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  راهبرد بحرین در قبال شیعیان
  از شیخ عیسی قاسم از منظر سیاسی و حقوقی تمطالعه موردي سلب تابعی

  
  هاشمی سیدحمید 

  
  
  

  10/03/1395یرش نهایی: تاریخ پذ                             15/02/1395تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
رهبر شیعیان کشور بحـرین و محکومیـت    ،پس از صدور حکم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم

المللـی از جملـه سـردار قاسـم سـلیمانی،       اي و بین این اقدام توسط بسیاري از بازیگران منطقه
نیـه توسـط   هاي متعددي در زمینه فهم چیستی رفتار تهاجمی بحرین و چرایی صـدور بیا  بحث

در فضاي سیاسی کشور پدید آمد. در این مقاله ابتـدا بـه بررسـی رفتـار      نیروي قدس فرمانده
بحرین به عنوان زیرسیستم رفتار عربستان در مقابل ایـران و بـر اسـاس اصـل تصـاعد بحـران       

سردار سلیمانی به عنـوان عـاملی بـراي تغییـر محاسـبات بـازیگران        ، اقدامپرداخته و در ادامه
هـاي   صدور این بیانیه و آثار آن چه از نظر شناخت زمینـه  ،. به هر حالشود می اي تحلیل همنطق

هـاي   است که بایـد مـورد توجـه سیسـتم    مهمی موضوع  ،آن و چه از نظر آثار و تبعات بعدي
راهکارهـاي   ،در فضاي سیاست خارجی قرار بگیرد. در پایان نیز به صورت ویژه ندهگیر تصمیم

الملل به عنوان اقدامات مقطعی و نیازمنـد   اسالمی ایران از منظر حقوق بینپیش روي جمهوري 
سپس پیشنهاداتی در حـوزه اقـدامات سیاسـی و امنیتـی بـا نگـاه        شد وسرعت عمل بررسی 

راهبردي شامل تغییر زمین بازي، تقویت جنبش مردمی بحـرین و اتخـاذ رویکـرد متناسـب بـا      
  ست.تصاعد بحران مورد تأکید قرار گرفته ا

  
  واژگان کلیدي

  سلب تابعیت، شیخ عیسی قاسم، جنبش بحرین، آل خلیفه، تصاعد بحران، عربستان

                                                                                                                                         
  (ره)شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی جامعهدکتري دانشجوي   hashemi.isu@gmail.com 
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  مقدمه
، دولت بحرین حکم سلب تابعیت شیخ عیسـی احمـد   1395در آخرین روز خرداد 

و بـر اسـاس    1963قاسم را که با استناد به قـانون تابعیـت بحـرین مصـوب سـال      
ادشاه این کشور رسیده بود، دریافت کرد؛ قانونی کـه  آن به تأیید پ 10و  8هاي  ماده

اقدام به اعمال تروریستی یا مساعدت در آن را عاملی براي اسـقاط تابعیـت تعیـین    
هـاي داخلـی و خـارجی بسـیاري      کرده است. این اقدام در همان روز بـا مخالفـت  

نقالب ترین آن، مخالفت فرماندهی نیروي قدس سپاه پاسداران ا رو شد که مهم روبه
اسالمی در قالب انتشار یک بیانیه شدیداللحن علیه آل خلیفه بود. آنچـه در فضـاي   

گیري یک شخصیت و چهره مطرح نظامی  سیاسی به عنوان مسئله مطرح شد موضع
سـو و تبعـات    اي از یک در سطح منطقه و جهان نسبت به یک تحول سیاسی منطقه

طرف ایران از سوي دیگر بـود. در   گیري و اقدامات مقتضی بعد از آن از این موضع
این مقاله تالش شده است تـا ضـمن بررسـی الگـوي رفتـاري بحـرین در عرصـه        

» قاسـم سـلیمانی  «سیاست داخلی و خارجی، چرایی صدور بیانیـه توسـط سـردار    
اي  هاي منطقـه  بررسی و ضمن بررسی آثار و تبعات آن، ضرورت تحول در سیاست

وع در شـرایطی از اهمیـت مضـاعف برخـوردار     مورد تأکید قرار گیرد. ایـن موضـ  
شود که در عرصه سیاسـت داخلـی، شـاهد ارائـه نظراتـی مبنـی بـر ضـرورت          می

اي و  الگوگیري از نوع اقدام صورت گرفته در برجام بـراي حـل مشـکالت منطقـه    
هاي بحرانی منطقه به وزارت خارجه هستیم. همچنین بـه صـورت    واگذاري پرونده

یت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوقی و به عنوان یکی از خاص، موضوع سلب تابع
  رو، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. راهکارهاي پیش

  
  تحلیل الگوي رفتاري آل خلیفه

ي سیاسی باید به این نکته توجه داشت کـه برخـی از   ها در موضوع بررسی پدیده
دارشناسـی و بـدون   توان از منظر پدی می را ها و بازیگران سیاسی و کنش ها پدیده
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اسـتقالل و اصـالت    هـا،  مورد بررسی قرار داد؛ ولی برخی از پدیـده  ها فرض پیش
تر و به عنـوان یـک    آنها را در طول یک سیستم کالن حتماًگفتمانی ندارند و باید 

 یزیرسیستم فهم کرد. بحرین یکی از بازیگران و کنشگرانی است کـه زیرسیسـتم  
 ،در عرصـه سیاسـت خـارجی و حتـی داخلـی     ي خود ها کند و در کنش می عمل

رفتار بحرین را در زیر سیستم  ها، اصالت و استقالل گفتمانی ندارد. هرچند برخی
ترین تحلیل نسبت به الگوي رفتاري بحرین  ولی ملموس ؛کنند می انگلیس تحلیل

، قـرار دادن آن در منظومـه رفتـاري عربسـتان اسـت.      اي هدر سطح داخلی و منطق
که است و هر اتفاقی  1به عنوان کل منطقه الشرقیه عربستان ،عربستانبحرین براي 

بیشـتر  قرار خواهد داد؛ زیرا  تأثیردر بحرین حادث شود، منطقه الشرقیه را تحت 
 ،ي بحرینی در منطقه الشرقیه عربستان ساکن هسـتند و از سـوي دیگـر   ها خانواده

   2واهد شد.ثر خأمنابع انرژي و صنعتی عربستان از وقایع بحرین مت
ي تیمـور  هـا  توان رابطه بحرین و عربستان را به نـوعی بـا مـدل    می از جهاتی

شرقی، ایرلند شمالی یا قبرس مقایسه کرد. تیمور شرقی میان اسـتعمار پرتغـال و   
 تثبیـت به دست اندونزي افتاد و اوضـاع آن   ،محل اختالف بود و در نهایت ،هلند

درگیـري و کشـتار    ،کـار بـه اعتـراض    دریجبه ت ،شد. با ورود استرالیا به موضوع
بـا پافشـاري اسـترالیا و     ،کشیده شد و سـازمان ملـل دخالـت کـرد و در نهایـت     

جمعیـت  بیشـترین  به استقالل تیمور منجر شد. البتـه   این بحران کشورهاي غربی
الگوي کاملی بـراي   و به همین دلیل، مسیحی و با اندونزي متفاوت بودند ،تیمور

ــ مــدل بحــرین شــود  محســوب نمــی اســالمی اســت وعی اخــتالف درونکــه ن
)http://timor-leste.gov.tl(.  

                                                                                                                                         
ار شـیعیان ایـن کشـور و محـل اسـتقر     اغلـب  ترین اسـتان عربسـتان، محـل سـکونت      الشرقیه بزرگ .1

ـ      است. هاي بزرگ نفتی مانند آرامکو  شرکت شـود و   مین مـی أعمـده نفـت عربسـتان از ایـن اسـتان ت
  نک:ترین ذخایر کشف شده نفت جهان در آن قرار دارد.  بزرگ

http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-shia.htm 
ویژگی خاموش ناشدنی آن است و خطر  ،رینمنبع خطر انقالب بح«گوید:  میباره . هنري کسینجر در این 2

  .)195: 1393رضایی و جهانیان، (» انتقال آن به عربستان بسیار نزدیک است

http://timor-leste.gov.tl
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-shia.htm
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رسد. بعد از استقالل ایرلند  می به نظرتر  الگوي ایرلند شمالی به بحرین نزدیک
 و جنوبی، ایرلند شمالی همچنان تحـت سـلطه و حاکمیـت انگلسـتان قـرار دارد     

کـه بـه   این کشور ن پارلمان ي نظامی و اعتصاب غذاي نمایندگاها رغم درگیري به
رسـمیت   آنهـا را بـه   نشـد  انگلستان حاضـر  ،شدن ده نفر از آنها منجر شد، کشته

خـواه و   ها باعث شـد انگلسـتان بـا ارتـش جمهـوري      تنها موج خشونت بشناسد.
هـم ایرلنـد شـمالی     خواه ایرلند به توافقاتی دست پیدا کننـد و البتـه هنـوز    آزادي

  .)www.historyofengland.net( مستقل نشده است
الگوي دیگر، نوع روابط ترکیه و قبرس است. قبرس کشـوري داراي حاکمیـت   

کـرد و   هاي شمال این کشور در آن دخالت می بود که ترکیه به خاطر جمعیت ترك
). در تطبیـق ایـن   http://www.cypnet.co.ukدانست ( خود را در این زمینه محق می

درصـد ایرانـی بـودن     90گـر ادعـاي جمعیـت    الگوي تاریخی با وضعیت بحرین، ا
تواند مدل و الگویی براي توجیه حمایت ایـران   هاي اصیل پذیرفته شود، می بحرینی

  االصل ساکن بحرین مانند مدل ترکیه و قبرس باشد. از جمعیت شیعیان ایرانی
به هر حال آنچه در بحرین نسبت به شیعیان و دستکاري ترکیب جمعیتی ایـن  

در جریـان   اي ه) یا آنچه در سطح منطق55: 1395گیرد (بغیري،  می کشور صورت
قطر و یمن  ،شامل کویت(که شود  می مشاهده ها يأو ر ها گیري موضع ها، اجالس
و  اي هتحـوالت منطقـ  برابـر  همگی بخشی از سناریوي عربستان در شود)،  می نیز

. دارد عربسـتان در زمین بازي را است و بحرین تنها نقش یک بازیگر  اي هفرامنطق
 تیکییلفه قدرت اصـلی ایـدئولوژیک و ژئـوپل   ؤایران داراي دو م ،از نظر عربستان

بـا فروپاشـی    به عـالوه، . کند است که براي این کشور و اقمارش ایجاد تهدید می
تیکی ایـران بـه طـور    یسیستم سیاسی عراق بعد از صدام حسین، موقعیـت ژئـوپل  

ن در مقابـل ایـن دو طیـف تهدیـد از سـوي      نسبی در منطقه ارتقا یافته و عربستا
باید به توانـایی   ،در کنار این موضوع 1.جویی را برگزیده است ایران، الگوي مقابله

                                                                                                                                         
 يمبنـا  توانـد  یو مـ  شود یدنبال م زین هیتوسط ترک ،يمرکز يایاین الگو به زعم کارشناسان منطقه آس. 1

http://www.historyofengland.net
http://www.cypnet.co.uk
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این مسـئله  میلیون بشکه نفت در روز توسط عراق نیز اشاره کرد.  12بالقوه تولید 
شـدن  ، به معنـاي مختـل   کندعراق در آینده بتواند این ظرفیت خود را بالفعل که 

؛ عراقی که به زعم عربسـتان،  استی انرژي الملل بینجایگاه عربستان در معادالت 
   1.و با سرنگونی صدام به ایران هدیه شده است امریکاتوسط 

ي هـا  هویـت «روابـط ایـران و عربسـتان ناشـی از      ،به نظر برخی کارشناسـان 
به سمت و » رویارویی پردامنه«بر اساس بازي  ،)184: 1394(خضري، » متعارض

در حـال پیگیـري اسـت و دو بـازیگر اصـلی آن یعنـی ایـران و         »تصاعد بحران«
اراده خود را از دست بدهد. نکته مهم ایـن   ،عربستان منتظر هستند تا طرف مقابل

ي اخیـر ایـران در عرصـه سیاسـت خـارجی و برخـی       هـا  است که عملکرد سال
ادعـاي تـالش ایـران     در برجـام،  2نشینی (تنازل در اهداف) حوادث از قبیل عقب

روحـانی در اجـالس   حسن ، شرکت امریکابراي ترور سفیر عربستان سعودي در 
ي اسالمی در استانبول و محکومیـت ایـران در ایـن اجـالس،     ها سازمان همکاري

صدور  ،ی این حادثه و در نهایتالملل بینآسیب به سفارت عربستان و محکومیت 
نبـود  در صـورت   ،بیانیـه و در ادامـه  قاسـم سـلیمانی (خـود    سردار بیانیه توسط 

مدیریت مناسب پیامدهاي پس از آن به عنوان موضوع مرکزي مـورد توجـه ایـن    
عوامل تشدیدکننده تضعیف موقعیـت ایـران در صـحنه    به عنوان تواند  می مقاله)،

  بازي مقابل عربستان تحلیل شود.
شـود   می ريکه از سوي عربستان پیگی »تصاعد بحران«در این بازي از این رو 

اجماع و فهم مشترکی به وجـود نیامـده    ،در داخل ایرانهنوز و البته در مورد آن 

                                                                                                                                        
  باشد. ریاخ يها کشور در سال نیرفتار ا لیتحل

الفیصل، رئیس دستگاه اطالعات سعودي در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن  . اظهارات ترکی1
   www.theguardian.com .2009در سال 

)، نوعی پالس منفی از سـوي ایـران در جریـان    Apeasment. هرچند برجام از جنبه تنازل در اهداف (2
عد کالناي با  بازي منطقه تر با توجه به تأثیر احتمالی آن در کـاهش فشـارهاي    عربستان بوده، ولی از ب

المللی بر ایران و تضعیف نتایج سیاست انزواي ضد ایرانی، تهدید مضاعفی را براي عربسـتان بـه    بین
  همراه داشته است.

http://www.theguardian.com
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است، عربستان مقابله با کارگزاران ایرانی و پایگاه اجتمـاعی ایـران را در دسـتور    
 الملل بینکار خود دارد. البته باید خود عربستان را نیز در زمین بازي ساختار نظام 

هم از جنبه هویتی تحلیل شود و هم از جنبه باید نوع رابطه  یعنی این ؛تحلیل کرد
نیز به دنبال آن است که قـدرت ایـران    الملل بیننظام  ،ی. در واقعالملل بینساختار 

محـدود و   ،(و همچنین عربستان) را در منطقه بـا اقـدامات غیرمسـتقیم و نیـابتی    
و عملکـرد  » 2 جنـگ نیـابتی بـه تـوان    «تـوان   می محصور کند که این وضعیت را

 نامید. نکته مهم این است که عربسـتان تـالش  » 3جنگ نیابتی به توان « بحرین را
 الملـل  بـین اقـدامات خـود را در قالـب حقـوق      ،کند با یک بازي هوشـمندانه  می

ی شـامل ارتبـاط بـا فضـاي     المللـ  بـین معنابخشی کند. ارتباط عربستان در سـطح  
شـود کـه عمـده آن از طریــق     یمـ  اجتمـاعی و مطالعـاتی کشـورهاي غربـی نیـز     

  گیرد.  می ي مالی صورتها حمایت
زمینه دیگر براي تحلیل الگوي رفتاري بحـرین در منطقـه، عملکـرد مخفیانـه و     

سازي از الگوي اردن نیز باشـد. بـه    مشابهتتواند  میکه به نوعی است مرموزانه آن 
بـراي نمونـه در   کننده مکتب انگلیسی دانسـت.   بحرین را باید پیروي ،عبارت دیگر
 ؛شـود  عربسـتان معرفـی مـی    ،بازیگر اصلی منطقه خلیج فارس ، هموارهفضاي لبنان

اهللا و حمایـت مـالی، سیاسـی و اطالعـاتی از      گـذاري علیـه حـزب    ولی در سرمایه
بـود کـه نـامی از آن در    صـورتی  بـه   خلیفـه  آلعملکرد  ،اهللا هاي ضد حزب جریان
ر کنار زیرسیستمی بودن بحرین که در بـاال بـه   شود. این فاکتور د ها برده نمی رسانه

  تر نشان بدهد. نقش خود را برجستهاین کشور باعث شد که  کردیم، آن اشاره
براي تحلیل الگوي رفتاري بحرین از منظر داخلی باید گفت که ایـن کشـور بـا    

هاي خود از ابعـاد   رو است. بحرین به خاطر کاستی امنیت روبه ـ   یک معماي قدرت
کند تـا بـراي نظـام خـود منـابع       سیاسی و اقتصادي تالش می ،تیکییژئوپل مختلف

در مقابل رقبا و دشمنان خود عرض انـدام   ،قدرت دیگري را جذب و از این طریق
کند. در این زمینه، پیوستگی بحرین به انگلیس و دادن پایگاه نظامی به این کشور و 
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ساز، در تالش براي تبـدیل ایـن    نارتباط عمیق و گسترده با مراکز مطالعاتی و جریا
هـاي   منابع قدرت به ذخایر نظام خود است و این منابع به دست آمـده را در زمینـه  

سازي و براندازي حوزه شـیعه در   گیرد که اولین حوزه آن، خنثی مختلفی به کار می
هاي دیگر ماننـد لبنـان، ورود بـه     بحرین است. ورود به اقدامات حمایتی در صحنه

هـاي   اي و مشـارکت در بـازي   هـاي فرامحیطـی و فرامنطقـه    رگان در حوزهبازي بز
  شود.   ائتالفی و تحالفی در سطح منطقه در همین راستا ارزیابی می ،اي جبهه
  

  بر الگوي رفتار تهاجمی اخیر آل خلیفهثر ؤعوامل م
توان جزو  اي و رفتارهاي بازیگران را می برخی تحوالت منطقه ،پژوهی از منظر آینده

آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسـی قاسـم و فشـار بـر     هاي رفتار فعلی  پیشران
ارزیابی کرد که در باال به برخـی از   شیعیان در کنار تغییرات جمعیتی کشور بحرین،

آنها مانند محکومیت ایران در اجالس ترکیه، حمله به سـفارت عربسـتان، تنـازل از    
هـاي ناشـی از    فضاي ذهنی نه واقعیـت  اهداف در موضوع برجام (یعنی تأثیر آن در

گونه اقدامات کـه   آن که خود محل اختالف است) و... اشاره شد. یکی دیگر از این
بیشتري دارد، اعزام نزدیکی از نظر فضاي دیپلماسی نهضتی و نظامی با جریان اخیر 

 کشتی کمک به مردم یمن بود که قرار بود به بندر حدیده برود و بار خود را در این
داراي  ،بندر تخلیه کند؛ ولی با فشارهاي وارده به جیبوتی رفت. نفس اعـزام کشـتی  

نوع دیگري از  در تغییر مسیر کشتی این انعطاف ولی آثار مثبت غیرقابل انکاري بود
سـو   . این اتفاق، از یکداشت زمان از چند جهت اهمیت هم که تنازل در اهداف بود
و از سوي دیگر مشخص کـرد   حمل تهدید داردظرفیتی در ت نشان داد که ایران چه

هـاي   گیـري  توانـد در تصـمیم   که اختالفات سیاسی داخلی ایران تا چـه میـزان مـی   
اي ایران به ویژه امور نهضتی و مقاومت تأثیرگـذار باشـد. بـدون شـک، ایـن       منطقه

در آنهـا  مبنـاي رفتـار    توان گفت می اي تحلیل شد و موضوع از سوي رقباي منطقه
 چنـین شـیخ نمـر بـود.     ،شیخ قاسـم و پـیش از آن   ،قرار گرفت که نمونه آنآینده 
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به کاهش پایگاه اجتماعی ایران در میان مسلمانان به ویژه کشورهاي مـورد   یاقدامات
حمایت ایران و همچنین پرستیژ سیاسی منجر خواهد شد. از ایـن رو، رقبـا هرچـه    

ران، ایران را به تغییر موضع و بتوانند وضعیت تقابل را تصاعد ببخشند و در اوج بح
شوند. حتـی   میکاهش پرستیژ ایران نزدیک دف هکوتاه آمدن مجبور کنند بیشتر به 

نبود تحرك باال و سریع دولت بحرین براي تعیین تکلیف شیخ عیسی را که  ،برخی
کنند تـا   حاضر به پذیرش حکم و خروج از کشور نشده، در همین راستا ارزیابی می

هـا نشـان دهنـد کـه      گیـري واکـنش   ران و افزایش خشم ایـران و اوج با تصاعد بح
بـا  در نتیجـه،  هاي اعالمی خـود را نـدارد و    جمهوري اسالمی، اراده تحقق سیاست

  اجراي فرمان پادشاه خود، از پرستیژ سیاسی ایران بکاهند.  
شرکت نماینده عربستان (ترکی الفیصل) در تجمع عناصر منـافقین در فرانسـه   

انتظـار   ،. در چنـین شـرایطی  است مسیر همین تصاعد بحران قابل ارزیابینیز در 
آمیز مردم بحرین به خشونت کشـیده شـود و حتـی     روند اعتراض مسالمتاینکه 
یل دست به ترور و انفجـار در بحـرین   ئي اطالعاتی دشمنانی مانند اسراها دستگاه

این وضعیت  تواند باشد. دور از ذهن نمی ،بزنند و از این طریق ایران را متهم کنند
هواپیماي مسافربري ایران در زمان جنـگ تحمیلـی    اسقاطتوان به نوعی با  می را

این است که ایران آمادگی و اراده وارد شـدن   اي رقباي منطقهتحلیل . مقایسه کرد
 تنازل خواهد کرد. این فضاي نامتعارف را ندارد و از اهداف بیشتري در منطقهبه 

حتی باید به این وضعیت نیز اندیشید که اگر آنها به  ،ي محتملدر بحث سناریوها
و ایشان را بزنند و دست به کشتار کنند روستاي محل سکونت شیخ عیسی حمله 

  تواند از خود نشان بدهد.  میالعملی  ایران چه عکس ،دستگیر و زندانی کنند
ي پـس از  هـا  توان گفت که رفتار ایران در سـال  در توضیح بیشتر این مطلب می

و ظرفیـت  » برنـد «در حمایت از متحدان خود در سراسر جهان بـه نـوعی    ،انقالب
شده است. ایران در عملکرد خـود،  تبدیل براي جمهوري اسالمی ایران  استراتژیک

در مواقـع   ،»قابـل اعتمـاد بـودن   «به ویژه در فضاي دیپلماسی نهضتی نـوعی برنـد   
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مصـادیق   کهرا به نمایش گذاشته  »از پشت خنجر نزدن«و  »تنها نگذاشتن«حساس 
توان در لبنان، یمن و سوریه و به تازگی در کودتاي نافرجـام   متعدد این رفتار را می
این ظرفیت دیپلماتیـک (هـم در فضـاي نهضـتی و هـم       . اکنونترکیه مشاهده کرد

  شود. اي به چالش کشیده می رسمی) توسط رقباي منطقه
  

  یمانیچرایی صدور بیانیه توسط سردار سل
جمهوري اسالمی  اي هات آن در حوزه سیاست منطقتأثیرصدور این بیانیه فارغ از 

چنـین   اسـت. هـم   وجود خألهایی در دستگاه سیاست خارجی کشور هایران، نشان
که  اند هبر این عقیده باقی ماند ، برخی هنوزدر دستگاه دیپلماسیدهد که  نشان می
موافق نظریه بنابراین، باز است و  عربستاناي مانند  هگو با رقباي منطقو باب گفت

در روابط ایران بـا کشـورهاي منطقـه خلـیج فـارس بـه        »تصاعد بحران«و روند 
  نیستند.  هاي عملی آن و ضرورت رهبري عربستان

به عبارت دیگر، بیانیـه سـردار سـلیمانی را بایـد از موضـع فرهنـگ اسـتراتژیک        
دولت ایران نیست) درك کرد و چـه بسـا    جمهوري اسالمی ایران (که لزوماً به معناي

هاي به دسـت   ها این دولت، به صورت کامل توان حمایت از ظرفیت در برخی صحنه
تـوان از ابتـداي پیـروزي     آمده انقالب اسالمی را نداشته باشـد. ایـن موضـوع را مـی    

هـاي مختلـف، متناسـب بـا      انقالب مورد رصد قرار داد و بررسی کرد که آیـا دولـت  
تراتژیک جمهوري اسالمی و اهداف انقالب از منابع قدرت استفاده کردنـد  فرهنگ اس

هاي بازي قدرت بر کنش آنها تأثیر گذاشته اسـت. از ایـن منظـر،     یا اینکه محدودیت
سردار قاسم سلیمانی یک معتقد و بـازیگر از منظـر فرهنـگ اسـتراتژیک جمهـوري      

بسیار کلیدي در نوع تحلیـل   تواند نکته فرض می اسالمی ایران است و قبول این پیش
باشد. این بازیگر از سازمانی برخوردار است کـه خـود آن سـازمان، مولـود فرهنـگ      

اي بایـد   استراتژیک انقالب اسالمی است. از این رو، در تحلیل صـدور چنـین بیانیـه   
هاي دیپلماتیک و استانداردهاي علمی میان فرهنگ استراتژیک بـا   خارج از چارچوب
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سـنجی حتـی    سنجی صورت گیرد. ایـن نسـبت   به دولت، نوعی نسبت مفاهیم مربوط
هاي مختلف نسبت بـه موضـوعات    تواند فراتر از این بیانیه در فهم عملکرد دولت می

  مربوط به صحنه دیپلماسی نهضتی و مقاومت نیز مورد استفاده باشد.  
ز بیانیـه توسـط سـردار سـلیمانی بـه نماینـدگی ا      این در همین راستا، با صدور 

فرهنگ استراتژیک انقالب اسـالمی، نـوعی انتظـار اسـتراتژیک از سـوي بحـرین،       
ها ایجاد شده اسـت. آنهـا بـراي ایـن کـنش       فارس و غربی کشورهاي حاشیه خلیج

صورت گرفته توسط یک فرد، یک پتانسیل بالقوه را از قبـل مـورد شناسـایی قـرار     
علیت درآمدن ایـن پتانسـیل   دادند و آن را تجربه کردند و االن مسئله چگونگی به ف

است. بنابراین، این بیانیه چه حاصل توافق در سطوح عالی نظام باشد و چـه  مطرح 
آن را یـک بیانیـه    ،نباشد، اکنون نوعی انتظار استراتژیک پدید آمده است و حریـف 

داند. با این حال، طرف  عیار از مجموعه فرهنگ استراتژیک انقالب اسالمی می تمام
قدر که نسبت به فرهنگ اسـتراتژیک انقـالب اسـالمی اشـراف دارد، از      مقابل همان

فرهنگ استراتژیک کالن جامعه (که دولت نیز نماد آن اسـت) نیـز مطلـع اسـت و     
شاید این شکاف به این منجر شود که مخاطب، بیانیه صادر شده را جـدي نگیـرد.   

کـرده و در  محکوم  صرفاالعمل ایران این باشد که ایران  اگر برآورد دشمن از عکس
توانـد   د، یعنی به این نتیجه رسیده کـه مـی  ده درخواست مذاکره و صلح می نهایت

  هر تصمیمی بگیرد. ،کننده بدون پرداخت هزینه پشیمان
  

  رهبر جنبش مردمی بحرینایران و حمایت از 
در بحث راهکارهاي مقتضی در فضاي پس از صدور بیانیه و نسبت به سلب تابعیـت  

تـر، در جریـان حمایـت از جنـبش اجتمـاعی و       ی قاسم و در بعد کـالن از شیخ عیس
   :توان راهکارهاي مختلفی را مورد توجه قرار داد اصالحی مردم بحرین، می

  
  المللی در ترازوي حقوق داخلی و بینسلب تابعیت 
پیگیـري   ،ي اصلی مخالفت با سلب تابعیت از شیخ عیسـی قاسـم  ها یکی از زمینه



حری
د ب

هبر
را

ان
یعی

 ش
ال

 قب
 در

ن
  

 

 

 81  

 

 

یـک وضـعیت حقـوقی اسـت کـه در       ،قوقی اسـت. تابعیـت  موضوع از طریق ح
در بحـث  وجود اتباع و جمعیت انسانی  1است. بردارنده حقوق و تکالیف توأمان

کـه بـا   شود  محسوب میملت نیز یکی از لوازم و عناصر مقوم یک کشور  ـ دولت
دولت موجودیت خـود را وامـدار    ،و به عبارت دیگر 2علقه تابعیت دارند ،دولت
موضـوعی  به صـورت ذاتـی   تابعیت  ،ا شهروندان است. هرچند در گذشتهاتباع ی

با اهمیت یافتن مباحث حقوق  ، این مسئلهولی به مرور زمان ،شد می داخلی تلقی
نیـز قـرار گرفـت.     الملـل  بینبشري و طرح مفهوم شهروندي، مورد توجه حقوق 

 مسـتحق  سهـرک  کـه کرده  اعالم بشر حقوق جهانی اعالمیه 15 ماده 1 پاراگراف
 کهکرد  اعالم مشورتی اي نظریه در بشر حقوق ییامریکا دادگاه. است تابعیت یک
 تعیـین  در ها دولت اختیارات و آید شمار به بشري ذاتی حق یکباید  تابعیت حق

 تضـمین  از اطمینـان  بـه  نسبت آنها تعهدات به توجه با ،تابعیت به راجع مقررات
   3.شود می مشخص بشر حقوق کامل
 صـالحیت  قلمـرو  در نتیجـه  در و حـاکمیتی  امري تابعیت مسئله دیگر، ارتعب به
 بـدون  حـاکمیتی  حـق  این اعمال در دولت که نیست این معناي به اما است؛ ها دولت
 شـده  واگـذار  ها دولت صالحدید به صورت مطلق به امر این و باشد محدودیتی هیچ
 نیـز  خـود  تعهـدات  بـه ) عیتتاب سلب و اعطا در( حق این اعمال باید در بلکه باشد،
 یکـی  نبود تبعـیض  و قانون برابر در برابري یا حقوقی تساوي براي مثال، .نماید توجه
 مـاده . است گرفته قرار تأکید مورد بشر حقوق المللی بین اسناد در که است مواردي از
بایـد   قـانون  کنـد کـه   مـی  مقـرر  4)1966( سیاسـی  و مدنی حقوق المللی بین میثاق 2

 در اشـخاص  همـه  بـراي  مـؤثري  و یکسـان  تضمینات کند و منع را تبعیضیهرگونه 

                                                                                                                                         
1. International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), 6 April 
1955. 

 ).1933( مونته ویدئو کنوانسیون 1نک. ماده  .2
3. Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion on Proposed Amendments to 
the Naturalization Provision of the Constitution of Costa Rica, OC-4/84, 19 January 1984. 

 ملحق شده است.  ذکر شده به میثاق  2006چهار دهه تأخیر در سال بحرین پس از . 4
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 اجتمـاعی  تبار مذهب، و دین جنسیت، رنگ، نژاد، قبیل از نحوي هر به تبعیض مقابل
 و قـوانین  وضـع  در ها دولت به این ترتیب، 1.آورد و... فراهم سیاسی دیدگاه قومی، و

  .کنند خودداري موجه دلیل بدون رفتار در تفاوت و ترجیح و باید از تبعیض مقررات
 حقـوق  در کـه  اسـت  شـروطی  حصـول  نیازمند تابعیت، از محرومیت رو، این از
 خودسـرانه  سـلب  ممنوعیـت  آنهـا،  ترین مهم از و یکی شده پرداخته آنها به الملل بین

 اقـدام  2تناسب و موجه دلیلی و مشروع هدفی داشتن شامل این شروط. است تابعیت
الملـل بـه    یکی از مالحظاتی که حقوق بـین  3.است منفعت یا دفه آن با بحث مورد

                                                                                                                                         
مـیالدي (مطـابق بـا     1966دسـامبر   16المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی مصـوب       میثاق بـین  2ماده  .1

 است: کرده متحد مقرر  شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل25/9/1345
همـه  ه در ایـن میثـاق را دربـاره    شوند که حقوق شناخته شد هاي طرف این میثاق متعهد می . دولت1

 ،زبـان  ،جـنس  ،رنـگ  ،گونه تمایزي از قبیـل نـژاد   شان بدون هیچ افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت
نسـب یـا سـایر     ،ثـروت  ،اصـل و منشـأ ملـی یـا اجتمـاعی      ،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ،مذهب
  و تضمین کنند.بشمرند ها محترم  وضعیت

شود که بر طبق اصول قـانون اساسـی خـود و مقـررات ایـن       تعهد می. هر دولت طرف این میثاق م2
تنفیذ حقوق شناخته شـده در ایـن   براي اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاري و غیرآن  ،میثاق

        عمل آورد.ه ب ،االجراء نشده است الزم میثاق که قبالً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر
  شود که: ین میثاق متعهد می. هر دولت طرف ا3
هاي شناخته شـده در ایـن میثـاق دربـاره او      تضمین کند براي هر شخصی که حقوق و آزادي )لفا

هر چند که نقـض حقـوق بـه وسـیله      .وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود ،نقض شده باشد
  اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجراي مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ـ اداري یا مقننه یا هر مقام دیگري بـه موجـب مقـررات     یین کند که مقامات صالح قضاتضمی )ب 
دهنده احقاق حق کننـد و امکانـات    قانونی آن کشور صالحیت دارد درباره شخص دادخواست

  ی را توسعه دهند.یتظلم به مقامات قضا
 ترتیب اثر صحیح دهند. ،»نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود«تضمین کند که مقامات صالح ) ج 

2. The principle of proportionality 
بایـد   بینی اقدام مقتضی سلب تابعیت یـا مسـقط تابعیـت     ین معناست که پیشه ااصل تناسب در اینجا ب

عواقـب   ،تابعیتی وزنی متناسب و متعادل با سنگینی رفتار یا جرم آن شخص داشته باشد و از آنجا که بی
تـابعیتی   در جایی کـه بـه بـی   را دارد، بسیار سخت است که محرومیت از تابعیت  گینیء و سنبسیار سو
  اقدامی متناسب ارزیابی کرد. براي اطالع بیشتر، نک.را شود  منجر می

Court of Justice of the European Union, Case No. C-135/08, Rottmann v. Freistaat Bayern, 2 
March 2010. 
3. A/HRC/13/34, para. 25; European Court of Human Rights, application No. 31414/96, 
Karassev and Family v. Finland, 12 January 1999; Court of Justice of the European Union, 
Case No. C-135/08, Rottmann v. Freistaat Bayern, 2 March 2010. On the notion of 
“arbitrary” under international law, for instance in the context of deprivation of liberty, see 
A/HRC/22/44, para. 61, including the jurisprudence of the Human Rights Committee and the 
Inter-American Court of Human Rights, cited in footnote 28 therein. 
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جدي در مورد این شـرایط دارد ایـن اسـت کـه محرومیـت از تابعیـت، بـه        صورت 
 نکنـد،  پیـروي  شـرایط  ایـن  از تابعیـت  سـلب  هرگاه 1تابعیتی شخص منجر نشود. بی

  2.بود خواهد ممنوع الملل بین حقوق نظر از نتیجه در است و مبنا بی و خودسرانه
 10بند ج ماده بهانه سلب تابعیت قرار گرفت،  ،شیخ عیسی قاسم بارهآنچه در

امـا   ؛بـود  3)1963مـورخ   »حرینیۀبقانون الجنسیۀ ال«عنوان با قانون تابعیت بحرین (
سلب حتی بدون اینکه نیازي به داوري و تحلیل عملکرد شیخ عیسی قاسم باشد، 

به طـور اخـص، در جـایی کـه سـلب       ـ  م عمومییجراتابعیت به عنوان مجازات 
در دوران معاصـر بـه ویـژه در ادبیـات      ـ   شـود  یمتابعیتی فرد  یبتابعیت موجب 

 ،کلـی  طـور  به عملی مطرود و در رویه کشورها عملی متروك است. ،حقوق بشر
 تابعیت سلب که مواردي در تنها که است این کشورها در معمول و مقبول ضابطه
 باشد، مضاعف تابعیت داراي فردي آنکه مانند شود نمی دفر آن تابعیتی بی موجب

  .کرد سلب را وي تابعیت توان می قانون اساس بر

                                                                                                                                         
در این  .تابعیتی منجر شود ثنایی ممکن است شرایطی پذیرفته شود که محرومیت به بیالبته در موارد است .1

گریـز یـا سوءاسـتفاده از قـانون) یـا      براي قلمرو نیز در مورد تقلب نسبت به قانون (یعنی کسب تابعیت 
نه کسانی که تابعیت اصلی یک کشور  ،م عمومی توسط اشخاصی که تابعیت اکتسابی دارندیارتکاب جرا

در ایـن  تابعیتی ذکر شـده اسـت.    مربوط به بی 1961کنوانسیون  9و 8 ،7ا دارند این استثنائات در مواد ر
 مـذهبی  نژادي، دالیل به را گروهی و اشخاص که ندارند حق متعاهد هاي دولت« کنوانسیون آمده است:

 لحـاظ  خـود  ینقـوان  در مجـازات  عنوان به را تابعیت سلب موضوع و محروم خود تابعیت از سیاسی یا
  تابعیت، به گزارش زیر مراجعه شود: براي آگاهی بیشتر از تعریف شخص بی. »کنند

UNHCR, Guidelines on Statelessness No. 1: The definition of “Stateless Person” in Article 

1(1) of the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, 20 February 2012, 

HCR/GS/12/01. 

هیچ کس نباید بـه طـور خودسـرانه از تـابعیتش     «دارد:  اعالمیه جهانی حقوق بشر اشعار می 15ماده  .2
 .»محروم شود

یجوز بأمر عظمۀ «مقرر داشته است: » إسقاط الجنسیۀ البحرینیۀ«عنوان با قانون تابعیت بحرین  10ماده  .3
  :ن کل من یتمتع بها فی الحاالت اآلتیۀالحاکم إسقاط الجـنسیۀ البحرینیۀ م

(أ) إذا دخل الخدمۀ العسکریۀ إلحدي الدول األجنبیۀ وبقی فیها بالرغم من األمر الـذي یصـدر لـه مـن     
  حکومۀ البحرین بترکها، أو

  (ب) إذا ساعد أو انخرط فی خدمۀ دولۀ معادیۀ، أو
 »(ج) إذا تسبب فی األضرار بأمن الدولۀ.
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 طـوالیی  یـد  شهروندانش حقوق فاحش و سیستماتیک نقض در بحرین رژیم
 رژیـم  این کارنامه در سابقه بی مورد یک ،قاسم عیسی شیخ تابعیت سلب و داشته
 ایشـان  زیـرا  تلقـی کـرد،   اهمیت کمرا  موضوع این نباید وجه هیچ به البته 1.ستنی

شیخ  به تعرض بنابراین،. است بحرین ملت اکثریت و جریان یک رهبر و نماینده
. سازد فراهم را مردم از وسیعی طیف گسترده هاي نقض راه تواند میعیسی قاسم 

 مـردم  از وسـیعی  طیـف  خواسـت  سرکوبراستاي  در ایشان به تعرض واقع، در
 بحرینی شهروندان از تابعیت سلب آنکهنظر به  دلیل همین به. است ابیارزی قابل
 حتـی  و یافتـه  وسـیعی  انعکـاس  جهانی سطح در مورد این دارد، متعددي سوابق

  .است واداشته واکنش به نیز را فرانسه و امریکا مانند غربی کشورهاي
از بعد توان  آل خلیفه می فشار بر دولت بارهراهکارهاي مقتضی در ـ در بحث

مانند نهادهـاي نـاظر بـر     ،نقض حقوق بشر چندین طریق را مورد توجه قرار داد
و شـوراي   2ي ویژه (مکاتبه با گزارشگران نقض حقـوق بشـر)  ها معاهدات، رویه

 تر باشد. این اقدام به چند دلیل تواند مناسب می آخر ، مسئلهحقوق بشر که به نظر
  تواند کارایی بیشتري داشته باشد: می

ي بنیادین در سراسر ها در برگیرنده تمامی اشکال نقض حقوق بشر و آزاديـ 
  .جهان و در هر شرایطی است

                                                                                                                                         
و سلب تابعیـت   2012در مورد وقایع بحرین در سال » الملل عفو بین«دیدن دیدگاه مثال، براي براي  .1

  شهروندي بحرینی، رك. 31از 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/11/bahraini-opposition-figures-stripped-
nationality-frightening-development/ 

  نیز در آدرس زیر قابل دسترسی است:باره در این » بان حقوق بشر دیده«دیدگاه 
https://www.hrw.org/news/2012/11/08/bahrain-dont-arbitrarily-revoke-citizenship 

 یـا  شـخص  بشـري،  حقـوق  کـاري  هـاي  گروه و موضوعی گزارشگر مستقل، کارشناس 41 میان در .2
 بـه مکات . بنابراین،ندارد وجود ،باشد داشته موریتأم تابعیت سلب مورد در خاص طور به که گروهی

 خـانگی  بازداشـت  به توجه با ،با این حال .باشد نداشته پی در عملی نتیجه است ممکن مورد این در
 آدرس بـه  »خودسـرانه  هـاي  بازداشـت « بـه  مربـوط  کـاري  گـروه  بـا  تـوان  مـی  قاسـم،  عیسـی  شیخ

wgad@ohchr.org   و تجمعـات  بـه  بحـرین  دولـت  تعـرض  و الوفاق جمعیت انحالل به توجه بایا 
 تجمعـات  آزادي و بیان و عقیده آزادي گزارشگر دو با قاسم، عیسی شیخ منزل مقابل گانکنند تحصن

  .کرد مکاتبه freeassembly@ohchr.org و freedex@ohchr.org هاي آدرس به

https://www.amnesty.org/en/latest/news/
https://www.hrw.org/news/
mailto:wgad@ohchr.org
mailto:freedex@ohchr.org
mailto:freeassembly@ohchr.org
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شـود کـه یـا     مـی ي غیردولتی ها یا سازمان ها مکاتبات اشخاص، گروهـ شامل 
  اند. هاطالع یافت اي مسئلهخودشان قربانی نقض حقوق بشر هستند یا از چنین 

در مراجع داخلی مطرح شود، در صورتی که  شکایتباید این شرط که ابتدا ـ 
 هـا شود یـا رونـد رسـیدگی آن    مشخص باشد ترتیب اثر به این شکایات داده نمی

 1طوالنی خواهد بود، وجود ندارد.

بـیش از اسـتدالل    ،این است کـه در مباحـث حقـوق بشـري    توجه  قابل  هنکت
بـر همـین   کرد و گذاري  و تبلیغاتی سرمایه اي هحقوقی باید بر روي کارهاي رسان

 ، باید موارد زیر را مورد نظر قرار داد:اساس

از تر به نتیجه منجـر خواهـد شـد.     داران حقوق بشري سریع کاتبه با وظیفهـ م
نه تنها باید به مکاتبه با اشخاص یاد شده توجـه کـرد، بلکـه مکاتبـه بـا      این رو، 
شوراي حقوق  دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر، رئیسمانند افرادي 

  بشر و حتی سران کشورها و... بسیار الزم است.
انـدرکاران   بـر روي دسـت   ،بیشتر باشـد  هاهر چه تعداد مکاتبات و توالی آنـ 

ي هـا  این امـر نیازمنـد ایجـاد کمپـین     که بیشتري خواهد داشت تأثیرسازمان ملل 
  ي مردمی ارسال مکاتبات است.ها وسیع و آموزش

در این زمینه بسیار مهـم اسـت. فعـال     ،نهاد (سمن) ي مردمها نقش سازمانـ 
ي غربـی و  هـا  و سایر سـمن  الملل بینبان و عفو  ي معتبر مانند دیدهها سمنکردن 

  اسالمی بسیار مهم است.
با توجه به حساسیت داخلی در برخی مـوارد، الزم اسـت برخـی ادعاهـاي     ـ 

  ي خارجی انجام شود.ها از سوي سمنفقط نقض حقوق بشر 
ی از اقدامات تبلیغی ـ حقـوقی، برگـزاري پنـل در حاشـیه نشسـت رسـمی        یکـ 

هـا اهمیـت    اي این نشست تابستانه و زمستانه شوراي حقوق بشر است. پوشش رسانه

                                                                                                                                         
 اطالعـات  دریافت از پس سال، یک موریتأم مدت با کارشناس 5 از متشکل ها وضعیت کاري گروه .1
 به را پرونده یاخواهد  ي میبیشتر اطالعات مربوط دولت از یاکند  می حذف را موضوع یا ها توصیه و

  .فرستد می بشر حقوق شوراي
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  بازتاب چندانی نخواهد داشت. ،زیادي دارد و در غیر این صورت
از آنجا که پیامد سلب تابعیت، کوچ اجباري خواهـد بـود و موضـوع کـوچ     ـ 
توانـد در چـارچوب صـالحیت دیـوان کیفـري       مـی  ري جمعیت در شرایطیاجبا
است بحث حقوقی در مورد امکان تسـري آن بـه ایـن    بهتر ی قرار گیرد، الملل بین

  مورد توجه قرار گیرد. الملل بینموضوع با متخصصان حقوق 
  

  تغییر فاز مبارزه
تراتژیک اگر موضوع صدور بیانیه (به عنـوان یـک تهدیـد) از منظـر فرهنـگ اسـ      

انقالب اسالمی ایران سنجیده شود، به عنوان تهدیدگر باید تهدیـد را در سـطوح   
قرار داد. اینکه نوع تهدید سخت، نرم یا هوشـمند در حـوزه    تأکیدمختلف مورد 

در عملیات روانی، دیپلماسی عمومی، مدیریت ادراك یـا بـا مهندسـی بـازیگران     
یل بحرین باشد بایـد مـورد بررسـی    داراي پتانساي بحرین  فضاي داخلی و منطقه

  قرار گیرد. 
تالش بـراي اسـتقالل بحـرین از    
عربستان و تمایل آن به سـمت ایـران   
در حال حاضر بـا توجـه بـه شـرایط     

و جهانی امري غیرممکن به  اي همنطق
سـیس  أت ،رسد. در این راسـتا  می نظر

پل از عربستان به بحرین بایـد از روز  
ر اول مـــورد مخالفـــت ایـــران قـــرا

از گرفت و حتـی بـه نظـر برخـی      می
ي عربسـتانی را  ها تانک بایستی لیستی، نیروهاي مقاومتئاکارشناسان با رویکرد ر

  آقـاي و دادند. ایـن اقـدام صـورت نگرفـت      می بر روي این پل مورد هدف قرار
جـا   شمی در جریان سفر خود به عربستان از روي همین پل عبور کرد و همـان ها

 پل فهد میان عربستان و بحرین
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به معناي به رسـمیت شـناختن   کاري بحرین قرار گرفت. چنین  مورد استقبال امیر
زمـانی کـه    ،از آن نیـز پـس  جدایی بحرین از ایران و اتصال آن به عربستان بـود.  

توانسـت بـا ایـن     مـی  عربستان نیروهاي نظامی خود را به بحرین اعزام کرد ایران
کنـد یـا     ارجیا عربستان نیروهاي نظامی خود را خکند که  اقدام مخالفت و اعالم

   1ایران نیروهاي دریایی خود را به سمت بحرین اعزام خواهد کرد.
تغییر نظام بحرین به معناي زایل کردن حکومت آل خلیفه و جایگزینی آن بـا  

ي هـا  غیـرممکن نیسـت. یکـی از گزینـه     ؛ امـا کار دشواري است ،حکومتی دیگر
ي جلوگیري از اعطاي رو، افزایش جایگاه و حضور مردم بحرین برا عملیاتی پیش

تابعیت به بیگانگان و محو یا تقلیل جایگاه شیعه در بحرین است. در ایـن راسـتا   
چـه بـراي کنتـرل منـابع مـالی       ،ي بحرین و عربستان علیه شیعهها باید با سیاست

 ها هاي دولتی و وزارتخانه ي جمعیتی یا کاهش حضور شیعیان در پستها سیاست
ي شـیعیان  هـا  احزاب و جمعیت اي، هبهانه مطالبات طایف بهاز این رو، مقابله کرد. 

 د شد که لغو مجـوز جمعیـت الوفـاق در همـین راسـتا ارزیـابی      ننیز منحل خواه
شاهد اجـراي   ،ل زیاد در آیندهحتما، به ا»تصاعد بحران«شود. با توجه به اصل  می

ـ نیز حکم علیه شیخ عیسی قاسم خواهیم بود و جمهوري اسالمی ایران  راي باید ب
  ي بعدي آماده باشد.ها گام

را افـراد  آنها اکثریت است و  هزار نفر 250یک میلیون و جمعیت بحرین حدود 
غلبـه و   2008این اختالف جمعیت غیربومی از سـال   .دهند غیربحرینی تشکیل می

میزان آمار واقعی شیعیان بحرین توسط دولت بحـرین بـه صـورت     و صعود داشته
لی همه آمارها از حضور اکثریت شیعه در این کشور خبر و ؛ه نشده استئشفاف ارا

آنهـا شـیعه   بیشـتر  (شـود.   شـامل مـی  درصـد جمعیـت را    60دهند که باالتر از  می

                                                                                                                                         
به عربسـتان  » الفهد«کیلومتري به نام  25اما به وسیله پلی  ؛. جزیره بحرین با هیچ کشوري مرز خشکی ندارد1

المللـی پـس از    امع بـین دسـتانه و در سـکوت مجـ    در اقدامی پیش 2011مارس  14متصل است. عربستان در 
نیروي نظـامی کـه یـک سـوم آنهـا را سـربازان امـاراتی تشـکیل          500هزار و گیري جنبش مردم بحرین،  اوج
  د.  وارد خاك بحرین کر ،عنوان نیروي سپر جزیرهبا دادند  می
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با اعمال این تعداد البته  .شوند) عشري هستند و از نظر قومی به ایران مرتبط می اثنی
یر روند نزولـی  هاي اخ در سال ،ها هاي جمعیتی و اعطاي تابعیت به خارجی سیاست

اگـر حتـی درصـد انـدکی از ایـن       ،بـه هـر حـال    .)54: 1395داشته است (بغیري، 
) 55د (همـان:  نـ ده سال تشکیل مـی  45آنان را افراد زیر بیشتر جمعیت شیعیان که 

هاي غیرقابـل تحملـی را    توانند هزینه می ،پتانسیل تغییر فاز مبارزاتی را داشته باشند
تاکنون با رعایت  ،نظامی راه بیاورند. عدم تغییر فاز به شبهبراي نظام آل خلیفه به هم

ولـی زمـانی کـه خطـوط قرمـز       ؛مصالح از جانب جنبش بحرین و ایران بوده است
 ،هاي عبور از آن مشاهده شـود  د و نشانهوتوسط طرف مقابل به رسمیت شناخته نش

و نشـان دادن  رسد اعمال یا اعالم داراي پتانسـیل تهدیـد بـه تغییـر فـاز       به نظر می
وانـد هـم در مـدیریت ادراك و هـم در تغییـر      بـاره بت هاي قابل اعتنـا در ایـن    اماره
  ثر واقع شود.ؤاي ایران م وردهاي آنان از قدرت منطقهآبر

 ؛تواند از دو جنبه مورد توجـه قـرار گیـرد    می ،تغییر فاز در نوع شدید و اعمالی
وضعیت اهل سـنت در بحـرین و   درگیري مسلحانه مردم با دولت یا مردم با مردم. 

هاي امکان درگیري مردم با مردم (مانند مدل سوریه) نیـز   دهنده زمینه نشان ،شیعیان
براي  ،هاي ذاتی آن است ست. چنین ناامنی که استمرار و فرسایشی بودن از ویژگیا

با باز کـردن   ،رژیم آل خلیفه در بلندمدت قابل تحمل نخواهد بود و از سوي دیگر
زمـان   دیگر در مقابل عربستان به استهالك توان این کشور در مدیریت هـم  اي جبهه

  خواهد شد. منجر چندین پرونده بحرانی در سطح منطقه 
تواند مقابله و مبارزه مردم بحرین با اشـغالگري باشـد.    می نوع دیگر تغییر فاز
ایگـاه  شامل پتر  تواند عربستان باشد و در سطح کالن می عداین اشغالگر در یک ب

یی از هـا  تواند بـا صـدور بیانیـه    می نظامی خارجی در این کشور شود. این مبارزه
ي آماده انجام اقدامات عملی علیه اشغالگري و تهدید بـه  ها گروهاز جانب برخی 

اشــغالگري عربســتان آغــاز و در طــول زمــان بــا بسترســازي مناســب و ایجــاد  
باید با بررسی باره البته در این  شود. میي الزم، جنبه عملیاتی آن ممکن ها ظرفیت
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شناسی جامعـه   شناسی و جامعه روان ،تر سوابق مبارزاتی مردم بحرین و از آن مهم
ي علمی و کارشناسی تعقیب شود. به ها ي چنین اقدامی با بررسیها زمینه  بحرین،
 توان مدلی مانند عراق را در بحرین پیگیري کرد. البته در ابتداي تغییر ، میعبارتی

ي خـارجی  هـا  رسد با توجه به عدم تناسب قدرت شیعیان و قدرت می فاز به نظر
شود و حتی محدود ي امنیتی در کشور بحرین، فاز مبارزه به عربستان ها در بحث

و انگلـیس   امریکاعملکرد معارضین دولت بحرین به نوعی باشد که مانند عراق، 
ـ  می به این نتیجه برسند که اتیو روي کـار بـا معارضـین نیـز     توانند به عنوان آلترن

  حساب باز کنند.
  

  ـ تقویت جنبش اجتماعی بحرین
ــی     ــع عرب ــیاري از دول مرتج ــرین و بس ــت بح ــیل حکوم ــنه آش ــبش  ،پاش جن

ي حقـوق  ها خواهی و حقوق بشري همراه با چاشنی استفاده از ظرفیت دموکراسی
 ،موضـوع  است. بحرین به خاطر نداشتن عمق استراتژیک نسبت به این الملل بین

پذیري زیادي دارد. جمعیت شیعه در بحرین یـک پتانسـیل مناسـب بـراي      آسیب
ابزار قدرت مقاومت بـا ویتـرین    ترکیب اعمال قدرت نرم و هوشمند است که از

 مـدیریت  بـراي  ابـزاري توانـد   ترکیب شده و میخواهی  دموکراسیحقوق بشر و 
، مکـان را داشـته باشـد   فضاي پسابیانیه باشد. اگر جنبش اجتماعی بحـرین ایـن ا  

با توجه ، توان به آن اجازه رادیکالیزه شدن داد و اگر این امکان را نداشته باشد می
توان  می ،مخالف حکومت فعلی بحرین رده و باسوادک به ظرفیت جمعیت تحصیل

ی شـد. در ایـن   الملل بینکراتیک و فشار از طریق نهادهاي ووارد فضاي مبارزه دم
از بسیاري از فرزندان مخالفان حکومت بحرین که در حال گیري  امکان بهره راستا

. پشتیبانی عربسـتان و حضـور   ، وجود داردتحصیل در کشورهاي اروپایی هستند
ي خاص جنـبش  ها در منطقه و همچنین توجه به ویژگی امریکاي نظامی ها پایگاه

در ا رکراتیـک  ومردمی بحرین، از متغیرهایی است که اتخـاذ رویکـرد مبـارزه دم   
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دهـد. همچنـین رونـد     مـی  جلـوه تر  خواهی موجه دموکراسیقالب فضاي جنبش 
آنچه زمـانی  از و  هروندي صعودي نبود ،ي اخیرها حرکت جنبش بحرین در سال

تبـدیل  تـري   امروز به تظاهرات کوچـک  ،حضور جمعیت زیاد در میدان لولو بود
یزي نیست که شده است. این هزینه ایجاد شده توسط جنبش اجتماعی بحرین چ

  .تحملی را ایجاد کند هزینه غیرقابل ،براي نظام فعلی بحرین
موضـوع اسـتقالل    ،ي حقوقی قابل پیگیري اسـت ها زمینه دیگري که در بحث

 ،هاي اخیر خود با اقدامات سال ها بحرین یا انضمام آن به عربستان است. سعودي
بـا اسـتقالل ایـن کشـور     در حالی که ایران  اند، هبحرین را به عربستان منضم کرد

توانـد مـورد    می طرح دعاوي در رد این انضمام نیز . از این رو،موافقت کرده بود
  قرار گیرد.  تأکید
  

  ـ تغییر زمین بازي
یک سیاست پیشنهادي در مقابل اقدامات بحرین علیه شیعیان، تغییر زمین بازي و 

 ،است. براي مثـال  یفهخل آلخارج کردن این وضعیت از تقابل ایران با عربستان یا 
تواند ایـن دو قطبـی را تغییـر     می اقدام مقتدي صدر در حمایت از شیعیان بحرین

توان این تهدید را تبدیل به فرصت کرد و به بهبود روابط ایـران بـا    می دهد. حتی
زمین بـازي را بایـد بـه    بنابراین شیعیان عراق با طرح این منافع مشترك دامن زد. 

ي دیگـر بـه شـدت    هـا  د و تالش کرد تا عربستان در جبههسمت یمن و عراق بر
ي هـا  یی کـه ایـران در کـانون   هـا  در حـوزه این وضعیت باید . بنابراین شود درگیر

ي قدرت ها نشانه ،حفظ و تقویت شود و از سوي دیگر است، بحرانی موفق بوده
ي هـا  ایران براي ایجاد تشنج در محیط پیرامونی عربسـتان و بحـرین در سیاسـت   

المی مشخص و با پشتوانه قدرت هوشمند براي تحمیل هزینه متقابـل تفهـیم،   اع
رسـیده کـه   اي  انـدازه . عملکرد عربستان و تصاعد بحران به گردد تقویت و اثبات

تعامل و تظاهر بـه دوسـتی   به همین دلیل، و است ایران به این نقطه نزدیک شده 
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وجیه سیاسـی قابـل قبـولی    تواند ت نمیدر چنین فضایی با کشوري مانند عربستان 
  داشته باشد.
زیـرا   ،بـر عهـده بگیـرد   بهتر تواند این نقش را  می کهاست بازیگرانی عراق از 

ي محـیط خلـیج فـارس بـه نسـبت      ها آشنایی بیشتري با مالحظات و محدودیت
آن بـر امنیـت    تـأثیر هرگونه تغییـر فـاز و    ،بازیگرانی مانند لبنان دارد. با این حال

رس باید با لحاظ کردن این مالحظات باشد که امنیت خلیج فارس منطقه خلیج فا
و کشورهاي  امریکاداد نانوشته میان ایران و راز یک قراتواند  میدر فضاي کنونی 

بیشـتر از معایـب آن اسـت.     ،هـا  طـرف همه که مزایاي آن براي ناشی شود دیگر 
د دید تـا چـه میـزان    اگر اقدامی منجر به ابطال این توافق ذهنی شود بایبنابراین، 

  براي تمامی بازیگران از جمله ایران وجود دارد.  ها امکان تحمل هزینه
  

  ـ وارد کردن روسیه به زمین بازي
ي غـرب و نـاتو   هـا  ي اخیـر بـه خـاطر سیاسـت    ها یی که روسیه در سالها آسیب

 ه،ي اوکـراین و سـوریه صـورت گرفتـ    ها یی که در صحنهها تقابل متحمل شده و
ي مـورد  ها ی را براي وارد کردن این قدرت جهانی زخمی به صحنهفرصت مناسب

 تاسـیس  نظر ایران فراهم کرده است. برگزاري کنفرانس ناتو در ورشو لهسـتان و 
یی از افغانسـتان و  امریکاپایگاه موشکی ناتو در این کشور، خارج نشدن نیروهاي 

ر داده است. از این کشور را در معرض آسیب قرا ،ي جدید مورد نظر ناتوها طرح
بـه   S-300ي هـا  تحویل سامانه بهاعالم این کشور  ،ي این فشار بر روسیهها نشانه

. اسـتفاده از  کـرده اسـت   از آن به عنوان اهرم بازي استفادههمواره ایران است که 
به معناي استفاده از نیروي نظامی این کشور یـا توقـع    اي هل منطقئروسیه در مسا

بلکـه پشـتیبانی آنهـا در فضـاي دیپلماتیـک و       ،نها نیستبراي مداخله عملیاتی آ
  و توجه قرار گیرد.  تأکیدتواند مورد  الملل می بینحقوق 

ایران و عربستان امکان حذف یکدیگر را ندارند و در نهایت نـاگزیر هسـتند تـا    
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سازي بـراي خـود    عربستان به دنبال ظرفیتبدون شک با یکدیگر به توازن برسند. 
هایی ایجاد کند که بحث روسـیه و ورود آن بـه    نیز باید چنین ظرفیتاست و ایران 

  ل ارزیابی است.بصحنه بازي در همین راستا قا
  

  اپوزیسیون خارج از کشور
مصادیق متعددي را براي آن مـورد  ، در دنیاي معاصرتوان  مییکی از اقداماتی که 
ي هـا  یت جریـان اعطاي پناهندگی، حمایت، سازماندهی و تقو ،شناسایی قرار داد

تجـارب ایرانـی و    ،اپوزیسیون در مقابـل حریـف سیاسـی اسـت. در ایـن زمینـه      
منـافقین (سـازمان    ،نمونـه مشـهور آن   کـه  توان برشمرد می غیرایرانی متعددي را

) بودند که ابتدا توسط عراق و بعد توسط کشورهاي اروپـایی بـه   خلق مجاهدین
سیاه ضد حقوق بشري آنها بر کسـی   در حالی که کارنامه ،آنها پناهندگی داده شد

یس متخلف بانک ملی ایران در ئاعطاي پناهندگی به ر ،پوشیده نیست. مثال دیگر
و اشخاص رسوا و شـاخص متخلـف و    ها کانادا و... است. در فضایی که به گروه

شـود و حتـی از آنهـا پشـتیبانی و حمایـت       مـی  ضد حقوق بشري پناهندگی داده
ایـن مـدل را در مـورد بحـران اخیـر بحـرین نیـز         تـوان  ، مـی گیـرد  مـی  صورت
سازي کرد. تجربه این کار در مورد سپاه بدر نیز مصداق داشته است. این  مشابهت

کشـورهاي   ، زیرااز توجیه بیشتري برخوردار استدرباره شیخ عیسی قاسم اقدام 
ولیت ذاتـی  ئمسـ  ،و از سـوي دیگـر   اند هاین اقدام بحرین را محکوم کرد ،بسیاري

موضع ایران را تقویت خواهد  ،ي بحرینی شیعهها االصل ران در حمایت از ایرانیای
بلکـه بـه    ،تواند نه از جانـب ایـران   می کرد. اعطاي پناهندگی به شیخ عیسی حتی

لبنان نیز اجرایی شـود. چنـین اقـدامی در     اهللا حزبصورت نیابتی توسط عراق یا 
استراتژیک حاصل شده بعد از بیانیه نوعی انتظار به تواند  می شرایط تصاعد بحران

در بلندمدت، بازوي دیگري بـه بـازوان   عالوه بر آن، و دهد مدت پاسخ  در کوتاه
  محور مقاومت اضافه کند.
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  مخالفت با سیاست اعطاي تابعیت دولت بحرین

بـه   1349بر ایرانی بودن اکثریت جمعیـت سـاکنان بحـرین (کـه در سـال       تأکید
شد) و توجیه حق نگرانی ایران نسبت به سرنوشـت   از ایران جداصورت رسمی 

و  الملـل  بـین و وضعیت آنها در این کشور موضوعی اسـت کـه از منظـر حقـوق     
 راهکار با توجه بـه الگـوي نسـبتاً    . اینتواند مورد توجه قرار گیرد می حقوق بشر

از سوي مشابه ترکیه و قبرس و استفاده از این تجربه تاریخی قابل پیگیري است. 
اما در همـین   ؛کننده صدور بیانیه باشد تواند به نوعی توجیه می این موضوعیگر، د

بـه نفـع اکثریـت شـیعیان یکـی از      ایـن کشـور،   حفـظ ترکیـب جمعیتـی     ،راستا
موضوعاتی است که از منظر راهبردي باید مورد توجه جمهـوري اسـالمی ایـران    

ترکیـب جمعیتـی   قرار گیرد. تالش دولت بحرین براي اعطـاي تابعیـت و تغییـر    
تواند غلبه جمعیتی شیعیان این کشور را  می بحرین سیاستی است که در بلندمدت

  .کند ي نفوذ و تعمیق استراتژیک جمهوري اسالمی را کمترها منتفی و زمینه
  
  گیري نتیجه

ي هـا  ناشی از انفعال این کشور در مقابل موفقیت ،موضع عربستان در مقابل ایران
. شکسـت  و این نکتـه نبایـد مـورد غفلـت قـرار گیـرد       است ایران بوده اي همنطق

در بـرآورد آنهـا در   قـرار بـود   در برکناري اسد از قدرت در سوریه کـه  عربستان 
یا طوالنی شدن جنگ یمن و مطرح شـدن انصـاراهللا کـه    رخ دهد عرض چند ماه 

روي کارآمـدن  همچنـین  قرار بود بر اساس برآورد آنها طی چند ماه نابود شود و 
در مقام دفاع از  ،از موضع انفعالشده این کشور لت شیعی در عراق و... باعث دو

مطالـب  بنـابراین  تصـاعد بحـران را در پـیش گیـرد.     رویکـرد   ،منافع حیاتی خود
فرض باشد که رفتار عربسـتان و بـه    گفته نباید بدون در نظر گرفتن این پیش پیش

نشـانی از  یا  اي هفضاي منطق ناشی از ضعف و عصبانیت آنها در خلیفه، آلتبع آن 
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. برخی از رفتارهاي سیاسی ایران در منطقه مورد انتقاد باشد انفعال و ضعف ایران
ولی به نظر باید آستانه تحمل و خطـوط قرمـز ایـران بـا پشـتوانه قـدرت        ،است

هوشمند جمهوري اسالمی در فضاي نظامی و نهضتی به نوعی مطـرح شـود کـه    
ل مـ ت خود براي نزدیک شدن به این خطوط، توان تحدر محاسبا اي هرقباي منطق

در بحث تعامل با ممکن است برخی ي آن را نداشته باشند. ها و خسارت ها هزینه
؛ ي تعامل بداننـد ها به اشتباه وضعیت کنونی را داراي ظرفیت اي، هکشورهاي منطق

سیاسـت   ،از موضع انفعال اي هدهد تا زمانی که رقباي منطق می نشان ها واقعیت اما
بنـابراین  تحقق آن دور از ذهـن خواهـد بـود.     اند هتصاعد بحران را در پیش گرفت

یک طـرف برنـده و    ،این بازي و رد ارزیابی شودرد بتواند ب ما نمی اي هبازي منطق
  یک طرف شکست خورده دارد.

نکته مهم این است که الگوي رفتاري بازي عربستان در مقابل ایـران بـه هـیچ    
ایـران  کردن انزوا و خارج  ،انعطاف یا کوتاه آمدن نیست و هدف آن شرایط ،وجه

(کـه در بحـث    گفتـه  . عوامل متعـدد پـیش  است )Single Outاز معادالت قدرت (
نیز به نـوعی بـه عربسـتان در مسـیر پیگیـري       تنزیل از اهداف به آنها اشاره شد)

انیـه  در این مـورد خـاص یعنـی صـدور بی    اگر یش کمک کرده است و ها سیاست
تواند در همان راسـتا و بـه    ، میتوسط فرمانده نیروي قدس اقدامی صورت نگیرد

  نفع طرف مقابل براي تحقق سیاست انزواي ایران ارزیابی و مختومه شود.
نوعی تغییر فاز به  ،رسد در حوزه سیاسی و عملیاتی در سطح منطقه می به نظر

جدیدي از خودش به نمـایش   ایران تصویر ،وجود آمده و الزم است با این تغییر
 ،بتواند بازدارندگی در حوزه سیاسی و امنیتی را تضمین کنـد. در واقـع  تا بگذارد 

با نشان دادن عالیمـی تغییـر کنـد و    باید تصویر از پیش خوانده شده توسط رقبا 
که با پشتیبانی سیاسی در فضـاي  نماید تواند این فرصت را ایجاد  می صدور بیانیه
پذیري رفتار ایران در حوزه  بینی در مورد پیشرا هضتی، ذهنیت آنها دیپلماتیک و ن

ي اعالمی ها بر اساس تنازل از اهداف یا عمل نکردن به سیاست اي، هل منطقئمسا
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جمهوري اسالمی ایران به بازسازي ابهام استراتژیک خود در این میان، . دهد تغییر
ل حسـاس  ئدر مسـا رش پـذیري رفتـا   بینـی  امکان پـیش کاهش و در برابر حریف 

  .اي نیاز دارد همنطق
و اخـتالف در فهـم    ها ییدي بر اختالف سلیقهأاقدام سردار سلیمانی ت هر چند

این موضـوع بـراي    ، ولی بدون شکاست اي در سپهر سیاسی ایران هل منطقئمسا
از قبل مسجل بـوده و آنهـا چنـین شـناختی را حتـی نسـبت بـه         اي هرقباي منطق
رسـد   مـی  . بـه نظـر  اند هر سوریه در زمان دولت نهم نیز داشتي ایران دها سیاست

مقـداري دیـر و در دنیـاي     ،از نظـر دنیـاي واقـع    توصیه به استتار چنین شکافی،
مثبت در شرایط کنونی باشد. به عبارت  یک تأثیرفاقد  اي، هواقعیت سیاست منطق

ـ  هرسـید  اي هاز منظر برخی کارشناسـان بـه نقطـ    ، اکنوندیگر یاري از م کـه بسـ  ای
توسـط   ،شـود  مـی  یی که جزو اصول ثابت و مسلم دیپلماتیک محسـوب ها انگاره

ي مختلـف  ها طرف مقابل نقض شده است. مطرح شدن سردار سلیمانی در رسانه
و پنهـان خـارج کـرده و     اي هداخلی و خارجی نیز ایشان را از آن وضعیت اسطور

آنچـه مهـم   بنـابراین  به نمایش گذاشته اسـت.  از وي شخصیتی عملگرا و آشکار 
بلکـه نمـایش چهـره عملگـرا و      سـردار،  از اي هاست نه فقط حفظ چهره اسطور

  آن را حفظ کرد. ،با اقدامات پس از بیانیهباید بتوان است که  یقاطع
در داخل بحرین نیز داراي آثار مثبتی بود و منجر به سلیمانی البته بیانیه سردار 

بیانیه نبود و شیعیان این شد. چه بسا اگر  تحکیم جایگاه شیعه و شیخ عیسی قاسم
کننـد  ممکن بود عیسی قاسم را از کشور تبعید  ،کردند نمی دور منزل ایشان تجمع

بیانیه سـردار اثـرات مثبتـی بـر      ،و به بیروت، نجف یا ایران بفرستند. از این منظر
 اگرکه تحوالت میدانی بحرین و منطقه خلیج فارس داشت. در نهایت باید گفت 

سـازي فضـا بعـد از     صدور بیانیه بدون آمادگی و پشتوانه بود، عدم اقدام و آمـاده 
تواند تبعات منفی زیادي را متوجه پرستیژ و ابهت ایران در سطح منطقـه   می بیانیه

  . کند ي اسالمیها و میان نهضت
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