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 ی خاموشسوریه  

 آرمین نیکنام

شنویم، اتفاقاتی به همان شدت در سرزمینی بینیم و میها و خبرها میتر از تمام آنچه از سوریه در رسانهطرفروی نقشه، کمی آن

شود. از قضا آنچه در جریان است نیز برخاسته از خودسوزی همان جوان تونسی است. دهند که صدایی از آن شنیده نمیرخ می

 به گوش همه رسیده است. «بهار عربی»همان اتفاقی که عواقب آن، امروز به نام 

بحرین، سرزمینی است که روزگاری منجر به گسست دولت انگلستان از حکومت پهلوی گردید. به دنبال استقالل بحرین و پس از 

مرکز ثقل تجارت خاورمیانه با غرب شد. شیخ های بانکی این کشور، بحرین تبدیل به آن، جنگ داخلی لبنان و ویران شدن سامانه

پس از یک سلسله  ۱۹۹۹فرما هستند، در سال تا به امروز بر این کشور حکم ۱۷۸۳حمد بن عیسی، از خاندان آل خلیفه که از سال 

و سپس فوت وی به سلطنت رسید. بخشی از این  ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۴های ی سالاعتراضات مردمی به حکومت پدرش در فاصله

توانست تسهیالت ی نظامی عیسی بن سلمان )پادشاه پیشین( با آمریکا بود که به موجب آن آمریکا میعتراضات به دنبال معاهدها

به حکومت  [.۱] ان پایگاه نظامی خود استفاده کندای از بحرین به عنوهای منطقهنظامی خود را در بحرین پیاده کند و در جنگ

نیان سیاسی که در جریان اعتراضات پیشین دستگیر شده بودند و همچنین بازگشایی مجدد پارلمان رسیدن شیخ حمد، با آزادی زندا

رغم این فضای متفاوت، تبعیض میان شیعیان و اهل همراه بود که پیش از این در دوران سلطنت پدر وی، تعطیل شده بود. علی

ای غرب را مدنظر قرار داد و در این راستا، بحرین در تهاجم هگرایی به سمت سیاستتسنن رو به رشد نهاد. او همچنین مسیر هم

که پادشاه بحرین حتی تا مرز اعطای پناهندگی رغم ایننظامی آمریکا به افغانستان حضور فعال داشت. در خالل جنگ عراق، علی

آمریکا و ناتو قرار داد. پس از سیاسی به صدام حسین پیش رفت؛ همزمان کشورش را نیز پایگاه تسلیحاتی زمینی، هوایی و دریایی 

آمریکا در آمد که به  [۲] «متحدین ارشد غیرناتو»همکاری با آمریکا در تهاجم نظامی علیه افغانستان، بحرین به عضویت سازمان 

 موجب این عضویت، آمریکا موظف خواهد بود تا در صورت بروز بحران از این کشور حمایت کند.

-سازی سازی بوده است. این روند خصوصیی خصوصیحمد تا به امروز، بحرین شاهد رشد گستردهداری شیخ از آغاز دوران زمام

تر از سایر کشورهای این ی خلیج، بسیار افسارگسیختهکه به دنبال محدود بودن منابع نفتی بحرین نسبت به سایر کشورهای حوزه

ست رود. در این راستا بحرین، تنها کشور عربیمی هل تسنن پیشداری ابا تکیه بر نیروی کار شیعه در کنار سرمایه -منطقه است

نیز عنوان باالترین رشد اقتصادی منطقه را  ۲۰۰۶و در سال  [۳] ی تجارت آزاد با ایاالت متحده را امضا کرده استکه معاهده

ف طبقاتی میان طبقات در مقابل این رشد اقتصادی، اختال .[۴] د آسیای غربی سازمان ملل کسب کردتوسط کمیسیون اقتصا

ای که از دیرباز گامان سنی بحرین نیز رو به افزایش نهاد. این رشد اختالف طبقاتی در کنار تبعیض مذهبیفرودست شیعه و پیش

 میان پیروان مذاهب وجود داشت، کافی بود تا در کنار بهار عربی، بحرین نیز شاهد اعتراضات مردمی باشد.

که اکثرا  -دهند، عواقبی بر سایر شیعیان منطقه ه از قضا از لحاظ جمعیت اکثریت کشور را تشکیل میاعتراضات شیعیان بحرینی ک

های شیعیان بحرین، منجر به تحریک اقلیت نیز خواهد داشت. برای مثال، خیزش - از لحاظ جمعیتی، کمتر از اهل تسنن هستند

بدون آنکه  -شود ه توسط ایاالت متحده به بحرین فروخته میهایی کی عربستان سعودی خواهد گردید. حجم باالی سالحشیعه

و همچنین  - بحرین در وضعیت جنگی با هیچ کشوری قرار داشته یا تهدیدی از طرف کشوری در منطقه دریافت کرده باشد

ین بر عربستان خود گواهی هستند بر اهمیت سرنوشت بحر، [۵] شوندهای نظامی کالن ایاالت متحده که در بحرین خرج میبودجه

 شود.تر میسعودی، متحد اول ایاالت متحده در منطقه و همچنین اهمیت حفظ حاکمیت بحرین که روز به روز نئولیبرال
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روند نیز به رویکرد این ای ایاالت متحده در مواجهه با اعتراضات سوریه و بحرین که دوشادوش یکدیگر پیش میتفاوت مانور رسانه

ها در قبال آنچه در قلمرو یکی از ای حجیم اتفاقات سوریه در کنار سکوت سنگین همین رسانهپوشش رسانه گردد.میمبارزات بر

های فعاالن و مخالفان ی شهروندان و کودکان و آمار بسیار باالی بازداشتمتحدین نظم جهانی در حال وقوع است، سرکوب گسترده

و همچنین نسبت دادن این تحرکات در فضای عمومی به حاکمیت  [۷] تحدههای نظامی ایاالت می کمکحکومت بحرین به واسطه

ایران، نشانگر روال حاکم بر اتفاقات بحرین است. در حالی که مقامات بحرین و آمریکا بارها و بارها تحرکات مخالفین در این کشور 

 به نقل از سفارت آمریکا آمده است: اند، در یکی از اسناد منتشرشده توسط ویکی لیکس،را به حاکمیت ایران نسبت داده

گویند که اپوزیسیون شیعه توسط ایران پشتیبانی نشینیم، آنها در خفا به ما میهر بار که ما با سران دولت بحرین به گفتگو می»

ایران در بحرین به  ای از پول یا سالح مرتبط با دولتکنندهایم، اما هیچ مدرک قانعشود. ما همواره سندی برای این مدعا خواستهمی

اهلل شیرازی در بحرین که بعدها بخشوده شدند و سپس به فعالیت سیاسی قانونی ایم. از زمان محکومیت هواداران آیتدست نیاورده

در چارچوب حزب العمل )که هم اکنون فاقد کرسی پارلمانی است( روی آوردند، هیچ شاهدی بر دخالت دولت ایران در بحرین 

 .«کندگری ایران داشته باشد، قطعا آن را به ما ارائه میاگر دولت بحرین مدرک مستدلی مبنی بر دخالتوجود ندارد. 

ی مفهوم تواند تا حدود زیادی آشکارکنندهزمانی میان خیزش مردم در این دو کشور میقرار گرفتن بحرین در کنار سوریه و این هم

شود. در تر از همیشه به دفعات شنیده میفضای سیاسی خاورمیانه، با اوضاعی نابسامانباشد که این روزها در  «دخالت بشردوستانه»

شوند، فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر مردم ایران شان میهای فروماندهحالی که مردم سوریه و بحرین هر دو قربانی دولت

ها را های مدنظر خیزشتوان ردپای افقبه منطقه، می «نظم جهانی»شود و در کنار رشد هر چه بیشترِ نفوذ تر میروز به روز گسترده

هر چه بیشتر و بهتر دید. بحرین و سوریه درسی هستند برای کسانی که با تکیه بر این دست  «های بشردوستانهدخالت»در این 

ا به انفعال و انزوا سوق دهند. در های مردمی را به محاق بفرستند، سیاست را انحصاری کنند و مردم رها سعی دارند جنبشدخالت

ای جز تقویت هر چه بیشتر نیروهای مردمی وجود نخواهد داشت. سیاست، برای مقابل این فرآیندهای آلترناتیوساز از باال، چاره

 مردم است. پس، ناگزیر است از مردم آغاز شود.

 ها:نوشتپی

 .۱۹۹۱بیست و هشت اکتبر  [۱]

[۲] MNNA: Major Non-NATO Ally. 

 .سایت بانک جهانیبر اساس پروفایل کشور بحرین در وب [۳]

 .۲۰۰۷اول فوریه  Arabian Business ینشریه [۴]

تا به امروز مبلغی معادل  ۲۰۰۰بنا بر گزارش وزارت کشور آمریکا )منتشرشده در بیست و هشت آگست سال جاری(، این کشور از سال  [۵]

است و  ای برای تعلیم سربازان ارتش افتتاح کردهآمریکا در این کشور نهادها و مدارس ویژهبیلیون دالر سالح به بحرین فروخته است.  ۱.۴

 شوند.سربازان این کشور نیز بر اساس قراردادهای متفاوت برای آموزش به آمریکا اعزام می

روز؛ کریسشن ساینس مونیتور همان روز( ؛ نیویورک تایمز همان ۲۰۱۲می  ۱۲های آمریکایی )واشنگتن پست، به گزارش بسیاری از روزنامه [۶]

 فروخته است. مردم در بحرین، به این کشور هواپیما، تانک، و اسلحه آمریکا در خالل سرکوب

 .۲۰۱۱ی ی گاردین، پانزدهم فوریهروزنامه [۱] 


