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 دهیچک

رغا   کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فاار  اتات کاه  لاى     

درصد جمعیات تانى اارار  37دهند تحت حکومت  درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى 07اینکه 

دارد و تالهاتت که رژی  آل خلیفه بر این کشور حکومت ماى کننادس تیاتات خاارجى ایان کشاور و 

اى شکل دهنده به آن موضو ى اتت که در آثار پژوهشى مختلف چندان دایق ماورد بررتاى تاختاره

ارار نگفته اتت لذا در این مقاله بر آن هستی  که به طور دایق به واکاوى تاختارهاى شکل دهنده باه 

توال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاتخ به آن هساتی  ایان س تیاتت خارجى این کشور بپردازی 

تقابلى بحرین چه تااختارهایى -تت که مهمترین تاختارهاى شکل دهنده به تیاتت خارجى تعاملىا

هستند و الگوى حاک  بر تیاتت خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطار  شاده در پاتاخ باه تاوال 

امنیتى و تیاتى ویاژه بحارین -فرهنگى، ااتصادى، نظامى-مزبور نیز این اتت که تاختارهاى جمعیتى

وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در  رصه روابط خارجى این کشور شده اند و تبب شده اند که  تبب به

تیاتت خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیردس روش مورد اتتفاده در این پاژوهش 

دیشاکده روش تبیینى اتت و در راتتاى گردآورى داده ها از مهمترین اتناد موجود در کتابخاناه ا،،ان

 سها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده اتت

 هاکلید واژه

 ستقابلى-الگوى تعاملى ،للیالم ها، بین ادرت ا،، ها، منطقه ادرت تیاتت خارجى بحرین،

                                                                 
 س  ، ایراندانش آموخته دکتر،  لوم تیاتی دانشگاه  لامه طباطبائی، تهران *
 س)نویسنده مسئول(دانشجو، دکتر، روابط بین الملل دانشگاه  لامه طباطبائی، تهران، ایران **

 vahidsharbaty@gmail.com 

 

 

 سدانشجو، دکتر، روابط بین الملل دانشگاه  لامه طباطبائی، تهران، ایران ***
 

 



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ1311 ابستانت، 13 شماره، چهارم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسي

55 

 مقدمه

بررتى دایق تیاتت خارجى بحرین نیاز اتت که  لاوه بر مواعیت جغرافیایى، محیط برا،    

شور مورد پایش و بررتى دایق ارار گیرند لذا در ابتدا مرورى خواهی  داخلى و خارجى این ک

فرهنگى  -جمعیتى نظامى، -امنیتى تاختار مه  داخلى یعنى تاختارهاى ااتصادى، 4داشت بر 

و در نهایت تاختار تیاتى تا بتوانی  درك صحیحى از رویکردهاى این کشور در تیاتت 

تاختار شکل دهنده به تیاتت خارجى  4ویاى به خوبى گ 1خارجى به دتت آوری س شکل 

 بحرین اتتس 

 
 1شکل:

 . ساختار جمعیتى و فرهنگى: 1

ترین تاختارهاى موجود در هر کشورى تاختار جمعیتى و  یکى از مهمترین و بنیادى     

جهى در مدیریت فرهنگى حاک  بر ان کشور اتتس فرهنگ و جمعیت همانطور که نقش اابل تو

داخلى کشورها دارد، مى تواند نقش بسزایى نیز در  رصه تیاتت خارجى ایفا نمایدس در طى 

فرهنگ و ایدئولوژى ته فاکتور مهمى بوده اند که بخش اابل توجهى از مناز ات  تاریخ انسان،

  

 ساختارهای  
 سياست  
 خارجی

ارساخت    
 جمعيتی   و  
 فرهنگی

 ساختار  
 اقتصادی

 ساختار  
 سياسی

 نظامی   و  
 امنيتی
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مترین بشرى به دلیل این ته فاکتور شکل گرفته اندس در کشور بحرین ه  این  امل یکى از مه

 وامل محیطى شکل دهنده به بحران موجود در این کشور، درگیرى آل خلیفه با اکثریت 

شیعِى تحت تت  این حکومت و بتبع رویکرد اتخاذ شده توتط آنها در تیاتت خارجى منطقه 

اومیتى ه  اکنون یکى از مهمترین فاکتورهاى شکل -اى و جهانى مى باشدس تنوع فرهنگى

و یکى از مهمترین دلایل آن مهاجرپذیر بودن    بر کشور بحرین اتتدهنده به فرهنگ حاک

 57تقریبًا  2715هاى منتشر شده توتط تازمان ملل درتال  بحرین اتتس بر مبناى داده

 دهندس  درصد جمعیت این کشور را مهاجرین تشکیل مى

 : مذاهب موجود در بحرین1نمودار 

 
(www.theodora.com,2017):منبع 

ان اگرچه اکثریت جامعه بحرین را شکل مى دهند اما  ملا از هر حق و حقواى در شیعی     

درصد جمعیت تنى  37تاختار تیاتى این کشور محرومند و ادرت به طور کامل در دتتان 

رغ  رشد روزافزون  ارار داردس جمعیت شیعیان این کشور بر مبناى داده هاى مؤتسه پو  لى

درصد 1.5 هزار نفر خواهد رتید و در حدود  610به   2737مسلمانان تنى مذهب در تال 

رشد خواهد داشتساین تعداد هرچند کند اتت اما نشاندهنده  دم کاهش جمعیت شیعیان 

شیعیان در این کشور  هرچند میزان جمعیت(. www.pewforum.org,2011)باشد بحرین مى

ه انجام مى دهد، شیعیان رو به فزونى اتت اما  ملا  لى رغ  اصلاحات جزئى که ال خلیف
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همچنان از حقوق شهروندى و بسیارى از حقوق انسانى خود در این کشور محرومند و همین 

 لبنان و جبهه مقاومت که یکى از رتالتهللا مسئله تبب شده که جمهورى اتلامى ایران،حزب ا

ى از هاى خود را دفاع از حقوق مظلومین و شیعیان تحت تت  تعریف مى کند به حمایت معنو

انقلابیون شیعى بپردازد و بتبع با رژی  آل خلیفه مخالفت نماید و همین امر یکى از مهمترین 

 فاکتورهایى اتت که تبب تیاتت خارجى تقابلى آل خلیفه با بازیگران مزبور شده اتتس 

  

 ساختار اقتصادى:  .2

ت تیاتت خارجى  لاوه بر مسائل جمعیتى یکى از مهمترین تاختارهایى که براى شناخ     

بحرین باید مورد بررتى ارار گیرد تاختار ااتصادى بحرین اتتس هرچند بحرین کشور 

ثروتمندى نیست و حتى بخشى از انرژى خود را توتط  ربستان تأمین مى کند اما این کشور 

منابع طبیعى فراوانى دارد زیرا بحرین نیز همانند تایر کشورهاى منطقه خلیج فار  کشورى 

باشدس  مى ه داراى ذخایر هرچند در مقایسه با تایر کشورهاى منطقه اندك نفت و گازاتت ک

البته  لاوه بر موارد مذکور کشور بحرین داراى ذخایر مروارید و ماهى فراوانى نیز هستسبحرین 

کشور خلیج فار  اتت که نفت در آن کشف شدسااتصاد تنتى این کشور وابسته به  اولین

اما در حال حاضر بیشتر درآمد تاکنین بحرین از بانکدارى و  ى اتتکشاورزى و ماهیگیر

رغ  اهمیت بالاى صنایع گردشگرى و بانکدارى،نفت و فرآورده  گرددس  لى گردشگرى تأمین مى

دهندس تنها صنایع  صادرات و درآمد دولت این کشور را به خود اختصاص مى %67هاى نفتى 

باشندس بحرین رتبه نخست تولید این  الایشگاه بحرین مىداخلى این کشور تولید آلومینیوم و پ

نشان دهنده میزان  1-2محصول را در خاورمیانه و رتبه پنج  را در تطح جهانى دارد نمودار 

 لى رغ  تمام نقاط  باشدس مى 2716تا   2776صادرات صورت گرفته در بحرین در تالهاى 

کشور در نمودارهاى زیر به خوبى مشهود اوت ااتصادى بحرین، کاهش میزان صادرات در این 

 اتت و منابع نفتى وسسسسبحرین نیز رو به اتمام هستندس 
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 میزان صادرات بحرین: 2 نمودار

 
 
  

 2١17و   2١1٢میزان تولید نفت خام در بحرین در سالهاى : 3نمودار

 
www.tradingeconomics.com,2017 

سسسرو به کاهش اتت و از نظر ااتصادى سسسنابع نفتى وبنابراین در کشورى که از یک تو م     

هاى خارجى ترمایه گذارى و مدیریت ااتصاد داخلى  ملا  بدون بهره گیرى از ترمایه گذار،

ناممکن اتت و از توى دیگر بخش  ظیمى از مردم با تاختار حاک  مخالفند وابستگى به 
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نقلابیون مهمترین بخش تعاملات خارجى ابرادرتها و بهره گیرى از کمکهاى آنان براى ترکوب ا

هاى چالش برانگیز داخلى و  رغ  محیط را شکل مى دهدس حکومت بحرین ه  اکنون  لى

هاى تجارى را به خود جذب کرده  اى بحرین، حج  بالایى از ترمایه گذارى ها و فعالیت منطقه

ارى وضع نموده و اتتسحکومت بحرین در راتتاى جذب ترمایه اوانینى را براى شرکتهاى تج

با اتخاذ خط و مشى هایى ترمایه گذارى خارجى و مالکیت شرکتها را تسهیل نموده اتتس 

(www.heritage.org,2017 .)مهمترین شرکاى تجارى این کشور امارات  ه  اکنون نیز

بازیگرانى که نقش اابل  متحده  ربى، ربستان تعودى و ایالات متحده آمریکا هستند، همان

مهمترین شرکا، بحرین در نمودار زیر آمده ر ترکوب انقلابیون این کشور دارندس توجهى د

 اتتس

 : مهمترین شرکای بحرین4نمودار 

 

مبناى این نمودار بیشترین میزان صادرات بحرین به کشورهاى  ربستان تعودى،امارات بر      

 متحده  ربى و آمریکا و در نهایت ژاپن بوده اتتس 
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 ى: ساختار سیاس .3

تیست  تیاتى بحرین در دتت خلیفه و خانوادهى او ارار داردس پادشاه محور هر نوع      

که  «الشورا» و«النواب»تصمیمگیرى حکومتى اتت، دولت زیر نظر او اداره شده و دو مجلس 

نماینده به ترتیب به طور انتخابى و انتصابى تشکیل مىشوند؛ فااد هر نوع  47هر کدام از 

ندس این دو مجلس در تعیین نخست وزیر و تایر وزرا هیچ نقشى نداشته و اادر به ادرت مىباش

 اانونگذارى مستقل ه  نمىباشندس مجلس این کشور همانگونه که خود پادشاه ه  مى

گوید،یک مجلس مشورتى اتتس جاتتین گنگلر در یادداشتى که در اندیشکده بروکینگز منتشر 

وه بر مناز ه شکل گرفته در بین دولت و گروههاى معترض تازد بیان داشته اتت که   لا مى

تیاتى دیگر را نیز در بحرین نام برد: از دیدگاه گنگلر اولین و  توان ته مناز ه مردمى مى

و امنیت طلُب خاندان حاکمه اتتس دومین مناز ه  مهمترین مناز ه در بین ا ضاى اصلا  طلب

توافق تیاتى با دولت اتت که در این بین بین مخالفان تیاتى در زمینه  دتتیابى به 

ادیکال مىتوان به حزب الوفاق و کسانى که مصالحه با دولت را رد مى کنند و موافق اادامات ر

باشند اشاره کرد و تومین مناز ه از دیدگاه وى در بین مخالفین  یو خشونت آمیز  لیه دولت م

انى تاختار تیاتى این کشور و پریش(. www.brookings.edu,2012)تنى در جریان اتتس 

 دم انسجام در آن و تلاش دتتگاه حاکمه براى ترکوب شیعیان و کشورهاى شیعه حامى 

انقلابیون در منطقه تبب شده تا تیاتت خارجى اش بیش از پیش حول ارتباط با غرب و 

   سکشورهاى منطقه با محوریت آمریکا و  ربستان تعودى شکل گیرد

 

 نظامى و امنیتى: . ساختار و قدرت 4

بحرین از نظر نظامى و امنیتى کشورى منفعل بوده اتت و همین امر موجب نفوذِ و دخالت      

بسترى را فراه   کشورهاى خارجى در بحرین شده اتتسانفعال بحرین در بعد امنیتى و نظامى

فظ امنیت اى در این کشورس بحرین براى ح هقاى و فرامنط تاخته براى مداخله ادرتهاى منطقه

نظامى کشورى ضعیف اتت مجبور به انعقاد  -خود از آنجا که به لحاظ امنیتى و دفا ى

با آمریکا و ی پیمانهاى نظامىبا ادرتهاى بزرگ شده اتت که از مهمترین آنها پیمان نظام

توتط  1735به این کشور اتتس این پایگاه در تال  1701ا طاى پایگاه نظامى الجفیر در تال 

در اختیار آمریکا ارار گرفت)دفتر  1701ها احداث شد و پس از خروج آنها در تال  یانگلیس

یکى دیگر از پایگاههاى نطامى مه  در این کشور (س 27: 1311، مطالعات تیاتى و بین المللى
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افتتا  گردیدس به نظر  2715پایگاه دریایى دائمى این کشور در خاك بحرین اتت که در تال 

ه دلیل بحران مشرو یتى که داشته با انعقاد این پیمانها  لاوه بر بالا بردن مىرتد آل خلیفه ب

ادرت دفا ى و امنیتى خود در صدد کسب مشرو یت خارجى بهویژه از توى ادرتهاى بزرگ 

جهانى نظیر آمریکا بوده اتتس با توجه به این موارد در صورت  دم حمایت نظامى این ادرتها از 

 توان مبارزه با معترضین و ترکوب ایامهاى شیعیان را نخواهد داشتبحرین جکومت این کشور 

در ادامه نقشه اى آورده شده که پایگاههاى نظامى بحرین و همینطور پایگاههاى نیروى      

 دریایى آمریکا در این کشور کاملا مشهود اتتس 
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 بازیگران مؤثر در سیاست خارجى بحرین 

 
 2شکل 

 بازیگران خارجى:  

آنچه از نظرها دور نیست اهمیت حمایت ادرتهاى بین المللى از این رژی  خودکامه در      

باشدس با توجه  راتتاى ممانعت از فروپاشى آن و جلوگیرى از ادرت گرفتن اکثریت شیعى مى

هاى بین المللى در حفظ این رژی ،یکى از مهمترین اادامات دولت بحرین در  به اهمیت حمایت

ع ا تراضات و ایامهاى شیعیان و تایر معترضین بر  لیه اادامات غاصبانه این رژی  ابتداى شرو

اى بودس اهمیت  اى و فرامنطقه خواهى و شکلدهى به اتحادهایى با ادرتهاى منطقه اادام به کمک

محیطى در پایدارى رژی  خودکامه بحرین تا بدان  دهى به اتحادهاى خارجى و نقش  وامل شکل

هاى خودکامه و تلاطین  دارد که دلیل پایدارى رژی  شکده بروکینگز بیان مىجاتت که اندی

اى اتت که با  جهان  رب وابستگى فرهنگى بین تلاطین و مردم نیست بلکه اتحادهاى تیاتى

اند که در زمان بحران از آنها حمایت خواهند نمودس به  متحدین خارجى و داخلى خود تاخته

اطر و امارات متحده  کویت، اتت در کشورهاى  ربستان تعودى، لاوه این اندیشکده معتقد 
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 ربى و  مان به شکل مستقی  و در کشورهاى اردن و بحرین به شکل غیر مستقی  هر دو  امل 

و در  تازى متأثر از نفت هستند و نفت به  نوان  املى تسهیل کننده اتحادتازى و دولت

 اتت این اتحادها تعریف شده ى بهده برخى موارد به  نوان اصلى ترین  امل شکل
(www.brookings.edu,2013 .) 

دکتر مصدق پور رئیس رادیو بحرین در پاتخ به توال مربوط به مهمترین بازیگران دخیل      

در انقلاب بحرین بیان داشتند رژی  آل خلیفه در بحرین  بدلیل طفره رفتن از اصلاحات تیاتى  

؛ تنى ها ى از جامعه بحرینى ا   از شیعیانگسترده ابراى پاتخ به مطالبات طیف هاى 

؛ به همین جهت این رژی  امروز در تقابل با اراده با بحران مشرو یت روبرو شده اتت وتکولارها

 ادامه حیات خودبه اوه اهریه متوتل شده و ملى ایستاده اتتس براى این رژی  آل خلیفه امروز 

ه اى و در ، گسترش دامنه اختلافات فراتقدینالع وامع مخالفین و من را در ترکوب و

، اى و بین المللى بویژه امریکا تبلیغاتى ادرت هاى منطقه ، نظامى وحمایتهاى تیاتى، مالى

  سکند انگلستان ، ربستان وحتى رژی  اشغالگر اد  ، جستجو مى

 به ز   ایشان دو تئورى تبیین گر مداخلات ادرت هاى بزرگ در بحرین هستند: 

 ”س مقاومت وتغییر”وتئورى ” توافق ومشارکت”ى تئور

 ”:  توافق ومشارکت”تئورى 

اتت و کاملاً  طرفداران این نظریه معتقدند که بحرین یک کشور کوچک با جمعیت ک      

س از لحاظ تاریخى همواره تحت تاثیر تیاتت هاى کشورهاى خارجى، به ویژه مستقل نیست

ن کشور ک  مساحت از طرفى حیاط خلوت  ربستان کشورهاى غربى بوده، که در وااع ای

تعودى، از طرفى دیگر پایگاه ناوگان پنج  دریایى امریکا اتت بهمین خاطر این جزیره کوچک 

باشد س از آنجا که  ربستان تعودى و ایالات متحده هردو اجازه  از حاکمیت کامل برخوردار نمى

کانات واابلیت هاى مالى و نظامى خود را تغییرات بنیادین در بحرین را نمىدهند وتمامى ام

توافق ”صرف جلوگیرى از بوجود آمدن این تغییرات مى کنند ؛ بنابراین، راه حل بحران بحرین 

که در مورد بحرین انجام مى ” بین المللى اى و و مشارکت ایران در مشورت ها واادامات منطقه

غییرات تواند ت یتقدند که این راه حل نمین حال معگیرد، خواهد بودس طرفداران نظریه فوق در  

 شیعه در بحرین را بهبود بخشد تواند بطور نسبى وضعیت شهروندان یبنیادین ایجاد کند، اما م

 (س176: 1376، مصدق پور)
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 ”: تغییر مقاومت و” تئورى 

ن  قیده ، پیروانان این نظریه بر اینظریه اول را رد مى کند ”مقاومة وتغییر”نظریة یاتئورى      

اند که  ربستان تعودى و امریکا ادرت و توانایى براى مدیریت بحران هاى منطقه را ندارندس 

هاى خودرا در این  همانطور که پیشتر بود،  ربستان تعودى ضعیف شده و امریکا اتتراتژى

 ناامیدى آمریکا در منطقه تغییر داده اتتس طرفداران این نظریه بر این  قیده اند که یأ  و

مناطقى مانند توریه،  راق، افغانستان و ناکامى  ربستان در کشورهایى مانند لبنان و توریه 

اى و بین المللى  ضعف توانایى هاى ریاض و واشنگتن براى تحت تاثیر ارار دادن شرایط منطقه

ت، دهدس بنابراین، مقاومت مردم بحرین و ادامه ا تراضات و اصرار آنها بر تغییر ادر را نشان مى

را به دتت آورد و موفقیت را ثبت کند،  اما بشرط اینکه انقلابیون  تواند نتایج مهمى مى

بحرینى باید از گسترش خشونت و افراط گرایى جلوگیرى کند و همچنان به مقاومت وفعالیت 

وبرنامه ریزى هاى خود ادامه دهند تا در آینده به نتیجه مطلوب برتندس حامیان این نظریه 

اى  منطقه نگراهاى بازی که انقلابیون بحرین اگر راه به جلو حرکت کنند، توانایى کنند مى اتتدلال

 (س 176: 1376، مصدق پوریابد)و بین المللى حامى آل خلیفه وآل تعود بسیار کاهش مى 

توان  بحرین مى به طور کلى در رابطه با بازیگران خارجى دخیل در جنبش بیدارى اتلامى     

ایران و  ربستان تعودى  آمریکا، انگلستان، زیگر اصلى یعنى امارات متحده  ربى،به چندین با

در بحرین نقش بسزایى در  گیرى انقلاب بیدارى اتلامى وسسس اشاره کرد که هریک بعد از شکل

 اادامات صورت گرفته توتط این جنبش ایفا نمودندس  

 آمریکا:  س1

جلب توجه تمامى ادرتهاى بزرگ جهانى از  مواعیت ژئوپلیتیک بحرین  املى اتت که تبب   

هایى در کشورهاى  جمله آمریکا به این کشور شده اتتس حضور آمریکا در منطقه و ایجاد پایگاه

منطقه تلاشى اتت در راتتاى حفظ منافع اتتراتژیک بلند مدت این کشورس از دیدگاه محققان 

تواند براى ی الات متحده اتت زیرا مبروکینگز ثبات رژیمهاى خودکامه  ربى خبر خوبى براى ای

در بر  دیپلماتیک و نظامى ،تیاتى هاى اطلا اتى، ایالات متحده آمریکا منافع بسیارى در زمینه

داشته باشدس پادشاه بحرین وابستگى  میقى به آمریکا دارد و روابط نه چندان پنهانى با رژی  

شدت وابستگى  نشانة نج  آمریکا در منامهپ حضور فرماندهى ناوگان نمایدس صهیونیستى برارار مى

تواند  آل خلیفه به آمریکا اتتس به ز   آنها مهمترین ااداماتى که ایالات متحده در بحرین مى

تلاش در راتتاى تشویق دولت بحرین به توجه به تقاضاهاى  انجام دهد حمایت از ولیعهد،
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هاى لازم به بحرین به  ائه مشاورهمخالفان و تشویق کشورهاى شوراى همکارى خلیج فار  به ار

لازم به ذکر اتت که  (.www.brookings.edu,2013) نوان شریک مه  آنها در منطقه اتت 

ترامپ در دیدار خود با ملک حمد  تاکید کرد که در دوره وى روابط دو کشور شاهد تنش 

فهرتت تروریس  نخواهد بودس در دوره ترامپ، براى اولین بار دو نفر از معترضان شیعى در 

وزارت خارجه آمریکا ارار گرفتند؛ تعلیق فروش جنگنده هاى پیشرفته که در دوره اوباما انجام 

شده بود توتط دولت ترامپ لغو گردیدس نگاه ترامپ به ا تراضات در بحرین با اوباما بسیار 

 متفاوت اتتس 

بحران تیاتى بااى خواهد از دیدگاه اندیشکده بروکینگز بحرین براى مدتى در وضعیت        

ماند و تهدیدى که براى آمریکا وجود دارد مربوط اتت به پایگاه دریایى این کشور و بنابراین 

آمریکا ناگزیر اتت انتقال پایگاه خود را در دتتور کار ارار دهدس یک راهکار دیگر براى ایالات 

تت و آمریکا باید به متحده ترغیب آل خلیفه به شکلدهى به یک تازش در محافل تیاتى ا

کشور بحرین اولتیماتوم دهد که در صورت ادامه روند کنونى به حضور نظامى خود در منطقه 

پایان خواهد داد تا بدین وتیله حکومت بحرین را ترغیب به هرچه زودتر حل و فصل نمودن 

ران در رابطه با مداخله ایالات متحده در بح(. www.brookings.edu,2013)بحران نماید 

هاى آمریکایى معتقد به لزوم ایجاد تغییر در  بحرین لازم به ذکر اتت که بسیارى از اندیشکده

گیرى یک دومینوى انقلابى را  کشورهاى منطقه خلیج فار  بودند اما هیچ یک از آنها شکل

 پیشبینى نمى کردندس 

 س انگلستان: 2     

ت اتتعمارى بلامنازع  در منطقه بود تلاش کرد در ابتداى ارن نوزده ، بریتانیا که تنها ادر     

هند به دزدى دریایى در خلیج فار  پایان دهد تا  امنیت راه هاى تجارت دریایى شرکت 

جزیره بحرین به دتت خاندان آل خلیفه افتاد که  1013، از تال شراى  را تامین کندس در وااع

تحت الحمایه انگلیس ارار  1701ا تال از ا راب شبه جزیره  ربستان بودند و از ارن نوزده  ت

داشتندس در این دوره شاهد دخالت انگلیس در امور داخلى بحرین بودی  و محمد بن خلیفه 

ها امضا کرد که به موجب آن در مقابل دفاع انگلیس از ی حاک  وات بحرین اراردادى با انگلیس

و آماده تازى نیروهاى نظامى محمد بن خلیفه دتت از تجهیز  بحرین در برابر هرگونه تجاوز،

که شیوخ و ابایل اطر بر آل خلفیه شوریدند و محمد آنها را ترکوب  خود بردارد، اما هنگامى

ها بهانه آوردند که محمد معاهده موجود را نقض کرد و به این ترتیب انگلیس  کرد، انگلیسى
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، پدر ”ان آل خلیفه یسى خلیفة بن تلم”خواتتار برکنارى محمد و روى کار آوردن بردارش 

پادشاه کنونى بحرین به جاى وى شد که با موافقت  یسى مواجه شد و این ترآغاز اختلاف 

میان برادران شدس بریتانیا در تاخت کنونى منطقه خاورمیانه نقش اصلى را ایفا کرده اتت که 

ین تاخت اغلب کشورهاى  ربى نیز نتیجه تیاتت هاى بریتانیا اتت که بحرین از جمله ا

از منطقه خاورمیانه خارج شده اتت  1707کشورها محسوب مى شودس انگلستان از اوایل دهه 

اما با حفظ وابستگى حکام  رب به حمایت انگلیس، تلاش کرد منافع خود را از طریق این حکام 

تامین کندسبحرین از جمله کشورهایى اتت که نفوذ در آن براى انگلیس از اهمیت زیادى 

ت زیرا کشور امروز بحرین و به ادرت رتیدن آل خلیفه در آن نتیجه تیاتت هاى برخوردار ات

 انگلیس اتتس 

، تحولات این کشور به دلیل 2711در طى تال هاى پس از آغاز ایام انقلابى بحرین در      

المللى  اى و ادرتهاى بین اهمیت اتتراتژیک آندر منطقه، همواره تحت تاثیر بازیگران منطقه

تتس در این میان انگلیس نیز بهدلیل نفوذ تاریخى خود در بحرین و روابط ویژه پادشاهى بوده ا

این کشور با آل خلیفه همواره با هرگونه تغییر و تحولدر تاختار تیاتى و ادرت بحرین مخالف 

بوده اتت، بویژه آنکه هرگونه تغییرات احتمالى در بحرین، اابلیتسرایت به دیگر متحد 

یعنى  ربستان را نیز داردس بر همین اتا  نیز انگلیس در طى تال هاى پساز  منطقهاى لندن

همواره تعى داشته اتت با حمایت از آل خلیفه در ترکوب مخالفان، مانع از تقوط آل  2711

چنانکه مقامات انگلیس به رغ  محالفت افکار  مومى و نهادهاى حقوق بشرى این  خلیفه شود،

لف، اادام به فروش تسلیحات نظامى از جمله تجهیزات نظامى ضد مختی کشور در مقاطع زمان

شورش کرده اتتس  لاوه براین، لندنهمواره تعى داشته اتت تا با ااداماتى همچون برگزارى 

مسابقات فرمول یک در بحرین، گسترش مناتبات و روابط دیپلماتیک و میزبانى از مقامات آل 

 ادى تازى شرایط در این کشور کمک نموده و به خلیفه به بهانه هاى مختلف، به نمایش 

نحوى براى آل خلیفه مشرو یت تازى نمایدس همچنانکه اخیرا نیز این کشور به د وت از پادشاه 

بحرین و پسرش براى شرکت در مسابقات اتبسوارى لندن اادام کردس اما ورود پادشاه بحرین به 

مقی  انگلیس مواجه شدس چنانکه منابع لندن به شدت با مخالفت جمعى از فعالان بحرینى 

بحرینى گزارش دادند که معترضان به این تفر، تجمع ا تراضآمیز برگزار کرده و با حمل 

ا تراض  «حمد یک مجرم اتت و نه یک مهمان ویژه»پلاکاردى بزرگ که روى آن نوشته بود 

ردم این کشور ا لام خود را به تیاتتهاى انگلیس در حمایت از نظام بحرین در ترکوب ایام م
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نمودندس در همین راتتا یک فیل  ویدیویى نیز نشان مى دهد که فعالان حقواى در میان 

پادشاه بحرین و فرزندش ناصر « حمد بن  یسى ال خلیفه»توارى که تماشاچیان مسابقه اتب 

از دیکتاتور  انگلیس حمایت» را در دتت داشتند که در آن  بارتحضور داشت، پلاکاردى 

س البته این ا تراضات نه تنها از توى مقامات لندن مورد توجه ارار «حرین را متواف کندب

نگرفت، بلکه به شدن با آن برخورد شده و تعدادى از مخالفان نیز توتط پلیس انگلیس دتتگیر 

هاى مردمى در حالى طى تال هاى گذشته  شدندس حمایت انگلیس از آل خلیفه به رغ  مخالفت

اتت که مقامات لندن، بارها در تایر موضو ات منطقه و جهان از جمله در توریه صورت گرفته 

خود را مد ى حقوق بشر نشان داده و به ظاهر خواتتار حمایت از حق و حقوق مردم شده اند، 

موضو ى که در تعارض کامل با تیاتت هاى این کشور در بحرین اتت که نشان از رویکرد 

در ابال تحولات کشورهاى منطقه  اردس بنابراین رویکردهاى انگلیسدوگانه لندن به حقوق بشر د

و موضو ات حقوق بشرى را باید برمبناى منافع این کشور در حوزه هاى مختلف مورد توجه 

ارار دادس همچنانکه در مساله بحرین، حمایت هاى این کشور از آل خلیفه تا حد زیادى به نفوذ 

 چنانکه بحرین به  نوان یک مرکز مالى مه  براى انگلیسى تاریخى لندن در بحرین برمى گرددس

خلیفه و انگلیس بر اتا  گذشته تاریخى و  ها به شمار مى رودس همچنین روابط تنگاتنگ آل

 نفوذ تاریخى انگلیس در تاختار حکومتى بحرین شکل گرفته اتت و بنابر تیاتتهاى انگلیس

آید به صورتى که لندن در ی لندن به حساب میفه از همپیمانان خل در منطقه خاورمیانه، آل

بحرین و اتتقلال آن همیشه حمایت خود را از خاندن حاک  در  گیرى گستره تاریخى شکل

خلیفه در گذر  را در برخورد در معترضان آل بحرین ابراز داشته اتت و به نو ى نقش حامى

 تاریخى ایفا کرده اتتس 

 نتقادات وتیع  بسیارى از تازمان هاى حقواى وبا وجود محکومیت هاى گسترده و ا     

اى و بین المللى  لیه رژی  آل خلیفه، که از خشونت براى ترکوب مردم بحرین  انسانى منطقه

اتتفاده مى کند، دولت انگلیس به انعقاد معاملات تنگین فروش انواع مختلف تلا  و جنگ 

، انگلیس پایگاه دریایى خود را 1375ماه ابزارهاى مدرن ویژه ترکوب به بحرین ادامه دادس آبان 

در بحرین افتتا  کرد تا آنرا به دومین مرکز  ملیات براى نیروى دریایى تلطنتى این کشور 

نیروى  677پس از پایگاه پورتسموث، در جنوب انگلیس تبدیل کندس این پایگاه دریایى با حدود 

کنند، بر  زنى مى هاى منطقه گشتهاى جنگى را که در آب نظامى، وظیفة پشتیبانى از کشتى

فار  در   هده داردس پایگاه دریایى انگلیس در بحرین اولین مقر نظامى انگلیس در منطقة خلیج
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تال اخیر اتتس دولت بحرین اکنون در حالى میزبان نیروى دریایى انگلیس شد که میزبان  47

ریایى انگلیس توتط دولت بحرین بزرگترین ناوگان دریایى آمریکا نیز اتتس میزبانى از پایگاه د

ادرت کافى نمى داند و از  به معناى این اتت که آل خلیفه حمایت آمریکا را براى بقاى خود در

 نوان یک  توى دیگر نگران این اتت که حمایت هاى آمریکا کاهش یابدسانگلیس بحرین را به

اى چندین دهه تلاش کرده بیند و بهمین خاطر بر شریک اتتراتژیک و تاریخى در خاورمیانه می

از رژیمآل خلیفه حمایت کند و انواع تلا  هاى ضد شورش را در اختیار آن ارارداده تا بتواند به 

ناظران بر این باورند که مقامات آل خلیفه موفق شدند تکوت بریتانیا  سدهد حاکمیت خود ادامه

شوند را با بستن اراردادها  صلح آمیز در بحرین مرتکب مى در مورد جنایاتى که  لیه معترضان

واگذارى امور امنیتى به  هاى امنیتى و تنگین خرید اتلحه از یک طرف وانعقاد توافقنامه

 انگلیس از دهه نود میلادى از طرف دیگر، خریدارى کنندس 

 لت وااعى حمایت کشورهاى غربى از جمله انگلستان از رژی  آل خلیفه این اتت که این      

وزیر انگلیس در اولین تفر خود به منطقه، وارد  خودشان هستندس نخست منافع کشورها دنبال

کندس پیام  شود و در اجلا  تران شوراى همکارى خلیج فار  در منامه شرکت مىی بحرین م

روشن حضور او در منطقه، جبران کمبودهاى ااتصادى خودشان اتتس وى با حضور در بحرین و 

کنی  و شما ه  ی هدفش این بود که ا لام کند ما از شما دفاع م هراتانه، بیان اظهارات ایران

هاى نظامى و تقویت حضور نظامى انگلیس در منطقه کمک کنیدس تفر  باید به ایجاد پایگاه

وزیر انگلیس به هدف بازاریابى و تقویت ااتصاد این کشور و جبران زیانهاى ناشى از  نخست

بینند که در حال ضرر کردن هستند و لذا ی تتس آنان مجدایى از اتحادیه اروپا صورت گرفته ا

 سدرصدد جبران کمبودهاى خود از طریق فروش تلا  و تقویت حضور خود در منطقه برآمدهاند

توان بیان داشت که  لىرغ  تمامى این ا تراضات صورت گرفته روابط  به طور کلى مى     

دویستمین تالگرد  2716اى  میق اتت که آنها در تال  انگلستان و پادشاه بحرین به اندازه

روابط  میق و صمیمانه خود را جشن گرفتندس این دو کشور منافع و مشترکات بسیارى دارند 

که این مسئله زمینه را براى روابط  میقتر و شکلدهى به شراکت بلندمدت هموار مى تازدس نه 

لیج فار  بسترهاى بسیار مناتبى براى تنها بحرین بلکه تایر کشورهاى شوراى همکارى خ

ترمایه گذارى انگلستان در فضاى پسابرگزیت هستندس روابط دوجانبه بحرین و انگلستان ه  

بینند و در  اى اتت که بسیارى از مردم بحرین انگلستان را خانه دوم خود مى اکنون به گونه

هستند به طورى که از هر بحرینى در دانشگاههاى انگلستان مشغول به تحصیل  14777حدود 
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نفر در انگلستان در  خوانده اتتس  لاوه بر اینها حضور نیروى دریایى و  1نفر بحرینى  577

تسلیحات دریایى انگلستان در داخل و خارج از بحرین یکى دیگر از  لائ  روابط  میق آل 

أمین کنندگان خلیفه و انگلستان اتت و این دولت انگلستان را به  نوان یکى از مهمترین ت

بیند و از طرف دیگر انگلستان نیز در راتتاى حفظ امنیت خود و ممانعت از  امنیت خود مى

اش با حکام منطقه به هیچ وجه موافق فروپاشى  کاهش تطح مبادلات تسلیحاتى و ااتصادى

هاى کنونى و روى کار آوردن رژی  شیعى موافق با ایران و مخالف با غرب نیستس این دو  رژی 

 ,www.theworldfolio.com )روابط خود در آینده هستند تعمیق اکنون نیز به دنبال کشور ه 

بالایى که این کشور در آل  با توجه به تطح روابط دوجانبه انگلستان و بحرین و نفوذ (2017

 توان اذ ان داشت که یکى از مهمترین بازیگران نقش آفرین در ترکوب خلیفه دارد مى

  در بحرین انگلستان و اادامات کارشکنانه این دولت اتتس  بیدارى اتلامى معترضان و جنبش

 شوراى همکارى خلیج فار :  س3

شوراى همکارى خلیج فار  نیز تالهاتت که مواضع و رویکردش در مقابل جمهورى      

کاملا روشن اتتس با آغاز ا تراضات در بحرین و حضور شیعیان  اتلامى ایران و آل خلیفه

راتتاى براندازى یک دیکتاتورى در منطقه نگرانى در  در این ا تراضات و تلاش آنها دربحرینى 

ها در بین ی یافتس این نگرانافزایش  رهبران ا ضاى شوراى همکارى خلیج فار  به شدت

ا ضاى شوراى همکارى خلیج فار  در مقامات تعودى به دلیل تکونت شیعیان در شرق این 

بسیار بیشتر اتت زیرا  ربستان همواره از شورش شیعیان تاکن کشور و در مجاورت بحرین 

کندس ی منطقه اطیف به شدت بی  دارد و هرگونه حرکتى را در این منطقه به شدت ترکوب م

شوراى همکارى خلیج فار  در اجلا  خود، از خاندان آل خلیفه حمایت کرد و در چهارچوب 

مجوز ا زام نیرو به بحرین جهت ترکوب  توافق امنیتى این شورا و نیروهاى تپر جزیره،

معترضین را صادر کردس در این راتتا نیروهاى امنیتى از  ربستان تعودى و امارات  ربى متحده 

به بحرین ا زام و در ترکوب مردم در کنار نیروهاى بحرینى شرکت کردندس در  ین حال 

کوب شیعیان بحرین منتشر هایى مبنى بر توافق محرمانه آل خلیفه و آل تعود در تر گزارش

شده اتتس براتا  این توافق آل خلیفه در ابال حفظ حکومت از توى دولت تعودى، 

ین دولت ا طا کرده اتت که از جمله آنها تغییر تاختار جمعیتى بحرین ارا به  امتیازات مهمى

با ا طاى تابعیت به مهاجرین تعودى، مشورت با پادشاه تعودى در خصوص اراردادهاى 

ها  در خاك بحرین و نظارت تعودىی یاتى و امنیتى خارجى، اجازه تاخت پایگاههاى نظامت
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بر دتتگاه اطلا ات و امنیت و فعالیت  وزارت کشور این کشور اتتس شوراى همکارى خلیج 

یران را به مداخله در امور بحرین مته  نموده و آن اهاى اخیر  خود  فار  همچنین در نشست

اى که در جهت ابزارى و غیربومى نشان دادن ا تراضات مردم  تس مسئلهرا محکوم کرده ات

 (س  13: 1371گیردس )اتدى، ی بحرین صورت م

اى و ژئوپلیتیک بر این باور اتت که  دم  هاى منطقه جمال خاشغچى با تمرکز بر دینامیک     

 بحرین نمىگرى یکى از دلایل اصلى اتت که دولت  وجود مداخلات خارجى مناتب و میانجى

تواند به یک فه  مشترك با مخالفان برتدس وى تأکید بسیارى بر نقش  ربستان تعودى با 

از  اى و روابط تاریخى اش با اجتما ات تنى و شیعه در بحرین داردس توجه به جایگاه منطقه

امارات متحده  ربى و  ربستان تعودى  دیدگاه وى کشورهاى همسایه بحرین همچون کویت،

موافق حفظ وضع موجود در بحرین هستند و از تبدیل شدن بحرین به یک تلطنت به شدت 

مشروطه ممانعت مى نمایندس وى کشورهاى شوراى همکارى خلیج فار  را خانواده اى توصیف 

 شمردی م هستند و پروژه الاتحاد الخلیجى را یک پروژه وااعى بر مى کند که حامى یکدیگر

(www.brookings.edu,2012.) راى همکارى خلیج فار  از هر حربهاى براى ترکوب شو

ایام شیعیان بحرین بهره برد و حتى از رتانه ها بهعنوان ابزارى در راتتاى ترکوب معترضین 

اى شوراى همکارى  رتانه ها و تازمانهاى اى و تبلیغاتى شبکه اتتفاده کردس در  رصه رتانه

یره در راتتاى اهداف و طرحهاى تیاتى خلیج فار  بهخصوص دو شبکه اصلى العربیه و الجز

خصوص بر  این شورا تعى کردند تا تصویر خاص خود را از تحولات بحرین ارائه دهند که به

وابسته نشان دادن ا تراضات به خارج و مداخله جمهورى اتلامى ایران و همچنین شیعى و 

 2711که بعد از تحولات فراهاى مطر  کردن ا تراضات متمرکز بودسکه البته لازم به ذکر اتت 

 آل خلیفه همواره نسیت به رویکرد الجزیره نسبت به تحولات بحرین ا تراض داشته اتتس 

  ربستان:  س4

تمام تلاش  ربستان با توجه به اولویتهاى تیاتت خارجى این کشور در رهبرى جهان  رب      

اابل اتکا در  حفظ هارمونى و حفظ پیشتازى خود در صادرات نفت همواره معطوف به

(س با توجه با 1377 رب و غرب بوده اتت )مظاهرى، تیاتتهاى تعارض آمیزش در ابال جهان

ها بیشتر  این تفاتیر بحرین براى  ربستان به  نوان فضاى حیاتى مطر  اتت، بنابراین تعودى

بحرین  نفوذ بر حکام اند و از این طریق خواهان ا مال از نظر ااتصادى با بحرین همکارى کرده

بودند که تا حدود زیادى نیز موفق  مل کرده اتتس مثلاً با کاهش یافتن ذخایر نفتى  
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هزار بشکه نفت به بحرین پیوند دوتتى همراه با نفوذ 177بحرین، ربستان با ا طاى روزانه 

( و در همین راتتا پس از 1311:145حفظ کرده اتت )بحرانى، گسترده خود را در بحرین

هزار بشکه  377هاى نفت ابوتعفه روزانه  بحرین،  ربستان از چاه 1774ران فروکش کردن بح

هزار بشکه از آنها را به بحرین ارتال مى کندس  لاوه بر   157نفت اتتخراج مى کند که روزانه

با بحرین اادام نمودهاندس براى مثال در  ها در موارد متعدد به همکارى نظامى این تعودى

کوپترهاى  ،  ربستان با ارتال نیروهاى نظامى و هلى1775دتامبر  هاى داخلى ماه درگیرى

(س 1311:145خود به داخل کشور بحرین، حمایت خود را از این کشور ا لام داشت )بحرانى،

همچنین نیروهاى  ربستانى براى ترکوب جنبش بیدارى ملت بحرین وارد این کشور شدندس در 

هاى  یور بحرین را زیر توال برده و موجبات نارضایتاین اادام  ربستان حاکمیت و اتتقلال کش

گسترده ملت بحرین را فراه  نمودندس نظام بین المللى تلطه نیز در این مسیر همراه با 

نماید و به نو ى ترکوب شیعیان بحرین را از طریق  ربستان تعودى   ربستان  مل مى

 یت مردم آن را شیعیان تشکیل مىتازدس ماهیت تحولات بحرین به دلیل آنکه اکثر  ملیاتى مى

دهند، با دیگر کشورهاى  ربى متفاوت اتتس به همین دلیل بود که  ربستان تعودى به نیابت 

به درون کشور خود،  از نظام تلطه و براى  جلوگیرى از ورود موج پرادرت بیدراى اتلامى

ب شدید  مخالفان  بحرین را اشغال کرد و با نقض صریح تمامى اوانین بین المللى به ترکو

خاندان آل خلیفه پرداختس تربازان تعودى و امارات متحده، در بحرین مانند یکى از اتتانهاى 

کشور خود مداخله کردند و آمریکا نیز طراحى ترکوب  مخالفان را در بحرین انجام مىدادس 

ا ادلانه دولت بحرین با حمایت نظامیان تعودى پس از دتتگیرى گسترده مخالفان و محاکمه ن

آنها، صدها مسجد و حسینیه را آتش زده و تخریب کردندس یکى از  نویسندگان غربى در باره 

تحولات بحرین مى نویسد: اگر حوادث میدان التحریر ااهره را نماد وااعى خاورمیانه جدید 

زگشت بدانی ، تخریب میدان لوء لوء را باید نماد تلاش  ربستان براى تواف انقلابهاى  ربى و با

به دوره ابل از این ایامها دانستس همین نویسنده در ادامه مى افزاید: ورود تانک هاى  ربستان 

تعودى به بحرین، حاوى این پیام از طرف ریاض بود که  این کشور براى مقابله با  تغییرات 

  اتتسنظامی  ادرت در خاورمیانه آماده هرنوع دخالتى از دیپلماتى نرم  تا مداخله تمام  یار

  (www.foreignaffairs.com,2015) 
 توان دلایل اهمیت بحرین را براى  ربستان در چند مورد زیر خلاصه نمود:  ی به طور کلى م     

 باشدس ی شده اتت بحرین می تنها کشور خلیج فار  که درگیر جنبشهاى بیدارى اتلام س1
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از حاکمیت فعلى این کشور منجر شده انعقاد پیمان امنیتى با بحرین که به حمایت  ربستان  س2

 اتتس  

االیت شیعه  ربستان که تاکن مناطق نفت خیز این کشور هستند و در همجوارى بحرین  س3

تواند امنیت ملى و یکپارچگى این کشور را  انقلاب بحرین به  ربستان مى ارار دارند و تسرى

 ن به نفع ایران منجر گرددس شیعیان به تغییر تواز گیرى مخدوش تازد و از طرفى با ادرت

 س امارات متحده  ربى: 5

یکى دیگر از ا ضاى مه  شوراى همکارى خلیج فار  که نقش بسزایى در تحولات داخلى      

بحرین دارد و به نو ى یکى از مهمترین بازیگران خارجى دخیل در این ا تراضات اتت کشور 

ایر کشورهاى شوراى همکارى خلیج فار  باشدس این کشور همسو با تی امارات متحده  ربى م

به خاك بحرین در راتتاى ترکوب می در ابتداى ا تراضات اادام به فرتتادن نیروى نظا

این کشور نمودس امارات نیز همچون دیگر کشورهاى شورا داراى  می درخیزش بیدارى اتلا

ود و تسرى این باشد و همچون تایر این کشورها از بر ه  خوردن ثبات خی االیت شیعیان م

خیزشها به داخل مرزهایش بی  دارد لذا در راتتاى ترکوب ایام بخرین از هیچ تلاشى فروگذار 

می نکرد و همواره به  نوان یکى از مهمترین بازیگران خارجى مؤثر در ایام بحرین شناتى 

 شودس 

 ایران:  س6

ایى در انقلاب بحرین داشته اى که نقش بسز به طور کلى یکى دیگر از بازیگران مه  منطقه     

اتت جمهورى اتلامى ایران اتتساولین و مهمترین تأثیر ایران در این انقلاب به بازتاب انقلاب 

اتلامى ایران در کشورهاى منطقه و بتبع الهام بخشى در انقلابیون این کشورها بوده اتتس در 

توان به صحبتهاى دو نفر از  میرابطه با الهام بخشى انقلاب جمهورى اتلامى ایران در منطقه 

افراد شاخص انقلاب بحرین اشاره کردس شیخ محمد خجسته نماینده شیخ  لى تلمان در ایران 

به رهبرى امام می در پاتخ به تأثیرات انقلاب ایران به ملت بحرین بیان داشت: انقلاب اتلا

ن گذاشت و به تمام بلکه بر تمام جهامی خمینى)ره( تأثیر شگرفى نه تنها بر کشورهاى اتلا

مستضعفان جهان آموخت که اگر مستضعفان روى زمین اراده کنند که حقوق خود را به دتت 

اى پیشروى آنها اتت)مصاحبه با شیخ  آورند، انقلاب امام خمینى)ره( به  نوان نمونه زنده

الدااق نیز در پاتخ به همین تؤال تأکید کرد: هللا شیخ  بدا(س 27/4/1374 محمد خجسته،

نقلاب اتلامى ایران انقلابى براى همه مستضعفان بر ضد مستکبران جهان اتت، لذا تنها محدود ا
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به مرزهاى ایران نشده و تایر مناطق جهان را نیز در بر گرفته اتتس مردم بحرین نیز تحت 

 تأثیر فراوان این انقلاب ارار گرفتند به طورى که در اوایل پیروزى آن، تظاهرات زیادى در تأیید

ک پیروزى انقلاب در مناطق مختلف بحرین برپا شد و هیئتى از  لماى بزرگ بحرین براى تبری

)اد انقلاب خدمت امام خمینى
 

شرفیاب شدندس آن روزها، روزهاى تراتر حماته و اظهار  تره(

 انقلاب و مردم ایران توتط مردم بحرین بودس  تأیید و همراهى با

ایران در انقلاب بحرین و تایر کشورهاى  ربى منطقه جمهورى   لاوه بر الهام بخشى انقلاب     

ابتداى ایام از از بازیگران اصلى تحولات بحرین جمهورى اتلامى اتت که یکی اتلامى ایران 

گرانة  ها و اادامات ترکوب با محکومیت خشونت مردمى مسلمانان و بویژه شیعیان بحرین

ترکوب مردم شد سراهبرد  پایان دادن به خاندان آل خلیفه و  ربستان تعودى خواتتار

جمهورى اتلامى، راهبرد حمایت و هدایت تحولات در جهت ارتقاء جایگاه شیعیان در تاختار 

گیرىهاى صریح و شفاف  تیاتى و ااتصادى در چارچوب حقوق شهروندى مى سباشد موضع

ثیرگذارى اابل جمهورى اتلامى ایران در ابایل بحرین و حمایت از مردم مظلوم بحرین تأ

توجهى بر تحولات آن کشور داشته اتتس لازم به ذکر اتت که حاکمیت اکثریت شیعى در 

می کشور بحرین مسلمًا منافع بیشمارى را براى جمهورى اتلامى ایران در بر خواهد داشت و 

تواند حتى به تغییر موازنه در منطقه منجر گردد و این مسئله زنگ خطرى اتت براى ادرتهاى 

اى همچون انگلستان و آمریکاسبر  اى بالاخص  ربستان تعودى و ادرتهاى فرامنطقه نطقهم

اى جمهورى اتلامى ایران همواره راهبرد حمایتى را  اى و فرامنطقه خلاف اکثر ادرتهاى منطقه

در بحرین اتخاذ نموده اتت و تیاتت این کشور بر آن اتت که با حمایت از فعالین جنبش 

تواند  لاوه بر آنکه از ترکوب شیعیان در این کشور ممانعت ورزد می بحرین  درمی بیدارى اتلا

راتتاى دتتیابى آنها به حقوق تضعیف شده اشان بردارد س به ز   شوراى تیاتت  گامی در

گذارى خاورمیانه پس از فروپاشى  راق در منطقه دو کشور ایران و  ربستان راابت دیرپایى را 

که این راابتهاى در مناطق و کشورهاى بیشمارى از جمله بحرین نمود  در منطقه آغاز نمودند

یافته اتتسهر دو کشور به خوبى از اهمیت اتتراتژیک بحرین آگاهند و این مسئله در محاتبات 

و رفتار اتتراتژیک آنها در بحرین به خوبى نمود یافته اتتستهران به شدت از نفوذ ریاض در 

جمهورى اتلامى ایران در راتتاى محافظت از  (.www.mepc.org,2017)بحرین نگران اتت

گیرد و در تلاش اتت تا به نو ى با ی شیعیان بحرین در برابر آل خلیفه از ابزارهاى نرم بهره م
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حمایت از مردم مظلوم بحرین از ترکوب بى دلیل و ظالمانه آنها توتط آل خلیفه که این 

 دهد ممانعت ورزدس   ستان و تایر ادرتها انجام مىاادامات را با حمایت رژی  صهیونیستى، رب

اما در رابطه با اتتراتژى جمهورى اتلامى ایران در بحرین دکتر مهتدى کارشنا  مسائل  

جمهورى اتلامى متأتفانه از همان روز اول، اتتراتژى مدونى ”خاورمیانه اذ ان داشتند که  

در همان زمان که  ربستان اصد ا زام نیرو به براى مقابله با این وضعیت نداشته و نداردس شاید 

بحرین را داشت درتت این بود که ارتش جمهورى اتلامى به نیروى دریائى آماده باش مى داد 

تهدید مى کرد که اگر  ربستان دخالت نظامى بکند ایران ه  وارد اادام نظامى مى شود)  و

کردند  کا و  ربستان  قب نشینى مى(س مسلما آمری1704الگوى اادام ترکیه در مورد ابر  در 

چون بروز یک جنگ در خلیج فار  به تود هیچکس نبودس متأتفانه ما انفعالى  مل کرده ای  

وچون ما را مته  به دخالت در بحرین کرده اند پیوتته خواتته ای  ثابت کنی  که دخالتى 

ان نیستند بلکه امکانات نداری س در داخل کار زیادى نمى توان کرد چون فقط آل خلیفه در مید

آمریکا در خنثى کردن این  صهیونیستى و تبلیغاتى  ربستان، امارات، رژی  نظامى، اطلا اتى و

اترائیل  برابر  ربستان و انقلاب فعالندس  مده کار باید در جبهه هاى خارجى محور مقاومت در

 (15/0/1376، مصاحبه با دکتر مهتدى”س)صورت گیرد

 لبنان: هللا حزب اجبهه مقاومت و س 0

لبنان و جمهورى اتلامى ایران تنها بازیگرانى هستند که به حقوق هللا جبهه مقاومت،حزب ا     

پایمال شده شیعیان بحرین اهمیت مى دهند و در جهت مقابله با ترکوب شیعیان در این 

ن آنها انقلاب بحری کنندس خلیفه تلاش مى اى از آل هاى منطقه کشور و همچنین کاهش حمایت

کنند که متعلق به مرزهاى بحرین نیست و چالش و دغدغه همه ملتهاى  را انقلابى توصیف مى

الدااق در رابطه با بازیگران خارجى دخیل در انقلاب بحرین بیان هللا مسلمان اتتس شیخ  بدا

هللا مهمترین بازیگران خارجى حامى انقلابیون، جمهورى إتلامى ایران و حزب ا”مى دارند : 

ور أصلى مقاومت هستند که در انقلاب بحرین بسیار تأثیرگذارندس انقلاب بحرین یک لبنان که مح

از طریق حمایت از مردم مظلوم هللا انقلاب داخلى اتت نه خارجى و تأثیر گذارى ایران و حزب ا

بحرین و نشان دادن مظلومیت آنها از طریق رتانه ها مانند شبکه العال  و الکوثر و المنار صورت 

 (س 1376شهریور  الدااق،هللا صاحبه با  بداگیرد)م مى

هللا آفرینى حزب ا در مصاحبه اى که با دکتر محمد باار خرمشاد داشتی  ایشان نیز بر نقش     

 لبنان و جبهه مقاومت در انقلاب بحرین تأکید داشتند و بیان نمودند که یکى از  واملى که مى
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هه مقاومت بر دا ش و تروریس  در تواند ترنوشت انقلاب بحرین را تغییر دهد پیروزى جب

منطقه اتتسالبته همانطور که شیخ دااق اشاره داشتند حمایت جبهه مقاومت از انقلابیون 

بحرین یک حمایت معنوى و مبتنى بر رتانه اتت و هرچند رژی  آل خلیفه بارها تلاش داشت 

در وااع جبهه آمیز در بحرین نشان دهد اما  تا جبهه مقاومت را حامى رفتارهاى خشونت

مهمترین اادام جبهه  مقاومت به هیچ وجه موافق رفتارهاى خشونت آمیز انقلابیون نیستس

مقاومت در منطقه بر مبناى فرمایشات دکتر محمدباار خرمشاد باید اتتفاده تضعیف ادرتهاى 

ند به خارجى حامى رژی  آل خلیفه باشد زیرا با توجه به داخلى بودن انقلاب بحرین  ملاً نمىتوا

 ااداماتى در داخل بحرین دتت زندس 

 تازمانهاى غیردولتى و تازمان ملل و اتحادیه اروپا: س 1

توانند نقش ایفا کنند؛ در بعد اول، به  امروزه تازمان هاى غیردولتى از دو نظر و در بعد مى     

فشاى حقایق و  نوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت هاى خود یا با ارائه اطلا ات و ا

واایع در تطح بین المللى و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از توى دولت ها و ابراز نگرانى 

حدودى وادار و ناگزیر به ر ایت برخى موازین حقوق بشرى مى  نسبت به آنها، دولت ها را تا

تازمان  کنندس بسیارى از تازمان هاى غیردولتى به نو ى داراى مقام و مواعیت مشورتى نزد

ملل، شوراى اروپا، تازمان کشورهاى اروپایى، یونسکو، و دیگر تازمان هاى تخصصى بینالدولى 

دهد که نمایندگانشان تحت شرایطى، گزارشهایى به  هستند و این امر به آنها اجازه مى

 ها، مطالب آنها را بشنوند و هاى این تازمان اینسازمان ها ارائه دهند و کمیته ها و کمیسیون

ها اثر بگذارندسسس تازمانهاى غیردولتى  حتى در برخى مواردبر تعیین دتتور کار این تازمان

مربوط به رتیدگى به نقض حقوق بشر از توى  هاى در ایجاد رویه همچنین نقش مهمى

وجود  (س با تحولات به127: 1373 کنند)میرزایى، هاى تخصصى آن ایفا مى تازمان ملل و آژانس

رتباطات، تلاش تازمان دیده بان حقوق بشر با ث پخش شدن اخبار و تحولات آمده در  رصه ا

حقوق بشرى بحرین و دیگر انقلاب هاى منطقه در تراتر جهان شده اتتس به همین دلیل 

اتت که دولت بحرین بارها به مقامات این تازمان اجازه ورود به بحرین براى مشاهده واایع از 

(س به طور مثال مساله وضعیت حقوق بشر در بحرین، 127: 1373 نزدیک را نداده اتت)میرزایى،

بخش اابل توجهى از مباحثات تى و تومین نشست شوراى حقوق بشر تازمان ملل متحد در 

اگرچه گزارشات  (.(www.parstoday,1395را(  به خود اختصاص داد) 2716تپتامبر  10ژنو)

کنند، اما بدون شک این گزارشات  جاد نمىچنین تازمانهایى  موماً براى دولت ها الزامى ای
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اادر اتت دولت هاى غربى حمایت کننده از رژی  آل خلیفه را از توى تازمانها، نهادها و 

 تحت فشار افکار  مومى ارار دهدس -ویژه در صحنه ى مبارزات انتخاباتى احزاب داخلى آنها به

اهان تواف اادامات رژی  آل خلیفه چند از زمان انقلاب بحرین تازمان ملل متحد بارها خو هر

در ترکوب شیعیان بحرین شده اتت اما در  مل از آن جایى که این تازمان  ملا بازیچه 

اتحادیه اروپا نیز به  نوان یکى از  ادرتهاى بزرگ اتت هیچ اادام مؤثرى را انجام نداده اتتس

گلیس و سسس در این تازمان اى با توجه به حضور ادرتهایى چون ان بزرگترین تازمانهاى منطقه

هرچند در بسیارى از موااع به نقد اادامات صد حقوق بشرى آل خلیفه پرداخته اتت اما  ملاً 

حامى رژی  آل خلیفه اتت و از زمان شروع موج بیدارى اتلامى در بحرین همسو با تایر 

 ت ورزیده اتتس ادرتهاى بین المللى گام برداشته و  ملا به حمایت از رژی  آل خلیفه مبادر

 

 نتیجه گیری

فرهنگى و ااتصادى در -امنیتى، تیاتى،جمعیتى-همانطور که ذکر شد تاختارهاى نظامى     

کشور بحرین به گونه اى اتت که براى این کشور در راتتاى حفش جایگاهش در نظام بین 

ت ادرتهاى الملل چاره اى جز همراهى با ابرادرتها نمى گذاردسآل خلیفه در صورت  دم حمای

بزرگ منطقه اى و فرامنطقه اى  مر حکومتش بسى کوتاه خواهد و لذا همکارى و تعامل صرف 

با بازیگرانى چون آمریکا، ربستان تعودى،امارات متحده وسسسساز یک تو و تضاد و تقابل با جبهه 

لبنان را هدف اصلى خود در تیاتت خارجى ارار داده اتت و مى هللا مقاومت،ایران و حزب ا

تقابلى تعریف کردستطح تضاد آل خلیفه  -توان الگوى تیاتت خاریج این کشور به شکل تعاملى

با جنبش هاى شیعى و کشورهاى حامى شیعیان تا اندازه اى اتت که راهى براى هیچ گونه 

مماشات و مصالحه بااى نمى گذاردس در نتیجه اگر بخواهی  تیاتت خارجى این کشور کوچک 

 در یک الگوى تاده نشان دهی  مى توانی  از شکل زیر بهره گیری س  اما مه  منطقه را 
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