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مروری بر تاثیرات انقالب اسالمی ایران بر قیام مردم بحرین در سال 2011

محمد علی حسن نیا1

چکیده

مقالــه حــارض دنبــال تحقیــق و مــروری از رونــد جنبــش مردمــی بحریــن و بررســی عمــق 

تحــوالت ایــن کشــور اســت. انقــالب اســالمی ایــران تغییــرات عمیقــی در حوزه هــای بین املللــی 

ایجــاد کــرده و فضــای هویتــی را در منطقــه تغییــر داده اســت و بــه همیــن دلیــل کشــورهای 

ــی و  ــی، مذهب ــاختار جمعیت ــد. س ــر پذیرفتهان ــران تاثی ــالمی ای ــالب اس ــن از انق ــد بحری مانن

تاریخــی کشــور بحریــن پــس از انقــالب اســالمی ایــران بســیار از آن متاثــر شــده اســت. زمینــه 

ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بررســی بیشــرتی بــر روی گروه هــای شــیعه در بحریــن انجــام دهــد 

تــا دریابــد کــه نقــش انقــالب اســالمی از نظــر معنــوی و هویتــی چــه تأثیــری بــر جنبش هــای 

ــا ایــن مفــروض کــه حکومــت بحریــن در طــول ســالیان متــادی  ایــن کشــور داشــته اســت، ب

در اختیــار اقلیــت ســنی مذهــب بــه نــام آلخلیفــه قــرار داشــته و همیشــه در بســرت تاریخــی 

اکریــت مــردم بدنبــال احقــاق حقــوق خــود بودهانــد. ایــن مقالــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی و 

کتابخانــه ای، درصــدد پاســخ گویی بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه انقــالب اســالمی ایــران چــه 

تاثیــری بــر انقــالب مــردم بحریــن در زمــان بیــداری اســالمی داشــته اســت؟ یافته هــای تحقیــق 

ــران و  ــۀ ســازه انگاری نشــان می دهــد کــه وقــوع انقــالب اســالمی در ای ــری از نظری ــا بهره گی ب
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ــا یکدیگــر، موجــب صــدور انقــالب و تاثیرپذیــری  قرابت هــای هویتــی و مذهبــی دو کشــور ب

مــردم بحریــن از آن شــد و در 4 دهــه گذشــته ایــن موضــوع در بحریــن بــه صــورت اعــرتاض و 

ایجــاد یــک انقــالب بــزرگ در ســال 2011 دیــده شــده اســت.

واژگان کلیدی: بحرین، انقالب اسالمی ایران، سازه انگاری، بیداری اسالمی



سال سوم، شامره یازدهم، پاییز 1401

47

مقدمه

جنبش هــای اســالمی منطقــه غــرب آســیا همــواره دســتخوش فرازونشــیب های زیــادی بــوده 

ــز  ــن نی ــد افــول داشــته اســت. جنبــش مــردم بحری ــه و در مواقعــی رون ــی اوج گرفت و در زمان

ــتان  ــز اس ــیات ج ــتقالل در تقس ــل از اس ــا قب ــور ت ــن کش ــت. ای ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع از ای

چهاردهــم ایــران محســوب میشــد. بحریــن از 5 اســتان، 14 شــهر و 52 جزیــره تشــکیل شــده 

ــر  ــون نف ــک میلی ــش از ی ــت آن بی ــع و جمعی ــرت مرب ــره760 کیلوم ــن جزی اســت. مســاحت ای

ــر  ــی مهاج ــتند و مابق ــور هس ــن کش ــهروند ای ــر ش ــزار نف ــداد 727 ه ــن تع ــه از ای ــت، ک اس

ــی و  ــس الوطن ــوان مجل ــا عن ــس ب ــن دارای دو مجل ــی زاده، 1384: 103(. بحری ــند )متق می باش

الشــورا اســت کــه مجلــس وطنــی توســط پادشــاه انتخــاب و مجلــس شــورا یــا مناینــدگان توســط 

ــل موقعیــت راهــردی  ــه دلی ــن ب ــان، 1390: 40(. بحری مــردم انتخــاب می شــوند )امیرعبداللهی

ــرده اســت. عوامــل  ــدا ک ــارس دارد، ویژگی هــای برجســته ای پی ــج ف ــه در خلی و ژئوپلیتیکــی ک

ــه  متعــدد داخلــی و بین املللــی خارجــی دخیــل در جنبــش بحریــن وجــود دارد. ایــن کشــور ب

علــت ســبقه تاریخــی، مســتعد در پیدایــش جنبــش اســت. از طرفــی دیگــر ایــن کشــور در مــن 

منازعــات منطقــه ای در خلیــج فــارس قــرار گرفتــه اســت. جنبــش مــردم بحریــن نقطــه عطفــی 

ــل شــد. ــی مســتعد وارد مــن تقاب ــل عوامــل داخل ــدا کــرد و به دلی در منازعــات خارجــی پی

از آنجایــی کــه بحریــن تــا چنــدی پیــش جزئــی از کشــور ایــران و بــه عنــوان اســتان 

چهاردهــم آن تلقــی مــی شــد و جمعیــت آن بــه لحــاظ جغرافیایــی، تاریخــی، مذهبــی و هویتــی 

قرابــت بســیار زیــادی بــا جمهــوری اســالمی ایــران دارد، مقالــۀ حــارض در پــی پاســخ دادن بــه 

ایــن ســوال اســت کــه انقــالب اســالمی ایــران چــه تاثیــری بــر انقــالب مــردم بحریــن در زمــان 

بیــداری اســالمی داشــته اســت؟ یافته هــای تحقیــق بــا بهره گیــری از نظریــۀ ســازه انگاری نشــان 

می دهــد کــه وقــوع انقــالب اســالمی در ایــران و قرابت هــای هویتــی و مذهبــی دو کشــور بــا 

یکدیگــر، موجــب صــدور انقــالب و تاثیرپذیــری مــردم بحریــن از آن شــد و در 4 دهــه گذشــته 
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ایــن موضــوع در بحریــن بــه صــورت اعــرتاض و ایجــاد یــک انقــالب بــزرگ در ســال 2011 دیــده 

شــده اســت. روش پژوهــش در تحقیــق حــارض، بــه لحــاظ نــوع تحقیــق، توصیفــی- تحلیلــی، بــر 

اســاس نــوع هــدف، توســعه ای –کاربــردی و بــه لحــاظ روش شناســی تحقیــق بــر مبنــای نــوع 

داده هــا، کیفــی اســت. روش گــردآوری داده هــا، کتابخانــه ای، اینرتنتــی و اســنادی بــوده و روش 

تجزیــه  و تحلیــل نیــز تاویلــی- تفهمــی می باشــد. 

پیشنیه پژوهش

در خصــوص انقــالب بحریــن، کتــب و مقــاالت متعــددی چــاپ و منتــرش شــده اســت کــه هــر 

کــدام بــه جنبــۀ خاصــی از موضــوع پرداخته انــد. بــا ایــن  حــال نــوآوری تحقیــق حــارض در ایــن 

اســت کــه ســعی کــرده اســت اوال موضــوع را از منظــر دانشــگاهی مــورد بررســی قــرار دهــد 

و دومــا بــر اثرســنجی انقــالب اســالمی ایــران بــر انقــالب مــردم بحریــن مترکــز کنــد و از ایــن 

منظــر بــه موضــوع بنگــرد. در ادامــه بــه چنــد مــورد از آثــاری کــه بــا موضــوع پژوهــش ارتبــاط 

ــم. ــد می پردازی ــری دارن نزدیک ت
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جدول 1- پیشینه پژوهش

عنوان محقق/ سال
تحقیق

جزئیات

امیر عبداللهیان 
)1390(

ناکامی طرح 
خاورمیانه بزرگ 
و خیزش بیداری 
اسالمی در جهان 

عرب )بحرین(

بــه اعتقــاد نویســنده بــا وقــوع حادثــه 11 ســپتامر، آمریــکا ایجــاد 
ــود در  ــه خ ــه برنام ــه را رسلوح ــورهای خاورمیان ــات در کش اصالح
ــال  ــی س ــرح ط ــن ط ــرارداد. ای ــزرگ ق ــه ب ــرح خاورمیان ــب ط قال
2002م و در قالــب رویکــردی بــه ظاهــر اجتاعــی، امــا بــه شــدت 
ــرار  ــکا ق ــی آمری ــت خارج ــتور کار سیاس ــی در دس ــی– امنیت سیاس
ــل  ــه عوام ــن سیاســت ب ــان ای ــدم ارشاف و توجــه طراح ــت. ع گرف
جامعــه شــناختی در منطقــه, ســهم شــگرفی در عــدم موفقیــت و 
ــه  ــر خاورمیان ــور داشــت. تحــوالت یکســال اخی ناکامــی طــرح مزب
ــاب  ــت، بازت ــی اس ــوزه عرب ــالمی در ح ــداری اس کــه متاثــر از بی
ــی از  ــتا، یک ــن راس ــی رود. در ای ــار م ــه ش ــرح ب ــن ط ــی ای ناکم
دالیــل موفقیــت و تــداوم حضــور مــردم در صحنــه، بومــی بــودن و 
اصالــت مردمــی خیــزش خاورمیانــه و عــدم نقــش آفرینــی نیروهــای 
ــنده  ــن نویس ــد. همچنی ــت می باش ــن حرک ــق ای ــی در خل بین امللل
ــالم گرایان و  ــش اس ــی را نق ــای مردم ــن انقالب ه ــی ای ــل اصل عام

ــد. ــوالت می دان ــن تح ــالمی در ای ــوژی اس ایدئول

حسن مجیدی 
)1395(

راهرد جمهوری 
اسالمی در قبال 
تحوالت بحرین 
از منظر نظریه 

سازه انگاری

نویســنده در ایــن مقالــه بــر اســاس آموزه هــای مطروحــه در نظریــه 
ســازه انگاری, معتقــد اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس 
هویتــی کــه از خــود، عربســتان و رژیــم آل خلیفــه تعریــف کــرده 
و تحــوالت بحریــن را مصداقــی بــارز از بیــداری اســالمی می دانــد، 
سیاســت خارجــی خــود را در قبــال ایــن تحــوالت پیگیــری می کنــد. 
ــی  ــی غیردولت ــروه سیاس ــانه ای از گ ــی و رس ــل سیاس ــت کام حای
ــر  ــی ســلان دبی ــن و شــخص شــیخ عل ــاق بحری ــرای الوف اســالم گ
ــه  ــر, ب ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــن مدعاس ــر ای ــارز ب ــی ب کل آن، مصداق
ــران و  ــن ای ــه بی ــن االذهانــی شــکل گرفت نظــر می رســد ســاختار بی
جمعیــت الوفــاق بــه منایندگــی از شــیعیان بحریــن )عقایــد مشــرتک، 
دشــمنان مشــرتک و اهــداف هم راســتا(، باعــث شــده تــا جمهــوری 
اســالمی ایــران, حایــت از ایــن گــروه سیاســی غیردولتــی را تامیــن 
کننــده منافــع ملــی و مقــوم اصــول و ارزش هــای نظــام خــود بدانــد.
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علی خداوردی

)134(

بیداری اسالمی 
در بحرین

نویســنده در ایــن مقالــه ســعی کــرده اســت بــه ایــن ســوال 
ــوم  ــب مفه ــوان در قال ــی ت ــن را م ــردم بحری ــام م ــا قی ــا آی ــه آی ک
بیــداری اســالمی بــا شــاخص های اصلــی آن، یعنــی اســالمی بــودن، 
ــت  ــه از ســوی حــرت آی ــودن ک ــودن و استکبارســتیز ب مردمــی ب
ــنده در  ــود؟. نویس ــل من ــت، تحلی ــده اس ــان ش ــه ای بی ــه خامن الل
ــردم  ــام م ــه قی ــه ک ــد اســت ک ــن ســوال، معتق ــه ای ــام پاســخ ب مق
مســلان بحریــن، رویــداد و حادثــه ای یــک شــبه نبــوده کــه فقــط 
و رصفــا تحــت تاثیــر انقــالب هــای تونــس و مــرص بــه وقــوع 
پیوســته باشــد. بلکــه فرآینــدی تاریخــی از بیــداری اســالمی بــوده 
کــه اکنــون فرصــت مناســبی بــرای بــروز و ظهــور پیــدا کــرده و بــا 
مشــخصه هایــی همچــون اســالمی، مردمــی و اســتکبار ســتیز بــودن 
ــداری اســالمی در  ــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد. بی ــان ب همچن
ــن از یک ســو ریشــه در برخــی زمینه هــای داخلــی همچــون،  بحری
سیاســت های اسالم ســتیزانه رژیــم آل خلیفــه، ظلــم و رسکــوب 
سیســتاتیک علیــه اکریــت جمعیــت شــیعه ایــن کشــور و آپارتایــد 
مذهبــی رایــج در آن دارد و از ســوی دیگــر متاثــر از یکــری 
ــر مــردم  ــران ب ــر انقــالب اســالمی ای عوامــل خارجــی همچــون تاثی
ــه از عربســتان  ــم آل خلیف ــری گســرتده رژی ــن کشــور و تاثیرپذی ای
ســعودی و نیــز روابــط ایــن رژیــم بــا آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی 

اســت.

حسن امینی 
و  حسن خلیلی 

)1401(

آینده پژوهی 
بیداری اسالمی 
در بحرین: تأثیر 
انقالب اسالمی

و  کلیــدی  عوامــل  نقــش  واکاوی  مقالــه  ایــن  اصلــی  هــدف 
پیرشان هــای مؤثــر بــر تحــوالت آینــده بحریــن اســت. نویســندگان 
بــر مبنــای یافته هــای پژوهــش بــرای آینــده تحــوالت بحریــن، چهــار 
ســناریوی عمــده را ترســیم می کننــد کــه عبارتنــد از: ســناریوی اول 
پیــروزی رژیــم آل خلیفــه و شکســت انقالبیــون اســت کــه بــر مبنــای 
ــورای  ــعودی و ش ــتان س ــه ای، عربس ــورهای فرامنطق ــت کش حای
ــه  ــناریوی دوم ادام ــد. س ــه رخ می ده ــم آل خلیف ــکاری از رژی هم
ــردم از  ــتگی م ــر خس ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــت ک ــود اس ــع موج وض
ادامــه اعرتاضــات می باشــد. ســازش و تشــکیل دولــت وحــدت ملــی 
ســناریوی ســوم اســت. آخریــن ســناریو، ســناریوی تشــکیل دولــت 
ــای رهــری  ــر مبن ــه ب ــه اســت ک ــم آل خلیف شــیعی و شکســت رژی
واحــد، ادامــه حایت هــای سیاســی جبهــه مقاومــت و ایســتادگی و 

ــد.  ــن رخ می ده ــت بحری ــت مل مقاوم

مسعود اخوان 
کاظمی و صفی الله 

شاه قلعه )1393(

بازتعریفی از 
ژئوپلیتیک 

شــیعه با نگاهی 
به انقالب بحرین

نویســندگان در ایــن مقالــه بــه تشــــریح و تبییــن ژئوپلیتیــک 
ــا تأکیــد بــر رشایــط و روندهــای بین املللــی و منطقــه ای  شــــیعه ب
و بــه ویــژه جنبش هــا و انقالب هــای کشــــورهای عربــی، خصوصــا 
قدرت هــای  واکنــش  و  رویکــرد  همچنیــن  میپردازنــد.  بحریــن 
بین املللــی و منطقــه ای نســبت بــه ایــن انقــالب نیــز مــورد بررســی 
و ریشــه یابی قــرار می گیــرد. ایــن پژوهــش نیــز دلیــل برخــورد 
دوگانــه غــرب را بــا اســتناد بــه بــاز تعریفــی از تحــول ژئوپلیتیــک 
شــیعه در ارتبــاط بــا انقالــب بحریــن مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار 

می دهــد.
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چارچوب نظری

ســازه انگاری بــه مثابــه یــک فلســفه بیــن گرایش هــا و تلقــی خــاص در بــاب هستی شناســی1 

ــرا و  ــه ایده آلیســم ذات گ ــا اســتوار شــده ک ــن مبن ــر ای ــه ب ــن نظری و انسان شناســی2 اســت. ای

پوزیتویســم3 عــامل بــرشی را از انســان رشوع می کنــد و بایــد ایــن درک هــا از معرفت شناســی4 و 

انســان شناســی بایــد مــورد تردیــد و بازبینــی قــرار گیــرد و بیش تر جهــان از منظر هستی شناســی 

و بــا ابعــاد فرهنگــی مــورد تحلیــل قــرار گیــرد. آغازگــر علمــی نظریــه ســازه انگاری اندیشــمندی 

ــام نیــکالس اونــف5 اســت. نظریــه ســازه انگاری بیــان میکنــد کــه ســاختارهای بین املللــی  بــه ن

و رفتارهــای صــورت گرفتــه نــه امــری از پیــش طراحــی شــده، بلکــه امــری متناقــض و ســتیز6 

ــت های  ــوان از سیاس ــت می ت ــی اس ــای داخل ــه تصمیم گیره ــر دوم ک ــت و در منظ ــی اس دامئ

حاکمیــت یــا دولــت7 نــام بــرد. مولفه هــای دیگــر نظیــر روانشــناختی و تصــورات فکــری مذهبــی 

نیــز میتــوان اشــاره کــرد. مهم تریــن جنبــه ایــن نظریــه بعــد فرهنگــی آن اســت. ســازهپنداران 

معتقدنــد انســان براســاس هویــت8 زمینه هــای سیاســی اجتاعــی خــود را می ســازد و هویــت 

را می تــوان مهم تریــن شــالوده بــرای بدســت آوردن ابــزار سیاســت های جهانــی دانســت. 

ــناختی  ــد جامعه ش ــت: 1- رون ــتوار اس ــه اس ــر 6 نکت ــازه انگاری ب ــل س ــی تحلی ــوب اصل چارچ

ــی  ــی قوم ــی فرهنگ ــت مل ــردم. 3- هوی ــت و م ــن حاکمی ــاری بی ــط هنج ــا. 2- رواب پدیده ه

ــزاب در  ــی و اح ــی مدن ــای سیاس ــی. 5-گروه ه ــازی فرهنگ ــان س ــر گفت ــد ب ــی. 4- تاکی مذهب

ــی. ــرات خارجــی و بین امللل انقــالب. 6-تاثی

1 Ontohogy

2 anthropology

3 Positivism

4 Epistemology

5 Nicholas onuf

6 dialectic

7 goverment

8 identity
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نمودار 1- چارچوب اصلی نظریۀ سازه انگاری

ــرد و نگــرش  ــان دو کشــور میشــوند. رویک ــی می ــا واگرای ــی ی ــم ســبب همگرای ــن مفاهی ای

ــرت  ــی بیش ــط سیاس ــا در رواب ــت ت ــاز اس ــت و نی ــد اس ــم جدی ــی از آن مفاهی ــازه انگاری یک س

ــه دور از تحــوالت  ــد خــود را ب ــته منی توان ــن رش ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــه شــود ب ــه آن پرداخت ب

فکــري و فلســفی حیطــه علــوم اجتاعــی و علــوم سیاســی نــگاه دارد )مشــیرزاده،1382: 80(. 

ســازه انگاری سیاســت بین امللــل را بــر اســاس یــک دســت واحــد می بینــد و بــه عوامــل فکــري 

ــیرزاده، 1385: 70(.  ــردازد )مش ــا میپ ــا و انگاره ه ــگ، هنجاره ــد فرهن مانن

برخــی از دانشــمندان علــوم سیاســی، در همیــن زمینــه اعتقــاد دارنــد کــه دنیــای مجــازی، 

ــه  ــه مثاب ــان عــرب را ب ــان، جه شــبکه های اجتاعــی مجــازی و کانال هــای ماهــواره ای عرب زب

جامعــه ای تک صدایــی و بــا هــدف مشــرتک، بازســازی کــرد کــه بــه ایــن رونــد، می تــوان 

»وضعیــت پســت مدرن جهــان عــرب« اطــالق کــرد. )ابراهیمــی، 1392:  16(. ضمنــاً بایــد توجــه 

ــی و  ــق حکمران ــی در تحق ــای عرب ــدی حکومت ه ــأله ناکارآم ــه، مس ــن بره ــه در ای ــت ک داش
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ــژه ای  ــش وی ــز نق ــان نی ــتی شهروندانش ــادی و معیش ــای اقتص ــن نیازه ــا در تأمی ــف آن ه ضع

ــه  ــم ک ــاهد بودی ــر ش ــای اخی ــر، در دهه ه ــوی دیگ ــرد. از س ــا می ک ــی ایف ــات مردم در اعرتاض

ــی  ــیده و بی ثبات ــق بخش ــه را عم ــاختاری منطق ــکالت س ــادی، مش ــای اقتص ــدید بحران ه تش

ــس و  ــد اردن، یمــن، مــرص، تون ــه مانن سیاســی، اوضــاع اقتصــادی را در اکــر کشــورهای منطق

ــه رو کــرده اســت )شــکوه،1391: 21(. ــا بحــران شــدیدی رو ب ــن، ب بحری

ــدی  ــی(  حــرکات شــیعیان را تهدی ــودن )از نظــر جمعیت ــل در اقلیــت ب ــه  دلی ــن ب حاکــان بحری

ــت  ــه حکوم ــا در عرص ــت دادن آن ه ــه رشک ــی ب ــل چندان ــد و متای ــی می کنن ــود تلق ــام خ ــرای نظ ب

ــیعیان در  ــن، ش ــی بحری ــی و ارکان حکومت ــی- اجتاع ــام سیاس ــع در نظ ــد. در واق ــدرت ندارن و ق

پایین تریــن مرتبــه جــای می گیرنــد. خانــواده حاکــم آل خلیفــه باالتریــن رتبــه را دارد و پــس از آن بــه 

ترتیــب قبایــل )ســنی(، تاجــران )کــه شــیعیان شــار بســیار اندکــی از آن هــا را تشــکیل می دهنــد(، 

تکنوکرات هــا، شــیعیان ایرانــی و در آخــر شــیعیان بومــی قــرار دارنــد. ) فولــر و فرانکــه، 1384 :  249(.

ــه مــا در تعییــن مؤلفه هــاي  متــام بحث هــاي مربــوط بــه هویــت و حاکمیــت می تواننــد ب

سیاســت خارجــی کمــک کننــد و مــا می توانیــم ایــن مؤلفه هــا را بهــرت درك کنیــم. در خاورمیانــه 

یــک سلســله هویــت هــاي مــاوراي دولــت و یــک سلســله هویت هــاي مــادون دولــت داریــم 

کــه دوري و نزدیکــی بیــن ایــن هویت هــا از عوامــل تعییــن کننــده سیاســت خارجــی در کشــور 

مــا و در کشــورهاي منطقــه اســت. جمهــوري اســالمی تعییــن کننــده منافــع و اهــداف »هویــت 

ــد  ــول، قواع ــالم، اص ــته از اس ــم برخاس ــالمی، مفاهی ــگ اس ــت. فرهن ــه اس ــالمی« در منطق اس

اخالقــی و فقهــی اســالم، همگــی در شــکل دادن بــه هویــت اســالمی نقــش دارنــد. مســأله دیگــر 

تفــوق ارزش عدالــت اســت. عدالت جویــی را می تــوان یکــی از ارزش هــاي فرهنــگ اســالمی کــه 

بــدل بــه نوعــی ارزش در سیاســت خارجــی می شــود، دانســت. بازتــاب آن را می تــوان در تأکیــد 

ــد. رسانجــام اصــل  ــال اینهــا دی ــر حایــت از مســتضعفین و جنــب  هــاي عدالت طلــب و امث ب

صــدور انقــالب اســالمی کــه بــه اصــل وحــدت جهــان اســالم، ایــده شــکل گیري امــت اســالمی، 

ــاً خــود صــدور  ــر می گــردد و نهایت ارزش عدالــت و گســرتش آن و پیشــرد ایده هــاي اســالمی ب
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انقــالب بعنــوان گســرتش ایــده اي اســالمی بــه وراي مرزهــاي ایــران مطــرح می شــود. ایــن اصــول 

کــه ریشــه در فرهنــگ اســالمی شــیعه دارنــد، عوامــل تعریف کننــده هویــت جمهــوري اســالمی 

در نظــام بین امللــل و منطقــه تحلیــل ســازهپندارانه متوجــه تأثیــر هویــت ملــی در شــکل دهی 

بــه سیاســت خارجــی اســت. از مــوارد شــکلدهی بــه هویــت در نظریــه ســازه انگاری جایــگاه 

احــزاب در تصمیم گیرهــای سیاســی کشــور اســت.

تاثیر هویتی انقالب ایران بر قیام مردم بحرین

در بحریــن عمــده فعالیــت مخالفــان در اختیــار نیروهــای مذهبــی بــه ویــژه شــیعیان اســت. 

از ایــرنو دو گــروه الوفــاق بــه رهــری شــیخ علــی ســلان، کــه اکنــون در زنــدان بــه رس می بــرد 

ــا دســتور دادگاه  و گــروه الحــق بــه رهــری شــیخ حســن مشــیمع کــه او در بعــد از انقــالب ب

ــه حکومــت را داشــتند. عمــده  ــر علی ــت ب ــدان اســت بیشــرتین فعالی ــن در زن حکومــت بحری

شــعارهای آنهــا مخصوصــاً در گــروه الحــق داشــن حکومــت اســالمی، اللــه اکــر، الالــه اال اللــه 

ــا انقــالب اســالمی و  ــط ب ــن موضوعــات مرتب ــود کــه بیشــرت ای ــه شــعائر اســالمی ب ــن گون و ای

ــه در ادامــه  ــد ک ــن ســهیم بودن ــه احــزاب دیگــر هــم در انقــالب بحری ــت آن اســت. البت هوی

توضیــح خواهــد داده شــد.

جایگاه احزاب مهم سیاسی و مردمی درانقالب بحرین

1- گروه های و احزاب شیعه

جنبش جمعیت الوفاق:

جمعیــت الوفــاق را از بعــد تاریخــی ، بایــد میــراث دار جنبــش احــرار دانســت کــه محــرک اصلــی 

ــرای  ــه ب ــت آن اســت ک ــن جمعی ــر ای ــم ب ــدگاه حاک ــود. دی اعرتاضــات ســال های 1994 و 1998 ب

ــی روی آورد و  ــای حکومت ــام نهاده ــردم در مت ــت م ــه حاکمی ــد ب ــه، بای ــوری پیرشفت ــاخت کش س
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بنابرایــن شــعارهای »آزادی، عدالــت و برابــری« را بــر اســاس اصــول و مبــادی اســالمی رس می دهــد. 

) نیکــو، 1391 : ص 122(. الوفــاق یــک حــزب شــیعه اصالح طلــب اســت کــه در ســال2001 تأســیس و 

رهــری ایــن حــزب بــر عهــده  یــک روحانــی جــوان شــیعه بــه نــام شــیخ علــی ســلان اســت. ایــن 

جنبــش از ابتــدای تشــکیل در پــی احیــای قانــون اساســی ســال2002 بــود. الوفــاق بــه دنبــال نوعــی 

نظــام پادشــاهی مرشوطــه برمبنــای دموکراســی پارملانــی 1 اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن حــزب در 

انتخابات هــای ســال های2006 و2010 رشکــت کــرد و از40 کرســی پارملــان شــورای بحریــن توانســت 

ــردم  ــال2011 م ــه س ــالب فوری ــد از انق ــش بع ــن جنب ــد. ای ــب کن ــن راکس ــیعیان بحری ــی ش کرس

بحریــن بــا اطــالع از ایــن موضــوع کــه نظــام آل خلیفــه در پــی رسکــوب معرتضــان اســت از یــک 

حــزب اصــالح طلــب فاصلــه گرفتــه و خواســتار پایــان نظــام حاکــم و ایجــاد نظامــی جمهــوری شــد. 

رهرایــن حــزب در ســال2015 توســط رژیــم حاکــم بازداشــت و بــه 9 ســال حبــس محکــوم شــد و 

جنبــش الوفــاق توســط رای دادگاه منحــل شــده و دفاتــر آن تعطیــل شــد.

جنبش عمل اسالمی:

عمــل اســالمی جنبشــی شــیعه کــه درســال2002 همزمــان بــا زیــر پــا گذاشــن منشــور ملــی 

ــارزه کــرد. ایــن حــزب بــه  ــه مب ــا410 عضــو رشوع ب توســط پادشــاه بحریــن شــکل گرفــت و ب

ــی  ــیخ محمدعل ــام ش ــه ن ــی ب ــردی روحان ــم اســت و رهــری آن را ف ــم حاک ــر رژی ــال تغیی دنب

ــی، 1381 ، 50(. ــده دارد. )بحران ــر عه ــوظ ب محف

حرکت حق:

ایــن جنبــش تشــکیل شــده از رهــران قدیمــی بحریــن و افــرادی کــه در طــول ســالیان قبل در 

زنــدان و تبعیــد حضــور داشــتند. ایــن حرکــت بعــد از توافــق الوفــاق بــرای حضــور درانتخابــات 

1 parliamentary Democracy
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مجلــس بحریــن از آن جــدا شــده و حزبــی جدیــد را بــا تفکــرات ضدرژیــم تشــکیل می دهنــد. 

ــبتا  ــرات نس ــه تفک ــت ک ــیمع اس ــن مش ــیعه حس ــی ش ــده روحان ــر عه ــش ب ــن جنب ــری ای ره

ــی نظامــی دمکراتیــک  ــران دارد و خواســتار برپای ــه جمهــوری اســالمی و انقــالب ای نزدیکــی ب

ــه  ــد دخالت هــای عربســتان علی ــه شــیعیان بحریــن معتقدن ــر پایــه رشع اســالم هســتند. البت ب

ــت  ــن دخال ــا و هم چنی ــن قضای ــه ای ــت ب ــا عنای ــت. ب ــته اس ــود داش ــه وج ــروه همیش ــن گ ای

آشــکار نظامــی اخیــر ســعودی ها در تحــوالت بحریــن، بــه نظــر می رســد می تــوان ایــن فــرض 

را پذیرفــت کــه ســعودی ها عامــل قدرمتنــدی در ترغیــب آل خلیفــه بــه انعطاف ناپذیــری علیــه 

شــیعیان و اتخــاذ روش هــای رسکوبگرانــه علیــه آن هــا هســتند ) کاظمــی دینــان، 1388 :  207(.

جنبش تیارالوفا اسالمیه:

ایــن جنبــش بیشــرتین قرابــت را بــا جمهــوری اســالمی ایــران داشــته و خواســتار رسنگونــی 

ــت.  ــه اس ــت فقی ــه والی ــر پای ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ــبیه ب ــی ش ــی نظام ــم و برپای ــام حاک نظ

رهــری ایــن جنبــش بــر عهــده روحانــی رسســخت شــیعه و مخالــف آل خلیفــه شــیخ عبدالوهاب 

حســین می باشــد. ایــن فــرد از زندانیــان باســابقه و مبــارز در بحریــن اســت )فولــر و فرانکــه، 

.)200  : 1384

احزاب لیبرال شیعه:

احــزاب لیــرال و دمکراســی خــواه شــیعه نیــز در بحریــن وجــود دارنــد کــه همــواره رژیــم 

حاکــم بــا زنــدان، تبعیــد و سانســور بــا آنهــا برخــورد کــرده اســت. بحریــن را بایــد مهــد سانســور 

شــکنجه و زنــدان در خاورمیانــه دانســت کــه باالتریــن درصــد تبعیــد زندانــی را در خاورمیانــه 

ــه  ــرال ک ــزاب لی ــن اح ــون-1392: 361(. از مهم تری ــت )دیویدس ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

خواسته های شــان آزادی بیــان، رعایــت حقــوق شــهروندی، ایجــاد دموکراســی مبتنــی بــر 
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آرای مــردم، آزادی خرنــگاران و مطبوعــات را در دســتور کار دارنــد عبارت انــد از: اتئــالف 

جوانــان چهاردهــم فوریــه 1 کــه از رشوع کننــدگان اجتاعــات مردمــی اســت کــه بــا توســل بــه 

ــت  ــر جمعی ــر نظی ــای دیگ ــویقکردند. گروه ه ــی تش ــه راهپیای ــردم را ب ــازی م ــبکه های مج ش

ــن  ــش آزادگان بحری ــک، جنی ــی دمکراتی ــت تجمــع مل ــی )الوعــد(، جمعی ــک مل عمــل دمکراتی

ــه  ــوان ب ــزاب می ت ــن اح ــران ای ــرد. از ره ــاره ک ــن اش ــتقل بحری ــرش مس ــیون حقوق ب و کمیس

سعیدالشــهابی، هــادی الخواجــه، زینــب الخواجــه و نبیــل رجــب اشــاره کــرد.

2- جنش های اهل سنت

اصاله اسالمی:

ــی و  ــام عرب ــک نظ ــکیل ی ــتار تش ــت و خواس ــن اس ــب در بحری ــلفی مذه ــش س ــک جنب ی

خالفتــی در ایــن کشــور اســت. ایــن جنیــش قرابــت زیــادی بــا حکومــت عربســتان ســعودی دارد. 

ایــن حــزب بــه دشــمنی بــا شــیعیان بحریــن مشــهور اســت. ایــن حــزب بــه نوعــی بــا حایــت 

عربســتان شــکل گرفتــه و بــه تهییــج اهــل ســنت برضــد شــیعیان مبــادرت می کنــد.

جمعیت المنبراسالمی:

ــدا اختالفــات  ــن جنبــش در ابت ــن اســت. ای ــن جنبــش شــاخه اخــوان املســلمین در بحری ای

ــا روی کار  ــی ب ــه تقریــب مذاهــب اعتقــاد داشــت، ول شــیعه و ســنی را منعکــس منی کــرد و ب

آمــدن محمــد مرســی در مــرص و تحریــک مفتــی قطــری رشوع بــه منــازع بــا شــیعیان کــرد. ایــن 

ــازوی  ــه ب ــا کمــک قطــر و عربســتان مناصــب مجلــس و دولــت را اشــغال کــرده و ب جنبــش ب

فرهنگــی عربســتان و رژیــم آل خلیفــه مبــدل شــده اســت. )فرازمنــد، 1390: 60(.

1  ائتالف شباب ثوره14فبرایر.
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تاثیرپذیری جنبش مردمی بحرین از انقالب اسالمی ایران

انقــالب اســالمی بــا پیــروزی درســال1979منادی یــک نــوع تفکــر نویــن در جامعــه اســالمی و 

جهــان شــد و فضــای جهانــی را دســتخوش تغییــرات شــگرف کــرد. انقــالب اســالمی بــاز تعریفــی 

جدیــد از هویــت روابــط اجتاعــی و سیاســی فرهنگــی در اســالم منطقــه ایجــاد کــرد. بیشــرتین 

تاثیرگــذاری انقــالب اســالمی در خاورمیانــه و در جنبش هــای شــیعه و اهــل ســنت اتفــاق افتــاد. 

ــل  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی دارد می ت ــی و آرمان ــه هویت ــه جنب ــی انقــالب اســالمی ک اهــداف اصل

اشــاره کــرد: 1- آزادی خواهــی و عدالت طلبــی 2- مبــارزه بــا ظلــم و ســتم توســط ملــت هــای 

اســتثار شــده 3- مبــارزه بــا اســتعارگران در راس آن آمریــکا 4- ضدیــت بــا ارسائیــل 5- اســالمی 

بــودن انقــالب و بــا تعریــف جمهــوری اســالمی6- دور انقــالب بــه متــام جهــان.

ایــن بــاز تعریــف هویت گرایــی انقــالب اســالمی مصــادف بازمانــی بســیار طالیــی بــرای آنهــا 

ــه  شــد. زمانــی کــه الگــوی ناسیونالیســم عربــی بــه رهــری جــال عبدالنــارص و پیــروان وی ب

شکســت ختــم شــد و تابــوی ایــن هویــت بــا قــرارداد کمــپ دیویــد و صلــح مــرص بــا ارسائیــل 

خامتــه یافــت. ملت هــای مســلان و عــرب رسخــورده از ایــن جریــان، هویتــی جدیــد را در برابــر 

مرزهــای خــود شــناختند کــه رهــر آن بی مهابــا و بــدون وابســتگی بــه بلــوک غــرب یــا رشق بــه 

ــزوم صــدور انقــالب اســالمی و نابــودی ارسائیــل  ــد و از ل ــه می کن ــر قدرت هــای جهــان حمل اب

صحبــت می منایــد. انقــالب اســالمی بــا دمیــدن در ایــن هویــت روحیــه تــازه ای بــه جنبش هــای 

اســالمی و عربــی شــیعه و اهــل ســنت داد.

1- صدور انقالب

پــس از پیــروزي انقــالب اســالمی، رهــران و نخبــگان جمهــوري اســالمی شــعار نــه رشقــی و نــه 

غربــی و حایــت از متــام ملــل مســلان را رس دادنــد. امــام خمینــی در ایــن رابطــه بیــان مــی کنــد: 

مــا بایــد از مســتضعفان جهــان حایــت کنیــم. مــا بایــد در صــدور انقالمبــان بــه متــام جهــان کوشــا 
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باشــیم. یــا در جایــی دیگــر بیــان مــی کنــد: انقــالب مــا منحــرص بــه ایــران نیســت انقــالب ایــران 

آغازگــر انقــالب بــزرگ اســت. از نــگاه ایشــان بــراي پیــروزي بــر مشــکالت، بایــد در مقابــل همــه 

قدرت هــا ایســتاد و ارزش هــاي انســانی را از اینجــا بــه ســایر نقــاط جهــان صــادر کــرد. در واقــع 

صــدور انقــالب در نــگاه ایشــان، صبغــه فرهنگــی دارد. عــالوه بــر مســأله صــدور انقــالب، موضــوع 

دیگــري کــه موقعیــت رژیم هــاي محافظــه کار منطقــه را در معــرض تهدیــد قــرار مــی داد، گســرتش 

ــا خصلــت غرب ســتیزي اســت )مســعودنیا، 1387: 18(. قیام هــاي اســالم خواهانه ب

2- آرمان فلسطین

ــوالت  ــتخوش تح ــه اي دس ــادالت منطق ــران، مع ــالمی در ای ــالب اس ــروزي انق ــال پی ــه دنب ب

اساســی شــد. جمهــوري اســالمی ایــران بــر اســاس رویکــرد راهــردي امــام خمینــی و بــا اتــکا بــه 

اصــل 154 قانــون اساســی مبنــی بــر حایــت از نهضت هــاي آزادي بخــش جهــان بــه پشــتیبانی 

از آرمــان فلســطین پرداخــت و رژیــم صهیونیســتی کــه تــا پیــش از انقــالب اســالمی هم پیــان 

اســرتاتژیک ایــران بــود، تبدیــل بــه دشــمن شــاره یــک شــد کــه نــه تنهــا مــورد شناســایی ایــران 

قــرار نگرفــت، بلکــه بــه نابــودي و محــو آن از نقشــه گیتــی فراخوانــده شــد. ایــن موضع گیــري 

کــه برخاســته از اصــول دینــی و ارزش هــاي انقالبــی بــود، موجــب تشــدید خصومــت ارسائیــل و 

متحــدان غربــی آن بــه ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه ایــران گردیــد. ایــن در حالــی بــود 

ــی  ــاي عرب ــی دولت ه ــناخته و حت ــه رســمیت ش ــم صهیونیســتی را ب ــی رژی ــه جهان ــه جامع ک

ــح در  ــط »صل ــد ســازش و عادي ســازي رواب ــا گام در رون ــزاع ســختی ب ــر ن ــاز درگی ــه از دیرب ک

برابــر زمیــن« ایــن رژیــم بودنــد، بــر اســاس فرمــول بــا ارسائیــل نهادنــد. ایــن بــدان معناســت 

کــه اعــراب، ارسائیــل را حداقــل در اراضــی 1948 بــه رســمیت شــناخته و تنهــا خواهــان آزادي 

ــک  ــل را ی ــران اساســاً ارسائی ــا جمهــوري اســالمی ای اراضــی اشــغالی ســال 1967 می باشــند. ام

رژیــم مجعــول می دانــد کــه حتــی در رسزمین هــاي 1948 هــم مرشوعیــت نــدارد. شــعار “امــروز 
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ایــران، فــردا فلســطین” در اقدامــی از قبیــل قطــع رابطــه بــا رژیــم صهیونیســتی، واگــذاري محــل 

ســفارت ارسائیــل بــه ســازمان آزادي بخــش فلســطین )ســاف( در 30 بهمــن 1357 و قطــع رابطــه 

بــا کشــور مــرص در پــی امضــاي پیــان کمــپ دیویــد 1تجلــی یافــت )دهشــیري، 1380: 375(.

روابط ایران و بحرین بعد از انقالب اسالمی

بــا بــروز جنــگ تحميــي و تجــاوز عــراق بــه خــاك ايــران، بحريــن بــه طــور رســمي بی طــريف 

خــود را اعــالم كــرد و مقامــات بحرينــي در اظهــارات رســمي از ادامــه جنــگ ابــراز نگــراين كــرده 

و از دو كشــور مســلان خواســتند كــه بــه جنــگ خامتــه دهنــد. بــا پايــان جنــگ خلیــج فــارس 

ــم،  ــن رژي در اواخــر ســال 1367 و شكســت عــراق و مشــخص شــدن ماهيــت توســعه طلبي اي

مجموعــه كشــورهاي حاشــيه جنــويب خلیــج فــارس بــه گســرتش روابــط خــود بــا ايــران پرداختنــد. 

در ايــن راســتا، بهبــود روابــط ايــران و بحريــن نتايــج ذيــل را بــه همــراه داشــت كــه توانســت 

بخــش جابجايــي را عمليــايت كنــد:

ــد  ــل بودن ــه تحصي ــغول ب ــم مش ــه در ق ــي ك ــيعه بحرين ــاي ش ــالب و عل ــان، ط 1. تبعيدي

ــد؛ ــان را يافتن ــه كشورش ــه ب ــكان مراجع ام

2. ســاالنه بــن 20 تــا 25 هــزار از اتبــاع ايــن كشــور فرصــت ديــدار از جمهــوري اســالمي را 

پيــدا كردنــد؛

3. مساجد و حسينيه هاي شيعيان فعاليت بيشرتي پيدا كردند؛

4. ممنوعيــت و محدوديــت كتاب هــاي شــيعيان كمــرت شــده، نــارشان ايــراين امــكان مشــاركت 

در منايشــگاه بن امللــي بحريــن را يافتنــد. )ســيف افجــه اي، 1381 :213(

بنابرايــن، در ايــن دوره قــدرت و رسعــت تأثريگــذاري انقــالب اســالمي پــس از فروكــي نــه 

چنــدان طــوالين در طــول جنــگ، مجــدداً بــه اوج رســيد.

1 Camp David Accords
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اشتراکات فرهنگی- ایدئولوژیک و هویتی بحرین از ایران که باعث افزایش تاثیرپذیری شد

1- دین و مذهب:

اکریــت مــردم بحریــن شــیعه مذهــب هســتند و قرابــت بســیار زیــادی بــا هویــت جمهــوری 

ــا  ــر ب ــی در ســال های اخی ــرار داشــته ول ــی شــیعیان در اکریــت ق ــد. از نظــر جمعیت اســالمی دارن

ســلب تابعیــت از شــیعیان و اعطــای تابعیــت بــه ســنی مذهب هــای کشــورهای دیگــر و اســتخدام 

ــه جمعیتــی در ایــن  آنهــا در نهاده هــای امنیتــی و دولتــی رژیــم حاکــم در پــی برهــم زدن معادل

کشــور اســت. یکــی از ایــن مــوارد مذهبــی حضــور شــیعیان و علــای بحریــن در ایــران اســت. بعــد 

از قیــام بحریــن »شــیخ عیســی قاســم« چنــد ســالی در ایــن کشــور حضــور داشــت ولــی حکومــت 

بحریــن او را بــه قیــام علیــه مــردم ایــن کشــور متهــم کــرد. تیرمــاه ســال 1397  شــیخ عیســی قاســم 

بــرای درمــان راهــی لنــدن شــد ولــی دیگــر حکومــت بحریــن اجــازه نــداد کــه او بــه منامــه برگــردد. 

بــه همیــن دلیــل ســال 1400 او وارد ایــران شــد. بســیاری از علــای دیگــر بحریــن هــم در قــم و 

تهــران ســاکن هســتند و رابطــه مســتقیم و خوبــی بــا جمهــوری اســالمی ایــران دارنــد. 

2- زبان و نژاد:

ــور  ــن کش ــردم ای ــت و م ــده اس ــوب می ش ــران محس ــاک ای ــای خ ــن از بخش ه ــور بحری کش

ــاوندی در  ــط خویش ــتند و راب ــزگان هس ــهر و هرم ــتان بوش ــب اس ــیعه مذه ــل ش ــت از قبای اکری

ایــن ســوی مرزهــای ایــران دارنــد. ولــی حــکام بحریــن از خــارج از بحریــن وارد ایــن کشــور شــده 

ــد. ــا ایــن کشــور ندارن و قرابتــی ب

3- عدالت خواهی: 

ــا شــعار  ــوده اســت و ب ــم و ســتم ازخــود ب ــع ظل ــال رف ــرن هــا بدنب ــن ق ــردم بحری ــش م جنب

ــد. ــکیل بده ــت تش ــت اکری ــوان حکوم ــا بت ــده ت ــراه ش ــالمی هم ــالب اس ــی انق عدالت خواه
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روابط ایران و بحرین عامل تشکیل شورای همکاری خلیج فارس

ســابقه تــالش کشــورهاي منطقــه خلیــج فــارس بــراي ایجــاد اتحادیــه اي منطقــه اي جهــت حفاظــت 

از امنیــت منطقــه بــه دهه هــاي 1960 و 1970 بــاز می گــردد لیکــن بــه علــت مخالفــت رژیــم عــراق 

ــه نقــش محمدرضــا پهلــوی، ایــن شــورا  ــره، نســبت ب و بدبینــی برخــی رژیم هــاي عربــی شــبه جزی

تشــکیل نگردیــد. رسانجــام در نوامــر 1980 یعنــی دو مــاه بعــد از آغــاز جنــگ تحمیلــی، تالش هــاي 

اولیــه مربــوط بــه تشــکیل شــوراي همــکاري آغــاز گردیــد. متعاقــب آن در ژانویــه 1981 کویــت بــه 

ــا علیــه نظــام بحریــن را داشــت،   ــران در بحریــن کــه قصــد کودت ــا ای دلیــل کشــف تیمــی مرتبــط ب

ــج  ــه خلی ــه متضمــن دور نگــه داشــن منطق ــه داد ک ــف ارائ ــس عــرب در طائ ــه کنفران طرحــی را ب

ــن وزاری خارجــه عربســتان  ــع، 1370: 49(. بی ــد )ارف ــی دور می مان ــارس از کشــمکش هاي بین امللل ف

ســعودي، عــان، کویــت، قطــر، بحریــن و امــارات متحــده عربــی در ریــاض، توافــق شــد شــورای بــرای 

همــکاري کشــورهاي عربــی بــه نــام »شــورای همــکاری خلیــج فــارس« بــه وجــود آیــد. هــدف تشــکیل 

ایــن شــورا در آن هنــگام، ایجــاد چارچوبــی بــراي همــکاري و هاهنگــی همــه سیاســت هاي دولتــی 

میــان کشــورهاي عضــو همــراه بــا توجهــی بــه مســأله حفــظ امنیــت بــود )مجتهــد زاده،1380: 238(

مهرتین اهداف تشکیل شوراي همکاري خلیج فارس می توان موارد زیر را برشمرد:

1( همــکاري و حایــت متقابــل اعضــاء در مقابــل ناآرامی هــاي داخلــی 2( همــکاري و حایــت 

ــود در  ــع موج ــظ وض ــا حف ــات ی ــن ثب ــی 3( تأمی ــاي خارج ــل تهدیده ــاء در مقاب ــل اعض متقاب

ــا 6(  ــی اعض ــت دفاع ــی سیاس ــا 5( هاهنگ ــی اعض ــت خارج ــی سیاس ــارس 4( هاهنگ ــج ف خلی

همکاري هــاي اقتصــادي 7( همســویی مواضــع در قبــال مســائل عمومــی 8( هاهنگــی و اشــرتاك 

قوانیــن اجتاعــی و فرهنگــی کشــورهاي عضــو. )الهــی، 1387: 422( شــوراي همــکاري خلیــج فــارس 

کــه متشــکل از شــش کشــور عربــی تولیدکننــده نفــت شــبه جزیــره عربســتان اســت، داراي ی  رسي 

مبانــی هویتــی اســت کــه اهــم آن بــه رشح زیــر می باشــد: 1( ادعــاي رهــري جهــان اســالم و عــرب 

بــه زعامــت عربســتان 2( ادعــاي هژمونــی عربــی در خلیــج فــارس 3( تــالش بــراي هویــت عربــی 
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بخشــیدن بــه خلیــج فــارس 4( تقابــل ایرانــی- عربــی 5( نظام هــاي پادشــاهی

ایــن مبانــی هویتــی بــه نحــوي بســیار بــارز در شــکل دهــی بــه سیاســت خارجــی اعضــا در 

قبــال ایــران نقــش داشــته اســت. از عوامــل دیگــر نیــز می تــوان نــام بــرد:

بافت جمعیتی شیعیان بحرین

بــر اســاس یکــی از آمارهــای موسســه واشــنگن در ســال 2017 شــیعیان نزدیــک بــه 62 درصد 

جمعیــت بحریــن را تشــکیل می دهنــد. البتــه در ســال های اخیــر ســلب تابعیــت از انقالبیــون و 

شــیعیان بحریــن بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت کــه بــر طبــق یــک گــزارش رونامــه گاردیــن ایــن 

عــدد بــه 49 تــا 55 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. از ســوی دیگــر رونــد مهاجــرت مهاجــران 

از کشــورهای جنــوب رشق آســیا بــه بحریــن افزایــش چشــمگیری داشــته و باعــث برهــم زدن 

تــوازن جمعیتــی در ایــن کشــور تــا حــدودی شــده اســت. البتــه بــاز جمعیــت شــیعیان قالــب 

 The ــا چالــش جــدی روبــرو شــده اســت. بــر اســاس گزارش هــای اســت و حکومــت بحریــن ب

ــن داران  ــه زمی ــن پیوســته اند، شــیعیان ک ــه بحری ــه ب ــدان آل خلیف ــه خان ــی ک Guardian، زمان

بوده انــد، بــه دهقــان و کشــاورز تبدیــل شــده اند. در حــال حــارض، مقامــات بلندپایــه رســمی 

از اهــل ســنت هســتند و فقــط چنــد منصــب توســط شــیعیان اداره می شــود. الزم اســت ذکــر 

ــر  ــی فقی ــه معن ــودن ب ــودن و شــیعه ب ــی ب ــی غن ــه معن ــودن ب ــن، ســنی ب ــه در بحری شــود ک

بــودن اســت امــا به طــور کلــی شــیعیان در رشایــط نامســاعد اقتصــادی قــرار دارنــد. بــر اســاس 

بــرآورد ســال 2019 جمعیــت بحریــن 1.450.000 نفــر بــوده کــه بیــش از 700.000 هــزار از آنهــا 

شــهروندان خارجــی هســتند.

نوع حکومت عشیره ای و قبیله ای بحرین و تضاد با انقالب اسالمی

دومینــوی تحــوالت بهــار عربــی و بیــداری اســالمی باعــث شــد کــه نقطــه عزیمــت اصلــی 
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ایــن موضــوع کــه باعــث ایجــاد هویتــی شــیعی بیــن ایــران و انقالبیــون جهــان عــرب می شــود 

بــه بحریــن برســد. کشــوری کــه نقطــه هویتــی قــوی بیــن مــردم آن و جمهــوری اســالمی ایــران 

و انقــالب ســال 57 وجــود دارد. همیــن موضــوع ســبب شــد کــه جامعــه قبیلــه ای منطقــه خلیــج 

فــارس بــه چشــم دشــمن بــه انقــالب مــردم بحریــن نــگاه کننــد. )امیرعبداللهیــان، 1392: 18(

حکومت هــا در خلیــج فــارس بیشــرت بصــورت قبیلــه ای و عشــیره ای و پادشــاهی می باشــد. 

در کشــورهای منطقــه بیشــرت حکومت هــا بــه نــام قبیله هــای آنهــا شــناخته می شــود. همگــی 

ــی،  ــی اداره می شــود و در عربســتان آل ســعود،  قطــر آل ثان کشــور ها ســنی مذهــب و خاندان

امــارات آل نهیــان، بحریــن آل خلیفــه، کویــت آل صبــاح و عــان آل قابــوس حکومــت را در قــدرت 

ــر کشــوری سنت شــکنی  ــرای دموکراســی اســت و اگ ــن کشــوری مســتعد ب ــد. بحری خــود دارن

ــای  ــر حکومت ه ــه رساغ دیگ ــقوط ب ــوی س ــد دومین ــکیل ده ــی تش ــت مردم ــد و حکوم کنن

خاندانــی مــی رود. )دیویدســون،1392: 47(. 

روابط حکومت ایران و بحرین از فراز تا نشیب

در 1375 بــه دنبــال کودتایــی کــه در 1375/3/14 در بحریــن صــورت گرفــت،  دولــت بحریــن 

بــا خنثــی منــودن ایــن کودتــا و دســتگیری 44 تــن از معارضیــن بحرینــی،  ایــن کودتــا را بــه ایــران 

نســبت داد و تبلیغــات سیاســی شــدیدی را علیــه دولــت ایــران آغــاز کــرد روابــط بــه شــدت تیــره 

شــد، طرفیــن ســفرای خــود را فــرا خواندنــد و ســطح روابــط بــه کاردار تنــزل پیــدا کــرد. والیتــی 

اتهــام نســبت دادن ایــن کودتــا بــه ایــران را تکذیــب کــرد و اعــالم داشــت کــه ایــران حتــی حارض 

ــور  ــر ام ــرشع وزی ــاروق ال ــد. ف ــان آن می باش ــن و مخالف ــت بحری ــن دول ــری بی ــه میانجی گ ب

خارجــه ســوریه بــرای بهبــود روابــط ایــران و بحریــن وارد صحنــه شــد و بــه دنبــال تالش هــای 

ــر در  ــه یکدیگ ــی علی ــالت تبلیغات ــه از حم ــد ک ــق کردن ــی تواف ــی و بحرین ــن ایران وی،  طرفی

رســانه های رســمی خــود جلوگیــری مناینــد.



سال سوم، شامره یازدهم، پاییز 1401

65

ــم داشــت.  ــران حالتــی مالی ــه ای ــل نســبت ب ــن در مجامــع بین املل در گذشــته دولــت بحری

در جلســات شــورای همــکاری خلیــج فــارس نیــز بــه صــورت مالیــم نســبت بــه مســائل ایــران 

ــدور  ــرای ص ــورا ب ــن ش ــخت در ای ــداران رسس ــی از طرف ــی در 1374 یک ــرد. ول ــورد می ک برخ

ــه  ــا ب ــام کودت ــال نســبت دادن اته ــه دنب ــود. در ســال 1375 ب ــران ب ــه ای ــد علی ــه ای تن قطعنام

ایــران در کنفرانــس اتحادیــه  عــرب در قاهــره علیــه ایــران موضــع گرفــت بــه طــوری کــه تــالش 

بحریــن ســبب شــد تــا ایــن کنفرانــس طــی بیانیــه ای نســبت بــه دخالــت ایــران در امــور بحریــن 

ــد و تحــوالت  ــر جدی ــس از روی کار آمــدن امی ــژه پ ــه وی ــر ب هشــدار دهــد. در ســال های اخی

داخلــی بحریــن موضــع ایــن دولــت نســبت بــه ایــران نرم تــر شــده اســت. از جملــه در آخریــن 

بیانیــه صــادره در 1996 از ســوی ســازمان ملــل،  رأی بحریــن ممتنــع بــوده اســت.

ــان  ــران در راســتای مواضــع کلــی خــود بــر رضورت اعتــاد اطمین در عیــن حــال دولــت ای

ــات و  ــح و ثب ــن صل ــوان تضمی ــه عن ــان ب ــا آن ــکاری ب ــتی و هم ــه دوس ــورهای منطق ــن کش بی

ــد. ــداوم آن می کوش ــر ت ــرده و ب ــد ک ــه تأکی ــت منطق امنی

بحران هویتی بین ایران و حکومت بحرین

بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، مــردم بحریــن بــا حمــل پــالکارد تظاهــرات عظمیــی 

بــه حایــت و همبســتگی بــا انقــالب اســالمی ایــران بــر پــا کــردن همبســتگی و اتحــاد مــردم 

مســلان بحریــن بــا مــردم مســلان و انقالبــی ایــران بــه حــدی بــود کــه ســازمان آزادی بخــش 

ــاط  ــران ارتب ــی ای ــا رهــران انقالب ــروزی ب ــل از پی ــن مــردم قب ــده همی ــوان مناین ــه عن ــن ب بحری

ــد،  ــالم کردن ــران اع ــی ای ــانه های همگان ــاه اوت 1979 رس ــرد. در م ــکاری می ک ــته و هم داش

ــن منصــوب  ــده شــخصی او در بحری ــوان مناین ــه عن ــی ب ــام خمین هــادی مدرســی از طــرف ام

شــده اســت. در بحریــن ســخرنانی مدرســی بــه دو تظاهــرات علنــی منجــر شــد یکــی از آنهــا بــا 

اجــازه مقامــات روز 17 اوت مصــادف یــا روزی کــه امــام خمینــی آن را روز قــدس نامیــده بــود، 
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ــه حــدود 500  ــال بازداشــت او ســبب شــد ک ــه دنب ــزار شــد تظاهــرات دوم روز 19 اوت ب برگ

نفــر تظاهــرات کــرده و خواســتار آزادی او شــوند کــه 28 تــن از آنــان بازداشــت شــدند. آنــگاه 

مقامــات بحرینــی روز 31 اوت مدرســی را اخــراج کردنــد اگــر چــه ایــن اقدامــات ســبب آرامــش 

ــوای خــود را  ــن حــال مــوج تظاهــرات و ناآرامی هــا شــکل و محت ــا ای ــد ب نســبی اوضــاع گردی

ــش  ــه الهام بخ ــرادی ک ــا اف ــا ی ــان اعالمیه ه ــود بدین س ــران ب ــزی ای ــکار و برنامه ری ــون ابت مره

ــز نکــرده  ــع شــیعه متمرک ــر شــکایات و نارضایی هــای جوام ــا ب ــد،  رضورت ــن تظاهــرات بودن ای

بلکــه بیشــرت بازتــاب خواســته های سیاســی ایــران بــود. بــه دنبــال بازداشــت مدرســی،  آیت اللــه 

ــارس  ــج ف ــه دولت هــای خلی ــرد ک ــوی خــود از او اعــالم ک ــت معن ــراز حای منتظــری ضمــن اب

بــه جــای بازداشــت مناینــدگان اســالم بایــد دعــوت آنــان را اجابــت کننــد مدرســی قصــد و نیــت 

ــان آورد و خــود را مبلغــان تحقق بخشــیدن انقــالب  ــه زب ــدار بــر صــدور انقــالب ب ــران را دی ای

اســالمی و ترویــج فرهنــگ انقالبــی نامیــد نهایــت ایــن کــه رهــران مبــارزه در واقــع روحانیونــی 

بودنــد کــه تحصیــالت مشــرتک آنــان را بــه طبقــه حاکمــه روحانــی ایــران ارتبــاط مــی داد.

از ســوی دیگــر مــردم بحریــن قیام هــای زیــادی بــر علیــه حکومت هــای وابســته بــه 

انگلیــس داشــتند کــه در عــرص معــارص بســیاری از انقــالب اســالمی بــر طبــق هویــت شــیعی 

ــت. ــوده اس ــر ب تاثیرپذی

جنبش سیاسی مردمی بحرین در طول امواج بیداری اسالمی

1- قیام ضد استعمار:

ــتم  ــم و س ــه ظل ــر علی ــن ب ــردم بحری ــط م ــی توس ــام و شورش ــالدی قی ــال 1895می در س

اســتعارگران بریتانیایــی اتفــاق می افتــد و مــردم علیــه پادشــاهی شــیخ عیســی بــن علــی آل 

ــود  ــه می ش ــی مواج ــای انگلیس ــدید نیروه ــوب ش ــا رسک ــام ب ــن قی ــد. ای ــام  می کنن ــه قی خلیف

ــرای  ــادی ب ــش نگرانی هــای زی ــن جنب ــد می شــوند. ای ــات بعی ــاده ی ــدان افت ــه زن ــان ب و مخالف
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ــن شــده و هرچــه بیشــرت  ــان مردمــی در بحری ــا متوجــه جری ــد و آنه انگلیس هــا ایجــاد می کن

ــد. ــش مــردم دارن ــرتل جنب ســعی درکن

2- قیام ضد مالیات:

دومیــن قیــام موثــر مردمــی در بحریــن درســال1922اتفاق می افتــد. مــردم بحریــن در ایــن 

جنبــش اعرتاضــی خــود بــه قانــون مالیاتــی وضــع شــده توســط حــکام بحریــن اعــرتاض کــرده و 

اعرتاضــات وســیعی رستــارس بحریــن را فــرا می گیــرد. اولیــن جرقــه اعرتاضــات از جزیــره ســنابس 

رشوع می شــود. ایــن قیــام از موفق تریــن قیام هــای مردمــی در بحریــن مــی باشــد. در همیــن 

ســال انگلیــس هــا بــه دلیــل لغــو قانــون مالیــات توســط شــیخ عیســی بــن علــی آل خلیفــه و 

متایــالت وی بــرای نزدیکــی بــا ایــران وی را از حکومــت عــزل می کننــد و ولیعهــده را جانشــین 

وی کــرده و یــک رسهنــگ انگلیســی بــه نــام چارلــز را مشــاور پادشــاه کــرده و متــام تصیــات 

حکومتــی را صــادر می کردنــد. )وکالــه انبــاء البحریــن )بنــا(، 2013/5/22(.

3- جنبش اصالح:

در ســال1930 اعرتاضــات مــردم بحریــن شــکل تــازه ای بــه خــود می گیــرد و از خواســته های 

اقتصــادی و ضداســتعاری فراتــر می رونــد و جنبه هــای سیاســی و مدنــی و دموکراســی 

خواهــی پیــدا می کنــد. در ایــن ســال مــردم بحریــن چنــد خواســته ای اصلــی بــرای خــود مطــرح 

می کننــد:

ــندیکای  ــکیل س ــردم 2( تش ــتقیم م ــاب مس ــا انتخ ــی ب ــورای مردم ــان و ش ــکیل پارمل 1( تش

ــور ــی درکش ــای مدن ــزاب و گروه ه ــکیل اح ــری 3( تش کارگ

ــد  ــول می انجام ــه ط ــال ب ــی 8 س ــراز و فروده های ــا ف ــام ب ــه قی ــال ها ک ــن س ــا در ای بریتانی

ــال1938به  ــا س ــام ت ــن قی ــرد و ای ــش می گی ــدان را در پی ــکنجه و زن ــوب ش ــت های رسک سیاس
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طــول می انجامــد و انگلیــس در مانــوری منایشــی رسهنــگ چارلــز را از بحریــن اخــراج کــرده تــا 

فضــا کمــی آرام شــود.

4- قیام بیست ساله:

ــرد.  ــب می گی ــن لق ــش بحری ــن جنی ــود و طوالنی تری ــال1950رشوع می ش ــام از س ــن قی ای

در ســال 1950 اعرتاضــات از منامــه ســنابس و ســرته آغــاز شــده و خواســتار خــروج بریتانیــا از 

ــی  ــال تفرقه افکن ــال1952 بدنب ــتعاری از س ــت های اس ــا سیاس ــا ب ــوند. بریتانی ــن می ش بحری

ــن  ــی در بی ــی اختالف افکن ــد. انگلیــس در پ ــد می زن ــی را کلی ــه مذهب ــاد و تفرق ــن افت در بحری

شــیعیان و اهــل تســنن ملــت بحریــن را تهدیــد بــه جنــگ داخلــی می کنــد. ولــی بــا هوشــیاری 

علــای شــیعه و ســنی و تشــکیل کمیتــه ای بــه نــام الجنــه الوحــده الوطنــی تفکــر انگلیــس بــرای 

تفرقــه از بیــن مــی رود و عرصــه بــر اســتعار تنگ تــر می شــود. ایــن جنبــش بــا پافشــاری بــر 

مطالبــات خویــش انگلیــس را وارد عرصــه ســختی می کنــد و بریتانیــا بــه فکــر اســتقالل بحریــن 

می افتــد امــا مانــع بــزرگ ایــران وجــود دارد و بحریــن را جــز اســتان چهاردهــم خــود می دانــد. 

ــی در  ــد ول ــی می کن ــتقال ل طلبانه معرف ــرده و آن را اس ــتفاده ک ــش سواس ــن جنب ــا از ای بریتانی

ــد.  ــه می باش ــم آل خلیف ــون رژی ــت ضدقان ــای حاکمی ــتعار و فض ــر ضداس ــام ب ــن قی ــل ای اص

در ایــن فضــا انگلیــس بــا ارجــاع پرونــده اســتقالل بحریــن بــه ســازمان ملــل و جلــب رضایــت 

ــل اعــالم  ــی ســازمان مل ــات ایتالیای ــک نظرســنجی توســط دیپل ــوی و انجــام ی محمدرضــا پهل

ــی  ــود ول ــتقل می ش ــن مس ــال 1971 بحری ــتند و در س ــتقالل هس ــان اس ــردم خواه ــود م می ش

کــاکان از دموکراســی و حقــوق اکریــت مــردم خــری نیســت. در ســال 1972 قانــون اساســی 

جدیــد تصویــب می شــود کــه بــر پایــه رای مــردم اســتوار اســت ولــی پادشــاه بحریــن و نخســت 

وزیــر بحریــن بــا زیرپــا گذاشــن ایــن قانــون در ســال 1975 مجلــس را تعطیــل و قانــون اساســی 

ــد. در ســال1981 قیامــی مســلحانه  ــه رسکــوب معرتضــان می کنن ــد و رشوع ب ــق می کنن را تعلی
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توســط افــرادی کــه رژیــم آنهــا را وابســته بــه روحانــی شــیعه هــادی مدرســی و متصلبــه ایــران 

می دانــد و آن را خنثــی می کنــد. در ایــن ســال بــا تــالش انگلیس هــا و عربســتان شــورای 

همــکاری خلیــج فــارس وارد فــاز نظامــی امنیتــی می شــود و نیــروی بــه نــام ســپرجزیره تشــکیل 

می شــود.

5- قیام طومار:

ــردم  ــد و م ــاد ش ــم ایج ــام حاک ــه نظ ــن علی ــای خونی ــال های 99-1994 قیام ه ــن س در بی

ــتند. ــرتاض داش ــتبدادی اع ــام اس ــه نظ ــد و ب ــرش کردن ــا را منت ــزار امض ــا 25 ه ــاری ب طوم

پادشاه اصالح طلب که به دیکتاتوری منجر می شود:

در ســال 1999 امیــر جدیــد بحریــن وارد قــدرت سیاســی ایــن جزیــره می شــود. شــیخ 

ــو  ــش وارد گفتگ ــدر خوی ــه پ ــاد نســبت ب ــا چرخشــی بســیار زی ــه ب ــن عیســی آل خلیف حمدب

ــا حضــور متامــی  ــه توافــق رســیدند و منشــور آشــتی ملــی را ب ــا مخالفــان و در ســال2000 ب ب

گروه هــای مردمــی بحریــن بــه تصویــب می رســاند. ایــن منشــور دارای چنــد بنــد بســیار مهــم 

ــه ســمت دموکراســی واقعــی ســوق مــی داد: ــن را ب ــود کــه بحری ب

1( آزادی متامی زندانیان سیاسی و لغو تبعید متامی رهران و فعاالن جنبش بحرین

2( نظــام سیاســی از امیرنشــین بــه پادشــاهی مرشوطــه تبدیــل شــده و عیســی آل خلیفــه از 

امیــر بــه پادشــاه تغییــر نــام می دهــد

3( آزادی احزاب و گروه های مدنی و آزادی فعالیت ها دینی و مذهبی

4( برگزاری اتخابات مجلس شورا و انتخاب نخست وزیر قانونی با رای ملت

ــا  ــرای آن ب ــد از اج ــال بع ــی یکس ــال2002 یعن ــی آورد و درس ــادی من ــور دوام زی ــن منش ای

فشــار عربســتان ســعودی و نخســت وزیــر بحریــن کــه مناینــده جریــان افراطــی در درون نظــام 
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حاکــم اســت و از ســال1971تاکنون نخســت وزیــر بحریــن اســت، متمــی جدیــد بــه آن اضافــه 

ــت  ــور دخال ــس را در ام ــر مجل ــه دیگ ــه پادشــاه می دهــد ک ــژه ای ب ــارت وی ــی شــود و اختی م

ــاه  ــدرت پادش ــلح در ق ــای مس ــی نیروه ــر وزرا و فرمانده ــت وزی ــاب نخس ــد و انتص منی ده

ــد  ــاز جدی ــده و وارد ف ــاز ش ــاره آغ ــت دوب ــه دول ــوب گران ــت های رسک ــرد. سیاس ــرار می گی ق

ــای  ــت ه ــود. سیاس ــان می ش ــردن مخالف ــدان ک ــت و زن ــلب تابعی ــد س ــت تبعی ــب و وحش رع

کشــور هــای عربــی بــه رهــری عربســتان ســعودی و غربــی هــا بــه رهــری آمریــکا و بریتانیــا 

ــد. انگلیــس بزرگرتیــن فروشــنده تجهیــزات  در حایــت از رژیــم آل خلیفــه ادامــه پیــدا می کن

امتیتــی و اطالعاتــی و ضــد شــورش بــه بحریــن و ایــاالت متحــده بزرگرتیــن فروشــنده ســالح بــه 

بحریــن مــی باشــد. عربســتان ســعودی و امــارات نیــز بــا اعــزام نیــرو درســال2011 بــه بحریــن 

ــره  ــن جزی ــت مســتقیم در ای ــد دخال ــاز جدی ــره وارد ف ــه ســپره جزی ــرارداد موســوم ب ــق ق طب

ــوده ای  ــت ت ــن از حال ــردم بحری ــام م ــد و قی ــان می کنن ــوب معرتض ــه رسک ــوند و رشوع ب می ش

بــه کوچــک تبدیــل می شــود. بعــد از ورود عربســتان بســیاری از انقالبیــون کشــته، دســتگیر بــا 

ــوند. ــد می ش تبعی

 

نتیجه گیری

ــار و کنــش  ــادی از نظــر رفت ــر هویــت شــیعی تاثیــرات زی ــران مبتنــی ب انقــالب اســالمی ای

انقالبــی بــر مــردم بحریــن گذاشــت. هویــت و مذهــب مشــرتک، اعتقــاد بــه تشــکیل حکومــت 

ــه و مــش  ــت فقی ــی در ســطح والی ــی حت ــون بحرین اســالمی در بخشــی از معرتضــان و انقالبی

حایتــی ایــران در ابعــاد مــادی و معنــوی از معرتضــان بحرینــی باعــث ایجــاد هویــت مشــرتک 

بیــن انقــالب اســالمی و انقــالب مــردم بحریــن شــده اســت. یکــی از مــوارد مهــم در انقالب هــا 

ــر اســاس  ــن هــم ب ــرد کــه انقــالب بحری ــام می ب ــرات رسایتــی اســت کــه رابرت گــر از آن ن تاثی

ــا ایــران وجــود دارد از آن بی بهــره  مبناهــای هویتــی و روابطــی کــه بیــن مــردم ایــن کشــور ب
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مناندنــد. مبنــای ایــن موضــوع در تاییــد انقالبیــون تبعیــدی بحریــن در ایــران اســت. راشدالرشــد 

ــام  ــالب ام ــه انق ــت ک ــت اس ــران گف ــالب ای ــر از انق ــاره تاثی ــی درب ــان بحرین ــی از معرتض یک

ــزرگ اســالمی در منطقــه شــد کــه مــردم  ــی)ره( باعــث ایجــاد یــک عمــق اســرتاتژیک ب خمین

ــگاه در معرتضــان ســکوالر  ــن ن ــی ای ــر ســهیم شــدند. حت ــت احیاگ ــن حرک ــن هــم در ای بحری

بحرینــی هــم وجــود دارد. دکــرت شــهابی، انقالبــی ســکوالر حــارض در لنــدن دربــاره تاثیرپذیــری 

بحریــن از انقــالب ایــران گفــت: دوره انحطــاط اســالمی کــه از زمــان تســخیر منطقــه توســط 

ارسائیــل رشوع شــده بــود بــا انقــالب اســالمی پایــان یافــت. بــر همیــن اســاس مبنــای هویتــی، 

مبــارزه طلبــی و عدالت خواهــی کــه در ذهــن انقالبیــون بحرینــی وجــود داشــت، کــال و متــام 

آن در انقــالب اســالمی ســال 1357 ایــران دیــده می شــد. در همیــن رابطــه شــیخ علــی ســلان 

کــه از انقالبیــون میانــه رو بحرینــی اســت و تنهــا خواســتار برپایــی حکومــت مرشوطــه و قانــون 

اساســی بــرای ایجــاد یــک حکومــت قانونــی و پارملانــی اســت دربــاره انقــالب اســالمی گفــت 

اســت انقــالب ایــران یکــی از بزرگرتیــن انقــالب اســالمی منطقــه بــود حتــی از مــرص بزرگــرت. ایــن 

مــورد آخــر نشــان می دهــد حتــی در بیــن انقالب هــای عربــی کــه مــرص باشــکوه ترین آن بــود 

مــردم بحریــن بــه ســال ها قبــل رفتــه و مــدل انقــالب ایــران را انتخــاب کرده انــد کــه نشــان از 

تاثیرپذیــری مــردم بحریــن و انقالبیــون آن از انقــالب ایــران دارد. 
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