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)117(تحليل سياسي هفته
و  تداوم اعتراضات در بحرينبازداشت شيخ علي سلمان

 مقدمه

اقدام رژيم،با برگزاري تظاهرات در مناطق مختلف اين كشور در ميان تدابير شديد امنيتي بحرينطي روزهاي اخير مردم

28شيخ سلمان روز. اين كشور محكوم كردنددبيركل جمعيت الوفاق»شيخ علي سلمان«خليفه را در بازداشت آل

يك) ماهدي7( 2014دسامبر كه پس از رهبري و شهرداري در ماه نوامبر در بحرين تجمع اعتراضي به انتخابات پارلماني

و  پس از ورود به ساختمان تحقيقات جنايي در در آن، اين حزب از شركت در انتخابات محروم شده بود، به دادگاه احضار

در رژيم آل خليفه اقدام.شدت منطقه العدليه در حالي كه از ورود وكاليش به اين ساختمان جلوگيري شده بود، بازداش

و همچنين استفاده از  و شليك گازهاي اشكدستگيري شيخ سلمان و گلوله اسلحه واي هاي ساچمه آور در متفرق كردن

و با واكنشسركوب اعتراضات مردمي  شدخارج هاي زيادي در داخل .ه استاز بحرين مواجه

 در بحرين داليل اهميت بحران

و اهميت منطقه خودقعيت خاص بحرين به دليل مو و مالحظات بازيگران خارجي در آن، جنبه و بينو منافع المللي اي

وبااليي  ب بحران داشته شكلههاي ب گيري واكنش وجود آمده در اين كشور باعث و رويكردهاي مختلفي ويژه ازسويهها

مي بازيگران منطقه و مؤلفههر چند بحرين از نظر وسعت جغرافيايي،. شود اي هاي اقتصادي در موقعيت ميزان جمعيت

و كشوري كوچك در خليج فارس محسوب مي با شود، اما ويژگي ممتازي در سطح منطقه نيست و پيوند آن هاي خاص

و سياست بازيگران مهم  و منطقه بينمنافع مياي المللي و بحران اين كشور اهميت بااليي حضور ناوگان. بخشد، به تحوالت

د و امنيتي دو كشور، مجاورت جغرافيايي بحرين با عربستان سعودي پنجم و پيوندهاي سياسي به ريايي آمريكا در بحرين

و تعامالت خاندانعالوه  و امنيتي و نيز اكثريت شيعه مردم آن، روابط سياسي، اقتصادي هاي حاكم بر اين دو كشور

و پيوندهاي تاريخي با جمهوري همچنين  هاي اهميت بخش به تحوالت اسالمي ايران از جمله مؤلفهمجاورت جغرافيايي

. اين كشور هستند

و به تبع آن در بحرين، تداوم اعتراضات مردم اين كشور به بازداشت اكنون پس از تحوالت بيداري اسالمي در منطقه

به.ه استآلود ساخت شيخ علي سلمان يكي از رهبران مخالف رژيم آل خليفه بار ديگر فضاي جامعه را تنش در اين نوشتار

و بين انداز تحوالت بحرين در پي اعتراضات اخير در سه حوزه داخلي، منطقه بررسي چشم مي اي .پردازيم المللي

 انداز داخلي چشم.1

كه 2011در سال در جريان تحوالت بيداري اسالمي در بحرين و تظاهرات گسترده به رهبري اكثريت مسلمان شيعه

و نقش بيشتر در اداره كشور بودندخواستار اصال به دو دسته هاي خود هاي مخالف رژيم با توجه به درخواست، گروهحات

ترين تشكل سياسي شيعه در بحرين، خواستار ايجاد نظام دسته اول تحت رهبري الوفاق به عنوان اصلي: شدند تقسيم مي

و دسته دوم در قالب  و حكومت منتخب بود و متشكل از سه گروه جريان» يماني براي جمهوريپهم«مشروطه سلطنتي

و جنبش و ايجاد نظام جمهوري وفاداري اسالمي و آزادگان بحرين، گزينه سرنگوني نظام موجود در بحرين هاي حق

و توقف اعطاي البته درخواست. دمكراتيك را مطرح ساختند  هاي ديگري مانند آزادي زندانيان سياسي، اصالحات سياسي

هاي معاونت پژوهش

 حقوقيـ سياسي 
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نقش مهمي را در پيشبرد مهمترين حزب در بحريندر اين ميان جمعيت الوفاق به عنوان.ت سياسي به مهاجرين نيز ازسوي مردم مطرح بودتابعي

و سركوب اين اعتراضات. اهداف مخالفين برعهده داشت آميز در مقابل هاي خشونتو استفاده از شيوهپس از اعتراضات گسترده مخالفين در بحرين

و كسب مشروعيت، درصدد انجام اصالحات اين رژيم حكومت، توسطن معترضي و ترميم وجهه جهاني خود در جهت كاهش فشارهاي بيروني

و نمايشي  و كنترل شده از سوي الوفاق مجوزهايي براي برخي راهپيماييو صدور صوري . اقدام كردهاي محدود

و تنش در اين كشور شده استتوسط شيعهبازداشت يكي از رهبران پرنفوذ با اين حال جمعيت. منامه بار ديگر سبب بحراني شدن اوضاع

حاكم در كشور، ترين جمعيت معارض دولت، بازداشت شيخ سلمان را بيانگر رسوايي ادعاهاي منامه درباره آرامش بزرگبه عنوان اسالمگراي الوفاق

و فعاليت و احترام به حقوق بشر همگان را به تظاهرات گسترده نيز» فوريه14«تيجمعدر همين راستا.ف كردهاي سياسي توصي حاكميت قانون

مي. فرا خواندنسبت به بازداشت شيخ سلمان  تر شدن اوضاع بحرانيرسد با تداوم اعتراضات به بازداشت شيخ سلمان، بحرين شاهد بنابراين به نظر

ازو پيگيري خواستهبه منظور دستيابي به حقوق خود هاي مختلف داخلي گروهفعاليتو افزايشها كشور در همه عرصه هاي دمكراتيك خود

. حكومت آل خليفه باشد

اي انداز منطقه چشم.2

و پيوند ژئوپليتيك بازيگران منطقه و همچنين مجاورت جغرافيايي و امنيتي و سطوح پيوند سياسي و بين تفاوت اهداف، منافع المللي با بحرين، اي

اسسبب بروز رويك و متعارضي در قبال اين كشور شده و از آنجا كه ردهاي متفاوت داخلي در مقايسه با بازيگران بازيگران تأثيرگذار بيرونيت

و گروه و نقش بحرين يعني حكومت نقش در تعيين روند تحوالت اين كشور بيشتري برخوردارند، آفريني هاي اپوزيسيون از توان بازيگري

م كننده تعيين و جمهوري اسالمي اي نظير بازيگران منطقه. كنندياي ايفا كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به رهبري عربستان سعودي

و دليل به از جمله اين بازيگران هستند كه ايران  ـ تاريخي و همچنين پيوندهاي مذهبي و مجاورت جغرافيايي ـ امنيتي پيوندهاي سياسي

درو در عين حال با تعارض بااليي را در قبال بحرانتر ژئوپليتيك، رويكرد فعاالنه . كنندميبحرين اتخاذ ها

ميطعربستان سعودي بحرين را به نوعي حيا و منطقه نفوذ خود بر خلوت و اين اساس خواستار حفظ حاكميت آل خليفه در اين كشور داند

و هيچ و اصالح در آن را نمي است عالوه بر اينكه از نظر اقتصادي از دولت بحرين حمايتهار اينكه سعوديله مهم ديگئمس. پذيرد گونه تغيير

و بحران اصليكنند، مي و در مواردي مانند اعتراضات . اند هاي داخلي از اين رژيم حمايت كرده ترين نقش را در تأمين امنيت رژيم آل خليفه دارند

و تصور آن به عنوا اين مسائل باعث تسلط سعودي و سنتي عربستان.ن منطقه نفوذ خود شده استها بر بحرين به عالوه ساختار سياسي اقتدارگرا

مي را در مقابل تحوالت در بحرين بسيار آسيب رياضو همچنين حضور اقليت شيعي در منطقه شرقي اين كشور،  رياض از سوي ديگر. سازد پذير

بهربااي در سطح خاورميانه به منظور برقراري توازن قدرت منطقه و كه ويژه نفوذ آنان در ساختار قدرت در بحرينهگونه تحولي در مورد شيعيان

ميدر پي خواهد داشتو منطقه را ها افزايش نفوذ ايران در اين كشور به زعم سعودي . كنند، مقابله

و ايران در ميان تحوالت مختلف جهان عرب، تحوالت بحرين به دليل پيوندهاي تاريخي مستحكم بين عالوه بر آن، اي از اهميت ويژهبحرين

و سياست منطقه همچنين. برخوردار است و منافع ميآن با عربستان سعودي تعاملاي ايران در حوزه خليج فارس جمهوري اسالمي كند ايجاب

را موضع.كند ايران نسبت به تحوالت بحرين رويكردي فعاالنه را اتخاذ  گيري مقامات وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي به وضوح اين مسئله

ميدر نتيجه.دهد نشان مي ميكه بازداشت شيخ علي سلمان توسط رژيم بحرين رسد به نظر تالش تواندمي،شود ازسوي مقامات سعودي حمايت

و مطرح ساختن براي فرقه عربستان بهايران در كشورهاي جنوبي خليج فارس اي مداخله ادعاي نشان دادن اعتراضات بحرين . دنبال داشته باشد را

و از سياستمداران شيعي فعال درخصوص بحرين نيز نسبت به بازداشت شيخ سلمان ابراز نگراني عالوه بر اين مقتدي صدر رهبر جنبش صدر عراق

و بيانگر ساكت كردن صداي مخالفانرا اين اقداموكرده  و استبداد واقعي در بحرينو نشان سنياعم از شيعه وي. استتوصيف كرده دهنده ظلم

اهللا پرنفوذ شيعه عراق نظير آيت علمايهاي اين مسئله همزمان با واكنش. خواستار تداوم اعتراضات مردمي در بحرين شده استهمچنين
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و و ايران و سياستمداران عراقي به نوبه خود همراهي شيعيان عراق ميولتدسيستاني .شود هاي دو كشور را سبب

 المللي انداز بين چشم.3

ـ دفاعي منطقه به رهبري جايگاه خود در معادالت منطقهبا هدف افزايش بحرين ميآاي در ترتيبات امنيتي اين كشور. كند مريكا ايفاي نقش

تبديل، 1998تا 1991هاي يحات كشتار جمعي عراق بين سالعالوه بر ميزباني ناوگان پنجم نيروي دريايي اياالت متحده، به مقر بازرسان تسل

و  و عضويت» جزيره سپر شبه«، حضور در نيروهاي)كنفرانس امنيتي منامه(هاي امنيتي چندجانبه كشورهاي همسايه عراق ميزباني نشستشده

را در نيروهاي رهگير چندمليتي براي اجراي تحريم . ده داشته استبرعهنيز هاي شوراي امنيت عليه عراق

و كمك سوي ديگر اياالت متحده با استفاده از برخي شيوهاز قانون تخصيص بودجه دفاع«هاي نظامي كه براساس ها مانند فروش تسليحات

مي» ملي مي اين كشور انجام و برخي كشورهاي خليج فارس كند بر سياست شود، تالش ا تأثير گذاشتههاي نظامي بحرين منيتو با ادعاي تأمين

و به دنبال بازگشت به دوران قبل از استعمار در خليج فارس انگليس،همچنين به نظر برخي تحليلگران. منطقه، اهداف نظامي خود را پيش ببرد

را استانداردهاي دوگانهبراين اساس. استامنيتي كردن شرايط منطقه ميدر قبال مباحث امنيتي اي از فعاالن رو بسياري ايناز. كند منطقه اتخاذ

در22شيخ علي سلمان نيز در پي انتخابات. هايي داشتند گيري سياسي كشورهاي حاشيه خليج فارس نسبت به اين رويكرد انگليس موضع نوامبر

و ساخت پايگاه نظامي اين كشور در منامه شدت داده بود بحرين انتقادات خود را از سياست دن. هاي انگليس بال همين مسئله سبب شد تا به

هاي لندن از رژيم آل خليفه دي ماه، به حمايت13بازداشت دبيركل الوفاق، مردم بحرين با تشكيل زنجيره انساني مقابل سفارت انگليس در روز 

. اعتراض نمايند

و 2011سال تظاهرات مردمي در اين كشور چه در جريان تحوالت سركوبازسوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت بحرين براي

و ديگر ابزارهاي خشونت چه در تحوالت اخير از گازهاي اشك و سمي كه ها در بحرين به اندازه دامنه خشونت. آميز استفاده كرده است آور اي بوده

و 2007حقوق بشر، سابقه آن را به سال نقض با برشمردن موارد متعدد 2011در سالاي بان حقوق بشر در بيانيه حتي سازمان ديده نسبت داده

مي از روش كل جمعيت.ه بودشود، انتقاد كرد هاي ضدانساني كه در مقابل تظاهركنندگان استفاده اين سازمان همچنين بازداشت شيخ سلمان دبير

و اقدامي در جهت محدودسازي فعاليت بر. هاي سياسي دانست وفاق بحرين را غيرقانوني ازاين درحالي است كه ها اينگونه سالح ممنوعيت استفاده

و مقررات مرتبط با درگيريو المللي در قوانين بين و قوانين هاي مسلحانه از جمله پروتكل يك الحاقي براساس كليه اسناد حقوق بشردوستانه

كه. استتأكيد شده 1977هاي ژنو كنوانسيون شي شونده ها، پرتاب به كار بردن سالحدر اين قوانين آمده است و و مواد كهوهها هاي جنگي از نوعي

و رنج درباره نيز سخنگوي كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل در اين ميان. آور غيرضروري شود ممنوع است منجر به صدمات بيش از حد

ت و آزادي بيان و همچنين ادامه بازداشت افرادي كه بر حقوق خود مي.ه استكيد دارند، ابراز نگراني كردأبازداشت شيخ علي سلمان توان بنابراين

ودر. مرتكب نقض فاحش حقوق بشر شده است تداوم سياست سركوب در كشورگفت كه رژيم آل خليفه با  واقع اگرچه اقدامات رژيم بحرين

ب و و موازين حقوق بشري و همچنين پروتكلهنظاميان سعودي، آشكارا برخالف كليه قوانين هاي الحاقي ويژه اعالميه جهاني حقوق بشر

و سازمان نوانسيونك و نهادها هاي مدعي حمايت از حقوق بشر در قبال تحوالت بحرين نشان هاي چهارگانه ژنو است، اما عملكرد كشورهاي غربي

و تنها به عنوان ابزاري در راستاي منافع آنهاست دهد كه مسئله حقوق بشر همواره با سياست مي .هاي دوگانه كشورهاي غربي همراه بوده

ديبن جمع

و در منطقه سبب افزايش انتقادات حقوق بشري شده است و آل سعود در كشورهاي خود اين اعتراضات، پس از بازداشت. اقدامات رژيم آل خليفه

به شيخ و به دستگيري برخي علي سلمان حكم. است شدهديگر از فعالين حقوق بشري در بحرين منجر شدت افزايش يافته درواقع اعتراضات به

آلاعد و دستگيري شيخ سلمان در بحرين كه هر دو از منتقدان بهام شيخ نمر در عربستان و حتي اعتراضات اهل تسنن و آل خليفه هستند سعود

و حكومت بحرين استبخشي از مخال .فان و رويارويي نشانهاين اقدامات، هايي از ورود به مرحله جديدي از تقابل
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بح متعددموارد و قيامنقض حقوق بشر در به رين پس از آغاز تحوالت هاي صورت گسترده توسط سازمان هاي مردمي در كشورهاي عربي

و بين و نهادهاي مدني بحريني و قتل در است المللي مطرح شده حقوق بشري و معترضان، شكنجه ، مواردي از قبيل كشتار تظاهركنندگان

مر زندان و تعدي به آنها، محاصره و ممانعت از درمان بيماران، بازداشتها، شكنجه فعاالن زن هاي هاي خودسرانه، برخورد با اتحاديه اكز درماني

بهصنفي و استفاده از سالح، و كارگيري خشونت بيش از حد هاي ممنوعه در برخورد با تظاهركنندگان، حمله به اماكن مذهبي شيعيان

و اختالف و سني مي 2011ت سال به وضوح در جريان تحوال... افكني ميان شيعه كه.شودو پس از آن در بحرين مشاهده اين درحالي است

و به و موازين حقوق بشري و پروتكل اقدامات رژيم آل خليفه آشكارا برخالف كليه قوانين هاي الحاقي ويژه اعالميه جهاني حقوق بشر

و هاي چهارگانه ژنو است، اما كنوانسيون مي اين اقدامات غربي در قبال هاي دولتعملكرد مواضع كه نشان حقوق بشر سياست آنها در بابدهد

ميهمواره  و تبعيت از مالحظات سياسي سامان آل.يابد براساس استانداردهاي دوگانه سعود خليفه به وضوح نشان همچنين سياست سركوب رژيم

و طايفه دهد كه تحوالت بحرين بسيار فراتر از درگيري مي ـ سني .اي است هاي شيعي


