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چکیده
بیداری اسالمی تأثیرات وسیعی بر تعامالت سیاسی و امنیتی منطقه خلهی فهارگ اذاههت ه به
نحوی ک محورهایی از بازیگران منطق ای و فرامنطق ای در جهت هکلدهی تحهوتت به ن ه
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خود در مقابل یکدیگر صفبندی کردهاند .این حادث نقط عط ی در هکلایری ساختار جدیهد
نظام منطق ای خاورمیان ب حساب میآیده زیرا از یک سو ب تغییر و جابجایی نقشه تأثیراذاری
و مناف بازیگران منطق ای و بینالمللی منجر اردیده و از سوی دیگر ائتالفهای جدیهدی را در
سطح منطق ب همراه داهت است .در این میان آنچ حائز اهمیت است ایهن اسهت که هرچنهد
ایران در ارتباط استه با این حال میزان پیوند و تاثیراذاری تحهوتت ههر یهک از کشهورها بهر
سیاست خارجی ایران ت اوت هایی دارد .برخی از تحوتت جهان عرب در محیط امنیتی بالفصل
یا همسایگی جمهوری اسالمی ایران مانند بحرین ب وقوع پیوست اند و ب طور قط ب اون ای
مستقیم تهر و اسهترده تهر منهاف امنیتهی ایهران را تحهت تهاثیر قهرار مهی دهنهد .در ایهن میهان
نظری سازهانگاری میتواند ب توجی و تحلیل رخدادهای منطق همال آفریقا و خاورمیانه ببههار
عربی) و سیاست خارجی ایران در برابر تحوتت بحرین بپردازنهد چهرا که سیاسهت خهارجی
جمهوری اسالمی در قبال تحوتت اخیر منطق در درج اول متکی بر هویته امنیت و مناف ملی
قابل تبیین است .لذا نظر ب اهمیت موضوعه پهووش حاضهر درصهدد اسهت بها روش توصهی ی
تحلیلی ب تشریح و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسهالمی ایهران در قبهال تحهوتت بحهرین
بپردازد.
واژگان کلیدی :سیاست خارجیه سازه انگاریه جمهوری اسالمی ایرانه بیداری اسالمیه بحرین
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خیزش های جهان عرب در تمام این کشورها با مناف و سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی

سیاست جهانی

مقدمه
خیزش مردمی در بحرین ک پس از تحوتت و انقالبهای تونس و مصر در 64فوری
 2166آغاز هد و با سرکوب و رویکرد خشونت آمیز حکومت آل خلی مواج هده ب
ایجاد بحران سیاسی مهمی در این کشور منجر هده است .بحران بحرین ب دلیل موقعیت
خاص این کشور و مناف مالحظات بین المللی و منطق ای عمده در قبال تحوتت آنه
باعث هکل ایری واکنشها و رویکردهای مختلف ب خصوص از سوی بازیگران
منطق ای هد .هر چند ک بحرین از نظر وسعت جغرافیاییه میزان جمعیت مول های
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اقتصادی در موقعیت ممتازی درسطح منطق نیست و کشوری کوچک در خلی فارگ
محسوب میهوده اما ویوایهای خاص و پیوند آن با مناف و سیاست بازیگران مهمی

س ی ا س ت ج ها ن ی

مانند آمریکاه عربستان سعودی و جمهوری اسالمیایرانه ب تحوتت و بحران این کشور
اهمیت باتیی میدهد .حضور ناواان پنجم دریایی امریکا در بحرین و پیوندهای سیاسی
و امنیتی دو کشوره مجاورت جغرافیایی بحرین با عربستان سعودی و سایر کشورهای
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عربی عضو هورای همکاری خلی فارگ و روابط سیاسیه اقتصادی و امنیتی بحرین و
عربستان سعودی و تعامالت خاندانهای حاکم براین دو کشور و همچنین اکثریت هیعی
جمعیت بحرین و مجاورت جغرافیایی و پیوندهای تاریخی آن با جمهوری اسالمیایران
از جمل مشخص های بحرین است ک تحوتت این کشور را مهم ساخت و باعث هده
تا بازیگران مختلف با توج ب اهداف ومناف خود ب اتخاذ رویکردهای متناسب در قبال
این بحران بپردازند .هرچند اغلب تحوتت منطق ای جدید خاورمیان در سال 2166
واجد اهمیت و ابعاد بین المللی و ب خصوص منطق ای هستنده اما با توج ب اینک
بازیگران داخلی بحران بحرین یعنی حکومت و اروههای اپوزسیون از توان بازیگری و
نقش آفرینی کمتری در مقایس با سایر بحرانهای خاورمیان و همال آفریقا برخوردار
هستنده سیاستها و رویکردهای بازیگران تأثیراذار بیرونی نقش برجست تری در تعیین
روند تحوتت این کشور دارد .ب عبارت دیگر حل و فصل بحران بحرین بیش از آنک
ب نوع عملکرد حکومت و اروههای داخلی این کشور وابست باهده با نوع رویکردها و
اقدامات بازیگرانی نظیر عربستان سعودیه آمریکا و جمهوری اسالمیایران در پیوند قرار
ارفت است .براین اساگ رویکرد بازیگران خارجی در قبال تحوتت بحرین نسبت ب

سایر کشورهای دچار بحرانه از تأثیراذاری و تعیین کنندای ب مراتب باتتری بر روند
و نتای بحران است و ازاین رو هناخت رویکرد بازیگران بین المللی و منطق ای در قبال
بحران اهمیت استرده تری مییابد .نوهتار حاضر در پی بررسی و تبیین رویکرد یکی از
مهم ترین بازیگران منطق ای یعنی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوتت بحرین است
و دراین راستا معتقد است ک این بازیگر منطق ای با توج ب ت اوت اهداف و مناف در
قبال بحرین و همچنین ت اوت سطوح پیوند سیاسی و امنیتی و همچنین مجاورت
جغرافیایی و پیوند ژئوپلیتیک خود با این کشوره رویکرد مت اوت و متعارضی در مقایس
با همتای منطق ای خود یعنی عربستان سعودی در قبال بحران بحرین اتخاذ کرده است.
لذا پووهش حاضر درصدد است ب این پرسش اصلی پاسخ دهد ک اوت سیاست
خارجی ایران در قبال تحوتت بحرین متاثر از چ عواملی است و ثانیا سیاست خارجی
ایران در قبال این تحوتت چیست؟ در پاسخ ب این پرسش فرضی ای ک در چارچوب
تحوتت بحرین متاثر از مناف هویتی و ارزهی آن است و ثانیا سیاست خارجی ایران در
قبال این تحوتت حمایت از جنبش های مردمی و در عین حال رویکردی محافظ
کاران در منطق است .چرا ک هواهد عینی نشان می دهد ک موقعیت معنوی و فرهنگی
و ب اصطالح قدرت نرم ایران در بحرین بعد از وقوع بیداری اسالمی رو ب فزونی نهاده
و در حال تبدیل هدن ب یک قطب فرهنگی موثر در این کشور است .ایران زمین ها و
هرایط تزم برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان افکار
عمومی را فراهم ساخت است .با آکاهی از این واقعیت ها جمهوری اسالمی ایران از
ابتدای وقوع تحوتت انقالبی بحرین تالش داهت تا با است اده از مناب و مول

های

قدرت نرم ک خود ناهی از مناب هویتی و فرهنگی استه بر تحوتت این کشور
همسای اثراذار باهد .این راهبرد بر مبنای تلقی ایران از بحرین جدید ب عنوان کشوری
است ک از نظر تاریخیه فرهنگی و ژئوپلیتیکی با آن اهتراک دارد .این سیاست سعی
دارد با کم رنگ کردن واقعیت های ژئوپلیتیکی و با برجست ساختن اهتراکات تاریخی
دو کشور را ب مثاب یک حوزه تمدنی تلقی کند .بمظ ریه )662 :6924لذا از میان
نظریات مطرح هده در عرص روابط بین الملل سازه انگاری ب عنوان نظری ای ک توج
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نظری سازه انگاری مطرح میهود این خواهد بود ک اوت سیاست خارجی ایران در
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ویوه ای ب موضوعات قرابت های مذهبیه فرهنگی و هویتی و تاثیر و انعکاگ آن بر
سیاست خارجی کشورها دارد ب عنوان نظری منتخب پووهش حاضر در نظر ارفت هد.
سازه انگاران بر خالف واق ارایانه تنها ب کارکردهای ابزاراون ی آن در سیاست
خارجی بسنده نمی کنند بلک در وج ایجابی ب نقش مذهب ب عنوان یک متغیر
مستقل در ایجاد یکپارچگی ملی و عامل ثبات سیاسی بین المللی می پردازند .این تلقی
سازه انگاران از جایگاه و تاثیر هنجارهای دینی امروزه ب طور خاص منزلت
ایدئولوژیک ایران در بعد بیرونی ب ویوه در سطح افکار عمومی منطق و الگودهی ب
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جنبش های اسالم ارا را توضیح می دهد .در واق ایران از این طریق درصدد بر آمده تا
از طریق این مول ها برای اثراذاری بر تحوتت بحرین بطور اخص و معادتت منطق

س ی ا س ت ج ها ن ی

بطور اعم است اده کند و در این راستا تالش کرد مردم این کشور ب حقوق ضای هده
خود دست یابند بتوتی و دوست محمدیه .)269 :6932لذا پووهش حاضر ضمن
بررسی چارچوب نظری تحقیق ک در قالب نظری سازه انگاری بررسی می اردد ب
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بررسی تحوتت بحرین خواهد پرداخت و نهایتا بررسی سیاست خارجی ایران در قبال
تحوتت بحرین موضوع نهایی بررسی پووهش حاضر خواهد بود.
 .1چارچوب نظری :سازه انگاری
سازه انگاری رویکردی است ک پیش از طرح در روابط بین الملل در جامع هناسی
مطرح بوده است .از اواخر  6321و اوایل  6331سازه انگاری ب یکی از نظری های
اصلی روابط بین الملل تبدیل هده است .این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تاکید
می کند ک هم کنش های انسانی در فضایی اجتماعی هکل می ایرد و معنا پیدا می
کند و این معنا سازی است ک ب واقعیات جهانی هکل می دهد ب.)Valasek,2010:45
مهمترین خصیص متمایز سازه انگاری در قلمرو هستیهناختی است .سازه انگاری
سیاست بین الملل را بر اساگ یک هستیهناختی رابط ای میبیند و ب عوامل فکری
مانند فرهنگه هنجارها و انگارهها بها میدهد بمشیرزادهه .)924:6923از منظر سازه
انگارانه محیط اجتماعیه زیست هناسی و فیزیکی ک انسانها درآن زندای میکنند خالی
از معناست تا اینک انسانها معنایی بر آنها بار کنند بکلودزی ه .)921: 6931از نظر ونت

انگاره های غیرمادی هرایط مادی را هدایت کرده و هرایط مادی زندای اجتماعی را
هکل و تحت الشعاع قرار میدهندبکلودزی ه.)991: 6931
توج سازهانگاران از یک سو ب ایده هاه معانیه قواعده هنجارها و روی ها و تاکید آنها
بر نقش عوامل فکری است ک آنها را در برابر مادیارایی حاکم بر جریان اصلی در
روابط بینالملل قرار میدهد و در عین حال ب دلیل پذیرش اهمیت واقعیت مادی آنها را
از پساساختارارایان متمایز میسازد ب مشیرزادهه .)662: 6929لذا در یک دیدااه بینابینه
موجودیتهای اجتماعی اار بعد مادی هم داهت باهند یک جنب ا تمانی نیز دارند.
یعنی جدا از دتیل و فهم کنشگران نیستند اما در عین حاله ب این معنا نیست ک قابل
تقلیل ب فهم این کارازاران میباهند و همانگون عمل میکنند ک آنها میپندارند ب
مشیرزادهه .)661 :6929ونت نیز در کتاب خوده نظری سازهانگاری را نوعی "ایدئالیسم
ساختاری" می داند .بعد ایدئالیسیتی آن ب این معناست ک معتقد است ساختارهای
ک معتقد است نهادها و قواعد مستقر بساختارها) دارای سرهتی عینی و محدودکننده
برای بازیگران هستند بونته  .)3-21 :6924برای سازهانگاران سازههای تمدنیه عوامل
فرهنگی و هویتهای دولتی با اینک چگون ب مناف دولتها هکل میدهند مهماند .این
عوامل نوعی جهانبینی ایجاد کرده و بر الگوهای تعامل بینالمللی اثر میاذارند
بخضریه .)26: 6923بدین ترتیبه هویت ها ب این اهاره دارند ک کنشگران کیستند یا
چیستند و مناف ب آنچ کنشگران میخواهند اهاره دارند .هویت و مناف در ارتباط با
هم هستند .هویتها بدون مناف فاقد هر نوع نیروی انگیزهی هستند .بدون هویت هاه
مناف جهت ندارنده بنابراین این دو نقشهای مکملی دارند .بونته  )921-923 :6924از
این رویه هویت هر دولت تلویحا اویای ترجیحات و کنش های بعدی آن دولت است.
هر دولت بر اساگ هویتی ک ب دیگران نسبت میدهد آنها را میهناسد و همزمان از
طریق عمل اجتماعی روزمرهاش هویت خود را بازتولید میکند .نکت مهم اینجاست ک
آنک هویتی را میسازد بر معنایی نهایی ک آن هویت برای دیگران پیدا میکند کنترلی
ندارد .داور نهایی معنا ساختار بیناذهنی است بهوپفه 433: 6921و .)431
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اجتماعیه محصول انگارههای مشترک انسانی است و بعد ساختاری آن ب این معناست
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از دیگر م روضات این نظری تاکید بر تعامل ساختار و کارازار است .اعمال دیدااه
ساختار و کارازار ب این معنا خواهد بود ک سازه های روابط بینالملل دیگر ن
برساخت عوامل عینی و ساختاری محض و ن برساخت عوامل ذهنی و ت سیری محض
تصور نخواهند هده بلک عملکرد روابط بین الملل منت

از درهم تنیدای عوامل

ساختاری و کنشی دانست میهوند ب معینی و راسخیه .)634 :6923لذا از دیدااه این
نظری ایده هاه هنجارها و ارزشهاه فرهنگ و هویت یک کشور را هکل میدهند و این
هویتهاه مناف و سیاست خارجی یک کشور را قوام میبخشند.
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بطور کلی ونت هست های اصلی این نظری را چنین بیان می کند  )6:دولت ها سطوح
اصلی تحلیل برای نظری های سیاست بین الملل هستند )2ساختارهای کلیدی در سیستم

س ی ا س ت ج ها ن ی

دولت ها بیش تر از آن ک مادی باهنده ادراکی می باهند  )9هویت ها و مناف دولت ها
بیش از آ ن ک ب وسیل ی طبیعت انسان یا سیاست های داخلی وارد سیستم هونده بخش
مهمی از آن ب وسیل

ی این ساختارهای اجتماعی برسازی هده اند)(Wendt 1994: 35
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هکل زیر نحوه تاثیراذاری عناصر غیرمادی بر هکل ایری هویته مناف و سیاست
خارجی کشورها را ترسیم می نماید.
 .2سیاست خارجی ایران در قبال تحوالت بحرین از منظر سازهانگاری
ب نظر می رسد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران درقبال تحوتت بحرین در
چارچوب سازه انگاری بیشتر قابل فهم باهد .چراک آنچ در اینجا اهمیت بیشتری می
یابد این است ک رهیافت سازه انگاری ب عنوان مکملی برای رئالیسم و نئورئالیسم قرار
داده هده است .همانطور ک ا ت هد از نظر سازه انگاران آهوب زدای فی ن س بی
معناست و آن چیزی نیسته جز آنچ ک دولت ها می سازند .آنها اعتقاد دارند مطالع
سیاست بین الملل تحت تاثیر رویکرد واق ارایی ظاهرا باعث کم توجهی ب ابعاد
فرهنگی و هنجاری الگوی رفتار بازیگران هده است بجکسون و سورنسونه:6923
 .)693لذا عامل تعیین کننده ی رفتار ج.ا .ایران نسبت ب بحرینه فاکتورهای عینی و
مادی نیسته بلک هنجارهایی است ک تأثیر مستقیم بر مناف و هویت ایران اسالمی
اذاهت بود بقوام  )24 :6924سررهت سیاست خارجی ج.ا .ایران در قبال این کشور ب
زنجیره بی هماری از عناصر تاثیراذار همچون تاثیر آموزه ها و تعلقات مذهبیه نگاه

تاریخی و آرمان ارایی سنتی ایرانی ها نسبت ب دوستان و دهمنانه محیط ذهنی و
پیرامونی پیوست است ک ب دلیل تعدد و در هم تنیدای این عناصر امکان تعیین وزن هر
یک از آنها کار دهواری است .اهمیت و جایگاه هنجارها با ویوای ها و مختصاتی از
این دست از آنجاست ک مطابق رهیافت سازه انگاری با درک چگونگی تاثیراذاری
هنجارها بر هویت می توان چگونگی تعریف مناف ملی را ک اساگ سیاست خارجی
یک کشور است درک کرد بقوامه .)662 :6924سازه انگاران بر خالف واق ارایانه تنها
ب کارکردهای ابزاراون ی آن در سیاست خارجی بسنده نمی کنند بلک در وج ایجابی
ب نقش مذهب ب عنوان یک متغیر مستقل در ایجاد یکپارچگی ملی و عامل ثبات
سیاسی بین المللی می پردازند .این تلقی سازه انگاران از جایگاه و تاثیر هنجارهای دینی
امروزه ب طور خاص منزلت ایدئولوژیک ایران در بعد بیرونی ب ویوه در سطح افکار
عمومی منطق و الگودهی ب جنبش های اسالم ارا را توضیح می دهد بازغندیه:6921
بحرین از نظر ژئوپلیتیکی جایگاه خاصی از منظر جمهوری اسالمی ایران دارد و جزء
همسایگان و دارای مرز آبی با ایران است .نکت دیگر این ک بحرین در قرون اذهت
جزیی از سرزمین ایران و تحت حاکمیت حکام ایرانی بوده استه بخشی از جمعیت آن را
ایرانیها تشکیل می دهند و پیوندهای تاریخی مستحکمی بین بحرین و ایران وجود دارد .از
این رهگذره عامل تعیین کننده ی رفتار ج.ا .ایران نسبت ب بحرینه فاکتورهای عینی و
مادی نیسته بلک هنجارهایی است ک تأثیر مستقیم بر مناف و هویت ایران اسالمی
اذاهت بود .همچنین مسأل مهم و تأثیراذار دیگر درخصوص نوع رویکرد ایران در قبال
تحوتت بحرینه پیوند مذهبی جمهوری اسالمی ایران با هیعیان بحرین است ک اکثریت
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
لذا ب نظر نگارنداانه نظری سازهانگاری میتواند ب توجی و تحلیل رخدادهای منطق
همال آفریقا و خاورمیان ببهار عربی) و سیاست خارجی ایران در برابر تحوتت بحرین
بپردازند چرا ک سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال تحوتت اخیر منطق در درج
اول متکی بر هویته امنیت و مناف ملی قابل تبیین است.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة سوم ،پاییز 6931

)21

181

در فرایند مطالع ضمن روهن هدن قابلیتهای ت سیری این نظری ه معلوم اردید ک در
ت سیر سازهانگاری با تأکید بر ساختار و پویایی زندای بینالمللیه مناف بازیگران و
دولتها اموری متغیر و در حال تکوین لحاظ میهوند ک براساگ آنها دولتهاه مناف
خود را در روند تعریف و موقعیتها و ای ای نقشها در چارچوب هویتی تعریف میکنند.
البت تأکید بر اهمیت هویتهاه هنجارها و فرهنگ در جهان سیاسته اختصاص ب
سازهانگاری ندارد و دیدااههای ایدهآلیستی نیز بر آن کم و بیش تأکید دارند .اما آن چ
188

سازهانگاری را در این باره متمایز میسازده تأکید ویوه آن ب خصوص در «فرایند انجام آن»
است .رهنمون این ایدهی مهم این است ک سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانه

س ی ا س ت ج ها ن ی

اصالت داهت باهد .مسئولیتهایی ک توفیق در آنها در ارو غلب بر ساختارهای
بیناتذهانی نامطلوب و ایجاد تقارب بین اتذهانی و برخورداری از قدرت نرم میباهد این
موضوع با توج ب رویکرد اصلی انقالب اسالمی و تجرب های سیاست خارجی جمهوری
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اسالمی ایران طی ده های اخیر و تحلیل تطبیقی آن بسیار حائز اهمیت بوده و ب نوعی
موید آن نیز ب همار میآید بسیدنواده.)6923
ب تب چارچوب سازهانگاران فوقه سیاست خارجی جمهوری اسالمیه ب نوعی حاصل
تاریخ معاصر ایران و ب نوعی دیگر«بر سازنده» آن است .ادراک و تلقی خاصی ک جامع
ایرانی در سال  6933و بعد از آن نسبت ب تاریخ معاصر ایران داهت استه منب عمدهای
است ک در چارچوب آن جهان حال حاضر برای انقالبیون دست بندی و معنادار هده و در
نهایت «برساخت » و ب کنش با آن پرداخت میهود.
ب طور کلی سیاست خارجی ایران بازتاب س منب هویتی ذیل میباهد:
 .6ذهنیت تاریخی ایرانیان .2اسالمارایی و چارچوب های فقهی برآمده از آن  .9تجرب
تاریخی معاصر ایرانیان.
این مناب هویتی س اان در ارتباط با یکدیگر بوده و دارای همپوهانی های زیادی نیز
میباهنده ولی در هر صورت میتوان این نکت را در مقام نتیج ایری عنوان کرد ک این
مناب در کلیت خوده هویت و زبان انقالب اسالمی و نظام برآمده و کارازاران آن را
هکل دادنده منظر آنها را از جهان اطراف ساختند و پای های قضاوتهای ارزش آنها در

باب نظم مستقره روی ها و قواعد حاکم بر آن بودند .از پس عینک این هویته نظام
جمهوری اسالمی وارد صحن تعامل جهانی هد و در چارچوبی آرمانگرایان خواهان ن ی
الگوی مستقر نظم موجود و پی افکندن نظمی نو بر اساگ چارچوب اسالمی
هدبسیدنواده .)6923رفتار سیاست خارجی جمهوری اسالمی در تمامی دورههای حیات
خوده دائما ب این مناب هویتی ارجاع میدهد و بدون توج ب آن قابل درک نخواهد
بود .لذا با است اده از نظری سازه انگاری می توان بر عوامل هویتی و ایدئولوژیکی میان
دو کشور تمرکز کرد.
 .3بررسی روند تحوالت بحرین
بیداری اسالمی ک در غرب عموما ب عنوان بهار عربی از آن یاد می هوده طی بیش از
س سال اذهت تاکنونه زمین ساز سقوط حکومت های دیکتاتوری در بعضی از
کشورهای عربی غرب آسیا و همال آفریقا هده است .با نگاهی کلی ب فهرست مطالبات
مردمی ب یکباره رخ نداده و طی سالیان متمادی انباهت و ب هکل انقالب و بیداری
اسالمی ظهور و بروز یافت است .با این حال و ب رغم وجود مشابهت هایی ک می توان
برای این تحول عظیم در عرص بین المللی و در میان این کشورها مشاهده کرده انقالب
بحرین دارای ویوای هایی است ک آن را از دیگر انقالب های عربی متمایز می کند.
برای مثال برخالف آنچ در دیگر کشورها مردم ب سرعت از اصالحات ناامید و رأگ
نظام را در اعتراضات خود نشان رفتنده در بحرینه خواست مردم هیچ ااه از سطح
اصالحات فراتر نرفت است .انقالب بحرین مثل دیگر تحرکات دموکراسی خواهان ه ابتدا
ب هکل سیاسی و فقط با درخواست اصالحات سیاسی و اقتصادی هروع هد و بحرینی
ها تالش کردند با تجم در میدان «لؤلؤ» در منام ه پایتخت این کشور ه رژیم را وادار
ب اصالحات کنند .در این میان حمد بن عیسی آل خلی ک انقالب  64فوری را انقالب
اراذل و اوباش خوانده دستور سرکوب را صادر و ماهین نظامی ه امنیتی رژیم حاکمه
منام را ب میدان خشونت و جنگ تبدیل کرد.
در این میانه نیروهای امنیتی بحرین ک دیگر تاب مقاومت مقابل معترضان را نداهتند
دست ب دامان عربستان و امارات هده و پس از چند روز نیروهای «سپر جزیره» ب طور
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مستقیم مدیریت عملیات سرکوب را بر عهده ارفتند .لذا عامل اساسی ک مدل
اعتراضات بحرین را بیشتر متمایز می کند دخالت کشور عربستان در قالب هورای
همکاری خلی فارگ است .این اولین باری است ک هورا از ابزار نظامی دست جمعی
برای سرکوب یک انقالب مردمی است اده کرده است .این هورا ک یک ائتالف هش ملیتی
است در چهارده مارگ  2166برای ح ظ رژیم آل خلی ه حدود دو هزار نیرو ک هزار و
دویست ن ر آن از عربستان و هشتصد ن ر از آنان نیز از امارات بودنده وارد خاک بحرین
هدند ب.(Bronner and Slackman , 2011

111

استدتل سازمان هورای همکاری خلی فارگ و هخص حمد بن عیسی آل خلی پادهاه
بحرین این است ک با توج ب اینک بخش قابل توجهی از جمعیت بحرین را هیعیان این
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کشور تشکیل میدهنده اار انقالبی ب سبک انقالب ایران در این کشور رخ دهد چنین
مسئلهای تمام معادتت را درمنطق ب ن

ایران تغییر خواهد داد .فلذا برای اجتناب از

چنین رخدادی با سالح ب استقبال مخال ان رفت اند ) .(Gengler, 2011رژیم آل خلی با
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این تصور ک موج ارعاب و سرکوب باعث خواهد هد معترضان دست از اعتراضات
خود بردارنده دامن حمالت خود علی تظاهرکننداان را افزایش داده و حتی برخی مناطق
را برای ماه ها محاصره کردند .در حالی ک انتظار می رفت مجموع کشورهای غربی
مانند کشورهای تونسه لیبی و سوری عکس العمل نشان دهنده قدرت هایی چون
آمریکا و بریتانیا با نشان دادن چراغ سبز ب اقدامات سرکوبگران رژیم آل خلی ه راه را
برای سرکوب بی شتر مزدوران این رژیم هموار کردند .از طرفی واکنش من عالن «کمیت
بسیونی» بکمیت حقیقت یاب حمد بن عیسی آل خلی پادهاه بحرین ک هریف بسیونی
ریاست آن را بر عهده دارد) نیز موجبات تشدید سرکوب ها در بحرین را فراهم آورد.
تمامی تحرکات من ی رژیم آل خلی

باز هم نتوانست جلوی موج خشم مردمی را سد

کند و بحرین طی این مدت تقریبا ب صورت مستمر هاهد برازاری تظاهرات و
اعتراضات استرده بوده است .ب)Tashjian, 2013 :9
تزم ب ذکر استه بحرین از کشورهایی است ک از دیرباز هاهد جنبش ها و حرکت
های دینیه اجتماعی و سیاسی بوده است .جنبش های این کشور در سال های اخیر
نمود زیادی داهت است .بآدمیه  )62 :6936خیزش مردمی در بحرین بعد از سقوط

مبارک با حضور جوانان انقالبی آغاز هد و بعد از سرکوب اولی اعتراضات از سوی
حکومت ال خلی

ب اعتراضات و راهپیمایی های استرده مردمی تبدیل هد .چنانک

ا ت هده هدف این تجمعات در ابتدا دستیابی ب آزادی سیاسی بیشتر و احترام ب حقوق
بشر بود و معترضان قصد نداهتند ب طور مستقیم سلطنت را تهدیدکنند ب

Bahrain

.)Independent Commission of Inquiry: 2011
البت سرخوردای طوتنی در میان اکثریت هیع ب دلیل سلط ی دولت سنیه یک ریش و
علت اصلی اعتراضات بوده اما از اعتراضات تونس و مصر ب عنوان الهام بخشی برای
تظاهرات بحرین نام برده هده است ب .)Reuters: 2011چراک ه از نظر ترکیب مذهبی
جمعیت بحرینه هم پووهشگران و سازمانهای بین المللی معتقدند هیعیان اکثریت
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند .برخی از مناب جمعیت هیعیان را  33درصد
دانست اند (Nasr, 2006: 3 & Helfont, 2009:289) .از این زمان اقشار و اروه های
بحرین در اعتراضات هرکت کردند و حتی نماینداان الوفاق از پارلمان این کشور استع ا
کردند .در میان اروه های مخالف حکومت آل خلی

دست ای ب رهبری الوفاق

خواستار اصالحات و ایجاد نظام سلطنت مشروط و تشکیل کابین بر اساگ آرای مردم
هدنده اما دست دیگر ب رهبری هخصیت هایی مانند حسین مشیم خواستار تغییر
حکومت در بحرین و ایجاد نظام جمهوری هدند .در این دوره تالش هایی برای ا تگو
بین حکومت و مخال ین میان رو نیز صورت ارفت ه اما این ا تگوهای محدود ب نتیج
ای نرسید.
معترضان درخواست اصالحات سیاسی و اقتصادی در کشور داهت انده همچنین از
تبعیض علی هیعیانه فقر و بی کاری و تعداد کم نماینداان هیعی در مجلس اعالم
نارضایتی کرده اند .هرچند این تظاهرات غالبا از طرف هیعیان بوده استه اما اروه هایی
از اهل تسنن نیز ب آنها در مقاطعی پیوست اند .هرچند زمانی ک هعارهای هیعیان
رادیکال تر هد و سقوط رژیم را خواستار هدنده این اروه های سنی هیعیان را همراهی
نکردند و از اعتراض دست کشیدند ب .)Terrril, 2011: 56ب طور کلی میتوان ریش های
بحران بحرین را ایناون دست بندی کرد )6 :حکومت اقلیت سنی بر اکثریت هیعیان )2
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ممانعت از مشارکت سیاسی هیعیان  )9تغییر بافت جمعیتی بحرینه حکومت بحرین
برای تغییر بافت جمعیتی این کشور ب ن

اهل سنت ب مهاجران سنی از کشورهایی

چون پاکستانه بنگالدشه اردن و ...تابعیت داده ک اکثر آنها هیچ تخصصی هم ندارند و
ب امید ارفتن زمین ب بحرین میآیند .همچنین حکومت بحرین از این افراد در
تشکیالت نظامی و پلیس است اده میکند ک خود نشان از تبعیض هدید مذهبی در این
کشور دارد )4 .فاصل طبقاتی و توزی ناعادتن ثروت بهاهمی نسبه .)43 :6923از
دیگر عواملی ک نقش اساسی در بروز این جنبش های مردمی داهت انده می توان ب
112

موارد زیر اهاره کرد :وجود حکومت های استبدادی و غیر پاسخگوه ساختار سیاسی
بست و وجود تبعی ض های قومیه نوادی و مذهبیه ساختار معیوب اقتصادی و در نتیج

س ی ا س ت ج ها ن ی

آنه مشکالت عدیده اقتصادیه وابستگی حکومت های دیکتاتوری منطق ب قدرت های
فرامنطق ای و اتخاذ سیاست ها همسو با آنها و بی توجهی ب آرمان های مردم منطق ه
نداهتن مقبولیت و پایگاه مردمی در داخل کشور وتعارض مذهبی بین هیع و سنی در
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بحرین از دتیل بروز اعتراضات اخیری است ک مردم هیع مذهب علی دولت آل خلی
سنی مذهب با اجتماع و اعتراض ب نظام حاکم در پی دست یابی ب حقوقشان می باهند
ب )Teitelbaum,2011:12با نگاهی اذرا ب کشورهایی ک اکنون با هکل ایری اعتراض
و خیزش های مردمی مواج هستنده مشخص می هود ک در هر یک از این کشورهاه
ترکیبی از عوامل فوق نقش مهمی در بروز این تحوتت داهت است و ب همین دلیله
این تحوتت با سرعت از کشوری ب کشور دیگر سرایت پیدا کرده و نظام های سیاسی
را ب چالش کشیده است .قابل پیش بینی بود ک ب دنبال خیزش های مردمی در تونسه
مصره لیبیه یمن و تعداد دیگری از کشورهای استبدادی ک ات اقا منجر ب سقوط
دیکتاتورهایی مانند زین العابدین بن علی و حسنی مبارک هده بوده این خیزش ها ب
کشورهای دیگری مانند بحرین نیز سرایت کند ببهرامیه.)6931
لذا ب دلیل همین فضای بست سیاسی است ک مردم بحرین بار دیگر و برای چندمین بار
در طی سالیان اخیره در کنار دیگر مردمان سرزمینهای جهان عرب از اوایل سال 2166
ب خیابانها آمده و خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشورهان هدند .نکت ای
ک در این میان جلب توج میکنده توج ویوهای است ک دولتهای سنیه ب ویوه

عربستان ب حوادث بحرین دارند و برخالف پدیدههای همال آفریقا سعی دارند آن را
فرق ای و مذهبی جلوه دهند تا با این بهان ب سرکوب این قیام بپردازند بهاهمی
نسبه .)94 :6923عربستان ادعا می کند ک ایران از هیعیان بحرین برای براندازی
حکومت حمایت می کند ب) Chulov,2011
با ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات عربی متحده ب بحرین اعتراضات
مردمی ب هدت سرکوب هد و بسیاری از مخال ان دستگیر و زندانی هدند و تعدادی
نیز کشت هدند .حکومت های هب جزیره عربستان ب جمعیت هیع خود ب عنوان
نیرویی ک تحت تاثیر ایران است نگاه می کنند و نگاهی امنیتی ب آنها دارند .وضعیتی ک
موجب هده است هیعیان در این کشورها از هرایط سیاسی -اجتماعی خود محروم
باهند .ب خصوص در بحرینه ک اقلیت اهل سنت بر اکثریت هیع حکم می رانند و
این وضعیت از سوی کشورهای عربه ب ویوه عربستان حمایت می هود .حتی قبل از
های  6334تا  6333دوره ای از درایری و خشونت و سرکوب هیعیان از سوی
حکومت بحرین ات اق افتاد ب .)Terrril, 2011:15
عالوه بر اینه حکومت ب ایجاد رعب و وحشته بیکار نمودن کاراران و کارمندان
معترضه تخریب مساجد و حسینی ها و اقدامات مشاب دیگر در جهت کنترل و مهار
اعتراضات پرداخت .عالوه بر این دادااه نظامی بحرین هشت ن ر از رهبران انقالبی
بحرین را ب حبس ابد محکوم کرد .پس از آن حکومت اعالم نمود ک وضعیت فوق
العاده در این کشور لغو هده و پادهاه الظهرانی رئیس مجلس را ب عنوان نماینده
حاکمیت برای ا تگو با مخال ین تعیین کرده استه اما تداوم اقدامات سرکوبگران و
خشونت نیروهای امنیتی و همچنین رویکرد کلی آل خلی

حاکی از آن است ک برخی

اظهارات مقامات بحرینی در خصوص اصالحات و ا تگو با مخال ین تنها نمایشی و
درجهت ترمیم پرستیو نظام سیاسی حاکم است و حکومت قصد هیچ اون اعطای امتیاز
و ا تگوی واقعی و جدی با مخال ین را ندارد .این مسال ای است ک حتی اروه های
معتدل مخالف مانند الوفاق ب آن واقف هستند و تنها راه را تداوم اعتراض مسالمت آمیز
مردم برای دستیابی ب مطالبات خود می دانند .حکومت با دعوت از  911ن ر از اروه
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های مختلف سعی در پیشبرد طرح ا تگوی ملی داهت استه اما اروه های مخالف
حکومت را فاقد اراده تزم برای اعطای امتیاز و ایجاد تحول مردم ساتری می دانند و
امید چندانی ب نتیج بخشی ا تگوها ندارند.
 .4سیاست خارجی ج.ا .ایران در قبال تحوالت بحرین
هرچند خیزش های جهان عرب در تمام این کشورها با مناف و سیاست امنیتی
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط استه با این حال میزان پیوند و تاثیراذاری تحوتت
هر یک از کشورها بر امنیت ملی ایران ت اوت هایی دارد .برخی از تحوتت جهان عرب
111

در محیط امنیتی بالفصل یا همسایگی جمهوری اسالمی ایران مانند بحرین ب وقوع
پیوست اند و ب طور قط ب اون ای مستقیم تر و استرده تر مناف امنیتی ایران را تحت

س ی ا س ت ج ها ن ی

تاثیر قرار می دهند .لذا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال کشورهای
اسالمی ب خصوص کشوری مانند بحرین ک از لحاظ تاریخی و هویتی وابستگی خاصی
ب ایران دارده حائز اهمیت خاصی است .سیاست خارجی ایران در بحرین دارای ابعاد
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چنداان ای است برای درک این ابعاده باید مسایل زیادی را مدنظر قرار داد کشور
بحرین با آنک دارای اکثریت هیعی استه ولی حاکمان آن اقلیتی سنی هستند و سالهای
متمادی است ک با زور و وحشت بر این کشور حکمرانی میکنند و هر خواست ی
مشروعی ک از جانب اکثریت هیعی مطرح میهوده فورا ب عنوان توطئ درنظر میایرند
و آن را ب حکومت جمهوری اسالمی ایران نسبت میدهند تا بتوانند با این حرب آن
خواست را از بین ببرند .ب هرحال کشور بحرینه از آنجا ک اکثریت مردم آن هیع و
حتی ایرانی تبار هستند برای جمهوری اسالمی اهمیت خاصی دارد و هر نا امنی و
دخالت بیگانگان در این کشور بر امنیت جمهوری اسالمی نیز تاثیراذار خواهد بود.
همانطور ک میدانیمه ناواان پنجم نیروی دریایی آمریکاه دهمن استراتویک جمهوری
اسالمیه در بحرین حضور دارد و این میتواند برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
خطر بالقوهای باهد چراک آل خلی ه حیات خود را در تشبث ب خارجیها جستجو
میکند .در تنگنا قرار دادن ایران از طریق محدود کردن حوزه ی اعمال ن وذ ایران در
منطق و ای ای نقش ایران ب عنوان قدرت متن ذ منطق ای از اهداف مهم حضور نظامی
آمریکا می باهده چنان ک بارها پس از جنگ سرده آمریکا جمهوری اسالمی ایران را ب

عنوان یکی از تهدیدهای عمده نسبت ب مناف ملی خویش اعالم کرده

است . (Chubin,

) 1995: 109پس از تحوتت اخیر منطق عمال نیروهای آل سعود نیزه بحرین را اهغال
کردهاند تا حقوق مشروع اکثریت مردم هیع این کشور را پایمال سازند از ترگ اینک
مبادا انقالب آنها ب عربستان تسری یابد .چراک از نگاه دول عرب کشورهای حاهی
خلی فارگ ایران تالش دارد با ایجاد یک بلوک هیعی در منطق ه بر قدرت خود بی زاید
و آنرا علی مناف کشورهای سنی مذهب و نیز مناف منطق ای امریکا و اسرائیل ب کار
ایرد بآدمیه موسوی و توتیه  )644 :6936حال آنک در این اون نیست و جمهوری
اسالمی ایران هیچ اون مداخل ای در بحران بحرین نداهت و تنها پس از آغاز
اعتراضات داخلی و خودجوش مردمی در این کشور ک با توج ب نارضایتیها و
بسترهای بلندمدت خاص خود نمودار هد ب حمایت از مخال ین پرداخت .ایران در
طول بحران بحرین سعی کرد از ابزارها و هیوه های مختلف برای حمایت از ارو ههای
نماید .ب کارایری ابزارهای تبلیغاتی و رسان های در جهت محکوم کردن آل خلی و ب
نمایش اذاهتن اعتراضات مردمیه برازاری راه پیمایی ها و تجمعات در اعتراض ب
اقدامات آل خلی و آل سعود و اقدامات نمادین اعتراضی در ایران و حتی سایر کشورهای
منطق ه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مانند نوهتن نام ب دبیر کل سازمان ملل و رایزنی با
مجام بین المللی مانند سازمان کن رانس اسالمیه در این خصوص قابل اهاره است
باسدی و زارعه )622 :6931
بدین ترتیبه وزارت خارج ایران عالوه بر احضار س رای عربستانه بحرینه سویس و
ابراز نگرانی هدید خوده چندین بار در نام هایی ب «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل
متحده «اکمل الدین احسان اوغلو» دبیرکل سازمان کن رانس اسالمی و «عمرو موسی»
دبیرکل اتحادی عربه مراتب نگرانی خود در مورد حضور نظامی برخی کشورها در
بحرین ب

اطالع مقامهای سازمانهای مذکور رسانده است .سایر تشکلها و

هخصیتهای کشور نیز ب این وضعیت اعتراض کردهانده همچنینه رسان ملیه ب
خصوص هبک های برون مرزی همچون هبک العالم و پرگ تی وی تالش زیادی برای
پوهش و اطالع رسانی از هرایط حاکم در این کشور کردهاند ک تاثیر زیادی بر افکار
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عمومی مردم منطق و جهان داهت است .این امر موجب هد با فشار و تبی کشورهای
عربیه فرکانسهای این دو هبک را از روی چند ماهواره حذف کنند.
بدین ترتیبه جمهوری اسالمی ایران از ابتدا ب حمایت از معترضین بحرینی پرداخت و
لزوم توج حکومت ب حقوق و درخواست های مردم را مورد تأکید قرار داد و همچنین
ب ورود نیروهای سعودی و اماراتی ب بحرین ب هدت اعتراض کرد .جمهوری اسالمی
ایران هیچ اون مداخل ای در بحران بحرین نداهت و تنها پس از آغاز اعتراضات
داخلی و خودجوش مردمی در این کشور ک با توج ب نارضایتی ها و بسترهای
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بلندمدت خاص خود نمودار هد ب حمایت از مخال ین پرداخت.
باید بدانیم ک بحرین برای جمهوری اسالمی ایران تنها در حکم یک همسای عادی
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نیسته بلک این کشور در ورود ایران ب ترتیبات امنیتیه سیاسی و فرهنگی کشورهای
حاهی خلی فارگ نقش مهمی دارد .هویت ایرانی و هیعی مردم بحرین در کنار
مؤل های ژئوپلتیک و ژئواستراتویک آن باعث هده است ک این کشور در راهبردهای
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منطق ای جمهوری اسالمی ایران همواره در کانون توج قرار ایرد .البت ساختار سیاسی
و رویکردهای بینالمللی دولتمردان این کشور در سالهای پس از انقالب اسالمی در
تقابل یا ناهمسویی معناداری با اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران قرار ارفت
است .ب همین جهت جمهوری اسالمی ایران از هر اون تحوتت مردمساتران ک
مسلما نتیج آن ب قدرتیابی هیعیان خواهد انجامیده استقبال میکند .با این رویکرده
ایران در تحوتت و اعتراضات مردمی بحرین مهمترین کشور حامی انقالبیون بود .این
امر باعث هد ک سایر بازیگران منطق ای و بینالمللی صحن بحرین رویکرد تنشزایی را
در مقابل انقالبیون و ب تب آن ایران ب نمایش بگذارند.
مطابق با رویکرد هویتاراییه مول های ارزهیه هنجاریه فرهنگیه قواعد و ترتیبات
حقوقی در تکوین سیاست خارجی کشورهای موثر میباهند .بنابراین در جمهوری
اسالمی ایران مول هایی مثل مقابل با ظالمه مبارزه با استکباره حمایت از مظلومه
تکلیفاراییه ههادت و ایثار ب صورتهای مختلف در سیاست خارجی ایران بازتولید
هدند ب طوریک این مول ها ب معیارها و مالکهای تصمیمایریه سیاستاذاری و
جهتایری سیاست خارجی تبدیل هدند طبق مول های فوق سیاست خارجی ایران در

قبال انقالبهای عربی تکوین یافت .باتوج ب مالحظات فوقه ایران حامی سیاست
تغییر وض موجود و انقالب در نظامهای سیاسی عربی طرفدار آمریکا و اسرائیل
میباهد تعدادی از افراد سیاسی حاکم در این کشورها طرفدار اتحاد و ائتالف با آمریکا
و موافق حضور قدرتهای بزرگ غربی در منطق میباهند و عمدتا در مقابل اسرائیل
سیاستی میان رو مبتنی بر همزیستی مسالمتآمیز انتخاب کردهاند چنین سیاستی از سوی
ایران در قبال کشورهای مثل مصره تونسه یمن و بحرین دنبال میهود .از طرف دیگر
جمهوری اسالمی طبق مول های هویتی خود از سیاست ح ظ وض

موجود در

کشورهایی ک سیاست ضد اسرائیلی و ضد صیهونیستی در منطق دارند و از حزب اهلل و
حماگ در مقابل اسرائیل و آمریکا حمایت مینماینده پیروی مینماید .چنین سیاستی در
قبال کشور سوری اجرا هده است.
لذا موضوع بحرین یکی از نادرترین مسائل در سیاست خارجی ایران استه چرا ک فشار
دارد .بحرین در وجدان عمومی جامع ایرانی اهمیت دارد و این اهمیت در ایران ب دلیل
سیاست های رسمی دولتی نیسته بلک در تی تی جامع ایران احساگ مسئولیته
حمایت و همبستگی با مردم بحرین وجود دارد .طبیعتا دولت ایران در چارچوب تعهدات
بین المللی و عرف سیاسی و اندکی هم تحت تاثیر فضای ایران ستیزی در منطق تالش
می کند در این حوزه با احتیاط و محافظ کاری بیشتری

برخورد کند.

نخستین مدرس تاسیس هده در این کشور یعنی "اتحاد" اهاره کرد .این مدرس متعلق
ب ایرانیان بوده و تا سال  6336زیر نظر اداره اداره کل اموزش و پرورش بوههر اداره می
هد .وی ب پیوندهای عمیق خانوادای میان مردم دو کشور نیز اهاره داهت .ب عنوان
نمون بسیاری از مقامات بلند پای بحرینی در ایران صاحب ملک پدری در سواحل همالی
خلی فارگ هستنده از این رو روهن است فشار مردم بر دستگاه دیپلماسی برای باتبردن
حساسیت نسبت ب بحرین ناهی از پیوندهای نااسستنی تاریخیه خانوادایه قومی و
عشیره ای است بفرازمنده.)6932
از سوی دیگره روابط ایران و بحرین بیش از هر چیز ب جمعیت هیعی بحرین و
پیوندهای مذهبی آنها با جمهوری اسالمی ایران باز می اردد .بحرین از جمل مناطقی
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بود ک ساکنان آن در ابتدای ظهور اسالم مسلمان هدند .از نخستین والیان رسول اهلل
بص)ه ابان بن سعیده در دوستی با علی بن ابی طالب ع ههره بود .این عامل نقش
مؤثری در استرش تشی در میان مردم بحرین داهت است .باسالمیه  )6932جمهوری
اسالمی ایران نیز با داهتن بیش از  33میلیون ن ر مسلمان ب )%32ک از این میزان %23
هیع و  % 3سنی می باهند یکی از کشورهای بزرگ پرجمعیت و تاثیراذار اسالمی
است .در این میان کشور بحرین بیشترین قرابت مذهبی را با جمهوری اسالمی ایران
داراست .قریب ب ه تاد درصد آنها نیز دارای مذهب تشی می باهند ک بیشترین
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همگرایی را در میان مناطق مختلف ژئوپلیتیکی با جمهوری اسالمی ایران دارد .بتوتی و
دوست محمدیه )269 :6932بنابراینه هیعیان و علمای هیع بحرین همواره با مراکز

س ی ا س ت ج ها ن ی

تشی در ایران و عراق مرتبط بوده اند و معموت در مسائل فقهی و مذهبی با حوزه های
علمی ارتباط تنگاتنگ داهت اند .ب همین دلیله ت اوت عقیدتی چندانی میان هیعیان
بحرین با هیعیان سایر کشورها دیده

نمی هود.

هویت و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت بحرین

لذا همچنانک ا ت هد اکثریت جمیعت بحرین را هیعیان و مابقی جمعیت کنونی
بحرین را سنیها تشکیل میدهند ک خاندان آلخلی

و اعراب عتوبی از آن جمل اند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی هیعیان بحرین راهپیماییهایی را در حمایت از این
انقالب تدارک دیدند .در آذرماه سال  6911دولت بحرین اروههایی از هیعیان بحرین را
ب اتهام اقدام مسلحان علی حاکمیت این کشور دستگیر کرد .از جمل اتهامات واردهه
دیدن آموزشهای نظامی در ایران نیز بود .ایران این اتهام را رد کرده اما بحرین س ارت
خود را در تهران تعطیل کرد و سطح روابط دو کشور ب کاردار یکجانب ایران تقلیل
یافت .در سال  6326پیمان نظامی هورای همکاری خلی فارگ عمدتا با هدف زیر نظر
داهتن تحرکات ایران ب ابتکار عربستان سعودی و با هرکت دولت بحرین منعقد هد .با
پایان جنگ ایران و عراقه روابط دو کشور رو ب بهبود رفت .اما این روابط بار دیگر با
حمایت بحرین از ادعای امارات عربی متحده در مورد جزایر س اان ایران در
خلی فارگ رو ب تیرای اذاهت ک با دخالت سوری مجددا بهبود یافت .در سال 6933
نیز بروز کودتایی نافرجام در بحرین ب ایران نسبت داده هد ک جمهوری اسالمی ایران
آن را رد کرد.

ب تدری

وجود محدودیتهای سیاسیه اجتماعی و فرهنگی علی هیعیان موجب

نارضایتی استرده در میان آنها هد و در سال  6333و با انحالل مجم ملی بحرین ک
یک نهاد مشورتی بود اختالفات ب اوج خود رسید و هیعیان مشارکت در روند سیاسی
بحرین را طی س ده ب حالت تعلیق درآوردند .در سال  6333پس از روی کار آمدن
هیخ حمدبنعیسی آلخلی ه او برخالف روی پدرش در ابتدا با آزادی هزاران زندانی
سیاسی و اجازه ب بازاشت تبعیدیها اصالحاتی صورت داد و در نتیج روزنام های
مخالفه اروههای حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی ایجاد هدند .البت فعالیت احزاب
سیاسی در این کشور همچنان ممنوع هده اما انجمنهای سیاسی ب عنوان جایگزین آنها
اجازه فعالیت پیدا کردند .همچنین هیخ حمد ب منظور بهبود فضای سیاسی تعهد کرد
قانون اساسی جدیدی را در بحرین تدوین کند و در سال  2112مجوز فعالیت مجدد
پارلمان را صادر کرد .ب تدری مشخص هد ک این اصالحات ظاهری و ب منظور
ب تحریم انتخابات و عدم مشارکت سیاسی پرداختند .اما جمعیت وفاق ملی بحرین
همچنان در فضای سیاسی باقی ماند .ب رغم وجود اختالف نظر در میان هیعیان در مورد
این اقدام و تمایل اکثریت آنها ب پیوستن جمعیت وفاق ب تحریمه اما این حزب
توانست آرای چشمگیری را در پارلمان ب خود اختصاص دهد .ب هر حاله در سالهای
 2112و  2111انتخابات پارلمانی بحرین انجام هد و اروههایی از اسالمارایان هیع و
سنی ب آن راه یافتند .اما عمال پارلمان در برابر دولت سنی این کشور قدرتی جهت انجام
اصالحات ندارد.
در ژانوی 2113ه سیاست های ضد هیعی حکومت و سرکوب هیعیانه باعث تظاهرات
 621هزار ن ری هیعیان بحرین هد .ب رغم آنک اکثریت جمعیت بحرین هیع هستنده
اداره حکومت در دست خاندان اهل سنت آلخلی

است ک ب انواع سیاستهای ضد

هیعی پرداخت است .ب غیر از تظاهرات قانونی سالهای  6333و 6321ه سایر
راهپیماییهای مردم بحرینه همواره ب صحن تقابل نیروهای مسلح این کشور با مردم
بدل هده است .همچنین حکومت بحرین تالش میکند نسبت جمعیتی بحرین را ب
سوی سنیان و وهابیان سوق داده و هیعیان را در اقلیت قرار دهد .ب طوری ک عالوه بر
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کنترل اوضاع بحرین پس از مرگ پادهاه صورت ارفت است .در نتیج اروههای هیع
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برخوردهای هدید با علما و هیعیانه اقدام ب دادن روادید بحرینی هدن ب اروههای
وسیعی از سنیان و وهابیان سایر کشورها کرده است .در پی اعتراضات سال  2166در
بحرین حکومت پادهاهی این کشوره ایران را ب دخالت در امور داخلی این کشور و
حمایت از معترضان متهم کرد .ایران نیز سرکوب معترضان بحرینی توسط نیروهای
امنیتی این کشور و ارتش عربستان را محکوم کرد و چنین اتهامی را مردود و بهان
سرکوب هدید معترضان بحرینی توصیف کرد64 .مارگ 2166عربستان سعودی حدود
هزار نیرو برای حمایت از رژیم بحرین ب منظور سرکوب معترضان هیع اعزام کرد.
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مقامات سعودی و بحرینی ب منظور توجی مداخل و سرکوب مردم بحرین اظهار داهتند
ک نیروهای هورای همکاری خلی فارگ ب منظور کمک ب ح اظت از بحرین در برابر

س ی ا س ت ج ها ن ی

تهدید ایران و جلوایری از ن وذ این کشور در سیاستهای داخلی بحرین مداخل
کردهاند.
ب هر ترتیبه پوهش اعتراضات بحرین توسط صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و

هویت و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت بحرین

اتخاذ موض حمایتارایان در قبال این اعتراضاته موجب رنجش مقامات بحرینی هده
است .وزیر خارج بحرینه هیخ خالد بن احمد بن محمد آلخلی ه اعالم کرد " :

مبادتت اازی دوجانب ایران و بحرین ب علت مداخل ایران در امور داخلی بحرین ب
حالت تعلیق درآمده است" .وی ا ت" :بیانات تحریککننده مکرر از سوی تهران
بیهک مانعی بر هراون توافق میان دو طرف خواهد بود" بههرابی فراهانیه: 6936
سایت خبری تحلیلی حرا) .بدین ترتیب از اوایل سال 6931ه روابط دو کشور ب سردی
و حتی خصومت ارایید.

تزم بود ک جمهوری اسالمی از حقوق حق مردم بحرین در برابر رژیم خلی دفاع کند
و موض خود را ه اف بیان کند چراک انقالب مردم بحرینه انقالبی برخاست از بیداری
اسالمی است و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران روی داده و متأثر از ارزشهای
انقالب اسالمی ایران است .اما حکومت پادهاهی بحرینه ایران را ب دخالت در امور
داخلی این کشور و حمایت از معترضان متهم کرد .جمهوری اسالمی ایران نیز سرکوب
معترضان بحرینی توسط نیروهای امنیتی این کشور و ارتش عربستان را محکوم دانست
و چنین اتهامی را مردود و بهان سرکوب هدید معترضان بحرینی توصیف کرد.

در همین زمین نماینداان مجلس هورای اسالمی بیانی ای صادر کردنده در قسمتی از این

بیانی تصریح هده بود "تالشهای آمریکا و اعزام نیرو از سوی حکام عربستان ب بحرین
و آلوده هدن دست حاکمان این کشور ب خون مردم بحرین ن تنها مان اراده ملت
بحرین نمیهوده بلک دخالت عمال عربستان سعودی در بحرین عواقب خطرناکی برای
حاکمیت نامشروع رژیم سعودی خواهد داهت" بدویچ ول فارسی ب نقل از
خبرازاری ایرنا .)6931 :بحرین در تقابل با این واکنشها نام یکی از خیابانهایش را ب
«هارع اتحواز العربیة» اذاهت این اقدام خصمان ی دولت بحرینه نشان از عمق کین ی
رژیم آل خلی

با جمهوری اسالمی ایران دارد همچنین این رژیم معتقد است ک

ارزشهای هویتی انقالب اسالمی ایرانه الگویی برای انقالب مردمی بحرین هده است.
چراک این دو نظامه با هم تعارض هویتی دارند یکی نظامی با الگوی اسالمی و دیگری
رژیمی وابست ب

غرب.

این کشور همواره متاثر از دو مول مهم واقعیات ژئوپلیتیک و جهت ایری ایدئولوژیک
بوده است ب )Menashri,2007لذا حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم از بعد ارزهی-
ایدئولوژیک برای ایران حائز اهمیت زیادی است .ب همین لحاظ موض ایران در ارتباط
با تحوتت بحرین باید مبتنی بر برقراری نوعی تعادل بین «مناف » و «ارزشها» با هدف
تامین مناف ملی باهد.
حساسیت ملی در ارتباط با بحرین از این روست ک بحرین در اذهت بخشی از خاک
ایران بوده و پیوندها و ارتباطات فرهنگیه تاریخی و هویتی میان ملتهای ایران و
بحرین همچنان قوی است .این مسال را میتوانیم در حجم رفت و آمدهای استرده و
عالقمندی موجود میان دو ملت ببینیم .از بعد ایدئولوژیک و ارزهی هم موضوع بحرین
برای ایران بسیار حساگ است چرا ک اکثریت جمعیت این کشور را هیعیان تشکیل
میدهند و ایران هم کشوری هیعی است ک با بروز انقالب اسالمی ماهیت هیعی آن
تقویت هده است .فراتر از این مسئل نوعی دلبستگی ارزهی و حمایت از همنوعان در
ملت ایران نسبت ب وقای اس بار سرکوب مردم بیگناه در بحرین وجود دارد .لذا در
مورد عوامل ایدئولوژیکی مهم ترین مسئل مربوط ب هیعیان بحرین می باهد ک
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با توج ب ویوای های سیاسی ه امنیتی و فرهنگی مناب قدرت ایرانه سیاست منطق ای
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عربستان سعودی ب هدت از ناحی آنان احساگ خطر می کند .همچنین ایران ب عنوان
دولتی هیعی و ادعای رهبری هیعیان جهان بر تحوتت بحرین اهراف کامل دارد.
خصوصا با وقوع بهار عربی یا بیداری اسالمی در خاورمیان این نگرانی از قدرت ایری
و قیام هیعیان در بحرین افزایش یافت .ب طوری ک عربستان مجبور ب دخالت نظامی
در بحرین هد .بحرین ب دلیل اینک روزی جزئی از خاک ایران بوده ب هدت تحت
تاثیر این مسئل و هیعیانش از ایران هیعی الگو برداری می کنند .عربستان ب این مسئل
واقف بوده و سعی دارد تا ب هر هیوه ای هیعیان در بحرین را سرکوب و اقدامات
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جمهوری اسالمی ایران را خنثی کند.
آغاز تحوتت در جهان عرب مبتنی بر تقاضاهای مربوط ب اصالحات سیاسیه تقاضاهای
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اقتصادی و حقوق اجتماعی و امنیت بشری هکل ارفت و اساسا جنب فرق ای نداهت.
اما سیر تحوتت در بحرین ب خصوص حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی در این
کشور و حمایت امریکا از آنه این تحوتت را ب سمت فرق ای هدن و بحث هیع و

هویت و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت بحرین

سنی بودن سوق میدهد .عربستان سعودی با اتخاد این سیاست دچار اهتباهی جدی و
استراتویک هده استه چراک ورود نیروهای این دولت خارجی واکنش ملتهای دیگر
منطق از جمل ایران را نیز در پی داهت است .چنین وضعیتی ضمن تقویت جنب فرق ای
بحرین میتواند عواقب غیر قابل پیش بینی و من ی برای امنیت منطق ای و ب تب امنیت
جهانی داهت باهد.
حضور عربستان در بحرین ک با هدف تسلط و کنترل جریانهای سیاسی در بحرین و
کل منطق خلی فارگ صورت ارفت در صورت پیروزیه میتواند توازن قوا را در سطح
سیاست داخلی بحرین و همچنین در سطح سیاست منطق ای در حوزه خلی فارگ
بیعنی حوزه فوری امنیتی ایران) و حتی منطق خاورمیان ب ضرر ایران بهم بزند .این امر
هم از لحاظ سیاسی -امنیتی وهم از لحاظ اقتصادی مناف ملی ایران را ب خطر
میاندازند .بی تردید ماجراجوئیهای نظامی خارجی ضمن اینک ب نیروهای بیگان بهان
تزم را میدهد ک با استدتل اتصال امنیت منطق خلی فارگ ب امنیت جهانی ب حضور
استرده خود در منطق تداوم دهند منجر ب استرش نظامیاری و ب تب بیثباتی در
منطق هم میهود .از لحاظ اقتصادی هم ایران دارای مناف زیادی در بحرین در

حوزهای صدور و انتقال انرژی و تولید ن ت و ااز است .ضمن اینک بطور سنتی
تبادتت تجاری بین بازراانان دو کشور قوی بوده است.
تاکنون دولت جمهوری اسالمی ایران بسیار با احتیاط مسائل بحرین را دنبال کرده استه
اما این مسال روز ب روز در سطح افکار عمومی داخلی از جمل نویسنداانه
روهن کرانه فیلم سازان و مردم عادی حساسیت بیشتری پیدا میکند و همین مسال فشار
بر دولت را افزایش میدهد تا موض سختتری را نسبت ب سیاست سرکوبگرایان رژیم
حاکم بحرین اتخاذ کند .تاکنون هدیدترین موض در ارتباط با مسائل بحرین از سوی
مجلس هورای اسالمی اتخاد هده است .از نظر مجلس حضور نیروهای خارجی در
بحرین «بازی با آتش» است .این امر نشان میدهد ک مسئل بحرین در سطح افکار
عمومی ایران بسیار حساگ است .در نتیج این فشاره نماینداان هم بر اساگ احساگ
مسوولیت خود خواهان مواضعی سختتر و فعالتر از سوی دولت میهوند ببرزاره
بدین ترتیبه ایران ب دتیل عدیدهای نمیتواند نسبت ب تحوتت بحرین بیت اوت
باهد .از یک سو این جزیره فقط چهار ده قبل از ایران جدا و مستقل هدهه هنوز تعداد
زیادی ایرانی تبار در این کشور زندای میکنند ک در سرکوبهای اخیر بینصیب نبودهاند.
از سوی دیگر ایران دارای پیوندهای اجتماعی و فرهنگی عمیق با جامع بحرین است
.اما از سوی دیگر وضعیت بینالمللی ایران ب اون ای است ک در صورت هر اون
دخالت مستقیم در خارج از مرزهای خود با واکنش هدید بینالمللی روبرو خواهد هد.
ب همین دلیل است ک اپوزیسیون بحرین هم از ده های پیش تالش داهت خود را
مستقل نشان داده و خواستار مداخل ایران نیست .خواست ها و مطالبات مردم بحرین از
منظر ارزهها و اصول پذیرفت هده بینالمللی مشروع و قابل دفاع است .علیرغم
اتهامات عربستان و حاکمیت بحرین قرائن و مستنداتی برای اثبات دخالت ایران وجود
ندارد و همانطور هم ک ا ت هد کمیت حقیقتیاب بحرین نیز این عدم مداخل را تایید
کرده اما پادهاه بحرین ب هنگام قرائت ازارش کمیت حقیقت یابه ایران را متهم کرد ک
از نظر تبلیغاتی بحرین را هدف قرار داده است .مقامهای سیاسی ایران در ماه مارگ
 2166در واکنش ب ورود نیروهای نظامی عربستان ب بحرین تهدید کردند ک ایران
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دست بست نخواهد نشست .اما عمال اقدامی صورت نگرفت .ب همین دلیل این انتقاد
وارد است ک تهدیدی ک زمین عملی هدن نداهت نباید صورت میارفت .ایران از
ن وذ در بین مردم بحرین برخوردار است و میتواند ب عنوان یک بازیگره جزیی از راه
حل باهد و کمک کند ک مردم بحرین و حاکمیت این کشور زودتر ب یک توافق مرضی
الطرفین برسند .ترمیم روابط با عربستان میتواند ب حل بحران بحرین کمک کند .در هر
حال ورود ب بحران بحرین ب عنوان یک میانجی مستلزم آن است ک سیاست عدم
مداخل کنونی ادام یابد و بهان ب دست دیگر طرفها برای ب تعویق انداختن حل وفصل
211

بحران داده نشود .بدین ترتیبه سیاست خارجی ایران در قبال تحوتت بحرین سیاستی
محافظ کاران بوده و این کشور تالش داهت است با است اده از جنب های نرم افزاری

س ی ا س ت ج ها ن ی

قدرت رویکرد محافظ کارن تری را در قبال بحرین در پیش ایرد تا خود را از اتهام
دخالت در امور داخلی کشور بحرین مبرا سازد.
نتیجه گیری

هویت و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت بحرین

در میان بحرانها و تحوتت مختلف جهان عرب در سال 2166ه تحوتت بحرین ب دتیل
مختلف از اهمیت خاص و باتیی برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است .بحرین از
نظر ژئوپلیتیکی جایگاه خاصی از منظر جمهوری اسالمی ایران دارد و جزء همسایگان و
دارای مرز آبی با ایران است .نکت دیگر این ک بحرین در قرون اذهت جزیی از سرزمین
ایران و تحت حاکمیت حکام ایرانی بوده استه بخشی از جمعیت آن را ایرانیها تشکیل
می دهند و پیوندهای تاریخی مستحکمی بین بحرین و ایران وجود دارد .از این رهگذره
عامل تعیین کننده ی رفتار ج.ا .ایران نسبت ب بحرینه فاکتورهای عینی و مادی نیسته
بلک هنجارهایی است ک تأثیر مستقیم بر مناف و هویت ایران اسالمی اذاهت بود.
مسأل مهم و تأثیراذار دیگر درخصوص نوع رویکرد ایران در قبال تحوتت بحرینه پیوند
مذهبی جمهوری اسالمی ایران با هیعیان بحرین است ک اکثریت جمعیت این کشور را
تشکیل می دهند .مناف و سیاست منطق ای ایران در حوزه خلی فارگ و رقابتهای آن با
عربستان سعودی نیز مؤل

ای مهم در رویکرد کشور است و ب خصوص تهران تحول

دموکراتیک در منام را باعث هکل ایری نوعی از نظام سیاسی در بحرین قلمداد می کند
ک می تواند روابط مناسب تری را با آن ایجاد نماید .این عوامل باعث هده است تا ایران

نگاه حساگ تری ب تحوتت بحرین داهت باهد و رویکرد فعاتن ای در این خصوص
اتخاذ نماید .لذا ایران ب حمایت از معترضین بحرینی پرداخت و لزوم توج حکومت ب
حقوق و درخواستهای مردم را مورد تاکید قرار داد و در مراحل بعدی ب سرکوب
مخال ین از سوی آل خلی و ب خصوص ورود نیروهای سعودی و اماراتی ب بحرین ب
هدت اعتراض کرد .در مقابل اعضای هورای همکاری خلی فارگ ب رهبری عربستان
سعودی ب طور کامل در کنار حکومت آل خلی

قرار ارفتند و حمایت هم جانب

سیاسیه نظامی و اقتصادی خود از حکومت را ب صورت عملی نشان دادند .در واق
جنگ پنهان عربستان سعودی با مشی وهابیت ضد هیعی با ایران در کشورهایی نظیر
بحرین و سوری دنبال میهود .طبعا حمایت ایران از مخال ین هیعی با توج ب
مول های هویتی و فرهنگی و مناف ملی جمهوری اسالمی صورت میایرد چراک ب
قدرت رسیدن حکومتی هیعی در بحرین بسیار همسوتر با مناف جمهوری اسالمی ایران
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