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، سعی بر خاموش کردن در صورت سرنگونی حکومت آل خلیفه و ترس از نزدیک شدن ایران به بحرین
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خلیججنوبیۀحاشیکشورهايبهتحوالتاینۀدامنآفریقا،وشمالخاورمیانهتحوالتشروعبا

کشورهاییجملهازفارس،خلیجدربحرینالجزایرمجمعچونکشورهاییوشدکشیدههمفارس
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لیبی،مصر،تونس،چونکشوهاییدرتحوالتآفریقا،شمالوخاورمیانهدرمردمیهايخیزش
سانسورنوعیشاهدبحرینمورددراماشدمیدنبالاجتماعیهايشبکهوهارسانهدراردن،ویمن

کشورتفاوتازناشیبحرینتحوالتدادننشانرنگکماینگفتبتوانشاید.هستیمخبري
ضعفنقطهوفارسخلیجمنطقهکلیدبحرین؛استبیداريایندردرگیرهايرکشوسایربابحرین

همايمالحضهقابلاهمیتازمنطقهدرکشوريهرازبیشبحرینگفتبتوانشایداست،آن
پنجمناوگانپایگاهبحرینکهآمریکانچوغربیکشورهايبرايهمهمسایه،کشورهايبراي

درصدوجوددیگرطرفیاز. استبرخوردارایرانبرايخصوصبههمواستآندریایینیروي
برايخصوصبهمذهبسنیکشورهايبرايتهدیديهموارهکشورایندرشیعیانبیشتر

ازهراسوشدهمیمحسوبایرانخاكازجزئیروزگاريبحریناینکهویژهبه. استبودهعربستان
نگرانراعربستانبحرین،دراعتراضاتاینانتقالآغازازایرانبهکشوراینةدوباربازگشتامکان

توان آید و بعد از ایران و عراق میبحرین یکی از مراکز مهم تشیع در دنیا به شمار می.استساخته
وجودبابنابراین.)1378کرد(اسالمی،آن را به لحاظ سابقۀ تاریخی سومین مرکز تشیع معرفی

بحرین،برمذهبسنیاقلیتبودنحاكبحرین،جمعیتاکثریتدرصدبودنشیعهچونعواملی
شورايکشورهاينفوذمتحده،ایاالتوبحرینحاکممیانمتقابلوابستگیوآمریکانظامیحضور

بحریندرشیعیهايجنبشسرکوبدرعربستانۀبرجستنقشخصوصبهفارسخلیجهمکاري
فارسخلیجۀمنطقاهمیتثقلنقطۀبهرابحرینمنطقه،درشیعیانیافتنقدرتازترسدلیلبه

شیننشیخکشورهايسایرتواندمیدومینوییهمانندبحریندراتفاقیهرکهاستکردهتبدیل
.دهدقرارثیرأتتحترافارسخلیج

کوشند آنچه را که خلیج فارس میۀنکه وسایل ارتباط جمعی منطقبه طور کلی در بحرین با وجود آ
اهمیت جلوه دهند، در این کشور ناآرامی جدي وجود گذرد، کمدر این کشور می1994از دسامبر 

انتخابات اريبرگزهاي روزانه میان تظاهرکنندگان که خواستار اجراي مجدد قانون و درگیريدارد.
کند، تبدیل به جنگی فرسایشی شده هاي آنان را رد میلت که خواستهپارلمانی هستند و میان دو

مجمع الجزایر بحرین از جهات مختلف از اهمیت ویژه برخوردار است. . )1375:26است(پیشوائی، 
در گذشته، بحرین به دلیل ثروت سرشار ناشی از مروارید، مورد توجه بود. پس از آن، منازعه 

بحرین به منظور ایجاد یک پایگاه استراتژیک در خاورمیانه، بر اهمیت انگلیس و پرتغال براي تصرف
انگلیس بر هند، بحرین با تبدیل به راه ارتباطی اروپا، خاور دور، شبه قاره ۀبحرین افزود. بعد از سلط

النهرین شد. اهمیت استراتژیک هند و کشورهاي خاورمیانه، مرکز تجاري بین هندوستان و بین
هاي مهم نظامی در بحرین نیز، ناشی از دو چیز است. اول این که، آمریکا داراي پایگاهامروز بحرین 
ترین آن، پایگاه دریایی الجفیر است. این پایگاه بعد از پایگاه دیه گوگارسیا در اقیانوس است که مهم
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ندهی نیروي آید و مرکز اطالعات و فرماترین پایگاه دریایی آمریکا در منطقه به شمار میهند، بزرگ
دریایی آمریکا بین فیلیپین و دریاي مدیترانه است. به عالوه، نیروي واکنش سریع آمریکا، دو پایگاه 

مندي بحرین از نفت و گاز از دیگر المحرق و الهمله بحرین را در اختیار دارد. دوم این که، بهره
به پایان 2024/ 1403شود که نفت بحرین تابینی میدالیل اهمیت این کشور است. گرچه پیش

برسد؛ اما احتمال کشف ذخایر جدید نفتی در آن کشور وجود دارد، و ذخایر گازي آن نیز بسیار 
.)1381اي،(سیف افجهبیشتر از نفت است

پیدایشوبحریندراعتراضیهايجنبشازايتاریخچهبارابطهدرتوضیحیضمنپژوهشایندر
ارتباطدربحرینکشوراعتراضاتدرکنندهتسهیلعواملوکنندهلکنترعواملبیاندرسعیآنها،

هاي اي از شباهت جنبشاما پیش از آن به بیان خالصه.هستیمخاورمیانهاخیرهايجنبشبا
پردازیم: هاي اجتماعی جدید میخاورمیانه با جنبش

هاي اجتماعی جدید(پست مدرن)ها با جنبششباهت این جنبش
هاي خاورمیانه در یک سال اخیر، در ابتدا، ارائۀ مبحثی بودن جنبشسابقه و غیرمنتظرهبه دلیل بی

اصطالح . رسدهاي اجتماعی جدید الزم به نظر میبا جنبشهادر رابطه با شباهت این جنبش
ۀدر عرص1960ۀهایی استفاده شده که از دهبراي توصیف جنبش» هاي اجتماعی جدیدجنبش«

-حقوقاند از؛ جنبش دانشجویی آن زمان، جنبشها عبارتاین جنبشیافتند.اجتماعی اهمیت
هاي ضدنژاد محیطی(جنبش سبزها)، جنبش صلح، جنبشمدنی، جنبش زنان، جنبش زیست

دسته از شاید بتوان به این) و1385:131نش،هاي ضدسیاسی اروپاي شرقی(کیتجنبشپرستی و
در خاورمیانه را نیز افزود. هاي معاصر هاي اجتماعی، جنبشجنبش

هاي پست مدرنیسم، از هاي اجتماعی جدید را با ویژگیشود که این جنبشاما عواملی باعث می
کالسیک آنها متمایز کنیم:ۀگون

اندها غیرابزارياین جنبش- 1
آمیز نسبت به وضعیت اخالقی و شمول و اغلب اعتراضهاي جهانعالیق و نگرانیةکنندیعنی بیان

هاي گیري جنبشتوان این عامل را در شکلکه میهاي اجتماعی خاص؛مستقیم گروهةه نمایندن
ها نیز نسبت به نبود یک اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز مشاهده کرد چرا که این جنبش

جوش است وضعیت مناسب براي آزادي سیاسی و اجتماعی ایجاد شد و به نوعی یک جنبش خود
اند.آن را ایجاد کردهاتکا به گروه و یا سازمانی خاصکه مردم بدون
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اند و نه دولتگیري شدهمدنی جهتۀها بیشتر به سوي جامعاین جنبش-2
زندگی خود و همچنین مشارکت در ةاي به سمت بهبود و مشارکت مردم در شیوها به گونهاین جنبش

ورمیانه که مردم در جهت تغییر ساختار هاي معاصر خاامور سیاسی و اجتماعی هستند؛ همچون جنبش
سیاسی براي مشارکت هر چه بیشتر خود در امور سیاسی و اجتماعی همچون آزادي انتخابات، آزادي 

ها و داشتن ساختار سیاسی ثابت و مشارکتی، حداقل حقوق بشر است.بیان، تشکل و رسانه
اندماندهی شدهپذیر سازهاي غیر رسمی، باز و انعطافها به شیوهاین جنبش- 3

ها نیاز به عضویت براساس سلسله مراتب بروکراتیک و شرط عضویت براي شرکت در در این جنبش
هاي اخیر خاورمیانه که با وجود اینکه یک سازماندهی رسمی و ثابت در این نیست؛ همچون جنبش

ها مشاهده بشدار بودن در این جنها و همچنین وجود یک رهبر براي سازماندهی و برنامهجنبش
راي بهبود ساختار سیاسی اجتماعی بها اقشار مردم بدون محدودیتی در این جنبشۀشود، همنمی

خورد.ها به چشم میجوانان در این جنبشةکشورهاي خود حضور دارند. به خصوص حضور گسترد
اندهاي جمعی متکیها به شدت به رسانهاین جنبش- 4

هایشان براي تسخیر اندیشه و اضاتشان را نمایش داده و اندیشههاي جمعی اعترکه از طریق رسانه
هاي اخیر توان گفت در رابطه با جنبشکه میگردد. ثر بیان میؤاي ماحساس عمومی به گونه

شاید مهمترین نقش را در شروع بوك نقشی برجسته وخاورمیانه نیز این عامل به خصوص فیس
ها دارد.جنبشاینۀهمچنین ایجاد انگیزه براي ادام

هاي اجتماعی حال آنکه جنبش، اندآمیز بودهخشونتهاي کالسیک عمدتاًجنبش-5
.و کمتر خشونت آمیزاندآمیزجدید مسالمت

چرا که با وجود هاي اخیر خاورمیانه مشاهده کرد،توانیم در جنبشاین عامل را به خوبی می
دولتی به خصوص در کشورهایی همچون هاي هایی از جانب رژیم این کشورها و دستگاهخشونت

آمیز براي بیان ها به صورت مسالمتاین جنبشۀکید مردم بر روي ادامأبحرین و سوریه هنوز ت
هایشان است.خواسته

خواهی؟اسالمی یا دموکراسیبیداري
ه دسترسد در پی وقایع و اعتراضات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهبه طورکلی به نظر می

اي . دسته1ها مطرح شده است: پردازي در رابطه با علت وقوع این اعتراضات و یا جنبشنظریه
ها هستند.این جنبشبراي شروع و علت وقوع»عوامل اقتصادي«معتقد به دخیل بودن و اهمیت 

م این عده معتقداند؛ علیرغم منابع نفتی در کشورهاي عربی منطقه و ثروت هنگفت ناشی از آن، مرد
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اند و مشکالت اقتصادي، فقر، در کشورهاي منطقه هنوز به یک رفاه نسبی اقتصادي دست نیافته
زدن جوان تونسی بود که به گذارد و یکی از دالیل این ادعا آتشبیکاري و غیره بر این امر صحه می

عنوانابهاشورشاینکهباورنداینبردستهایندلیل مشکالت اقتصادي دست به این عمل زد.
.شودمیحمایتجامعهفقیرقشرتوسطعمدتاًوپذیردمیانجامنانشورش

آنها معتقدند . باشد نه دالیل اقتصاديعلت اصلی می» عوامل سیاسی«اي دیگر معتقداند . دسته2
العمر بودن هاي سیاسی، نبود آزادي بیان، ماداممردم در این کشورها به دالیلی چون: نبود آزادي

عدم ها، خفقان سیاسی، نبود یا ضعف پارلمان، عدم مشارکت سیاسی و مدنی،جمهوريستریا
اصالحات سیاسی و غیره سبب شورش و اعتراض مردم شده و در کل به علت خود جوش بودن و 

ها و مطالبات سیاسی و وابسته نبودن این اعتراضات به نهاد و یا سازمانی سیاسی و به خاطر خواسته
ها به موجی در خاورمیانه تشبیه شده که مردم در سی از جمله دموکراسی، این جنبشمشارکت سیا

خواهی از آن نقش داشتن در سرنوشت خود هستند و به موج دموکراسیآنها به دنبال سهیم بودن و
تعبیر شده است. 

کشورهاي ویژه خاورمیانه بهتوان این ادعا را مطرح کرد که امروز مردم با توجه به آنچه گفته شد می
ترین برهه زمانی دارند و از این جهت خاورمیانه در حساسمیعرب در مسیر بلوغ سیاسی گام بر

اي نیست رسد دموکراسی پروژهبرد. زیرا به نظر میخود براي پذیرش دموکراسی از پایین به سر می
بسته حاکمشان به مردم يیا ایدئولوژشان و المللیکه از سوي نخبگان دیکتاتور و یا متحدان بین

ها براي استقرار و پذیرش آن استاي است که الزمه آن آگاهی یافتن تودهتحمیل شود بلکه پروسه
).1389(سایت بررسی استراتژیک، 

برراهاجنبشاینمبانیکهپیشۀدستخالفبرمعتقدندبرخیسوم،ۀدستدرودیگرطرفیاز. اما3
1357سالدرایراناسالمیانقالبازاعتراضاتاینآغازۀسرچشمدانند،میخواهیدموکراسیۀپای

اسالمی در منطقه توانند یک انقالبانقالب ایران میزها با الگوبرداري ااي که این جنبشبه گونهاست
برکهجاییتااستاسالمیومذهبیمطالباتو»خواهیاسالم«بر بیشترهاجنبشاینایجاد کنند و

البته در همین راستا باید گفت برخی از مطالبات مردم .نهادندرااسالمیبیدارينامهاجنبشنای
خواهی در راستاي اصول اسالم است.ها و عدالتکشورهاي عربی مبتنی بر مبارزه با دیکتاتوري

دخیل هاي اخیر خاورمیانه دسته از نظریات در جنبشیک از این سهاما در رابطه با اینکه کدام
اند، به طوري رسد ترکیبی از این عوامل در این اعتراضات وجود داشتهاند، باید گفت به نظر میبوده

که در آغاز امر اعتراضات در اغلب کشورها اقتصادي بوده و بعد از آن اعتراضات به سمت مخالفت با 
د اما در همین کنتداوم دیکتاتوري و داشتن مشارکت سیاسی و دموکراسی خواهی سوق پیدا می
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ها به طور ها توسط این گروهدهی این جنبشگرا و تا حدودي سازمانهاي اسالممیان نقش گروه
توان نادیده گرفت.مثال؛ همچون اخوان المسلمین مصر را نمی

هايهگروازترکیبیچوننامیدسکوالرغیریاوسکوالریاگرا،اسالمصرفاًراهاجنبشاینتواننمی
-تکهايحکومتپایانخواهانگرایانغیراسالمچهوگرایاناسالمچهودارندوجودآندرمختلف
نیروهايازکدامهررسدمینظربهبنابرایناست،خاصنگرشیکحاکمیتوحزبیتکصدایی،
نیستیگانهحاکمیتیککارشانمحصولشوندموفقبتواننداخیرمردمیهايجنبشدردخیل

.)1389، پارستسایتگذاشت(خواهدبنیانجوامعایندرراپلورالیسموتکثرگراییعنویکبلکه
سیاسیواقتصاديهايخواستهازوسیعیطیفخاورمیانهمردممطالباتدرهر صورت به طور کلی،

وبیانآزاديقدرت،چرخشوواهیخکراسیودماقتدارگرایی،نفی. گیردمیبردررااجتماعیو
وسیاسیفسادمظاهربامبارزوعدالتسازي،تصمیمدرمشارکتوآزادنهسیاسیفعالیت

است.معترضانهمهمشتركخواستهاقتصادي

بحرینۀتاریخچ
: 1384زاده،متقی(باشدمیجزیره32ازمتشکلکیلومترمربع526/69بهقریبوسعتیبابحرین

ین رسمی در این کشور اسالم است و از دو مذهب سنی و شیعی تشکیل گردیده و اکثریت د).103
در.)9: 1388سیاسی، مطالعاتدفتر(باشندپیرو مذهب تشیع می%70مسلمانان یعنی حدود 

منطقهقلبدرکشوراینیريقرارگوجغرافیاییموقعیتگفتبایدبحرینژئوپولیتیکیتحلیل
وسعتوجمعیتنظرازبحریناگرچه.استبخشیدهخاصیاستراتژیکجایگاهآنبهفارسخلیج

چاههاياکتشافاتوایرانسواحلباآننزدیکیولیاست؛فارسخلیجحاشیهکشورکوچکترین
افزودهآناستراتژیکیوجغرافیاییموقعیتاهمیتبربازدیرازشیرینآبهايچشمهوجودونفت
).1388:22اسی،سیمطالعاتدفتر(است

بحریندرسیاسىهاىجنبشآغاز
خلیج فارس و در میان همسایگان ۀموقعیت جغرافیایی بحرین، به عنوان سرزمینی کوچک در منطق

هاىجنبش).3:1390بزرگتر، آن کشور را به سوي موازنه در سیاست خارجی راند(حمیدي،
ۀسلط1892دررسماًانگلستانعماراستکهشدآغاززمانىازحقیقتدربحرینمردمسیاسى

حکامباگوناگونىقراردادهاىقبالًانگلستان. کردبرقرارسرزمیناینبرراخوداستعمارىکامل
خویشاستعمارکاملچیرگىسوىبهگامیکراسرزمینآنهرباروبودکردهامضاءبحرین
شیخبرضد1895مارسدرینبحرمردمعمومىقیاموسرکشىنخستین. ساختمىترنزدیک
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باارتباطهرگونهبدونکهبودبحریندرخلیفهآلحاکمنخستینعیسى. دادرخعلىبنعیسى
نامبهفارسخلیجدرانگلستانسیاسىنمایندههنگامآندر. کردمىحکومتسرزمینآنبرایران

مهاجرتبهمنجرلسنویسرهنگابتکارات. شدبحرینواردمسقطازآرنولدویلسنسرهنگ
بهگروهاینمهاجرت. شدقطرةجزیرشبهباخترىشمالدرزبارهبه1313محرمدرکنندگانقیام

همین. گردیدقطردرثانىآلشیوخوبحرینحاکمانمیانشدیدىبرخوردهاىسببزباره،
. شدقطرنشینشیختولدوثانىآلباالحمایگىتحتقراردادعقدموجبسرانجامکهبودبرخوردها

داورىباسرانجامکهبودقطروبحرینمیانمرزىوسرزمینىاختالفاتآغازنقطههادگرگونىاین
). 1373:3مجتهدزاده،(یافتپایان2001سالدرالههدیوان

یکوکردندمعزولانگلستانبامخالفتاتهامبهراعلىبنعیسىشیخ،1923درهاانگلیسى
برایرانمالکیتادعاىازکهبودشدهمتهمعیسىشیخ. نمودندسیسأتبحریندرىنمایندگ
1سرچارلزبلگریونامبهخود،استعماريِافسرانترینورزیدهازیکىانگلستان. کندمىاستقبالبحرین

عمارىاستنفوذانگلستاناقداماین. کردسرزمینآنروانهبحرینامیرمشاورعنوانبه1926دررا
مردمروزافزوننفرتگرفتنباالسبببحریندروىآمیزخشونتاقداماتولىساخت،ژرفترراآن

سرانجامودادروى1938دربحرینعمومىاعتصاباتنخستینکهطورىبهشداوازبحرین
.)1373:3مجتهدزاده،(انجامیدبحرینازبلگریو

هاىجنبشبهتبدیلمحدود،نسبتاًتظاهراتوعتصاباتاایندوم،جهانىجنگازبعددوراندر
ازبابرابربحرینبرکنترلشدنسستدانستمىکهانگلستان. شدبحریندراىگستردهعمومى
هاىجنبشی،یبهاهربهگرفتتصمیمبود،خواهدفارسخلیجسراسربراشسلطهرفتندست
درراسنى- شیعهبرخوردهاىانگلستانعواملهکبودراهایندر. کندسرکوبرابحرینمردم

مبارزاتشدنتبدیلبیمکهبودجدىاىاندازهتا1953دربرخوردهااین. کردندتشویقبحرین
شیعهۀشاخدوهررهبرانولى. رفتمىداخلی،جنگومذهبىنبردهاىبهبحرینخواهىآزادى

روستاىدرمسئلهاینبهرسیدگىبراىرانسىکنفوشدندوضعاینخطراتمتوجهعاقالنهسنىو
وحدتکمیته(الوطنیوحدهالجنۀنامبهاىکمیتهودادندتشکیل) بحرینجزیرهدرشمال(سنابس

بهتوانستوکردعنوانراپساینازوسنىنهوشیعهنهشعارکمیته،این. آوردندوجودبه) ملّی
.)آفتابسایتدهد(پایانبحریندرمذهبىبرخوردهاىۀمسئل

1- Sir Charles Belgrave

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ین همایش ملی خلیج فارسشتممجموعه مقاالت ه 120

بحریندرسیاسیاصالحات
دستبهراامورزمامعیسیشیخپدرشفوتازپس1999سالدرخلیفهآلعیسیحمدبن
درشیعیانبنديصفباعثکهکشوراینداخلیهايناآرامیوسیاسیمنازعاتحلبراياو. گرفت
سالدروکردهاعالمملیآشتیرايبرامنشوريبودشدهحاکمهخاندانمقابلدردههسهطول

زندانیانرويبهراکشوراینامنیتیزندانهايدراوآنازقبلگذاشتپرسیهمهبه2001
تبعیدحالتبهکهبحرینیمعارضصدهاداداجازهعمومیعفواعالمباهمچنینوگشودسیاسی

ملغی،راامنیتیالعادهفوقوضعیت. گردندبازخودوطنبه،بردندمیسربهکشوراینازخارجدر
-همغربیکشورهاي. کردکناربررابحرینامنیتسازمانمسئوالنومنحلراامنیتیهايدادگاه

حمایتبحرینجدیدحاکمسیاسیاصالحاتاز) انگلیسوآمریکا(بحریندولتسنتیپیمانان
. رسیدبحرینمردمییدأتبه2001سالدر%4/98رايباعیسیبنحمداصالحاتمنشور. کردند

سیاسیحقوقازحمایتقضاییه،قوهاستقاللقوا،تفکیکمنتخب،پارلمانسیسأتمنشور،ایندر
بهاصالحاتاینپرتودرکهشدندامیدوارشیعیان. بودشدهدادهوعدهمدنیهايآزاديوزنان

دورهپایانبرآغازيملیشورمنویابنددستکشوراینسیاسیترکیبدرخوريدرجایگاه
). 57: 1389فرازمند،(باشدآنهاسیاسیمحرومیت

بهراشیعهشهروندیکبحرینپادشاهکشوراینتاریخدرکهبود2006سالدربارنخستینبراي
یکعنوانبهکهبود»العریضسالمبنجواد«شخصاینکهکردتعینوزیرنخستمعاونعنوان
صادقبننزار«نامبهشیعهیکهمچنین. بودآوردهدستبهکشورایندررامقامنباالتریشیعه

کشورتاریخدرانتصابدواین.بودشدهبرگزیدهخارجیاموردرمشاوروزیرعنوانبهنیز» الجاریه
سیاسیاموردرهرگزشیعه%72اینتاکنونکهاستتوجهقابلجهتآنازوبودسابقهبیبحرین

- بهثیرأت2006سالدسامبردربحرینپارلمانانتخاباترسدمینظربه. اندنداشتهدخالتومشارکت
دراستداشتهسیاسیمشارکتآوردندستبهدرشیعهاحزابتالشهايرسیدنمرثبهدرسزایی

نستتوااستکشورایندرتشیعاهلتشکلبزرگترینکه) ملیوفاقاسالمیجمعیت(انتخاباتاین
).47: 1387زندي،غرایاق(آورددستبهراکشوراینپارلمانکرسی40مجموعازکرسی17

ها و اهداف جنبش اسالمی بحرینانگیزه
البته استبداد داخلی هاي مردمی بحرین به مرور زمان متفاوت بوده است.انگیزه و اهداف جنبش

مردمی بوده است. مردم بحرین براي کسب حقوق هايها و قیامآرامیهمواره عاملی مهم در ایجاد نا
هاي اسالمی و از طرف دیگر براي حفظ و استمرار ارزشهاي سیاسی خود از یک طرفو آزادي

هاي نهضت اسالمی در ها و هدفمهمترین انگیزه.)1378هاي زیادي را انجام دادند(بحرانب،تالش
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گاه موافق حاکمیت خاندان که مردم بحرین هیچخلیفه ارجاع داد بحرین را به حاکمیت خاندان آل
اند و دالیل این نارضایتی را باید در دو امر مالحظه کرد:خلیفه نبودهآل

مذهب مهاجري هستند که در پی بحرینی نیستند بلکه از اقلیت سنیخلیفهخاندان آل-1
الی منصوب و"شیخ نصراهللا خان"در زمان ریاست "کعببنی"اختالفات مذهبی با قبیله 

اند.بحرین، از کویت وارد بحرین شدهبر"کریم خان زند"
به قدرت رسیدن خاندان آل خلیفه براساس خواست و رضایت مردم صورت نگرفته، بلکه -2

انگلیس در الحمایگی آل خلیفه قدرت را در بحرین در دست گرفته و با پذیرفتن تحت
قدرت را حفظ کرده است.1820سال 

رژیم بحرین به غربوابستگیالف) 
با انعقاد پیمانی با انگلیس، اداره گمرکات، تجارت و امنیت داخلی و 1820خلیفه در سال آل

پیمان با امضاي 1880الحمایگی بحرین در سال این کشور سپرد. تحتخارجی خود را به مأموران
مجدد قرار گرفت:یدیتازیر مورد 

انگلیس ین وسیله خودم و جانشینانم را در برابر دولتخلیفه شیخ بحرین بدمن عیسی بن آل"
سازم که از مذاکره یا انعقاد هر نوع پیمان با هر کشور یا دولتی غیر از بریتانیا و بدون متعهد می

موافقت دولت نامبرده خودداري کنم و به هیچ دولتی جز بریتانیا اجازه تأسیس نمایندگی سیاسی 
"یا کنسولی را ندهم.

الحمایه بودن بحرین را به صورت رسمی اعالم کرد و از تحت1919ترتیب انگلیس در سال به این
منجر به قیام ناکام مسئلهشد، این اداره میآن پس بحرین تحت سرپرستی یک مستشار انگلیسی

حاکم انگلیسی بحرین "بل گراو"شد که طی آن مردم خواهان اخراج 1951مردم بحرین در سال
خلیفه به استعمارگر جدید یعنی آمریکا ادامه ز استقالل بحرین نیز وابستگی رژیم آلپس اشدند.

ل و دوم خلیج فارس شدیدتر جنگ اویافت و این وابستگی بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران و
هاي دولت بحرین نبود، به هیچ وجه اگر کمک"شد. اعتراف سخنگوي کاخ سفید مبنی بر این که

، مؤید این وابستگی مضاعف است."فارس نبودیممقاومت و ماندن در خلیجقادر به 
هاي سیاسینبود آزاديب) 

هاي سیاسی بازگشت تبعیدیان، آزادي زندانیان سیاسی، لغو ممنوعیت تشکیل احزاب و فعالیت
-خواستهخواهان و لغو سانسور، مهمتریندستگیري آزاديمذهبی، آزادي بیان و مطبوعات، توقف

اند. دهند و براي تحقق این خواسته بارها دست به قیام زدههاي سیاسی مردم بحرین را تشکیل می
هاي کارگري شدند و در کارگران بحرین خواهان تشکیل مجلس و اتحادیه1938عنوان مثال در به

حق برگزاري گردهمایی سیاسی و آزادي زندانیان سیاسی به 1965تظاهرات مشابهی در سال 
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مردم بحرین با برپایی تظاهرات و 1995و 1992هايقبلی اضافه شد. حتی طی سالهايستهخوا
منحل شده بود.1992راهپیمایی، خواستار تشکیل مجدد مجلس شدند که در سال 

فرهنگ غربۀاشاعج) 
هاي ها به تغییر ارزشخاندان حاکم بر بحرین براي تضمین تداوم حاکمیت خود با کمک غربی

یعنی تنها پل ارتباطی دریایی بحرین و "پل فهد"ی بحرین مبادرت کرد. عالوه بر آن ساخت اسالم
خارجی عربستان به گسترش فساد در بحرین افزوده است. زیرا حدود هشت هزار تن از کارکنان

تعطیل براي مؤسسات عربستان که امکان فساد برایشان در آن کشور میسر نیست در ایام
ها در این کشور افزوده شوند که همین موضوع بر میزان نارضایتیبحرین سرازیر میخوشگذرانی به

.)سایت پیام و آفتاب(است

ها و احزاب معارض بحرینمهمترین جریان
گرا، سکوالر، بعثی و ... حزب وجود دارند که اعضاي آنها شیعه، سنی، ملی15د حدودر بحرین کالً

بر نزدیکی یا دوري سیاسی متعددي وجود دارد که هر یک از آنها بناهاي در بحرین گرایشهستند.
خود از ساختار حاکم آزادي عمل بیشتر یا کمتري دارد. به عبارت بهتر تکثر احزاب در بحرین به 

سعود نقش معناي وجود آزادي در این کشور نیست و پادشاه این کشور نیز به دلیل فرمانبري از آل
در زیر به طور خالصههاي سیاسی در این کشور کوچک دارد.ردن فعالیتکسزایی در محدودهب

به پنج جریان مهم معارض در بحرین نگاهی ها و احزاب بحرین،پیشینۀ جنبشبراي آشنایی با 
:داشتخواهیم 

"احرار") جنبش 1

جنبش "قیام کارگري علیه رژیم بحرین و 60تشکیل شد و در دهه 1956این جنبش در سال 
دولتی متوسل شد. اعضاي این جنبش به اقدامات نظامی ضد1981را پدید آورد و از سال "روفمع

نه غربی نه "دهند و براساس ایدئولوژي اسالمی و شعار را مسلمانان شیعی و سنی تشکیل می
سازش، خواهان برقراري و با تکیه بر استراتژي بسیج افکار عمومی و پرهیز از هرگونه"شرقی

در حال حاضر یکی از رهبران برجسته این "حسین الشهابی"اسالمی در بحرین هستند. حکومت 
آید و جنبش احرار در اعتراضات اخیر بحرین حضور فعالی داشته و در کنار شمار میه جنبش ب

- آلهاي معارض دیگري چون الوفاق و حق خواستار انحالل دولت و پارلمان و سرنگونی رژیمجریان
خلیفه است.
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"وفاق اسالمی") جمعیت 2

2001جمعیت وفاق اسالمی بحرین جمعیتی سیاسی اسالمی شیعی بحرینی است که در سال 
هاي معارض بحرینی است و از بعد تاریخی باید آن را میراثسیس شد و از جمله بزرگترین گروهأت

ود. ریاست ب1998و 1994هاي بر جنبش احرار بحرین دانست که محرك اصلی اعتراضات سال
برعهده دارد و دیدگاه حاکم بر جمعیت این است که "علی سلمان"جمعیت را هم اکنون شیخ 

سسات حکومتی روي آورد و از این ؤبراي ساخت کشوري پیشرفته با به حاکمیت مردم در تمام م
گونهدهد. همانسرمی"آزادي و عدالت و برابري را بر اساس اصول و مبادي اسالمی"حیث شعار 

آید و در پارلمان این کشور شمار میه که گفته شد، این جمعیت بزرگترین جریان معارض بحرین ب
نماینده است که در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم حاکم علیه معترضین بحرینی 18داراي 
از پارلمان استعفا کردند.رسماً

) جنبش حق3
هاي اصالح ها و دموکراسی بحرینی با گرایشديجنبش آزا"کند، گونه که خود را معرفی میآن

هاي معارض بحرینی را االسالمی یکی از مهمترین و بزرگترین جنبشاست و در کنار الوفاق"طلبانه
از رهبران برجسته معارض بحرینی دبیرکل جنبش و "حسن المشیمع"دهد. در ابتدا تشکیل می

مشیمع به رهبري جنبش برگزیده شد. جنبش شد که بعدها معاون وي تلقی می"عیسی الجودر"
سیس شد و باید آن را انشقاق حاصله از جمعیت الوفاق االسالمی أمیالدي ت2005نوامبر 11حق در 

برشمرد. اما درباره حسن مشیمع، رهبر جنبش حق باید گفت که همزمان با اعتراضات اخیر مردم 
خود به اعتراضات مردمی و قیام علیه رژیم خلیفه وي و جنبشش نیز پیوستن بحرین علیه رژیم آل

هایش در انحالل دولت و پارلمان و بحرین را اعالم کرده و بسان جمعیت الوفاق االسالمی خواسته
شخصیت دیگر معارض 25به اتفاق 2010ساله در سال 63کند. مشیمع خلیفه نمود پیدا میرژیم آل

بار بازداشت چهاربحرینی به متهم به اقدام و تالش جهت براندازي رژیم حاکم شد و تا پیش از آن 
اي حامی جمهوري اسالمی ایران دانست.هاي منطقهشده بود. وي را باید از جمله شخصیت

الوعد(العمل الوطنی و الدیمقراطی)) جمعیت 4
اعالم موجودیت کرد و ادامه تاریخی جبهه مردمی 2001اولین جمعیت سیاسی بحرین که در سال 

گرایان و نیروهاي ید و هم چنان نیز ائتالفی از چپگرایان و ملیآشمار میه گرایان) ببحرین(چپ
را تحریم نمود، اما در انتخابات 2002شود. این جمعیت انتخابات سال مستقل بحرینی تلقی می

د مشارکت داشت.با سه نامز2010اخیر بحرین یعنی شرکت کرد و در انتخابات2006سال 
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) جمعیت عمل اسالمی(جمعیۀ العمل اإلسالمی)5
معروف شـد کـه   "ها شیرازي"سیس شد و در آن زمان به جریان أاین جریان در اواخر دهه هفتاد ت

شـمار  ه مرجع تشیع بود و ادامه جبهه اسالمی آزادي بحرین ب"محمد شیرازي"اهللامنتسب به آیت
متهم به تالش براي انقالب علیه دولـت وقـت بحـرین شـد. ایـن جریـان       1981ید که در سال آمی

شرکت کرد، اما بار دیگـر انتخابـات   2006را تحریم کرد، اما در انتخابات سال 2002انتخابات سال 
.)1389,سایت فارس نیوز(یم نمودرا تحر2010سال 

جمعیـت تریبـون   ، جمعیـت تجمـع ملـی و دموکراتیـک    هاي دیگري چون؛ و جنبشها این جنبش
و جمعیـت اصـالت   ، جمعیت تریبون ملی اسـالمی ، جمعیت عربی اسالمی الوسط، دموکراسی پیشرو

ۀ خلـیج  دهند که در کشور بحرین بـر خـالف سـایر کشـورهاي منطقـ     شان مینجنبش عدالت ملی 
از گذشته وجود داشـته اسـت ولـی بـه دلیـل نقـش و       هاي سیاسی اجتماعی و دینی فارس، جنبش

هاي مذکور را تهدید، تحریم و جایگاه استراتژیک بحرین در منطقۀ خلیج فارس به نوعی این جنبش
کردند.  سرکوب می

هاي خارجی، هاي معاصر در بحرین و نقش دولتتر شدن بحث پیرامون جنبشحال براي روشن
ها، فشار و سرکوب وارده بر آنها و مسائل سیاسی، کشورهاي همسایه، نقش رهبري این جنبش

هاي کننده در جنبشکننده و کنترلها، به بررسی عوامل تسهیلثر بر آنؤاقتصادي و فرهنگی م
پردازیم:بحرین می

هاي بحرینکننده در جنبشعوامل تسهیل
خارجیۀمداخل
هاي هاي بومی در خاورمیانه و سیاستهاي خارجی از دولتدانیم؛ حمایت دولتکه میگونه همان

هاي اسالمی به اقدام جمعی خشونت بار هاي اسالمی در تسهیل جنبشقهرآمیز آنها در برابر جنبش
اما در رابطه با گیرد.خارجی به خود میۀ که حمایت مذکور شکل مداخلبه خصوص زمانیثیر داردأت

هاي کشور انگلیس در این کشور از دیرباز، نقش آمریکا و دخالتبحرین باید گفت با وجودکشور
ابتدا در توان نادیده گرفت.هاي اخیر این کشور را نمیهمچنین عربستان را به خصوص در جنبش

هاي فرسایشی دانیم نزاع و کشمکشگونه که میهمانباید گفت،"انگلیس"ۀ رابطه با مداخل
زند زمینه را براي تضعیف موقعیت خانقاجار و لطفعلیزند و ستیزهاي آقامحمدخانخانکریم

از یک سو انگلیس با شکست ر خلیج فارس از دو سو فراهم کرد:سسیاسی و نظامی ایران در سرتا
رقباي فرانسوي و هلندي خود، موقعیت برتري در خلیج فارس یافت و از سوي دیگر قبایل و طوایف 

20و 19هاي و انگلیسیها در طول سدهو جسارت تعرض به قلمرو ایران را یافتند.تأجرعرب 
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فارس به غایت خلیجاستعماري خود بر ۀمیالدي از وجود این قبایل به سود تحکیم نفوذ و سلط
با تسلط احمدبن محمدبن خلیفه و به دنبال آن پسر و جانشین او شیخ سلمان بر بهره بردند.

هاي متعدد با دولت یها با نادیده گرفتن تمامیت ارضی ایران که خود در عهد نامهانگلیسبحرین،
کید کرده بودند و با تمسک به شعار مبارزه با تجارت برده و دزدي دریایی أقاجار بر آن ت

گونه شروع تسلط قراردادهایی را با شیوخ عرب مسلط بر جزایر خلیج فارس به امضا رساندند و بدین
ش/ 1332- 1335سالهاي ۀدر فاصل.)1385:83نگلیس بر بحرین آغاز شد(پرتوي مقدم،اۀو مداخل
خارجی و خفقان داخلی بحرین را فرا گرفت(پرتوي ۀم موج مخالفت عمومی با سلط1956-1954
.)1385:93مقدم، 

در بحرین باید گفت این امر به علت اهمیت بحرین براي"آمریکا"ۀ اما در رابطه با نقش مداخل
ها قرار باره مورد توجه آمریکاییپس از حمله صدام به کویت، بحرین به یکآمریکا است چراکه؛

هاي آمریکایی استفاده شود واین کشور به عنوان پایگاهی براي پشتیبانی جنگندهگرفت تا از
حده، متایالت. اکنون ناوگان پنجم دریایی آمریکا در پایگاه نظامی الجفیر بحرین مستقر استهم

حضور نظامی خود را از هنگام جنگ خلیج فارس در این منطقه افزایش داده است. بحرین و ایاالت 
کردن تجهیزات براي آن، آمریکا حق پیادهۀ، پیمانی بستند که بر پای1991متحده در اکتبر 
به 1932از بحرینآمریکا و اقتصاديهمچنین پیوندهاي . هاي آینده را یافترویارویی با بحران

ها سالآرامی گسترش یافت؛ هنگامی که آمریکاییان به توسعه صنعت نفت بحرین پرداختند. در این
اي استفاده از بحرین به عنوان یک پایگاه عملیات منطقهآمریکاییهاي ها و بانک،بسیاري از شرکت

آمریکا باید ۀهاي معاصر در بحرین و مداخلدر رابطه با جنبشاما.)4:1390کنند(حمیدي،می
تحمل در قبال جنبش دموکراسی در بحرین فارس به آستانه عدمکه حاکمان خلیجزمانیگفت؛

2011مارس12-11متحده آمریکا طی روزهاي شوند، رابرت گیتس وزیر دفاع ایاالتنزدیک می
و روز بعد داما خلیفه مالقات نماید. اي به بحرین داشت تا شبانه با سلطان حمد آلسفر غیرمنتظره

مارس کاخ سلطنتی بحرین ترك کرد، چند هزار نیروي مسلح از طریق 14که گیتس در روز از این
کیلومتري بین عربستان سعودي و بحرین وارد خاك این کشور شدند. دو روز پس از آن 25جاده 

ن اي را علیه معترضانیز حاکمان بحرین حکومت نظامی اعالم کردند و حمالت نظامی گسترده
طلب و طرفدار دموکراسی به راه انداختند که در میدان لولوء شهر منامه گرد هم آمده بودند.صلح

رسد به علت اینکه بحرین مرکز ناوگان پنجم آمریکا است به طور کلی در رابطه با آمریکا به نظر می
منافع خود و همچنین به علت اهمیت همیشگی نقش نفت براي این کشور آمریکا و به خطر افتادن 

پوشی کند.هایی در این کشور چشمتواند به راحتی از وقوع جنبشنمی
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آن را در بحرین ۀو مداخلعربستانتوان نقش هاي اخیر در بحرین نمیهمچنین دررابطه با جنبش
نظامی در امور ۀیروي نظامی عربستان به قصد مداخلکه نزمانی2011مارس 14روز نادیده گرفت. 

فارس یعنی ن وارد خاك این کشور شدند، منامه و سایر متحدان در شوراي همکاري خلیجداخلی بحری
سابقه عربستان سعودي، کویت، قطر، عمان و امارات متحده عربی اعالم کردند که این رویداد بی

فارس دوباره به جزیره کوچک پادشاهی خلیج"نظم و ثبات"مصداق شرایط اضطراري است و باید 
اي موسوم به فارس به پیمان دفاعی محرمانهشود. کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیجبازگردانده

جزیره متوسل شدند، هرچند کارشناسان حقوقی خاطرنشان کردند چنین پیمانی نیروهاي سپر شبه
فقط در صورتی قابل اجراست که یکی از شش کشور عضو پیمان از طرف یک دشمن خارجی مورد 

هاي لرزان ا دلیل این مداخله از جانب عربستان شاید به این دلیل بود که پایهامحمله قرار گیرد.
-بهکرد،هاي حکومت آل سعود و سایر شیوخ خلیج فارس را تضعیف میحکومت آل خلیفه، بنیان

هاي نفت خیز شرق عربستان و عمان هاي مردمی در استانها، خیزشاین ناآرامیۀکه با ادامطوري
هاي ژئوپولیتیک عربستان سعودي کهتوان گفت ریشۀ خواستهدر کل میبود.بینیقابل پیش

هاي جنوبی خلیج فارس را هدف نهایی دارد، کردن همۀ کشورهاي کوچک عربی واقع در کرانهضمیمه
هاي وهابیگري قرن نوزدهم نهفته د نظر جنبشرمو» یکپارچگی سیاسی شبه جزیره«در استراتژي 

سعودي قرار گرفته و هرچه در مسیر تبدیل شدن به وابستگی به عربستانبحرین بدون شک است.
هاي سرزمینی و انقالبی ایران در منطقه بیشتر شود، راه این آفرینی بر پایۀ افسانۀ هدفهراس

.)19: 1372ها هموارتر خواهد شد(مجتهد زاده، دگرگونی ژئوپولیتیک براي سعودي
وجود فشار و سرکوب

-میرژیم بیشتر باشد، اقدام جمعی حالت خشونت بار به خودۀاقدامات سرکوبگرانهر چقدر میزان
خلیفه دست به اقدامات هاي اخیر در بحرین، رژیم آلدر این زمینه به خصوص در جنبشگیرد.
ها، اخراج و دستگیري بسیاري از پزشکان و اي چون تخریب مساجد و حسینیهگرانهبوسرک

و همچنین هاکردن هرگونه عزاداري و سوگواري در خیابانممنوع،همچنین کارمندان معترض
مردم بحرین براي برکوب قیام2011اعزام نیروهاي نظامی از عربستان و امارات از اواسط ماه مارس 

و شدیدترین عامل یعنی سوزاندن قرآن اشاره کرد.
سکوالریسم

هاي حاکم سعی ها و دولتکلی اگر رژیمشود و به طورگرایی مطرح میسکوالریسم در برابر اسالم
هاي اسالمی با خشونت با این قضیه اقدام در جدایی دین از سیاست داشته باشند به تبع جنبش

-میآمیزترهاي غیر مذهبی و سکوالریستی اقدام جمعی اسالمی را قهرو هرگونه سیاستکنندمی
تري داشته باشند و بر عکس قش پر رنگرسد در بحرین نیروهاي دینی و مذهبی نبه نظر میکند.
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وجود شاید بتواناما،تر هستندنیروهاي سکوالر و معتقد به جدایی دین از دولت و چپ ضعیف
خلیفه با اسرائیل را بر آلۀعواملی همچون رابطه با غرب و همچنین افشاي اسنادي مبنی بر رابط

سکوالر بودن ماهیت این رژیم گذاشت.
و نهادياقتدار سازمانی 

-میهاي اخیر به نظرخصوص جنبشهاي سیاسی اجتماعی در بحرین بهدر رابطه با رهبري جنبش
استفادهرسانیاطالعبراياجتماعیهايشبکهازتوانندمیکهجدیديشرایطباهاجنبشاینرسد؛
بهدادنتوسعبرايمجازيسازماندهیاینولیدارندمجازيسازماندهینوعیبهابتدادرکنند

تشکیالتیرهبريبهاحتیاجحالعیندرواستمهمبسیارسیاسینتیجهبهو رسیدناعتراضات
توسطهاجنبشاینازبخشیاستممکننگیردشکلتشکیالتیرهبريایناگراماداردقدرتمند

مطلقهنظامسرنگونیخواهاناگرسیاسیهايجنبش.شودمصادرههاحاکمیتدروندرهاییگروه
کهاستطبیعیصورتاینغیردروباشندداشتهجایگزینیبرايهمنخبگانیبایدهستند
.کنندمیاستفادهخالءآنازحکومتیدرونهايجریان

هستهپیوندنقطهوهستندسازمانیوحزبیپیوندهايفاقدجوانانخاورمیانههاي اخیردر جنبش
غیرهوهمراههايتلفنایمیلی،هايگروهتوییتر،بوك،یسفنظیراجتماعیهايشبکهآنهااصلی
دهیسازمانکارآمدوجدیدهايشکلبستردرکهاجتماعیجدیدکنشگرانوجود.استبوده

سیاسیهايجریانوهاحزبکهشودمیباعثعملدراغلباندبرآوردهسراجتماعیهايجنبش
جدیدهايجنبشاین. شوندمیغافلگیرهاجنبشیناشتابانرشدوگیريشکلبرابردرسنتی

وهستندفرماندهیعموديمراتبسلسلهیعنیسیاسی،احزابوهاجنبشسنتیساختارفاقد
بزرگهايجنبشتمامیدربعدبهاینازرسدمینظربه. استافقیوماتریسیآنهادهیسازمان

آوريفنانقالبسبببهساختاراین. باشیمساختارهاییچنینگیريشکلشاهداجتماعی
وانفعال. استپذیرفتهصورتجامعهدرارتباطیجدیدهايشکلواینترنتعمیقنفوذواطالعات

نیست،ايتازهپدیدههاجنبشایندهیسازماننوینهايشکلبرابردرسنتیاحزابزدگیبهت
ضدجهانیجنبشمکزیک،درهااپاتیستزجریاناروپا،در1968مانندهاییتجربهدرترپیش
بودیمشاهدرااجتماعیتجربهازسنتیاحزابماندنعقبوانفعالهمین... سیاتلدرسازي

.)8: 1389روزنامه شرق،(
سنت و سوابق تاریخی

قانونبه1922سالتوان گفت؛ اعتراضاتهاي رخ داده در بحرین میدر رابطه با سوابق جنبش
سالاعتراضاتوبحریناستقاللازپسپارلمان،تشکیلدرخواستو30دههاضاتاعترمالیات،
درخواستو80دههدراعتراضاتتداومشهرها،شوراهايوپارلمانانتخاباتدورهاولین1971
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قدرتبهاعتراضات،اینسرکوبوسیاسیمشارکتدرخواستو90دههاعتراضاتاصالحات،
عیسی، حمدبندروغینهايوعدهدادنبرمبنیمردماعتراضاتو"عیسیبنحمد"رسیدن

.هایی از اعتراضات رخ داده در کشور بحرین استنمونه
توجیهات ارزشی و هنجاري

ها و عقایدي است که به خودي خود توسل به اقدامات قهرآمیز توجیهات ارزشی و هنجاري، اندیشه
اما با توجه به .)76: 1377کند(احمدي، ید و تجویز مییأگرا تهاي اسالمبار را در جنبشو خشونت

-خشونتشته تا به حال علیرغمذبینیم که در بحرین و اعتراضات رخ داده از گمطالب پیشین می
هاي اخیر رخ داده در خاورمیانه و سرکوب و فشار و حتی خصوص در جنبشهاي رژیم حاکم به

فوریه در پی حوادث اخیر ایراد شد، بر 14ۀدر بیانیکشتن چند تن از معترضین، باز همان گونه که
شود.کید میأاین اعتراضات تۀآمیز بودن ادامخشونتآمیز بودن و غیرمسالمت

کننده در جنبش اخیر بحرینعوامل کنترل
مسئله فلسطین

ۀرابطهبکوتاهنگاهیازبهترفلسطینۀمسئلآندنبالبهواسرائیلبابحرینۀرابطمورددراما
- بیتوعراقواردنهايروزنامهوخبريمحافلکهباشیمداشته1334سالدراسرائیلبابحرین

عرب،کشورهايکهحالیدرو. برداشتندپردهبحرینواسرائیلآشکاربازرگانیروابطازالمقدس
رابحرینشیختجارتیهوديبازرگان250بهنزدیکبودند،کردهاقتصاديتحریمرااسرائیل

گزیده(شدمیعربیکشورهايۀروانجزیرهآنطریقازاسرائیلیکاالهايسیلوشدهدارعهده
جدیداسنادگفت؛بایدبحریندرمعاصرحوادثبارابطهدراما).97: 3جفارس،خلیجاسناد

"خلیفهآلعیسیحمدبن"گاردین،روزنامهازنقلدهدمینشانلیکسویکیپایگاهدرشدهمنتشر
یاو"دشمن"عنوانبااسرائیلذکرازدادهدستورکشوراینرسانهاموروزیربهبحرینپادشاه

دربارهآمریکاسفیرباگفتگودربحرینپاشاهاساس،براین. کندخودداري"صهیونیستیرژیم"
بارهایندرلمفصوکردهمیرضایتابرازهاسالآنطیاسرائیلرژیموفلسطینمسئلهتحوالت

است. گفتهمیسخن
رسانهاموروقتوزیر"عبدالغفارمحمد"به2005سالدربحرینپادشاه:استآمدهاسنادایندر

بهرسانهاموروزارتازصادرهدولتیمقاماتاظهاراتیاورسمیهايبیانیهدرکهکندمیکیدأت
وامنیتیروابطدارايماچوننشوداياشارهصهیونیستیرژیمیادشمنعنوانبهاسرائیل

وقتسفیر"مونروویلیام"دهدمینشانلیکسویکیاسناددیگرسوياز. هستیمآنبااطالعاتی
سفیدکاخبرايعنواناینباپیامیبحرینپادشاهبادیدارازپس2005فوریهدرمنامهدرآمریکا
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درکهاندکردهبرقرارموسادبااطالعاتیوامنیتیسطحدرتماسهاییبحرینمقامات: کندمیارسال
.انددادهخبرهاهمکاريتوسعهبرايخودآمادگیازآن

هاي وحدت گرایانهسیاست
هایی مبتنی بر ایجاد تفوقه و جدایی خلیفه اقدام به سیاستهاي اخیر بحرین رژیم آلدر جنبش

اي شیعه و سنی و همچنین تالش براي طائفهبین شیعه و سنی براي اختالف و تفرقه افکنی بین 
ها هر دو رسد در این جنبشتوان گفت به نظر میبا این حال مینشان دادن قیام مردم بحرین کرد.

گرایی است.فرقهازپرهیزوملیوحدتبرمردماعتراضیجنبشگروه حضور دارند و تأکید
اقتصاديۀاصالحات و توسع

منطقه(بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودي و کشورهاي ثروتمند نفتی در
دهند. درآمد جمعیت منطقه را تشکیل می%9لیبی) باالترین سطح درآمد سرانه را دارند اما صرفاً 

خواه در اي ثروت و درآمدهاي منطقهجاییزایی و جابهانبوه این کشورها نقش مهمی در اشتغال
که بسیاري معتقد هستند اعتراضات اخیر رغم اینعلیادجهانی داشته است.منطقه و خواه در اقتص

متوسط جامعه ۀاز سوي قشر ضعیف و طبقخاورمیانه با عنوان شورش نان صورت گرفته و عمدتاً
شروع رسد بر خالف کشوري همچون تونس که یکی از عوامل ایجاد وگردد به نظر میحمایت می

ها بیشتر سیاسی نه در این کشور معضل اقتصادي بود، در بحرین جنبشهاي اخیر در خاورمیاجنبش
جوانانراخاورمیانهمردمکنونیجنبشاصلیبدنهکهرسدمینظربهباشد تا اقتصادي اما در کل

اند،کردهتحصیلآنکهرغمبهجواناناین. دهندتشکیلشهريمتوسطوتهیدستطبقاتبهوابسته
.)1389:8روزنامه شرق،(است... درآمدکار،نظیرمعیشتیهايرخواستدشاناصلیمطالبات

مشارکت سیاسی
مدنی فعال باشد و امکان مشارکت سیاسی براي مردم وجود داشته باشد، ۀکلی هر چه جامعطوربه

ابد. اما در رابطه با مشارکت سیاسی در میان مردم بحرین یها کاهش میسطح خشونت در جنبش
ت به علت عدم امکان این مشارکت به خصوص براي شیعیان که درصد بیشتر جمعیت توان گفمی

و باالتر دهند و همچنین صوري و تشریفاتی بودن اختیارات پارلمان بحرینبحرین را تشکیل می
گردند اختیاراتمیمنصوبپادشاهتوسطمستقیماًآناعضايهمهبودن مجلس شوراي بحرین(که

دارد) از پارلمان این کشور، یکی از دالیل و شاید مهمترین دلیل عهدهبرارقانونگذاريواقعی
هاي اعتراضی در بحرین و همچنین در خاورمیانه همین عامل اعتراضات اخیر مردم و ایجاد جنبش

درحضورجهتهادرخواستواعتراضاتروند1992سالدرمشخصاًونوددههآغازدردانست.
تشکیلخواستارمعارضانوشدتشدیدمعارضنیروهايتوسطکشورانیپارلموسیاسیعرصه

وقتحاکمدولتبرايمضموناینبهدرخواستیوشدندبحریندرسندیکاهاییوهاسازمان
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اعتراضات. شدمواجهدرخواستکنندگانامضابازداشتومعارضانسرکوبباکهنمودندارسال
گرفتصورتنیز1994سالدر1992سالهايدرخواستواعتراضاتسیاقوسبکبهمشابهی

هاي اخیر؛ اما در رابطه با جنبش. شددچارپیشیناعتراضاتفرجاممشابهفرجامیبهنیزآنکه
درکشوراینامیروعدهاجرايراستايدرفشاراعمالبحرین،مردماعتراضیجنبشاصلیهدف

یملمنشورسالگرددهمیندرهابحرینی. استیسیاساصالحاتبرمبنی2001فوریهچهاردهم
اصالحاتانجامجهتدرکهمنشوراینمفادبهبخواهندحکومتازتاآمدندخیابانهابهکشوراین

بود،رسیدهتصویببهمردم،%98رأيبا2001سالپرسیهمهدروشدهدیدهتداركسیاسی،
فساد،بامبارزهسیاسی،نظاماصالحجهتدراستفموظحکومتمنشور،اینبراساس. کندعمل

دربحرینمردم. بردارداساسیهايگامثروت،عادالنهتوزیعتضمینومذهبیتبعیضفتوق
خواستندکشوراینپادشاهیحکومتازوآمدندهاخیابانبهاصالحات،پرسیهمهسالگرددهمین

حزب وجود دارند که 15د حدوحرین کالًدر ببه طور کلی، .کندعملخوداصالحیهايوعدهبه
هاي سیاسی در بحرین گرایشاعضاي آنها شیعه، سنی، ملی گرا، سکوالر، بعثی و ... هستند.

متعددي وجود دارد که هریک از آنها بنا بر نزدیکی یا دوري خود از ساختار حاکم آزادي عمل 
به معناي وجود آزادي در این کشور بیشتر یا کمتري دارد. به عبارت بهتر تکثر احزاب در بحرین

سزایی در محدود کردن ه سعود نقش بنیست و پادشاه این کشور نیز به دلیل فرمانبري از آل
هاي سیاسی در این کشور کوچک دارد.فعالیت

گیرينتیجه
کلی در رابطه با وقوع حوادث اخیر در خارومیانه و بروز موج اعتراضی در میان مردم براي طوربه

ها را به هاي اعتراضی موج جدیدي از جنبشهاي خود، باید گفت؛ این حرکتدستیابی به خواسته
به آمیز هستند.اي مسالمتیابی به دموکراسی خواهی اما به گونهاند که در پی دستوجود آورده

ان بههایشدستیابی به خواستهۀرغم تمام تالش خود، اگر براي ادامها علیرسد این جنبشنظر می
ۀسازماندهی و یا نوعی تشکیالت منظم و داشتن یک ایدئولوژي اقدام نکنند، این تالش آنها به نتیج

رسد وجود عواملی همچون؛ تسریع انتقال این اعتراضات به رسد. اما به نظر میدلخواه نمی
و هامشارکت جوانان در این جنبشنداشتن رهبري و ایدئولوژي سازماندهی،کشورهاي دیگر،

هاي اعتراضی هاي خود، در بین اغلب این حرکتمعترضین در دستیابی به خواستهۀوحدت بین هم
اما مهمترین جریانی که در جهان عرب وجود در خاورمیانه و شمال آفریقا وجه مشترك آنها باشد.

سلمین است.المها در خاورمیانه بگذارد، اخواناین جنبشةتواند بر آیندثیري مهم نیز میأتدارد و
در اکثر کشورهاي عربی داراي پایگاه دار است و تقریباًاین جریان در جهان عرب یک جریان ریشه
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این که در ترکیه شاهد سرکار آمدن برد خصوصاًامروز در وضعیت خیلی خوبی به سرمیاست و
میانه و به هاي معاصر در خاور. در این مقاله به طور عام به بررسی جنبشگرایش اخوانی هستیم

هاي بحرین و سپس تحلیل آنها بر اساس نظریۀ اقدام جمعی حمید طور خاص به تبیین جنبش
از لحاظ بحرین هاي پرداختیم.کننده در این جنبشکننده و کنترلاحمدي و ارائۀ عوامل تسهیل

گر برخالف دیبحریندر . فارس و نقطه ضعف آن استخلیجژئوپولتیکیۀکلید منطقاستراتژیک، 
داري وجود دارد که کارگري و ملی دموکراتیک ریشهجنبش،منطقههاي این کشورها و شیخ نشین

سالطیندغدغهصرفاًفارسخلیجدردموکراسیتهدیدرسد.به اواسط دهه سی میالدي می
. کنندمیتقالجامعهمحرومتودهبرخوددیرینهاستیاليحفظبرايکهنیستمنطقهدیکتاتور

وغربداريسرمایههايدولتجهانیقدرتسلطهبهفارسخلیجدراستبداديحکومتتهدید
سرازیرونفتمداومجریان. گرددبرمیخاورمیانهمنطقههايملتومنابعبرآنهااستعماريکنترل
وغربیکشورهايبهاداراوراقخریدبرايفارسخلیجنشاندهدستهايدولتنفتیدالرهايشدن
هب. روندمیشماربهغربحیاتیمنافعازآنهاهايبدهیازناشیورشکستهاقتصادگهداشتننسرپا

فارس،خلیجمنطقهمستبدهايدولتازحمایتوموجودوضعحفظبروابستگیاینثیرأتواسطه
دیکتاتوريهايرژیمبهنظامیتسلیحاتفروشصرفرادالرمیلیاردهاهرسالهغربیهايدولت

.گیردمیقراراستفادهمورددموکراسیطرفدارمردمسرکوببرايعمدتاًکهتسلیحاتیمایند،نمی
منطقه خلیج فارس و معادالت قدرت و ضعف در آن را نتایج تحوالت بحرین، کلدر نهایت، 

کشور خواهد کرد. این تحوالت، آزمونی بزرگ براي حضور آمریکا و نزاع پنهان و آشکار ایندگرگون
حمایت و تواند میزان توانمندي آمریکا درشود و میه قدرت فزاینده ایران محسوب میعلی

منطقه در جهت هاي مردمتأثیرگذاري بر روي متحدانش و نیز میزان همراهی این کشور با خواسته
.مشخص کندهاي مبتنی بر قانون رابرپایی اصالحات سیاسی، عدالت اجتماعی و حکومت
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Bahrain movements in Persian Gulf region
According to the theory of collective action of Hamid Ahmadi

Hosein Masoud Nia, Nazanin Nazifi Naeeni

Abstract
With the recent popular movements in the Middle East and North Africa, this
wave, infolded many countries in the region was one after another.The effects
of the rise in some countries such as Tunisia, Egypt and Libya seem more
prominent. In this research effort, emphasizing the role of these movements is in
Bahrain.Political movement in Bahrain,in the sensitive situation of Persian Gulf
region It is important, will impact on relations between nations. standing
Bahrain in the geopolitical area of Persian Gulf and Attention of foreign lands,
including America due to exposure to America's Navy's Fifth in this country
And also Attention of neighboring countries such as Saudi Arabia and Iran in
the region of this country,Importance to this country several times.The purpose
of this study, in addition to describing the movements of Bahrain, to examine
the role of the movement based on the theory of collective action and Hamid
Ahmadi and controlling factors in these movements are facilitated.Is assumed,,
Unlike other countries in the region involved in the uprising were somehow
associated with foreign support, Due to the importance of Bahrain to Saudi
Arabia and America, And fear of Shiite power in overthrowing the government,
Al-Khalifa and And fear of approaching Iran, Bahrain, try turning off the
demands and wishes of the people.

Keywords: new social movements, Bahrain, Persian Gulf, the theory of
collective action
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