بيدارى اس�لامى گرچه ادوارى را پش��ت سر نهاده اما
امروز دور جديدى از اين جنبش در سراسر جهان به چشم
مى خورد .حال كمتر نقطهاى از جهان اس�لام باقى مانده
كه در آنجا جهش و جنبش��ى به چشم نخورد .تهديدات
كشورهاى غربى به ويژه امريكا و انگليس عليه جهان اسالم
نيز در حقيقت بازتاب همان بيدارى و نگرانى از گسترش
و تعميق اين بيدارى اس��ت .تحركات دشمن ،ابراز نگرانى
عملى دربرابر گسترش اين بيدارى است.

موقعيت ژئواستراتژى كشور بحرين

بحرين ن��ام مجموعه جزايرى اس��ت كه در جنوب
غربى و غرب كش��ور قطر واقع ش��ده .بيش از دو سوم
مردم جزيره بحرين تا پيش از استقالل ايرانى و پارسى
زبان بودهاند .متأسفانه بعد از جدا شدن بحرين از ايران
كشورهاى عربى وانگلستان هويت ايرانى آن را تعديل و

دارند كه اگر نظام مردمس��االر در بحرين حاكم ش��ود،

خان��واده آلخليفه حدود چهل س��ال اس��ت بر بحرين

ديگر جايى براى پايگاه امريكا در منامه نيست .همچنين

حكومت مىكنند .آلخليفه و آلسعود از نجد آمدهاند.

عربستانسعودى در بحرين منافع كليدى دارد.

(نجد فالتى است كه در كشور عربستان واقع شده).

يك��ى از ويژگىهاى مهم بحرين عب��ارت از تركيب

حاكمان بحري��ن هيچ وقت پاس��خگوى مردم خود

جمعيتى (نژادى) و مذهبى آن است .با توجه به پيشينه

به خصوص ش��يعيان نبوده و نيستند .از چهل نماينده

تاريخى بحرين و وابس��تگى آن به ايران ،تعداد زيادى از

مجلس فقط هجده نماينده مىتواند شيعه باشد ،يعنى

س��اكنان آن ايرانىتبار و در بخشهاى گوناگون كشور

عم ً
ال كارهاى نيستند و كارى نمى توانند بكنند .در دولت

مشغول به كار هستند .چنانكه با وجود تغيير و تحوالت

نيز هيچ سهم و قدرتى ندارند .بعد از گسترش اعتراضات

گسترده در اين امر در خالل دهههاى گذشته ،حتى بر

مس��المتآميز مردمى در بحرين ،خانواده آلخليفه اول

اس��اس منابع آمارى كشور انگلس��تان 20 ،درصد بافت

خواستند با ترفندى باطل ،سنىها را در مقابل شيعيان

ن��ژادى آن را در پاي��ان ده��ه  1980ايرانيان تش��كيل

قرار دهند كه موفق به اين كار نشدند .در نتيجه دست به

مىدادند .ضمناً حدود  60-70درصد مسلمانان بحرين

دامان آلسعود شدند و درخواست نيروى كمكى نمودند

را شيعيان و تنها  30- 40درصد آنان را سنىها تشكيل

و عربس��تان و امارات به اين كشور كوچك لشكركشى

مىدهند .در حالى كه با وجود اكثريت شيعيان ،قدرت

كردند.

بيـــدارى اســــالمى در بحــــرين
پايان حضور نظامى امريكا در خليج فارس

عليرضا راضى

عربها و خارجىهاى بسيارى را راهى بحرين كردند .
جمعيت بحرين نزديك به يك ميليون و سيصد هزار نفر
است كه 66درصد آن شيعه هستند .موقعيت ژئوپلتيكى
و استراتژيكى بحرين از اهميت زيادى برخوردار است،
چه در گذش��ته كه انگلس��تان به جايگاه جغرافياى آن
اهمي��ت مىداد و چ��ه اكنون كه امري��كا پايگاه پنجم
نيروى دريايىاش را در منامه مس��تقر كرده است .اين
پايگاه براى عربستان بسيار مهم است زيرا از تجهيزات
نفتى عربستانس��عودى و كانالهاى صادرات نفت اين
كش��ور دفاع مىكند و الزم نيست س��ربازان امريكايى
در خاك عربس��تان مستقر شوند .عربس��تان و امريكا،
بحرين را قلعهاى دفاعى در برابر ايران قلمداد مىكنند.
به واس��طه همين ناوگان بود كه در سال  ،2003امريكا
ب��ه عراق يورش ب��رد .يكى از اه��داف راهبردى امريكا
از اس��تقرار ن��اوگان در بحرين ،برخ��وردارى و تضمين
س��همش از نفت خليجفارس و ه��دف ديگرش ،تأمين
امنيت نفتكشهايى اس��ت كه 33درصد از نفت جهان
را از تنگه هرمز مىگذرانند .عربس��تان و امريكا هراس
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سياس��ى در دست سنى مذهبان است و اين امر يكى از
نقاط ضعف امنيت ملى آن كشور تلقى مىشود.
در تمام��ى دورانهاى پيش از اس�لام ،بحرين جزء

شيعه ستيزى عربى ـ غربى
در بحرين با چاشنى ايران هراسى

دولت امپراتورى ايران بوده و بعد از اس�لام مدت كمى

مقامات امريكايى اعالم كردند كه سندى براى اثبات

در سيطره حكمرانان بنىاميه و اندك زمانى نيز در سال  

دخالت ايران در خيزش مردم كش��ورهاى عربى وجود

سيزدهم هجرى توسط پرتغالىها اشغال شد.

ندارد ام��ا اگر حاكمان اين كش��ورها نتوانند اعتراضات

ش��اهعباس صفوى در جنگ ب��ا پرتغالىه��ا آنها را

مردمى را كنترل كنند بدون ش��ك اي��ران مىتواند در

شكست داد و بحرين را از آنها پس گرفت و مذهب شيعه

روند آتى كشورش��ان نقش ايفا كند.اين كه چرا امريكا

را در آنجا رسمى اعالم كرد .مردم بحرين از نظر تاريخى

به كش��ورهاى عربى به ويژه بحرين هشدار داده كه اگر

و مذهبى ،وابس��تگى شديدى به ايران دارند .حدود 40

نتواند اعتراضات مردم��ى را كاهش دهد نقش ايران در

سال پيش دولت وقت ايران بنابر توافقى كه با انگلستان

اين كش��ور عرب��ى افزايش خواهد ياف��ت و اين موضوع

انج��ام داد ،بحرين را از ايران ج��دا كرد و بحرين عم ً
ال

مش��كالت زيادى را ب��راى امريكا بوج��ود خواهد آورد

تحت سيطره عربستان قرار گرفت .از دهه هشتاد به بعد

خ��ود نيز جاى تأمل دارد .قدرت گرفتن روزافزون ايران

دولت بحرين ،شيعيان را در روستاها و دهكدهها پراكنده

در منطقه و پشت س��ر گذاشتن موانع متعدد داخلى و

كرد و اس��كان داد و پاكستانىها و مهاجرين خارجى را

خارجى توس��ط مردم ايران و رسيدن به قلههاى ترقى،

جايگزين آنها نمود .حاكميت در بحرين ارثى ،پادشاهى و

كش��ورهاى عرب منطقه و حامي��ان غربى آنها را نگران

ديكتاتورى است و نخستوزير و كابينه وزيران و مجلس

اين نكته كرده كه در صورت قدرت گرفتن ش��يعيان در

ش��ورا با چهل عضو توس��ط پادش��اه انتخاب مىشوند!

كشورهاى عربى ،خواس��ت و نگرش سياسى مردم آنها

رنگ و بوى اس�لامى كه شباهت به خواست مردم ايران

وضعيت شيعيان در اين كشور و نحوه برخورد نيروهاى

دارد پي��دا كند .از همين رو در تالش هس��تند تا به هر

امنيتى عربس��تان با زائران ش��يعه خان��ه خدا به خوبى

نحو ممكن با تحركات شيعيان برخورد كنند .در صورت

گوياى اين مطلب است.

هيچ رو از اين قيامها حمايت نكرد.
يك��ى از نگرانىهاى آلس��عود ،به نتيجه رس��يدن
قيامه��اى مردم��ى و در نتيجه تش��كيل حكومتهايى

سقوط خاندان آلخليفه و با توجه به حضور شيعيان در

الزم به ذكر اس��ت كه اش��غال نظامى كشور بحرين

متف��اوت از قبل اس��ت .اين هراس در ش��مال آفريقا از

بحرين ،دررحكومت آتى اين كشور ،بدون شك شيعيان

از س��وى نيروهاى س��عودى و امارات��ى مىتواند تبعات

اين نش��أت مىگي��رد كه مدل حكومت��ى جديد مصر،

حضورى پررنگتر خواهند داشت و امريكا نگران آن است

خطرناكى را براى كل منطقه به بار آورد .اعزام نيروهاى

ليب��ى و تون��س از جبهه متحد با عربس��تان رويگردان  

كه قدرت گرفتن ش��يعيان در بحرين عاملى باشد براى

عربس��تانى به بحرين خطرناكترين تحول سياس��ى و

باش��د و رويكرد مناس��بترى در قبال ايران اتخاذ كند.

پاي��ان يافتن حضور نظامى اين كش��ور در خليج فارس.

نظام��ى از زمان حمله عراق به كويت در س��ال 1990

در مدله��اى جديد اي��ن حكومتها ،عربس��تان ديگر

عالوه بر امريكا ديگر كشورهاى عرب حوزه خليجفارس

اس��ت .خطرناك بودن آن دو دليل دارد؛ نخست اينكه

جايگاه سابق را نخواهد داشت و آن راهبردى كه اعراب

از جمله عربستان نيز با شيعيان دشمنى ديرينه دارند و

دخالت عربستان س��عودى در بحران داخلى يك كشور

خاورميان��ه برضد ايران اتخاذ كنن��د ،در آفريقا مطمئناً
خريدارى نخواهد داش��ت و عربستان ديگر نمىتواند در
جبههاى مش��ترك با كشورهاى ش��مال آفريقا در برابر
ايران صفآرايى سياسى كند.
آنچه در شمال آفريقا ،عربستان را به كشورى منفور
و من��زوى تبديل خواهد كرد ،نهتنها رابطهاش با امريكا،
بلكه اتخاذ مواضع ذلت بار در برابر رژيم صهيونيس��تى
است.
از لحاظ اقتصادى ،تاثيرات عربستانسعودى بر بحرين
بسيار عظيم است و بيشتر سرمايهگذاران ملك و امالك
در منامه ،سعودى هستند و خاندان سلطنتى سعودى،
بحرين را به عنوان يك نقطه راهبردى حس��اس در نظر
دارند .بحرين روزانه  270هزار بشكه نفت عربستان را به

قدرت گرفتن روزافزون ايران در منطقه و
پشتسرگذاشتنموانعمتعددداخلىو
خارجى توسط مردم ايران و رسيدن به
قلههاىترقى،كشورهاىعربمنطقهو
حاميانغربىآنهارانگرانايننكتهكرده
كه در صورت قدرت گرفتن شيعيان در
كشورهاىعربى،خواستونگرشسياسى
مردم آنها رنگ و بوى اسالمى كه شباهت به
خواست مردم ايران دارد پيدا كند

اشغال نظامى كشور بحرين از سوى
نيروهاى سعودى و اماراتى مىتواند
تبعات خطرناكى را براى كل منطقه به
بار آورد

پااليشگاههاى خود وارد مىكند .بيشتر محصوالت نفتى
توليد ش��ده در بحرين در عربستان نگهدارى مىشود و
اتوبان  25كيلومترى ملكفهد ميان دو كش��ور ،روزانه
ش��اهد انتقال اقالم اساس��ى و اوليه از سوى بحرين به
مس��تقل بىسابقه اس��ت و ديگر اينكه اين اقدام ،خطر
افزايش مشكالت طايفهاى را دو چندان مىكند.

عربستان است.
در هر صورت مىت��وان گفت كه با تثبيت نظامهاى

اعزام نيروهاى عربستانى به نقاط سنىنشين بحرين

مردمساالر ،ديگر مجالى براى رژيمهاى كهنه و پوسيده

موجب تجزيه اين كش��ور بس��يار كوچك خواهد شد و

س��لطنتى نخواهد ماند .هر چند درك اين موضوع براى

وح��دت ملى اين كش��ور را خدش��هدار مىكن��د .اعزام

آلسعود و آلخليفه بسيار سخت و سنگين است وليكن

نيروهاى عربس��تانى اي��ن پيام را به دنبال داش��ت كه

اي��ن نظامهاى ديكتاتور غربپس��ند در آخرين دوره از

عربس��تان در حفظ هم پيمان خود اص��رار دارد اما اين

حيات خود بس��ر خواهند برد .حتى اگ��ر تمام مردم را

موض��وع ب��راى آن گران تمام خواهد ش��د .اين دخالت

قتلعام كنند و مردم ديگرى به جاى آنها بنش��انند ،باز

نظامى دامن زدن به مشكالت طايفهاى است؛ موضوعى

هم اين الگوى حكومتى پاي��دار نخواهد ماند و باالخره

كه ثبات منطقه را به خطر مىاندازد.

در آين��دهاى نهچندان دور ش��اهد خواهي��م بود كه در

رژيم عربس��تان در پس پرده اعتراضاتى كه در ابتدا

منطق��ه خاورميانه يك مدل يكپارچ��ه از حكومتهاى

از آفريق��ا و در حال حاضر در ح��وزه خليجفارس اتفاق

مردمى به رهبرى جمهورى اسالمى ايران در برابر رژيم

افت��اد و منجر به فرار بنعلى و مبارك ش��د و آگاهى از

صهيونيستى ايستادگى خواهند كرد و زمينه سقوط آن

پسلرزههاى آن در اردن و مابقى كش��ورهاى عربى ،به

را فراهم مىكند.
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