكبر اسدعليزاده، همان، ص125. 
2. مطهره حسنی سعدی، همان، ص129. 
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دست امريكا و مجری سياست های آنان در منطقه خاورميانه شده اند به شدت در مقابل 
خيزش و انقاب های دول عربی موضع گيری نموده اند و با اتخاذ سياست های جانبدارانه 
از حاكمان فاس��د عرب آنها را مورد حمايت خود قرار داده اند. به م��وازات اين حمايت 
شاهزاده های سعودی از حاكمان فاسد عرب، مفتی های درباری آنان بيكار ننشسته اند 
و با صدور فتواهايی ضد اس��امی  هر گونه خيزش و انقابی را حرام اعام نموده اند. اين 
نقش مخرب عربستان سعودی چنان به مذاق رژيم صهيونيستی خوش آمده كه در يكی 
از روزنامه های آنها ضمن حمايت از حاكمان سعودی، عربستان را تنها كشوری معرفی 

نموده كه در مقابل بيداری اسامی  جبهه ای مخالف اتخاذ نموده است.1
عربستان، از زمان آغاز حضور فعال امريكا در حوزه خليج فارس تا وقوع بيداری اسامی، 
نقش های مختلفی را برای تثبيت هژمونی امريكا در خليج فارس ايفا كرده است. با وقوع 
جنبش بيداری اس��امی  ضرورت ايفای اين نقش به مراتب بيش��تر شده و در اين دوره 
به داليل متعدد نقش عربستان سعودی بسيار پررنگ تر است. موج بيداری اسامی  به 
علت مطابقت با هويت مردم جهان عرب از عمق بسيار فراوانی برخوردار است و تقريباً در 
تمامی  كشورهای محافظه كار و حامی  غرب در منطقه اثرگذار بوده است. موج تغيير كه از 
تونس در شمال آفريقا آغاز شده بود، در مدت كوتاهی تا سواحل خليج فارس كشيده شد. 
بيداری اسامی  بعد از سرنگونی بن علی در تونس، موجب سقوط رژيم حسنی مبارك 
شد. عربستان در اين وضعيت، با از ميان رفتن رقبای سنتی عرب، مناسب ترين گزينه 
برای غرب در نبرد هژمونيك جديد بود. مواضع عربستان در مواجهه با بيداری اسامی  را 
می توان در جنبه های مختلف بررسی كرد. عربستان از يك طرف تاش كرده نظام های 
محافظه كار عرب را از روند تغييرات محافظت كند. مواضع عربستان در اين زمينه از مصر 
تا بحرين را شامل می شود. از طرف ديگر، سعودی ها در موضعی متعارض در پی تغيير 
نظام های عربی ناهمسو با غرب بوده اند. مواضع عربستان در قبال سوريه از اين منظر در 
خور تحليل اس��ت.2 با توجه به اين رويكرد و جبهه گيری است كه به نقش عربستان در 

تحوالت بحرين و سوريه پرداخته می شود، كه از اين قرار می باشد: 

نقش عربستان در فرآیند تحوالت سوریه بعد از بيداری اسالمی 
عربستان در سوريه تاش می كند رويكرد تغيير رژيم را پيش ببرد كه با توجه به ابعاد و 

1. صالح احمدی، »نقش بازدارنده عربستان سعودی در بيداری اسامی«، 1391، رك:
http://smail141.blogfa.com/post/37

2. ناصر پورحسن و عبدالمجيد سيفی، همان، ص143. 
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اهميت منطقه ای و راهبردی سوريه و نوع روابط دولت 
بشار اسد و به خصوص جايگاه آن در محور مقاومت قابل 
تحليل اس��ت. می توان علت موضع تهاجمی  عربستان 
در ط��رح براندازی س��وريه را، شكس��ت در طرح های 
دخالت جويانه رياض در لبنان دانست و عربستان برای 
جبران اين شكست، در طرح براندازی نظام بشار اسد و 
حمله به بحرين مشاركت كرده است. پشتيبانی مالی 

و اختصاص دالرهای عربستان برای تهيه ساح و قاچاق اسلحه به داخل سوريه و ارايه 
راه كارهای عملياتی به افراد برجس��ته در ميان اعتراض كنندگان و مرتبط كردن آنها با 
رسانه های بين المللی و ايجاد فشار رسانه ای از طريق رسانه های تحت مالكيت آن كشور1 
يكی ديگر از راهكارهايی است كه عربستان در قبال س��وريه در پيش گرفت. اين كه با 
توجه به نفوذ وهابيت به رهبری عربستان سعودی در سال های اخير در سوريه، زمينه 
بروز اعتراض ها از سوی سنی های اين كش��ور تا حدودی فراهم شده است كه در همين 
زمينه نقش رس��انه های مغرض در تحريك اين افراد آش��كار می شود. دشمنان جريان 
مقاومت هم زمان با بيداری اسامی  در منطقه، از اين فرصت اس��تفاده كرده و با ايجاد 
فتنه در س��وريه قصد بر هم زدن نظام حاكم به رياست بشار اس��د را دارند. بهترين راه 
برای ايجاد فتنه، فرقه گرايی در اين كشور اس��ت. بيشتر جمعيت كشور سوريه )حدود 
65%( سنی مذهب هستند و برخی از آنان از سنی های افراطی بوده كه عمدتاً از عربستان 
تغذيه می شوند. از آنجايی كه هيئت حاكمه در اين كشور عمدتاً از علويون هستند و اين 
امر سال های متمادی است كه برای سنی ها ناخوشايند است، از اين رو دشمنان از اين 
راه وارد شده و دليل عمده دوستی سوريه با ايران و حزب اهلل را شيعه بودن آنان وانمود 
می كنند. از جمله كانال های ماهواره ای وابسته مانند صفا، الوصال، الخليجيه، اورينت و 
ساير كانال های ماهواره ای وابسته به غرب با تحريك احساسات مذهبی سنی ها زمينه 
را برای قيام عليه بشار اسد آماده می كنند.2 حكومت وهابی عربستان عاوه بر حمايت 
مالی و تسليحاتی از تروريست ها طی اين مدت برای در هم شكستن سد مقاومت عليه 
صهيونيسم، تكفيری ها را واداش��ته اس��ت تا با بمب گذاری، جوی از وحشت و ناآرامی 
 را در س��وريه به وجود آورد تا با خوش خدمتی به امريكا، غرب و صهيونيس��م و تجارت 

1. كامران كرمی، »بهار عربی و عربستان سعودی؛ آثار و واكنش ها«، مطالعات خاورميانه، 1390، ش3، ص94. 
2. رضا موسوی زاده و رضا رنجبر، »بررسی مقايسه ای رفتارهای دوگانه شورای امنيت در قبال تحوالت اخير ليبی 

و بحرين )2012-2011(، مطالعات انقاب اسامی، 1391، ش31. 

عربستان از یک طرف تالش 
کرده نظام های محافظه کار 
عرب را از روند تغييرات 
طرف  از  کند.  محافظت 
دیگر، سعودی ها در موضعی 
متعارض در پی تغيير نظام های 
عربی ناهمسو با غرب بوده اند
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اسلحه، زمينه را برای دخالت های اسراييل در منطقه 
و برافروختن آت��ش جنگ فراهم كن��د. دخالت های 
آل س��عود در سرنوش��ت مردم منطقه ب��ه همين جا 
ختم نمی ش��ود، بلكه دخالت های فك��ری، عقيدتی، 
فرهنگی و طرز رفتار آنها با ملت های انقابی و تمسخر 

انقاب های حق طلبانه آنها، مزيد بر علت شده است.
در رابطه با س��لفی های س��وريه بايد به اين مسئله 
اش��اره ش��ود كه آنها پيون��دی گس��ترده و عميق با 
اخوان المسلمين سوريه دارند. در اين بين از آنجايی 
كه سلفی ها نوعی وابس��تگی به وهابی های عربستان 
دارند، لذا بيشتر حلقه اتصالی بين وهابيون عربستان 
و سلفی های اردن و سوريه وجود دارد. در اين ميان از 
آنجا كه اخوان  المسلمين سوريه به عنوان ريشه دار ترين و قديمی ترين جنبش مبارزاتی 
اسامی  بعد از اخوان المسلمين مصر به  شمار می روند، لذا سلفی ها هم به موازات رشد 
اخوان المس��لمين در سوريه تشكيات خودش��ان را س��ازماندهی كرده اند.1 مأموريت 
سلفی ها در سوريه منحصر به گرفتن قدرت در سوريه نيس��ت، بلكه در كنار سرنگوني 
دولت علوي س��وريه قطع محور تهران-دمش��ق- بيروت و همچنين حذف حزب اهلل به 
عنوان جنبش شيعي مبارز در دستور كار آنان است؛ هدف هايي كه بخشي از سياست هاي 

استراتژيك عربستان است و رياض نيز به دنبال آن است.2
عربستان در مواجهه با بحران سوريه چندين بار از شورای امنيت، ناتو و امريكا خواست 
با حمله نظامی  به س��وريه ش��رايط را برای دگرگونی سياسی اين كش��ور آماده نمايد، 
عربس��تان هر كجا كه بتواند از طريق س��رازير كردن دالرهای نفت��ی و تحت مديريت 
مستقيم و افشاشده امريكا، جريانات را می خرد و يا از طريق اقدام دخالت گرايانه، اميد 

مردم آن سامان نسبت به آينده خود را كمرنگ می كند.3
به طور كلی، عربس��تان در راستای رس��يدن به اهداف خود از ساز و كارهای مختلفی 

1. قيس زعفرانی، »سلفی ها در حوادث سوريه و انتقام از علوی ها«، 1390، رك:
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid

2. »نقش گروه های تندرو در تحوالت سوريه«، 1390، رك:
 http://www.jahannews.com/vdcjmme8vuqeayz.fsfu.

www.farsnews.ir :3. سعداهلل زارعی، »امريكا و آتشكده وهابيون در رياض«، 1392، رك

مأموریت سلفی ها در سوریه 
منحصر به گرفتن قدرت 
در سوریه نيست، بلکه در 
کنار سرنگوني دولت علوي 
سوریه قطع محور تهران-

دمشق- بيروت و همچنين 
حذف حزب اهلل به عنوان 
جنبش شيعي مبارز در دستور 
کار آنان است؛ هدف هایي 
که بخشي از سياست هاي 

استراتژیک عربستان است



16
7

ه...
وري

ت س
وال

 تح
 در

بی
وها

ن 
ستا

 عرب
ش

و نق
ی 

كاي
مري

ام ا
، اس

می
سا

ی ا
دار

بي
94

يز 
 پاي

 4
ه 5

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

استفاده می كند كه از اين قرارند: 
1. حمايت های مالی و تسليحاتی از مخالفين نظام

2. تحريك اختافات قومی  و مذهبی در داخل سوريه
3. به كارگيری ابزارهای نرم افزاری و تبليغاتی و به راه انداختن جنگ روانی

4. عربس��تان نقش جديد و فعال خود را در س��اقط كردن نظام بش��ار اسد می بيند. 
عربستان، قطر و تركيه با حمايت و مسلح سازی گروه های تروريستی، موجب بسته شدن 
افق گفت و گو و حل مسالمت آميز بحران و وارد شدن خسارت مادی و تلفات انسانی به 

ملت سوريه شده اند.1 

دالیل اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان در قبال سوریه
از زمان شروع ناآرامی ها در سوريه، عربستان س��عودی يكی از اصلی ترين كشورهای 
حامی  ادامه بحران و كمك به معارضان س��وری بوده اس��ت. اين در حالی است كه در 
انقاب های صورت گرفته در تونس، ليبی و مصر، عربستان در ابتدا با احتياط بيشتری 
با اين موضوع برخورد كرد اما در رابطه با سوريه از همان ابتدا به موضع گيری پرداخت 
و بعد از آن نيز به كمك های مالی و نظامی  مخالفان بش��ار اسد پرداخت؛ داليل اين نوع 

جهت گيری عربستان در قبال سوريه را در موارد زير می توان جست وجو كرد: 
1. رقابت با ايران و تغيير موازنه در قدرت منطقه ای

يكی از اختافات عربستان با س��وريه، ريشه در نزديكی ايران و س��وريه دارد. آنچه از 
گذشته وجود داشته و امروز عربستان سعودی را در قبال سوريه بيش از پيش حساس 
كرده است، روابط حسنه و گسترده س��وريه با جمهوری اسامی  ايران در منطقه است. 
عربستان در سال های گذشته در چهارچوب رقابت ايران بر سر برتری منطقه ای به شدت 
از گسترش نفوذ ايران در عراق و لبنان و بحرين و تش��كيل آن چه هال شيعی ناميده 
می شود، نگران بود و تاش كرده است كه اين نفوذ را مهار كند، كه يكی از اين كاركردها 

اتخاذ موضع تهاجمی  در برابر سوريه بود. 
2. رقابت های منطقه ای و بين المللی عربستان و سوريه

اختافات منطقه ای و بين المللی عربستان و سوريه ريشه در روابط رقابت آميز بين اين 
دو كشور دارد. سوريه و عربستان طی چند دهه اخير در بس��ياری از مسائل منطقه ای 

1. اصغر جعفری ولدانی و س��يد علی نجات، »نقش قدرت های منطقه ای در بحران س��وريه )1390-1393(، 
مطالعات خاورميانه، 1392، ش4، ص162. 
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و بين المللی در جبهه متض��اد يكديگر بوده اند. در طی 
جنگ سرد، عربس��تان به يكی از س��تون های امنيتی 
خاورميانه در كنار بلوك غرب به رهبری امريكا تبديل 
شده بود. در همين شرايط سوريه منافع خود را دقيقاً 
در نقطه مقابل يعنی بلوك شرق تعريف كرد و براساس 
آن كوشيد تا روابط مستحكم خود با مسكو و كشورهای 
سوسياليس��تی را بي��ش از پيش تقويت كن��د. پس از 
فروپاشی شوروی هم اختافات عربستان و سوريه ادامه 
داشت و اين مس��ئله يكی ديگر از داليل موضع گيری 

تهاجمی  عربستان در قبال سوريه می باشد. 
3. اختالفات ايدئولوژيك

يكی از جلوه های تقابل عربستان در برابر سوريه به سياست های سوريه در منطقه برمی گردد. 
حكومت عربستان سعودی به طور كلی تاش كرده است تا از نظر هويتی و ايدئولوژيك نوعی 
بنيادگرايی سنی را در منطقه گسترش دهد. در واقع گسترش اسام وهابی و سركوب شيعيان 

بحرينی و حمايت از گروه های سلفی سوريه از اين موضع ناشی می شود.1 
4. حمايت سوريه از گروه مقاومت 

بحران س��وريه فرصت مغتنمی  را در اختيار س��عودی ها قرار داد تا برای برون رفت از 
چالش های موجود در رويكردهای عربی- غربی تاش كنند و تغيير رژيم را در س��وريه 
به پيش ببرند. از س��وی ديگر س��وريه همواره و به خصوص با مرگ حافظ اس��د و روی 
كار آمدن بشار اسد مس��تقانه تر از سياس��ت های غربی عمل نموده و از ديد عربستان 
سياست های راديكاليستی را به اجرا گذاشته و حمايت های آن از مقاومت و حزب اهلل در 
منطقه، مطلوب عربستان نبوده اس��ت و اين گامی  بود برای اتخاذ سياست تهاجمی  در 

برابر رژيم سوريه.2 
با توجه به اطاعاتی كه در متن ارايه شد و با توجه به اسناد، هدفی كه عربستان سعودی 
در كشور سوريه دنبال می كرد شكست رژيم بش��ار اسد و شكل گيری حكومتی بود كه 
تابع غرب و عربستان وهابی باشد تا منطقه برای حكومت پادشاهی سنتی چون عربستان 

تنگ نگردد و از آن طرف اهداف غرب در خاورميانه هر چه بهتر تأمين شود. 

1. همان، ص168. 
2. مصطفی محمدی، »تاش عربستان برای تغيير رژيم سوريه«، پيام انقاب، 1392، ش76، ص18. 

عربستان در سال های گذشته 
در چهارچوب رقابت ایران 
بر سر برتری منطقه ای به 
شدت از گسترش نفوذ ایران 
در عراق و لبنان و بحرین و 
تشکيل آن چه هالل شيعی 
ناميده می شود، نگران بود 
و تالش کرده است که این 
نفوذ را مهار کند، که یکی از 
این کارکردها اتخاذ موضع 
تهاجمی  در برابر سوریه بود
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نقش عربستان در قبال جریان بيداری اسالمی  بحرین 
با تحوالتی كه در تونس، مصر، يمن، بحرين، ليبی و سوريه رخ داد، ذهنيتی در منطقه 
مبنی بر آغاز تغيير و دگرگونی به وجود آمد و با خود موجی را همراه نمود كه بس��ياری 
از كشورهای منطقه را در كام خود فرو برد. موج تحوالت بهار عربی، عربستان سعودی 
را در محاصره دگرگونی هايی قرار داد كه همواره از بروز آنها در اطراف خويش بيمناك 
بود؛ تأثيراتی كه موجب سقوط متحدين، تضعيف جايگاه اين كشور و چالش مشروعيت 
گرديد و عربستان را بر آن داش��ت تا در دو جبهه به دگرگونی بپردازد: نخست در درون 
عربس��تان؛ و دوم در خارج و در همس��ايگی اين كشور و به طور مش��خص در بحرين و 
يمن. عربستان در تاش است تا از بروز تغييرات ش��ديدتر جلوگيری كند و مانع بر هم 
خوردن توازن منطقه ای و ثبات در حوزه های پيرامونی و افزايش نفوذ ايران در منطقه 
شود. اقداماتی كه عربستان در پی اين رويكردها از خود نش��ان داد، در قبال بحرين به 
مداخله نظامی  روی آورد و در قبال سوريه موضعی تهاجمی  را در پيش گرفت و در قبال 
ايران، به تبليغات عليه ايران و راه انداختن سياست موج ايران هراسی پرداخت.1 يكی از 
موضع گيری های عربستان، در قبال بيداری اس��امی  در بحرين بود كه تاشش بر اين 
بود تا حد مقدور جلوی تغييرات شديد در اين كشور را بگيرد كه در فرآيند بحث به آن 

پرداخته خواهد شد.
يكی ديگر از كشورهای حوزه خليج فارس كه در جريان بيداری اسامی  درگير شد و با 
اين درگيری عرصه را برای حكومت آل سعود تنگ تر كرد، كشور بحرين می باشد. بحرين 
يكی از كشورهايی است كه تحت تأثير شرايط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی و همچنين موج بيداری اس��امی- عربی در منطقه شمال آفريقا 
و خاورميانه، شاهد خيزش مردمی  است.2 تحوالت بحرين از 14فوريه2011 با الهام از 
خيزش های تونس و مصر و با تظاهرات ضد حكومتی در منامه آغاز گرديد. مخالفت های 
عظيم ضد حكومتی بيش از همه توسط شيعيان بحرينی كه اكثريت عظيم جمعيت اين 
كشور را تشكيل می دهند، در راس��تای انجام اصاحات سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
اساسی، در اين كشور برگزار شد، ولی اين تظاهرات با سركوب حكومت آل خليفه مواجه 
گرديد؛ به طوری كه پليس ضد ش��ورش در بحرين در پاسخ به اين اعتراضات دست به 

1. كامران كرمی، همان، ص80. 
2. شهروز ابراهيمی، محمدرضا صالحی و سيد مهدی پارسايی، »بررسی واكنش های امريكا و عربستان به خيزش 
مردمی در بحرين )2012-2011(«، تحقيقات سياسی و بين المللی دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرضا، 1391، 

ش10، ص111. 
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اقدامات خشونت بار زد.1 
بحرين يكی از مهمترين مناطقی است كه برای 
عربستان نقش حياتی دارد و وهابيت عربستان در 
تحوالت آن دخالت مس��تقيم نظامی  دارد. مردم 
كشور بحرين كه از بی  عدالتی و استبداد آل خليفه 
به س��توه آم��ده بودن��د، روز دوش��نبه 25بهمن 
1389ش/14فوريه 2011م را روز خشم، ناميدند 
و برای اعتراض به حكومت خودخوانده اين كشور 
به خيابان  ها آمدند. معترضان خواس��تار استعفای 
خليفه بن سلمان آل خليفه، نخست وزير و همچنين 
خواستار قانون اساس��ی جديد و حقوق برابر ميان 
شيعيان و س��نی  ها ش��دند. ش��يعيان بيش از هفتاد درصد جمعيت بحرين را تشكيل 
می  دهند، اما حكومت بحرين به ش��دت با آنها رفتار تبعيض  آمي��ز دارد. وقتی كه تمام 
مردم بحرين اعم از شيعه و سنی به ميدان لؤلؤ آمدند و حقوق اوليه و انسانی خويش را 
مطالبه كردند، عربستان حاكميت وهابيت را در بحرين در خطر ديد و برای جلوگيری 
از قدرت گرفتن اكثريت شيعه در بحرين وارد عمل شد. از طرفی امريكا نيز منافع خود 
را در خطر ديد و برای تثبيت پايگاه نظامی اش در بحرين، به عربستان سعودی متوسل 
 شد و همين امر انقاب مس��المت  آميز مردم بحرين را وارد مرحله دشوار و پيچيده  ای 
كرد. از آنجا كه ورود نيروهای كشوری به كش��ور ديگر قبل از هر چيز نيازمند توجيهی 
است تا مجامع حقوقی و مردم مس��لمان منطقه را اقناع كند تا با اين حركت به مقابله 
برنخيزند، بار ديگر رژيم آل  سعود به مفتی های سلفی متوسل شد و سلفيه تقليدی نيز به 
ايفای نقش خود يعنی مشروعيت بخشيدن به سياست  های ظالمانه آل  سعود پرداخت. 
رسانه  های سلفی شروع به تبليغ كردند و انقاب مردم بحرين را خروج بر حاكم مسلمان 
 خواندند و مسلمانان بحرين را به اين دليل، مهدورالدم دانستند. سلفيون سعی كرده  اند 
برای جلوگي��ری از حمايت ملت  های مس��لمان از مردم مظلوم بحري��ن، انقاب آنها را 
انقابی شيعی و ضد اهل سنت نشان دهند و برای اين منظور، يوسف قرضاوی، از علمای 
برجسته مصر، بيشترين كمك را به رسانه  های سلفيه كرد. او طی سخنانی ادعا كرد كه 
انقاب مردم بحرين انقابی مذهبی و گروهی است و قيام شيعه بر ضد اهل  سنت است، 

1. رضا موسی زاده و رضا رنجبر، همان، ص165. 

سوریه همواره و به خصوص 
با مرگ حافظ اسد و روی کار 
آمدن بشار اسد مستقالنه تر از 
سياست های غربی عمل نموده 
و از دید عربستان سياست های 
رادیکاليستی را به اجرا گذاشته 
و حمایت های آن از مقاومت 
و حزب اهلل در منطقه، مطلوب 
عربستان نبوده است و این 
گامی  بود برای اتخاذ سياست 

تهاجمی  در برابر رژیم سوریه
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نه يك انقاب مردمی. از سوی ديگر نظاميان وهابی سعودی و اماراتی نيز از اين فرصت 
استفاده كردند و در تاريخ دوشنبه 23اسفند1389 وارد كشور بحرين شده و به كشتار 
مردم مظلوم بحرين پرداختند. با نگاهی به جنايت هايی كه نيروهای عربستان سعودی و 
امارات در كشور بحرين مرتكب شده  اند، به  خوبی می توان دريافت كه منشأ اين جنايت ها 

همان تفكرات سلفيه تقليدی است كه به وهابيت معروف اند. 

علت حساسيت بيشتر عربستان در قبال بيداری اسالمی  بحرین
كش��ور بحرين به رغ��م مس��احت كوچك، ب��ه دلي��ل موقعي��ت مجمع الجزايری و 
سوق الجيشی خود، پايگاه پنجم نيروی دريايی اياالت متحده امريكا را نيز در خود جای 
داده است. لذا اين كشور در محاسبات نظامی  و راهبردی كاخ سفيد نيز جايگاه ويژه ای 
دارد. از طرف ديگر، تركيب جمعيتی آن كه اكثريت را اهل تش��يع تش��كيل می دهند، 
همواره حساس��يت هايی را برای كش��ورهای عربی حوزه جنوبی خليج فارس و به ويژه 
عربستان سعودی در بر داش��ته است؛ چرا كه اكثر س��اكنان منطقه الشرقيه عربستان 

سعودی، شيعه هستند.1

عملکرد عربستان در بحرین
1. دخالت مستقيم و سرکوب 

خان��دان س��لطنتی حاكم بر بحري��ن و متح��د نزديك به س��عودی، ب��رای مقابله با 
اعتراض هايی كه روز به روز گسترده تر می ش��د، درخواست كمك كرده بود. سعودی ها 
نيز برای سلطان نش��ين بحرين تانك و سرباز فرس��تادند. اين مداخله نظامی  عربستان 
در بحرين، با وجود قرار گرفتن در چهارچوب پيمان امنيتی كش��ورهای عضو ش��ورای 
همكاری خليج فارس، تصوير عربستان را در ميان افكار عمومی  منطقه مخدوش كرد.2 

2. تالش برای ادغام بحرين با خاک عربستان 
فاز دوم اقدامات عربس��تان در بحرين تاش اين بازيگر برای الح��اق بحرين به خاك 
خود است. اقدامی كه نشان می دهد عربستان به اقدامات سركوبگرانه در همسايگی اش 
بسنده نمی كند. نشانه های ابتدايی اين تصميم مقامات س��عودی را می توان از خرداد 
سال 1390 مشاهده كرد. در تاريخ 1خرداد1390 رسانه ها از دستور پادشاه عربستان 

1. مسعود رضائی و شهاب جهانيان، »انقاب بحرين، بيداری اسامی و علل ناكامی آن«، مطالعات انقاب اسامی، 
1393، ش36، ص188. 

2. كامران كرمی، همان، ص90. 
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به پادشاه بحرين برای تغيير نام و پرچم اين كشور خبر دادند كه تا االن با استقامت های 
مردمی  و گروه ها و احزاب چنين اتفاقی حاصل نشده است.1 

3. ساخت پل ارتباطی 
پلی به نام پل ملك فهد بين بحرين و عربستان كه بر روی دريای خليج فارس بنا نهاده 
شد، به طول 26 كيلومتر و عرض چهل متر، كه بحرين را به عربستان متصل می سازد. 
س��نگ بنای اوليه اين پل در 11نوامبر1982 بنا نهاده شد و در 26نوامبر1986 پس از 
چهار س��ال افتتاح گرديد. يك كمپانی هلندی اين پروژه يك ميليارد دالری را احداث 
كرد. به عقيده برخی محققان، تأمين امنيت حكومت بحرين اولين فايده  احداث اين پل 
است و تجاوز نيروهای نظامی  س��عوديه به خاك بحرين در تاريخ )23 اسفند 89( برای 

سركوب اعتراضات مردمی  14فوريه، نمونه بارز آن به   حساب می  آيد. 
4. تغيير بافت جمعيت 

در دهه اخير يكی از مسائل مهم سياسی كه شكايت مردم از حكومت را به دنبال داشته 
است، وارد كردن شهروند از كشورهای ديگر به بحرين بوده كه با مقاصد سياسی صورت 
گرفته اس��ت. اكثريت بافت جمعيتی بحرين را شيعيان تش��كيل می دهند و بر همين 
اساس، طبيعتاً حضور نماينده  های شيعه نيز در مجلس بيش��تر خواهد بود. همين امر 
حكومت آل خليفه را بر آن داشت تا از سال 2000 با اعطای تابعيت به شهروندان خارجی 
سنی و ترجيحاً وهابی عاوه بر تغيير بافت جمعيت كش��ور در جهت تقويت حاكميت 
آل خليفه، جبهه ای مردمی  را نيز در مقابل شيعيان بحرين ايجاد كند. به  همين منظور، 
در تاريخ 2002/5/6 حزب »جمعيه االصاله االساميه« در بحرين تأسيس شد و اعام 
موجوديت كرد. اين حزب از وهابی  های افراطی تش��كيل شده اس��ت و تاكنون نيز در 
مجلس بحرين و شوراها كرسی  هايی را كسب كرده است. البته اعطای تابعيت بحرينی 
به وهابی  ها از س��ال 2001 سرعت بيش��تری گرفت؛ به  طوری  كه در اسفندماه 1387 
بيش از بيست هزار نفر از مردم بحرين در اعتراض به اين رفتار حكومت، در غرب منامه 
دست به تظاهرات زدند و با صدور بيانيه  ای اقدامات غير قانونی دولت در اعطای تابعيت 
را با هدف تغيير بافت جمعيتی، گسستگی اجتماعی، ايجاد تفرقه و اختاف قبيله ای و 
تخريب آينده فرزندان ملت دانستند و خواستار توقف اين اقدامات و برخورد با عامان 

و متوليان اين امر شدند. 

1. سيد مهدی مدنی و حسين هواسی، »رفتارشناسی سياس��ت خارجی عربستان در قبال مصر و بحرين بعد از 
انقاب های عربی«، مطالعات انقاب اسامی، 1393، ش39، ص73. 
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5. ايجاد تفرقه ميان شيعيان و اهل  سنت
اختاف  افكنی از طرق مختل��ف بين مردم بحرين 
يكی از روش های معمول رژيم آل خليفه برای ثابت 
نگه  داش��تن پايه  های حكومتش محسوب می  شود. 
در س��ال  های اخير آل  خليفه به دام��ان وهابيت كه 
ابزار اصل��ی ايجاد تفرق��ه و فتنه بين امت اس��امی 
 اس��ت، چنگ زده و در همين جهت قدرت وهابيت 
را در بحرين افزايش داده اس��ت تا س��لفيه درباری، 
شكاف و جدايی بين مس��لمانان بحرين را برای اين 
رژيم خودخوانده تضمين كند. و قضيه لشكركش��ی 
عربس��تان به بحرين در ش��رايطی اتف��اق افتاد كه 
گروه های مختلف شيعه و سنی در خيابان های منامه 
شعار )نه ش��يعه نه س��نی فقط بحرين( و )سلميه، 

سلميه( س��ر داده بودند، نيروهای عربستان س��عودی و امارات در صبح گاه 14مارس 
با پرچم شورای همكاری خليج فارس در قالب )نيروهای س��پر شبه جزيره( به بحرين 

لشكركشی كردند.1 
6. ايجاد پايگاه نظامی 

در جريان انقاب مردم بحرين، رژيم آل خليفه به دو هزار سعودی در رده های نظامی  و 
امنيتی با هدف سركوب مردم بحرين تابعيت بحرينی داد. دادن تابعيت عمًا به  معنای 
احداث پايگاه نظامی  عربستان در خاك بحرين است.2 عربس��تان در بحرين با دخالت 
نظامی، دوره به نتيجه رسيدن انقاب مردم را طوالنی كرد و اين در حالی بود كه در بين 
كشورهای عربی، بحرينی ها بيشترين ميزان زمان حضور در صحنه را به ثبت رسانده اند. 
مردم در بحرين بيش از هر نقطه ديگری در جهان عرب روی مسالمت آميز بودن حركت 
اعتراضی خود تأكيد كرده و از توسل به خشونت به طور جدی پرهيز كرده اند؛ در حالی 
كه فش��ار ظالمانه ای كه رژيم بحرين به مردم اين كش��ور وارد می كند از هر جای ديگر 
بيشتر است. حضور گسترده و حداكثری مردم در خيابان ها جايی برای بقای آل خليفه 
باقی نمی گذارد اما حمايت همه جانبه و پر ش��دت عربس��تان و مخصوص��اً اعزام نيرو و 

1. شهروز ابراهيمی و ديگران، همان، ص129. 
2. احمد ربيعی فر، »سلفيه و امواج بيداری اسامی«، 1392، رك:

 http://www.emamat.ir/component/k2/item/2566.html

سلفيون سعی کرده  اند برای 
جلوگيری از حمایت ملت  های 
مسلمان از مردم مظلوم بحرین، 
انقالب آنها را انقالبی شيعی و 
ضد اهل سنت نشان دهند و برای 
این منظور، یوسف قرضاوی، از 
علمای برجسته مصر، بيشترین 
کمک را به رسانه  های سلفيه 
کرد. او طی سخنانی ادعا کرد 
که انقالب مردم بحرین انقالبی 
مذهبی و گروهی است و قيام 
شيعه بر ضد اهل  سنت است، نه 

یک انقالب مردمی
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تجهيزات نظامی  برای س��ركوب م��ردم بحرين، 
رژيم آل خليفه را به طور مصنوعی سرپا نگه  داشته 
اس��ت.1 به صورت كلی در رابطه با نقش عربستان 
در تحوالت بحرين بايد اين گون��ه مطرح كرد كه 
در س��طح داخلی هر گونه نا آرامی  برای عربستان 
خصوصاً در استان ش��رقی كه منطقه ای نفت خيز 
است ناخوشايند است. هر گونه نا آرامی  در بحرين 
می تواند در شيعيان كشور همسايه يعنی عربستان 
اثر گذاشته و آتش ناآرامی  را در اين منطقه و سپس 
سراسر عربستان شعله ور كند. به ويژه آنكه جامعه 
داخلی عربس��تان از انقاب های اخير منطقه بی تأثير نبود و عربستان به وسيله عوامل 
زودگذری چون پمپاژ پول نفت به اقتصاد و جيب مردم و اس��تفاده از روابط قبيله ای و 
نيز توسل به مشروعيت مذهبی برای حكومت خود، توانسته برای مدتی اين ناآرامی ها 
را سركوب كند. لذا اوج گيری و پيروزی مردم بحرين برای به دست  آوردن خواسته های 
مدنی شان می تواند عربستان را بار ديگر مشتعل كند. در گذشته نيز عربستان اين تجربه 
را داشته است. بعد از پيروزی انقاب اسامی  در ايران، شيعيان استان شرقی دست به 
تظاهرات خيابانی می زنند كه به شدت از سوی دولت مركزی سركوب می شوند. در نتيجه 

عربستان نمی خواهد شاهد تكرار تاريخ باشد.2
مهمترين داليل اهميت بحرين برای عربس��تان كه زمينه های دخالت عربستان را در 

آن كشور فراهم كرده، از اين قرار است:
1. بحرين از مهمترين كشورهای هم جوار عربستان است كه به شكل پادشاهی اداره 

می شود كه در صورت تحول در آن، عواقب بدی برای عربستان در پی خواهد داشت.
2. پيمان امنيتی با بحرين كه به حمايت عربستان از حاكميت فعلی اين كشور منجر 

شده است. 
3. اقليت شيعه عربستان كه ساكن مناطق نفت خيز اين كشور هستند، در هم جواری 
بحرين كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل می دهند، به سر می برند. اين مسئله 
نگرانی عربس��تان از امكان س��رايت جنبش های تحول خواهانه به آن كشور را افزايش 

1. سعداهلل زارعی، همان. 
2. فاطمه فهيمی، »عربستان و سركوب انقاب بحرين«، 1390، رك:

 http://www.irdc.ir/fa/content/14317/default.aspx

قدرت هاي استکباري که تعاليم 
حرکت آفرین  و  زندگي ساز 
اسالم را با منافع خویش در تضاد 
ينند و اتحاد روزافزون و  مي ب
تکوین قدرت سياسي مسلمانان 
جهان را سد و مانعي بزرگ در راه 
تحقق سياست هاي ضد انساني 
خود تلقي مي کنند، با تمام توان 
همه راه ها و روش هاي شيطاني 
را براي مقابله با اسالم و اتحاد و 
وحدت مسلمانان به کار مي گيرند
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می دهد.1
در انتهای اين بحث به اين شكل می توان مطرح كرد كه، عربستان بعد از انقاب های 
عربی كوشيد تا نظم نوين را ايجاد شده در پس اين انقاب ها را با توجه به منافع و عايق 
خود بازسازی كند. در واقع، مشاهده می شود كه عربستان می كوشد تا برخاف گذشته 
كه همواره تاش می كند تا نظم موجود حفظ شود، اين بار درصدد است كه نظم دوران 
گذار را بر اساس اهداف خويش تبيين كند. نظمی كه در يك سوی آن تأمين اهداف اين 

كشور و در سوی ديگر آن حفظ عناصر شكل دهنده به نظم سابق است.2 
با توجه به مطالبی كه به دس��ت آمد، نتيجه ای كه از بحث دخالت مستقيم عربستان 
سعودی در قبال بحرين می توان گرفت اين كه عربستان با شكل گيری بيداری اسامی  
در منطقه عرصه را برای خود تنگ تر ديد و كشور بحرين كه چسبيده به اوست در حال 
مردمی  شدن است و اين يعنی قدمی  نزديك تر شدن عربستان برای شكل گيری حكومتی 
مردمی. به همين دليل عربستان در پی چاره افتاد و با درخواست آل خليفه از عربستان 
برای ايجاد آرامش در كشورش، اين بهانه فراهم شد تا به صورت مستقيم در آن دخالت 

كند تا حكومتی بر مبنای مردم ساالری در آن شكل نگيرد. 

نتيجه گيری 
سلفی گری به عنوان جريانی ريشه دار و مهم در جهان عرب محسوب می شود كه سعی 
كرده است با پی ريزی قالب فكری منسجم و اتخاذ رويكردهای سياسی خاص، در سطح 
جهان اسام نفوذ و انتشار يابد. اين جريان توانست در عربستان سعودی نظام سياسی 
مبتنی بر تفكر سلفی گری را بنيان نهد و در س��اير كشورهای منطقه نيز گسترش پيدا 
كند. هر چند س��لفی ها خود به گروه های مختلف با برخی تفاوت ها تبديل شده اند و به 
خصوص سعودی ها سعی كرده اند تا خود را از سلفی های تكفيری و جهادی جدا كنند اما 
در تحوالت جديد جهان عرب، به عنوان يك جريان مهم و تا حد نسبتاً زيادی منسجم 
نقش آفرينی می كنند. بازيگران منطقه ای مانند عربستان سعودی و قطر، سعی دارند تا 
از جريانات بيداری اسامی  به عنوان ابزاری برای پيشبرد اهداف و منافع خود در جهان 

عرب استفاده كنند.
از صدر اسام تاكنون، دشمنان اسام با درك اهميت و منزلت امت اسامی كوشيده اند 

1. كامران كرمی، همان، ص91.
2. سيد مهدی مدنی و حسين هواسی، همان، ص65.
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با هر ترفند و بهان��ه ای گروه ها و جوامع اس��امی  را 
با يكديگر درگير س��ازند تا س��رمايه  های اقتصادی و 
انس��انی يكديگر را نابود كرده و از رش��د و توسعه در 
زمينه های علمی، اقتصادی، سياس��ی و... باز بمانند. 
آنان در اين مس��ير از حربه فرقه های انحرافی مانند 
وهابيت استفاده می كنند. قدرت هاي استكباري كه 
تعاليم زندگي س��از و حركت آفرين اسام را با منافع 
خويش در تضاد مي بينند و اتحاد روزافزون و تكوين 
قدرت سياسي مسلمانان جهان را سد و مانعي بزرگ 
در راه تحقق سياس��ت هاي ضد انس��اني خود تلقي 
مي كنند، با تمام توان همه راه ها و روش هاي شيطاني 
را براي مقابله با اس��ام و اتحاد و وحدت مس��لمانان به كار مي گيرند. يكي از حربه ها و 
روش هاي مقابله با اسام و رخنه در صفوف مس��لمانان تحريف حقايق دين و واژگونه 
كردن اهداف و مقاصد نهايي تعاليم مقدس اس��ام مي باشد. اين حربه و ترفند در قالب 
ساختن و پروردن فرقه هاي جديد براي قشرهايي از مسلمانان در مناطق و محدوده هاي 
مناسب و سپس ترويج و گسترش آن در جهان اسام چهره مي نمايد! )وهابيت( يكي از 
اين فرقه هاي ساختگي است كه با مهارت تمام توسط استعمار انگليس بنيان نهاده شد.

متأسفانه برخی از فرقه  ها به جای تعامل و گفت وگو و بهره گيری از منطق و استدالل، 
از شيوه ای غير منطقی و با خشونت اس��تفاده می كنند. اين روش ها برای آينده اسام و 
مسلمانان خطرآفرين می باشد؛ از اين رو بايد مس��لمانان افزون بر شناخت يكديگر، به 
دسيسه های دشمنان كه در پشت پرده پنهان شده و به اختاف افكنی مشغول اند، آگاه 
باشند. در اين جهت كتاب و نشريه و ماهواره و سايت های سازنده می تواند راهگشا باشد.

از جمله موضوعاتی كه در منطقه خليج فارس و امثالهم ش��كل گرفته و مايه ش��ادی 
دوستان و نگرانی دشمنان شده است، شكل گيری بيداری اسامی  است كه مبنای اين 
شكل گيری آرمان ها و ارزش های اسامی  می باشد. دوستان از اين جهت كه عمر حكومت 
ديكتاتورها و زورگويان به سر آمده و زمينه ای پيدا شده است برای شكل گيری حكومتی 
مردم ساالر كه مردم در آن تصميم گيرنده هستند، شادند و دشمنان، چون منافع آنها به 
مخاطره افتاده است ناراحت هستند؛ البته دشمنان خود به دو گروه هستند: يكی غرب 
كه به دنبال روزنه ای در خاورميانه است تا بتواند اس��تثمار كند و با شكل گيری چنين 

یکي از حربه ها و روش هاي 
مقابله با اسالم و رخنه در 
صفوف مسلمانان تحریف 
حقایق دین و واژگونه کردن 
اهداف و مقاصد نهایي تعاليم 
مقدس اسالم مي باشد. این 
حربه و ترفند در قالب ساختن 
و پروردن فرقه هاي جدید 
براي قشرهایي از مسلمانان در 
مناطق و محدوده هاي مناسب 
و سپس ترویج و گسترش آن 
در جهان اسالم چهره مي نماید! 
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حكومت هايی و سقوط دولت های طرفدار آنها، اين روزنه ها بسته شده و عرصه برای نفوذ 
آنها كمتر می شود؛ ولی دش��من دوم، همان دولت های منطقه ای به خصوص عربستان 
است كه با ش��كل گيری چنين حكومت هايی مخالفت می كند و تمام قدرت خود را به 
كار می گيرد تا از ش��كل گيری چنين حكومت هايی در منطق��ه جلوگيری كند، چون 
شكل گيری چنين حكومت هايی، عرصه را برای آن تنگ تر كرده و حتی زمينه را برای 

شكل گيری چنين حكومتی در خود آن فراهم می كند. 
جبهه گيری ديگر در برابر سوريه است كه دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای، بر عكس 
بحرين، درصدد سرنگونی رژيم آن هستند و می خواهند در كشور سوريه رژيمی  بر سر 
كار بيايد كه مخالف جمهوری اسامی  ايران و هم سو با منافع غرب و كشورهای شورای 
همكاری خليج فارس باشد و به همين دليل به هر راهی و به هر ابزاری متوسل می شوند 

تا اين خواسته حاصل گردد. 


