
  

  

  

بیداري خیزش  وبزرگ  خاورمیانه طرح ناکامی

  مطالعه موردي بحرین: جهان عربدر اسالمی 
  

  16/7/1390: تاریخ پذیرش                         22/5/1390: تاریخ دریافت

  

  حسین امیرعبداللهیان

  چکیده

 را خاورمیانه کشورهاي در اصالحات ایجاد آمریکا سپتامبر، 11حادثه وقوع با

 سال یط طرح نیا .قرارداد  بزرگ انهیخاورم طرح قالب در خود رنامهب سرلوحه

 در  امنیتی – سیاسی شدت به اما ،اجتماعی ظاهر به رویکردي قالب در و م2002

 این طراحان توجه و اشراف عدم. گرفت قرار آمریکا خارجی سیاست کار دستور

 یماناک و تیموفق عدم در یشگرف سهم منطقه، در یشناخت جامعه عوامل هب استیس

 در  اسالمی بیداري از ثرأمت که خاورمیانه اخیر کسالی تحوالت .تاشد مزبور طرح

 از کیی ،راستا این در. رود به شمار می طرح این ناکمیبازتاب  ،است عربی حوزه

 خیزش مردمی اصالت و بودن بومی صحنه، در مردم حضور تداوم و موفقیت دالیل

بحرین  .دباش می حرکت این خلق در المللی بین نیروهاي نیآفری نقش عدم و خاورمیانه

  .اضالع اصلی این بیداري اسالمی است که گرانیگاه بحث نوشتارحاضر است یکی از
  

  بیداري اسالمی، بحرین، سازي دموکراسی ،انگاري سازه ،هویت ،بزرگ خاورمیانه :ها واژهکلید

                                                                                     
 الملل از دانشگاه تهران و معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهاي عربی و آفریقا دکتري روابط بین  
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  مقدمه

 قوم، نژاد، از يا هگستر که ندا هداد شکل ییها هویت همواره را الملل بین روابط چارچوب

 به ،موارد این از یک هر و شوند می شامل را مانند آن و درآمد سن، مذهب، جنسیت، طبقه،

   (Zalewski, 1995: 28). ستا  هگذاشت ثیرأت الملل بین سیاست بر که ندا هکرد عمل طریقی

 از برخی اما برانگیز بوده، بحث همواره ،الملل بین روابط شناسی جامعه در هویتنقش 

این  مهمترین  .تاسبروز داده  گذشته از مهمتر را بحث این ،جهانی صحنه در مهم رویدادهاي

 مهم نزاع چند عامل که بود 1990 دهه ابتداي در شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی ،رویدادها

 محمد (بود قومی يها هویت بر مبتنی جدید کشور تعدادي پیدایش و اروپا در ناسیونالیستی

 مهم رویدادهاي از ،عربی يها قیام اًاخیر و عراق فلسطین، لبنان، تحوالت). 14: 1357 علی،

 ،همین زاویه از .باشند می مرتبط »هویت« مهم موضوع به که روند می شماره ب اخیر دهه کی

اري و تأثیر آن بر خیزش بید مبناي تبیین هویت دینی بر چارچوب نظري پژوهش حاضر نیز

  .باشد اسالمی در جهان عرب و به طور خاص، بحرین می

 هویت، تا و شناختی جامعه عوامل به نگاه با الملل بین روابط در انگاري سازه همین سیاق،به 

 کشورهاي اخیر يها قیام و بزرگ خاورمیانه طرح میناکا از مناسبی تبیین ارائه به قادر حدودي

 شاهد سازي، دموکراسی راستاي در خاورمیانه اخیر، دهه در، نمونه عنوان به. است عربی

 در حماس چشمگیر پیروزي به منجر که است بوده فلسطین در پارلمانی انتخابات برگزاري

 در .ساخت فراهم و برخورد غرب با اکثریت پیروز را اعجاب موجبات و شد فلسطین

مطابق . کردند کسب را یپارلمان اکثریت گرایان اسالم نیزدر تونس و مصر  اخیر انتخابات

 تاریخی و دینی باورهاي و هویت در باید را تحوالت این ریشه و چرایی ،مقاله این استدالل

  .نمود واکاوي منطقه مردم

 در موجود شناختی جامعه يها لفهؤم و خاورمیانه اجتماعی–  سیاسی تحوالت هب عنایت با

 طرح ناکامی آن بر ثیرأت و هویت دینیفه مؤل رابطه است درصدد نگارنده، مقاله این در منطقه،

از سوي دیگر، را بیداري اسالمی در جهان عرب  برآن  ثیرأتو یک طرف  از بزرگ خاورمیانه

توان  پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی می  .نماید واکاوي ،بحرین موردي مطالعه با

  جهان عرب برقرار نمود؟میان ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداري اسالمی در 
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 ،هویت ویژهه ب شناختی، جامعه عوامل که است این مقاله فرضیه اصلی، الؤس به پاسخ در

 شماره ب اسالمی بیداري در لفهؤمهمترین م وبزرگ  خاورمیانه طرح ناکامی عامل ترین عمده

 بر مروري ابو  نموده بررسی را شناختی جامعه عوامل و نقش فرضیه، این ییدأت براي .درو می

 و داده قرار واکاوي مورد را هویت نقش و ابعاد بزرگ، خاورمیانه طرح گیري جهت و پیشینه

  .داد یمخواه نشان  رایعنی بیداري اسالمی ،منطقه اخیر تحوالت با آن رابطه

  

  چهارچوب نظري. الف

 و پیدایش چگونگی به مربوط نیز و سیاسی جغرافیاي قلمرو در موضوعی ،ملت هر هویت

 جغرافیایی محیطو  جامعه به فرد تعلق احساس است بدیهی .)11: 1388 آقایی، (است آن بقاي

 يعنصر هموارهملت بنابراین،  .بخشد می وي پیرامونی جامعه و فرد به »هویژ هویتی «ویژه،

   .,Craig) 65 :1965( بوده است بخش تیهو

 فوالدوند، (شوند یم شمرده رب ها ملت یتیهو مهم عناصر از، نید و زبانا، راست نیا در

 در که است نگارانه سازه يها تیروا برساخته ،یمل تیهو و ملت معتقدند یبرخ .)99: 1375

 اساس بر ،تشانیهو از آنان درك و ابندی یم تداوم خاطرات آوردن ادی به با ها ملت ،آن

 معتقد بوش هینه ریموند .شوند یم ختهیبرانگ خاطره لهیوسه ب که شود یم ساخته ییها تیروا

 گرفتن وام با ،اسالمی ای عربی سیستم در مطلوب هنجاري نظم ایجاد براي هویت کسب است

 است داده قرار خود ثیرأت تحت را اي خاورمیانه الملل بین روابط اسالمیسم، پان ای عربیسم پان از

   ).270 :1386 وش،هینب(

 شود می مشاهده نقاط دیگر از بیش ،خاورمیانه در سیاست و مذهب ارتباط هویتی، از منظر

 دینی هویت ،این منطقه در خارجی و یداخل يها سیاست سازنده عوامل مهمترین از یکیو 

 رخ خاورمیانه در د،ش نمودار غرب در نکهآنچنا ،دولت از دین جداییه بیان دیگر، ب .است

 منینؤامیرالم را خود شمراک پادشاه. ددارن دینی رهبري داعیه منطقه، حاکمان از بسیاريو  دندا

   .داند می الحرمین خادم را خود سعودي عربستان پادشاه و

 ،منطقه این در اجتماعی و سیاسی يها روند درك ،مذهب گرفتن نظر در بدون ،نتیجه در 

  . نیست ممکن
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  سایه هویت دینی منطقه  طرح خاورمیانه بزرگ درناکامی. ب

 مطرح پاول کالین توسط 2002ر سپتامب 12 رد بار نخستین براي بزرگ، خاورمیانه طرح

 به آمریکا شد متعهد و کرد اعالم را ١انترپرایز بنیاد سیسأت ،همزمان طوره ب يو. گردید

 تجارت سازمان به الحاق منظوره ب ،یمن و  الجزیره لبنان، سعودي، عربستان مانند کشورهایی

 بحرین و مصر نظیر رهاییکشو با را خود دوجانبه تجاري مناسبات نماید، کمک جهانی

 نظام اصالح و اجتماعی سیاسی، اصالحات انجام براي منطقه يها برنامه از  دهد، گسترش

 و سیاسی يها آزادي کسب منظوره ب ،منطقه شهروندان مبارزات از و نماید حمایت آموزشی

  .کند پشتیبانی ،دموکراسی استقرار

 سازمان اجالس در متحده، تایاال ورجمه رئیس معاون چنی دیک 2003،ل سا ژانویه در

 را ٤آزادي براي پیشرو استراتژي ،گردید برگزار سویس ٣داووس شهر در که ٢اقتصاد جهانی

 در اصالحات راه در که نمایدمی کسانی از حمایت به متعهد را آمریکا دولت که ساخت مطرح

    .(Cheney, 2003) دهندمی خرج به فداکاري و نمایندمی فعالیت بزرگ خاورمیانه

 و خاورمیانه سراسر در را دموکراسی است مصر بوش دولت کرد کیدأت اجالس این در وي

  .بخشد ارتقا آن فراسوي

 ،دلیل همین به .دان پیوسته هم به مقوله سه ،»امنیت« و »اقتصاد« ،»انرژي« ،خاورمیانه در

 است درك قابل تصادياق امنیت بنیادین مفهوم از اي عمده بخش مثابه به انرژي امنیت

)Everest, 2007: 390(.نماید می تالش آمریکا خاورمیانه، منطقه اهمیت ابعاد به توجه  با 

 طرح .دگذار اجرا مورد به و بازتعریف جهان از منطقه این در را خود استراتژیک هاي طرح

   .تگرف شکل چارچوب این در ٥بزرگ خاورمیانه

 و خاورمیانه سنتی حاکمان در تغییر هدف با دسفی کاخ سپتامبر،11ه حادث وقوع با

 ناگهان به جهانی در را خود ،مقطع این در مریکاآ ،واقع در .دش عمل وارد جدید سازي هویت

                                                                                     
1 . Enterprise 
2 . World Economy Organization 
3 . Davos 
4 . A Forward Strategy of Freedom 
5 . The Greater Middle East and   North Africa Initiative 
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 هدف با بزرگ خاورمیانه طرح پیگیري نتیجه، در  (Lewis, 2004).کرد احساس ترشده خطرناك

 متحده ایاالت جدي توجه مورد ،منطقه در سازي دموکراسی و اجتماعی – سیاسی اصالحات

 سیاسی شدت به اما اجتماعی، ظاهر به رویکردي قالب در بزرگ خاورمیانه طرح .تگرف قرار

 و 2002 يها سال هاي گزارش. تگرف قرار آمریکا خارجی سیاست کار دستور در امنیتی، –

 این منطقه ،شده انجام تحقیقات اساس بر که گیرند می نتیجه عرب، جهان انسانی توسعه 2003

هدف . برد می رنج زنان اجتماعی و اقتصادي سیاسی، توانمندي اشتغال، آزادي، ٦کسري از

  .شده بود اعالم  عواملاین  بردن بین از ،بزرگ خاورمیانه طرح

 منجر ،خاورمیانه در متحده ایاالت اقتصادي و امنیتی درازمدت اهداف ،سپتامبر 11 از پس

 افغانستان، و عراق در آمریکا جدي مشکالت به رغم. دگردی عراق و افغانستان اشغال به

 .شد می پیگیري و داشت قرار آمریکا کار دستور در کماکان بزرگ خاورمیانه طرح شدن عملیاتی

 شناختی جامعه عوامل بر بزرگ، خاورمیانه سیاست طراحان توجه و اشراف عدم در عین حال،

مردم  که جایی تا گذاشت، جاي بر مزبور حطرسرنوشت  بر را شگرفی ثیراتأت منطقه، در

 به ،»عربی بهار« آمریکا تعبیر به ایو » اسالمی بیداري«ثر از أمت، 2010 سال در ،عرب جهان

شناختی  جامعه منظر از  طرح خاورمیانه را ناکامی بهتر است عوامل بر این اساس،.آمدند صحنه

  اهمیت هویت دینی در خارومیانه را،يزیاد حد عوامل زیر تا .قرائتی دینی توضیح داد باو 

  .سازد برجسته می

  

  سیاسی اسالم. 1

 اوائل در .تدانس سیاسی سالمن اتوا می راخاورمیانه  فرهنگی – هویتیهاي  مؤلفه از کیی

 جایگزین ٧»سبز تهدید« عنوانه ب سیاسی اسالم ،آن در کهبه وجود آمد  فضائی ،1990 دهه

 را خود امنیتی راهبردهاي و ها استراتژي همه غرب پیش از آن که تهدیدي ،دش  ٨»سرخ تهدید«

 بعد که خاصی امنیتی خالء واسطهه ب ،زمانی مقطع این در .کرد می سازماندهیآن  با مواجهه در

                                                                                     
1 . Deficit 
2 . The Green-Treat 
3 . The Red-Treate 
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 بناي و امنیتی ابعاد گر تحلیل بتواندامنیتی  جدید پارادایم شد تالش ،فتگر شکل 1990 دهه از

  .)111: 1383 فیرحی،( .دباش کنونی

گرایی رادیکال در  بر این اساس، یکی از اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، مقابله با اسالم

 که به زعم غرب و ایاالت متحده، بودحوزه جغرافیایی شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه 

  .کند الملل را تهدید می گرایی و تروریسم است که منافع غرب و امنیت بین خاستگاه افراط

  

  آزاد نتخاباتا. 2

 به بزرگ خاورمیانه طرح يها شاخص از ،آزاد انتخابات انجام براي الزم يها ظرفیت ایجاد

 و غرب آمریکا، مطلوب که  داشت پی در را متعددي پیامدهاي ،تحول این .درو می شمار

 مقاومت، بر کیدأت و حماس سوي از اسراییل شناسایی عدم .دنبو عربی يها دولت برخی

 جمله از ،انتخابات در آنها موفقیت و منطقه در گرا اسالم احزاب نقش و اساتاحس تشدید

   .دبو امر این نتایج

 ،انتخابات نتیجه در الئیک يها شخصیت و احزاب بود امیدوار آمریکا نیز جدید عراق در

 به منجر ،2009 و 2004 يها سال در پارلمانی انتخابات دو هر اما ،گیرند دسته ب را قدرت

و  تونس 2010 انتخابات .دش الییک احزاب قرارگرفتن اقلیت در و گراها اسالم آمدن کار روي

 نیز شد انجام آمریکا، اي منطقه متحدان از و حسنی مبارك، علی بن سرنگونی پی در کهمصر 

 بزرگ خاورمیانه طرح اهداف با انتخاباتی نتایج این زد، رقم را گرایان اسالم چشمگیر پیروزي

  .رود از عالئم ناکامی آن به شمار می و ودهب تعارض در آمریکا

 قومی – دینی يها ارزش و هویت بر مبتنی یاسالم نگرش و خواهی اسالم ،دیگر عبارته ب

 يها سیاست تدوین در آمریکایی گذاران سیاست است شده موجب خاورمیانه، در حاکم

 و تقابل بین معقول راهی هب و دارند مبذول مهم این به را خاصی توجه خود اي خاورمیانه

  .ندیشندابی تعامل
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  نظام خانواده. 3

 در جدید سازي فرهنگ و هویت تغییر براي غرب و آمریکا گسترده يها تالش رغم  به

 الزم کارکرد و قوام از ،اجتماعی نهاد عنوانه ب کماکان ،منطقه این در خانواده نظام خاورمیانه،

با نقش محوري زنان و از طریق سبک زندگی مؤمنانه  ،است و این نظام اجتماعی برخوردار

  .بود عربی منطقه در تحوالت خود، بازیگر پیشتاز بیداري اسالمی

 عربی يها انقالب جریان در ،بود همتراز 2 درجه شهروندي با که خاورمیانه در زنان نقش

 جنوب در منی و بحرین تا آفریقا شمال در تونس از ،بیشماري موارد در زنان و افتی ارتقا

، این از پیش کهاست  شرایطی دراین  .دشدن اخیر اسالمی يها نهضت پیشگام ،فارس خلیج

 از پس .دان نشده تبدیل مستقل بازیگري به زنان هنوز ،جوامع این در که بود بر این اعتقاد

 نه و بیرونی فشارهاي باب از ،شد می داده زنان به کشورها این در که نقشی نیز سپتامبر11

 .)جدید عراق ملی مجلس در زنان درصد 25حضور همانند (بود درونی خواست

  

  آمیز ایاالت متحده هاي تناقض سیاست. 4

 پروژه پیشبرد براي آمریکا مشکالت از کیی خاورمیانه، در» هویت« جوهري بحث کنار در

 آن در ،خاص طوره ب ،بزرگ خاورمیانه طرح و کل طوره ب ،درخاورمیانه دموکراسی استقرار

 اسرائیل، و منطقه غیردموکراتیک هاي حکومت از طوالنی پشتیبانی دلیل به آمریکا که است بوده

 مردم. باشد نمی برخوردار پروژه این پیشبرد براي الزم اعتبار از ،منطقه مردم و کشورها میان در

 ایجاد براي پوششی ،آمریکااز سوي  دموکراسی استقرار شعار که باورند این بر خاورمیانه

   .است همنطق ثروت به دستیابی و نشانده دست هاي حکومت

 تونس، در علی بن سقوط از پس - عرب کشورهاي باقیمانده  رهبران،در فضاي کنونی

 اصالحات کوشند می  و عبداهللا صالح در یمن،لیبی در قذافی معمر ،مصر در مبارك حسنی

 و سیاسی قدرت توزیع  درتغییر بدون و آمریکا حمایت با را دولت دستگاه اصالح و اقتصادي

 کیی آمریکا متحده ایاالت اسراییل، لهأمس در .ددهن انجام موجود انحصاري وضع چارچوب در

 .تاس قرارداده اسراییل رفاه و امنیت را خود اي خاورمیانه سیاست اصلی يها اولویت از

 و هستند سکه کی روي ود راه، نقشه و  بزرگ خاورمیانه طرح دهد می نشان فلسطین تحوالت
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 يها عرصه در  ویوآ تل حضور به دادن مشروعیت و اسراییل امنیت از حمایت را آن جوهره

 و خودجوش يها حرکت .دده می تشکیل بزرگ خاورمیانه منطقه یسیاس  وياقتصاد امنیتی،

 -اآمریک محور تحرکات قبال در مردم مخالفت بر روشنی به ،خاورمیانه مردم محور اخیر دین

  .است متمرکز صهیونیستی رژیم

   

  خاورمیانه جمعیت کیفی و کمی ابعاد. 5

 المللیبین تحوالت محرکه نیروهاي و عوامل از یکی ،شناسی جمعیت روندهاي و جمعیت

 به توجه با را بزرگ خاورمیانه راهبردي منطقه در آن سریع رشد و جمعیت عامل .تاس کنونی

 شناسی پویائی در مهم عوامل از یکی باید ،آن فرهنگی و ياقتصاد اجتماعی، سیاسی، اتحظمال

   .دآور حسابه ب پائین از تحول و تغییر براي تقاضا افزایش و وسیع منطقه این

 جمعیتی ترکیب و داده جاي خود در را مسلمان میلیارد یک از بیش بزرگ خاورمیانه

 مسیحی ادیان ،البته و است سالما دین زادگاه خاورمیانه زیرا ،است غالب منطقه این در مسلمان

کردن هر طرحی، از   این ترکیب جمعیتی، مانع اساسی پیاده.ددارن حضوردر آن  نیز هوديی و

  .اسالمی باشدو شعائر جمله طرح خاورمیانه بزرگ است که مغایر مالحظات 

 موجود يها انگیزه گرفتن نظر در با آن دموگرافیک بافت و جمعیت تکیفی ت،کمی کنار در

 جمعیت درصد 50 ،حاضر حال در .باشد می برخوردار بسزائی اهمیت از ،بزرگ خاورمیانه در

 پویاترین و ترین جوان از یکی که دارندربرخو سال 25 تا 20سنی میانگین از منطقه این

ه ب بزرگ خاورمیانه جمعیت سوم یک تنها ،حال این با. دباش می جهان مناطق يها جمعیت

 .دآین می حسابه ب فعال اقتصادي لحاظ

 داشته سال 15 زیر وسیع منطقه این جمعیت سوم یک ،آینده سال 15 در شود می بینی پیش 

 در ظرفیت این شگرف اهمیت بر خاورمیانه اخیر تحوالت در جوانان گسترده حضور. باشند

  .دارد کیدأت منطقه شناسی یندهآ
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  ژئوپلیتیک شیعه. 6

 منطقه در سنتی راهبردي بازي بستر و قواعد یرتغی مفهوم به شیعه ژئوپلتیک ظهور

 است بدیهی .ددار پی در را خود به مربوط مالزمات و تبعات و باشدمی بزرگ خاورمیانه

 مناسبات و رفتارها نوع بر شیعه ژئوپلتیک از منبعث ايمنطقه جدید موازنه نوع هر گیري شکل

 بازیگران با آنها تعامالت و مراودات شکل ،همچنین و ايمنطقه نظام خرده کشورهاي

   ).1379توال،  (دگذار می جدي اثرات جهانی و ايفرامنطقه

 نگریسته هویتی مضمون با بیشاکم ،اسالم دنیاي به ،ایران اسالمی انقالب پیروزي از قبل

 و نقش اسالمی، ملل رستاخیز در آن عمیق تأثیرات از فارغ اسالمی انقالب پیروزي .دش می

 هايجمعیت داراي عرب کشورهاي ،زمان هم .دکر برجسته نیز را معاصر تاریخ در شیعه ماهیت

   .ندکرد اعمال خود شیعیان بر بیشتري کنترل تدافعی، موضعی در شیعه

 شرایط در عراق بگرسرکو رژیمدر نهایت  اد،اکر و شیعیان تالش سال 25 از پس عراق، در

 موقعیت تثبیت صدد در صرفاً آمریکا هک حالی در .دش سرنگون سپتامبر11 از پس استثنایی

 مردم حضور خواهان سیستانی اهللا آیت بود،  بزرگ خاورمیانه طرح به پرداختن و عراق در خود

 تشکیل و مجلس انتخابات برگزاري و عراق به ملل سازمان ورود سیاسی، تحوالت صحنه در

 1546 قطعنامه  ی،جهان جامعه و عراق همسایه کشورهاي سیاسی فشار با .دش ملی دولت

 ملی دولت تشکیل و عراق در انتخابات برگزاري هدف با متحد ملل سازمان امنیت شوراي

 قوانین حاکمیت خواهان عراق مردم کرد اثبات ملی مجلس انتخابات دو نتیجه .دش صادر

 رهبران به قدرت انتقال سند، 82 آذرماه 24 تاریخ در ،احلرم این طی از پس .دهستن اسالمی

  .رسید طالبانی جاللق، عرا موقت جمهور رییس و برمر امضاي به ق،اعر

 موجب که میزان همان به ،سال هزار یک حدود از پس ،عراق در شیعه دولت اولین تشکیل

 ایجاد نظیر مک تاریخی موقعیت نوعی شیعه دنیاي براي است، عربی حاکمان برخی نگرانی دل

 کنند،می زندگی سنی يها حکومت تحت که بعر کشورهاي سایر شیعیان براي .تاس کرده

 در آنها .تاس نبوده کمتر ایران اسالمی انقالب پیروزي تأثیرات از عراق تحوالت اهمیت

 شیعه عرب برادران با و گذارده سر پشت نیز را ملیت مانع ،خود شیعی جامعه حیات تجدید

   .دکنن می بیشتري قرابت و بستگی هم احساس خود عراقی
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  منطقه  درداري حکومت  و مشروعیتبحران. 7

 و حزب یک با غالباً و محدود ،منطقه عرب کشورهاي در قدرت به لحاظ سنتی، عرصه

 مابقی و پادشاهی کشور 8 کشورعربی، 22 میان از. شده است می اداره مسلط ایدئولوژى

یک انتخابات ریاست جمهوري تنها با  کرات بهنیز  جمهوري سیستم در .باشند می جمهوري

 از بسیاري ریشه ساختار، نوع این. مصر در مبارك حسنی همانند نامزد برگزار شده است،

  .رفته است داخلی به شمار می ثرؤم تغییر هرگونه مانع و بشر حقوق نقض داخلی، مشکالت

 نارضایتی داخلی، سطح در گفت باید ،منطقه اجتماعی – امنیتی هاي چالش واکاوي در

 از هریک ،اینکه ضمن .است شده سیاسی يها ثباتی بی باعث حکام مشروعیت بحران و مردم

   .دان بوده روبرو اصالحات چالش با کشورها

 اکثریت بر اقلیت حکومت و اي قبیله حکام اسالمی، بیداري موج منطقه، اخیر در تحوالت

  .است داده قرار هدف را العمر مادام جمهور سايؤر و

 خاورمیانه در شهروندان و داران زمام تعامل نحوه و ريدا تحکوم بحرانر، حاض حال در

 میزان و عمومی مطالبات سطوح میان توازن ایجاد و جامعه کالن مدیریت دید از ،بزرگ

 .تاس گوئی پاسخ و مشارکت مسئله دو از ناشی عمدتاً حکومت، کارآمدي

 مومیع مشارکت و جمعی سازي تصمیم دایره در را خود نه ،بزرگ خاورمیانه مردمان 

 رفتارشان و اعمال قبال در پذیر مسئولیت و گو پاسخ را حاکم هاي دولت نه و کنندمی حس

خواست مطالبات مردمی را در عین  طرح خاورمیانه بزرگ این بود که میپارادوکس . شناسند می

گیري  نما، یکی از علل شکل  و اقتدارگرا پاسخ دهد و این تناقضرانان ناکارامد حفظ حکم

   . اسالمی در جوامع عربی بوده استبیداري

 فراهم را خارجی نیروهاي ضورح زمینه ه،منطق در داري حکومت بحرانعالوه بر این، 

 این امر و کرده پیدا افزایش خاورمیانه در فراملیتی نیروهاي حضور، 1990 دهه از .تاس ساخته

 منطقه در خارجی يها ارتش حضور .است کرده جوامع منطقه ملی هویت متوجه را تهدیداتی

 تقویت افراطی، يها واکنش موجد بلکه ،نبوده ثرؤم آن امنیت و حفظ در تنها نه ،فارس خلیج

   .تاس شده منطقه در تشنج افزایش و بنیادگرایانه ایدئولوژي
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   احیاي هویت دینی بیداري اسالمی و. ج

  بهتر،یت دینیبازگشت به هو  وهاي مردمی در منطقه عربی قیام میان نسبتبراي بررسی 

 نظر  مد،پژوهی  آیندهشناسی و جریان یابی، ریشه از سه منظر است این جریان ژرف اجتماعی را

  .قرار دهیم

 تمدنی حوزه در که است اجتماعی ـ سیاسینوعی پارادایم نوین  خاورمیانه، اخیر تحوالت

   :زا عبارتند تحوالت این مشترك وجه. باشدمی پیشرفت حال در فزاینده طوره ب ،اسالمی

 نمازهاي در هاي مردمی قیام تمرکز درتوان می را بیداري اسالمی مصادیق و نمادها. اول

  .افتی  دینی تعالیم مبناي بر ،دیکتاتوري و استکباري هاينظام با مردم مخالفت و جمعه

  .اسالمی شعائراز گیري  بهره و خواهانه آزادي موج مرکزیت در جوانان حضور .دوم

  .، به طور تواماننخبگان و مردم يها توده ور حض.سوم

 دموکراسی، ارتقاي راستاي در تحوالت موج از اسالمی معارضه برداريبهره .چهارم

  .جوامع معیشت و خواهی اسالم

   

  ابیی ریشه. 1

 و مدنی مطالبات اسالمی، بیداري شامل مردمی هاي خیزش اصلی عوامل موازات به

 با صهیونیستی رژیم – آمریکا محور تحقیرآمیز رفتار همچون ییها لفهؤم اقتصادي، مطالبات

مردمی  يها خیزش عوامل از حاکمان، خودکامگی و  انسانی کرامت رعایت عدم منطقه، مردم

  .آید می حساب به

 قرار اسالم تمدنی حوزه در همگی که است گرفته شکلیی کشورها در ،ها خیزش این

 ساختار که هستند غیردمکراتیک هاي رژیم نوعی داراي اکشوره این تمامی ،حال عین در .دارند

   .تاس شده تبدیل اعتراضات گیري شکل يها لفهؤم از کیی به خود آنها،

 از ثرأمت که ،منطقه مردم سیاسی بلوغ و آگاهی توسعه و الزم هاي زیرساخت فقدان

 دیگر از باشد، می ایران اسالمی انقالب پیروزي ،ویژهه ب و منطقه این گذشته دهه سه تحوالت

 انقالب عرصه در نوین ارتباطی ابزارهاي از برخورداري با اعتراضات گسترش يها لفهؤم

  .ستا ارتباطات
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  شناسی جریان. 2

 در محلی هايحکومت و سلطه نظام يهااستراتژیست و سیاسیون برخی اساسی مشکل

 تحوالت از صحیحی درك فاقد که است این ،منطقه تحوالت قبال در و المللبین روابط حوزه

 را حاکمان، گذشته هايدهه طی ،غرب و مریکا عالوه بر این، آ.هستند منطقه اسالمی خیزش و

 منطقه از شناختیجامعه درك فاقد، نتیجه درو  ندیدند را مردم واقعیت اما دیدند، اندازه از بیش

 مردم کنونی رفتار براي را مناسبی تئوري توانندنمی و باشندمی خاورمیانه اسالمی - تمدنی

  .نمایند ارائه خاورمیانه

از  خشن هايسرکوب و خاورمیانه تحوالتقبال  در غرب و مریکاآ متعارض رفتار رغم به

 اعتقادات از استمداد با مردم بحرین، و لیبی من،یدر  جمله از ،منطقهاین  هاي سوي دولت

  .دهندمی مهادا را خود جلوي به رو حرکت خواهانه، آزادي و اسالمی

 آفریقا شمال و خاورمیانه تحوالت مقابل در که صهیونیستی رژیم و آمریکا محورن، اکنو

 امواج بر پیداکردن تسلط براي تالش با ،عربی و غربی دول برخی همراه به اند، شده گیر غافل

 مردم هاي خیزش بتوانند که کنند می عمل نحوي به ،اسالمی بیداري از ناشی هاي خیزش

 سمت به را بازي جهت و شیب ،المقدور حتی و نموده مطلوب به مصادره را منطقه مانمسل

  .کنند هدایت خود نظر مورد اهداف

 خاورمیانه پروژه ادامه در را خاورمیانه دار ریشه و عمیق تحوالت نمایند می تالش برخی

 خاورمیانه ژهپرو بر مبناي که است این واقعیت که حالی در ،نمایند تحلیل آمریکا و بزرگ

 ای خیزش هرگونه بروز و گرفت می صورت درازمدت و کند روندي در باید تغییرات ،بزرگ

 پروژه در آمریکا عالوه بر این،. بود بزرگ خاورمیانه طرح اصول با مغایرت در ،انقالب

 قرار توجه مورد را فرهنگ و مذهب نقش ،ویژهه ب و شناختی جامعه عوامل بزرگ، خاورمیانه

 این در حالی است که .نمود طراحی دموکراسی لیبرال نگرش قالب در را اصالحات و نداد

 پروژه ،نتیجه در و است اسالمی و دینی مبانی بر مبتنی ،مردم نظر مورد اصالحات و مطالبات

  .دش مواجه جدي ناکامی با بزرگ رمیانهوخا

 به توجه با ،اآمریک راهبردي يها بینی پیش مرکز رئیس فلتمن جرج ،راستا این در

  :است معتقد خاورمیانهدر  گرفته شکل هاي خیزش
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 و صلح تهدید و ثباتی بی گسترش احتمال و ناکارآمد دولت نظریه به توسل با باید سفید کاخ«

  .(Pusha, 1996) ».نماید تمدید عراق در را خود نظامی حضور منطقه، در امنیت

جز  (اند شده مردمی حرکت موج یردرگ که کشورهایی تمام منطقه، اخیر هاي خیزش در

 کیی ،عامل این .دبودن غرب و آمریکا حمایت مورد شدت به که هستند حاکمانی داراي ،)لیبی

 سیاست اتخاذ .تاس منطقه مسلمان هاي ملت میان در آمریکا جایگاه شدید کاهش دالیل از

 پارادوکس وضوح، به ،لیبی با مقایسه در بحرین، و منی مردم مطالبات قبال در آمریکا دوگانه

  .سازد می آشکار منطقه تحوالت قبال در را آمریکا رفتار

 جامعه اگر حتی که نماید می ییدأت ،خاورمیانه منطقه اخیر تحوالت در آمریکا رفتارشناسی

 است، بوده آگاه مردمی اعتراضات بروز براي الزم بسترهاي وجود به نسبت آمریکا اطالعاتی

 اطالعات ،ثانیاً و  نداشته خاورمیانه کشورهاي در ناختیش جامعه عوامل از درستی درك ،اوالً اما

 نتیجه، در .تاس نداشته آن سرعت و شیب مکان، ها، خیزش گیري شکل زمان از دقیقی

 و آمریکا امنیتی نهادهاياستراتژیک  یريگ غافل منطقه، تحوالت قبال در آمریکا رفتارشناسی

   .دهد می نشان را غرب

  

  بیداري اسالمی طرح خاورمیانه بزرگ تا از: بحرین. د

 مروري .دباش می همراه متنوعی ابعاد با که است مباحثی از بحرین مردم خیزش روندکاوي

 سفر متعاقب بحرین، مردم آمیز مسالمت و مدنی مطالبات دهد می نشان ،بحرین اخیر وقایع بر

 مواجه امنیتی و نظامی برخورد با کشور، ینا به آمریکا امنیتی و نظامی رتبه عالی مقامات برخی

 ساختار جغرافیایی، موقعیت همچون مهمی عوامل ،بحرین تحوالت ابیی ریشه در .دشو می

 پنجم ناوگان فرماندهی مرکز استقرار و قدرت اساسی مراکز در شیعیان مشارکت عدم جمعیتی،

 کشور این در سیاسی عتراضاتا بروز زمینه که هستند عواملی جمله از ،آمریکا دریایی نیروي

 سایر همانند اما ،نموده پیچیده را شرایط ،کشور این در نظامی مداخله .ندآورد وجوده ب را

 به توجه با بحرین در اسالمی بیداري مقاله، ادامه در .تاس نشده مردم حرکت از مانع کشورها

  .گرفت خواهد رارق واکاوي مورد ،استراتژیک اما کوچک، کشور این شیعی جمعیت اکثریت
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  بحرین پادشاهی در بزرگ خاورمیانه طرح ثیرأت .1

 ،فارس خلیج هاي آب در قرارگرفتن و استراتژیک موقعیت لحاظ به ،دیرباز از بحرین

 اهمیت دالیل برخی. است بوده خارجی يها کشتی تردد محله، هموار و داشته بسیاري اهمیت

 وجود ،)انگلستان استعمار دوران در ویژهه ب(و هند  ااروپ بین ارتباطی مهم راه: از عبارتند آن

 دریایی پنجم ناوگان وجود ،)ایران از جدایی از بعد و قبل(آن  در خارجی نظامی يها پایگاه

 نفر 1/460000 برابر 2009 آمار اساس بر ،بحرین جمعیت. منطقه  بانکیـمالی  مرکز و آمریکا

 درصد 70تا 65 حدود. باشند می خارجی کار روينی آن درصد 50 از بیش اندکی  که باشد می

  .)External/org.Worldbank.www (باشند می شیعه جمعیت

 به  ،1999 مارس در پدرش فوت از بعد که بحرین پادشاه ،خلیفه آل عیسی بن حمد

 و سیاسی اصالحات انجام بر مبنی مایالتیخارجی، ت داخلی و فشارهاي اثر بر رسید، قدرت

حمد را  شیخ، 1999در عیسی شیخ ناگهانی مرگ بحرین و بحرانی اوضاع. داد نشان اقتصادي

 پشتیبانی اخیر، حل راه .تازه دیدگاهی ارائه بیشتر یا گیري سخت: نمود مخیر راه دو بین

 فشار همان سیاست، این اذاتخ عمده دلیل ،احتماالً بر داشت و در نیز را خارجی نیروهاي

 خارج بحرین از ،فارس مانند دبی خلیج در تر امن مکانی جستجوي در ها بانک. بود خارجی

 به بودند، داشته نگاه بحرین دریائی پایگاه در را خود پنجم ناوگان که ها آمریکائی و شدند می

 محتاج بحرین، بر حاکم مذهب سنی خانواده که شدند می واقف نکته این به اي فزاینده طور

 آمریکا سفیر ارلی ادام. است کشور این شیعه اکثریت به مربوط مسائل با تري متعادل برخورد

 کنیم می توصیه بحرین حکومت به همواره ما« :گوید می بحرین در 2009تا 2006 هاي سال در

  .(Herb, 1999) »بشمارند محترم را شیعیان حقوق کشور، ثبات براي که

 هاي سیاست اتخاذ به رسیدن، قدرت به از پس کوتاهی فاصله به ،عیسی بن حمد شیخ

 کشور این سیاسی وضعیت و داخلی اوضاع  بریثیراتأت ،مجموع در که آورد روي يجدید

را کرد که امید به ایجاد فضاي باز سیاسی و برقراي آشتی ملی  داشت و دورنمایی را ترسیم می

 بحرین سیاسی و اجتماعی يها فعالیت صحنه به فانبرخی مخال بازگشت به کرد و تداعی می

 منحل 1975 در پدرش که پارلمانی بازگشایی بهتوان  می ،ها سیاست این جمله از. دانجامی

 پرسی همه به و تدوین سیاسی، زندانی  1000تمام عفو امنیتی، سرکوب قانون الغاء نمود،
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 کمیته تشکیل کشور، از خارج عیديتب معارضان به بازگشت اجازه بحرین، ملی منشور گذاشتن

 انتخابات در زنان نامزدي اجازه و جامعه در زنان نقش تقویت مشورتی، مجلس در بشر حقوق

  .)1386 ،امیرعبداللهیان( کرد اشاره پارلمان و ها شهرداري شوراهاي

 صادر را» ملی جدید منشور «پرسی همه دستور امیر بحرین ،2001 فوریه در اقدام اولین در

 يها آزادي گسترش مجلس، آزاد انتخابات برقراري همچون مواردي ،منشور این در. کرد

 اجتماعی فعالیت اجازة و قضائیه قوه استقالل برابر، حقوق از شهروندان برخورداري شخصی،

 نیز دولت فوري اقدامات. شد گنجانده مجلس انتخابات در زنان شرکت و رأي حق و بیشتر

 داخلی يها ناآرامی از بعد که بود» امنیتی ویژة قوانین «و» حکومتی یتیامن دادگاه«ف حذ شامل

  ).5-2: 1389 ،بحرین ایران، اسالمی جمهوري سفارت( بودند شده برقرار ،1995 سال در

 تشکیل شیعیانرا  آنها اکثریت که جامعه پایین و متوسط طبقه فشارهاي ،یداخل سطح در

 از دراز سالیان براي اکثریت این. است بوده سیاسی تاصالحا اعمال در ثريؤم گام دهند، می

 و اقتصادي سیاسی، حقوق از برخورداري عدم و کشور سنی حاکمان آمیز تبعیض رفتار

 و برابر سیاسی و اجتماعی حقوق از برخورداري خواهان همواره و برند می رنج ،اجتماعی

کومت شیخ عیسی، ي حها سال طول در. هستند مساعدتري اقتصادي وضعیت ،خصوصاً

 به و منجر گرفته شکل بحرین شیعیان اجتماع در نارضایتی و ناآرامی اصلی يها هسته

، 1990 دهۀ طول در امر این تداوم. شد آنها از زیادي تعداد دستگیري و خیابانی يها شورش

  . گردید بحرین جامعه سیاسی يها تنش افزایش به منجر ،نوبت چندین در

 رفع به صورت صوري، معطوفه هرچند ب بحرین، جدید امیر اقدام اولین ،دلیل همین به

 منشور« تدوین صورت به آن تبلور که شد جامعه درون در تبعیض و سیاسی يها محدودیت 

 مردم  درصد98 تصویب به، 2001 نوامبر 15 و 14 پرسی همه در و گردید نمایان» جدید ملی

  (Lugar, 2004).   رسید بحرین

 ،همچنین. است قانون اساس بر آزاد انتخابات احیاي منشور، این اصول مهمترین از کیی

 در تبعیض هرگونه و هستند مساوي قانون برابر در شهروندان همه که آمده منشور این در

 هیچ در و هیچ کس. است شده نفی، مذهب و زبان نسب، و اصل جنسیت، همچون ییها زمینه

 سمع استراق .گیرد قرار شرایطی هر تحت فیزیکی ای قیاخال آزار و اذیت مورد نباید اي  زمینه
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 ونهگهر سیسأت. ها دادگاه اجازه با هم آن امنیتی، مهم موارد در مگر است، ممنوع شکلی هر به

 عقاید بیان حق از شهروندان تمامی و است آزاد اي وحرفه فرهنگی علمی، خصوصی، انجمن

 .)www.hrw.org//en/news/2001/02/11( برخوردارند نوشتاري و گفتاري صورت به خود

 .باشد می مطرح ارتباطات انقالب و فارس خلیج جنگ همچون یعوامل ،يا منطقه سطح در

 شد آغاز فارس خلیج جنگ بروز و کویت به راقع حملۀ با منطقه، در سیاسی اصالحات روند

. آورد همراه به را و اجتماعی اقتصادي سیاسی، تغییرات از وسیعی موج ،خود دنبال به و

 نظامیان گستردة حضور و جنگ عظیم هزینه همچون عینی، عوامل از تغییرات این ضرورت

 جنگ، اخبار عکاسان. شد می ناشی جهانی بازارهاي در نفت قیمت نوسان نیز و خارجی

. شد آنها سیاسی و توقعات ها خواسته و افزایش مردم سیاسی آگاهی سطح ارتقاي موجب

 ارضی تمامیت از دفاع در منطقه بر حاکم نخبگان ناتوانی و عجز ،فارس خلیج جنگ

 متحده، ایاالت ،خصوص به و غرب به آنها وابستگی بر و رساند اثبات به را کشورهایشان

  جمله از منطقه يها حکومت مشروعیت رفتن سؤال زیر فوق تحوالت تیجۀن. گذاشت صحه

 جامعه مختلف طبقات به سیاسی يها آزادي اعطاي به منجر مرحله چندین در که بود بحرین

  .)www.pmc.gov.bh( گردید

 طراحان کیدأت مورد که شدن جهانی و دموکراسی رشد به رو روند ،یالملل نیب سطح در

 وجود ،جهان مبتنی بر تفکر لیبرالیسم در. باشد می توجه قابل بود، بزرگ خاورمیانه طرح اصلی

 تشکیل را ها انسان حقوقی و سیاسی حیات مرکزي هستۀ کشور، در آزادي و دموکراسی

 همین به. آید یم حساب به انسانی جوامع پیشرفت يها شاخص مهمترین از کیی و دهد می

. هستند آزادي و دموکراسی اصول از پیروي مدعی نوعی به جهان سیاسی يها نظام ،دلیل

 حداقل حفظ و سیاسی يها آزادي اعطاي در سعی راستا همین در نیز بحرین حکومت

 نقض از مصادیقی کنار در توان می بعد این در .دارد را کشور در دموکراسی استانداردهاي

  .)www.bna.gov.bh( کرد مشاهده کشور این در را دموکراسی از ییها لفهؤم بشر، حقوق

 از دیگر کیی ،آن با سوشدن هم براي کشورها حرکت و شدن جهانی گسترش به رو روند

 جهت در بیعر کشورهاي مشکالت ،اخیر دهۀ در. باشد می بحرین در سیاسی آزادسازي دالیل

 کشورهاي رهبران از بسیاري خارجی، يها گذاري سرمایه جذب و جهانی اقتصاد در ادغام
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 تحت. کنند باز غربی کشورهاي و جهانی اقتصاد سوي به را کشور درهاي کرده وادار را عربی

 کنترل از اند هشد مجبور منطقه عربی يها حکومت از برخی المللی، بین جامعۀ شدید فشارهاي

 را اجتماعی و سیاسی آزادسازي روند و بکاهند خود جوامع بر سیاسی جانبۀ همه و سخت

 صندوق جهانی، بانک همچون جهانی، مالی سساتؤم ،حاضر حال در. بخشند تسریع

 متحده ایاالت اروپایی، کشورهاي ،همچنین و المللی بین اقتصادي جوامع سایر و پول المللی بین

 اغلب که غیردولتی يها سازمان همچون ،المللی بین یگرانباز سایر ،نهایت در و ژاپن و

 سیستم برقراري خواستار دهند، می قرار عربی کشورهاي اختیار در مالی و اقتصادي يها کمک

 هاي گذشته  طی سال،بحرین دولت اقدامات. باشند می کشورها این در اقتصاديو  سیاسی باز

. باشد می شدن جهانی اقتصادي روند در ادغام و اقتصادي اهداف به تر آسان دستیابی جهت در

 تغییرات با را خود باید نیز ما و است تغییر حال در دنیا«: گوید می بحرین  امیر،در همین رابطه

  (Bahrain Economic Development Board, 2008 ).  »مدهی تطبیق جدید

 بزرگ خاورمیانه رحطدر  آنکه از پیش ر،کشو این در اصالحات معتقدند بحرین دولتمردان

 به از پس کشور این در اصالحات دوره). 2000ل سا از الاقل(بود  شده شروع گردد، مطرح

 شروع ،رسد می نظر به و گردد می مطرح 1999 خلیفه در آل عیسی بن حمد رسیدن قدرت

 ساختار به مربوط اي مسئله نه ،شرهبران ادعاي خالف بر ،کوچک کشور این در اصالحات

 معارضان سخنان در ،که همچناناست،  بوده خارجی الزامات از ناشی بیشتر بلکه ن،آ سیاسی

 انتخاب یمدل عنوان به کشور این رسد می نظر به ،دیگر نگاه از. شود می کیدأت آن بر بحرین

 که اندازه همان به ،واقع در. گیرد قرار آزمایش مورد آن بر سیاسی اصالحات ثیرأت تا بود شده

 یافت، می افزایش خاورمیانه در کراسیودم تقاضا براي جنگ، همراه يها آهنگ ضرب برخورد

 این« ان،یغرب دیدگاه در. دمآ می دید به بیشتر ،آزمایشی مورد عنوان به ،بحریندر  اصالحات

 يها رژیم(خود  يها بزرگ برادر براي حکومتی مدل عنوان به توانست می کوچک جزیره

  .(Cohn, 2003) باشد مطرح، قاهره تا هگرفت بغداد از عرب دیکتاتوري

 آن پیوست، وقوع به بحرین در دوره این در سیاسی اصالحات انجام سایه در که تحوالتی

به خصوص  و عربی دیگر کشورهاي در تغییرات انجام براي الگو و نمونه صورت به را

 چنین که بود استنتاج این بر مبتنی ،شد می حاصل روش این از که تحلیلی. آورد در فارس خلیج
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 نیز و قومیت بر مبتنی حاکمیتی ساختارهاي و بوده انقالب ینهزه بدون و آرام ،تغییراتی

 ایجاد به دست آینده در که را ییها دولت یا دولت این اقتصادي و سیاسی يها وابستگی

 نگاه محفوظ شد، خواهند مشابه تغییراتی ایجاد به داروا یا و زد خواهند مشابه تحوالتی

 بشر حقوق به مربوط مسائل نیز و مردم معیشتی سطح ارتقاء موجب، حال عین در و دارد می

  ).1388، هالبحارن(شد  خواهد است، منطقه يها دولت بر فشار يها اهرم از امروزه که

 ،سیونی اپوزبازگشت با. گردید جرمن  متعارضی نتایج به و شد آزمایش بحرین در مدل این

 عنوانه ب ،فارس خلیج منطقه در و گردید تا حدودي ایجاد  کشور این داخلی امنیت و ثبات

 ،نگاه کی در نیبحر( رفت می شمار به ،سیاسی- اجتماعی و فردي يها آزادي براي نسبی نمونه

1387 :9.(  

 طی قبلی، پارلمان انحالل از هده سه حدود از پس ،کشور این پارلمانی انتخابات نخستین

دلیل عدم ه ب ،بحرین نمایندگان مجلس انتخابات هرچند اولین. گردید برگزار  2002 سال اکتبر

 ملی وفاق جمعیت جمله از دولت مخالف عمده گروه چهار مین نظرات معارضه، توسطأت

 49 و نموده تشرک 2006 سال انتخابات در ،گروه همین اما ،گرفت قرار تحریم مورد اسالمی

 در نیز شهر شوراهاي انتخابات دومین. دادند اختصاص خود به را پارلمان يها کرسی از درصد

  .شد برگزار سال همین

 معارض يها گروه و شد رگزارب  2002 سال مه ماه در ،شهر شوراهاي انتخابات اولین

 در 2002 سال طی هاشورا انتخابات برگزاري. سازند خود نصیب را آرا اکثریت توانستند دولت

 حائز نکته. رفت شمار میه کشور ب این در دموکراسی رشد جهت در مهمی گام بحرین،

 حتی کسب به موفق آنها هرچند. بود انتخابات این در زنان گستردة مشارکت و حضور ،اهمیت

  .)www.cbb.gov.bh( نشدند انتخابات این در کرسی کی

 حق وهمدادن  رأي حق هم آن در زنان که است فارس خلیج حوزة کشور اولین ،بحرین

 وارد زن نماینده کی ،دولت تدبیر با، 2006 انتخابات  در.باشند می دارا را مجلس در شدندنامز

 خلیج حوزة عربی کشورهاي سایر براي الگویی صورت به تواند می مدلی چنین. شد مجلس

 گیري شکل در تحولی ،کویت از بعد ،بحرین در پارلمانی انتخابات برگزاري. آیددر فارس

   .آید می حساب به منطقه در دموکراسی
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 خاورمیانه طرح و سپتامبر 11 از پس تحوالت راستاي در آمریکا ،1990 دهه اواسط از

 مرکز نوانعه ب بحرین میان، این در که ورزیده مبادرت منطقه در کار تقسیم نوعی به بزرگ،

 و اي منطقه بانک داخلی، شعبه 2000 بر بالغ به نحوي که ،کند می عمل منطقه بانکی – مالی

 المللی بین و اي منطقه بیمه شعبه 90 حدود، همچنین بوده و فعال بانکداري زمینه در المللی بین

 سیاسی يآزادساز اصلی محور گفت توان می ،مجموع در. کنند می فعالیت بیمه صنعت زمینه در

  .)(Nonneman, 2003 دهند می تشکیل کشور این شیعیان را بحرین در

 جهت دررا  آنها عمل آزادي و زنان طبقه اجتماعی حقوق که بحرین در دموکراسی مدل

در صورت اجراي صحیح  است، داده قرار توجه مورد اجتماعی و سیاسی مسایل در مشارکت

  .)(Ze'evi, 2007 کند پیدا تسري منطقه عربی ورهايکش سایر به توانست  می،و بدور از تبعیض

عدم توجه حکومت و عملکرد نادرست سیستم حکومتی بحرین، اعمال تبعیض و نابرابري 

 اعم از ،به مطالبات مشروع شهروندان، منجر به بروز اعتراضات گسترده مردم مسلمان بحرین

ر از بیداري اسالمی است، ثأهاي مردمی که مت شیعه و سنی در فضاي بهار عربی و خیزش

بودن از بیش از هفتاد درصد ترکیب جمعیتی دلیل برخورداره  بحرین ب،در این بین. گردید

 مورد هجمه نظامی عربستان سعودي و برخی کشورهاي حاشیه خلیج فارس با پوشش ،شیعه

  تالش نمودند با،برخی حاکمان سعودي و کشورهاي عربی. نیروهاي سپر جزیره قرار گرفت

هاي  روشترکیبی از  مطالبات مردم بحرین را با ،اي و اختالف شیعه و سنی ایجاد درگیري فرقه

ها از سرکوب نظامی و امنیتی  پس از گذشت ماه. افزاري سرکوب نمایند  و سختافزاري منر

هاي حقوق بشري و غیر   و واکنش گروهاین کشورپی مقاومت مردم مسلمان  مردم بحرین و در

 به فجایعی که در این کشور از سوي حکومت اعمال گردید، شرایط براي دولتی نسبت

 مردم ، حکومت بحرین دشوار گردید و در نتیجه،نیروهاي نظامی عربستان سعودي و همچنین

  :نکته مهم در تحوالت بحرین این است که. با تالش بیشتري مطالبات خود را پیگیري نمودند

  .نکردندو عربی نسبت به پوشش قیام مردم اقدامی ي غربی ها یک از رسانه  هیچ،اوالً

شدن صدها تن،   کشته و مجروحبه رغم ، رهبران سیاسی و دینی معارض بحرینی،ثانیاً

  .آمیز ترغیب نمودند همواره مردم را به پیگیري مطالبات خود از طریق مسالمت
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آمیز  اتیک و مسالمتکرو دمهایی کامالً  مطالبات مشروع خود را با روش، مردم بحرینً،ثالثا

  .اند پیگیري نموده

 از گسترش دموکراسی در کشورهاي خاورمیانه صحبت ،خاورمیانه بزرگطرح ان بانی، رابعاً

 طرح مطالبات دموکراتیک از سوي معارضین و نقض حقوق بشر و به رغم امانمودند، 

د نشان رفتارهاي ناقض دموکراسی از سوي حکومت بحرین و سعودي، هیچ واکنشی از خو

  .ها زدند  این حکومتدموکراتیک ضدییدي بر اقدامات ضد انسانی و أ مهر ت،ندادند و در واقع

 قیام مردم بحرین با عنایت به خطاي راهبردي و استراتژیک عربستان ،رسد به نظر می

 به سمت و سویی پیش خواهد رفت ،ثر از تحوالت خاورمیانهأسعودي و حکومت بحرین و مت

  .ازگشت خواهد بودکه غیرقابل ب

  

  گیري  نتیجه

 حال در، خاورمیانه منطقه بیداري اسالمی در گفت توان می اندازي به آینده، چشم با

 منطقه کشورهاي یامنیت و خارجی سیاست راهبرد بر، آن بازخورد و بوده گسترش و گیري اوج

  .گذارد خواهد اساسی ثیرأت ، فرامنطقه و

 حال در قدرت موازنه منطقه، تحوالت مجموعه در دنماین می تالش متحدینش و آمریکا

 خاورمیانه در قدرت توازن تغییر، متحده ایاالت که چرا ،نمایند هدایت خود نفع به را تغییر

 منافع با مغایرت در ،اسالمی بسترهاي در مردم آفرینی نقش و تحوالت سرعت دلیله ب را جدید

 توازن ،ایران اسالمی جمهوري منطقی رفتار و ردعملک دلیله ب ،همچنین .دنمای می ارزیابی خود

 .دباش می ایران اسالمی جمهوري نفع به و صهیونیستی رژیم و آمریکا محور ضرر به نیز نفوذ

 به نسبت خیرأت ایجاد در ها ابزار تمامی از برداري بهره با عرب سران برخی و غرب هرچند

 و خشن يها سیاست حتی اما ،اند بوده موفق حدودي تا مردم قوعالو بقری پیروزي

  .نماید ایجاد مردم جلوي به رو  حرکت و  اراده در خللی است نتوانسته آنان  سرکوبگرانه

 منطقی مطالبات که واقعیاتی و خاورمیانه تحوالت جدید، قدرت توازن از ناشی الزامات

 .دش خواهد منطقه در امنیتی جدید يها  ائتالف ایجاد به منجر ،نماید می تحمیل منطقه بر مردم

 ثیرگذارأت اي فرامنطقه و اي منطقه ملی، سطح سه در امنیتی معادالت تغییر هرگونه است بدیهی
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 آمریکا رو،  از این و شده هژمونیک مدل ناکامی باعث خاورمیانه مردم هاي خیزش .بود خواهد

 تقسیم اي نطقهفرام و اي منطقه بازیگران میان را منطقه در قدرت توازن هزینه کند می تالش

 الگوي تحقق و قدرت موازنه بر مبتنی جدید هاي ائتالف ایجاد براي آمریکا ،همچنین .نماید

 .نماید می تالش )اي فرامنطقه (وارداتی امنیت

 غرور و اسالمی بیداري ،جمله از و خاورمیانه در شناختی جامعه عوامل داشتن نظر در با

 خواهی اسالم موج بر مبتنی جدید خاورمیانه واقعیات است ناچار سلطه نظام منطقه، مردم ملی

 .کند حرکت بومی امنیت بر مبتنی هاي روش و ساختارها بازتعریف سمت به و پذیرفته را

 داخلی، بازیگران براي نیز ها ارزش و منافع اهداف، بعد از آفریقا شمال و خاورمیانه تحوالت

 کسب براي منطقه مردم تالش ها، ارزش بعد زا .دباش می اهمیت حائز ،المللی بین و اي منطقه

ه جاب نیز منافع لحاظ از .باشد می توجه درخور ،اسالمی شعائر به توجه و ستیزي بیگانه استقالل،

 بازیگران و قدرت توازن اي، منطقه دوجانبه، روابط بر را ثیراتیأت ها حکومت برخی جایی

 خاورمیانه، ژئواکونومیک و ئوپلتیکژ ژئواستراتژیک، اهمیت .تگذاش خواهد اي فرامنطقه

 داخلی بازیگران و رهبران معنا، کی در .باشد می مختلف بازیگران منافع و نقش کننده تعیین

 هاي ارزش پیگیري و منافع مینأت بین را تعادلی نمایند می تالش ،دگرگونی حال در کشورهاي

  .نمایند برقرار  اسالمی

 کامالً ،تحوالت این در اسالمی ایدئولوژي و نگرایا اسالم نقش که است این واقعیت

 اصالت و بودن بومی صحنه، در مردم حضور تداوم و موفقیت دالیل از کیی. باشد می برجسته

   .دباش می حرکت این در المللی بین نیروهاي آفرینی نقش عدم و خاورمیانه هاي خیزش مردمی

 براي اي فرامنطقه و اي منطقه هاينیرو برخی فشرده هاي تالش از نظر صرف رسد می نظر به

 بود خواهد جدیدي خاورمیانه اخیر، هاي خیزش نهایی محصول منطقه، مردم هاي خیزش مهار

 رژیم با مخالف تر، عمیق اسالمی هاي ارزش داراي تر، کراتیکودم گذشته، با مقایسه در که

 جدید يها ائتالف یجادا انگیزه داراي و خود پیرامونی منطقه با مثبت تعامل در صهیونیستی،

  .بود خواهد اي منطقه بومی

 خاورمیانه طرح ناکامی اصلی عوامل از، هویت ابعاد به توجه عدم که نظریه این ییدأت

 با باید خاورمیانه، منطقه مردم و ها دولت  که سازد می رهنمون مهم این به را ما ،باشد می بزرگ
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 خاورمیانه، استراتژیک و حساس منطقه در موجود شناختی جامعه يها شاخص و عوامل تقویت

 ،ها ایده و قومی و دینی يها ارزش فرهنگ، هویت، همچون داري ریشه و کارآمد عوامل ویژهه ب

 فرهنگ سمت به منطقه هویت تغییر و خاورمیانه در انرژي غنی منابع بر غرب سلطه مانع

 بیگانگان، حضور انندهم مسائلی شبح که اکنون ،هدف این به نیل براي .دشون لیبرالی

 منطقه آینده بر المللیبین جامعه با متشنج روابط و اقتصادي رکود تروریسم، ها، درگیري

 تنها  ،بزرگ خاورمیانه طرح که گیرد صورت تدابیري است الزم زده، خیمه خاورمیانه

 دموکراسی هب باید ،قهمنط هویتی هاي مؤلفه و ها ظرفیت به توجه با .دنباش منطقه این انداز چشم

 اي فرامنطقه نیروهاي مداخله بدون، منطقه این در امنیت ای و شکوفایی ثبات، توسعه، بومی،

  .هاي اسالمی اخیر در جهان عرب ظهور و بروز یافته است  این مهم در انقالب.داندیشی
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