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مقدمه
مبارزات سیاسی و آزادی خواهانه شهروندان 
بحرینی با هدف دس��تیابی به حقوق سیاسی 
و محدودک��ردن ق��درت آل خلیفه، اگرچه 
قدمتی بیش از تاریخ کشور بحرین دارد، اما 
تحوالت فعلی این کشور که مرحله جدیدی 
از مبارزات سیاسی در این کشور نوپدید در 
منطقه اس��ت، از فوری��ه 2۰۱۱ و هم زمان با 
وقوع بهار عربی در س��ایر کشورهای منطقه 
آغاز ش��د. پویش های ناش��ی از بهار عربی 
یا مانن��د آنچه در کش��ورهایی مانند یمن و 
س��وریه رخ داد، سرنوش��ت تراژیکی یافتند 
یا مانن��د تون��س و مصر تغییر چش��م گیری 
در س��اختار سیاسی کش��ور ایجاد نکرده و 
در دوره ای بس��یار کوتاه، وضعیت تقریباً به 
حالت س��ابق بازگشت. در این میان، بحرین 
استثناست؛ کش��وری با وسعت و جمعیت نه 
چندان زیاد که ب��ه دلیل موقعیت راهبردی، 
و  منطق��ه ای  قدرت ه��ای  توج��ه  م��ورد 

بین المللی اس��ت. در این کشور، به دلیل ایستادگی خاندان سلطنتی 
حاکم بر آن، تالش های مس��المت آمیز انقالبیون عمدتاً شیعه راه به 
جایی نبرد و آل خلیفه در س��ایه حمایت کش��ورهای عربی به ویژه 
عربس��تان س��عودی، بدون هیچ گونه تغیی��ری در راهبردها، رفتارها 
و رویه های س��ابق، به حیات خود ادامه می ده��د. انقالبیون بحرین 
نی��ز با واقف بودن به ش��رایط و محدودیت های محیطی و پیامدهای 
احتمالی اقدامات خشونت آمیز، در راهبردی هوشمندانه تا کنون از 
هر گونه اقدامی که زمینه را برای س��رکوب بیشتر آنان فراهم کند، 
خ��ودداری کرده اند. با ای��ن حال، عوامل مختلف��ی از جمله تالش 
هیئت حاکمه بحرین، وابس��تگی خاندان پادش��اهی به عربستان و از 
همه مهم تر، مش��ی مس��المت آمیز معترضان که باالرفتن هزینه های 
س��رکوب آنان برای آل خلیفه را در پی داش��ته، س��بب شده است 
حکومت بحری��ن ب��رای رادیکال کردن جنب��ش اعتراضی موجود 
در این کش��ور تالش وافری کن��د. به بیان دیگر، ت��ا کنون محافل 
حقوق بشری و بس��یاری از دولتمردان غربی، به دلیل مسالمت آمیز 
بودن اعتراضات و اجتناب از خش��ونت و اقدامات مس��لحانه، فشار 
حکوم��ت بحرین بر معترضان را مورد انتقاد قرار داده  و خواس��تار 
نرمش در برابر آنها ش��ده اند. از همین رو، آل خلیفه در صدد است 
ب��ا اتخاذ راهبرد س��خت گیرانه، هزینه های معترض��ان را باال برده و 
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اشاره:

دکتر مهدی میرزاده کوهشاهی*

 در ماه های اخیر فش�ارها بر اپوزیس�یون بحرین بیش از بیش افزایش یافته و در این راس�تا از ش�یخ عیسی قاسم
روحانی بلندپایه بحرینی سلب تابعیت شد. این اقدام حکومت بحرین که با واکنش های تندی در عرصه بین المللی 
از جمله در ایران همراه بود، تغییری در راهبرد آل خلیفه ایجاد نکرد و اعالم شد وی به زودی محاکمه خواهد 
شد. همچنین، انتقاداتی از مواضع ایران در قبال این مسئله صورت گرفت. این نوشتار ضمن مروری بر تحوالت 

بحرین، به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تحوالت بحرین می پردازد.

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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آنه��ا را به ترک اعتراض یا روی آوردن به اعتراضات خش��ونت بار 
س��وق دهد تا از این طریق امکان سرکوب و از بین بردن آنها میسر 
ش��ود. در راس��تای چنین راهبردی، دولت بحرین در ما ه های اخیر 
حص��ر و حذف ش��خصیت های کلیدی معترض را در دس��تور کار 
قرار داده است؛ امری که در عرصه های داخلی و خارجی تبعات و 

واکنش های مختلفی را در پی داش��ته اس��ت.

فشار بر اپوزیسیون؛ دالیل و پیامدها
در ماه ه��ای اخی��ر حکومت بحرین، سلس��له اقداماتی را در دس��تور 
کار قرار داده که نش��ان دهنده عزم جدی حاکمان این کش��ور برای 
از بین بردن اعتراضات سیاس��ی اس��ت. پس از بازداش��ت شیخ علی 
س��لمان فعال مدنی و روحانی شیعی میانه روی این کشور که زعامت 
و دبیر کلی جنبش الوفاق، بزرگ ترین تشکل سیاسی معترضان شیعه 
بحرین را بر عهده داشت، نخستین نشانه های تغییر سیاست ها و تشدید 
اقدامات س��رکوب گرانه آل خلیفه هویدا شد. با این حال، بسیاری از 
ناظران سیاس��ی با توجه به سابقه چندین باره بازداشت سلمان امیدوار 
بودند وی پس از مدت کوتاهی آزاد ش��ود. بر خالف خوش بینی ها 
با تعویق جلس��ه محاکمه، بازداشت وی چندین بار تمدید و وی ابتدا 
به ۴ و س��پس با رأی دادگاه اس��تیناف، به ۹ سال حبس محکوم شد. 
فش��ارها بر معترضان همچنان اس��تمرار یافت و در 27 تیرماه دادگاه 
اداری بحری��ن حکم نهایی انحالل جمعیت »الوفاق« و مصادره اموال 

آن را صادر کرد.
در این میان جنجالی ترین اقدام آل خلیفه س��لب تابعیت آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین بود. وی که از مخالفان قدیمی 
آل خلیفه اس��ت، همواره ضمن دعوت مردم به ایس��تادگی در مقابل 
حکومت، مانع بروز تحرکات سیاس��ی خش��ونت آمیز در این کشور 
می ش��د، اما انتقادات وی از آل خلیفه و دعوت مردم به پافش��اری بر 
خواسته هایشان سبب شد دولت بحرین با طرح اتهاماتی مانند خروج 
از وظایف ش��هروندی و همزیس��تی مس��المت آمیز، تعمی��ق مفاهیم 
طائفه گری، مخالفت با قانون اساس��ی و نهادهای دولتی، ایجاد تفرقه 
در جامعه، عمل به دستورات اجانب در راستای تقسیم جامعه و تالش 
برای ایجاد حکومت روحانیون، تابعیت وی را س��لب کند. نکته مهم 
در این زمینه، قوانین مبهم و غیرش��فافی اس��ت که بستر قانونی الزم 
برای س��رکوب مخالفان را فراهم می کند. بر اس��اس ماده ۱۰ قانون 
شهروندی بحرین مورخ ۱۹6۳ سلب تابعیت در بحرین در سه حالت 

امکان پذیر اس��ت: نخست در حالتی که فرد 
مزبور به خدمت س��ربازی کش��ور خارجی 
دیگری درآی��د؛ دوم در حالت��ی که فرد به 
ی��ک کش��ور خارج��ی خدمت کن��د و در 
نهایت، در زمانی که فرد موجب ورود زیان 
به امنیت کشور شود. همان طور که مشخص 
اس��ت حالت دوم و س��وم بس��یار گسترده و 
غیرش��فاف اس��ت و بر مبن��ای آن می توان 

اتهامات مختلفی را متوجه شهروندان کرد.
س��لب تابعیت ش��یخ قاس��م از س��وی 
ش��خصیت ها و برخ��ی کش��ورهای منطقه، 
نهاده��ای حق��وق بش��ری، س��ازمان ملل، 
اتحادی��ه اروپ��ا و برخ��ی متح��دان بحرین 
مانن��د ایاالت متح��ده آمریکا م��ورد انتقاد 
ق��رار گرف��ت. اگرچه اعتراضات به س��لب 
تابعی��ت وی فراگیر و در بس��یاری از موارد 
از لحن تن��دی برخوردار ب��ود، اما این امر 
س��بب عقب نش��ینی آل خلیف��ه از این اقدام 
نش��د و در ادامه اعالم ش��د که وی در ماه 
آینده میالدی محاکمه خواهد ش��د. ش��یخ 
عیسی قاس��م سرشناس ترین و یکی از افراد 
بی ش��ماری )تقریباً 2۰۰ نفر( اس��ت که در 
س��ال گذش��ته تابعیت بحرینی آنها س��لب 
شده است. این در حالی است که بازداشت  
فعاالن سیاس��ی و ممنوعیت فعالیت احزاب 
نیز ادام��ه دارد و در این راس��تا تعدادی از 
رهب��ران »جمعی��ت التوعی��ه«، »نبیل رجب« 
رئیس کمیته حقوق بش��ر بحرین و »ش��یخ 
محم��د صنق��ور« از علم��ای بلندپایه دینی 

بازداش��ت و احضار ش��دند.
اس��تمرار اعتراض��ات در بحری��ن ک��ه 
تصوی��ری آش��وب زده از ای��ن کش��ور را 
در عرص��ه  بین الملل��ی ب��ه وج��ود آورده و 
ام��کان  اعتراض��ات،  مس��المت آمیزبودن 
برخورده��ای خش��ن را از آل خلیفه س��لب 
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کرده و این رژیم را هم زمان از سوی متحدان 
منطق��ه ای خود ب��ه ویژه عربس��تان و محافل 
بین المللی در معرض انتقاد قرار داده اس��ت. 
ع��الوه بر این، برخی تح��والت منطقه ای از 
جمله موفقیت های ارتش و نیروهای مردمی 
عراق، پیش��رفت گفتگوهای صل��ح یمن و 
به فراموشی س��پردن اعدام شیخ نمر النمر و 
به دنب��ال آن فروکش ک��ردن اعتراضات در 
عربس��تان س��عودی، نقش مؤثری در تشدید 
فش��ارها بر مخالفان حکوم��ت بحرین دارد. 
س��عودی ها ک��ه در ع��راق، ای��ران را پیروز 
تح��والت می دانن��د، در یمن ب��ه گفتگوی 
دوجانب��ه ب��ا حوثی ه��ا روی آورده و چون 
ام��کان فروکش کردن بح��ران یمن بیش از 
پیش ق��وت گرفته اس��ت، در صددند دیگر 
بحران در خارج نزدیک به خود یعنی بحرین 
را نیز مدیریت کنند. بنابراین، به نظر می رسد 
سیاست اعمال فشار بر شخصیت های کلیدی 
مخالف در بحرین، در واقع همان سیاس��تی 
اس��ت که پیش از این عربس��تان سعودی در 
قبال ش��یعیان خود در پیش گرفت، سیاستی 
که مبتنی بر راهبرد قطع سر افعی برای از بین 
بردن آن اس��ت. برای در پیش گرفتن چنین 
سیاس��تی، جانب داری از اجانب، وابس��تگی 
ب��ه بیگانگان، توطئ��ه برای تروی��ج تفرقه و 
تروریس��م بهانه ه��ا و اتهاماتی اس��ت که دو 
کشور عربستان و بحرین در پیش گرفته اند. 
نتایج سیاس��ت مش��ت آهنین عربس��تان در 
ارتباط با این موض��وع در کوتاه مدت برای 
ح��کام س��عودی رضایت بخ��ش ب��وده، اما 
آزم��ون آن در بحری��ن دش��واری هایی در 
پی دارد که این امر ح��کام بحرین را بر آن 
داش��ته تا به راهبردهای نرم تری مانند حصر 
و ح��ذف از جامعه به ج��ای حذف فیزیکی 

روی آورند.

بررسی مواضع ایران
جمهوری اس��المی ایران همواره نس��بت به تحوالت بحرین موضع 
منتقدان��ه ای داش��ته و بر این مبن��ا، حکومت بحرین را ب��ه تعامل با 
مخالف��ان و کرن��ش در براب��ر خواس��ته های قانونی و ب��ه حق آنها 
دعوت کرده اس��ت. با ای��ن حال، این سیاس��ت در مقاطع مختلف 
زمانی و با توجه به رخداده��ای مختلف بحرین نمودهای متفاوتی 
به خود گرفته اس��ت. چارچوب کلی سیاس��ت خارجی جمهوری 
اس��المی ایران درباره بحری��ن مبتنی بر منافع مل��ی و برخی اصول 
بنیادی��ن انقالب اس��المی مانند حمایت از مظلوم��ان و جنبش های 
اس��الم گرا و آزادی خ��واه و در عین ح��ال جانبداری از ش��یعیان 
اس��ت. با توجه ب��ه ترکیب جمعی��ت، جغرافیای انس��انی بحرین و 
ماتریس قدرت در این کشور از یک سو و برخی دعواها و سوابق 
تاریخی مانند حاکمیت ایران بر بحرین و دعواهای ش��یعه- سنی و 
عرب- عجم، سیاست حس��ن هم جواری و احترام متقابل، کمتر بر 
روابط دو کش��ور حاکم بوده و انتقاد و اتهام��ات متقابل وضعیت 
کلی حاکم بر روابط دو کش��ور بوده اس��ت. با این حال، در برخی 
دوره ها با توجه به اصالحات سیاسی و در پیش گرفتن رویکردهای 
مس��المت جویانه با شیعیان مانند س��ال 2۰۰۰ روابط، اندکی بهبود 
یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که در این دوره سیاست خارجی 
ایران نس��بت به همس��ایگان از جمله بحرین نی��ز متفاوت بود. پس 
از به��ار عربی دو عامل در تش��دید تنش در رواب��ط دوجانبه نقش 
داش��ت. در وهله نخس��ت؛ حمایت معنوی و رس��انه ای جمهوری 
اس��المی ایران از انقالبی��ون بحرینی، ناخرس��ندی حاکمان بحرین 
را به دنبال آورد و در مقابل تش��دید فش��ارها علیه اکثریت ش��یعه 
این کش��ور با واکنش های بعضاً تندی در ایران همراه می ش��د. در 
این میان، مس��ئله مهم و پرسش کلیدی آن است که اساساً سیاست 
خارجی و رویکرد ایران نس��بت به تحوالت بحرین چگونه است و 
آیا سیاس��ت مذکور می تواند منافع مل��ی را تأمین کرده و به بهبود 

جایگاه ش��یعیان در این کش��ور کمک کند؟
در ایران س��ه مرج��ع عمده یعنی مقام معظ��م رهبری؛ دولت و 
وزارت ام��ور خارج��ه و نیروهای امنیتی درب��اره تحوالت بحرین 
موضع گی��ری می کنند. تنوع مراجع تصمیم گی��ر درباره بحرین در 
عم��ل به چندگانگ��ی در اتخاذ مواض��ع انجامیده ب��ه گونه ای که 
می ت��وان گفت نه تنها در خارج، بلکه در درون کش��ور نیز مرجع 
و موضع رس��می درباره تحوالت این کش��ور مش��خص نیست. در 
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حال��ی که دولت ضمن انتقاد به روی��ۀ کلی حکومت بحرین درباره 
مسائل ش��یعیان این کش��ور، با ادبیاتی دیپلماتیک سعی در حفظ و 
بهبود روابط دو کش��ور و ترغیب آل خلیفه ب��رای انجام اصالحات 
در این کش��ور دارد، برخی نهادهای تبلیغ��ی و امنیتی مواضع تند و 
در برخی موارد غیردیپلماتیکی را در پیش گرفته اند. این امر س��بب 
ش��ده دولت بحرین همواره ایران را به مداخله در امور داخلی خود 
متهم  کند. در همین زمینه پس از س��لب تابعیت ش��یخ عیسی قاسم، 
برخی ش��خصیت ها و نهادهای امنیتی این اقدام حکومت بحرین را 
محکوم کرده و تاوان آن را »مقاومت مس��لحانه و نابودی حکومت 
بحرین« دانس��تند. اگرچه بسیاری از کش��ورها و نهادهای بین المللی 
از اقدام آل خلیفه اب��راز نگرانی کرده بودند، اما همزمان این موضع 
ایران را نیز مورد انتقاد قرار دادند. در جهان اس��الم نیز این مواضع 
م��ورد انتقاد قرار گرفت کم��ا اینکه پیش از این نی��ز مواضع ایران 
درباره بازداش��ت شیخ علی سلمان مورد انتقاد قرار گرفته بود که به 
محکومیت ایران از سوی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی 
انجامید، به گونه ای که سبب قطع روابط کشورهای عربی و انزوای 
ایران در جهان عرب ش��د. همین امر سبب ش��د مقام معظم رهبری 
در س��خنرانی خود در روز عید فط��ر در صدد تلطیف فضای حاکم 
بر روابط دو کش��ور برآیند. ایش��ان فرمودند: »ما در مس��ئله بحرین 
هیچ دخالتی نکردیم و نخواهیم کرد امّا نصیحتشان داریم می کنیم، 
آنجا هم یک منازعه سیاس��ی اس��ت؛ دارند کاری می کنند که این 
منازعه سیاسی را بکشانند به یک جنگ داخلی؛ اگر آگاهی دارند، 
اگر معرفت دارند، اگر ِخرد سیاسی بر آنها حاکم است، خب نکنند 
این کارها را. مخالفت سیاس��ی و منازعه سیاس��ی در هر کش��وری 
ممکن اس��ت وجود داشته باشد؛ چرا باید کاری کنند که ملّت ها را 
وادار کنن��د به پنجه زدن و مردم را در مقابل هم قرار بدهند؟«. مقام 
معظم رهب��ری در بهمن ۱۳۹۱ نیز درباره ادع��ای دخالت ایران در 
بحرین بیان داشتند: »این حرف درستی نیست؛ حرف خالف واقعی 
اس��ت. ما اگر در بحرین دخالت می کردیم، اوضاع در بحرین جور 

دیگری می شد«. 
ب��ه نظ��ر می رس��د حمایت ه��ای لفظ��ی ای��ران از انقالبیون و 
معترضان بحرینی س��بب شده مسئله بحرین تنها مسئله ای داخلی بین 
اپوزیس��یون و خاندان حاکم بر این کش��ور نباش��د، بلکه حساسیت 
کش��ورهای منطقه نیز برانگیخته ش��ود. کش��ورهای عرب��ی به ویژه 
عربستان س��عودی و متحدانش در ش��ورای همکاری خلیج فارس، 

حمایت ه��ای ایران از معترض��ان بحرینی را 
تالش کش��ورمان برای تغییر شرایط منطقه 
با هدف تس��لط ب��ر آن تفس��یر می کنند. از 
همین رو برای جلوگیری از نفوذ و تس��لط 
ای��ران بر منطقه با هر اقدامی که ش��رایط را 
به نفع ایران تغییر دهد، مخالفت می ورزند، 
به گونه ای که اگر ش��رایط بحرین متأثر از 
مس��ائل منطقه ای نبود، تالش مخالفان برای 
اصالح��ات سیاس��ی در این کش��ور نتایج 
بهت��ری داش��ت. نکته دیگر آنک��ه حمایت 
ای��ران از معترضان بحرین��ی و تأکید ایران 
ب��ر ش��یعه بودن معترض��ان، ای��ن فرصت را 
برای آل خلیفه فراهم ک��رده تا معترضان را 
به دامن زدن به مس��ائل فرقه ای متهم کند. از 
اعتراضات  اگرچه محوریت  س��وی دیگر، 
بحرین با روحانیون شیعه است، اما حمایت 
بیش��تر ای��ران از روحانیون به وی��ژه تأکید 
رسانه ها بر نقش روحانیون شیعه سبب شده 
در درون بحرین از جمله در خاندان حاکم 
ت��رس از تالش معترضان برای ش��کل دهی 
حکومت��ی دینی مبتنی بر فقه ش��یعه در این 
کش��ور روز به روز بیشتر ش��ود. از این رو، 
حمایت ه��ای ایران از ش��یعیان و روحانیون 
در اوایل انقالب بحرین، سبب کنارکشیدن 
مبارزان و مخالفان س��نی از ادامه مخالفت با 
آل خلیفه شد. این در حالی است که شیعیان 
حتی روحانیون بلندپایه ای مانند ش��یخ علی 
س��لمان نی��ز بی��ش از آنکه به عن��وان یک 
روحانی و فعال مذهبی ش��ناخته ش��وند در 
درون بحری��ن به عنوان فعاالن حقوق مدنی 
و شهروندی ش��ناخته می شوند. البته در این 
میان شیخ عیس��ی قاس��م وضعیت متفاوتی 
دارد و بلندپایه تری��ن مقام مذهبی ش��یعیان 
در بحری��ن اس��ت. در س��طح بین المللی نیز 
حمایت ایران از فعاالن ش��یعی سبب بدبینی 
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قدرت های بزرگ به نیات ایران و تحوالت 
بحرین شده است. از همین رو، قدرت های 
ب��زرگ از جمله ایاالت متح��ده آمریکا به 
دلی��ل منافعی که در بحری��ن دارند، تمایلی 
ب��ه روی کارآم��دن گروه ه��ای نزدیک یا 
متحدان ای��ران ندارند۱. ضم��ن اینکه تغییر 
در بحری��ن س��بب بر هم خ��وردن ماتریس 
قدرت در منطقه به نفع ایران می شود و این 
امر خوش��ایند ایاالت متحده و غرب نیست. 
آمریکا ترویج لیبرالیسم در بحرین را مقدم 
بر توس��عه دموکراسی می داند. از همین رو، 
مخالف سلب آزادی های عمومی شهروندان 
بحرینی به بهانه مخالفت با آل خلیفه اس��ت، 
ضمن آنکه بسیاری از گروه های اپوزیسیون 
بحرین ب��ا مقامات آمریکایی دیدار کرده و 
از حمای��ت آنه��ا نیز برخوردارن��د. پس از 
س��لب تابعیت ش��یخ قاس��م، هفت سناتور 
آمری��کا در نام��ه ای ب��ه جان ک��ری، وزیر 
خارجه این کش��ور خواستار اعمال فشار بر 
بحرین برای پیش��برد اصالحات سیاس��ی و 
اجتماع��ی و بهبود وضعیت حقوق بش��ر در 
این کشور ش��دند. همان طور که بیان شد، 
به دلیل ت��رس از روی کارآم��دن متحدان 
ای��ران، کش��ورهای غربی و عرب��ی تمایلی 
برای جانبداری از اپوزیس��یون بحرین برای 
به قدرت رسیدن آنها ندارند و تالش نهادها 
و دولتمردان غربی صرفاً معطوف به توسعه 
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی در 
این کشور است. از این منظر می توان گفت 
حمایت های ایران فارغ از ابعاد رسانه ای آن 
که نقش مهمی در آگاهی بخش��ی به جامعه 
جهانی درباره بحرین دارد، نتایجی متفاوت 

دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان  میزبان  هم اکنون  بحرین   .1
اس«  ام  »اچ  نظامی  پایگاه  همچنین  است.  متحده  ایاالت 
انگلیس در این کشور نیز در حال ساخت است و تا پایان 

سال جاری میالدی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در پی داش��ته و حتی به مثابه یکی از موانع کرنش آل خلیفه در برابر 
خواسته های معترضان است.

اگرچ��ه تردیدی وجود ندارد که به قدرت رس��یدن ش��یعیان در 
بحری��ن منافع م��ادی و معنوی ایران را تأمین می کن��د اما اگر نگاهی 
عینی و واقع گرایانه به مس��ائل صورت گیرد، روابط با همس��ایگان بر 
اساس حسن هم جواری و احترام متقابل می تواند متضمن تأمین منافع 
ملی باش��د. همان طور که بیان ش��د جانبداری ایران از شیعیان بحرین 
سبب حساسیت و واکنش منفی سایر کشورهای منطقه شده است. این 
کش��ورها ایران را متهم به دخال��ت در امور بحرین کرده و از مجرای 
نهادهای بین المللی، ایران را تحت فشار قرار می دهند. تشدید تنش ها 
میان ایران و همس��ایگان عرب و قطع روابط بس��یاری از کش��ورهای 
عربی با ایران، محکومیت اقدامات ایران در سازمان همکاری اسالمی 
و تالش برای اعمال فشار بر متحدان منطقه ای ایران مواردی هستند که 
مجموعاً به تنزل جایگاه ایران در منطقه انجامیده اس��ت. این در حالی 
است که این تالش و در نتیجه آن تنزل جایگاه ایران، تغییر مثبتی در 
جایگاه ش��یعیان بحرین نداشته و با توجه به رویکرد کشورهای رقیب 
از جمله عربستان سعودی و قدرت های بزرگ مانند ایاالت متحده و 
روسیه امید آن نمی رود که اقدامات و فشارهای ایران تغییر چشمگیر 
و ملموسی در وضعیت و جایگاه شیعیان در بحرین در پی داشته باشد. 
از س��وی دیگر انتظار نمی رود ایران بتواند از ش��یعیان بحرین به مثابه 
اهرم فش��اری برای افزایش قدرت خود در منطقه استفاده کند. ضمن 
آنکه تالش ایران برای موفقیت اپوزیسیون و بهبود جایگاه شیعیان در 

تالش ایران برای موفقیت اپوزیسیون 
و بهب�ود جای�گاه ش�یعیان در بحرین، 
از  عربس�تان  محاص�ره«  »احس�اس 
س�وی ای�ران را در می�ان نخب�گان و 
دولتم�ردان س�عودی بیش�تر می کن�د 
و ای�ن امر ب�ه تش�دید تقاب�ل فراگیر 
عربس�تان ب�ا ای�ران کم�ک می نماید.
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بحرین، »احساس محاصره« عربستان از سوی ایران را در میان نخبگان 
و دولتمردان س��عودی بیشتر می کند و این امر به تشدید تقابل فراگیر 

عربستان با ایران کمک می نماید.

نتیجه گیری
اگرچه همان طور که صالح البندر، مش��اور امنیتی سابق شاه بحرین و 
نویس��ندۀ گزارش معروف »بندر«۱ بیان می کند، تردیدی وجود ندارد 
ک��ه حکومت بحرین قص��د دارد به طرق مختلف از دس��ت اکثریت 
ش��یعه در کشورش خالص ش��ود و از همین رو در پی تشدید فشارها 
ب��ر آنها و تغییر بافت جمعیتی این کش��ور از طری��ق اعطای تابعیت به 
خارجی هاس��ت، اما نح��وه مواجهه جمهوری اس��المی ای��ران با این 
اقدامات ضدش��یعی حاکمان بحرین و از آن مهم تر، تالش های ایران 
برای ایجاد تغییراتی در بحرین که به بهبود وضعیت و جایگاه ش��یعیان 
در این کشور منجر شود، مسئله ای در خور توجه است. اگرچه برخی 
واقعیت ها و ویژگی های فرهنگی، مذهبی، سیاسی و جغرافیایی بحرین 
مانند جمعیت قابل توجه شیعه، خاندان حاکم سنی، حکومت پادشاهی 
و همس��ایگی با ایران می توانند به مثابه کاتالیزور و عامل تسهیل کننده 
در رقم خوردن تغییرات سیاس��ی در این کش��ور عمل کنند، اما پیوند 
سیاسی و سرزمینی بحرین با عربستان سعودی، مناسبات حسنه حاکمان 
بحرین ب��ا قدرت های بین المللی و موقعیت راهب��ردی بحرین، مانع از 
تغییرات بنیادین در این کش��ور می شود. در این میان، تالش های ایران 
و اتخاذ مواضع متعدد و متفاوت از س��وی مراج��ع مختلف تا مادامی 
که در چارچوب آداب دیپلماتیک و بر مبنای هنجارهای شناخته شده 
بین المللی نباشد، نمی تواند به بهبود اوضاع در بحرین بیانجامد. در این 
میان اظهار نظر نهاد ها و مقامات نظامی و امنیتی درباره تحوالت بحرین 
و جانبداری از شیعیان و شخصیت های بحرینی تنها منجر به امنیتی شدن 
مس��ئله شیعیان در بحرین خواهد شد و این امر فضا را برای واردآمدن 
اتهامات تروریس��تی و اتهام وابستگی آنها به خارج، مهیا می کند. این 
در حالی است که در عمل نیز ایران به دلیل موقعیت و شرایط محیطی 
بحرین و همچنین کنترل شدید مرزهای این کشور، ابزار و اهرمی برای 
تحت فش��ار قراردادن آل خلیفه ن��دارد. در این میان، تجربه جانبداری 
ایران از ش��یعیان منطقه الشرقی عربستان و فعال سیاسی سرشناس آنان 

۱. در سال 2۰۰6، صالح البندر سودانی  تبار که مشاور احمد عطیه آل خلیفه وزیر امور کابینه 
بحرین بود، گزارشی از اقدامات دستگاه امنیتی بحرین علیه شیعیان و مخالفان منتشر کرد که 
به گزارش بندر گیت معروف شد. بر اساس این گزارش بسیاری از مقامات بلندپایه حکومت 
بحرین با رهبری و حمایت مالی وزیر امور کابینه در طراحی و اجرای عملیاتی دست داشتند 

که هدف اصلی آن به حاشیه راندن اکثریت شیعه در کشور بود.

ش��یخ نمرالنمر می تواند راه گشا باشد. شیخ نمر 
که مواضع تند و سرس��ختانه ای علیه آل سعود 
داشت، به رغم انتقادات جدی نسبت به اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران، مورد حمایت رسانه ای 
ایران بود و همین امر بستر الزم برای طرح اتهام 
علیه وی مبنی بر وابستگی به خارج و اقدام علیه 
امنیت ملی را فراهم کرد، امری که در نهایت به 
اعدام وی منجر ش��د و تهدیدات و رایزنی های 

گسترده ایران نیز نتیجه ای در پی نداشت.
با توجه به محدودیت های یادش��ده به نظر 
می رسد بهبود روابط ایران با حکومت بحرین 
و ترغی��ب آل خلیفه برای پیش��برد اصالحات 
سیاس��ی از یک س��و و جلب نظ��ر و حمایت 
قدرت های بزرگ مانند ایاالت متحده آمریکا 
در عین تداوم اعتراض��ات مردمی در بحرین، 
سازوکارهای مناس��ب تری برای تحقق حقوق 
ش��یعیان در این کش��ور اس��ت. بدیهی اس��ت 
عربس��تان س��عودی که مخالف هر گونه تغییر 
در بحرین اس��ت، همواره تالش دارد مس��ئله 
شیعه در شبه جزیره عربستان را با طرح اتهامات 
فرقه ای و تروریس��تی به مسئله ای امنیتی تبدیل 
کند و در نتیجه ورود نیروهای امنیتی و نظامی 
به تحوالت بحرین عماًل به مثابه آب ریختن به 
آسیاب دشمن است و در نهایت فضا را به نفع 
حکام بحرین امنیتی خواهد کرد. این در حالی 
است که اظهارنظرهای غیر دیپلماتیک روابط 
ایران و کشورهای منطقه را نیز دستخوش تنش 
ک��رده و انتق��اد نهادهای بین الملل��ی را نیز در 
پی خواهد داش��ت. از این رو، به نظر می رسد 
بهتری��ن راهب��رد همان گون��ه که مق��ام معظم 
رهبری در س��خنرانی عید فطر اشاره فرمودند 
نصیحت حکام بحرین باشد. بدیهی است این 
نصیحت در فضای دوستانه تر نتایج مثبت تری 

در پی خواهد داشت.
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