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چکیده
بحرین کشوری کوچک اما مهم در معادالت منطقه ای است .این کشور در دوره پس از استتقلل از ایتران در ستال
 9199همواره تلش داشته تا با توجه به ضعف ژئوپلتیکی و ناتوانی در حفظ امنیت و استقلل بته اتحتاد بتا تت رت
های منطقه ای و فرامنطقه ای مبادرت کن  .لذا زمانیکه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال  9199مطتر
ش این کشور با توجه به ضعف های ساختاری در حوزه های مختلف و بویژه مسأله دموکراستی بته ضوتویت ن در
م  .این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تبیینی در پی بررسی ضلل غاز بحران داخلی بحترین در ستال ،1399
چرایی ورود شورای همکاری خلیج فارس به ن و سیاست های متخذه از جانب این شورا برای م یریت این بحتران
می باش  .یافته های پژوهش حاکی از ن است که از زمانیکه مردم بحترین در فوریته ستال  1399در اضتترا بته
مشکلت داخلی مانن تبعیض مذهبی ،دیکتاتوری سیاسی ،مشکلت اتتصادی و شکاف طبقاتی دست بته تیتام زده
ان و ابت ا خواستار اصلحات و سپس اسقاط حکومت ل خلیفه ش ه ان  ،این شورا تتلش نمتوده استت بتا سیاستت
هایی مانن اضزام نیروهای واکنش سریع (سپر جزیره) ،تبلیغات رسانه ای بر ضلیه مخالفین و القای ایتن مطلتب کته
مخالفین حکومت ل خلیفه شیعیان تحت ه ایت جمهوری اسلمی ایران هستن  ،حمایت بی ح و حصر از حکومت
ل خلیفه و مطر ش ن طر هایی مانن الحاق بحرین به ضربستان به م یریت بحران مبادرت و وضع موجتود را در
میان کشورهای ضوو شورا حفظ کنن .

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

کلیدواژگان :امنیت ،بحران داخلی ،بی اری اسلمی ،شورای همکاری خلیج فارس.

 نویسنده مسئول :عضو هيات علمي گروه روابط بين الملل ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران
رایانامهdr.majidabbasi@gmail. com :

 كارشناس ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ایران
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مقدمه
با توجه به مشکالت داخلي و تحت تأثير تحوالت سياسي كشورهای عربي كهه
به سقوط حکام تونس ،مصر ،یمهن و ليبهي من هر شهد و هم نهين عهدم یایبنهدی
حکومت بحرین برای اجرای اصالحات سياسي و اجتمهاعي ،جوانهان بحرینهي 41
فوریه  1144را روز خشم از حکومت اعالم كردند .در  41فوریه یعنهي در دهمهين
سالگرد همهیرسي به نفع منشور ملّي بحرین ،ملت ایهن كشهور تصهميم گرفتنهد در
اعتراض به ساختار حکومت به سمت ميدان لؤلؤ در منامه راهپيمهایي كننهد .بيشهتر
معترضان را شيعيان تشکيل ميدادند امّا در ميان آنها سهنيههای طرفداراصهالحات
سياسي نيز حضور داشتند .خواستهی اصلي معترضهان اسهتقرار حکومتيهدموكراتي
مبتني بر رأی مردم و رفع تبعيض در زمينهی اشتغال و سایر حوزهههای اتتصهادی و
اجتماعيبود.
ابتدا در  41فوریه راهپيمایي در روستاهای عمدتاً شيعه نشين اتفاق افتاد كه ایهن
راهپيمایي ها به كشته شدن دو شيعه توسط نيروهای نظهامي آل خليفهه من هر شهد.
روز بعد شاه بحرین در تلویزیون حاضر شد و به خهاطر كشهته شهدن ایهن دو نفهر
عذرخواهي كرد .در روزهای  41و  41فوریه ميدان لؤلؤ منامه به مركز اعتهراضهها
تبدیل شد .در این اعتراض ها و بر اثر حملههی یلهيس بحهرین بهه تظاهركننهدگان،
چهار نفر كشته شدند و بزرگترین حزب مخالف دولهت یعنهي الوفهاق از م لهس
كنارهگيری كرد .در روزهای بعد نيز اتفاتهات مشهابهي رد داد .از  41تها  11فوریهه
ناآراميها ادامه یافت .در  41فوریه بر اثر آتش گشودن به روی معترضين دههها نفهر
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

زخمي شدند و در همين روز وليعهد شيخ سلمان ،آغاز ی

گفتگوی ملّي را وعهده

داد .چهار روز بعد شيخ حمد فرمان آزادی زندانيان شيعي را صادر كرد و در همهان
روز بزرگترین تظهاهرات برگهزار شهد .در روز  11فوریهه شهيخ حمهد دسهت بهه
اصالحاتي زد و وزیر بهداشت و برق را بركنهار كهرد كهه البتهه ایهن كهار از طهر
مخالفين كافي تلقي نشد.
در دوم مارس راهپيمایي طرفداران رژیم آلخليفه ان ام شد .ده روز بعهد یعنهي
 41مارس ،رابرت گيتس وزیهر دفها آمریکها بهرای دیهدار بها مقامهات بحرینهي و
درخواست توجه حکومت به اصالحات وارد بحرین شد .در روزهای 41و41مارس
تظاهرات مخالفين آل خليفه ادامه یافت تا این كه نيروهای زرهي عربستان و امارات
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به بحرین اعزام شدند و ریاض اعالم كرد به درخواسهت كمه

دولهت بحهرین در

چارچوب همکاری نيروهای سپر جزیره یاسخ داده اسهت .ایهن نيروهها از گهذرگاه
جداكننده دو كشور وارد بحرین شدند .در41مارس اعتراضات گسترش یافت و ی
معترض شيعي و ی

نفر از نيروهای امنيتي كشته شدند .دولت بحرین برای سه ماه

حالت فوق العاده اعالم كرد .جمهوری اسالمي ایران این اعمال را محکوم كهردو در
یي آن بحرین سفير خود را از تهران فراخواند .در41مارس در درگيریههای شهدید
سه نفر كشته شدند ،هم نين به گفتهی یليس منامه دو تن از نيروهای یليس نيهز در
عمليات حمله و گریز خهودروی مخالفهان ههد

ترارگرفتهه و در ایهن روز كشهته

شدهاند.
در اول ماه ژوئن دولت تانون حالت فوقالعاده ،رالغو كهرد .امها جنهبش شهيعي
بازهم به مخالفت ادامه داد و وزیر دادگستری درباره بهه خرهر افتهادن امنيهت ملهي
سخت هشدار داد .لذا تيام مردم بحرین با توجه به تحوالت ماههای فوریه و مارس
 1144وارد مراحل سخت و جدی تری شد كه تاكنون نيز ادامه داشته است.
در این یژوهش تالش بر این است با استفاده از روش توصيفي-تبييني و ضهمن
بررسي علل آغاز اعتراضات مردمي در بحرین به ایهن یرسهش اساسهي یاسهخ داده
شود كه چرا شورای همکاری خيج فارس به بحهران داخلهي بحهرین ورود كهرده و
سياست های متخذه از جانب این شورا در مدیریت این بحران چه بهوده اسهتد در
یاسخ به سوال اصلي فرضيه این یژوهش بر ایهن اسهاس تهرار دارد كهه « :شهورای
همکاری خليج فارس تالش كرده است با دخالت نظهامي از طریه نيروههای سهپر
جزیره ،تبليغات رسانه ای بر عليه مخالفين و القای این مرلب كه مخالفين حکومت
آل خليفه شيعيان تحت هدایت جمهوری اسالمي ایران هستند و حمایت بي حهد و
حصر از اعمال ضد حقوق بشری حکومت آل خليفه بهه ههدایت و كنتهرل بحهران

شورای همکاری

مبادرت ورزد و وضع موجود را در ميان كشورهای عضو شورا حفظ كنند» .

خلیج فارس و رون
بی اری اسلمی...
( 11تا )99

عوامل موثر در شکل گیری اعتراضات داخلي بحرین
حکومت اقلیت بر اکثریت

مهمترین عامل در ناآراميهای بحرین طي سالهای گذشته حکومت اتليت سني
بر اكثریت شيعه است .جمعيت خاندان آلخليفه حدود1111نفرميباشد كهه تمهامي
مناصب مهم حکومتي را در اختيار دارند به عنوان مثال به غير از یادشاه ،شيخ خليفه
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بن سلمان آلخليفه از سال 4914تاكنون منصب نخست وزیری را بر عهده دارد كهه
طي این سالهاسركوب اعتراضات به دست وی ان ام شده است؛از طر

دیگر نيهز

مابقي سمتهای سياسي و بنگاههای اتتصادی در اختيهار اتليهت اههل سهنت اسهتو
شيعيان بحریني كه حدود 11درصدجمعيت این كشور را تشکيل ميدهند .بهه دوراز
مناط حساس زندگي كرده و از حقهوق طبيعهي خهود محرومنهد .بهه همهين دليهل
ميتوان دو عامل تبعيض مهذهبي و تبعهيض سياسهي را از عوامهل مههم نارضهایتي
اكثریت جمعيت یعني شيعيان دانست.
تبعیض مذهبي

تبعيض عليه مسلمانان شيعه در بحرین همواره شهدید و نظهاممنهد بهوده اسهت.
مقامات بحریني به شيعيان به عنوان ی

طبقهی بي ارزش نگهاه مهيكننهد .در واتهع

برخي حاكميت سنيها برشيعيان رابه مثابه زندگي تحت آیارتاید تشبيه ميكننهد .بها
چنين وضعيتي دیده بان حقوق بشر در سال  1141وضهعيت حقهوق بشهردربحرین
رابحراني خواند .یکي از اتهاماتي كه به دولت بحرین وارد شهده اسهت بهه حاشهيه
راندن اكثریت شيعه ميباشد .در وتایع سال  1144نيز شواهد حاكي از آن است كهه
تبعيض مذهبي عامل مهمي در برخورد با معترضان است .ازجمله شواهد ميتوان به
بدرفتاری با زنهدانيان سياسهي شهيعه ،تخریهب مسهاجد شهيعه و تعليه و جریمهه
باشگاههادرمناط شيعه نشين وبرخورد نامناسب با یزشکان و كهادر درمهاني كهه از
مشاغل معمول شيعيان است اشاره كرد .هم نين بهه نقهل از برخهي گهزارشهها در
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

محل ایست و بازرسيهای نيروهای امنيتهي در ماهههای مهارس و آوریهل  1144از
مذهب سرنشينان سؤال ميشد و اگر شيعه بودند مورد ضرب وشتم ترار ميگرفتند.
(موسوی و ميرمحمدی)411-411 :4119
در این رابره مقام معظم رهبری (مدظله العالي) حركت مردم بحرین را حركتهي
ضد استبدادی مي دانند و مي فرمایند « :مسئله را مسئله شهيعه و سهني نکنيهد ،ایهن
بزرگترین خدمت به دشمنان امت اسالمي است كه حركت عموميِ ضهد اسهتبدادی
ی

ملت را حمل مي كنند به دعوای شهيعه وسهني ،دعهوای شهيعه و سهني وجهود

ندارد»( .بيانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی)www. Leader. ir4191 ،
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تبعیض سیاسي

حکومت اتليت سني مذهب باعث در حاشهيه تهرار گهرفتن شهيعيان در عرصهه
سياسي شده است .حکومت آلخليفه از هرگونه تحرک سياسي ،مشهاركت و ایفهای
نقش شيعيان جلوگيری ميكند و آنها هرگاه تالش كهردهانهد از راهههای مشهرو و
دموكراتي

از این تبعيض خارج شوند مورد سركوب ترارگرفته اند .طبه گهزارش

مركز حقوق بشر بحهرین درسهال 1111از م مهو  111منصهب عمهومي و عهالي
تنها 414منصهب یعنهي  41درصهددراختيار 11درصهد اكثریهت جامعهه تهرار دارد.
هم نين مردم بحرین در سال  1111انتخابات را تحریم كردند .عليرغم اعتراضهات
مردمي به انتخابات یارلماني سال  ،1111شيعيان 41كرسهي از11كرسهي یارلمهان را
خود اختصاص دادند ،ی

فرد شيعي معاون نخست وزیر شد كهه موجهب تشهدید

نارضایتي رهبران اهل سنت شد كه ایهن امرمقرعهي بهوده و در سهال  1141حهدود
41درصد از مناصب عمومي شيعيان كاسته شد( .درزی كالیي)411 :4191
نگاهي به ساختار سياسي بحرین موید این مرلب اسهت كهه ایهن حکومهت ،از
هي گونه ساز و كار مردمي برخوردار نيست .این حکومت مردم خهود را ازحقهوق
اوليه سياسي محروم كرده است .نکته ای كه در این جا حایز اهميت است ،موروثي
بودن حکومت آل خليفه است .این امر مانعي بزرگ بهر سهر راه مشهاركت حقيقهي
مردم در امور سياسي است .این سياست ،شيعيان را كه اكثریت جامعه هستند مهورد
هد

ترار داده و آنها را از مراكز تصميم گيری مهم و حسهاس دور نگهه مهيدارد.

این مسأله نارضایتي سياسي را دامهن زده و بهه چهالش سياسهي بزرگهي در جامعهه
بحرین تبدیل شده است.
منرقه ،مانع از حضهور مهردم در عرصهه سياسهي

شورای همکاری

حکومت های غيردموكراتي

هستند .بخش مهمي از خواسته های مردم در این كشور هها مبتنهي بهر مشهاركت و

خلیج فارس و رون

حضور در عرصه سياسي است .این خواسته از حقوق اوليه مردم محسوب مي شود.

بی اری اسلمی...
( 11تا )99

مقام معظم رهبری (مدظله العالي) در این زمينه مي فرماینهد « :مهردم بحهرین از
حقوق اوليه ی

شهروند در كشور خود ،در خاک خود ،در سرزمين خهود ،محهروم

است .ح خود را مرالبه مي كنند ،ح رأی دادن خود را مرالبه مي كنند ،مي گوید
بتوانم رأی بدهم ،بتوانم در تشکيل دولت و حکومت نقش ایفا كنم ،ایهن كهه جهرم
نيست ،این ی

ح مشرو است »( .بيانات مقام معظم رهبهری در حهرم رضهوی،

)www. Leader. ir4191
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تغییر بافت جمعیتي و افزایش شکاف طبقاتي

حکومت بحرین برای تغيير بافت جمعيتي به نفع اهل سنت به مهاجران سني از
كشورهایي چون عربستان ،یاكسهتان ،بهنگالدش ،اردن ،فلسهرين و . . .تابعيهت داده
است .كه اكثر آنان فاتد تخصص هستندوبه اميد گرفتن زمين بهه بحهرین آمهدهانهد،
اكثر این افراد در تشکيالت نظامي و یلهيس اسهتفاده مهيشهوند كهه خهود نشهان از
تبعيض شدید مذهبي در این كشور است .آمارها نشان ميدهدكه این مهاجرتها به
بحرین نسبت به 1سال گذشته حدود41درصدرشدداشته است .عامل دیگری كهه در
شکل گيری بحران در بحرین مؤثر بوده است توزیع ناعادالنه ثروت و عمي شهدن
فاصله طبقاتي است .ثروت در بحرین در اختيار گروه اندكي است و اكثریت جامعه
یعني شيعيان از حقوق اتتصادی برخوردار نيستند .حتي شيعيان بحرین ح زنهدگي
كردن در مناط حساس و مهم صنعتي مانندالرفا را ندارند( .هاشمي نسهب :4119
)11-11نرد بيکاری در بحرین نيز باالست كه این امهر دو دليهل دارد:اول اتهدامات
دولتي و غيردولتي و دوم حضور گسترده كارگران خارجي ارزان تيمت( .كوشکي و
ناظم یور )419 :4119عهالوه بهر عوامهل مهذكور ،رویكارآمهدن تشهر جدیهدی از
نخبگان سياسي در بحرین وتالش آن ها برای گذار از جامعه سنتي به جامعه مهدرن.
نيز در تقاضاهای مردمي برای ان ام اصالحات بسيار موثر بوده است.
عوامل تأثیرگذار بینالمللي

دموكراسي در حال حاضر با سه عنصر شفافيت ،یاسخگویي و برابری سن يده
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

ميشود كه به معني دسترسي آزاد و بدون محدودیت شهروندان به فعاليتها و
تصميمهای سياسي است .هم نين من ر به مسئوليتیذیری دولت در برابر
شهروندان و عدم تبعيض و تساوی شهروندان در برابر تانون است .كه این عوامل
طي سالهای گذشته در كشورهای عربي در حال گسترش بودهاند( .برزگر:4191
)111 – 111
هم نين رعایت اصول و مباني حقوق بشهر یکهي از عوامهل مهمهي اسهت كهه
امروزه و در عصر جهاني شدن ارتباطات موجب افزایش اطالعهات و آگهاهي ههای
مردم از حقوق خود شده است .مراب هن ارهای بين المللي همهه حکومهت ههادر
مورد رعایت حقوق همه اتبا خود بدون تبعيض دارای مسئوليت هستند و رعایهت
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حقوق سياسي از حقوق اوليه هر ملتي مي باشهد .وجهود تبعهيض ههای سياسهي و

مذهبي ،افزایش فاصله طبقاتي و عدم توجه به خواسته های اكثریهت مهردم و عهدم
رعایت حقوق بشر موجب تشدید اعتراضات شده است.
سیاستهای حکومت بحرین در قبال اعتراضات مردمي
حکومت بحرین در مقابل معترضين از سه رویکرد استفاده كرده است؛ رویکهرد
سركوب محدود ،رویکرد نسبتاً مسالمتآميز و رویکرد سهركوب گسهترده و شهدید
با كم

نيروهای نظامي شورای همکاری خليج فارس .در مرحله اول بها توجهه بهه

تعداد محدود معترضين ،دولت بحرین تالش كرد تا با سركوب آنهها مهانع تهداوم و
گسترش اعتراضات شوداماخشونت نيروهای امنيتي در تبال معترضين نه تنها من هر
به یایان اعتراضات نشد بلکه به تشدید آن نيز من ر گردیهد .دررویکهرددوم دولهت
بحرین سعي كرد ازروشهای سياسي و مسالمت آميز ،بحران را كنترل كنهد در ایهن
راستا چهار وزیر دولت شامل وزیر امور نخست وزیر ،مسکن ،بهداشت و امور آب
وبرق رابركنار كرد .هم نين به دليل كشته شدن جمعي از معترضان عهزای عمهومي
اعالم شد و وليعهد به عنوان نماینده تام االختيار یادشاه بهرای گفتگهو بها مخهالفين
تعيين شد .هم نين سلمان بن حامد آلخليفه اعالم كرد از این یس خاندان سلرنتي
تدرت بيشتری را دراختيار یارلمان ترار خواهد دادو برگزاری رفراندومهای عمومي
نيزميسر خواهدبود .اما ازآن ایي كه اتدامات دولت برای مخالفين راضي كننده نبود؛
معترضين به اتدامات اعتراضهي خهود ادامهه دادنهد .ازایهن رو حکومهت دسهت بهه
سهركوب گسهتردهی مخالفهان زد .ازجملهههی ایهن اتهدامات ورودنيروههای نظههامي
سعودی واماراتي در چارچوب نيروهای سپر جزیره بهه خهاک بحهرین بهود .اعهالم
وضعيت فوق العاده و هم نين دستگيری رهبران وفعاالن سياسي از دیگهر اتهدامات

شورای همکاری
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آلخليفه بود( .اسدی)44-41 :4191تعداد دستگيرشدگان بصهورت دتيه مشهخص

بی اری اسلمی...

نيست اما در ماه مارس  1144دولت بحرین اذعان كرد كه هفتصدنفررادستگير كرده

( 11تا )99

كه یانصدنفر طي دو ماه آزاد شدند .از این اتهدامات حکهومتي عهالوه بهر شهيعيان،
ليبرالهای سني نيز درامان نبودند .در ميهان بازداشهت شهدگان حهدودچهل تاین هاه
یزش

متخصص م تمع سلمانيه حضور داشتند .م تمع سلمانيه محل ترددودرمهان

بيشتر م روحين خشونتها بود .مقامات دولت بحرین ادعا مهيكردنهد مخالفهان از
طری این بيمارستان با ابزارهای ارتباطي باشبکهههای فرامهرزی ماننهدالعالم ایهران،
المنارلبنان وسيانان ارتباط برترار ميكردند .هم نين كادریزشکي بيمارسهتان را بهه
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ذخيره تسليحات وعدم مداوای بيمهاران سهني ومصهدومين حهامي دولهت محکهوم
كردند .درحركتي ع يب مقامات بحریني بيش از چهل مس د ،حسهينيه ومرعهم را
خراب كردندواعالم كردنداین مکانها بدون م وز ساخته شده است .یکي دیگهر از
اتههدامات دولههت بحههرین اخههراج هههزاران كارمنههد و ترههع بيمهههی بيکههاری آنههان
بودوهم نين ازكارمندان ادارات ،شركتهای خصوصي ودانش ویان ميخواستند كه
سوگندوفاداری به یادشاه راامضا كننددرغيراین صورت دستگيریااخراج ميشدند.
درطول ماههای فوریه و مارس  1144مذاكرات بين خاندان سلرنتي به ریاسهت
وليعهد و گروه اسالم گرای شيعه الوفاق در جریان بود .این مذاكرات با حسن نيهت
همراه بودو نزدی

به یافتن راه حل بود .اما تندروی گروههای مخهالف مثهل الحه

وحاميههان افراطههي آلخليفههه كاررامشههکل كههرد .دردربههارآلخليفههه نيزدودسههته
حضورداشتند اول گروهي به رهبری وليعهدكه خواهان مذاكره با مخالفهان و ان هام
برخي اصالحات بودند ،امابعداز41مارس ونااميدشهدن ازمهذاكره ،گهروه دوم یعنهي
تندروها ی درباربه رهبری نخست وزیروارد كار شهده واز حضهورنيروهای شهورای
همکاری خليج فارس در خاک بحهرین حمایهت كردنهد( .دارمهي)111-494:4194
هم نين بابرتراری حالت فوق العاده (وضعيت امنيت ملي)دادگاههای خهاص بهرای
رسيدگي به یرونده معترضان برگزار شهدند و تعهدادی از مبهارزان وفعهاالن حقهوق
بشردراین دادگاهها محاكمه شده و به اعدام یها حهبس ابهد محکهوم شهدند .بيشهتر
اتهامات این افراد عبارت بودند از :بي احترامهي بهه ارتهش ،مهدیریت وسهازماندهي
گروههای تروریستي برای سرنگوني وتغييرتانون اساسي كشهوروحکومت یادشهاهي
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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و همکاری باگروههای تروریستي خارجي برای ان ام اتدامات خررنهاک( .موسهوی
و ميرمحمدی)441 :4119
در جریان اعتراضات از فوریه  1144تا ژانویه  ،1141بنا به گزارش مركز حقوق
بشر بحرین ،بيش از  91نفر جان خهود را از دسهت دادهانهد و بهيش از  1111نفهر
توسط نيروهای امنيتي بحرین مورد بازداشت ترار گرفتهانهد.

www. bahrainrights.

)41 :orgفوریه  )1141طب اعالم نهادهای حقوق بشری ،علهت عمهده مهرگ ایهن
تعداد از جانباختگان ،استفاده بيش از اندازه گاز اش آور توسهط نيروههای امنيتهي
بوده است كه به مرگ حداتل  11نفر ان اميده است و بر اسهاس ادعهای "یزشهکان
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حامي حقوق بشر" ،4استفاده از این ميزان گاز اش آور عليه شهروندان طي یکصهد
سال اخير بيسهابقه بهوده اسهت.

(nytimes. com

11:www.اكتبهر  )1141هم نهين

تيراندازی مستقيم نيروهای امنيتي و نيز شکن ه بازداشهت شهدگان از دیگهر مهوارد
مرگ تربانيان محسوب ميگردد .در ارتباط بها شهکن ه تربانيهان ،گزارشهات بسهيار
نگران كننده ای از شدت و وسعت اِعمال این گونه اَعمال منتشر ميشود كه بخشهي
از این شکن هها را ميتوان چنين بر شمرد :بستن چشم بازداشتشدگان؛ ضهرب و
شتم آنان؛ تنبيه بدني بواسره شلنگ یا لوله یالستيکي ،كابهل ،فلهز و دیگهر وسهایل؛
شوک الکتریکي ،در معرض دمای شدید ترار دادن؛ ت اوز یا تهدید بهه آن؛ محهروم
كردن بازداشت شدگان از خواب یا ان ام فرایض دیني؛ توهين به مقدسات شهيعيان
و49 :humanrights Report, Bahrain( . . .آوریل )1141
از دیگر موارد نقض حقوق بشهر در بحهرین مهيتهوان بهه بازداشهت و حهبس
معترضين بر یایه اتهامات مبهم ،عدم رعایت روال تضایي صحيح در محاكمه فعاالن
سياسي و حقوق بشری ،بازداشت افراد به اتهام آزادی بيان ،نقض حریم خصوصهي
و اعمال محدودیت در خصوص آزادیهای مدني هم ون آزادی بيهان ،آزادی نشهر،
آزادی اجتماعات و آزادی ان ام فرایض دیني ،تبعيض جنسيتي ،مذهبي ،توميتي بهه
خصوص در تبال شيعيان و نيز سلب تابعيت فعاالن سياسي معترض اشاره نمود .در
ارتباط با سلب تابعيت فعاالن سياسهي ،وزارت كشهور بحهرین در تهاریخ  1نهوامبر
 1141در اتدامي بيسابقه ،تابعيت  14تن از فعاالن سياسي شيعه را بهه اتههام اتهدام
عليه امنيت ملي سلب و آنان را به انگليس تبعيد نمود كه ایهن امهر از دیهد و انتقهاد
ناظران سازمان عفو بين الملل مصون نمانهد و ایهن سهازمان در گهزارش  9سهپتامبر
 1141خود ضمن اشاره بدین موضو  ،نسبت بهه آن ابهراز نگرانهي نمهود( .

www.
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 5 ،amnesty. orgنوامبر )1141
عالوه بر سلب تابعيت ،مسهئله دیگهر اخهراج یها بازداشهت گسهترده یزشهکان،

بی اری اسلمی...
( 11تا )99

یرستاران ،آموزگاران و كارمنداني است كه در جریان تيام بحرین مشاركت مسهتقيم
یا غير مستقيم داشتند كه این امر البته ميان شيعيان نمود برجستهتری داشته است.
م موعه تحوالت فوق الذكر حاكي از نقض جدی حقوق بشر در بحرین توسط
1. Physicians for Human Rights
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رژیم حاكم است و خاندان آل خليفه در جهت تضهمين و اسهتمرار نظهام حهاكم و
اعاده نظهم و آر امهش بهه كشهور رویکهردی خشهن و غيرسهازنده نسهبت بهه تيهام
مسالمت آميز معترضين عمدتاٌ شيعه در یيش گرفته اسهت كهه ایهن امهر انتقهاد بهان
كيمون ،دبير كل ملل متحد را نيز در یي داشته است و وی خواستار "اتهدام جهدی
بر اساس موازین بينالمللي حقوق بشهر" از سهوی حکومهت بحهرین شهده اسهت.
( 41 ،http://www. presstv. comفوریه )1141
شورای همکاری خلیج فارس و مدیریتتحوالت بحرین
مهم ترین بازیگرخارجي دربحران بحرین شورای همکاری خليج فهارس اسهت.
بحرین یکي از اعضای این سازمان منرقهای است و امنيهت وثبهات در ایهن كشهور
باامنيت وثبات دیگراعضای شورای همکاری خليج فارس یيوندی تنگاتنگ دارد .به
همين دليل شورای همکاری خليج فارس تحهت تأثيرعوامهل وشهرایري دسهت بهه
ان ام اتداماتي در بحرینزد كه درادامه توضيح داده خواهد شد.
عوامل مؤثربرسیاست های شورای همکاری خلیج فارس دربحران بحرین

زیرسيستم منرقهی خليج فارس ازسه بازیگرعمدهی یعني دولهتههای مركهزی
یعني اعضایشورای همکاری خليج فارس ،بازیگرمداخلهگریا هژمون نظام بينالمللي
یعني ایاالت متحده وكشورهای حاشيهای وبرهم زننده موازنه یعنهي ایهران وعهراق
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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تشکيل شده است .اعضهای شهورای همکهاری خلهيج فهارس تحهت تأثيردوعامهل
خارجي یعني جمهوری اسالمي ایران وایاالت متحده وی

مسهئلهی داخلهي یعنهي

جلوگيری از تسرّی تحوالت مذكور بهه كشهورهای عضهو ،دسهت بهه اتهداماتي در
بحران بحرین زدند كه در ادامه به آنها اشاره مي شود.
جمهوری اسالمي ایران

یيش از انقالب اسالمي ،ایران یکي از یایه های حفظ موازنهی تهدرت درمنرقهه
فعال بود .امابعداز انقالب وتغييردرسياست خارجي وچرخش نخبگان ،ایران انقالبي
به عامل برهم زنندهی موازنه در منرقه تبدیل شد .همين امهر یکهي از انگيهزه ههای
مهم درشکل گيری شورای همکاری خليج فارس توسط كشهورهای عربهي حاشهيه
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جنوبي این دریای نيمه بسته بود .به گفتهی رئاليست های تدافعي بهه ویهژه اسهتفن

والت موازنه در برابهر تهدیهد شهکل مهيگيهرد ومنبهع تهدیهددرچهارمتغير تهدرت،
م اورت ،تدرت تهاجمي ونيات تهاجمي است .دربررسي روابط جمهوری اسالمي
ایههران وشههورای همکههاری بههه وضههوم ایههن چهههارمنبع تهدیههد تابههل درک اسههت.
درمتغيرتدرت ميتوان به تدرت برترایران نسبت به كشورهای حاشيه جنوبي خلهيج
فارس اشاره كرد؛درم اورت مي توان به عامل نزدیکهي جغرافيهایي ،از منظرتهدرت
تهاجمي ميتهوان بهه عامهل ایهدئولوژی انقالبهي وتوانمنهدی بهومي نظهامي اشهاره
نمودوازلحاظ نيات تهاجمي ميتوان به این نکته توجه كهرد كهه كشهورهای منرقهه
مدعي هستند كه توانایي یيش بيني رفتار ایران را ندارند .از دیهدگاه رئاليسهتههای
تههدافعي هرچههه تههدرنيات تهههاجمي بيشترباشههد احتمههال موازنههه درمقابههل آن نيههز
بيشتراست.
تهدید ایران برای اعضای شورای همکاری خليج فارس را در دو بعد سياسهي و
مذهبي ميتوان بررسي كرد:
الف) تهدید سیاسي

یس ازفرویاشي رژیم بعث در عهراق و یيهروزی شهيعيان در انتخابهاتههای ایهن
كشور ،یيروزی حزب اهلل لبنان درجنگ سهال  1111معهرو

بهه جنهگ  11روزه و

تشکيل كابينهی موردحمایت شيعيان توسط ن يب ميقاتي در لبنان ،به عنصر شهيعي
درمنرقه جان دوبارهای بخشيده شد .از آن اكه اكثریت گروههای یيهروز از حاميهان
جمهوری اسالمي ایران محسوب ميشدند .فوریترین نتي ه آن بر سياست خارجي
ایران متبلور گردید وباعث افزایش ظرفيت منابع گفتمهاني سياسهت خهارجي ایهران
باكشورهای عرب وتدرتهای فرامنرقهای شد( .آدمي)414-411 :4194
بعد از این تحوالت رهبران وكارشناسان جهان عرب برای مقابله با نفهوذ ایهران
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ازواژههایي نظير«هالل شيعي» سخن به زبان آوردند وطبيعهي بودكشهورهای عهرب

بی اری اسلمی...

محافظه كار وبه ویژه عربستان برای تکميل نشدن یازل ایران دسهت بهه ههر اتهدامي

( 11تا )99

بزنندكه در این ميان ميتوان بهه سهخنان مسهئولين كشهورهای عربهي و بيانيههههای
شورای همکاری خليج فارس كه درآن از ایران به علهت دخالهت در امهور داخلهي
بحرین انتقاد شده بود اشهاره كهرد .در صهورتي كهه تهاكنون مهدركي در ایهن بهاره
منتشرنشده وميتوان گفت تأثير ایران بهر تحهوالت بحهرین بيشهتر در ابعهاد نهرم و
فرهنگي نمود داشته است( .كاظمي دینان )111 :4111مي توان گفت بحرین نقرهی
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زورآزمایي كشورهای منرقه به ویژه ایران و عربستان است .عربستان روابط ویژهای
با بحرین دارد؛خاندان حاكم در بحرین در اصل از تبایل ساكن سرزمين ن هد واتهع
درعربستان هستند .هم نين یيوندسببي آلخليفهه بها آل سهعود(ازدواج شهيخ حمهد
یادشاه بحرین با دختر امير عبد اهلل یادشاه عربستان) این مناسهبات را بهه اوج خهود
رسانده است .هم نين در حوزهی اتتصادی باید به كم های بالعوض عربستان به
بحرین و افزایش سهم نفت بحرین در حوزهی مشترک نفتي ابوسعفه و احداث یهل
ارتباطي  11كيلومتری در سال 4911باهزینه ی 111ميليون دالر اشاره كهرد(هاشهمي
نسب)14 :4119از طر

دیگر تحوالت بحرین برای جمهوری اسهالمي ایهران نيهز

جنبهی حياتي دارد .خليج فارس و مسائل آن خط ترمز امنيهت جمههوری اسهالمي
ایران محسوب ميشوند ایهن منرقهه از لحهاظ ترانزیهت نفهت ،انهرژی و هم نهين
حضوردشمن استراتژی

ایران یعني ایاالت متحده در بحرین و نيز حضور بهيش از

ین اه هزار تبعه ایراني و هم نين شيعيان كه اكثریت جمعيت بحرین را تشکيل مهي
دهند در زمره منافع مهم ایران محسوب ميشود .لذااین امهور باعهث مهي شهوندكه
جمهوری اسالمي ایران به راحتهي از مسهائل بحهرین عبهور نکنهد( .جههان بهين و
یرتو)411 :4194
ب) تهدید مذهبي

تشيع به عنوان یکي از شاخه های دین اسالم شناخته ميشود جمعيهت شهيعيان
در سال 1119ميالدی حدود  111ميليون نفرازجمعيت  4/111ميليهاردی مسهلمانان
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

یعني حدود41درصداز كل مسلمانان راتشکيل ميدهند .بيشترشهيعيان دركشهورهای
خاورميانه یعني ایران ،بحرین ،عراق ولبنان زندگي مي كنندالبته جمعيت زیادی نيهز
درجمهوری آذربای ان هستند .تغذیهی فکری شيعيان همواره ازایهران بهوده اسهت.
برای كشورهای سني مذهب به ویژه اعضای شورای همکاری خليج فهارس مسهئله
شيعيان به شدت بااهميت است .عربستان درزمهان اشهغال عهراق از روی كارآمهدن
شيعيان واهمه داشت و تمام تالش خودرابرای جلهوگيری ازروی كارآمهدن دولهت
شيعه به كاربست و اكنون نيز از تمام امکانات خهود بهرای شکسهت دولهت شهيعي
عراق استفاده مي كند.
كشورهای حاشيه جنوبي خليجفارس وبویژه عربستان بهه عنهوان مههد وهابيهت
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شناختهميشوند .وههابيون درحهال حاضهرتهدیدبالقوه بهرای شهيعيان هسهتند .آنهها

معتقدند كه مفاهيم و مباني مذهب شيعه باكفروشهرک برابراسهت .بنهابراین مهذهب
شيعه راجزءمذاهب اسالمي به حساب نميآورند .این گروههای تندرو و حکومهت
های حاكم بر كشورهای حاشيه جنوبي خليج فارس از هرگونه تحهولي در بحهرین
كه به نفهع اكثریهت شهيعه ودرنهایهت بهه نفهوذ جمههوری اسهالمي ازنظرعقيهدتي
بيان امدبه شدت جلوگيری ميكنند( .فوزی و یایاب)11-14 :4194
ایاالت متحده آمریکا

تدرتهای جهاني عموماً برای حفظ موازنه درنقاط مختلف جهان از دو رویکرد
استفاده ميكنند .اول رویکرد موازنه سازی و دوم رویکرد احاله مسئوليت ،درراهبرد
موازنههه سههازی بههرای جلههوگيری از بههه هههم خههوردن وضههع موجوددولههتهههای
تدرتمندخودشان برای مهاراخاللگر اتدام ميكنندمانندجنگ خلهيج فهارس (حملهه
عراق به كویت) در سال  4994اما در راهبرد احاله مسئوليت تهدرت جههاني خهود
برای مههار نيهروی اخهاللگراتهدام نمهيكنهد .بلکهه بهرای اجتنهاب ازخشهونت از
دیگربازیگران كه منافع شان در خرر افتاده است در مقابل نيروی برهمزننهده حفهظ
وضع موجود استفاده ميكنند .در این راهبردهژمون نظام بينالملل صرفاً نظارهگهر و
هدایت كننده و یرداخت كننده هزینههای اموراست ،این استراتژی در تبال تحوالت
بحرین تابل مشاهده است زیرا بحرین یکي از ههم یيمانهان مههم آمریکها درمنرقهه
است وارتباط گسترده ای درزمينههای سياسي ،اتتصادی ونظامي با ایهن كشهوردارد.
روابط بحرین وآمریکااز سهال  4919باتوسهعه صهنعت نفهت در ایهن جزیهره آغهاز
شدودرسال 4911این سرزمين مركزفرماندهي ناوهای آمریکایي درخليج فارس شد.
درحال حاضهر نيهز ناوگهان یهن م دریهایي آمریکهادربحرین مستقراسهت كهه درآن
حهدود11كشههتي آمریکههایي و  41كشههتي كشهورهای متحههد آمریکهها مستقرهسههتند.

شورای همکاری
خلیج فارس و رون

هم نين در سال  4994دو كشور یيماني بسهتندكه بریایههی آن آمریکها حه یيهاده

بی اری اسلمی...

كردن ت هيزات برای رویارویي بابحرانهای آینده رادارد .همين یيمان سبب شد كهه

( 11تا )99

درسال 4994هوایيماهای آمریکایي هزاران یروازازبحهرین بهه سهمت عهراق داشهته
باشند .سال 1114همزمان بااصالحات امير بحرین سال اوج روابط باایهاالت متحهده
ميباشد در این سال جورج دبليو بوش رئيس جمهور وتت آمریکها ،بحهرین را بهه
عنوان یکي ازمتحهدان مههم و راهبردیایهاالت متحهده اعهالم كهرد( .نهامي و ترچهه
لو )11 :4191بحرین به شدت به حفظ روابط با ایاالت متحده آمریکا نيازمنداسهت.
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این كشور طي سالهای گذشته كم های بسياری را از ایاالت متحده دریافت كرده
است .به عنوان مثال در سال  1141بحرین 111ميليون دالر كم

نظهامي از آمریکها

دریافت كرد .هم نهين حفهظ موجودیهت نظهامههای یادشهاهي كشهورهای عهرب
حاشيهی خليج فارس یکي ازاصول جنگ ایهاالت متحهده عليهه تروریسهتهاسهت
(سلرانيان )11 :4191ناآراميهای بحرین شرایط دشواری رابرای آمریکا ای اد كرده
و آن رابا متحدیبحران زده مواجه نموده است .ایاالت متحده برای كنترل اوضها در
بحرین ضمن تأكيدبرحمایت ازخاندان آلخليفه وثبات وامنيت این كشور به عنهوان
دولت متحد ،خواستاررویکردمسالمت آميز و اصالحات سياسهي ازسهوی حکومهت
این كشور در تبال مخالفان بوده است .به عنوان مثال در سفر41مارس 1144رابهرت
گيتس وزیردفا آمریکا به بحرین وی خواستاران ام اصالحات دموكراتي

ازسهوی

یادشاه بحرین شد( .حميهدی )11 :4191بها ایهن حهال باتهداوم اعتراضهات وبهرهم
خوردن اوضا ونامعلوم شدن آینده بحهرین و ورود نيروههای سهپرجزیره بهه ایهن
كشور ،آمریکا رویکردمحتاطانهتری دریيش گرفت .رویکهردی كهه نشهانگرمخالفت
جدی واساسي آمریکاباسركوب خشونتآميز معترضين بحرینهي نيسهت ودرجههت
مدیریت بحران وحفظ و تداوم حاكميت خاندان آلخليفه مي باشهد( .اسهدی:4191
)41-41
تسرّی تحوالت بحرین به اعضای دیگرشورای همکاری خلیج فارس

در مورد تسرّی بحران بحرین به دیگراعضای شهورای همکهاری خلهيج فهارس
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

دونکته حائزاهميت است .نخست؛ خررتسری مذهبي ودوم نو نظامههای سياسهي
كشورهای عضوشورا .دربهارهی مهورد اول بایهدگفت دوكشهور عربسهتان وكویهت
بيشتراحساس خررميكنند ،شيعيان درعربستان جمعيتي حهدوداً 1ميليهون نفهری را
تشکيل ميدهند .این جمعيت 41 ،تا 41درصدجمعيت كل عربسهتان را شهامل مهي
شود .اكثرآنها در منهاط شهرتي اسهتانهای بهزرگ تريهف واالحصهاء وانهدكي ههم
دراستان دمام وحدود411هزارنفردرمکه ومدینه سهاكن هسهتند .ایهن منهاط عمهده
صنعت نفت ویاالیشگاهي عربستان راميزباني ميكنندوهمين مسئله به عنوان مشهکل
بزرگههي بههرای ریههاض محسههوب م هيشههود(كههاظمي دینههان)419 :4111از طههر
دیگردركشوركویت نيزبه گفتهی برخي ازمنابع شهيعيان حهدود 11درصهدازجمعيت
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این كشور راتشکيل ميدهند (همان)111 :

این به هم یيوستگي شيعيان درمنرقهه بهه ویهژه اگربهاهم یيمهاني وتأثيریهذیری
ازشيعيان عراق وایران همراه شهود .كنتهرل اوضها را ازدسهت نظهامههای سياسهي
محافظه كارخارج خواهد كرد .این امر هم تهدیدمذهبي وهم تهدیدسياسي محسوب
ميشود .به عنوان نمونه مي توان به تأثيریذیری شيعيان بحهرین ازشهيعيان عهراق در
سال های  1111-1111اشاره كهرد كهه شهعارهایي نظيهر«یه

فهرد ،یه

رأی»كهه

شعاراصلي شيعيان عراق بوددربحرین نيز شنيده شد(یيشهين )111 :موضهو بعهدی
عالوه بر مسئله شهيعيان بهه نهو نظهام ههای سياسهي حهاكم بركشهورهای منرقهه
بازميگرددكه ی

نو حکومت عشيرهای ،موروثي وخانداني است .اگهر ایهن نظهام

سياسي در بحرین سقوط كند زمينه برای سقوط دیگران فراهم مهي شهود .لهذا ایهن
كشورها سعي دارندبه هرشکل ممکن از تداوم حاكميهت آل خليفهه حمایهت كننهد.
زیراسقوط آلخليفه یاهری

ازكشورهای عضوشورا ميتواندمانندمرضي مسهری بهه

كشورهای دیگرگسترش یابد(هاشمي نسب)11 :4119
ارزیابي عملکردشورای همکاری خلیج فارس در قبال تحوالت بحرین

باتوجه به عوامل ذكرشده مؤثربرسياستهای شورای همکاری خلهيج فهارس در
تبال تحوالت بحرین ،حفظ وضع موجودوموازنهه از دیهد ایهن شهورا ضهروری بهه
نظرميرسد ،بنابراین شورابرای رسيدن به هد

غایي خودیعني حفظ موازنه سه راه

كار رادرتبال تحوالت بحرین دریيش گرفته است؛ نخست:حضورمسهتقيم نيروههای
نظامي شورابه نام نيروهای سپرجزیره ،دوم :طرم الحاق بحرین بهه عربسهتان (ایهن
طرم در ی

مقرع كوتاه مررم شد) ازسوی این كشوروسوم فضاسازی رسانه ای.

حضور نیروهای سپرجزیره

در41مارس  1144یعني یکماه یس از آغهاز درگيهری هها در بحهرین ،نيروههای
نظامي شورای همکاری خليج فارس به نام نيروهای سهپرجزیره واردخهاک بحهرین

شورای همکاری
خلیج فارس و رون
بی اری اسلمی...
( 11تا )99

شدند ،تعداد این نيروها بالغ بر 4111نيروی نظامي111 ،نيروی امنيتهي و411ماشهين
سنگين نظامي تخمين زده شد .این نيروها عمومهاً ازكشهورهای عربسهتان سهعودی
وامارات بودند( .نياكوئي .)111 :4191در مورد یيمهان سهپرجزیره ایهن نکتهه حهائز
اهميت است كهه ایهن یيمهان مبتنهي برمسهائل امنيتهي -نظهامي اسهت و در آن بهه
همکاریهای نظامي وامنيتي در زمان تهدیدات خارجي اشاره شده است .درصورتي
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كه تحوالت بحرین امری كامالً سياسي و داخلي وبرخاسته ازمردم ومرالبات مردمي
است .نکتهی مهمي كه در این باب باید توجه داشهت ،ایهن اسهت كهه بهه گفتههی
كارشناسان ،توان عملکرداین نيروهابر اساس حمایتهای نرمافزاری وسختافزاری
ایاالت متحده تبيين ميشود( .مصلي نژاد )491-494 :4191به عبارت بهتر مي توان
گفت كه این نيروها به صورت غيرمستقيم حافظ منافع آمریکا در خاورميانه هستند.
طرح الحاق بحرین به عربستان

عربستان سعودی مبتکراین طرم بود .این كشوركه خودرایدرخوانهدهی اعضهای
شورای همکاری ميداند ،حدود 11/1درصدازمسهاحت و  11/1درصهداز جمعيهت
كل اعضا را در اختيار دارد .این كشورسعي دارداتحادیه ای كنفهدرال شهبيه اتحادیهه
ارویا ای اد كند .امابه دليل تفاوت های بنيادین وبه خصهوص عهدم اطمينهان دیگهر
كشورهای عضو شورا به عربستان به ویژه دربخش نظامي این امر با موفقيت همهراه
نبوده است .یس از آغاز جنبش اعتراضي درفوریهه 1144در بحهرین ،عربسهتان كهه
موتعيت آل خليفه را در خرر ميدید نيروههای نظهامي خهود را در تالهب نيروههای
سپرجزیره به این كشور اعزام كرد .خرربه هم خوردن توازن منرقههای و هم نهين
نفوذ انقالب بحرین به درون تلمرو سعودی ،سران دوكشور رابهر آن داشهت تها بهه
فکراتحاد بيفتند .دولتمردان بحریني نيزازاین اتدام حمایت كردندونمایندگان م لس
این كشور در نشستي فوقالعاده ایهن طهرم یعنهي كنفدراليسهم را تصهویب كردنهد.
بحرین ازمركزیت مالي درمنرقه برخورداراست ودارای ثهروتههای طبيعهي اسهت،
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
تابستان 9316

اماازلحاظ امنيتي با تهدیدهایي مواجه اسهت .بهه همهين دليهل م لهس ایهن كشهور
عليرغم مخالفت ههای مردمهي اصراربرتشهکيل كنفدراليسهم داشهت .امابهه گفتههی
حقوقدانان این امر مستلزم رأی مثبت مهردم بحهرین اسهت زیهرا منهابع تهدرت در
بحرین به سعودیها واگذارميشود .امارژیم حاكم معتقد بود كه این طرم درشرایط
استثنائي ای ادشده ودرچهارمحوراتتصاد ،امنيت داخلي ،ارتباطهات خهارجي ودفها
بوده است( .محمدی)11-11 :4194
این طرم در نشست مشورتي سران عضو شورا كه در  41مي  1141در ریهاض
برگزار شد ،مررم گردید وليکن با موافقت اعضا همراه نشد و به كنار گذاشته شد.
فضاسازی رسانه ای
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فضاسازی رسانهای در تبهال بحهران بحهرین دردوگهروه رسهانهههای همسهو و

غيرهمسو تابل تحليل است ،رسانههای همسو یا در تبال تحوالت بحهرین سهکوت
كردند یا با همکاری حاكمان كشورهای عضوشورابه ویژه عربستان وبحرین تهالش
نمودند با ای اد درگيری فرته ای و اختالفات شيعه و سني مرالبات مردم بحهرین را
با تركيبي از روشهای سخت افزاری ونرم افزاری سركوب نمایند .ایهن رسهانه هها
سههعي كههرده انههد حركههت مههردم بحههرین رافرتهههای ومههذهبي معرفههي كننههد.
(اميرعبداللهيان )411 :4191اما در مقابل ،رسانههای غيرهمسو ماننهد :المنهار حهزب
اهلل ،العالم ایران وشبکههای شيعي عراق مسائل بحرین رادرصدر اخبهارخودترارداده
اند .حکومت بحرین نيزمعترضانيرا كه باشبکه های ایراني و شيعي در ارتباط هستند
رادر معرض انتقادوم ازات ترارداده وكانالهای خبری شهيعه را عامهل نفهوذ ایهران
تلقي ميداند( .دارمي)491 :4194
نتیجه
به نظر مي رسد كشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس بهرای مهدیریت
بحران بحرین انگيزه ها و عوامل چندگانه ای را مدنظر تهرار داده انهد كهه موجهب
حضور سخت و غير تابل انعرا

آنها در تبال خيزش مردمي در ایهن كشهور شهده

است .عربستان سعودی به عنوان محور اصلي این شورا بحرین را بهه نهوعي حيهاط
خلوت و منرقه نفوذ خود مي داند و بر ایهن اسهاس خواسهتار حفهظ حاكميهت آل
خليفه در این كشور است .مقامات سعودی از ابتدای آغاز بحران بحرین سعي كرده
اند رهبران كشورهای عضو شورا را تانع كنند كه تغيير رژیم در بحهرین یيامهدهایي
جدی و شدید بر امنيهت و بقهای سهایر كشهورهای عضهو شهورا دارد و در نتي هه
رویکردی سخت و سركوبگرانه مورد نياز است.
عامل دیگری كه در رفتار این شورا در تبال تحوالت بحهرین تأثيرگهذار اسهت،
ساختار سياسي اتتدارگرا و سنتي این كشورها و هم نين حضهور اتليهت شهيعه در

شورای همکاری
خلیج فارس و رون
بی اری اسلمی...
( 11تا )99

برخي از این كشورها و بویژه در مناط شرتي عربستان است .ایهن امهر آنهها را در
مقابل تحوالت و خيزش مردمي بحرین بسيار آسيب یهذیر سهاخته اسهت .شهورای
همکاری خليج فارس با توجه به هراس مذهبي بویژه احساس تهدیهد از حاكميهت
اكثریت شيعيان بر بحرین ،ترس از سقوط نظام آل خليفه و تسهرّی ایهن بحهران بهه
صورت دومينو به سایر كشورهای عضو و نيز به هم خوردن موازنهه تهوا در خلهيج
فارس به سود جمهوری اسالمي ایران ،تالش كرده است تها سياسهت حفهظ وضهع
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موجود را به هر طری ممکهن حتهي بها اعهزام نيروههای نظهامي دنبهال كنهد زیهرا
كشورهای عضو این شورا نيز از مشکالت سياسي و مذهبي نظير رژیم بحرین رنهج
مي برند و لذا موفقيت مخالفان در سقوط نظام حاكم مي توانهد بهه عنهوان الگهویي
برای مردم سایر كشورهای عضو شورا باشد كه نظام های سياسي آنها نيهز بها عهدم
مشروعيت مواجه هستند .از دیدگاه اعضای شورای همکاری خليج فارس ،تحوالت
منرقه یس از  44سپتامبر ،موجب به هم خوردن موازنه تدرت به زیان این كشهورها
شده است .حمله آمریکا به عراق و سقوط نظهام بعثهي من هر بهه شهکلگيری نظهام
سياسي دموكراتي

با حاكميت شيعيان شده است .تغيير و تحوالت حهوزه لبنهان و

فلسرين به برتری محور مقاومت ان اميده و تحوالت و انقالب ههای اخيهر جههان
عرب آسيب یذیری آنها را در تبال فشارهای مردمي نشهان داده اسهت لهذا در ایهن
شرایط هرگونه تغيير رژیم در بحرین به عنوان ی

خط ترمز باعث تضعيف بسهيار

شدیدتر موتعيت آنها خواهد شهد .بهه خصهوص اینکهه از دیهدگاه آنهها ههر گونهه
مشاركت شيعيان در ساختار تدرت در بحرین افزایش نفوذ ایهران در ایهن كشهور و
به تبع آن در سرح منرقه و تغيير موازنه به سود ایران را موجب خواههد شهد .ایهن
نکته حائز توجه است كه سياست های شورای همکهاری خلهيج فهارس در تمهامي
موارد با حمایت آمریکا به عنوان متحد نزدی

رژیم بحرین همراه بوده است.

با توجه به ساختار سياسي و اجتماعي بحرین ،عدم سازماندهي مناسب مخالفان
و نيز فقدان رهبری واحد و مقتدر از یکرهر

و از طهر

دیگهر حمایهت اعضهای

شورای همکاری خليج فارس و ایاالت متحده از سياست سهركوبرژیم آل خليفهه و
فصـلنامه
علـمــي
تخصصي
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره دوازدهم
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تالش برای حفظ وضع موجود به نظر مي رسد یيروزی مخالفان بسيار مشکل باشد.
حمایت های بي تيد و شرط جبهه عربي و غربي از رژیم حهاكم موجهب شهده كهه
صدای مظلوميت مردم بحرین كمتر به گوش جهانيان برسهد و رژیهم آل خليفهه بها
فراغ بال و بدون توجه به موازین حقوق بشری به سياست سركوب مخالفهان ادامهه
دهد.
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