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ماهيت شناسی جنبش سياسی شيعيان بحرين 

حميد نيكو1 

چكيده 
بحرين برای جمهوری اس��امی ايران تنها در حكم يك همس��ايه عادی نيست، بلكه 
اين كش��ور در ورود ايران به ترتيبات امنيتی، سياس��ی و فرهنگی كش��ورهای حاشيه 
خليج فارس نقش مهمی دارد. هويت ايرانی و ش��يعی مردم بحرين در كنار مؤلفه های 
ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك آن باعث شده است كه اين كشور در راهبردهای منطقه ای 
جمهوری اس��امی ايران همواره در كانون توجه قرار گيرد. البته س��اختار سياس��ی و 
رويكردهای بين المللی دولتمردان اين كش��ور در س��ال های پس از انقاب اسامی در 
تقابل يا ناهمس��ويی معناداری با اهداف راهبردی جمهوري اس��امي ايران قرار گرفته 
اس��ت. به همين جهت جمهوري اس��امي ايران از هر گونه تحوالت مردم ساالرانه كه 
مسلماً نتيجه آن به قدرت يابی شيعيان خواهد انجاميد، استقبال می كند. با اين رويكرد، 
ايران در تحوالت و اعتراضات مردمی بحرين مهم ترين كشور حامی انقابيون بود. اين 
امر باعث شد كه ساير بازيگران منطقه ای و بين المللی صحنه بحرين رويكرد تنش زايی 

1. دانشجوی كارشناسی ارشد روابط بين الملل و پژوهشگر خاورميانه 
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را در مقابل انقابيون و به تبع آن ايران به نمايش بگذارند. 

مقدمه
80درصد جميعت بحرين را شيعيان و مابقی جمعيت كنونی بحرين را سنی ها تشكيل 
می دهند كه خاندان آل خليف��ه و اعراب عتوبی از آن جمله اند. پ��س از پيروزی انقاب 
اسامی ش��يعيان بحرين راهپيمايی هايی را در حمايت از اين انقاب تدارك ديدند. در 
آذرماه سال 1360 دولت بحرين گروه هايی از شيعيان بحرين را به اتهام اقدام مسلحانه 
عليه حاكميت اين كشور دستگير كرد. از جمله اتهامات وارده، ديدن آموزش های نظامی 
در ايران نيز بود. ايران اين اتهام را رد كرد، اما بحرين س��فارت خود را در تهران تعطيل 
كرد و سطح روابط دو كشور به كاردار يك جانبه ايران تقليل يافت. در سال 1981 پيمان 
نظامی ش��ورای همكاری خليج فارس عمدتاً با هدف زير نظر داشتن تحركات ايران به 
ابتكار عربستان سعودی و با شركت دولت بحرين منعقد شد. با پايان جنگ ايران و عراق، 
روابط دو كشور رو به بهبود رفت. اما اين روابط بار ديگر با حمايت بحرين از ادعای امارات 
عربی متحده در مورد جزاير س��ه گانه ايران در خليج فارس رو به تيرگی گذاش��ت كه با 
دخالت سوريه مجدداً بهبود يافت. در سال 1375 نيز بروز كودتايی نافرجام در بحرين 

به ايران نسبت داده شد كه جمهوری اسامی ايران آن را رد كرد. 
به تدريج وجود محدوديت هاي سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي عليه شيعيان موجب 
نارضايتي گسترده در ميان آنها شد و در سال 1975 و با انحال مجمع ملي بحرين كه 
يك نهاد مشورتي بود اختافات به اوج خود رسيد و شيعيان مشاركت در روند سياسي 
بحرين را طي سه دهه به حالت تعليق درآوردند. در سال 1999 پس از روي كار آمدن 
شيخ حمدبن عيس��ي آل خليفه، او برخاف رويه پدرش در ابتدا با آزادي هزاران زنداني 
سياسي و اجازه به بازگش��ت تبعيدي ها اصاحاتي صورت داد و در نتيجه روزنامه هاي 
مخالف ، گروه هاي حقوق بشر و سازمان هاي غير دولتي ايجاد شدند. البته فعاليت احزاب 
سياسي در اين كشور همچنان ممنوع شد ، اما انجمن هاي سياسي  به عنوان جايگزين 
آنها اجازه فعاليت پيدا كردند. همچنين شيخ حمد به منظور بهبود فضاي سياسي تعهد 
كرد قانون اساس��ي جديدي را در بحرين تدوين كند و در س��ال 2002 مجوز فعاليت 
مجدد پارلمان را صادر كرد. به تدريج مشخص شد كه اين اصاحات ظاهري و به منظور 
كنترل اوضاع بحرين پس از مرگ پادشاه صورت گرفته است. در نتيجه گروه هاي شيعه 
به تحريم انتخابات و عدم مشاركت سياس��ي پرداختند. اما جمعيت وفاق ملي بحرين 
همچنان در فضاي سياس��ي باقي ماند. به رغم وجود اختاف نظر در ميان شيعيان در 
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مورد اين اق��دام و تمايل اكثريت 
آنها ب��ه پيوس��تن جمعيت وفاق 
به تحريم، اما اين حزب توانس��ت 
آراي چش��مگيري را در پارلمان 
به خ��ود اختصاص ده��د. به هر 
حال، در سال های 2002 و 2006 
انتخابات پارلمان��ی بحرين انجام 
ش��د و گروه هايی از اسام گرايان 
شيعه و سنی به آن راه يافتند. اما 

عمًا پارلمان در برابر دولت سنی اين كشور قدرتی جهت انجام اصاحات ندارد.
در ژانويه 2009، سياست های ضد شيعی حكومت و سركوب شيعيان، باعث تظاهرات 
120 هزار نفری شيعيان بحرين شد. به رغم آنكه اكثريت جمعيت بحرين شيعه هستند، 
اداره حكومت در دس��ت خاندان اهل س��نت آل خليفه اس��ت كه به انواع سياست های 
ضد شيعی پرداخته  اس��ت. به غير از تظاهرات قانونی س��ال های 1979 و 1980، ساير 
راهپيمايی های مردم بحرين، همواره به صحنه تقابل نيروهای مسلح اين كشور با مردم 
بدل شده  اس��ت. همچنين حكومت بحرين تاش می كند نسبت جمعيتی بحرين را به 
سوی سنيان و وهابيان سوق داده و شيعيان را در اقليت قرار دهد. به طوری كه عاوه بر 
برخوردهای شديد با علما و ش��يعيان، اقدام به دادن رواديد بحرينی شدن به گروه های 

وسيعی از سنيان و وهابيان ساير كشورها كرده  است. 
در پی اعتراضات سال 2011 در بحرين حكومت پادشاهی اين كشور، ايران را به دخالت 
در امور داخلی اين كشور و حمايت از معترضان متهم كرد. ايران نيز سركوب معترضان 
بحرينی توس��ط نيروهای امنيتی اين كشور و ارتش عربس��تان را محكوم كرد و چنين 
اتهامی را مردود و بهانه سركوب شديد معترضان بحرينی توصيف كرد. 14مارس2011 
عربس��تان س��عودی حدود هزار نيرو برای حمايت از رژيم بحرين به منظور س��ركوب 
معترضان شيعه اعزام كرد. مقامات سعودی و بحرينی به منظور توجيه مداخله و سركوب 
مردم بحرين اظهار داشتند كه نيروهای شورای همكاری خليج فارس به منظور كمك 
به حفاظت از بحرين در برابر تهديد ايران و جلوگيری از نفوذ اين كشور در سياست های 

داخلی بحرين مداخله كرده اند. 
اين مقاله ضمن تبيين پيشينه تاريخی بحرين و جايگاه شيعيان در اين كشور، تاش 

به رغم آنكه اكثريت جمعيت بحرين شيعه 
هستند، اداره حكومت در دست خاندان اهل 
سنت آل خليفه است كه به انواع سياست های ضد 
شيعی پرداخته  است. همچنين حكومت بحرين 
تالش می كند نسبت جمعيتی بحرين را به سوی 
سنيان و وهابيان سوق داده و شيعيان را در اقليت 
قرار دهد. به طوری كه عالوه بر برخوردهای 
شديد با علما و شيعيان، اقدام به دادن رواديد 
بحرينی شدن به گروه های وسيعی از سنيان و 

وهابيان ساير كشورها كرده  است
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دارد به بررسی بازيگران داخلی و خارجی صحنه تحوالت بحرين پس از خيزش  شيعيان 
اين كشور بپردازد. 

پيشينه تاریخی بحرین
بحرين از جمله مناطقی بود كه ساكنان آن در ابتدای ظهور اسام مسلمان شدند. از 
نخستين واليان رسول  اهلل)ص(، ابان بن سعيد، در دوستی با علی بن ابی طالب)ع( شهره 
بود. اين عامل نقش مؤثری در گسترش تش��يع در ميان مردم بحرين داشته است.1 از 
آن زمان تاكنون، شيعيان و علمای شيعه بحرين همواره با مراكز تشيع در ايران و عراق 
مرتبط بوده اند و معموالً در مسائل فقهی و مذهبی با حوزه های علميه ارتباط تنگاتنگ 
داشته اند. به همين دليل، تفاوت عقيدتی چندانی ميان شيعيان بحرين با شيعيان ساير 

كشورها ديده نمی شود. 
بحرين تا سال 1783 ميادی تحت حكومت خاندان های مختلف شيعه، سنی، ايرانی و 
عرب بوده و به طور مداوم دست به دست می شده است. در سال 1783 خاندان آل خليفه 
بنی عتبه از سواحل غربی قطر وارد بحرين ش��دند. اتحاد درون قبيله ای و انسجام آنها و 
نيز كمك قبايل »الصباح« سنی مذهب، باعث شد كه آنها بر ساير قبايل و مدعيان غلبه 

كنند و بر كل بحرين حاكم شوند.2 
با گذشت اندك زمانی از حاكميت اين خاندان، توسعه طلبی های سلطان بن احمد، امير 
بحرين، خش��م حاكمان محلی عمان را برانگيخت. از اين رو، به بحرين حمله كرد و آن 
را تصرف كرد. خاندان آل خليفه به عربس��تان گريختند و به حاكمان محلی شبه جزيره 
پناهنده شدند و پس از سازماندهی مجدد و با حمايت مستقيم عبدالعزيز محمدبن سعود، 
آل خليفه بار ديگر بر بحرين مسلط شد.3 اين امر باعث وام دار شدن آنها به وهابيت شد؛ 
به گونه ای كه در حال حاضر نيز وهابيون ب��ه راحتی در بحرين و خاندان حكومتی نفوذ 

دارند و هر از گاهی تبليغات ضد شيعی شديد به راه می اندازند. 
آل خليفه پس از تصرف مجدد بحرين، به علت ترس از دولت های هم جوار وارد مذاكره 
با انگليسی ها شد4 و در اوايل قرن بيستم در عمل بحرين را به كشور تحت الحمايه بريتانيا 

1. رضا اسامی، »خاستگاه تشيع در بحرين«، هفت آسمان، ش2، تابستان 1378. 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/history-of-bahrain  

3. محمد فاتحی، »رويارويی دولت بحرين با گروه های سياسی با تأكيد بر گروه های شيعی«، مطالعات منطقه ای 
جهان اسام، ش23، پاييز 1384، ص94. 

4. همان. 
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تبديل كرد. تا زمان انفكاك بحرين از 
ايران در سال 1971، دولت انگلستان 
بدون توجه به خواست اكثريت شيعه 
اين كشور و بدون اندك تأملی درباره 
سركوب و نقض حقوق بشر، حتی در 
اواخر حضور خود در بحرين، از دولت 

حاكم و خانواده كوچك آل خليفه حمايت می كرد و در بسياری از مواقع، خود به سركوب 
ش��ديد مخالفان داخلی و ش��ورش ها می پرداخت. به همين دليل، شيعيان در تمام آن 

دوران عمًا تحت فشار شديد بودند. 
دولت انگلستان مطابق توافق های خود با حاكم بحرين، در سال 1971 از منطقه خارج 
شد و 23مرداد1350 بحرين از ايران جدا شد. از آن زمان تاكنون، خاندان آل خليفه بر 
تمام اركان حكومتی بحرين حاكم هستند و تقريباً هيچ مقامی خارج از اين خاندان وجود 
ندارد. مردم بحرين نيز در هر فرصتی مخالفت خود را نسبت به اين شرايط ابراز داشته اند. 
نمونه هايی از اين مخالفت ها، در س��ال 1981 سركوب ش��د. مخالفان بار ديگر از سال 
1994 تا 1999 به شدت مخالفت خود را نشان دادند. دولت بحرين در فاصله كوتاهی 
پس از استقال، قانون اساسی و پارلمان اين كشور را منحل كرد و بدين ترتيب نمادهای 
ظاهری مشروعيت قانونی را از بين برد و به وضوح سنت مبنای مشروعيت قرار گرفت.1 با 
انحال پارلمان و الغای قانون اساسی، بازگشايی پارلمان و رسميت يافتن قانون اساسی 

موضوع محوری درخواست های مخالفان تا 27 سال بعد يعنی سال 2002 بود. 
مشروعيت دولت بحرين از آغاز استقال تاكنون مبتنی بر سنت بوده است نه قانون؛ 
به همين دليل، اي��ن دولت قانون اساس��ی را لغو كرد. از آن زمان تا پايان امارت ش��يخ 
عيسی بن سلمان در مارس 1999، ابتنای مشروعيت بر س��نت به وضوح مشهود بود و 
حاكمان بحرين بدون اذعان به اين امر، هيچ تاش��ی برای توجي��ه قانونی اين موضوع 
نمی كردند. اين موضوع و س��ركوب ش��ديد، موضع مخالفان را به يكديگر نزديك  كرده 
بود و هنگامی كه درخواس��ت برپايی مجدد پارلمان و به جريان انداختن قانون اساسی 
با بی اعتنايی امير وقت بحرين مواجه شد، مخالفت ها ش��ديدتر و آشكارتر شد. رد اين 
درخواست در سال 1996 كه به امضای 25 هزار نفر از مجموع 650 هزار نفر كل جمعيت 

1. معصومه س��يف افجه ای، بحرين، تهران، دفتر مطالعات سياس��ی و بين المللی، وزارت امور خارجه، 1376، 
ص143. 

جريان های مهم سياسی بحرين را می توان به 
چهار دسته تقسيم بندی كرد: 

نخست، جمعيت های اسالم گرای اهل تسنن 
دوم، جريان چپ گراها 
سوم، جريان ليبرال ها 

چهارم، اسالم گرايان شيعه
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بحري��ن )كه يك س��وم آن ني��ز خارجی 
هستند( رسيده بود، باعث بروز ناآرامی ها 
و نارضايتی های گس��ترده ای ش��د كه تا 
پايان عم��ر امير عيسی بن س��لمان ادامه 
يافت. در واقع، او كش��وری آشوب زده را 
برای جانشين سنتی خود يعنی فرزندش 
به جا گذاشت. ناراضيان از تمام طيف های 
شيعه، سنی و س��كوالر دو موضوع قانون 
اساس��ی و بازگش��ايی پارلمان را مطرح 
كردند. البته ش��يعيان عاوه ب��ر اين دو 
موضوع خواهان حل مش��كل بيكاری نيز 
بودند كه در ميان آنان رايج تر بود. ش��يخ 
حمد به مخالفان خود وعده اصاحات داد 
تا حداقل در فاصله به دس��تگيری كامل 
قدرت از مخالفت های مردمی و عمومی در امان باش��د. در نوامب��ر 2000، امير جديد 
بحرين به طور ناگهانی نظام اداری و قانونی جديد را اعام و هيئتی را مأمور تدوين قانون 
اساسی جديد كرد و همچنين از تغيير حكومت بحرين از امارت به پادشاهی خبر داد.1 

اعتراض گروه های مخالفت تغيير نظام حكومتی مؤثر نبود و قانون اساسی ملی تقديم 
امير شد. خبر به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی با خبر آزادی برخی از رهبران مخالف 
كه در سال 1996 دستگير شده بودند، همراه ش��د. اين روند باعث ايجاد اختاف بين 
گروه های مخالف شد؛ برخی حمايت خود را از اين جريان ها اعام كردند، برخی با ترديد 
سكوت كردند و برخی گروه ها به مخالفت اندك پرداختند. در نهايت، همه پرسی برگزار 
شد و بيش از 98درصد بحرينی ها به قانون اساسی مصوب مجلس منتخب رأی مثبت 
دادند2 و نوع حكومت بحرين مشروطه س��لطنتی شد كه پس از گذشت مدت كوتاهی، 
مردم بحرين به اين نتيجه رسيدند كه دولت پشتكار الزم را برای اجرای اصاحات ندارد. 
با وجود اين، در اكتبر 2003 انتخابات پارلمانی در بحرين برگزار شد. در اين انتخابات، 
زنان حق انتخاب ش��دن را نيز پيدا كردند، اما در نهايت هيچ زنی به مجلس راه نيافت و 

1. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm (Background Note: Bahrain) 
2. http://www.ensani.ir/storage/Files/20110207142631-585.pdf 

 )انتفاضه بحرين و روند اصاح سياسی در بحرين(

جمعيت وفاق وطن اسالمی: گروهی 
شيعی است كه در سال 2۰۰1 تأسيس شد 
و از جمله بزرگ ترين گروه های معارض 
بحرينی است. از بعد تاريخی بايد آن 
را ميراث جنبش احرار بحرين دانست 
كه محرک اصلی اعتراضات سال های 
1۹۹۴ و 1۹۹۸ بود. مؤسس و رهبر كنونی 
اين جمعيت شيخ علی سلمان نام دارد و 
ديدگاه حاكم بر جمعيت اين است كه 
برای ساخت كشوری پيشرفته بايد به 
حاكميت مردم در تمام نهادهای حكومتی 
روی آورد و بنابراين، شعار »آزادی و 
عدالت و برابری را بر اساس اصول و 

مبادی اسالمی« سرمی دهد
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مجلس چهل نفری بحرين در دو اتاق، به نسبت توازن بين مسلمانان و الئيك ها تشكيل 
شد. دولت نيز برای نشان دادن اهميت حضور زنان، پس از اينكه هيچ زنی به مجلس راه 

نيافت، دو زن را به عضويت كابينه درآورد كه با تبليغات فراوان همراه شد. 

بازیگران داخلی
جريان های مهم سياسی بحرين را می توان به چهار دسته تقسيم بندی كرد: 

نخست، جمعيت های اسالم گرای اهل تسنن: اين جمعيت ها از مهم ترين جريان های 
حامی دولت آل خليفه به شمار می روند. اين جريان ها عموماً از انشقاق های به وجود آمده 
در سازمان اخوان المسلمين و با تأثيرپذيری از برخی كشورهای عربی شكل  گرفته اند. 
اين جريان ها كه در ابتدا بس��تر فعاليت گروه های س��لفی بودند، بعد از سال 2001 به 
تدريج وارد عرصه فعاليت سياسی شدند. مهم ترين اين جمعيت ها عبارت اند از: جمعيت 
منبر )تريبون( اس��امی كه در واقع نماينده جريان اخوان المسلمين به شمار می رود و 

جمعيت اصالت اسامی كه يك جمعيت سلفی افراطی است. 
دوم، جريان چپ گراها: چپ گراها اگرچه قدرت دهه پنجاه قرن بيس��تم را ندارند، اما 
به هر ش��كل بازيگران مهمی در صحنه سياسی بحرين به ش��مار می روند. از ميان اين 

تشكل ها می توان به جمعيت عمل دموكراسی )وعد( اشاره كرد. 
سوم، جريان ليبرال ها: سومين دسته فعال در بحرين جريان ليبرال است كه با توجه به 
حضور قشر اقتصادی، خواهان اصاحات سياسی در چهارچوب انديشه بازار اقتصادی و 
برنامه های الحاقی آن شامل آزادی های فردی و تكثرگرايی سياسی است. با وجود اين، 
كارشناسان بحرينی انديش��ه ليبرال را همچنان در دوره تكامل جنينی خود می دانند. 
جمعيت ميث��اق ملی، جمعيت گ��روه فرهنگی، جمعي��ت انديش��ه آزاد و تجمع ملی 

دموكراتيك، از مهم ترين جريان های اين مشرب فكری به شمار می روند. 
چهارم، اس�الم گرايان ش�يعه: با توجه به اينكه اكثريت جمعيت بحرين را ش��يعيان 
تشكيل می دهند، شيعيان همواره در صحنه سياسی بحرين و به ويژه در بلوك مخالفان 
دولت آل خليفه حضور بالفعل داشته اند. جمعيت عمل اسامي بحرين و جمعيت وفاق 
ملي بحرين در مقايسه با ساير گروه ها اصلي ترين نقش را در هدايت قيام مردم بحرين 
بر عهده داشته اند. گروه های ش��يعی در بحرين گروه بزرگی به شمار می آيند و اكثريت 
مردم طرفدار آنها هستند. گروه شيعيان نيز دو جمعيت دارند: »جمعيه الوفاق الوطنی 
االساميه« به عنوان جمعيت سياسی و به رياست حجت االسام والمسلمين علی سلمان 
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و »جمعيه التوعيه االساميه« به عنوان جمعيت فرهنگی و به رياست شيخ باقر حواج و 
هر دو جمعيت به مجلس علمايی- اسامی بحرين متكی هستند كه مجلسی متشكل 
از بيش از 120 عالم و طلبه از طاب بحرين اس��ت. رئيس سابق و مؤسس آن، آيت اهلل 
شيخ عيسی قاسم، وكيل مطلق مقام معظم رهبری و آيت اهلل سيستانی است. اكثريت 
مردم او را قبول دارند و طرفدار وي هس��تند؛ بنابراين به علت مقبوليت ش��يخ عيسی 
قاسم، جمعيه الوفاق و التوعيه را پذيرفتند. يك گروه نيز طرفداران آيت اهلل سيد محمد 
شيرازی هس��تند و دو جمعيت دارند: جمعيت سياسی شان، »جمعيه العمل االسامی 
)عمل(« و جمعيت فرهنگی شان، »جمعيه الرس��اله« است. يك گروه ديگر، طرفداران 
شيخ سليمان مدنی)ره( هستند كه جمعيتی به نام »جمعيه الرابطه االساميه« دارند، 
اما در واقع بزرگترين جمعيت های سياسی فعال، همان جمعيه الوفاق و جمعيت عمل 
و دو تا جمعيه علمانی هستند. جمعيت علمانی شيعه نيستند، البته منحصراً نمی توانيم 
بگوييم شيعه هستند يا س��نی؛ چون آنها می گويند دين در سياست دخالت نمی كند. 
مانند »جمعيه العمل ديمقراطی« با رياست ابراهيم شريف كه از اهل تسنن است، ولی 
اهل تشيع هم زياد دارند. جمعيت ديگر نيز »جمعيه االخاء الوطنی«. معموالً اين چهار 
جمعيت و »جمعيه التجمع الوطنی« و »تجمع الديمقراطی«، به عنوان معارض در برابر 
دولت هستند، اما از لحاظ مردمی، جمعيت الوفاق بيش��ترين و بزرگ ترين جمعيت را 
دارد. حزب الرساله و جمعيه اهل البيت از جمله ديگر احزاب شيعی در بحرين هستند. 

مهم ترین گروه های فعال سياسی بحرین1
جمعيت وفاق وطن اسالمی: گروهی شيعی اس��ت كه در سال 2001 تأسيس شد و از 
جمله بزرگ ترين گروه های معارض بحرينی است. از بعد تاريخی بايد آن را ميراث جنبش 
احرار بحرين دانست كه محرك اصلی اعتراضات سال های 1994 و 1998 بود. مؤسس و 
رهبر كنونی اين جمعيت شيخ علی سلمان نام دارد و ديدگاه حاكم بر جمعيت اين است 
كه برای ساخت كشوری پيش��رفته بايد به حاكميت مردم در تمام نهادهای حكومتی 
روی آورد و بنابراين، شعار »آزادی و عدالت و برابری را بر اساس اصول و مبادی اسامی« 
سرمی دهد. اين جمعيت در پارلمان دارای 18 نماينده است كه در اعتراض به اقدامات 
سركوبگرانه رژيم حاكم عليه معترضين بحرينی رسماً از پارلمان استعفا كردند. مبنای 
مطالبات سياس��ی اين گروه تشكيل حكومت دموكراتيك اس��امی است. الزم به ذكر 

1. http://rajanews.com/detail.asp?id=125854  
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است اين گروه ش��يعی قدرتمندترين گروه 
سياسی بحرين است كه از تركيب سه حزب 
»الدعوه«، »االح��رار« و »حزب اهلل بحرين« 

تشكيل شده است. 
حزب الدعوه: اين تشكل در سال 1965 و 
تحت تأثير حزب الدعوه عراق به وجود آمد 
و خواس��تار حل مسئله فلس��طين شد. اين 
حزب، ريش��ه در جمعيت بيدارگر اسامی 
دارد. در سال 1983 اعضای اين گروه، تحت 
تعقيب قرار گرفتند و در اوايل سال 1984، 

50 نفر به اتهام عضويت در اين تشكل دستگير و طی محاكمه ای در 24 دسامبر به يك 
تا هفت سال حبس محكوم شدند. 

جنبش احرار: اين جنبش در سال 1956 تشكيل شد و در دهه 60 قيام كارگری عليه 
رژيم بحرين و »جنبش معروف« را پديد آورد و از س��ال 1981 به اقدامات نظامی ضد 
دولتی متوسل شد. اعضای اين جنبش را مس��لمانان شيعی و سنی تشكيل می دهند و 
بر اساس ايدئولوژی اسامی و ش��عار »نه غربی، نه ش��رقی« و با تكيه بر راهبرد بسيج 
افكار عمومی و پرهيز از هرگونه  س��ازش، خواهان برقراری حكومت اسامی در بحرين 
هس��تند. در حال حاضر، حسن الشهابی يكی از رهبران برجس��ته اين جنبش به شمار 
می آيد. جنبش احرار در اعتراضات اخير بحرين حضور فعالی داشته و در كنار جريان های 
معارض ديگری چون الوفاق و حق خواس��تار انحال دولت و پارلمان و سرنگونی رژيم 

آل خليفه است. 
حزب اهلل بحرين: از سال 1987 به بعد، دولت بحرين بارها اعام كرده است كه گروهی 
به نام حزب اهلل بحرين خواهان سرنگونی حكومت آن كش��ور شده است. دولت بحرين 
مدعی اس��ت اين گروه س��ه هزار عضو دارد كه همگ��ی نظامی اند و از ح��زب اهلل لبنان 
تغذيه می شوند و مورد حمايت ايران هستند. گروه های مختلف شيعی در بحرين، طی 
اعاميه ها و بيانيه هايی، وجود چني��ن گروهی را رد كرده و اعام داش��ته اند اين اقدام 
دولت، حربه ای برای ساختن دشمن فرضی است تا ناآرامی ها را به خارج منتسب كند. 

جنبش حق: اين جنبش در كنار الوفاق يكی از مهم تري��ن و بزرگ ترين جنبش های 
معارض بحرينی را تش��كيل می ده��د. جنبش ح��ق، جنبش آزادی ها و دموكراس��ی 

حزب الدعوه در سال 1۹65 و تحت 
تأثير حزب الدعوه عراق به وجود آمد 
و خواستار حل مسئله فلسطين شد. 
اين حزب، ريشه در جمعيت بيدارگر 
اسالمی دارد. در سال 1۹۸3 اعضای 
اين گروه، تحت تعقيب قرار گرفتند و 
در اوايل سال 1۹۸۴، 5۰ نفر به اتهام 
عضويت در اين تشكل دستگير و طی 
محاكمه ای در 2۴ دسامبر به يك تا 

هفت سال حبس محكوم شدند
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بحرينی ب��ا گرايش ه��ای اصاح طلبانه 
است. در ابتدا حسن المشيمع از رهبران 
برجس��ته مع��ارض بحرين��ی دبيركل 
جنبش و عيسی الجودر معاون وی تلقی 
می ش��د كه بعدها مش��يمع به رهبری 
جنبش برگزيده ش��د. جنب��ش حق در 
11نوامبر2005 ميادی تأس��يس شد 
و بايد آن را انش��قاق حاصله از جمعيت 
الوفاق االسامی برشمرد. در مورد حسن 
مشيمع، رهبر جنبش حق بايد گفت كه 
همزمان با اعتراضات اخير مردم بحرين 
عليه رژيم آل خليفه وی و جنبش او نيز پيوستن خود به اعتراضات مردمی و قيام عليه 
رژيم بحرين را اعام كرده و مانند جمعيت الوفاق االس��امی خواسته هايش در انحال 
دولت و پارلمان و رژيم آل خليفه نمود پيدا كرد. مشيمع 63ساله در سال 2010 به اتفاق 
25 شخصيت ديگر معارض بحرينی متهم به اقدام و تاش جهت براندازی رژيم حاكم 
شد و تا پيش از آن 4 بار بازداشت شده بود. وی را بايد از جمله شخصيت های منطقه ای 

حامی جمهوری اسامی ايران دانست.
جمعيت عمل اسالمی: اين جريان در اواخر دهه هفتاد تأس��يس شد و در آن زمان به 
جريان »شيرازی ها« معروف شد كه منتسب به آيت اهلل محمد شيرازی مرجع تشيع بود 
و ادامه جبهه اسامی آزادی بحرين به شمار می آيد. دومين گروه سياسی بزرگ شيعه 
بحرين و معارضين، جمعيت العمل االسامی اس��ت كه رهبری آن را شيخ  محمدعلی 
محفوظ برعهده دارد. با اينكه اين گروه با الوفاق و گروه های ديگر معارض در دعوت به 
اصاحات سياسی و تمركز بر ضرورت اصاح قانون اساسی 2002 همراهی كرد، پايگاه 
عمومی محدودتری دارد و دستور كار آن پيچيده تر است. اصول مذهبی جمعيت العمل 
االسامی بر ارتباطات نزديك با مرجعيت آيت اهلل ش��يرازی مبتنی است كه هم اكنون 
آيت اهلل صادق ش��يرازی در قم و آيت اهلل محمدتقی مدرس��ی در كرب��ا آن را هدايت 
می كنند. در سال 1980 اين سازمان تاش كرد حكومت آل خليفه در بحرين را سرنگون 
كند اما پس از كشف طرح آنان، آقای مدرسی فراری شد و بقيه اعضا نيز دستگير شدند. 
در دهه 90، سازمان با رهبری محمدعلی محفوظ حيات سياسی خود را از سرگرفت و 

جنبش احرار در سال 1۹56 تشكيل شد 
و در دهه 6۰ قيام كارگری عليه رژيم 
بحرين و »جنبش معروف« را پديد آورد 
و از سال 1۹۸1 به اقدامات نظامی ضد 
دولتی متوسل شد. اعضای اين جنبش را 
مسلمانان شيعی و سنی تشكيل می دهند و 
بر اساس ايدئولوژی اسالمی و شعار »نه 
غربی، نه شرقی« و با تكيه بر راهبرد بسيج 
افكار عمومی و پرهيز از هرگونه  سازش، 
خواهان برقراری حكومت اسالمی در 

بحرين هستند
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تغييرات سياسی بسياری در مواضع خود اعمال كرد. اين گروه انتخابات سال 2002 را 
به همراه ديگر گروه های مخالف تحريم كرد، اما به ش��كل غير رسمی در انتخابات سال 
2006 حضور پيدا كرد. اين حزب در سال 2006 در انتخابات پارلمانی شركت كرد ولی 
موفق به كسب كرسی نش��د. جمعيت عمل اسامی در س��ال 2005 به دليل برگزاری 
برنامه بزرگداشت اعضای جبهه اسامی آزادی بخش بحرين كه متهم به انجام كودتای 
نظامی سال 1981 عليه دولت آل خليفه بودند، به دستور دولت منحل شد. اين جمعيت 

در انقاب 14 فوريه در كنار مردم قرار گرفته است. 
جبهه اسالمی آزادی بحرين: اين تشكل، ريش��ه در مبارزات اسامی دهه 1970 و به 
ويژه نهاد مذهبی »صندوق الحس��ين« دارد. در س��ال 1981 نزديك به 70 هزار نفر از 
اعضای اين جبهه پس از كس��ب آموزش های نظامی و تخريبی با قصد سرنگونی دولت 
وارد عمل شدند، اما در اين اقدام ناكام ماندند و همگی به حبس محكوم شدند. تا پيش از 
سال 1990 اين تشكل پيشتاز حركت اسامی و نماينده بنيادگرايی اسامی در بحرين 
بود؛ اما از سال 1990 به بعد، به تدريج خود را با ديگر مخالفان و جريان اصلی سياست 

در اين كشور وفق داد. 
حرکه الخاليا الثوريه )حرکت هسته های انقالبی(: اين جنبش از جمله حركت سری و 
زيرزمينی شيعی بحرين است كه پس از پيروزی انقاب اسامی ايران و تحت تأثير آن 

در بحرين تشكيل شد. 
حرکه االنصار الشهداء اسالميه )حرکت اسالمی انصارالشهداء(: اين حركت مخفی و 
سری در اوايل دهه 1910 و تحت تأثير انقاب اسامی ايران به وجود آمد. رهبری اين 
تش��كل بر عهده ش��يخ جمال علی العصفور بود. اين گروه را نيز دولت كشف كرد. شيخ 
عصفور در س��ال 1980 دستگير شد و تا سال 1981 در بازداش��ت به سر می برد كه در 

همان سال بر اثر مسموميت درگذشت. 
جمعيت الوعد )العمل الوطنی و الديمقراطی(: اولين جمعيت سياسی بحرين كه در سال 
2001 اعام موجوديت كرد و ادامه تاريخی جبهه مردمی بحرين )چپ گرايان( به شمار 
می آيد و همچنان نيز ائتافی از چپگرايان و ملی گرايان و نيروهای مستقل بحرينی تلقی 
می شود. اين جمعيت انتخابات سال 2002 را تحريم كرد، اما در انتخابات سال 2006 
شركت كرد و در انتخابات اخير بحرين يعنی 2010 با س��ه نامزد مشاركت داشت. هم 
اكنون وعد خود را يكی از قطب های رهبری انتفاضه14 مارس می داند؛ اين جمعيت در 
بيانيه ای كه به مناسبت سالگرد تأسيس خود در 10سپتامبر2011 منتشر كرد تأكيد 
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نمود كه پادشاه بحرين و سازمان های امنيتی اش بايد بپذيرند آنچه هم اكنون در صحنه 
بحرين شاهد آن هستيم، تاش هايی كامًا قانونمند برای تغيير مسالمت آميز وضعيت 
سياسی است. از اين رو هرگز نمی توانند برای اين بحران راه حل نظامی يا امنيتی بيابند. 
هرم تشكياتی اين جمعيت از مجمع عمومی، كميته مركزی، كميته نظارت مركزی، 
دفتر سياسی و دفاتر و كميته های عمومی شكل گرفته است. عبدالحميد مراد، رئيس 

هيئت مركزی جمعيت »وعد« می باشد. 
جمعيت تجمع ملی و دموکراتيك )جمعيه التجمع القومی الديموقراطی(: نماينده جريان 
بعثی ها در بحرين به شمار می آيد و فعاليت خود را از سال 1972 در بحرين آغاز كرده 
است. اين جريان انتخابات س��ال 2002 را تحريم اما در انتخابات 2006 شركت كرد و 
در انتخابات سال 2010 با نامزد شركت نمود. اين جمعيت جزو بنيانگذاران كنفرانس 
تعديل قانون اساس��ی بود؛ همچنين يكی از اعضای ائتاف چهارگانه و ش��ش گانه نيز 
می باشد. اعضای ثبت شده رس��می آن 134 عضو است و در سال 2006 با يك فهرست 
سه نفره در انتخابات شركت كرد كه هيچ يك از نامزدهايش موفق به راهيابی به مجلس 
نش��دند. فاضل عباس هم اكنون دبيركل اين مجمع اس��ت. اين مجمع در كنار انقاب 
مردمی بحرين قرار گرفته و از ادامه تظاهرات مس��المت آميز تا رس��يدن به خواسته ها 

حمايت می كند.
جمعيت تريبون دموکراسی پيشرو )جمعيه المنبر الديموقراطی التقدمی(: نماينده 
جريان چپ گرا در بحرين و ادامه جبهه آزادی بخش ملی بحرين اس��ت كه اولين حزب 
كمونيست تشكيل ش��ده در منطقه خليج فارس در سال 1955 به ش��مار می آيد. اين 
جمعيت در 13ژوئيه2001 اعام موجوديت كرد و حدود دو ماه بعد از آن از سوی دولت 
به رسميت شناخته ش��د. تعداد اعضای آن حدود 507 نفر است. دفاع از منافع مشروع 
طبقات پايين جامعه و كارگر، افزايش تس��امح و تقويت روحيه عدالت محوری در ميان 
جامعه، تاش برای س��وق دادن كشور به سوی سلطنت مش��روطه و حمايت از حقوق 
مش��روع زنان جزء مهم ترين برنامه ها و اهداف اين جمعيت می باش��د. در بعد تاريخی، 
اين جمعيت امتداد جبهه آزادی بخش ملی بحرين محسوب می شود كه در سال 1954 
در قالب انديشه های ماركسيستی- لنينی تأسيس شده بود. اين جمعيت در انتخابات 
2002 ش��ركت كرد و سه كرس��ی را در پارلمان به دس��ت آورد اما در انتخابات 2006 
نتوانست موفق شود. اين جمعيت در انتخابات سال 2006 با فهرستی متشكل از 9 نامزد 
ش��ركت كرد كه موفق ش��دند در مجموع 6 هزار و621 رأی برای فهرست خود كسب 
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كنند. اين جمعيت گرچه به ش��كلی 
كمرنگ اما به هر شكل جزء گروه های 
مخالف دولت آل خليفه محسوب شده 
و در فعاليت ه��ای انتفاضه 14 نوامبر 

مشاركت دارد.
جمعي�ت عرب�ی اس�المی الوس�ط 
)جمعيه الوس�ط العربی االس�المی(: 
جريان ناصری )منتس��ب ب��ه جمال 
عبدالناصر( و همچنين اسام گرايان 
بحرينی را در بر می گيرد. در انتخابات 
سال 2002 شركت كرد، اما هيچ يك 
از نامزدهايش به پارلمان راه نيافتند. 

در مجموع از ميان فعاالن عرصه سياس��ت در بحرين می توان ه��م اكنون وعد را اولين 
جمعيت سياسی بحرين دانست كه رسماً در مراكز دولتی بحرين به ثبت رسيده است. 
اين جمعيت كه در 27 آوريل 2001 اعام موجوديت كرد، موفق ش��د در 10 سپتامبر 
همان سال در وزارت كار و امور اجتماعی بحرين به ثبت برسد. برای ثبت تأسيس خود 
در وزارت دادگستری مجبور شد حدود 5 سال انتظار بكشد و در 24 ژانويه 2006، آن 

هم بعد از تحوالت به وجود آمده در اوضاع كشور به اين مهم نايل شود. 
جمعيت تريبون ملی اس�المی )جمعيه المنبر الوطنی االس�المی(: نماينده و بازوی 
سياسی جمعيت »االصاح« است كه در دهه چهل در بحرين تشكيل شد. در انتخابات 
2002 شركت كرد و موفق شد هشت كرسی پارلمان را به دست آورد. در انتخابات 2006 
با جمعيت االصاله )جريان س��لفی ها( ائتاف نمود و هفت كرسی را به دست آورد و در 

انتخابات 2010 با هشت نامزد شركت كرد.
جمعيت اصالت )جمعيه األصاله(: نماينده و بازوی سياسی جمعيت تربيت اسامی است 
كه در انتخابات 2002 شركت كرد و موفق شد 6 كرسی را در پارلمان به دست آورد. در 
انتخابات 2006 نيز با ائتاف با منبر الوطن االسامی 6 كرسی در پارلمان به دست آورد. 
جنبش عدالت ملی )حرکه العداله الوطن�ی(: در پی بروز ش��كاف در جمعيت تجمع 
ملی دموكراتيك اين جمعيت تشكيل شد و جمعيت كوچكی است كه فعاالن چپ گرا 
و مستقل را در بر می گيرد و به ش��كلی ويژه در ش��هر »المحرق« فعاليت می كند و در 

از سال 1۹۸7 به بعد، دولت بحرين بارها 
اعالم كرده است كه گروهی به نام حزب اهلل 
بحرين خواهان سرنگونی حكومت آن 
كشور شده است. دولت بحرين مدعی است 
اين گروه سه هزار عضو دارد كه همگی 
نظامی اند و از حزب اهلل لبنان تغذيه می شوند 
و مورد حمايت ايران هستند. گروه های 
مختلف شيعی در بحرين، طی اعالميه ها 
و بيانيه هايی، وجود چنين گروهی را رد 
كرده و اعالم داشته اند اين اقدام دولت، 
حربه ای برای ساختن دشمن فرضی است تا 

ناآرامی ها را به خارج منتسب كند
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انتخابات 2006 نيز شركت نمود. 

خيزش های مردمی در بحرین
وقوع جنبش های اس��امی نقط��ه عطف��ی در تاري��خ خاورميانه به ش��مار می رود. 
جنبش های اسامی تحولی راهبردی در مناسبات سياس��ی و امنيتی منطقه به وجود 
آورده است؛ تا جايی كه درك آن برای كشورهای منطقه از زاويه امنيت ملی و منطقه ای 
بسيار ضروری است. اساساً تغييرات ژئوپلتيك ناش��ی از اين جنبش ها در خاورميانه و 
شمال آفريقا در شرايطی در حال رخ دادن است كه مسائل ارزشی- ايدئولوژيك با مسائل 
جغرافيای سياسی و توازن قدرت و نقش های منطقه ای به يكديگر پيوند خورده اند. بايد 
توجه داشت كه جنبش های اس��امی در يك منطقه پويا يعنی خاورميانه رخ می دهند 
كه هر تحولی در آن سراسر منطقه و حتی جهان را تحت تأثير قرار می دهد. جنبش های 
بيداری اسامی از سه جهت بر ژئوپلتيك قدرت و سياست در منطقه تأثير گذاشته اند: 
ايجاد تضاد ايدئولوژيك، تقويت ديدگاه های منطقه ای در برابر ديدگاه های بين المللی 

و تضاد نقش بازيگران. 
نخست، تضاد ايدئولوژيك؛ اين جنبش ها يك نوع تضاد و رقابت ايدئولوژيك در سطح 
منطقه و نظام بين الملل ايجاد كرده اند. به طوری كه گرايش به ارزش ها و هويت گرايی 
اسامی افزايش يافته و الگوی سياس��ی و اجتماعی غرب به چالش كشيده شده است. 
دوم، تقويت ديدگاه های منطقه ای در برابر ديدگاه ه��ای بين المللی؛ در فضای تقويت 
مردم   س��االری و تأثير هم افزايی خيزش ها و قدرت يابی بازيگران اس��ام گرای نوظهور 
طبيعی اس��ت وزن ديدگاه های منطقه ای در برابر ديدگاه های بين المللی افزايش  يابد. 
سوم، تضاد نقش بازيگران؛ به طور طبيعی محصول خيزش های مردمی ظهور اتحادها 
و در عين حال تضادهای جديد خواهد بود كه در واقع چينش و س��اخت قديمی قدرت 
در منطقه تغيير می كند و همزمان تفاوت ها و تعارض های بازيگران نقش آفرين داخلی، 

منطقه ای و بين المللی افزايش می يابد. 
فضای انقابی و اعتراض��ی بحرين نيز متفاوت از فضای منطق��ه نبوده و تحوالت اين 
كشور در تمام س��طوح داخلی، منطقه ای و بين المللی اثر گذشته و در عين حال شدت 
رقابت ها، تضادها و اتحادهای بازيگران صحنه بحرين را نيز تحت تأثير قرار داده است. 
با آغاز اعتراضات مردمی در تونس، مصر، ليبی و يمن، سرايت اين تحوالت و اعتراضات 
به كشور های حاشيه جنوبی خليج فارس به دليل ساختار سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
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اين كشور ها، كمتر مورد انتظار بود. اما با 
اعتراضات گس��ترده مردمی در بحرين با 
محوريت ش��يعيان، منطقه خليج فارس 
نيز ب��ه عرص��ه جديدی ب��رای تحوالت 
و اعتراض��ات انقابی تبديل ش��د. وقوع 
اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده 
در بحرين، نش��ان دهنده وضعيت خاص 
و متفاوت آن در ميان كش��ورهای عضو 

شورای همكاری خليج فارس است. اكثريت شيعی جمعيت بحرين و حاكميت سنی آن، 
وسعت و جمعيت اندك اين كشور كه باعث آسيب پذيری باالی آن می شود و نيز رابطه 
ويژه و راهبردی رژيم سياس��ی حاكم بر بحرين با عربستان س��عودی و امريكا، از جمله 

ويژگی های بحرين است.  
14فوري��ه2011 گروه هايي از جوان��ان بحرينی به طور غير س��ازمان يافته در اطراف 
ميدان لولو، ميدان مركزي منامه، راهپيماي��ي كردند. همگام با جنبش هاي مردمي در 
جهان عرب، اين جوانان از طريق فراخوان هايي در شبكه های اجتماعی مجازی، خواهان 
اصاحات در رژيم حكومتي اين كشور شدند و برخي از آنها پا را فراتر گذاشته و خواستار 
سرنگوني رژيم شدند. روز انتخاب شده )تنها سه روز پس از سرنگونی رئيس جمهور مصر، 
يعني حسني مبارك(، با دهمين سالگرد اعام پروژه اصاحات، منشور اقدام ملي، توسط 
شيخ حمدبن عيسي آل خليفه مصادف بود. تصميم به برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در 

آن روز توهيني به پادشاه و تمامي خاندان سلطنتي تلقي مي شد. 
طي ماه هاي بعد همزمان با افزايش خواسته هاي معترضين، اختاف ميان گروه هاي 
سياسي اپوزيسيون از يك سو و ائتاف آزاد گروه هاي جوانان و انجمن ها و احزاب بدون 
مجوز از سوي ديگر آش��كار شد؛ در حالي كه اپوزيس��يون قانوني به برگزاري نشست با 
رژيم براي يافتن راه حلي به منظور مذاكره رضايت داد و در مقابل معترضان و انجمن هاي 
سياسي غير قانوني خواس��ته هاي خود را از اصاحات به سرنگوني رژيم افزايش دادند. 
در همين حال در ديدگاه سياس��ي خاندان س��لطنتي، به ش��كل فزاين��ده اي تفكرات 
تعصب آميز و افراطي غلبه داش��ت كه عمدتاً از س��وي نخس��ت وزير آن كشور هدايت 

جنبش حق در كنار الوفاق يكی از 
مهم ترين و بزرگ ترين جنبش های معارض 
بحرينی را تشكيل می دهد. جنبش حق، 
جنبش آزادی ها و دموكراسی بحرينی با 
گرايش های اصالح طلبانه است. جنبش 
حق در 11نوامبر2۰۰5 ميالدی تأسيس 
شد و بايد آن را انشقاق حاصله از جمعيت 

الوفاق االسالمی برشمرد
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مي شد. نخست وزير با وليعهد سلمان بن حمد 
آل خليفه1 كه جناح اپوزيس��يون را هدايت 
مي كرد، به صورت نيمه محرمانه در خصوص 
تظاهرات تبادل نظرهايي داش��ت. در ميانه 
ماه مارس2012، پادش��اه از نيروي نظامي 
ش��وراي همكاري خليج فارس ب��ه منظور 
حماي��ت از حاكميت خاندان س��لطنتي در 
برابر معترضين دعوت به مداخله كرد. رژيم 
همچنان ادع��ا مي كرد كه اي��ن اعتراضات 
از سوي ايران حمايت مي ش��وند و ايران به 
دنبال مناف��ع خود از تاش ش��يعيان براي 
قدرت يابی در بحرين اس��ت. نيروي نظامي 
ش��وراي همكاري خليج فارس ب��ه رهبری 
عربستان پوششی براي پادشاه جهت اعام 
وضعيت فوق العاده در پانزدهم مارس فراهم 
و موجي از سركوب را براي توقف اعتراضات مردمی آغاز كردند. رژيم بحرين در واكنش 
به فشارها و محكوميت هاي بين المللي، وضعيت فوق العاده را در اول ژوئن2011 لغو كرد. 
يك ماه بعد، نهم ژوئيه سخنگوي پارلمان بحرين فراخوان برگزاري اجتماعي بزرگ را در 
واكنش به دعوت شاه براي »گفت وگوي ملي« اعام كرد. در واقع، لغو وضعيت فوق العاده 
و آغاز گفت وگوي ملي از تغيير رويكرد رژيم در برابر شهروندان خود حكايت نداشت. تنها 
تحول مثبت تشكيل كميسيون مستقل به رياست شريف بصيوني، كارشناس بين المللي 

جرايم جنگي بود.2 
در صورتي كه س��ركوب ها همچنان ادامه يابد و سران اپوزيس��يون در زندان بمانند و 
گفت وگوهای الوفاق با رژيم ادامه پيدا كند، پايگاه مردمي اين گروه به شدت خدشه دار 
و در نتيجه رويكردهای مردمی راديكال تر خواهد ش��د. اكثريت بودن شيعيان بحرين 

1. از زمان استقال كشور بحرين در سال 1971 تاكنون اين كشور تنها روی يك نخست وزير به خود ديده و او 
خليفه  بن سلمان آل خليفه برادر پادشاه سابق اين كشور عيسی بن سلمان آل خليفه و عموی پادشاه كنونی بحرين 

حمدبن عيسی آل خليفه است. 
2. www.alarabiya.com/.../Bassiouni-to-visit-Bahrain-next-month.html (Bassiouni to 

visit Bahrain next month) 

جمعيت عمل اسالمی در اواخر دهه 
به  زمان  آن  در  و  تأسيس شد  هفتاد 
كه  شد  معروف  »شيرازی ها«  جريان 
شيرازی  محمد  آيت اهلل  به  منتسب 
مرجع تشيع بود و ادامه جبهه اسالمی 
آزادی بحرين به شمار می آيد. دومين 
و  بحرين  شيعه  بزرگ  سياسی  گروه 
االسالمی  العمل  جمعيت  معارضين، 
است كه رهبری آن را شيخ  محمدعلی 
دارد. اصول مذهبی  برعهده  محفوظ 
جمعيت العمل االسالمی بر ارتباطات 
شيرازی  آيت اهلل  مرجعيت  با  نزديك 
مبتنی است كه هم اكنون آيت اهلل صادق 
محمدتقی  آيت اهلل  و  قم  در  شيرازی 
مدرسی در كربال آن را هدايت می كنند
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و نارضايتي آنها را نمي توان ناديده گرفت؛ در صورت ناديده گرفته شدن، خواسته هاي 
مشروع آنها به شيوه اي ش��ديدتر و بي محاباتر دوباره مطرح خواهند شد. اقدام ديگري 
كه خشم شيعيان را برانگيخته است تخريب مساجد ش��يعه و حسينيه ها و مكان هاي 

گردهمايي آنهاست. 

ائتالف نوظهور سنی های بحرین
برخی از سنی های همدرد با ش��يعيان در مراحل ابتدايی در جنبش اعتراضی دخيل 
بودند، اما پس از آنكه برخی از معترضان خواستار سرنگونی پادشاهی آل خليفه شدند، 
تقريباً حمايت سنی ها از معترضان ش��يعه پايان گرفت. پيدايش مجمع وحدت ملي به 
عنوان يك ائتاف طرفدار سني ها و متحد وفادار به خاندان سلطنتي يكي از مهم ترين 
پيامدهاي سياسي سركوب هاست. تقريباً تنها نيروي سياس��ي كه از سوي رژيم مورد 
حمله قرار گرفت اين مجمع بود و به عنوان بزرگ ترين فات��ح اين صحنه و اداره كننده 
عرصه سياسي براي مدتي شناخته مي شود. اگرچه برخي از رهبران آنان از خود به عنوان 
فعاالن اپوزيسيون ياد مي كنند زيرا جايگاه و پس��ت دولتي ندارند و خواهان اصاحات 
اقتصادي و اجتماعي هستند، اما در حقيقت آنها وفاداري عميق خود را با آل خليفه اعام 

كرده اند.
به رغم اينكه در اين مجمع شيعيان نيز حضور دارند، اما اكثريت مسلط آنها گروه هاي 
اسام گراي سني هستند. مجمع وحدت ملي شامل سه گروه اسام گرا- اخوان المسلمين 
)المنبر الوطني االس��امي(، گرايش س��لفي )االصاله االس��اميه( و جمعيت الشوري 
االس��اميه )برخاف دو گروه قبلي در پارلمان نماينده ندارد( و ديگر گروه هاي س��ني 
است كه از جانب تظاهرات شيعيان احساس خطر كرده اند. همچنين اين مجمع برخي 
چپ گرايان سني سكوالر را در بر مي گيرد كه مجمع را پناهگاهی در برابر اسام گرايان 
شيعه و مدافع »عربيت« بحرين مي دانند. مجمع وحدت ملي كه در بيستم فوريه2011 
تأسيس شد،  در مقابله با تظاهرات در ميدان، به سرعت يك گردهمايي در مقابل مسجد 
فتح در مركز منامه برگزار كرد. گروه هاي تشكيل  دهنده آن نفوذ خود را بر پارلمان پس 
از استعفاي هجده تن از نمايندگان الوفاق در 27فوريه تقويت كردند، از زمان سركوب ها، 

اين مجمع هر روزه در تمام رسانه هاي بحريني به جز الوسط مطرح بود. 
پش��تيبان اصلي و يكي از منابع مهم قدرت مجمع وحدت ملي بخش خيريه آن است 
كه شعب بسيار و ش��بكه اي از حاميان را دارد. اين امر بيشتر در مورد جمعيت الشوري 
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االساميه مصداق مي يابد كه مالك شعبه خيريه جامعه اسامي است. رئيس سابق اين 
جامعه روحاني سني شيخ عبداللطيف محمود است كه رهبر مجمع وحدت اسامي نيز 

شد. وي در توضيح اصول و ريشه هاي گروه خود مي گويد: 
ما اين مجمع را گرد هم آورديم زيرا پس از 14فوريه، ش��يعيان شروع 
به تهديد سني ها كردند و با آنها همچون دشمنانشان رفتار مي كردند... 
پيش از 14فوريه ما در پارلمان با حزب الوفاق مش��كلي نداشتيم. ما در 
اصول با آنها اختافي نداريم. حوادث پس از 14فوريه تفاوت داش��ت، 
زيرا موجوديت حكومت مورد تهديد قرار گرفت. پس از آنكه ش��يعيان 
كار خود را در عراق تمام كردن��د به بحرين آمدند. انجمن هاي مجوزدار 
و بي مجوز و نيز شوراي اسامي علما )يك گروه غير رسمي از روحانيون 
شيعه در بحرين( درباره گفت وگو سخن مي راندند... آنها به طور جدی 
به دنبال سرنگوني رژيم بودند. شيعيان از تقيه استفاده مي كنند، آنها به 

شما نمي گويند كه به چه مي انديشند.1
به طور كلی اگرچه برخي از گروه هاي وابسته به مجمع مانند اخوان المسلمين كمتر 
فرقه گرا هستند، اما ساير گروه ها به صراحت عليه شيعيان و باورهاي مذهبي آنها سخن 

مي رانند و قدرتمندتر شدن شيعيان را با قدرت يابی ايران برابر مي دانند. 

بازیگران خارجی
ماحظات ژئوپلتيك بين المللی سبب پش��تيبانی كش��ورهای غربی و عربی از نظام 
پادش��اهی بحرين و عدم توجه به خواست های معترضان شده اس��ت. به نظر می  رسد 
ژئوپلتيك بحرين ني��ز نقش مؤثری در به تأخير افتادن وقوع انقاب در بحرين داش��ته 
اس��ت. ورود نيروهای عربس��تانی به بحرين تنها به خواس��ت حاكم اين كشور صورت 
نگرفت، بلكه ويژگی های ژئوپلتيك بحرين، كش��ورهای عربی و غربی را بر آن داشت تا 
مطابق اهدف ژئوپلتيك خود از ورود اين نيروها طرفداری كرده يا در برابر آن س��كوت 
كنند. از سوی ديگر، ضمن ناديده گرفتن نقض آزادی های مدنی و حقوق بشر، مشخص 
شد آرمان دموكراسی  خواهی آنان تنها يك راهبرد گزينشی در راستای برآوردن منافع 

ژئوپلتيك آنان است. 

1 .International Crisis Group, "Popular Protest in North Africa and Middle East: Bahrain's 
Rockey Road to Reform," Middle East/ North Africa Report, No. 111, (July 28, 2011).
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ب��ه لح��اظ ژئوپلتي��ك، بحري��ن اگرچ��ه 
مجمع الجزايری كوچك اس��ت و نس��بت به 
س��اير همس��ايگان خود منابع كمتری دارد، 
اما دارای موقعيتی راهبردی است. اين كشور 
در همس��ايگی عربس��تان قرار دارد و دارای 
پيوس��تگی س��رزمينی و فرهنگی با مناطق 
شيعه نشين عربستان چون قطيف و أحساء، 
شهرهای كليدی منطقه الش��رقيه است كه 
بيشتر نفت و گاز عربس��تان را در خود جای 

داده اند. از سوی ديگر بحرين در همسايگی خود چهار كشور عرب ديگر را دارد كه همگی 
دارای نظام  هايی پادشاهی و غير مردمی هستند كه در عدم تمايل رژيم بحرين به انجام 
اصاحات سياسی در كشور خود تأثيرگذار بوده است. همچنين اين كشور مقر ناوگان 

پنجم نيروی دريايی امريكا و يكی از شركای اصلی اين كشور در منطقه است. 
ژئوپلتي��ك داخلی و ماهيت قدرت و سياس��ت در بحرين نيز به گونه  ای اس��ت كه در 
صورت روی كار آمدن حكومتی مردم ساالر، ش��يعيان تأثيرگذاري زيادی بر تحوالت و 
سياست هاي داخلي و به تبع آن سياس��ت خارجی اين كشور خواهند داشت؛ امری كه 
تحوالت منطقه را نيز تح��ت تأثير قرار خواهد داد و موقعيت منطق��ه ای ايران را بهبود 
خواهد بخش��يد. س��اير همس��ايگان عرب بحرين نيز مخال��ف روی كار آمدن رژيمی 
مردم س��االر در بحرين هس��تند. اين كش��ورها به خوبی واقف اند كه هر گونه تغيير در 
همسايه كوچك خود، شهروندان اين كشورها را برای انجام تغييراتی مشابه تحت تأثير 
قرار خواهد داد و پايه های رژيم  های پادشاهی و خودكامه اين كشورها را متزلزل خواهد 
كرد. از س��وی ديگر آنها خواهان ظهور حكومتی ش��يعی و نزديك ب��ه ايران در بحرين 

نيستند. 
در سطح منطقه سعودی ها نگران سرايت ناآرامی بحرين به مناطق شيعه نشين خود 
هستند. همس��انی فرهنگی و مذهبی، پيوس��تگی و مجاورت س��رزمينی و بی  عدالتی 
منطقه   ای و مذهبی از جمله اين ش��رايط اس��ت كه زمينه را ب��رای ناآرامی در مناطق 
شرقی عربستان فراهم س��اخته اس��ت. همچنين بحرين مركز مهم تنش ژئوپلتيك و 
ژئواستراتژيك عربستان و ايران است. قرار داشتن بحرين در هم جواری عربستان و شيعه 
بودن اكثريت جمعيت آن س��بب شده عربس��تان توجه ويژه ای به بحرين داشته باشد. 

جبهه اسالمی آزادی بحرين ريشه در 
مبارزات اسالمی دهه 1۹7۰ و به ويژه 
نهاد مذهبی »صندوق الحسين« دارد. 
تشكل  اين   1۹۹۰ سال  از  پيش  تا 
نماينده  و  اسالمی  حركت  پيشتاز 
بنيادگرايی اسالمی در بحرين بود؛ اما 
از سال 1۹۹۰ به بعد، به تدريج خود 
را با ديگر مخالفان و جريان اصلی 

سياست در اين كشور وفق داد
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س��عودی ها نگران روی كار آمدن يك دولت ش��يعه 
و متحد ايران در همس��ايگی خود هس��تند. جايگاه 
عربستان به عنوان متحد غرب ايجاب می كند كه اين 
كش��ور از ايجاد هر تحولی كه س��بب افزايش قدرت 

ايران در منطقه می  شود، جلوگيری كند. 
در حال حاضر مسئله رهبری جهان اسام از يك سو 
و اختاف بر سر تفسير اس��ام )به ويژه تفسير شيعه 
و سنی( از سوی ديگر باعث باز شدن دريچه رقابت و 
تنش ميان ايران و عربستان شده است. به دنبال وقوع 
انقاب اس��امی ايران و ورود جريان شيعه به مسائل 
منطقه از يك س��و و تحوالت عراق بعد از صدام كه به 
قدرت يابی ش��يعيان عراق انجاميد، نگرانی عربستان 
و ديگر دولت های عربی س��نی منطقه بيش��تر شد. 
عربستان سعودی نگران اعتراضات و خيزش اقليت ش��يعه خود )10 تا 15 درصد كل 

جمعيت عربستان( به ويژه پس از گسترش موج بيداری اسامی در جهان عرب است. 
در س��ايه رقابت های ايدئولوژيك ميان ايران و عربس��تان، نگرانی رياض از گسترش 
انديشه های انقابی ايدئولوژی شيعی در داخل عربس��تان و كشورهای خليج فارس به 
ويژه در بحرين و كويت تشديد ش��د و تحوالت پس از انقاب اسامی ايران در منطقه 
سبب شد رياض در جنگ تحميلی كمك های بسياری به عراق كند. حتی در چهارچوب 
اوپك عربستان بر پايه رقابت و تنش شيعه و سنی، بارها به گونه ای رفتار كرده كه ايران 

زير فشار قرار گيرد.
جمهوری اسامی ايران در سراس��ر خاورميانه از لحاظ راهبردی و تاكتيكی نسبت به 
عربس��تان برتری دارد كه دليل آن جذابيت ايدئولوژيك جمهوری اسامی ايران برای 
هويت های اسامی منطقه است كه عربستان به دليل تأكيد بر انديشه افراطی وهابيت 
از آن بی بهره اس��ت. بر اين اساس، در بس��ياری از حوزه ها ميان ايران و عربستان نوعی 
كشمكش نيابتی در جريان است. در عين حال، سعودی ها در حوزه هايی مانند بحرين، 
فلس��طين و لبنان كه خود را بازنده می بينند مدعی هس��تند ايران در امور آن كشورها 
دخالت می كنند. آنها به تسلط حكومت های سنی بر منطقه تمايل دارند و به اين موضوع 

به عنوان بازی برد- باخت مقابل شيعيان می نگرند. 

الشهداء  االنصار  حركه 
اسالميه حركتي مخفی و 
سری است كه در اوايل دهه 
1۹1۰ و تحت تأثير انقالب 
اسالمی ايران به وجود آمد. 
رهبری اين تشكل بر عهده 
شيخ جمال علی العصفور 
بود. اين گروه را نيز دولت 
كشف كرد. شيخ عصفور در 
سال 1۹۸۰ دستگير شد و تا 
سال 1۹۸1 در بازداشت به سر 
می برد كه در همان سال بر اثر 

مسموميت درگذشت
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14مارس2011 عربستان س��عودی نيروهای خود را برای حمايت از دولت بحرين به 
منظور سركوب معترضان شيعه اعزام كرد. مقامات سعودی و بحرينی به منظور توجيه 
مداخله و سركوب مردم بحرين اظهار داشتند كه نيروهای شورای همكاری خليج فارس 
برای كمك به حفاظت از بحرين در برابر تهديد ايران و جلوگيری از نفوذ اين كشور در 
سياس��ت های داخلی بحرين مداخله كرده اند. در مقابل، جمهوری اس��امی ايران نيز 

خواستار مداخله سازمان ملل برای »توقف كشتار مردم بحرين« شد. 
در عين حال پس از انقاب هاي مصر و تونس، خيزش هاي مردمی در بحرين، امريكا 
را در تنگناي سختي قرار داد. ناوگان پنجم نيروی دريايی امريكا در بحرين مستقر است 
و روابط نزديكي با آل خليفه دارد. سياست امريكا در حمايت از رژيم آل خليفه با منافع 
راهبردی آن در خليج فارس در هم تنيده ش��ده اس��ت. در عين حال واش��نگتن روابط 
حس��اس و مهمي با رياض دارد و نمي خواهد بيش از اين روابط دو كشور آسيب ببيند، 
زيرا عربستان از ناكامی امريكا در حفظ رژيم مبارك )به عنوان متحد نزديك سعودی ها( 
بسيار خشمگين شده است. برآيند اين مسائل سبب ش��ده عربستان سعودي، بحرين 
را به مثابه موضوعي حياتي ببين��د و هر گونه اختاف ميان واش��نگتن و رياض در اين 
باره، پيامدهاي مخربي براي روابط دو طرف خواهد داشت. رفتار دولت امريكا در قبال 
رژيم هاي ليبي و س��وريه با رژيم بحرين كامًا متفاوت اس��ت. به منظور متوازن كردن 
اين ماحظات متضاد،  دولت امريكا موضعي مبهم اتخاذ كرد. در اين راس��تا، واشنگتن 
ضمن انتقاد از رفتار رژيم بحري��ن با معترضين، نگراني هاي خ��ود را از نظم و قانون در 
بحرين و هراس از مداخله بالقوه ايران نيز بيان و در اي��ن چهارچوب حمايت خود را از 
اصاحات سياسي و پادشاهي مشروطه اعام نمود.1 برخاف موارد ليبي و سوريه،  امريكا 
در برخورد با نقض حقوق بشر توسط دولت بحرين خواس��تار تحريم رژيم منامه نشد. 
اين موضع به عنوان استاندارد دوگانه از س��وي ايران و حزب اهلل مورد انتقاد قرار گرفت. 

سازمان هاي حقوق بشري نيز از اين موضع دوگانه واشنگتن انتقاد كردند. 
دولت امريكا هراس دارد كه افزايش گرايش هاي فرقه گرايانه و اقدامات س��ركوبگرانه 
رژيم منجر به گرايش بيش��تر ش��يعيان بحرين براي جلب حمايت ايران ش��ود. باراك 
اوبام��ا، رئيس جمهور امريكا در س��خنراني 19می2011 عنوان كرد ك��ه امريكا منافع 
ژئواستراتژيك خود را در خليج فارس قرباني اعتراضات دموكراسي خواهانه در خاورميانه 

1. http://peace-ipsc.org/fa )گفت وگو با محمدرضا فرازمند، سفير سابق ايران در بحرين(
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كرده است.1 دولت امريكا واقف است كه در صورت سرنگونی نظام كنونی، بحرين ديگر 
ميزبان ناوگان پنجم نيروی دريايی و متحد راهبردی امري��كا نخواهد بود. همچنين با 
توجه به بافت جمعيتی اين كشور، حكومتی شيعه نشين و نزديك به ايران قدرت خواهد 
يافت و به زعم آنان ضمن تكميل هال شيعی، وضعيت محور ژئوپلتيك مقاومت را بهبود 

خواهد بخشيد. 
در مورد سياست های اتحاديه اروپا در قبال خيزش های مردمی در بحرين نيز بايد گفت 
نگاه اتحاديه اروپا به مسائل بحرين در چهارچوب راهبردی امريكا و نيز ناتو قابل تفسير 
اس��ت. اتحاديه اروپا نياز ش��ديدی به انرژی خاورميانه به ويژه حوزه خليج فارس دارد؛ 
به همين دليل عاوه بر بحث های ژئواس��تراتژيك امريكا، از راهبردهای ژئواكونوميك 
اتحاديه اروپا برخوردار است. اتحاديه اروپا امنيت صدور انرژی از منطقه را در چهارچوب 
امنيت اتحاديه تعبير و تفس��ير می كند و معتقد اس��ت هر اتفاقی جريان آزاد انرژی را 
در خليج فارس با مش��كل رو به رو كند، ضربه نخست را متوجه ش��يرازه های اقتصادی 
اتحاديه اروپا خواهد كرد. به همين دليل تحوالت س��ريع در محيط امنيتی كشورهای 
حوزه خليج فارس و از جمله بحرين را كه منجر به دگرگونی ژئوپلتيك قدرت می شود، 
با حساسيت بيش��تر دنبال می كند. اساساً تحوالت سياس��ی و ژئوپلتيك منطقه خطی 
نيست، بلكه در يك وضعيت هندسی بروز و نمود پيدا می كند. به بيان ساده تر اگر شيعيان 
به قدرت سياسی بحرين برسند، منجر به تقويت هندس��ه ژئوپلتيك و قدرت شيعه در 
منطقه خواهد شد كه به تبع آن بر جايگاه منطقه ای ايران به عنوان الهام بخش شيعيان 

منطقه خواهد افزود. 
بی  توجهی اتحاديه اروپا به همراه امريكا به حركت ه��ای آزادی خواهانه مردم بحرين 
نشانه بارز سياست های دوگانه دولت های غربی است. اتحاديه اروپا به جای محكوميت 
دولت بحرين به خاطر سركوب شهروندان بی دفاع و حمايت از خواسته مشروع آنها در 
برقراری حكومتی قانونی، تنها به بيانيه های واضحی بس��نده كرده و هيچ اقدام عملی 
برای بحران سياس��ی در بحرين انجام نمی دهد. اتحاديه اروپا منافع منطقه ای دارد كه 
نيازمند اتخاذ سياس��تی طوالنی مدت و محتاطانه در قبال بحرين است. ناديده گرفتن 
انباشته شدن نارضايتی های مردمی در بحرين باعث به خطر افتادن منافع استراتژيك 
و طوالنی مدت اتحاديه اروپا در منطقه خواهد ش��د. از طرف ديگر، فقدان فشار واقعی 

1. http: // www. guardian. co. uk/ world/ middle- east- live/ 2011/ may /19/ barack- obama- 
middle- east- speech- live (Barack Obama's Middle East speech)
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اتحاديه اروپا بر عربس��تان س��عودی و بحرين در 
مقايسه با ماجراجويی های آنها در قبال ايران تنها 
باعث عميق تر شدن فضای بی اعتمادی ميان ايران 

و غرب خواهد شد. 
در عين ح��ال رويك��رد رژيم صهيونيس��تی در 
قبال خيزش های مردم��ی در بحرين حائز اهميت 
اس��ت. به طوری كه رابطه نزديك رژيم بحرين با 
امريكا عموم��اً به معنای عدم دش��منی آن با رژيم 

صهيونيستی اس��ت. به طور قطع، جامعه عربی- اس��امی بحرين نيز مطابق با الگوی 
جوامع عربی كه پس از بيداری اسامی جلوه های بيشتری از آن هويدا شد، در راستای 
آرمان فلس��طين و مخالفت با اش��غالگری رژيم صهيونيس��تی حركت خواهد كرد كه 
ش��يعه بودن اكثريت جمعيت اين كش��ور و طرفداری آنها از الگوی انقاب اس��امی و 
ديدگاه های مقام معظم رهبری در تظاهرات  و اعتراضات، ابعاد جديدی به هراس رژيم 
صهيونيستی از تحقق س��رنگونی رژيم آل خليفه بخشيده اس��ت؛ زيرا اساساً بحرين با 
اكثريت جمعيت ش��يعه )حدود 75 درصد(1 عمق ژئوپلتيك جمهوری اس��امی ايران 
به شمار می رود. فروپاش��ی رژيم آل خليفه موجب ارتقاي جدی قدرت منطقه ای ايران 
و آسيب رسيدن جدی به سيستم امنيتی خليج فارس می ش��ود كه امريكا تغيير آن به 
نفع جمهوری اسامی ايران را چالشی راهبردی برای منافع راهبردی خود می بيند. به 
تبع تغيير سيس��تم امنيتی خليج فارس اثرگذاری ايران بر مسئله فلسطين نيز به ويژه 
در فضای قدرت يابی جريان های اس��ام گرا در كش��ورهای انقاب ديده، بسيار بيشتر 
می شود كه اين مسئله چالش��ی راهبردی برای رژيم صهيونيس��تی به شمار می رود. با 
اين تفاسير رژيم صهيونيستی همسو با سياس��ت های امريكا و متحدانش گزينه حفظ 
پادش��اهی آل خليفه را مطلوب منافع خود در خاورميانه می داند. در عين حال سياست  
خارجی بحرين در قبال رژيم صهيونيس��تی نيز مبتنی بر ميانه روی و دستور كار روند 
صلح مطابق با راهبرد خاورميانه ای امريكاس��ت. به طور طبيعی رژيم صهيونيستی به 
دليل اينكه جمهوری اسامی ايران را دشمن خود می داند، از قدرت يابی طرفداران و به 
ويژه شيعيان در خاورميانه هراس دارد. بنابراين، راهبرد امنيتی رژيم صهيونيستی در 

1. اين ميزان، در اطلس جهانی 75درصد كل جمعيت برآورده شده اس��ت. البته در كتاب های مختلف، درصد 
شيعيان از 50 تا 75 درصد متغير است. 

اتحاديه اروپا منافع منطقه ای 
دارد كه نيازمند اتخاذ سياستی 
طوالنی مدت و محتاطانه در 
قبال بحرين است. ناديده گرفتن 
انباشته شدن نارضايتی های مردمی 
در بحرين باعث به خطر افتادن 
منافع استراتژيك و طوالنی مدت 
اتحاديه اروپا در منطقه خواهد شد
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قبال بحرين نيز در ادامه تفسير امنيتی 
اين رژي��م از خاورميانه ق��رار دارد. به 
ويژه آنكه رژيم بحري��ن همواره پس از 
انقاب اس��امی ايران از الهام بخش��ی 
الگوی انقاب اس��امی احساس خطر 
كرده و جمهوری اس��امی ايران را به 
مداخله در امور داخلی خ��ود )به ويژه 
اقدامات ح��زب اهلل لبن��ان در بحرين 
با هدايت ايران( متهم كرده اس��ت. جلوه های اين رويكردها را می ت��وان در اظهارات و 
موضع گيری های رژيم بحرين پس از خيزش  شيعيان اين كشور ديد؛ به طوری كه شيخ 
خالدبن حمد آل خليفه وزير خارجه بحرين در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست از رژيم 

صهيونيستی نيز دفاع كرد و گفت: 
با وجود اختافاتی كه با اس��راييل داريم، نباي��د توافق نامه های صلح 
با اس��راييل را كنار بگذاريم... حتی اگر از كس��انی كه در رأس حكوت 
اسراييل هس��تند نيز خوش مان نيايد، اما در نهايت، اين كشوری است 
كه می تواند شريك خوبی باشد و در آينده می توان با آن تعامل داشت.1 
همچنين در موردی مهم تر كه نش��ان دهنده هم س��ويی راهبردهای امنيتی- نظامی 
رژيم بحرين است، می توان به برگزاری رزمايش های نظامی بحرين با رژيم صهيونيستی 
و امريكا اشاره كرد. اين تمرين های نظامی سال گذش��ته و در يك پايگاه سری نظامی 
امريكايی در ش��مال ايالت كاليفرنيا انجام ش��ده كه تمركز آنها بر آموزش جديدترين 
شيوه های سركوب اعتراض ها و نيز حذف شخصيت های معارض بود. نيروهای مشترك 
بحرينی و امريكايی و اس��راييلی آموزش هايی درباره نحوه هماهنگی ميان كش��ورها و 
تحرك در چهارچوب های منطقه ای در صورت بروز خطرهايی كه رژيم های سياس��ی 
منطقه را تهديد می كند، دريافت كردند.2 در واقع رژيم بحرين ايران را دشمن مشترك 
خود و رژيم صهيونيستی می داند و تمايل خود برای اشتراك راهبردهای امنيتی خود 
با رژيم صهيونيستی در مقابله با ايران را پنهان نكرده است. به طوری كه پادشاه بحرين 
اعام كرد: »ايران دشمن مشترك بحرين و اسراييل اس��ت«.3 همچنين سفير بحرين 

1. http://fa.alalam.ir/node/28751/feed.rss )اسراييل شريك خوبی برای ماست( 
2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901113000053
3. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1506222

سايه رقابت های ايدئولوژيك ميان ايران 
و عربستان، نگرانی رياض از گسترش 
انديشه های انقالبی ايدئولوژی شيعی در 
داخل عربستان و كشورهای خليج فارس 
به ويژه در بحرين و كويت تشديد شد و 
تحوالت پس از انقالب اسالمی ايران در 
منطقه سبب شد رياض در جنگ تحميلی 

كمك های بسياری به عراق كند
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در بلژيك، احمد محمد الدرسی در كنفرانس پارلمان يهوديان اروپا در بروكسل گفت: 
»بحرين از تمام جامعه جهانی از جمله اسراييل می خواهد كه در مقابله جاری آن با ايران 
در كنارش باش��ند«؛ و هدی عزرا نونو، سفير بحرين در واش��نگتن نيز گفت: »احساس 
می كنم اينجا پارلمان يه��ودی و بهترين تريبون برای تحريك موضوع دش��منی ايران 
باشد«.1 از س��وی ديگر، در پی توقف كوتاه مدت فروش تسليحات امريكايی به بحرين، 
شركت های تسليحاتی رژيم صهيونيستی برای تأمين ساح های مورد نياز بحرين وارد 
بازار اسلحه اين كشور شده اند. كارشناسان و مربيان اين رژيم به منظور آموزش نيروهای 
امنيتی بحرين در استفاده از اين ساح ها برای سركوب انقابيون بحرينی وارد اين كشور 

شده اند.2 
تركيه نيز يكی ديگ��ر از بازيگران مهم خارجی صحنه بحرين به ش��مار می رود كه در 
فضای تحوالت انقابی جهان عرب اهداف ژئوپلتيك خ��ود را به پيش می برد. در مورد 
سياس��ت های اين كش��ور در قبال خيزش های مردمی در بحرين نيز بايد گفت قبل از 
روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه خاورميانه در اولويت سياست خارجی تركيه قرار 
نداش��ت. اما پس از قدرت يابی حزب عدالت و توس��عه، رويكرد اين كشور به خاورميانه 
و جهان اس��ام اهميت راهبردی يافت؛ به اين معنا كه اين حزب توانست ناكامی های 
ورود به اتحاديه اروپ��ا را در اين حوزه ژئوپلتيك جبران كند. به همين جهت بس��ياری 
از تحليل گران، ورود تركيه به حوزه ش��رقی و به ويژه خاورميانه را در چهارچوب نظريه 
نوعثمانی گرايی تفس��ير و تحليل می كنند. ترك ها در تحوالت جهان عرب در سطوح 
مختلف رويكرد خود را ظهور و بروز دادند. دولت تركيه در مسئله مصر و تونس به عنوان 
حامی جدی مخالفان ظاهر شدند و در مس��ئله ليبی با تأخير عمل كردند. به عاوه، در 
مسئله سوريه در تقابل با ايران و تعامل با عربستان و قطر به طور جدی جانب مخالفان 
را گرفتند، اما در مسئله بحرين سياستی دووجهی را به نمايش گذاشتند؛ به طوری كه 
رجب طيب اردوغان، نخس��ت وزير تركيه در بدو اعتراضات مخالفان و سياس��ت مشت 
آهنين رژيم آل خليفه سياس��ت محكوم كردن س��ركوب ها را در پيش گرفت و گفت:  
»ما خواهان كربای ديگر در منطقه نيس��تيم و حوادث اخير در بحرين احتماالً شبيه 
عواقب كربا خواهد بود«.3 اما وجه ديگر سياس��ت خارجی تركيه با گذشت چند ماه از 
خيزش های مردمی در بحرين توسط احمد داوود اغلو، وزير خارجه به نمايش گذاشته 

1. www.javanonline.ir/vdcewv8evjh8poi.b9bj.htmlCached 
2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910225001387
3. https://www.tabnak.ir/fa )اردوغان بحرين را به كربا تشبيه كرد( 
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شد كه در آن بحران بحرين بيش��تر در چهارچوب مداخات همسايگان )ايران( تفسير 
و تبيين ش��د و در اين رويكرد ترك ها در كنار حاكميت بحرين قرار گرفتند و شرايط را 
برای تحركات ديپلماتيك در سطوح عالی بين دو كش��ور فراهم كردند؛ تا جايی كه در 
آن بحبوحه وزير خارجه و سپس پادشاه بحرين به تركيه سفر كرد و مورد استقبال گرم 
مقامات ترك قرار گرفتند. در واقع، سياس��ت تركيه در قبال مسائل بحرين را می توان 
در سه سطح تعبير و تفسير كرد: نخست، تركيه بازيگر مؤثر و تعيين كننده در معادالت 
سياسی و امنيتی بحرين محسوب نمی شود، اما به عنوان يك بازيگر مكمل برای ساير 
بازيگران از جمله عربس��تان و امريكا می تواند نقش آفرينی كند. ترك ها در مرحله اول 
تاش كردند كه بين ايران و عربس��تان به عنوان دو بازيگر مهم و متضاد صحنه بحرين 
نقش  متوازن كننده ايفا كنند، اما به تدريج رويكردشان تعبير ژئوپلتيك گرفت و اولويت 
خود را در اين نقش تغيير دادند. دوم، كش��ورهای عربی از جمله عربس��تان با توجه به 
امتيازات مالی كه در اختيار مالی ترك ها قرار می دهند، انتظار دارند كه تركيه در رقابت 
جهان عرب با ايران يا به تعبيری در رقابت جهان سنی و جهان شيعه در پازل سنی    گرايی 
قرار گرفته و به نوعی منافع راهبردی آنها را هدايت كند. در شرايط كنونی، كشورهای 
عربی در رقابت با ايران قابليت سياسی الزم را در خود نمی بينند. به همين دليل تاش 
می كنند از جايگاه سياسی تركيه در سياست بين الملل بهره ببرند. در اين زمينه نيز تا 
حدودی تاش می كنند تركيه را ترغيب كنند كه از مواضع كش��ورهای عربی و به ويژه 
عربستان جانبداری كند. سوم، تركيه به لحاظ بزرگی دومين ارتش ناتو به شمار می رود. 
در عين حال اين كشور به عنوان عضو ناتو مجبور است در چهارچوب های راهبردهای 
ژئوپلتيك و ژئواس��تراتژيك ناتو حركت كند و با توجه به اينكه بحرين نيز در ترتيبات 
امنيتی ناتو در منطقه )به ويژه با توجه به استقرار ناوگان پنجم نيروی دريايی امريكا در 
بحرين( جايگاه مهمی دارد، ترك ها به عنوان عضو خاورميانه ای اين سازمان مجبورند 

از سياست های ناتو در اين كشور حمايت كنند. 

نتيجه گيری
شكست گفت وگوهای غير رس��مي ميان وليعهد و معترضين و نيز شدت سركوب ها 
در اين كشور، بحرين را به س��ركوبگرترين رژيم در ميان شش كشور شوراي همكاري 
خليج فارس تبديل كرد. اگرچه رژيم بحرين احس��اس می كند با اقدامات سركوبگرانه 
توانسته اپوزيسيون را مهار كند، اما اين به مثابه پيروزي قاطع خاندان سلطنتي نيست 
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و بر عكس اين رفتار بي ثباتي و به احتمال 
بسيار فروپاشی رژيم آل خليفه را به همراه 

خواهد داشت. 
محتمل ترين سناريو براي آينده بحرين 
در كوتاه م��دت  تركيبي از سياس��ت ها و 
اعتراض��ات خيابان��ي اس��ت. ب��ا وجود 
اي��ن، نتيج��ه گفت وگ��وي ملي نقش��ي 
تعيين كننده در اين باره خواهد داش��ت 

كه به طور مشخص به دليل اينكه رژيم بحرين توجه به خواست های بنيادين شيعيان را 
معادل فروپاشی خود می داند، همچنان از تاكتيك گفت وگوی ملی به منظور آرام و مهار 
كردن شرايط ملتهب داخلی استفاده خواهد كرد. در عين حال عدم تحقق خواست ها و 
حقوق بنيادين شيعيان به عنوان جمعيت اكثريت و نيز حركت بحرين به سوی اتحاد با 

عربستان در قالب كنفدراسيون می تواند زمينه ساز اعتراضات خشونت آميز شود. 
به عاوه، احتمال يك واكنش مردمي خش��ونت آميز اندك اس��ت، زيرا مردم بحرين 
برخاف مردم ساير كش��ورهاي منطقه از جمله يمن كمتر مجهز به ساح هستند. اين 
در حالي است كه به دست آوردن تسليحات كار آساني نيست. همچنين موانع آشكاري 
براي نظامي ش��دن اين اعتراض ها وجود دارد؛ زيرا موقعيت جغرافيايی بحرين س��بب 
شده قاچاق اسلحه از طريق خشكي بسيار دشوار ش��ود. در عين حال، آب هاي اطراف 
بحرين به وسيله نيروهاي گشت دريايي به شدت محافظت مي شوند. تنها تعداد اندكي 
از معترضان شيعه خود را مسلح كرده اند. سني ها كه از اعتراضات شيعيان هراس دارند، 
به وس��يله ارتباطاتي كه با نيروهاي دستگاه امنيتي دارند توانس��ته اند به ساح دست 
يابند. مقامات امنيتي خليج فارس نگران هستند كه راديكال شدن شيعيان به مبارزات 

مسلحانه بی انجامد. 

جمعيت تجمع ملی و دموكراتيك 
نماينده جريان بعثی ها در بحرين به 
شمار می آيد و فعاليت خود را از سال 
1۹72 در بحرين آغاز كرده است. 
اين مجمع در كنار انقالب مردمی 
بحرين قرار گرفته و از ادامه تظاهرات 
مسالمت آميز تا رسيدن به خواسته ها 

حمايت می كند


