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با تاکید بر (سالمی ایران و عربستان سعودی در بحران کشور بحریناجمهوری  سیاست های ژئوپلیتیکی ارزیابی

   )نظریه واقع گرایی

  تهران خوارزمی دانشگاه ، جغرافیایی علوم دانشکده ، سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی ، زمانی ابوالفضل

  

  :چکیده 

شاهد دگرگوني کلي درمنطقه ، در قالب ما ، دستخوش تحوالتي شده است که  منطقه جنوب غرب آسیاامروزه 

این رویداد ها زمینه ساز به هم خوردن توازن قوا و ایجاد . هستیم  بحران ها و چالش ها آن رای کشورهای مختلف

یت در قالب قدرتي گشته است که هر یك از قدرت هاي منطقه اي و جهاني در پي حفظ و افزایش منافع و امن ءخال

در این میان دو کشور جمهوري اسالمي ایران و عربستان سعودي در نقطه بحراني و . نظریه واقع گرایي هستند 

شکننده بحرین در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند و هرکدام از این کشور ها تفسیر جداگانه اي، از مدیریت بحران در 

عربستان سعودي که نماینده اسالم سلفي ، محافظه کار و خواهان حفظ کشور بحرین را بازگو مي کنند؛ از یك طرف 

را به همراه دارد و از طرف دیگر جمهوري اسالمي ایران که نماینده اسالم شیعي و   وضع موجود و  حمایت آمریکا

ه افزایش در چارچوب نظریه واقع گرایي ، ک. خواهان تجدید نظر طلبي در توازن قواي منطقه اي به نفع خود است 

امنیت و منافع یك کشور در یك منطقه باعث کاهش امنیت و تهدید علیه طرف مقابل مي شود ؛ براین اساس دو 

به هر . کشور در تقابل منافع با یکدیگر قرار مي گیرند و در پي بهره برداري از تحوالت بحرین به سود خود هستند 

ت که ؛ بحران بحرین چه تاثیري روي جایگاه منطقه اي و حال سوال اصلي که دراین پژوهش پیش مي آید این اس

  منافع این دو کشور مي گذارد ؟

جمهوري اسالمي ایران ، (در ادامه نویسنده به این نتیجه مي رسد که؛ عربستان سعودي از ایجاد مثلث شیعي 

واهان حفظ ثبات در در منطقه و پیامدهاي آن هراس دارد و این کشور با آمریکا که خ) جمهوري عراق و بحرین

در ضمن روش استفاده شده در این مقاله توصیفی . منطقه و در انزوا قرار دادن ایران است منافع مشترك دارند

 . تحلیلی است
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  آمریکا سعودي، عربستان ، ایران اسالمي جمهوري ، گرایي واقع ژئوپلیتیک، نظریه ، بحرین :واژگان کلیدي 

  

  

  مقدمه

پارادایم کامال غالب و بی رقیب ) و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم  ١٩٣٠از دهه ( ندین دهه واقع گرایی که برای چ

در روابط بین الملل بود و کماکان نیز از جایگاه مهمی در این حوزه مطالعاتی برخوردار است نقطه اتکای کلیه 

موضوعات کامال قدرت است ، البته  نیت ومواقع گرایی کانون توجهش بر ا. مباحثش را بر محور دولت قرار می دهد 

  ) ١٤٧:١٣٨٧قوام ، . ( ر می دهدامهمی که در ارتباط با دولت است را مورد بررسی قر

بنابراین باید خود به دنبال تامین منافع خویش ؛ از نظر واقع گرایی دولت ها به هیچ اقتدار عالیه ای پاسخگو نیستند 

قدرت تعریف می شود ؛ زیرا اگر دولت ها توان کافی نداشته باشند ، پس منافع ملی براساس . و حفظ خود باشند 

  .برای تامین منافع خود با مشکالت جدی مواجه خواهند شد 

براساس دیدگاه واقع گرایی ، افزایش قدرت کشوری در منطقه و یا نظام بین الملل باعث ایجاد معمای امنیتی می 

) خاورمیانه ( در منطقه ) این مقاله منظور جمهوری اسالمی ایران در ( شود که براساس آن افزایش قدرت کشوری 

می شود و این کشور سعی دارد جلوی افزایش قدرت طرف ) عربستان سعودی ( باعث افزایش تهدید کشور دیگر 

این  ذکر این نکته در. ن الملل و منطقه مطرح کند یمقابل را بگیرد و خود را به عنوان کشور قدرتمند تر در نظام ب

  ) ٣٦٢:١٣٨٦قوام ، . ( اثنا ضروری است که شدت معمای امنیتی به رابطه سیاسی میان دولت ها بستگی دارد 

علی الخصوص بحران رقابت ایدولوژیک بین جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی در تحوالت اخیر خاورمیانه 

بحرین را مبتنی بر بازی با حاصل  بحرانو کشور بسته است و این دبین دو کشور را ، راه هرگونه همکاری بحرین 

جمع جبری صفر تلقی می کنند ؛ بدین معنا که کسب منافع و نقش آفرینی یکی از طرفین به ضرر کشور دیگر از 

 .انجامید لحاظ قدرت و دست یابی به منافع در منطقه خواهد

  روش تحقیق
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 به اطالعات آوری جمع. است گرفته صورت تحلیلی – فیتوصی روشی با ها یافته تحلیل و تجزیه که تحقیق این در

  باشد می) اینترنتی( مجازی و واقعی فضای در ای کتابخانه روش

  :یافته های تحقیق

  نگاه عربستان سعودی به تحوالت و جنبش های اعتراضی مردم بحرین با تاکید بر مواضع جمهوری اسالمی ایران

جی عربستان سعودی داشته باشیم تا از این منظر به این مسئله نگاهی در ابتدا باید نگاهی گذرا به سیاست خار

  در مجموع سه اولویت سیاست خارجی عربستان سعودی را می توان در موارد زیر خالصه نمود ؛. بیندازیم 

 رهبری جهان اسالم .١

 ماندن در بین رهبران جهان عرب  .٢

 )Henderson,2007( ه حفظ جایگاه خود به عنوان صادر کننده پیشتاز نفت در منطق .٣

  موارد زیر خالصه نمود ؛در است خارجی عربستان در منطقه یاولویت های سمی توان به طور واضح تر 

 محور خلیج فارس 

 .مدآدر این اولویت براساس دیدگاه شورای همکاری خلیج فارس که با هدف تامین امنیت کشورهای عضو به وجود 

این کلوب که در .تهاجم به تمامی این کشورها قلمداد می شود  GCC تهاجم به هر یک از کشورهای عضو گروه

برای اهداف امنیتی مقابله با جمهوری اسالمی ایران به وجود آمد امروزه با تحوالت اخیر خاورمیانه ،  ١٩٨١سال

کشور این هویت . د نخود را در خطر می بین) که در این مضمون خلیج فارس می باشد ( هویت ایجاد شده خلیجی 

 ،) تیفن(ثروت زیاد  های حوزه خلیج فارس را با معیارهای نظیر رژیم های استبدادی و مونارشی ،کشورهای دارای

این شورا از ابتدای تاسیس در  .از دیگر کشورهای عرب خاورمیانه می توان تمییز داد ... کشورهای طرفدار غرب و 

مخالفت کشورهای عربی با حمله نظامی آمریکا به عراق به  جهت مقابله با جمهوری ساالمی ایران بر آمده است ؛

رژیم بعث عراق همواره به عنوان متوازن کننده و مقابله کننده با . دلیل عدم تغییر توازن منطقه ای قابل تحلیل است 

  ) ١٩٥:١٣٨٩جوکار ، .( سیاست های جمهوری اسالمی ایرن در منطقه بوده است 

صدام و تشکیل شورای همکاری خلیج  کشور های عربی حوزه خلیج فارس از یدرمجموع می توان حمایت سیاس

فارس و تالش برای تولید نفت با هدف کاهش توان مالی ایران ، درخواست از آمریکا برای حفظ ثبات منطقه و 
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ه با هدف انزوای جمهوری اسالمی ایران صورت گرفتفقط حمایت از کشورهای ضعیف خلیج فارس ، این رویدادها 

  .است

اثر پذیری مطلق منطقه از عواملی نظیر مذهب ، قومیت و اتحادیه بیرونی ، باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه در یک طرف و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در طرف مقابل قرار گیرند و هر کدام از دو طرف خواهان 

 .باشند نی در قالب شیعه و سافزایش قدرت و نقش منطقه ای خویش 

تحوالت و جنبش های معیار های چند گانه ای را دراخیرا  )GCC(کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس

و ) مصر ( سکوت  )سوریهمثل بحران ( که شامل حمایت اند دستور کار قرار داده اسالمی و مردمی خاورمیانه در

که در راس آن ها  GCCانه کشور های گروه این سیاست های چند گ. می باشد)در بحرین (مداخله و سرکوب 

از نظر آنان بحران بحرین جبهه نخست بیداری اسالمی به این واقعیت را منعکس می کند که ، عربستان سعودی 

بنابراین این . را با خود خواهد برد ... شمار می رود که این موج اگر ادامه پیدا کند رژیم های آل سعود و آل نهیان و

  .این محور و هویت جعلی خلیجی را تا اندازه ای حفظ کنندبا سیاست سرکوب دارند کشورها سعی 

از چشم انداز امنیت ملی خود به امنیت خلیج  به عقیده امل ابراهیم الزیانی پژوهشگر مصری ، عربستان سعودی

  است ؛استوارمحور زیر  ٣به نظر وی سیاست خارجی عربستان در این منطقه بر  .فارس می نگرد 

 حل و فصل مشکالت و اختالفات مرزی )١

 هماهنگی اقتصادی دولت های عربی منطقه در چارچوب قراردادهای دو جانبه و چند جانبه )٢

 ) ٨٥:١٩٨٩، الزیانی ( هماهنگی سیاست خارجی این کشورها در زمینه نفت و امنیت  )٣

بر دو عامل است ؛ نخست در این اولویت می توان نتیجه گرفت که ، نگرش سعودی ها به خلیج فارس مبتنی 

در واقع این نگرش متاثر از مشابهت های نظام های . محوریت حوزه خلیج فارس در سیاست خارجی سعودی ها 

تاریخ ، ساختار اجتماعی و فرهنگی و نیز زبان مشترک این کشورها با عربستان است و عامل دوم اهمیت ، سیاسی 

اشد که باید این کلوب رژیم های اقتدارگرا به هرروش و سیاستی شورای همکاری خلیج فارس برای عربستان می ب

در این معنا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نقش برتر و برادر بزرگتری را به عربستان . شده محفوظ بماند 

ن در کل هدف عربستان از ایجاد ای. که این کشور در تعیین راهکارها نقش اساسی را ایفا می کند سعودی داده اند 

  .له با قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران بوده است  باتحادیه جلوگیری و مقا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 محور عربی 

عربستان سعودی با تاکید بر این که مهد عربیت ،اسالمیت و سرزمین وحی است سعی دارد دو مغهوم اسالم و عربیت 

در واقع عربستان از . ت اسالمی می نگردرا به هم پیوند بزند و در نتیجه بر وحدت عربی به عنوان مقدمه ای بر وحد

.( درون و میان عربی بوده است یک میانجی مهم در اختالفات ) ٢٠٠٧(تا توافق نامه مکه )  ١٩٨٩( ئف توافق نامه طا

   ) ١١٨:١٣٨٩آقایی ،

همان طور که مشاهده می شود این محور سیاست خارجی سعودی نیز در مقابل ایران است زیرا از این منظر 

برای اثبات این مدعا می توانیم از . در مقابل اعراب قرار می گیرد) عجم (هوری اسالمی ایران با دیدی غیر عربیت جم

  . اشاره کنیمدر هشت سال جنگ تحمیلی علیه کشورمان حمایت آل سعود از عراق عرب در مقابل ایران عجم 

  

  محور اسالمی 

ن و مرکزیت معنوی آن در جهان اسالم ؛ این کشور همواره خود نظر به وجود حرمین شریفین در شبه جزیره عربستا

در مرکزیت جهان اسالم  شداند و از منابع گسترده خود برای تحکیم جایگاه را مستحق رهبری جهان اسالم می

  .بهره می برد

اهری از ظ هسیاست خارجی عربستان سعودی نشان می دهد که زمامداران این کشور به دنبال آن هستند تا با ارائ

سعودی ها مدعی هستند که این کشور دارای عالیق . اسالم از خود ، رهبری جهان اسالم را به دست گیرند 

آقایی ، . ( ن با اتخاذ روش های غیر انقالبی در جهان هستند آو دفاع از ) وهابیت ( ایدولوژیکی برای نشر اسالم 

١١٩:١٣٨٩ (  

ود و در راستای کسب مشروعیت بیشتر جهت رهبری جهان اسالم کمک به به عالوه عربستان بنا به اهداف اعالنی خ

براین اساس . کشورهای اسالمی فقیر و حمایت از حقوق اقلیت های مسلمان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است 

راستای  ما امروزه در بحرین تناقضی را در این سیاست سعودی ها مشاهده می کنیم ؛ بطوری که این کشور بیشتر در
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حمایت از خاندان حاکم در بحرین عمل نموده و جنبش اعتراضی مسالمت آمیز جمعیت مسلمان کشور بحرین را با 

  .جهت سرکوب این اعتراضات پاسخ می دهد ، فرستادن نیرو 

سلفی این اسالم که از نوع . ما در این محور شاهد اسالمی ظاهری هستیم که بیشتر صبغه ایدولوژیک و ابزاری دارد 

خواستار تقابل با کشورهای شیعی و اقلیت شیعی در منطقه است به طوری که ما نمود آن را ؛ است با دید وهابیت 

در عراق پس از سقوط صدام شاهد آنیم که ، عربستان از گروه های سنی در این کشور حمایت می کند و از آن به 

  .یعیان و تقابل با کشورهای شیعی در منطقه بهره می گیردعنوان اهرمی برای ایجاد بحران در این کشور در مقابل ش

  

 محور بین الملل 

در این اولویت عربستان سعودی از یک سو به همکاری گسترده با قدرت های بین المللی در مسائل منطقه ای و بین 

خود در بازارهای المللی می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت عرضه و تقاضای نفت از طریق کاهش و افزایش تولید 

  .جهانی سعی در کنترل بهای نفت دارد

غسان سالمه نیز در این مورد می گوید ؛ تحت تاثیر سه عامل قدرت مالی ، مماشات با غرب و قدرت گیری در 

از نظر وی عربستان سعودی رهبری این امپرالیسم فرعی را . م فرعی در منطقه بروز کرده است سمنطقه نوعی امپرالی

  ) ١٤٥:١٣٨٩صادقی ، . (کشد یدک می 

عربستان سعودی از این محور سعی دارد تا، کشورهای غربی و به خصوص آمریکا را در بقای حکومت آل سعود در 

این پیوند رابطه میان ایاالت متحده آمریکا با عربستان سعودی عالوه بر حفظ بقای . عربستان ذی نفع و سهیم سازد

کشور در سیاست خارجی تحرکی داده است تا با این حمایت در جنبش اعتراضی رژیم استبدادی آل سعود به این 

  .کشور دیگر بپردازد و به سرکوب شیعیان مظلوم بحرین بپردازد مردم در بحرین دخالت کرده و به مداخله در امور

ر بحرین در دو دهه فضای بسته سیاسی د را در دستور کار دارد ؛ ) آل سعود و آل خلیفه ( آمریکا حفظ این دو رژیم 

علی آدمی ، . ( پیش باعث شد تا استقرار ناوگان پنجم آمریکا در این کشور بدون هیچ سرو صدایی صورت بگیرد 

١٦٢:١٣٩١ (  
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ایاالت متحده آمریکا ، امروزه سیاست سکوت و حمایت تلویحی از رژیم آل خلیفه را دنبال کرده و بار دیگر بین 

. وکراسی و حقوق بشر و منافع استراتژیک ، گزینه دوم را انتخاب کرده استدم –ارزش های به زعم خودشان 

  )٢٦٠:١٣٩٠نیاکوئی،(

و این کشور دارای  در مجموع می توان گفت که اهرم حیاتی پنتاگون در خاورمیانه در پایگاه نظامی بحرین قرار دارد

تا پیش از خروج نیروهای ( تان و عراق مریکاست چون کلیه عملیات های هوایی به افغانسآاهمیت به سزایی برای 

  )www.farsnews.com.(از آن جا هدایت می شود) امریکایی از عراق 

آمریکا که خواهان حفظ وضع موجود در خلیج فارس است  برای تامین امنیت روند انتقال نفت با عربستان سعودی 

بستان برای جلوگیری از قدرت یابی جمهوری اسالمی ایران خواهان حفظ وضع موجود در عر. منافع مشترک دارد 

همان طور که در این محور هم  .خاورمیانه است تا از پویایی و نقش تعیین کننده ایران با کمک آمریکا بکاهد

به بعد  ١٩٩٠از دهها ، رحوزه نفوذ این کشور ،مشاهده می کنیم عربستان با طرفداری از غرب و در راس آن آمریکا 

در خاورمیانه فراهم کرده که این مسئله در تقابل با سیاست نه غربی و نه شرقی جمهوری اسالمی ایران و رویکرد 

  .می باشد ای تامین امنیت خلیج فارس بدون حضور قدرت های خارجی و توسط کشورهای منطقه

  مهوری اسالمی ایران به موارد زیر اشاره کرد ؛روند همکاری عربستان با ج، در مجموع می توان از موانع 

 تفاوت قومی و مذهبی دو کشور .١

در روابط ایران و عربستان پیامد های تاریخی تضاد بین وهابی ها و شیعیان جای اندکی را برای مصالحه بین دو 

  .کشور باقی گذاشته است 

 تفاوت در ساختار سیاسی .٢

ساختار سیاسی  کشورهای استبدادی و . قرار دارد  وضعیت دموکراسی نوپابه تبع ایران که از نظر ساختار سیاسی در 

را قبول ندارد و خواهان به قدرت رسیدن مردم در راس حکومت شیوخ عرب مقتدری نظیر عربستان سعودی و دیگر 

  .است تا با این منظر تمام امت مسلمان را تحت لوای یک بیرق متحد سازد

 کشور تفاوت در ایستارهای امنیتی دو .٣
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علنا طالب حضور نیروهای امریکایی در منطقه بوده است تا عالوه بر بیرون راندن  ١٩٩٠عربستان سعودی از دهه 

در مقابل سیاست ها و جهت گیری های . نیروهای عراقی از کویت ، امنیت حوزه های نفتی خود را تضمین کند 

در واقع امنیت . فرا منطقه ای در منطقه است  امنیتی عربستان، جمهوری اسالمی ایران مخالف حضور نیروهای

مجموعه جزیره العرب از جنوب عراق تا جنوبی ترین نقطه عربستان با چتر نظامی و دکترین امنیتی امریکا محافظت 

  ) ٧١:١٣٧٩سریع القلم ، .( می شود 

ه خلیج فارس فقدان مریکا در مسئله امنیت منطقآعلت اصلی نفوذ روز افزون ، ذکر این نکته ضروری است که 

  ) ٥٨:٢٠٠٣عبدالجبار ،  .(ساختار فکری و مبانی مشترک در مفهوم امنیت در میان رهبران منطقه است 

  مریکا در خاورمیانه شامل موارد زیر است ؛آخر باید گفت که اهداف آدر 

 سوریه و حزب ا نمقابله با ایرا ،... 

 نان سخت شودآی که تشکیل یک هالل شیعی برای مقابله با نیروهای شیعه تندروی خلیج فارس به طور  .

 )Baolai,34:2007 ( 

پس از بحث حوز های تقابل عربستان با جمهوری سالمی ایران ، به بررسی جنبش ها و اعتراضات اخیر بحرین 

  .خواهیم پرداخت و رقابت دو کشور را برای نقش آفرینی و مدیریت بحران این منطقه بررسی خواهیم کرد 

  اجمالی به کشوربحرین و روند جنبش های اعتراضی در این کشور نگاهی

هزار نفر کوچک ترین کشور منطقه خلیج فارس  ٧٠٠کیلومتر مربع و با جمعیتی معادل  ٦٧٨کشور بحرین با وسعت 

تشکیل شده است و به ) جزیره  ٣٥شامل ( این کشور از تعدادی جزایر کوچک و بزرگ مرجانی . به شمار می رود 

  ) ٤٥:  ٣٤دایره المعارف اسالمی ، شماره ( ر اکثریت جزایر همواره به مجمع الجزایر بحرین معروف بوده است خاط

 .شیعه می باشد و پایتخت آن منامه می باشدمردم درصد  ٦٥اسالم و حدود در این کشور دین رسمی 

www.cia.gov)(  

  سته طبقه بندی نمود ؛ د ٦از نظر جمعیت شناسی ، جمعیت کنونی بحرین را می شود در 

 )آل خلیفه ( خانواده حاکم  .١

 وارد بحرین شده اند ١٨و١٧سنی هایی که اصلیت آفریقایی دارند که طی برده فروشی در قرون  .٢
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 سنی هایی که اصیلت عرب دارند .٣

 )بحارنه ( شیعیان اصیل بحرین  .٤

 عجم ها  .٥

به عنوان نیروی کار در بحرین به فعالیت هستند که در ارتش و ... اقوام دیگر که شامل نیروهای پاکستانی و .٦

 )٩:١٣٨١ی ،ینبحر.(می پردازند

ماده به تصویب  ١٠٨قانون اساسی بحرین در  ١٩٧٣در ژوئن . ماهیت رژیم بحرین از نوع پادشاهی مشروطه است

مردم و رسید و در آن به تساوی حقوق مردم در آزادی بیان ، مطبوعات ، عقیده و تشکیل مجلس ملی از نمایندگان 

طبق بند ب ماده یک قانون اساسی بحرین ، حاکم و رییس کشور بحرین شیخ عیسی بن سلمان . امیر تصریح شد 

. آل خلیفه است که حکومت در خاندان وی موروثی است و فرزند بزرگ امیر به عنوان جانشین وی تعیین می شود 

صورت حکومت مطلقه استبدادی اداره می شود ل خلیفه به آحکومت بحرین به خصوص از زمان حاکمیت قبیله ای 

محسوب می شود و اوامر وی چه مجلس شورای ملی دایر و یا ) بحرین ( و شیخ بحرین حاکم مطلق این سرزمین 

امیر بحرین حق نصب و یا عزل و بر کناری هر مقام . تعطیل باشد در حکم قانون بوده و برای همگان الزم االجراست 

هیچ دستگاه و مقامی هم مسئول و پاسخگو نمی باشد ؛ حتی طبق به دارا می باشد و در مقابل  مملکتی را در بحرین

  ) ٢٩:  ١٣٨١ی ، ینبحر. ( قانون اساسی می تواند مجلس ملی را منحل کند  ١٥ماده 

 طبق قانون اساسی بحرین ، امیر این کشور حاکم و رییس کشور است و بزرگ ترین فرزند ذکوروی نسل به نسل از

  )١٣٦:١٣٨٣میر رضوی ،.( سوی امیر موقت به عنوان جانشین انتخاب می شود

در این زمینه می توان گفت امیر و حاکم وقت این کشور حق انحالل پارلمان را دارد برای مثال با مخالفت پارلمان با 

طبق قانون امنیت دولتی ، . امیر بحرین پارلمان این کشور را منحل کرد ١٩٧٥تصویب قانون امنیت دولتی در سال 

منیت داخلی و و خارجی کشور قلمداد می شو و حکومت اجازه هرگونه اقدام و موضع گیری علیه دولت ، مخالفت با ا

  .خواهد داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه به زندان بیندازد

امروزه در بحرین دو مجلس به نام های مجلس شورا ونیابتی وجود دارد که مجلس شورا را هیئت حاکمه و مجلس 

در مجموع مجلس شورا قدرت اصلی پارلمانی را داشته که در . انتخاب می کنند نیابتی را مردم از طریق انتخابات 

با وجود مشارکت احزاب شیعی در انتخابات مجلس نیابتی ، سهمیه کرسی ها با توجه . مقابل مجلس نیابتی قرار دارد
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با تصویب  ٢٠٠٣ل از سا. (به اکثریتی شیعیان بحرین متناسب نیست و شیعیان از این مسئله اعتراض داشته اند 

  )منشور ملی 

از بعد  . های نفتی استده ورآاز نظر اقتصادی بحرین دارای سیستم اقتصادی تک محصول بوده ومبتنی برصادرات فر

اقتصادی ، بحرین برخالف دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس دارای ذخایر نفتی دراز مدت نیست و از این روی یکی 

و این کشور از نظر اقتصادی وابسته به آمریکا وعربستان و دیگر کشور های  از کشورهای فقیر محسوب می شود

شورای همکاری خلیج فارس است ولی این کمک های مالی به خانواده حاکم تعلق می گیرد و توده مردم از آن بی 

  .درصد می رسد  ٢٠درصد بیکاران در بحرین به که در ضمن باید اشاره کرد . بهره اند 

میان خانواده حاکم و دیگر طبقات و از سوی دیگر  ،ت اجتماعی در بحرین ،از یک سو تبعیض دامن گیراز نظر مشکال

در بحرین دو دنیای متمایز از هم وجود دارد ؛ یک دنیای اقلیت ثروتمند خاندان حاکم .میان سنی ها و شیعیان است 

که بسیاری از مزایای اجتماعی محرومند ) شیعی ( و دوم اکثریت مردم ) سنی ها ( خاندان حاکم و وابسته های آنان 

 .  

از نظر مسائل سیاسی اعضای خاندان حاکم آل خلیفه در اخذ کارها و مقامات دولتی مقدم بر دیگرانند و به هیچ روی 

  )  ١٠٨، ١٣٨١ی ، رینبح. ( به شایسته ساالری روی نمی آورند 

رینی به مهاجرین سنی مذهب کشور های دیگر موجب سیاست خاندان حاکم در بحرین مبنی بر دادن تابعیت بح

  ) ١١٩:١٣٧٩مجتهد زاده ،.( ناخرسندی شیعیان بحرین و تظاهرات آنان شده است 

ریشه تاریخی در تفاوت های طبقاتی و فرهنگی دو گروه و ) آل خلیفه ( تنش موجود بین شیعیان و خاندان حاکم 

و استفاده از کارگران ) آمریکا و عربستان سعودی ( ی خارجی هم چنین وابستگی دیرینه آل خلیفه به قدرت ها

در طول تاریخ بطور کلی مهم ترین ویژگی حکومت آل خلیفه که .خارجی به منظور حفظ حکومت خود بوده است 

نارضایتی عمومی  ١٩٨٠در دهه . باعث نارضایتی مردم شده را می توان در تبعیض مذهبی و اقتدارگرایی خالصه کرد

ن به تشدید مخالفت ها و برخوردهای طوالنی بین نیروهای امنیتی و فعاالن آمیز آومت و سیاست تبعیض از حک

  ) ٤٩٦:١٣٧٩مجتهد زاده ، ( سیاسی انجامید 
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در این کشور شییعیان . بحرین کشوری است که به دلیل اوضاع جمعیتی ، همواره کانون رستاخیز شیعه بوده است 

. ( و اکثر نخبگان سیاسی به آیین تسنن تعلق دارند ) آل خلیفه ( خانواده حاکم از اکثریت برخوردارند ولی 

  ) ٢٨٦: ١٣٧٧دکمچیان ، 

شیعیان بحرین همواره مناصب سیاسی و فرصت های اقتصادی محدودی داشته اند و از تبعیض های گوناگون 

به ویژه پلیس ، نیروهای مسلح و  مذهبی رنج برده اند که می توان به ممانعت در استخدام در بخش های دولتی ،

  .وزارت خانه های مهمی چون وزارت کشور ، وزارت خارجه ، وزارت دفاع و نهاد های امنیتی اشاره کرد 

در واقع شرایطی که اپوزیسیون شیعه می تواند به راحتی هزاران نفر را وارد خیابان کند به دلیل آن است که در این 

اکثریت را در پارلمان و هم  ،الحات سیاسی در دست نیست ؛ زیرا مسئوالن حکومتیکشور هیچ راه قانونی برای اص

. ( گیرندمی را چنین نیروهای نظامی کشور را در اختیار دارند که با این دو اهرم جلوی هر اعتراضی 

Gengler,2011:213(  

اکثریت انداختن شیعیان تغییر حکومت بحرین همواره در تالش بوده است که بافت جمعیتی این کشور را با هدف از 

در مورد . درکل می توان فرقه گرایی و تبعیض علیه شیعیان را بارزترین ویژگی حکومت آل خلیفه دانست . دهد 

بحرین متاسفانه این واقعیت بسیار پر رنگ جلوه می کند و به حق باید شیعیان این کشور را اکثریتی فراموش شده 

  )٩٠:١٣٨٥قربان پور ، . ( دانست 

کشور در طول دهه های گذشته با توجه به سیاست های تبعیض آمیز خاندان آل  نشکاف دولت و جامعه در ای

  .خلیفه بسیار تشدید شده و برخی اصالحات ظاهری هم نتوانسته به تعدیل چالش مشروعیت این رژیم کمک کند

ثر از جنبش ها و بیداری اسالمی برخاسته آغاز شد و مردمان بحرین متا ٢٠١١فوریه  ١٤تحوالت اخیر در بحرین از 

از تونس و مصر در خیابان ها شروع به اعتراض نمودند و این اعتراضات بر محور هایی چون حکومت انتخابی ، آزادی 

 . Bayat.( است بوده مطبوعات ، پایان تبعیض مذهبی و حق برخورداری از تشکل ها و سازمان های سیاسی 

2011:103 (  

دستی عربستان سعودی تالش دارد تا این موج اعتراضات را در قالب افراط گری شیعی و  هما یفه بحکومت آل خل

  .سعود و آل نهیان آن را سرکوب کند  نازعات فرقه ای چارچوب بندی کند و با بهره گیری از نیروهای آلم
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شورای همکاری ) امنیتی  دفاعی و( نیرو های عربستان سعودی و اماراتی تحت عنوان نیروی  ٢٠١١مارس  ١٥در 

( برای سرکوب اعتراضات  ،دستگاه ماشین آالت سنگین نظامی ١٠٠نیروی نظامی و پشتیبانی  ١٠٠٠خلیج فارس با  

  )Cooley and Nexon , 2011,432. (مردم بحرین وارد این کشور شدند ) مسالمت آمیز 

انه باعث شده اند تا جنبه شیعی ایفرقه گرست های ارژیم های آل خلیفه و آل سعود با برخورد های خشن و سی

. ان نسبت دهنداعتراضات را گسترش دهند و تالش دارند این اعتراضات را به جمهوری اسالمی ایر

)Gengler.2011:215(   

ن به کل کشورهای منطقه از جمله آواضح است اگر با تحول در بحرین حاکمیت به دست شیعیان بیفتد موج 

خواهد کرد شیعیان عربستان سعودی در مناطق استراتژیک و نفت خیز قطیف و قنوا  عربستان سعودی سرایت

بنابراین دور از ذهن نیست که . زندگی می کنند و دارای پیوندهای عاطفی و جغرافیایی با شیعیان بحرین هستند 

خله نظامی نیروهای مدا)   ١٦٢:١٣٩١علی آدمی ،( . هرگونه تحول در بحرین نگرانی عربستان را به دنبال دارد 

  .عربستان در جریان قیام مردم بحرین از این دید قابل فهم است 

قلمداد می کند و این کشور ترس اش بحرین را جزو پیکره  ،در ساختار امنیت ملی خود ،من حیث المجموع عربستان

و این موج مسلط شوند رین شیعیان بر بحتکرار شود و از آن دارد که حادثه ای هم چون وقوع انقالب اسالمی ایران 

رستاخیز شیعه باعث ایجاد مثلثی با سه محور شیعی جمهوری اسالمی ایران ، جمهوری عراق و بحرین گردد و از 

منطقه ای و امنیت این کشور در خاورمیانه و نظام بین الملل بکاهد و باعث جوش و خروش شیعیان عربستان قدرت 

  .به لرزه درآید  سعودگردد و پایه های رژیم مستبد آل 

  

  تاثیر انقالب اسالمی ایران بر تحرک شیعیان عربستان سعودی 

در طول دهه های گذشته عنصر شیعی در سیاست منطقه کم رنگ بوده و به ویژه در جهان عرب ، اقلیت شیعی و 

ته اند و حتی کشورهایی چون عراق و بحرین ، اکثریت شیعی تحت حاکمیت و کنترل رهبران سنی مذهب قرار داش

  )  ٨٥:١٣٨٨اسدی ، .( ها ملی گرایی عرب بوده است  نآالگوی مطرح در بین 
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به تبع این مسئله . ماهیت انقالب اسالمی طوری بود که ؛ این رخوت را از جامعه شیعی در خاورمیانه به در کرد 

را به جمهوری اسالمی  ن به مسائل جهان عرب و اسالمی شد و قدرت بالقوه ایاباعث اتصال جمهوری اسالمی ایر

  .از آن بهره ببردایران داد تا از این عامل به عنوان اهرمی برای افزایش قدرت و امنیت منطقه ای خود

اولین و مهم ترین اعتراضات شیعی را  ؛اگر از لحاظ تاریخی به تحرک شیعیان در عربستان سعودی  نگاهی بیندازیم

نام ببریم که توسط نیروهای امنیتی عربستان در هم حسین الجرح به رهبری محمد بن  ١٩٤٨می توانیم در سال 

  )٣٨:١٣٩١محمد جمیری ، . (کوبیده شد

تاثیر انقالب اسالمی . پیروزی انقالب اسالمی ایران تاثیر عمیقی بر ملت های مسلمان و به خصوص شیعیان داشت 

قدرت سیاسی حاکم که به دنبال به فضای حیاتی مناسب و محدود کردن شیعیان عربستان برای دست یافتن 

جمهوری اسالمی ایران با حمایت از جنبش های آزادی بخش که . استیفای حقوق خود بودند شایان ذکر است 

هان تغییر وضع موجود منطقه به نفع ملل مسلمان  به خصوص شیعیان بود با دید سعودی ها در تضاد بود و اخو

  .در بعضی از دوره ها شد باعث تضاد و عدم همکاری ایران و عربستان

این منطقه شامل دو شهر  .رود منطقه شرقیه مهم ترین حوزه شیعیان اثنی عشری به شمار می ،در عربستان امروزه

میلیارد بشکه نفت ذخیره در این منطقه  ٦٠بزرگ ترین میدان نفتی جهان به نام قوار با . قطیف و احساء می باشد 

   ) ٢٦٤:١٣٨١اسدی ، . ( قرار دارد 

  در مجموع می توان علت تحرک شیعیان در عربستان را شامل موارد زیر دانست ،

 خفقان موجود در این کشور که اجازه هیچ فعالیت اعتراضی را نمی دهد و به سرکوب روی می آورد 

  تبعیض های اجتماعی و سیاسی بین شیعیان و سنی ها 

 مشکالت اقتصادی و فقر عموم شیعیان 

  آیین رسمی دولت (ب شیعه را به رسمیت نشناخته و مطابق آموزه های وهابیت مذه سعودرژیم آل (

 پیروان آن مستحق تکفیرند

  و موج بیداری اسالمی اخیر خاورمیانه و علی الخصوص رستاخیز  ٥٧پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال

 .شیعی مردم بحرین ، که به عنوان عوامل شتاب زا مطرح است
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عربستان شیعیان ،در بعد سلبی . دو راه حل سلبی و ایجابی به این مسائل پاسخ گوید  ای کرده تا بسعسعود رژیم آل 

حاشیه راندن آن ها از توجه آنان به جمهوری اسالمی ایران و  ات عقیدتی با اهل تسنن نموده و بارا درگیر اختالف

یی برای خنثی سازی توان نهفته شیعیان اقدام موج بیداری اسالمی باز دارد و در طرح ایجابی نیز به طراحی سناریو

با فروپاشی رژیم عمدتا سنی حزب بعث در عراق و تشکیل دولت تحت تسلط شیعیان در عراق در سال  .نموده است 

و تشکیل کابینه شیعی به ... و نمایش قدرت گروه شیعی حزب ا ٢٠٠٦و هم چنین بحران لبنان در سال  ٢٠٠٣

ر دو امروزه قیام مردم بحرین ، عنصر شیعی و تاثیرگذاری آن  ٢٠١١در سال ) میقاتی نجیب ( وسیله این گروه 

  ) ١٦٠:١٣٩١علی آدمی ، .( معادالت منطقه به یکی از ویژگی های اصلی سیاست در خاورمیانه تبدیل شده است 

از تحوالت بحرین  امروزهیک و امنیتی که در دستور کار سیاست خارجی اش دارد ژید ایدولودعربستان سعودی با 

ابراز ناخشنودی کرده و ترس از آن دارد که شیعیان مناطق شرقی و دیگر مناطق عربستان که زیر یوغ استبدادی 

، اسیر سرنوشت دیکتاتورهای برکنار با الهام از جنبش های بحرین و امواج بیداری اسالمی ؛ رژیم آل سعود هستند 

رژیم به تحوالت بحرین به عنوان یک نوع بحران نگاه می کند که جبهه با همین دیدگاه این این . شده عرب شوند

عربستان سعودی می خواهد هزینه اعتراضات مردمی خودش را که باید در  .نخست برای سقوط آل سعود می باشد

( .داخل بپردازد به بحرین منتقل کند ؛ با این هدف که ، هزینه را در کشور دیگر و توسط شیعیان پرداخت شود 

  )٨٦:١٣٩١واعظی ، 

درصد ساکنین خلیج فارس را که دارای سه چهارم خایر انرژی جهان هستند را شیعیان  ٨٠امروزه تقریبا حدود 

و با نظر به این مسئله تقویت و حمایت جمهوری اسالمی ایران از نقش )  ١٣٧:١٣٧٩اتوال ،. ( تشکیل می دهند

ت زمینه های ایدولوژیک بلکه در جهت استراتژیک کردن نقش عنصر شیعه در خاورمیانه نه صرفا براساس تقوی

در حوزه خود تثبیت و تقویت نقش و نفوذ به از این طریق است تا شیعیان در تحوالت قدرت و سیاست منطقه 

منطق این استدالل این است که ، بازی های . بپردازد خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارسای رقابت منطقه 

} در منطقه خاورمیانه { منطقه خاورمیانه نه صرفا براساس ایدولوژی بلکه برای تثبیت حوزه نفوذ و نقش ها آینده در 

  ) ١٦١:١٣٩١علی آدمی ، .( صورت گرفته است 
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  نتیجه گیری 

  

. در خاورمیانه تا قبل از سقوط صدام یک مثلث رقابت آمیز بین ایران و عراق و عربستان سعودی وجود داشت 

. تان سعودی نگران از تاثیر انقالب اسالمی بر جامعه شیعی خود بود و از صدام در برابر ایران حمایت می کرد عربس

سعودی ها همیشه به عراق به عنوان وزنه ای در مقابل ایران نگاه می کردند که با حمله آمریکا به عراق بعد از 

  . ایران شد جمهوری اسالمی  افزایش و نفوذ قدرت سپتامبر ، این وزنه و تعادل از بین رفت و باعث ١١حمالت 

سعودی ها همیشه خواهان این بودند تا جلوی قدرت روز افزون منطقه ای ایران را بگیرند و امروزه این کشور با 

عربستان با اولویت های امنیتی و . آمریکا که خواهان انزوای کامل جمهوری اسالمی ایران است منافع مشترک دارند 

. بسته است  جنوب غرب آسیاوزیک که در مقابل ایران اعمال کرده راه همکاری و دوستی را در تحوالت اخیر ایدول

ن دارد که اوال این آل خلیفه می باشد چون این کشور ترس از مکاری آمریکا خواهان حفظ حاکمیت آعربستان با ه

شود و این کشور را از درون دچار چالش کند شرقیه کشیده ) نفت خیز ( موج رستاخیز شیعی به منطقه استراتزیک 

که شد و از سوی دیگر سقوط رژیم آل خلیفه و ایجاد حکومت شیعی در بحرین زمینه ساز ایجاد مثلث شیعی خواهد 

بلکه باعث شکست برنامه های کلوب کشورهای حوزه خلیج را به چالش می کشد  آل سعود نه تنها قدرت منطقه ای

این بحران را می عربستان از این دید تحوالت بحرین را بحران می خواند و مدیریت . شودمی  GCCفارس در قالب 

  .ا هدف حفظ حاکمیت آل خلیفه اعمال کند با سرکوب اعتراضات بخواهد 

  

امروزه جمهوری اسالمی ایران را به مداخله در بحرین متهم می کنند و از این سیاست  ،عربستان سعودی و آمریکا

این مسئله را به بحث شیعه و سنی ربط دهند که این خود زمینه ساز سرکوب بیشتر در بحرین خواهد  ؛سعی دارند 

مریکا آجاست که تانک های سعودی با چراغ سبز آن  اوج وقاحت آمریکایی ها تا" بود و به گفته رهبر معظم انقالب 

فتوای علمای ما در این مسئله را دخالت می  در صورتی که؛ که در بحرین به کشتار می پردازند را دخالت نمی دانند 

مریکایی ها سعی دارند با تبلیغات مسئله بحرین را به عنوان بحث شیعه و سنی جا بزنند و جلوی کمک به آو  دانند
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سخنان مقام ." (ن هستند آمردم مظلوم بحرین را بگیرند و با این عمل خواهان تغییر ماهیت قضایا و سرایت دادن 

  ) ٤٨:١٣٩٠،  معظم رهبری

  منابع

  شماره  فصلنامه راهبردران ، ، بحران بحرین و امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی ای) ١٣٩١(علی  . آدمی ،

٦٢ 

  فصلنامه روابط جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی ، ، )١٣٨٩(احمدیان .داود ، حسن . آقایی

  ٣، شماره  ٤٠، دوره  سیاست
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  ماهنامه خبری و ، انقالب اسالمی ایران و تحول در حرکت شیعیان عرب سعودی ،) ١٣٩١(محمد . جمیری
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 ،انتشارات دنیای کتاب
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 تا رهبری منطقه ای ، ، عربستان سعودی از هژمونی نفتی ) ١٣٨٩(حسین ، حسن احمدیان.  صادقی
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