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بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسالمی ایران
نسبت به بیداری اسالمی بحرین
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چکیده
پژوهش حاضر در تالش اســت تا به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
در قبال بیداری اســامی بحرین بپردازد .بیداری اســامی در بحریــن از اهمیت خاصی برای
جمهوری اسالمی ایران برخوردار اســت .بحرین به واسطۀ حدود  75درصد جمعیت شیعی،
بیشــترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقالب اسالمی ایران در طول سه دهۀ گذشته برقرار کرده
اســت .مؤلفههای قدرت نرم انقالب اســامی و ارزشهای منبعث از آن ،تأثیرات به ســزایی
بر وقوع جنبشهای مردمی در بحرین داشــته اســت .در این میان ،جمهوری اسالمی ایران در
راستای نقشآفرینی هر چه بیشتر شیعیان این کشور و احقاق حقوق آنها ،سازوکارها و اقدامات
مؤثری را دنبال کرده است .لذا مقاله حاضر در صدد است؛ به مطالعه و تحلیل رویکرد سیاست
خارجی جمهوری اســامی ایران در قبال بیداری اسالمی بحرین به ویژه تأثیرات ایدئولوژیک
و هویتی جمهوری اســامی بر معترضان شیعی این کشور بپردازد .این پژوهش در تالش برای
پاسخ به این سؤال اصلی است که :جمهوری اسالمی ایران در قبال بیداری اسالمی بحرین چه
سیاستی را دنبال میکند؟ فرضیه پژوهش این است که جمهوری اسالمی ایران بر اساس اصول
و مبانی اعتقادی و انقالبی خود ،ضمن مخالفت با سیاست سرکوب و ارعاب مقامات بحرینی،
در جهت احقاق حقوق شــیعیان بحرین و تأمین اهداف و سیاستهای آنها مبادرت میورزد.
یافتههای این مقاله نشــان میدهد؛ بر مبنای مفروضات نظریۀ سازهانگاری ،جمهوری اسالمی
ایران بر اســاس هویتی که از خود و همچنین رژیــم آ لخلیفه تعریف کرده؛ تحوالت بحرین را
مصداقی بارز از بیداری اسالمی میداند و از این طریق حمایت از شیعیان بحرین را تأمینکنندۀ
منافع ملی خود قلمداد کرده و در راســتای تأمین حقوق و مطالبات شــیعی این کشور مبادرت
میورزد .تحقيق حاضر از نظر نوع هدف ،كاربردي و روش آن از نوع كيفي است.
واژگان کلیدی :ایران ،بحرین ،بیداری اسالمی ،قدرت نرم ،سازهانگاری.
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خی��زش مردمی در بحرین که پس از تحوالت و انقالبه��ای تونس و مصر در  14فوریۀ 2011
مطالعات آغاز ش��د و با س��رکوب و رویکرد خشونتآمیز حکومت آ لخلیفه مواجه ش��د ،به ایجاد بحران
سیاسی مهمی در این کشور منجر شده است .بحران بحرین به دلیل موقعیت خاص این کشور و
بیدا ری اسالمی
منافع و مالحظات بینالمللی و منطقهای عمده در قبال تحوالت آن باعث شکلگیری واکنشها
و رویکردهای مختلف از س��وی بازیگران منطقهای و فرامنطقهای شــد .موضوع بحرین یکی از
نادرترین مسائل در سیاست خارجی ایران است ،چرا که فشار از سوی جامعه بر مسئوالن سیاسی
برای بها دادن به حوادث جاری در این کشور وجود دارد .بحرین در وجدان عمومی جامعه ایرانی
اهمیت دارد و این اهمیت در ایران به دلیل سیاس��تهای رسمی دولتی نیست ،بلکه در الیهالیه
جامعه ایران احساس مسئولیت ،حمایت و همبستگی با مردم بحرین وجود دارد .از اینرو روشن
است که فشــار مردم بر دستگاه دیپلماسی برای باال بردن حساســیت نسبت به بحرین ناشی از
پیوندهای ناگسس��تنی تاریخی ،خانوادگی ،قومی و عشیرهای است .بر این اساس درباره بیداری
اســامی در بحرین باید گفت که ایــن رویداد هم از ُبعد ملی و هویتی و هم از بعد ارزشــی-
ایدئولوژیک برای ایران اهمیت زیادی دارد .سقــوط حکومت اقلیت دس��تنشــانده در بحرین
میتواند باعث روی کار آمدن حکومت شیعی و گسترش مناسبات جمهوری اسالمی ایران با آن
و تضعیف عربستان سعودی به عنوان رقیب عمده ایران در منطقه و شورای همکاری خلیج فارس
و در نهایت محدود شدن دسترس��ی نظامیان آمریکا به پایگاههای آنان در منطقه خواهد شد .در
این راستا ،جمهوری اسالمی ایران راهبرد خود را با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر سیاست
خارجی در راستای حمایت از مطالبات مردمی در بحرین شکل داده است و از زاویه قدرت نرم،
تحوالت این کش��ور را مورد توجه قرار میدهد .جمهوری اسالمی ایران از ابتدای وقوع تحوالت
انقالبی بحرین تالش داش��ته تا با استفاده از منابع و مؤلفههای قدرت نرم که خود ناشی از منابع
هویتی و فرهنگی اس��ت ،بر تحوالت این کشور همسایه اثرگذار باشد .این راهبرد بر مبنای تلقی
ایران از بحرین جدید به عنوان کش��وری اس��ت که از نظر تاریخی ،فرهنگی و ژئوپلیتیکی با آن
اش��تراک دارد .لذا از میان نظریات مطرح شده در عرصه روابط بینالملل ،سازهانگاری به عنوان
نظری��های که توجه ویژهای به موضوعاتی همچ��ون قرابتهای مذهبی ،فرهنگی و هویتی و تأثیر
و انعکاس آن بر سیاس��ت خارجی کشورها دارد ،به عنوان نظریۀ منتخب پژوهش حاضر در نظر
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گرفته شــده است .پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به این ســؤال اصلی است که :جمهوری
اسالمی ایران نسبت به بیداری اسالمی بحرین چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه پژوهش این
است که جمهوری اسالمی ایران بر اساس اصول و مبانی اعتقادی و انقالبی خود ،ضمن مخالفت مطالعات
با سیاست ســرکوب و ارعاب مقامات بحرینی ،در جهت احقاق حقوق شیعیان بحرین و تأمین
اهداف و سیاس��تهای آنها مبادرت میورزد .پژوهش موجود با تکیه بر نظریهی سازهانگاری و بیدا ری اسالمی
بر مبنای منابع کتابخانهای و اینترنتی شکل نهایی به خود خواهد گرفت .در این پژوهش از روش
تحلیل کیفی استفاده شده است.
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در رابطــه با رویکرد جمهوری اســامی ایــران در قبال بیداری اســامی در بحرین کتب و آثار
ً
متعددی به زبان فارســی و انگلیسی انتشــار یافته است که در ادامه صرفا به چند نمونه از آنها که
ارتباط بيشتري بـا مـوضوع بحث تحقیق حاضر دارد ،پرداخته می شود:
س��ید مرتضی هزاوهای و فریده باوریــان()1395؛ طی مقالهای با عنوان «بررســی رویکرد
جمهوری اســامی ایران و عربستان سعودی به مسأله بیداری اسالمی(مطالعه موردی قیام مردم
بحرین)» کوشیدهاند؛ تا ضمن بررسی تحرکاتی که منجر به پدیده بیداری اسالمی در بحرین شده
است ،تأثیر و دالیل اتخاذ رویکردهای متفاوت جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی را با
در نظر گرفتن منافع و عالیق آنها ،به عنوان دو قطب متعارض در تحوالت درونی جامعه انقالبی
بحرین که به بروز جنگ ســرد دو کشور در تحوالت این کشور منجر شده است ،مورد بررسی و
تحلیل قرار دهند .این پژوهش همچنین به مسأله اختالفات ایدئولوژیکی میان جمهوری اسالمی
ایران و عربستان سعودی که شکل تقابل دو جریان فکری برای ترویج و توسعه قرائتهای متفاوت
از اسالم را به خود گرفته است ،پرداخته است.
محمدرضا دهشیری و علی عبداللهخانی()1394؛ در مقالهای با عنوان «رویکرد جمهوری
اسالمی ایران در تحوالت کشورهای خاورمیانه پس از(2011مطالعه موردی بحرین و سوریه)» به
بررسی رویکرد جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت بحرین و سوریه پرداختهاند .نویسندگان
این مقاله کوش��یدهاند تا ضمن ایجاد و نگارش پیشینه پژوهش ،در زمینه نگاه جمهوری اسالمی
ایران به تحوالت دو کشــور بحرین و ســوریه ،این موضوع را مورد بحث قرار دهند که جمهوری
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اس�لامی ایران با تکیه بر مؤلفههایی همچون منافع ملی ،باورها و ارزشها ،در چارچوب نظریه
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سازهانگاری ،رویکردی متمایز در قبال دو کشور بحرین و سوریه اتخاذ کرده است؛ به گونهای که
مطالعات در بحرین خواهان تغییر حکومت است و در سوریه از حکومت فعلی حمایت میکند.
مس��عود اخوان کاظمی و صفیالله ش��اهقلعه()1393؛ در مقالهای با عنوان «بازتعریفی از
با سم
ید ری ا ال ی ژئوپلیتیک شــیعه با نگاهی به انقالب بحرین» به تشــریح و تبیین ژئوپلیتیک شــیعه با تأکید بر
ش��رایط و روندهای بینالمللی و منطقهای و به ویژه جنبشها و انقالبهای کشــورهای عربی،
خصوصا بحرین میپردازند .همچنین رویکرد و واکنش قدرتهای بینالمللی و منطقهای نسبت
به این انقالب نیز مورد بررسی و ریشهیابی واقع شده است .این پژوهش نیز دالیل برخورد دوگانه
غرب را با استناد به باز تعریفی از تحول ژئوپلیتیک شیعه در ارتباط با انقالب بحرین مورد تجزیه
و تحلیل قرار میدهد.
علی آدمی()1391؛ در مقالهای با عنوان «بحران بحرین و امنیت منطقهای جمهوری اسالمی
ایــران» با تکیه بر مکتب کپنهاگ و نظریه باری بوزان ،به بررســی تأثیــر بحران بحرین بر امنیت
خلیج فارس و جایگاه منطقهای ایران پرداخته اس��ت .نویسنده در فرایند شکلگیری این پژوهش
ب��ه این موضوع پرداخته که بحرانهایی نظیر ســقوط رژیم بعث عراق و بحران بحرین در اردوگاه
کش��ورهای عربی طرفدار غرب با تغییر قدرت بازیگران کانونی منطق��های خلیج فارس(ایران،
عربستان و عراق) به افزایش قدرت منطقهای جمهوری اسالمی ایران کمک خواهد نمود.
پینار آ کپینار)2015(1؛ در پژوهشی با عنوان «میانجیگری به مثابه ابزار سیاست خارجی در
بهار عربی؛ ترکیه ،قطر و ایران»؛ استفاده از ابزار میانجیگری توسط این سه بازیگر در بحرانهای
ناش��ی از بهار عربی ،را در راستای اولویتهای سیاست خارجی آنها میداند .نویسنده در ادامه
میافزاید؛ در طی جنبشهای اجتماعی در بحرین ،ایران تالش کرد با وساطت و میانجیگری بین
ش��یعیان و مقامات آ لخلیفه به حل و فصل این بحران کمک کند؛ ّاما با توجه به جهتگیریهای
ضد ایرانی کش��ورهای عرب حوزه خلیجفارس ،در این زمینه هیچ پیشرفتی حاصل نشد .نوآوری
و تازگــی مقاله حاضر در این اســت که اگرچه مقاالت و پژوهشهای انجام شــده در خصوص
رویکرد جمهوری اســامی ایران در قبال بیداری اســامی بحرین بیشــتر بر ابعاد ژئوپلیتیک و
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ژئواس��تراتژیک این جنبش و عمدتأ با تأکید بر رقابت و زورآزمایی ایران و عربستان و همپیمانان
منطق��های ریاض در صحنه سیاســت بحرین انجام پذیرفته اســت؛ ّاما پژوهش حاضر ســعی
ً
دارد؛ عمدتا با تکیه بر مؤلفههای قدرت نرم انقالب اســامی ایران و همچنین فهم و برداشــت مطالعات
بیناالذهانی منبعث از نظریه س��ازهانگاری به نقش جمهوری اســامی و سیاست این کشور در
قبال تحوالت بحرین بپردازد .برداشــت هویتی جمهوری اســامی ایران از معترضان شــیعی و بیدا ری اسالمی
پیامدهای سیاســت خارجی جمهوری اسالمی در قبال بیداری اسالمی بحرین نیز بر نوآوری و
تازگی پژوهش حاضر افزوده است.
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برای بررســی و شناخت سیاست خارجی جمهوری اســامی ایران در قبال بیداری اسالمی در
بحرین ،از رهیافتها و تئوریهای متفاوتی به عنوان ابزار تحلیلی اس��تفاده میشــودّ .اما به نظر
میرس��د؛ رهیافت «س��ازهانگاری» 1میتواند در تبیین این تحوالت جامعت��ر از بقیۀ رهیافتها
و تئوریهای روابط بینالمل باش��د .ساــزهانگاری که از اوایل دهــه  1990وارد مباحث روابط
بینالمللی ش��د ،ریش��ه در مسأله جامعهشــناختی دارد که در دهه  1970از ســوی پیتر برگر و
توماس الکمن مطرح ش��د .فردریک کراتر چویل ،نیکالس اونف و الکس��اندرونت از متفکران
اصلی این دیدگاه در روابط بینالملل محس��وب میشوند(راهچمنی و همکاران.)546 :1397 ،
س��ازهانگاری از جمله نظریات دارای هستیشناسی ضدماتریالیســتی که با رویکردی انتقادی
معتقد اس��ت رویکرده��ای خردگرا به دلیل کمتوجهی به عنصر فرهن��گ و مجموع انگارهها در
تحلیل مس��ائل پیرامون دچار نقصان میباشند و برای تفس��یری جامع از عرصه بینالمللی باید
انگارهها ،قواعد ،هنجارها و فرهنگ را نیز دخیل دانســت(متقی .)143 :1394،سازهانگاری از
نظر معرفتشناسی حدوسط پوزیتیویسم و پساپوزیتیویسم ارزیابی میشود .این رویکرد تحت
تأثیر گرایش��ات هرمنوتیک ،معتقد است که واقعیت اجتماعی و رفتار انسان را میتوان با عنایت
به قالب ذهنی تفس��یرکرد .مدلول این رویکرد نش��ان دادن تأثیر س��اخت نرمافزاری نظام ذهنی،
باورها و هنجارها بر رفتار سیاست خارجی است .مهمترین اصل هستیشناختی سازهانگاری در
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همپوشانی با این مبانی ،ناظر بر این مطلب است که «ساختارهای فکری و معرفتی» دست کم به
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
اندازۀ «ساختارهای مادی» اهمیت دارند .زیرا این نظامهای با معنا هستند که تعریف میکنند که
مطالعات کنشگران چگونه باید محیط مادی خود را تفسیر کنند(مسعودنیا و همکاران .)86 :1391،تحلیل
س��ازهانگارانه از سوی دیگر ،متوجه تأثیر تاریخ در شکل دادن به سیاست خارجی نیز هست .در
با سم
ید ری ا ال ی این راستا؛ س��ازهانگاری معتقد است که هویت یک دولت با ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آینده
کشور شکل میگیرد .دولتها و دولتمردان با روایت تاریخ به شیوهای خاص و ویژه ،آن را پشتوانه
عملکرد امروزی خود قرار میدهند .بدون شک تحلیل سازهانگارانه از سیاست خارجی به دنبال
کنار گذاشــتن الگوی سنتی نیست ،بلکه با گرفتن وسایل تحلیل آن ،به زنده کردن روشمند نقش
باورها و الگوهای ذهنی و هنجارها در تحلیل سیاست خارجی میپردازد(ونت.)123 :1384،
در تئ��وری روابط بینالملل ،تحقیقات اولیه س��ازهانگاری در رابطه با نقش هویت دولتها
عنوان میدارند که هویت بر سیاس��ت خارجی و روابط بینالملل تأثیرگذار است .هویت به گفته
لینچ نشانگر « میزان درک دولتها از مفاهیم و اهداف سازمانهای بینالمللی و منطقهای ،نقش
دولت در جهان و انواع منافعی که ارزش پیگری دارند ،میباشــد» .هویت دولت به طور مستقیم
بر بافت سیاستگذاری خارجی مؤثر است .این دیدگاه بر این باور است که هویت پیچیده و چند
ُبعدی بوده و بایســتی در طول زمان ساخته شود(ذوالقدر و میرمحمدی .)136 :1395 ،بنابراین
تئوری س��ازهانگاری در روابط بینالملل درها را به س��وی بررسی هویتسازی گشوده است .از
نظر سازهانگاران ،روابط بینالملل تنها در چارچوب نظامی از بازیگران اجتماعی که در تعامل با
یکدیگر هس��تند و تعامل آنها بر مبنای قواعد و هنجارهایی صورت میگیرد که در یک محیط
بیناالذهانی ش��کل گرفته اند ،فهمیده میشود و این جامعهای است که رفتار اشخاص به آن قوام
میبخشد و همزمان نیز ،خود این اشخاص قوام یافته جامعه هستند( .)Onuf, 2002: 8الگوهای
هنج��اری ،بر هویت اثر میگ��ذارد ،هویت نیز انتخاب عقالنی را قوام میبخش��د و به ملتها
اجازه میدهد؛ به دس��تهبندی کنشگران دیگر اقدام کنند و واقعیتی سلس��له مراتبی از «خود» و
«دیگری» بس��ازند که بر اساس آن دوست و دشمن مش��خص شود(عابدیاردکانی و همکاران،
 .)150 :1390ب��ه هر حال ،از منظر س��ازهانگاری بازیگران جهان خود را میســازند و تحلیل
سیاس��ت خارجی از دولت به عنوان یک بازیگر آغاز میش��ود .یعنی بازیگران تفسیر میکنند،
تصمیم میگیرند ،اعالم میکنند و اجرا میکنند .سیاس��ت خارجی تا اندازهای عمل برســاختن
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چیزی اس��ت که بازیگران تصمیم میگیرند و این دیدگاه اثر عوامل داخلی (هویتها ،هنجارها
و فرهنگها) بر سیاس��ت خارجی را نش��ان میدهد .بنابراین ،باید گفت از دیدگاه سازهانگاری
هویتها ،هنجارها و فرهنگها نقش مهمی در سیاس��ت خارجی بازی میکنند .هویت و منافع مطالعات
دولته��ا را هنجارها ،تعامالت و فرهنگها میســازند و همین فرآیند اســت که اهمیت تعامل
میان دولتها را پیش میکشد(شــفیعی و زمانیان .)124-123 :1390،س��ازهانگاران بر خالف بیدا ری اسالمی
واقعگرایان ،تنها به کارکردهای ابزارگونۀ آن در سیاس��ت خارجی بسنده نمی کنند؛ بلکه در وجه
ایجابی به نق��ش مذهب به عنوان یک متغیر مس��تقل در ایجاد یکپارچگ��ی ملی و عامل ثبات
سیاسی بینالمللی میپردازند .این تلقی س��ازهانگاران از جایگاه و تأثیر هنجارهای دینی امروزه
به طور خاص منزلت ایدئولوژیک ایران در ُبعد بیرونی به ویژه در س��طح افکار عمومی منطقه و
الگو دهی به جنبشهای اسالمگرا را توضیح میدهد .در واقع ،ایران از این طریق درصدد برآمده
ت��ا از طریق این مؤلفهها برای اثرگذاری بر تح��والت بحرین به طور خاص و معادالت منطقه به
طور عام استفاده کند و در این راستا؛ تالش کرد مردم این کشور به حقوق ضایع شده خود دست
یابند(خواجه ســروی و رحمتی پور .)184 :1396 ،در واقع ،کشــور بحرین به واسطه اکثریت
جمعیت ش��یعی و قرار گرفتن در منطقه خلیج فارس ،بیش��ترین قرابت را با مؤلفههای قدرت نرم
انقالب اســامی ایران برقرار نموده اســت که در این زمینه ،یکی از مهمترین عوامل بسترســاز
بیداری اس�لامی ایجاد شده در این کشور تلقی میشود(کوشــکی و همکاران .)82:1393،به
عبارت دیگر؛ عامل تعیینکننده سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران نســبت به بیداری
اســامی بحرین ،فاکتورهای عینی و مادی نیســت ،بلکه هنجارهایی است که تأثیر مستقیم بر
منافع و هویت ایران اسالمی گذاشته است .در این راستا ،تهران با تکیه بر ابعاد قدرت نرم انقالب
اسالمی و در چارچوب برداشت و فهمی بیناالذهانی از نقش و سیاست خود و از سویی مواضع
و رفتارهای س��ایر بازیگران منطقهای و بینالمللی به اتخاذ اقدامات و سیاستهای خود در قبال
بیداری اسالمی بحرین مبادرت مینماید و در این خصوص ضمن مخالفت ورزیدن با سیاست
فش��ار و ارعاب خاندان آ لخلیفه ،در راس��تای هر چه مطلوبتر شدن وضعیت سیاسی شیعیان
بحرین و تأمین حقوق دموکراس��ی آنها گام بر میدارد .لذا جمهوری اســامی ،درصدد است
با تکیه بر آموزههای مذکور در نظریۀ س��ازهانگاری به خصوص مس��ائل هویتی و بیناالذهانی،
تحوالت بحرین را در راستای اهداف و سیاستهای معترضان شیعی شکل بخشد و از این طریق
علم
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مطالعات

ضمن کمک به فراهم ش��دن شرایط مناسب برای شیعیان این کشور ،نظم و الگوی منطقهای را به
نفع تهران و همپیمانان منطقهای آن در غرب آسیا صورت بخشد.

روند و چگونگی شکلگیری بیداری اسالمی در بحرین
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با سم
ید ری ا ال ی تاریخ بحرین در چند دههی گذش��ته نش��اندهندۀ اعتراضات مکرر و مستمر مردمی علیه رژیم
آ لخلیفه به شــکلهای مختلف جنبشها و حرکتهای اصالحی ،دینی ،اجتماعی و سیاســی
بوده اس��ت .بهطوری که این کشــور کمتر آرامش و ثبات سیاســی به خود دیده است .نگاهی به
ً
گذش��ته سیاسی بحرین نشان میدهد؛ تقریبا به صورت دورهای ،طی چهل سالی که از استقالل
آن گذشته است در هر ده سال یک قیام به وقوع پیوسته ،که این امر نشان از ناپایداری نظام سیاسی
در بحرین اس��ت که جامعه ،نظام سیاس��ی حاکم بر آن را تافتهای جدا بافته از سرنوشت خویش
تلق��ی میکند(گلیزواره ای .)35-30 :1391 ،با این حال ،اعتراضات وســیع و قیام مردمی در
ســال 2011تحولی بسیار گسترده و عمیقتر در مقایس��ه با اعتراضات دهههای گذشته محسوب
میش��ود که وق��وع آن به نوع رویکرد خاندــان حاکم ،عملکرد آنها ،روابــط دولت و جامعه بر
میگردد(آدمی و همکاران.)150 :1391 ،
نوپایی کشور بحرین ،زمینه نداش��تن بلوغ سیاسی ،نوعی وابستگی به قدرتهای منطقهای
و فرامنطقهای را برای این کش��ور فراهم آورده است .به همین دلیل موجهای کوتاه بحرانزا باعث
تنش و ناپایداری درونی آن میشــود(اخباری و نامی .)185 :1389 ،اگرچه اعتراض و مقاومت
شیعیان ،امری دیرپا در سنت سیاسی این کشور محسوب میگردد .با این حال ،اعتراضات وسیع
و قیام مردمی سال  2011تحولی بسیار گسترده و عمیقتر در مقایسه با اعتراضات دهههای گذشته
محسوب میشود که وقوع آن به نوع رویکرد خاندان حاکم ،عملکرد آنها ،روابط دولت و جامعه
بر میگردد .جنبش مردمی بحرینُ ،ملهم از شورشهای عربی در فوریه  ،2011خواستار پادشاهی
مشروطه شدند .درخواستهای معترضان ماهیت فرقهای نداشت و آنها بیشتر بر حقوق سیاسی
و مدن��ی خود تمرکز کرده بودند .در واکنش به ای��ن اعتراضات ،رژیم آ لخلیفه بیدرنگ با اعزام
نیروه��ای نظامی و امنیتی با این اعتراضات برخورد کرد .اعتراضات در روزها و ماههای بعدی با
کمک رسانهها ش��دت یافت .رویاروییها بین معترضان و نیروهای امنیتی هنگامی که جمعیت
کشتهش��دگان و مجروحان را به بیمارستان میبردند ،باال گرفت و شعارهای مرگ بر آ لخلیفه سر
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دادند .در فوریه  2012الجزیره گزارش داد که در این درگیریها دست کم  80نفر کشته و 3000
نفر مجروح شــدند( .)Sackman, 2011: 8انقالب بحرین مثل دیگر تحرکات دموکراسیخواهانه،
ابتدا به شکل سیاسی و فقط با درخواست اصالحات سیاسی و اقتصادی شروع شد و بحرینیها مطالعات
تالش کردند با تجمع در میدان «لؤلؤ» در منامه -پایتخت این کشور -رژیم را وادار به اصالحات
کنند .در این میان ،حمدبنعیسی آ لخلیفه که انقالب 14فوریه را انقالب اراذل و اوباش خواند ،بیدا ری اسالمی
دســتور سرکوب را صادر و ماشین نظامی امنیتی رژیم حاکم ،منامه را به میدان خشونت و جنگ
تبدیل کــرد .در این رابطه ،نیروهــای امنیتی بحرین که دیگر تاب مقاومــت مقابل معترضان را
نداشــتند دست به دامان عربســتان و امارات شــده و پس از چند روز نیروهای «سپر جزیره» به
طور مســتقیم مدیریت عملیات ســرکوب را برعهده گرفتند(رضایی و جهانیان.)184 :1393 ،
رژیم آ لخلیفه با این تصور که موج ارعاب و ســرکوب باعث خواهد شــد معترضان دســت از
اعتراض��ات خود بردارند ،دامنه حمالت خود علیه تظاهرکننــدگان را افزایش داده و حتی برخی
مناطق را برای ماهها محاصره کردند .در حالی که انتظار میرفت مجموعه کشورهای غربی مانند
کشورهای تونس ،لیبی و س��وریه عکسالعمل نشان دهند ،قدرتهایی چون آمریکا و بریتانیا با
نشان دادن چراغ سبز به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آ لخلیفه ،راه را برای سرکوب بیشتر مزدوران
این رژیم هموار کردند .از طرفی ،واکنش منفعالنه «کمیته بسیونی» (کمیته حقیقتیاب حمدبن
عیسی آ لخلیفه پادشاه بحرین که شریف بسیونی ریاست آن را بر عهده دارد) نیز موجبات تشدید
سرکوبها در بحرین را فراهم آورد .تمامی تحرکات منفی رژیم آ لخلیفه باز هم نتوانست جلوی
ً
موج خشــم عمومی را ســد کند و بحرین طی این مدت تقریبا به صورت مستمر شاهد برگزاری
تظاهرات و اعتراضات گسترده بوده است( .)Tashjian,2013: 9اعالم حالت فوقالعاده ،شکاف
فزاینده دولت و جامعه و سیاستهای تبعیضآمیز خاندان آ لخلیفه را میتوان اصلیترین عوامل
بروز تحوالت و اعتراضات سیاس��ی کنونی مردم بحرین محس��وب کرد .این ش��کاف ،ریشهای
تاریخی دارد و متغیرهای سیاس��ی – امنیتی داخلی و خارجی بر آن تأثیر میگذارند(دهشــیری و
عبداللهخانی.)63 :1394 ،
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 -1وج�وـد حکومت اس��تبدادی و غیردموکراتیک :نظام سیاســی بحرین همچــون اکثریت
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کش��ورهای عربی منطقه ،پادشاهی اس��تبدادی اس��ت و ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیلهای دارد .رهبران این
کشورها اختیاراتی مافوق قانون اساسی دارند و در مقابل اختیارات و وظایفشان نیازی به پاسخگویی به
مردم و نمایندگان نمیبینند(ذاکریان.)51 :1382 ،
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 -2وابس��تگی دولت بحرین به قدرتهای فرامنطقهای و اتخاذ سیاس��تهای همسو
با سم
ید ری ا ال ی بــا آنان و بیتوجهی به افکار عمومــی در ایجاد و اجرای سیاســت خارجی :با نگاهی به
سیاس��تهای بحرین در قبال تحوالت منطقه ،به خوبی مش��خص میشــود که بحرین به جای
اتخاذ تصمیمات مس��تقل و پذیرش یک نقش فعال در تحوالت منطقه ،همواره از سیاس��تهای
ایاالت متحده و س��ایر نیروهای فرامنطقه ای تبعیت و پش��تیبانی کرده است(آدمی و همکاران،
.)1391:150
 -3تبعیض و عدم مشــروعیت سیاســی :در بحرین قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار
اقلیت اســت و در زمینه توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی ،اجحاف زیادی بر شیعیان بحرین روا
داشته شده اس��ت و این گروه که دارای رأی اکثریت در کشور خود میباشند ،همواره در معرض
تبعیضهای گوناگون و به ویژه تبعیض مذهبی بودهاند(.)choi, 2003: 41
 -4انتخابات مجلس (پیشزمینهی شــکلگیری اعتراضــات بحرین) :یکی دیگر از
دالیلی که نقش مهمــی در ظهور و بروز خیزش مردم بحرین در مقابل دولت داشــت ،به زمان
پیش و پس از انتخابات مجلس در  23اکتبر  2010برمیگردد که مردم به کاندیداهای مســتقل
رأی دادند و ترکیب مجلس به ســمت افراد مســتقل تمایل نشــان داد(توتی و دوستمحمدی،
ً
 .)215 :1392بنابراین ،مجلس این دوره شاهد حضور نمایندگانی بود که عمدتا منعکس کنندۀ
خواســتها و عالیق مردم بودند ،نه دولت بحرین و طبیعی است که این امر برای دولت بحرین
بســیار نگرانکننده باشــد(بهرامی و خدادادی .)1389،در این رابطه ،میتوان گفت که با توجه
به حمایتهای منطقهای و فرامنطقهای ،به نظر نمیرســد درکوتاهمدت اعتراضهای مردمی در
بحرین موفقیتی کســب کنند .دراین شرایط اگر هم توافقی بین مردم بحرین و حکومت آ لخلیفه
ً
ً
رخ دهد مطمئنا از سر اضطرار خواهد بود نه رضایت و یقینا مقطعی میباشد(رضایی و جهانیان،
.)8 :1393
بحران بحرین به دلیل موقعیت خاص این کشور و منافع و مالحظات بینالمللی و منطقهای
عم��ده در قبال تحوالت آن ،باعث ش��کلگیری واکنشها و رویکردهــای مختلف به خصوص
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از س��وی بازیگران منطقهای شــد .در این راستا؛ جمهوری اســامی ایران به عنوان قدرتی مهم
و تأثیرگ��ذار در منطقه ،رویکرد خ��ود را با توجه به اصول و آموزههایی که سیاســت خارجی بر
آن مبتنی اســت و با توجه به رهنمونهای رهبر انقالب اســامی که مســأله بحرین را از لحاظ مطالعات
ماهیت درست مانند مسائل دیگر کشورها دانستند و هیچ تمایزی میان آنها قائل نشدند و بر این
امر تأکید کردند که« :ما بنای مداخله در مســأله بحریــن نداریم ،چرا که نه ممکن و نه مطلوب بیدا ری اسالمی
ماس��ت»(هزاوهای و باوریان)181-182 :1395 ،شــکل داده اســت .تالش در راستای اشاعه
ارزشهای اســامی و نیز دفاع از مسلمانان که به مثابه رویکردی آگاهانه در سیاست خارجی و
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران پیگیری میشود و پیامدهای آن مانند گسترش بیداری اسالمی
که به نوبه خود باعث باال رفتن ضریب امنیت ملی جمهوری اس�لامی ایران و نیز آس��انتر شدن
دستیابی به اهداف ملی آن میشود را میتوان افزایش عمق راهبردی ایران محسوب کرد(دهشیری
و عبداللهخانی.)66 :1394 ،
علم

یج
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خلیج فارس از جمله مناطقی اســت کــه از دیرباز عرصه رقابت ژئوپلیتیکی گســتردهای میان
کشــورهای ســاحلی و نیز قدرتهای بزرگ جهانــی و یکی از مهمترین مراکز ثقل مناســبات
ژئوپلیتیکی و بینالمللی بوده اســت .بحرین کشــوری جزیرهای در جنوب خلیج فارس است.
این کشــور مرکب از سی و پنج جزیره با وســعت  695کیلومتر مربع ،کوچکترین کشور منطقه
خلیج فارس به شــمار میآید(آدمی .)29 :1391 ،همچنین شــیعیان در کشور کوچک بحرین،
با اینکه هفتاد درصد جمعیت این کشــور را تشــکیل میدهند ،تحت سلطة حکومتی سنی قرار
دارنــد( .)Fuller & Franck, 1999: 54قطــع نظر از تاریخ پر فراز و نشــیب جنبش اســامی
شیعیان ،باید گفت که جایگاه و موقعیت معاصر آنان ،در پیوند با شیعیان ایران تعریف شده است.
از اینرو اســت که وجود مبانی نظری مشترک مذهب شــیعه و اشتراکات تاریخی ـ فرهنگی ،از
جمله شاخصهایی است که همبستگی ایدئولوژیکی و تاریخی ـ فرهنگی بین نظام ایدئولوژیک
جمهوری اســامی ایران و معارضان اســامی بحرین ،بهویژه شیعیان را موجب شده است(شاه
قلعه و اخوان کاظمی .)9 :1395 ،بنابر اطالعات موجود حدود  81.2درصد از ساکنان بحرین
مســلمان و  9درصد نیز مسیحی هستند و  9.8درصد از ساکنان این کشور نیز از مذاهب دیگر

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
هادی زینی ملک آباد ،اصغر مهری ،سید ابالقاسم فضائلی

اهمیت استراتژیک بحرین برای جمهوری اسالمی ایران
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میباشند(هاشمینســب .)12 :1389 ،بحرین از جمله مناطقی بود که ســاکنان آن در ابتدای
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
ظهور اســام مسلمان شدند .از نخســتین والیان رسولالله(ص) ،ابانبنســعید ،در دوستی با
مطالعات علیبنابیطالب(ع) شــهره بود .این عامل نقش مؤثری در گســترش تشیع در میان مردم بحرین
داشته است(اسالمی .)162:1378،از آن زمان تاکنون ،شیعیان و علمای شیعه بحرین همواره با
با سم
ً
ید ری ا ال ی مراکز تشیع در ایران و عراق مرتبط بودهاند و معموال در مسائل فقهی و مذهبی با حوزههای علمیه
دو کشور ارتباط تنگاتنگ داشتهاند .بحرین ،از نظر ژئوپلیتیکی جایگاه خاصی از منظر جمهوری
اســامی ایران دارد و جزء همســایگان و دارای مرز آبی با ایران اســت .بحرین برای جمهوری
اســامی ایران تنها در حکم یک همسایه عادی نیست؛ بلکه این کشور در ورود ایران به ترتیبات
امنیتی ،سیاسی و فرهنگی کشورهای حاشیه خلیجفارس نقش مهمی دارد .هویت ایرانی و شیعی
مردم بحرین در کنار مؤلفههای ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک آن باعث شــده است که این کشور
در راهبردهای منطقهای جمهوری اســامی ایران همواره در کانون توجه قرار گیرد)نیکو:1394 ،
 .)1-5این کشــور از دیرباز بــه دلیل موقعیت ژئواســتراتژیکی و ژئوپلیتیکی از اهمیت خاصی
برخوردار بوده اســت .بحرین کشوری اســت که روزگاری جزئی از پیکرۀ ایران بود ،هر چند که
ً
براســاس پیمانهای  1882و  1892این کشور عمال در زیر ســیطرۀ انگلستان قرار داشت .این
کشور کوچک جزیرهای در طی نظرسنجی که از سوی سازمان ملل انجام گرفت از ایران جدا شد
و راه استقالل را پیمود .ایران به عنوان کشور مادر در اقدامی رسمی استقالل بحرین را به رسمیت
شــناخت و هیئت حسننیتی را در سال  1949به سرپرســتی منوچهر فلکی راهی بحرین کرد تا
روابط با کشــور تازه تأسیس آغاز گردد .با بازگشت نمایندگان ایران از بحرین روابط بین دو کشور
روزبهروز گسترش بیشتری پیدا کرد(طالئی .)1:1394،اگرچه بحرین کوچکترین کشور حاشیه
خلیج فارس است ولی نزدیکی آن به ایران و وجود منابع انرژی بر اهمیت جغرافیایی و استراتژیک
آن افزوده است ،طوری که هماکنون این کشور دارای جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خاصی
اســت(نیاکوئی .)79-80:1391،در تحلیل ژئوپلیتیکی بحرین باید گفت؛ موقعیت جغرافیایی
و قرار گرفتن این کشــور در قلب منطقه خلیج فارس ،به آن جایگاه اســتراتژیک خاصی بخشیده
اســت .اگرچه بحرین از نظر جمعیت و وسعت ،کوچکترین کشور حاشیه خلیج فارس است،
ولی نزدیکی آن با سواحل ایران و اکتشافات چاههای نفت و وجود چشمههای آب شیرین از دیر
باز بر اهمیت موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی آن افزوده است(کتاب سبز بحرین.)22:1388 ،
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مطالعات

بیدا ری اسالمی

(افضلی و میرزاده کوهشاهی)81 :1393 ،

شــیعیان در این کشــور کوچک یک میلیون نفری (با مســاحت حدود  660کیلومتر مربع)
اکثریت جمعیت (حدود  70درصد) را تش��کیل میدهند و همواره از تبعیضی که اقلیت ســنی
مذهب بر آنها روا داش��تهاند ،شکایت نمودهاند؛ بویژه که بدنبال آغاز اعتراضات خیابانی ،دولت
بحرین سیاس��ت تغییر بافت مذهبی این کش��ور را ،که از مدتها قبل آغاز نموده بود ،با اعطای
تابعیت به  60هزار عرب خارجی اهل تسنن تشدید کرد .سرکوب خشونتبار اعتراضات شیعیان
در بحریــن در پی قیام مردمی  2011در این کشــور ،اگرچه با ســکوت جهــان عرب همراهی
میشــودّ ،اما دولــت و جامعه داخلی در ایران و برخی دیگر از کشــورهای منطقه و جهان به آن
واکنش نشان دادهاند .بنابراین با حمایت جمهوری اسالمی ایران از نقش عنصر شیعه در بحرین
به افزایش نقش و نفوذ تهران در منطقه کمک خواهد کرد .بر این اســاس ،جمهوری اســامی بر
اس��اس آموزههای دینی و آرمانهای انقالبی با اس��تفاده از رویکردی مسالمتآمیز و بکارگیری
ابزارهای تبلیغاتی و رس��انهای و گفتگو با سازمانها و مجامع بینالمللی برای حل قضیه بحرین
تلـاش میکند(هــزاوهای و باوریــان .)186 :1395 ،از اینرو ،ایران ضمــن حمایت از قوای
انقالبی از به قدرت رسیدن آنها خرسند اس��ت تا ضمن افزایش قدرت چانهزنی منطقهای خود،
رژیم صهیونیستی ،مهمترین دشمن اس��تراتژیک خود را با محدودیتهای جدی روبهرو سازد.
همسایگی مصر با رژیم صهیونیستی و همپیمانی با آن از مواردی است که بحرین را در سیاست

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
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نقشه شماره  :1موقعیت جغرافیایی بحرین
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خارجی ایران برجسته و با اهمیت میکند(توتی و دوستمحمدی.)218 :1392 ،

تأثیرات قدرت نرم انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی در بحرین

سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1397

یکی از مـــسائل مـهمی ک ه این تحقیق بر اسـاس آن شـکل گرفت ،مشاهده تشابهات زیاد میا ن
با سم
ت انقالبی مردم بحرین با انقالب مردم ایران است .شعارها و نمادها ،رهبری قیام و فرهنگ
ید ری ا ال ی حرک 
شـهادتاز جـمله وجوه مشترک میان انـقالب دو مـلت ایران و بحرین است.

 -1شعارها و نمادها

با توجه به ویژگیهای جامعهی ایران مشــاهده میشــد که آنچه در شــعارها به کارگرفته شده د ر
جریان انقالب اســامی ایران بیش از پیش به چشم میخورد تکیه بـــر ارزشهای اسالمی مانند
ل بر خدا و ظلم ســتیزی اســت .در این خصوص ،مطالعه شعارهای به کارگرفته شد ه توسط
توک 
ملت بحرین ،شــباهتهای زیادی را با شــعارهای مطرح شــده در انقالب اسالمی ایران نشان
میدهد .شـــعا ر «مـــنصورین و الناصرالله» شـــعار جدیدی است که در این انقالب از سوی
مردم ســر داد ه شده اســت .همچنین شــعار «هیهات من الذله»« ،لبیک یا اسالم» ،و «إن نرکع
اال لله»و شــعارهایی از این دست ،که از ارتباط گسترده انقالب بحرین با ارزشهای اســـامی
حـکایت میکند(نجفی و بلندیان .)202:1392،در این رابطه ،مردم بحرین نیز بـا پـرچمهـاي
«یا حســین(ع)» به خیابانها آمده و با نداي یا علی(ع) و یا زهرا(س) به خاك افتاده و به شهادت
رسیدهاند .آمیخته شــدن راهپیماییهاي مردم بحرین با سینهزنی و پوشانیدن تابوتهاي شهدا با
پارچههاي مزین بـــه عبـارت «علـی ولـی الله» ،اقامـه نمازهـاي جمعـه و جماعـت در معـابر
عمومی ،انجام شعائر اسالمی در مراکز دولتی و  ...نشـانههـايی از شکلگیری یک هویـتطلبـی
اسـالمی سرکوب شده هستند(رهبر و همکاران.)19-20 :1394 ،

 -2رهبری قیام

یکی از مـــهمترین وجوه تمایز انقالب اسالمی ایران با ســایر حرکتهای عصر حاضر رهبر 
ی
ط روحانیت شیعه بود ،مردم ایران در ســـالهای مـنتهی بـه انقالب و بعد از آن با حرکت در
توس 
مسیر ترسیم شده توسط امام خمینی (ره) بـو د کـ ه توانستند بر مشکالت غلبه کرد ه و امروزه ایران
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را به عنوان ابرقدرت برتر منطقهای تبدیل کنند .بحرین تـنها کـشور دسـتخوش تحوالت است
که انقالب آن از رهبری منســجمی برخوردار است .د ر میان شخصیتهای موجود در کـــشور
بـــحری 
ن کـسی که بیشترین تأثیرگذاری را بر انقالب دارد ،آیتالله «عیسی احمد قاسم الدرازی مطالعات
البحرانی» است .حمایت ایشان از حـــرکتهای اجـتماعی در بـحرین نقش تعیینکنندهای در
بیدا ری اسالمی
ل گیری تحوالت دارد(زارع مهریزی.)123 :1393 ،
حضور مردم و شک 
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بذلجان و چشمپوشی بـــر تـمام لذایـــ ذ دنیوی در راه رضای خداون د در فرهنگ اسالمی و به
خصوص فرهنگ شیعی ،از جایگاه واالیی بـرخوردار اسـت .شهادت در فرهنگ شیعیان باالترین
ی امـام حسین در
مقامی است که یک انسان میتواند به آن دست یابد.الگوگیری از قیام عـاشورا 
مبارزه با طواغیت از چشمههای تغذیه کنندۀ قیامهای شیعیان در طول تاریخ بـــه شـمار میآمده
است .انقالب اسالمی ایران به عـنوان مـهمترین انـقالب شیعی عصر حاضر نیز با تکیه بـر ایـن
فرهنگ شگفتیهای بزرگی را رقم زد .این مسأله در قیام اخیر مردم بحرین نیز نقشی مـــحوری را
بـرعهده داشته و باعث اوجگیری قیام شـده اسـت .شیخ عـیسی قـاسم نـی ز در جایگاه یک عالم
دینی و رهبر مـردم بـحرین ،بارها بر اهمیت شهادت و خون شهید در جریان انقالب تأکید کرده
است(نجفی و بلندیان.)204:1392،

 -4ضدیت با حکومتهای مستبد و ضد اسالمی منطقه

یکی دیگر از شــاخصههاي قدرت نرم انقالب اسالمی ضدیت و مبارزه با رژیمهاي دیکتاتور و
ً
مســتبد و ضد اسالمی است ،چراکه اساسا شکلگیري انقالب اسالمی در سرزمینی بود که یک
حاکم مستبد و دیکتاتور بر آنجا حکومت میکرد و لذا صدور و اشاعه این انقالب به انقالبهاي
عربی ،دلیلی دیگر بر تأثیرگذاري نرم انقالب اســامی بر این انقالبها اســت .مردم بحرین در
ً
تالش برای ســرنگون کردن حاکمانی هســتند که ماهیت آنها کامال دیکتاتوري و ضد اسالمی
بوده اســت و همگی دست نشاندۀ غرب و آمریکا هســتند .این حاکمان به ظاهر اسالمی ،پس
از روي کار آمدن ،مبارزة گســتردهاي را در جهت مقابله با اســام و فرهنگ اسالمی و گروههاي
اسالمگرا در کشور خویش آغاز نمودند تا آنجا که نمادهاي اسالمی را محو کردند که نمونههاي

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
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 -3فرهنگ مقاومت و شهادت
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مطالعات

آن ،جلوگیــري از برگزاري نماز جمعه و جماعات ،منع حجاب ،برپایی مراکز فســاد و فحشــا،
رباخواري و ظلم در سیستم اداري و  ...بوده است(رهبر و همکاران.)21 :1394 ،

 -5تقویت خودآ گاهی سیاسی شیعیان بحرینی

سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1397

با سم
ید ری ا ال ی پس از وقوع انقالب اســامی ایران ،کشورهای اسالمی از امواج تبلیغاتی انقالب اسالمی ایران
در امان نماندند .انقالب ایران خودآگاهی سیاســی شیعیان بحرین را تقویت و برای اعتراضات
عمومی تشویق کرد ( .)Jones, 2006: 213-233روحانیون ایران در مورد بحرین سخنرانی کردند
و اعضای جنبش شــیعی بحرین (جبهه اســامی آزادی بحرین) به تهران سفر کردند .تا پیش از
انقالب اسالمی ایران در سال  1979اپوزیسیون بحرینی -شیعه و سنی -تحت تأثیر بحرینیهای
ســکوال بود .پس از انقالب جنبشهای اسالمی بحرین ،رهبری اپوزسیون را در دست گرفتند .با
گشودن این فصل جدید مذهبی ،شیعیان این کشور آرام آرام در سمینارهای مذهبی در قم و دیگر
نهادهای روحانیون شــیعی ایران حضور یافتند .برای نخســتین بار مراسم نماز جمعه در بحرین
برای بحث در مورد شــکایات در مورد بیکاری و عدالت اجتماعی در مساجد برگزار شد(Bahri,
.)2000:131

 -6ایجاد و توسعه ساختار و قدرت شبکهاي

انقالب اســامی ایران ،مبتکر بهرهگیري از قدرت شبکهاي مهار ناپذیر مردمی شناخته میشود.
پیوند عمیق شبکه مســاجد ،حسینیهها ،حوزههاي علمیه ،جلســات وعظ و سخنرانی مذهبی،
علمــا و روحانیان ،مراکز و نهادهاي خیریه و ،...طیف وســیعی از نیروهاي انقالبی ایران را دور
از دســتاندازي حکومت پهلوي به یکدیگر متصل مینمود .در روند شبکهاي شدن قدرت در
انقالبهاي عربی ،امور و مســائل سیاســی نه امري مســتقل و خارج از زندگی اجتماعی بلکه
جزئی از زندگی روزمره فردي محســوب و از طریق شبکههاي اجتماعی دنبال میشود(,Bayat
 .)13 :2011در انقالبهــاي عربی از جمله بحرین ،اکثریت مردم نقشآفرینی گســتردهاي در
تداوم انقالب دارند .ابتکاراتی مانند تجمع در میدانهاي اصلی شــهرها ،برپا کردن چادر ،بیتوته
کردن در میدانها و خیابانها ،پشــتیبانی و تدارکات همگانی و  ...در نتیجه ارتباطات شبکهاي-
افقی و همگانی حاصل شده است.

 -7تقابل با مداخله ایاالت متحده آمریکا در بحرین
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مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال بیداری اسالمی بحرین

ً
بیداری عظیم اســامی که در غرب عموما به عنوان بهار عربی از آن یاد میشود ،طی چند سال
اخیر تاکنون ،زمینهساز سقوط حکومتهای دیکتاتوری در بعضی از کشورهای عربی غرب آسیا
و شمال آفریقا شده است .بیداری اسالمی در کشورهای مصر ،تونس ،لیبی ،یمن و بحرین متأثر
از سه دستاورد مهم انقالب اســامی ،یعنی ضدیت با استعمار ،حرکت در مسیر اسالمی کردن
حکومت و جامعه و مبارزه با استبداد بوده است .این کشورها با الهام گرفتن از این دستاوردها ،در
مسیر انقالب خود حرکت کردند .در این میان ،انقالب بحرین با توجه به شرایط خاصی که دارد،
مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته اســت .ملت بحرین از حقوق اولیه خود محروم میباشند و
خواهان انقالب ،جهت به دســت آوردن حقوق از دســت رفته خود و برپا کردن جامعه مطلوب
خود میباشــند .بحرین از جمله کشورهایی اســت که از دیر باز شاهد جنبشها و حرکتهای
دینی ،اجتماعی و سیاسی بوده است .جنبشهای مردمی بحرین ،در سالهای اخیر ،نمود زیادی
داشته است .باید گفت که بحرین همانند سایر کشورهای عرب منطقه متأثر از موج خیزشهای
مردمی رو به آیندهای متفاوت گام برمیدارد و با توجه به حساسیت استراتژیک این کشور ،تحت
نظارت موشکافانه ایران از سویی و شورای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر قرار دارد(آدمی،
.)198 :1391
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یکی از شاخصهای اصلی قـدرت نـرم انـقالب اسالمی را میتوان در ارتباط با مقابله با مـداخله
گ دانـست .ایـــ 
پایـانناپذیر قـدرتهای بـزر 
ن امر در واقع ،واکنشی نسبت به فضای ناعادالنه مطالعات
سیاســی در محیط منطقهای و بینالمللی محسوب میشود(متقی و رشاد .)114:1390،فضای
ی در بحرین در دو دهه پیش باعث شد تا استقرا ر ناوگا ن پنـــجم آمریکا در این کشور بیدا ری اسالمی
بست ه سیاس 
بدون هیچ ســر و صدایی صورت بگیرد(آدمی .)162 :1391 ،ایاالت متحده آمریکا ،امروزه در
ت انقالبی بحرین سیاست سکوت و حمایت تلویحی از رژی م آ لخلیفه را دنبال کرد ه و بار
تحوال 
دیگر بین ارزشهای ب ه زعـــم خـودشان دموکراسی و حقوق بشر و منافع استراتژیک ،گزینه دوم
را انتخاب کرده است(نیاکوئی .)260 :1390 ،این مسائل باعث شده ت ا روحی ه آمریکاستیزی در
بحرین بیشتر نمود پیدا کند و زمینه خیزشها را فراهم آورد.
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مذهب شیعه ،به ویژه در مناطق پیرامونی ایران ،از عوامل اصلی قدرت نرم جمهوری اسالمی
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
ایران به شمار میرود .البته با وجود اینکه توسل به اتحاد شیعه ،موقعیت ایران را به مثابه بازیگر فعال
مطالعات در منطقه تقویت کرده ،اما دولت جمهوری اسالمی ایران برای پرهیز از اتهامهایی مانند برانگیختن
شــیعیان منطقه از جمله بحرین علیه حکومتهای سنی و وابســته به غرب ،بیشتر بر ارزشهای
با سم
ید ری ا ال ی مشــترک در میان امت اســام تکیه و تأکید میکند که ضمن ســازگاری با نقش «امالقرایی» آن،
حساســیتهای کمتری را برمیانگیزد(توال .)60 :1384 ،هویت ایرانی و شیعی مردم بحرین که
برگرفته از تاریخ و سرنوشت مشترک این کشور با ایران تا قبل از جدا شدن آن در زمان رژیم پهلوی
دوم ،در کنار مؤلفههای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن باعث شده است که این کشور در راهبردهای
منطقهای جمهوری اسالمی ایران همواره در کانون توجه قرار گیرد .به همین دلیل ،جمهوری اسالمی
ً
ایران از هرگونه تحوالت مردمســاالرانه که مسلما نتیجه آن به قدرتیابی شیعیان خواهد انجامید،
استقبال میکند .از آغاز بحران ،گروههای مختلف داخلی و به طور کلی مردم عادی نیز نوعی حس
همبستگی و حمایت از همنوعان نسبت به سرکوب مردم در بحرین داشتهاند .این امر نشان میدهد
که مســأله بحرین ،در سطح افکار عمومی ایران بســیار با اهمیت است(دهشیری و نجاتیآرانی،
 .)301-307 :1391ایران به مداخله ســعودیها در بحرین و تالشهای شورای همکاری خلیج
فارس برای متهم کردن تهران به ایجاد ناآرامی در بحرین واکنش نشان داد و این مداخله را اشغالگری
خواند .همچنین رهبران ایران خواســتارمداخله ســازما ن ملل برای «توقف کشــتار مردم بحرین»
شــدند( .)Terrill, 2011منوچهر متکی وزیر سابق خارجه کشــورمان نیز در یادداشتی که تقدیم
رســانهها نمود ،اقدام ســعودیها در دخالت نظامی در بحرین را «بازی با آتش» خواند و به حکام
ریاض توصیه کرد قبل از آن که دیر شود و سرنوشت نامناسبی برای سربازان عربستانی رقم بخورد،
نیروهای خود را از بحرین خارج کنند(متکی.)1389 ،
جمهوری اســامی ایران از ابتدای وقوع تحوالت انقالبی بحرین ،تالش داشــته با استفاده
از منابــع و مؤلفههای قدرت نرم بر تحوالت این کشــور همســایه اثرگذار باشــد .این راهبرد
بــر مبنای تلقی ایران از بحرین جدید به عنوان کشــوری اســت که از نظــر تاریخی ،فرهنگی و
ژئوپلیتیکــی با آن اشــتراک دارد .این سیاســت نیز ســعی دارد با کمرنگ کــردن واقعیتهای
ژئوپلیتیکی و با برجســته ساختن اشتراکات تاریخی ،دو کشور را به مثابۀ یک حوزۀ تمدنی تلقی
کند(مظفری .)112:1384،با توجه به این تفاســیر و به رغــم محدودیتهایی که در پیش روی
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ایــران برای حضور فعال در تحوالت بحرین وجود داشــت؛ ایران در طول بحران بحرین ســعی
کرده اســت ،از ابزارها و شــیوههای مختلف برای حمایت ازگروههای مخالف و توقف رویکرد
ســرکوب حکومت و حضور نیروهای ســعودی و اماراتی اســتفاده نمایــد .بکارگیری ابزارهای مطالعات
تبلیغاتی و رســانهای در جهت محکوم کردن آ لخلیفه و به نمایش گذاشــتن اعتراضات مردمی،
برگزاری راهپیماییها و تجمعات در اعتراض به اقدامات آ لخلیفه و آ لســعود و اقدامات نمادین بیدا ری اسالمی
اعتراضی در ایران و حتی ســایر کشــورهای منطقه ،اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مانند؛ نوشتن
نامه به دبیر کل ســازمان ملل و رایزنی با مجامع بینالمللی مانند؛ سازمان کنفرانس اسالمی ،در
این خصوص قابل اشاره است(اسدی و زارع .)188:1390،ایران ،همچنین در مجمع عمومی،
سستی و انفعال ســازمان ملل متحد ،را مورد سوال قرار داد و تأکید کرد« :نیروهای سپر جزیره،
جنبش مردمی بحرین را ســرکوب ،بــه خانه های مردم حمله و تظاهرکننــدگان را میربایندّ ،اما
متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوعات را نادیده میگیرد و هیچ موضعی اتخاذ
نمیکنــد ( .)Mehr News Agency, 2011: 14در مجمــوع میتوان گفت؛ تحوالت بحرین در
راستای منافع و دیپلماسی سیاست خارجی ایران است و بازبینی در سیاست خاورمیانهای آمریکا
مبین این ادعا میباشد .پیشبینی میشود؛ دولت جدیدی که در اثر انقالبهای مردمی تشکیل
خواهد شــد ،به طور طبیعی به برقراری ارتباط مطلوبتر با ایران گرایش خواهد داشت .همچنین
عربستان به عنوان مهمترین رقیب منطقهای ایران ،اکنون به طور واقعی درگیر حوادث بحرین شده
است و خود را در محاصره جنبشهای ضددیکتاتوری ملتهای منطقه مییابد .شیعیان عربستان
ً
که عمدتا در مناطق مجــاور مرزهای بحرین زندگی میکنند ،افزون بر پیوســتگی جغرافیایی و
همســانی مذهبی با اکثریت شهروندان بحرین ،از نوعی هماهنگی سیاسی نیز با شیعیان بحرین
برخوردارند؛ به گونهای که همواره انعکاس تغییرات و حوادث این سوی مرز را میتوان در کشور
مجاور مشــاهده کرد .از طرفی ،مقامات ســعودی همواره به طور پنهانی ،ســودای حاکمیت بر
کل شــبه جزیرۀ عربســتان را دارند .به همین دلیل ،روی کار آمدن حکومتی شیعی و ناهمسو به
جای آ لخلیفه ،که همواره متحدی راهبردی برای عربســتان در شبه جزیرۀ عربستان بوده است،
ً
پذیرفتنی نیست؛ به ویژه آنکه استقرار دموکراسی در بحرین ،احتماال سبب روی کار آمدن دولتی
نزدیک و همســو با ایران در بحرین خواهد شــد .این امر ،از یک ســو ،سبب انشقاق در شورای
همــکاری خلیج فارس و مانــع جهتگیریهای هماهنگ در مواجهه با ایران خواهد شــد و از
علم

یج
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ً
سوی دیگر ،موقعیت محور ژئوپلیتیکی «مقاومت» را ارتقاء خواهد داد؛ امری که مجموعا سبب
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
تنزل جایگاه منطقهای عربســتان و ارتقای وزن و منزلت ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد(افضلی و
مطالعات میرزادهکوهشــاهی .)89-90 :1393 ،در این میان ،با توجه به این که تعارض مذهبی بین شیعه
و ســنی در بحرین یکی از دالیل بروز اعتراضات اخیر مردم شــیعه مذهب علیه دولت آ لخلیفه
با سم
ید ری ا ال ی سنی مذهب اســت ،یکی از راهبردهای جمهوری اسالمی ایران به مانند گذشته باید بر این مبنا
باشد که حمایت معنوی خویش را از شیعیان این کشور ادامه دهد و همچنین مردم مظلوم بحرین
نیز با پیروی از الگوی انقالب اســامی و بیانات مقام معظم رهبری با اعتراض به نظام حاکم به
حقوقشان دست یابند(دهشیری و عبداللهخانی.)65:1394،
در واقع ،واکنش ایران به تحوالت بحرین ،بیشــتر رتوریکال و منفعالنه بود .هیچ ســندی و
مدرکی مبنی بر مداخلــه ایران در بحرین وجود ندارد .بر عکس ،ایران در طول حکومت نظامی
در بحرین ،وزیر امور خارجه خود را برای جلوگیری یا کاهش خســارات احتمالی در روابط خود
به بسیاری از کشورهای خلیج [فارس] فرستاد (بازدید از دبی ،ابوظبی ،مسقط و کویت) .به طور
خالصه ،میتوان واکنش ایران به این تحوالت را ناشــی از نقشهــای ملی ایران در گفتمان این
کشور تلقی نمود .ایران در مورد تحوالت بحرین ،هیچ رفتاری مبنی بر حمله به عربستان سعودی
و یا تشدید رقابت با این کشور به روش مستقیم در پیش نگرفت( .)Downs, 2012:22با توجه به
ً
شــرایط امروز جهان اسالم خصوصا بحرین ،انتظار میرود موج سوم بیداری اسالمی (تحوالت
اخیر خاورمیانه) با پشــتوانه موج دوم بیداری اسالمی (انقالب اســامی ایران) ،به شکلگیری
جلوه جدیدی از تمدن اســامی با احیای این تمدن در قالبهای نو و متناسب با شرایط زمانی و
مکانی موجود بینجامد .آنچنان که پیروزی انقالب اســامی ایران نقطه عطفی در تاریخ ملت
مسلمان ایران بود و توانســت ایدهای جدید با مؤلفهها و آرمانهای نوین برای جهانیان محصور
در خرد بیبنیان ســوداگرانه عرضه کند .به دلیل آنکه بحرین یک کشــور شیعی است ،ایران هم
به طور طبیعی همانند هرکشــور دیگری به حق و حقوق همنوعــان و هممذهبان خود در منطقه
حســاس است(دهشــیری و عبداللهخانی .)66:1394 ،در پایان باید در نظر داشت که به رغم
برخی اقدامات دولت بحرین برای کاهش مخالفتها و به خصوص ایجاد چهرهای اصالحطلب
و مســالمتجو از حکومت ،این اقدامات ســطحی که تنها با هدف کاهش نارضایتیها صورت
میگیرد؛ نتوانســته اســت باعث کاهش شــکاف بین اکثریت مردم و حاکمیت آ لخلیفه شود.
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درنتیجــه ،اعتراضات مردمی تداوم یافتــه و حکومت نیز از ابزارهای امنیتــی برای کنترل بحران
استفاده میکند(واعظی.)355:1392،

علم

چالشها و پیامدهای سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایــران در قبال بیداری
اسالمی بحرین

بیدا ری اسالمی

دوفصلناهم ی رتو ی

مطالعات

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
هادی زینی ملک آباد ،اصغر مهری ،سید ابالقاسم فضائلی

با ورود موج بیداری اسالمی از  14فوریه  2011به بحرین ،مردمان این کشور متأثر از جنبشها و
بیداری برخاسته از تونس و مصر در خیابانها ،شروع به اعتراضات نمودند و این نارضایتیها ،بر
محورهایی چون حکومت انتخابی ،آزادی مطبوعات ،پایان تبعیض مذهبی و حق برخورداری از
تشکلها و سازمانهای سیاسی استوار بوده است( .)Bayat, 2011:103از آن زمان تاکنون فضای
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی بحرین دستخوش تحوالت و فراز و نشیبهای گسترده شده است.
این تغییرات هر چند منشأ داخلی داشته با این حال آثاری ورای مرزهای داخلی برجای گذاشته و
امنیت منطقهای را تحت تأثیر منفی خود قرار داده اســت .موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران
در قبال ایــن بحران نیز در چارچوب رویکرد امنیت منطقهای قابل درک و تبیین اســت .ایران به
ً
عنوان یک قدرت برتر منطقهای طبعا نمیتواند نســبت به امنیت محیط پیرامونی خود بیتفاوت
باشد .تأمین امنیت ،کارکرد ذاتی سیاست خارجی کشورهاست .از این نگاه ،جمهوری اسالمی
ایران برخالف اتهامات وارد شــده ،رویکرد طایفهای به بحــران بحرین ندارد بلکه آن را به عنوان
یک نگرانی امنیتی میبیند(روحانی .)13:1393،آنچه که بر نگرانیها نســبت به بحران بحرین
میافزاید ،تبعات منطقهای آن اســت .بدون تردید نقطه آغازین سرایت بحران از داخل به خارج،
مداخله نظامی عربســتان در روند ســرکوب اعتراضات به هنگام شــروع بحران بوده است .این
اقدام چالش جدیدی در روابط عربســتان با جمهوری اسالمی ایران به عنوان دو قدرت اثرگذار
منطقه بر جای گذاشــته و بــر اختالفات منطقهای دو طرف افزوده اســت(روحانی.)2:1393،
ایرانهراســی موضوع جدیدی در منطقه خاورمیانه نیست .غرب و آمریکا همواره تالش داشتهاند
با گســترش موج ایرانهراســی ،به فروش تسلیحات و حضور سیاســی و نظامی خود در منطقه
خاورمیانه بیفزایند .درحال حاضر شــاهد چهرهای امنیتی شده از ایران در منطقه هستیم ،که این
تصویرســازی اثر قابل توجهی در سیاستهای نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
دارد(عسگرخانی و بابایی.)169:1391،

یج
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فارغ از مســائل داخلی و بینالمللی ،ناآرامیهای بحرین نیز سبب شده است دوباره تمرکز
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
حول این موضوع افزایش یابد و فشــارهای مضاعفی به علت این تحوالت بر کشــور وارد شود.
مطالعات فشــارهایی که به شدت از میزان قدرت نرم ایران در منطقه و جهان میکاهد و میتواند پیامدهای
منفــی امنیتی به همراه داشــته باشــد(دهقانیفیروزآبادی و فرازی .)184:1391 ،درگیر شــدن
با سم
ید ری ا ال ی جمهوری اسالمی ایران در تحوالت بحرین نیز فرصتهایی را برای ایران خلق کرده است.
مســأله مهم و مثبت برای امنیت ملی جمهوری اســامی ایران در نتیجه تحوالت بحرین،
دگرگونــی در ائتالفهای منطقهای مخالف و رقیب و شــکلگیری تدریجــی نوعی از ترتیبات
سیاســی و امنیتی نویــن در منطقه خواهد بود کــه درآن بازیگران رقیــب و مخالف ایران نقش
کمرنگتــری را ایفا خواهند کــرد .خروج بحرین از ائتالف دولتهــای متحد غرب ولو با عدم
پیوستن به محور دولتهای مستقل در منطقه سرآغاز این دگرگونیها محسوب میشود و میتوان
به تدریج و در بلند مدت با ظهور دولتهای مردمی و مســتقل دیگر در ســطح منطقه شــاهد
شــکلگیری ترتیبات سیاســی و امنیتی بومی در منطقه بود .این ترتیبــات جدید که تأمین کننده
امنیت ملی ایران خواهد بود ،نوعی از ترتیبات خواهد بود که در آن بازیگرانی مانند آمریکا ،رژیم
صهیونیســتی و عربستان سعودی نقشی ضعیف ایفاء خواهند کرد(ایران بازگو .)1392 ،عالوه بر
این ،مشــروعیت و حمایتهای داخلی در بحرین باعث خواهد شــد که این دولت بتواند بدون
اتکا بر قدرتهای بیرونی به صورتی مســتقلتر در سیاســت خارجی عمل کند و موانع موجود
برای ایجاد روابطی عادی و دوســتانه با ایران را پشت سر بگذارد .این شرایط در دوره زمانی کوتاه
مدت تا بلندمدت باعث میشــود ایران با دولتی معتدل و حتی دوست در محیط پیرامونی خود
روبهرو باشــد که با تأثیرپذیری کمتر از غرب باعث بهبود شــرایط امنیتی محیطی ایران خواهد
شد(حاتمی.)20-21:1392،
از آنجایی که واقعیتهای ژئوپلیتیکی ،ویژگیهای قومی ،فرهنگی و مذهبی ایران به گونهای
اســت که امنیت آن را به مسائل منطقهای گره میزند و فرایند نوظهور بیداری اسالمی نیز ،امنیت
ملی ایران را به منطقه به طور خاصی وابســته کرده است ،ایران هیچگاه نمیتواند از دور نظارهگر
تحوالت منطقهای به ویژه در بحرین باشد و نسبت به این تحوالت بیتفاوت بماند .از همینرو،
برای افزایش فرصتها و پیشــگیری از تهدیدات آینده ،ایران خواهان افزایش نقش و حضور فعال
در نظام سیاسی -امنیتی و نیز فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورمیانه است .در این
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میان میتوان گفت؛ زمانی که کشــتار مردم در بحرین با سکوت مجامع بینالمللی روبهرو شد،
اعتراضات جمهوری اســامی ایران نیز تشدید شــد .به طوری که علیاکبر صالحی ،وزیر امور
خارجه جمهوری اســامی ایران ،با ارسال نامهای به «بان کیمون» دبیر کل سازمان ملل متحد ،مطالعات
خواستار اقدام جدی و عاجل شورای امنیت برای توقف کشتار مردم بحرین شد .در این نامه وی
به سرکوب مردم بحرین به شیوههای غیرقابل تصور اشاره کرد و قیام اکثریت مردم بحرین را مانند بیدا ری اسالمی
مردم سایر کشورها برای حصول مطالبات مشروع خود دانست که این مسأله راه حل نظامی ندارد
ً
و توســل به رویکرد نظامی صرفا موجب پیچیدهتر شدن مشــکل و غیرقابل کنترل شدن اوضاع
خواهد شد(هزاوهای و باوریان .)183:1395 ،دستور کار سیاست خارجی ایران در مورد بحرین
ترجمانی از راهبرد جهان عاری از خشــونت و افراطیگری و تمرکز بر اعتدالگرایی است .چنین
ایدهای میتواند بحران موجود در بحرین را به یک راهحل پایداری برساند و نتایج حاصل از آن هم
در جهت ثبات بحرین خواهد بود و هم به امنیت منطقه کمک خواهد کرد(روحانی.)3:1393،
علم

یج

دوفصلناهم ی رتو ی

کشــور بحرین به واسطۀ حدود  75درصد جمعیت شــیعه ،همواره یکی از کانونهای رستاخیز
شــیعی در چند دهۀ اخیر در منطقه تلقی شده اســت .اگرچه این کشور دارای اکثریت جمعیت
شــیعه استّ ،اما اقلیت ســنی مذهب آ لخلیفه ،همواره بر این کشــور حکومت میکند و انواع
مختلفی از تبعیضهای سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...را در قبال شــیعیان این
کشــور اعمال میکند .به طوری که از دید تحلیلگران ،شــیعیان بحرین اکثریتی فراموش شــده
قلمداد میشــود .با آغاز قیامها و اعتراضات مردمی در کشــورهای تونــس ،مصر ،لیبی ،اردن و
یمن ،وضعیت سیاســی بحرین نیز تحت تأثیر این تحوالت سیاســی قرار گرفت .شکاف فزاینده
دولت و جامعه و سیاســتهای تبعیضآمیز خاندان آ لخلیفه را میتوان اصلیترین عوامل بروز
تحوالت و اعتراضات سیاســی کنونی مردم بحرین محسوب کرد .این شکاف ریشهای تاریخی
دارد و متغیرهای سیاســی -امنیتی داخلی و خارجی باعث تقویت آن شــده اســت .مسأله مهم
و تأثیرگــذار در خصوص نــوع رویکرد ایران در قبال تحوالت بحریــن ،پیوند مذهبی جمهوری
اسالمی ایران با شیعیان بحرین است که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل میدهند .در حال
حاضر به نظر میرســد؛ توســل به روشهای قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ،از جمله مهمترین

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
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نتیجهگیری
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اجزای سیاست خارجی ایران در قبال تحوالت بحرین بوده و ایران در موقعیت فعلی منطقه ،این
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی
روش را مؤثرترین نوع برخورد با بیداری اســامی در این کشــور میداند .این جهتگیری نیز بر
مطالعات مبنای ســاختار بیناذهنی و هویتی است که ایران از آمریکا و همپیمانانش در منطقه تعریف کرده
و به این نتیجه رســیده که چنانچه وارد عرصه ســخت افزاری حمایت از شیعیان بحرین شود ،نه
با سم
ید ری ا ال ی تنها با افزایش حساسیتها ،فشــارها بر آن زیاد میگردد؛ بلکه این مسأله به پاشنه آشیلی جدی
برای نظام جمهوری اســامی ایران در منطقه تبدیل خواهد شــد و امواج تصنعی ایرانهراسی و
شیعههراســی ایجاد شده توسط رســانههای غربی -عربی را تقویت خواهد کرد که در نهایت به
ضرر منافع ملی ایران خواهد بود.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که بر پایه اصول و ارزشهای انقالب اسالمی عمل
میکند ،موج بیداری اســامی را در بحرین منبعث از آرمانهای انقالب اســامی میبیند و در
راستای هرچه مطلوبتر شدن وضعیت شیعیان این کشور گام بر میدارد .تهران تحول دموکراتیک
در منامه را باعث شــکلگیری نوعی از نظام سیاسی در بحرین قلمداد میکند که میتواند روابط
مناســبتری را با آن ایجاد نماید و موازنه قدرت منطقهای را به نفع جمهوری اسالمی ایران تغییر
دهد .این عوامل باعث شــده است تا ایران نگاه حســاستری به تحوالت بحرین داشته باشد و
رویکرد فعاالنهای در این خصوص اتخاذ نماید .در طول سه دهۀ گذشته ،ابعاد قدرت نرم انقالب
اسالمی ایران بیشترین تأثیر را در منطقه خلیج فارس بر کشور بحرین به واسطه اکثریت جمعیت
شیعی داشته اســت .امروزه قدرت نرم انقالب اسالمی ایران ،به عنوان مهمترین عامل زمینهساز
بیداری اســامی مردم بحرین تلقی میگردد کــه تأثیرات زیادی را در ابعادی همچون ضدیت با
حکومتهای دیکتاتوری ،تقویت خودآگاهی شــیعیان بحرینی ،تقابل با مداخله واشــنگتن در
امور داخلی بحرین ،فرهنگ شــهادت ،احیای هویت شــیعی ،احیای نقش زن مسلمان و  ...به
همراه داشته است .بنابراین ،بر اساس آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی که دفاع از ملتهای
مظلوم و جنبشهای حقطلبانه ،برقراری روابط دوســتانه با کشورهای مسلمان و  ...از مهمترین
آنهاست ،نقش هدایتگر این کشــور در بیداری اسالمی ،و نیز انتظاراتی که ملتهای مسلمان
منطقــه از آن دارند خود را ملزم به حمایت از این جنبشها میداند .منافع و سیاســت منطقهای
ایران در حوزه خلیج فارس و رقابتهای آن با عربســتان ســعودی نیز مؤلفهای مهم در رویکرد
جمهوری اسالمی ایران اســت .جمهوری اسالمی ایران در سراسر خاورمیانه از لحاظ راهبردی
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و تاکتیکی نســبت به عربســتان برتری دارد که دلیل آن جذابیت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی
ایران برای هویتهای اسالمی منطقه است که عربستان به دلیل تأكيد بر اندیشه افراطی وهابیت
از آن بیبهره است .بر این اســاس ،در بسیاری از حوزهها میان ایران و عربستان نوعی کشمکش مطالعات
نیابتی در جریان اســت .در عین حال ،ســعودیها در حوزههایی مانند بحرین ،فلسطین و لبنان
کــه خود را بازنده میبینند ،مدعی هســتند؛ ایران در امور آن کشــورها دخالت میکنند .آنها به بیدا ری اسالمی
تســلط حکومتهای ســنی بر منطقه تمایل دارند و به این موضوع به عنــوان بازی برد -باخت
مقابل شــیعیان مینگرند .با این تفاســیر ،تالش در راستای اشاعه ارزشهای اسالمی و نیز دفاع
از مســلمانان که به مثابه رویکردی آگاهانه در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسالمی
ایران پیگیری میشــود و پیامدهای آن مانند گســترش بیداری اســامی به نوبه خود باعث باال
رفتن ضریب امنیت ملی جمهوری اســامی ایران و نیز آســانتر شدن دستیابی به اهداف ملی
خود خواهد شــد .در پی وقوع قیام مردمی در بحرین ،ایران تنها کشور ناجی مردم بحرین بود که
ازهمان آغاز بر حل مسالمتآمیز مسائل از طریق برگزاری انتخابات سالم و همچنین گفتگوهای
مسالمتآمیز تاکیدکرد و نیز به لزوم توجه حکومت بحرین نسبت به درخواستهای مردمی نظر
داشت و هرگونه اقدام ســرکوبگرانه آ لخلیفه و ورود نظامیان موسوم به«سپر جزیره» در بحرین
را محکوم کرد و در برابر آن واکنش نشــان داد .لذا به نظر میرسد؛ تا زمانی که کشورهای عربی
در قالب سازمانهایی چون اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس ،از حکومت آ لخلیفه
حمایت میکنند و کشــورهای غربی ،به لحاظ منافعی که از بابت حفظ وضع موجود در بحرین
کســب میکنند ،بیتفاوتند و انقالبیون به صورت واحد عمل نمیکنند ،چندان امیدی به سقوط
آ لخلیفه نیست.
علم

یج

دوفصلناهم ی رتو ی

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
هادی زینی ملک آباد ،اصغر مهری ،سید ابالقاسم فضائلی

54
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی

مطالعات

بیدا ری اسالمی

منابع فارسی

سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1397

1 .اخباری ،محمد و نامی ،محمدحســن ( ،)1389جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای
ایران ،انتشارات :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،چاپ دوم.
2 .آدمی ،علــی (« ،)1391بحران بحرین و امنیت منطقهای جمهوری اســامی ایران»،
فصلنامه راهبرد ،سال بیست و یکم ،شماره  ،62صص .141-168
3 .آدمی ،علی ،موسوی ،سیدمحمدرضا و توتی ،حسینعلی (« ،)1391تحوالت انقالبی
بحری��ن و تعارضات مذهب��ی  -ژئوپلتیکی ایران و عربس��تان ســعودی» ،فصلنامه
تحقیقات سیاسی و بینالمللی ،دوره  ،4شماره دهم ،صص .141-169
4 .اســدی ،علی اکبر و زارع ،محمــد (« ،)1390بحرین بحریــن :تعارض رویکردهای
منطقهای» ،فصلنامه رهنامه سیاستگذاری ،سال دوم ،شماره دوم ،صص .179-198
5 .اســامی ،رضا (« ،)1378خاســتگاه تشــیع در بحرین» ،فصلنامه هفت آسمان،
تابستان  ،1378شماره دوم ،صص .43-27
6 .افضلی ،رسول و میرزادهکوهشاهی ،مهدی (« ،)1393تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار
دموکراســی در بحرین» ،فصلنامه شیعهشناسی ،ســال دوازدهم ،شماره  ،48صص
.75 -102
7 .بهرامــی ،قدرتالله و خدادادی ،محمداســماعیل (« ،)1389جغرافیای سیاســی –
اقتصادی ایران» ،پژوهشکده تحقیقات اسالمی ،قم :انتشارات زمزم هدایت ،صص
.1-168
8 .بیلیس ،جان و اســمیت ،استیو ( ،)1397جهانی ش��دن سیاست :روابط بینالملل
در عصر نوین :زمینه تاریخی و نظریهها ،ســاختارها و فرآیندها ،ترجمه ابوالقاسم
راهچمنی و همکاران ،تهران :مؤسسه فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بینالمللی تهران.
9 .بینام ( ،)1388کتاب سبز بحرین ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،مرکز
چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
	10.راثی ،علی (« ،)1392تحوالت جهان عرب و امنیت ملی جمهوری اسالمی» ،وبالگ
ایران بازگو (علی راثی)  ،1392/10/19 ،قابل دسترسی درhttps://iranbazgoo.per� :
/sianblog.ir

55

	11.توال ،فرانسوا ( ،)1384ژئوپلیتیک شیعه ،ترجمه کتایون باصر ،تهران :ویستار ،چاپ
دوم.
	12.توتی ،حسـ�ینعلی و دوس��تمحمدی ،احمد (« ،)1392تحــوالت انقالبی بحرین و مطالعات
بررسی راهبردهای سیاســت خارجی ایران در قبال آن» ،فصلنامه مطالعات انقالب
بیدا ری اسالمی
اسالمی ،سال دهم ،شماره  ،33صص .209-226
	13.حاتمــی ،محمدرضــا (« ،)1392تحوالت بحرین :بررس��ی چالشها و فرصتهای
پیشروی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان
اسالم ،سال سوم ،شماره سوم ،صص .1-25
	14.خواجهس��روی ،غالمرضا و رحمتیپور ،لیال ( « ،)1396هویت و سیاس��ت خارجی
جمهوری اس�لامی ایران در قبال تحوالت بحرین» ،فصلنامه سیاست جهانی ،دوره
ششم ،شماره سوم ،ص .181-207
	15.دهشیری ،محمدرضا و عبداللهخانی ،علی (« ،)1394رویکرد جمهوری اسالمی ایران
در تحوالت کشــورهای خاورمیانه پس از (2011مطالعه موردی بحرین و سوریه)»،
فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال چهارم ،شماره  ،15صص .55-75
	16.دهش��یری ،محمدرضا و نجاتیآرانی ،حمزه ( ،)1391چالشهای مشــترک فرهنگی-
مذهبی فراروی گفتمان بیداری اسالمی ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال
 ،9شماره  ،28صص .299-314
	17.دهقانیفیروزآبادی ،س��یدجالل و فرازی ،مهدی (« ،)1391بیداری اسالمی و امنیت
ملی جمهوری اســامی ایران» ،فصلنامه مطالعات انقالب اســامی ،ســال نهم،
شماره  ،28صص.163-190
	18.ذاکریان ،مهدی ( ،)1382حقوق بشر و خاورمیانه ،تهران :مرکز پژوهشهای علمی
و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ،چاپ اول.
	19.ذوالقدر ،مالــک و میرمحمدی ،مهدی ( ،)1395باز درآمدی بر تحلیل سیاســت
خارجی ،تهران :انتشارات مخاطب ،چاپ اول.
	20.رضایی ،مسعود و جهانیان ،شهاب (« ،)1393انقالب بحرین ،بیداری اسالمی و علل
ناکامی آن» ،فصلنامه مطالعات انقالب اســامی ،سال یازدهم ،شماره  ،36صص
علم

یج

دوفصلناهم ی رتو ی

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
هادی زینی ملک آباد ،اصغر مهری ،سید ابالقاسم فضائلی

56
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی

مطالعات

بیدا ری اسالمی
سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1397

.183-202
	21.رهبر ،عباســعلی ،نجاتپور ،مجید و موســوينژاد ،مجتبــی (« ،)1394قدرت نرم،
انقالب اسالمی ایران و بیداري اسالمی» ،فصلنامه پژوهشهای راهبردي سیاست،
سال چهارم ،شماره  ،44صص .9-39
	22.زارعمهریــزی ،الهــام (« ،)1393بازتاب انقالب اســامی ایران بر تحوالت کشــور
بحرین» ،فصلنامه فرهنگ پژوهش ،دوره  ،7شماره  ،18صص .109-127
	23.ش��اهقلعه ،صفیالله و اخوانکاظمی ،مســعود (« ،)1395درصد جمعیت شیعیان در
چند کشور اسالمی» ،فصلنامه شیعهشناسی ،دوره  ،14صص .35-73
	24.ش��فیعی ،نوذر و زمانی��ان ،روحالله (« ،)1390مفهوم سیاســت خارجــی از دیدگاه
نظریهها(واقعگرای�یـ ،لیبرالیس��م و س��ازهانگاری)» ،مجلــه اطالعات سیاســی-
اقتصادی ،شماره  ،285صص .114-129
	25.طالئی ،مســعود (« ،)1394بررســی روابط ایــران و بحرین در گــذر تاریخ» ،مرکز
مطالعات خلیج فاسرس ،1394/9/27 ،قابل دسترســی درhttp://www.persian� :
gulfstudies.com/fa/pages/810

	26.عابدیاردکانی ،محمد ،نادری ،روحالله و ش��فیعی س��یفآبادی ،محسن (،)1390
«تحلیل سـ�ازهانگارنه از رفت��ار دولتهای بزرگ با ایران در دورۀ رضاشــاه» فصلنامه
دانش سیاسی ،دوره  ،7شماره  ،13صص .149-181
	27.متکــی ،منوچهــر (« ،)1389عربســتان و بازی بــا آتش» ،ســایت تحلیلی خبری
عصر ایــران ،1389/12/26 ،قابــل دسترســی درhttp://www.asriran.com/fa/ :
/news/159930

	28.عســگرخانی ،ابومحمد و بابایی ،محمد (« ،)1391امنیت هستیشــناختی در خلیج
فارس بعد ازانقالب اســامی ایران» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم،
سال دوم ،شماره چهارم ،صص .155-172
	29.کوشکی ،محمد صادق ،حسینی ،سید محمود و قادری ،محمد (« ،)1393چشماندازی
بر تأثیرات مؤلفههای قدرت نرم انقالب اســامی ایران بر بیداری اســامی بحرین»،
فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال یازدهم ،شماره  ،39صص .81-100

57

	30.گل��یزوارهای ،غالمرضا (« ،)1391ســیری در تاریخ و جغرافیای ســرزمین بحرین:
آتشفشان شــیعیان بحرین برکرانه خلیج فارس» ،مجله درسهایی از مکتب اسالم،
قم :مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)  ،شماره  ،616صص .30-35
مطالعات
ش بیداری اسالمی
	31.متقی ،ابراهیم و رشاد ،افسانه (« ،)1390نـقش قـدرت نرم در گستر 
بیدا ری اسالمی
خاورمیانه» ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال نهم ،شماره  ،33صص .101-139
	32.متقی ،افشــین (« ،)1394واکاوی زمینههای ناسازواری در ارتباط ایران و عربستان بر
پایه نظریهی س��ازهانگاری» ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاســت ،سال سوم،
شماره  ،42صص .141-161
	33.مســعودنیا ،حســین ،فروغی ،عاطفه و چلمقانی ،مرضیــه (« ،)1391ترکیه و بحران
ســوریه،از میانجیگری تا حمایت از مخالفان دولت» ،فصلنامه مطالعات سیاســی
جهان اسالم ،دوره ،1شماره ،4صص.83-110
	34.مظفری ،فرشته (« ،)1384جایگاه قدرت نرم در استراتژی جمهوری اسالمی ایران در
عراق جدید» ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال سوم ،شماره  ،8صص .189-203
	35.نجفی ،محمدصادق و بلندیان ،غالمحســین (« ،)1392تأثیر انقالب اسالمی ایران بر
شکلگیری بیداری اسالمی در کشور بحرین» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی،
سال دهم ،شماره ،33تابستان ،1392صص .208-189
	36.نیاکوئی ،ســید امیر (« ،)1390تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ریـــشهها و
پیـامدهای مـــتفاوت» ،فصلنامه روابط خارجی ،سال سوم ،شماره  ،4صص -276
.239
	37.نیاکوئی ،س��یدامیر ( ،)1391کالبد ش��کافی انقالبهای معاصر در جهان عرب،
تهران :نشر میزان ،چاپ اول.
	38.نیکو ،حمید (« ،)1394ماهیتشناســی جنبش سیاســی شــیعیان بحریــن» ،بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 14 ،اردیبهشت ماه.
	39.واعظ��ی ،محمــود ( ،)1392انقالب و تح��والت سیاس��ی در خاورمیانه ،تهران:
انتشارات :وزارت امور خارجه ،چاپ اول.
	40.ونت ،الکســاندر ( ،)1384نظریه اجتماعی سیاس��ت بینالملــل ،ترجمه حمیرا
علم

یج

دوفصلناهم ی رتو ی

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
هادی زینی ملک آباد ،اصغر مهری ،سید ابالقاسم فضائلی

منابع انگلیسی

1. Akpinar, Pinar (2015), “Mediation as a Foreign Policy Tool in the Arab
Spring: Turkey, Qatar and Iran”, Journal of Balkan and Near Eastern
Studies, Volume 17, Issue 3, pp. 252-268.
2. Bahri, Luayy (2000) “The Socioeconomic Foundations of the Shiite
Opposition in Bahrain”, Mediterranean Quarterly, Vol. 11, No. 3,
pp.129-143.
3. Bayat, Asef (2011), “the post Islamist Revolutions”, Foreingn affairs,
April, available at: http://www.foreignaffairs.com/articles/67812/
asef-bayat/the-post-islamist-revolutions (Retrieved in 02/11/2013).
4. Choi, Ajin (2003), “the power of democratic coopration”, international
security, Vol. 28, No. 1, pp. 53-142.
5. Downs, Kevin (2012), “A Theoretical Analysis of the Saudi-Iranian
Rivalry in Bahrain”, Journal of Politics & International Studies, Vol 8,
pp. 2013-237.
6. Fuller, Graham & Rend Francke (1999), The Arab Shia: The Forgotten Muslims, New York, St. Marti press.
7. Jones, Toby Craig (2006), ‘Rebellion on the Saudi periphery: modernity, marginalization, and the Shia uprising of 1979’, International

58
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی

مطالعات

بیدا ری اسالمی
1397  پاییز و زمستان، شماره چهاردهم،سال هفتم

. چاپ اول، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی: تهران،مشیرزاده
 فصلنامــه پژوهشهای،» «بحران بحرین،)1389(  س��ید ســعید،هاشمینس��ب41.	
.19-38  صص،5  شماره،منطقهای
 «بررسی رویکرد جمهوری اسالمی،)1395(  فریده، سید مرتضی و باوریان،هزاوهای42.	
،») قیام مردم بحرین:ایران و عربستان سعودی به مسأله بیداری اسالمی(مطالعه موردی
.165-189  صص،19  شماره، سال پنجم،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم

59

Journal of Middle East Studies, 38(2), pp. 213–233.
8. Mehr Agency News (2011), “Iran’s support for uprisings has nothing to do with Sunnism”, Shiism, April 8, 2011, Available at: http://
مطالعات
en.mehrnews.com/news/45349/Iran-s-support-for-uprisingshasبیدا ری اسالمی
nothing-to-do-with-Sunnism
9. OnuF, Nicholas (2002), worlds of our making: the strange career if
cohstructiv ism in international Relation, Cambridge: Harvard tiniversity press.
10. Tashjian, Yeghia (2013), “The Holy Alliance of Gulf Cooperation
Council”, Strategic Outlook, Available at: http://strategicoutlook.org/
publications/The_Holly_Alliance_of_GCC.pdf
11. Terrill, W. Andrew (2011), The Saudi-Iranian Rivalry and the Future
of Middle East Security, CreateSpace Independent Publishing Platform.
12. Sackman, Michael and Audi, Nadim (2011) ‘Security forces in Bahrain open fire on protestors’, The New York Times, February, available
at: https://www.nytimes.com/2011/02/19/world/middleeast/19bahrain.html
یج

علم

بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسالمی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
 سید ابالقاسم فضائلی، اصغر مهری،هادی زینی ملک آباد

دوفصلناهم ی رتو ی

60
علم یج
دوفصلناهم ی رتو ی

مطالعات

بیدا ری اسالمی
سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1397

