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 چكيده 
عنوان عاملي اساسي در برانگيختن مـردم      ها همواره به هاي مردم از سوي دولت عدم توجه به خواسته 

بحرين نيز ازجمله .  آورد شود، و محروميت دير يا زود خشم و اعتراض عمومي را در پي مي محسوب مي
در اين  .  اند  كشورهايي است كه حاكمان آن كمتر به حقوق اكثريت شيعي توجه داشته و به آن پرداخته  

خـصوص كـشور      راستا، مقاله حاضر سعي دارد با تمركز بر تحوالت صورت گرفته در سطح منطقه و به     
رو   از ايـن  .  بحرين، و با توجه به نظريه محروميت نسبي، به بررسي اعتراضات مردمي در بحرين بپردازد  

خصوص در سطح شيعيان تا چه   هاي مردمي در بحرين به سعي شده است تا نشان داده شود كه حركت
خليفه بوده است؟ در اين      هاي پادشاهي آل اش محروميت ايجاد شده در طول سال ميزان محرك اصلي

هاي مردم و انتظارات آنهـا ايجـاد          زمينه بايد عنوان كرد كه محروميت نسبي با عدم توجه به خواسته   
مردم بحريـن   .  شود  صورت خشونت جمعي نمايان مي     شود و به مرور زمان از صور ذهني خارج و به مي

بردند و بـا نااميـد شـدن از           خليفه همواره در محروميت به سر مي       هاي پادشاهي آل نيز در طول سال
 . اصالح حكومت به سمت تغيير نظام و انقالب كشيده شدند

 محروميت نسبي، انتظارات ارزشي، شيعيان، خشونت جمعي، بحرين: واژگان كليدي
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  مقدمه
سياسي و قومي در مطالعات     ـ  هاي اجتماعي   تئوري محروميت نسبي براي تبيين منشا بحران 

شود، بـه     گونه كه از معناي لغوي آن نيز مستفاد مي       محروميت همان.  اجتماعي كاربرد زيادي دارد
شـرايطي كـه در آن برخـي از         .  طور ضمني ناظر بر شرايطي نابرابر ميان اجزاي يك جامعه اسـت     

برند و گروه نـابرخوردار در        مي  شهروندان نسبت به برخي ديگر از امكانات و امتيازات بيشتري بهره
يابنـد كـه      مقايسه ميـان وضـعيت خـود و وضـعيت گـروه برخـوردار بـه احساسـي دسـت مـي                     

معناي نابرخورداري گروه كثـيري از افـراد اجتمـاع از             محروميت به .  شود  ناميده مي »  محروميت«
توان اجتماعي را چه در گذشـته و چـه در حـال            نمي.  اي نيست امكانات عيني يا ملموس، امر تازه

نكتـه اساسـي در     .  سراغ گرفت كه در آن همه اعضا از امتيازات و امكانات مساوي برخوردار باشـند 
عنوان يك عنصر اثرگذار بر رفتار جمعي، اين است كه آيا محروميت يـا عـدم          تحليل محروميت به

برخورداري از برخي امتيازات امري طبيعي است يا غيرطبيعي؟ محروميت آنجا كـه غيرطبيعـي و     
شود؛ به همين دليل است كه        نمايد، به عاملي تاثيرگذار در رفتار جمعي تبديل مي  نابحق جلوه مي

پيدايي چنين احساسي تا آنجـا      .  شود  نقش عامل ذهني يا احساس محروميت امري مهم تلقي مي  
اي مـدرن و ناشـي از تغيـيرات و تحـوالت              شود، پديـده    كه به تحول اجتماعات بشري مربوط مي 

بنياديني است كه اجتماع بشري به خود ديده و نتيجه آن پيدايش جوامعي پيشرفته و يا در حال         
بنابراين، غيرطبيعي جلوه كردن محروميـت، تـابع شـرايط تحـول اجتمـاعي و            .  توسعه شده است

. خروج از جامعه ايستاي سنتي و ورود به جامعه پيشرو صنعتي يا در حال صـنعتي شـدن اسـت               
بنابراين طبيعي است، در اجتماعاتي كه بافت و ساختار سنتي داشته و اكنون بـه سـوي صـنعتي          

رود، طبقاتي از جامعه كه       شدن و تغيير مناسبات اجتماعي و ديگر الگوهاي رفتار جمعي پيش مي   
عنـوان عـاملي غيرطبيعـي مواجـه          از روند تحوالت انتفاع زيادي نبرده و با پديـده محروميـت بـه       

اند، احساس محروميت كنند و پيدايش چنين احساسي منشا اعتراضات و ديگر رفتارهـاي      گرديده
 .آميز جمعي گردد خشونت

گيرد كه معترضـان بـه        هاي سياسي هنگامي صورت مي    براساس اين ديدگاه، شورش و بحران
داليل و عواملي از امكانات موجود يا آنچه مورد انتظارشان است، كمتـر          اين نتيجه برسند كه بنا به
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از اين رو براي دست يافتن به حقوق و منافع بيشتر يـا          .  كنند باشد دريافت مي از آنچه حقشان مي
 . شوند تسكين سرخوردگي ناشي از محروميت، به پرخاشگري و خشونت سياسي متوسل مي

توان از منظـر تئـوري محروميـت          با توجه به عوامل ذكر شده، وضعيت فعلي در بحرين را مي      
نسبي مورد مطالعه قرار داد و به اين مساله پرداخت كه چرايي اعتراضات گسترده عليـه حاكمـان          
بحريني از سوي مردم چيست؟ و چرا مردم بحرين خواستار تغيير نظـام سياسـي حـاكم در ايـن            
كشور هستند؟ بايد عنوان كرد كه هدف از پرداختن به اين مساله، روشن شدن موضوع اعتراضات         
گسترده مردم بحرين طي چند ماه اخير و ذكر اين مطلب است كه تبعيض گسترده از سوي نظام    

اين نكته را نيز بايـد متـذكر شـد كـه سـهم              .  حاكم در بحرين منجر به وضعيت فعلي شده است     
سزايي از اين اعتراضات متعلق به شيعيان بحريني است كه با دارا بودن اكثريت جمعيت كـشور،    به

اند كه اين خود عاملي شد تا شيعيان از اين وضعيت         هاي متعددي مواجه بوده همواره با محروميت
 . به تنگ آمده و اعتراض خود را به صورت علني ابراز دارند

با توجه به نكات ياد شده در اين مقاله به توصيف وضعيت مردم بحرين به خـصوص شـيعيان         
پردازيم و به تحليل تحركات و اعتراضات صورت گرفته از سوي مردم بحـرين عليـه          اين كشور مي

 . نظام حاكم از منظر تئوري تد رابرت گار اشاره خواهيم كرد
در بخـش اول بـه رويكـرد نظـري تـد رابـرت گـار                :  شـود   اين مقاله از سه بخش تشكيل مي    

اشاره خواهيم كرد؛ در بخش دوم به طور خالصه به وضعيت كـشور بحـرين از       )  محروميت نسبي(
هاي شـكل گرفتـه       لحاظ سياسي و اقتصادي و وضعيت شيعيان در اين كشور و همچنين جنبش     

در اين كشور اشاره خواهيم كرد؛ و در بخش پاياني نيز بـه تحليـل نظريـه محروميـت نـسبي در                 
 . بحرين و ارزيابي اعتراضات مردمي بر اساس اين تئوري خواهيم پرداخت

 گار  محروميت نسبي تد رابرت
هـا را محـصول       انـد كـه انقـالب       اي از نظريات انقالب     هاي روان شناختي انقالب، دسته نظريه 

اين نظريات با توجه و تمركز بر تحوالت ذهـني افـراد،         1 .دانند تحول در فرايندهاي ذهني افراد مي
گذارند و بر طبق ايـن نظريـه معتقدنـد           پرخاشگري ميـ  هاي خود را نظريه ناكامي مبناي بررسي
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چنانچه در راه حصول افراد به اهداف مانعي ايجاد شود، محصول طبيعي اين وضع ايجاد ناكـامي و    
نارضايتي در آنهاست، و چنانچه منبع محروميت شناسايي شده و در دسترس باشـد، پرخاشـگري    

 . هاي رواني خواهد بود امري طبيعي جهت كاهش تنش
كننـد،    هـا شـورش مـي       چرا انسان تد رابرت گار، نظريه پردازي از اين سنخ است كه در كتاب  

كوشد تـا بـه سـه سـوال           او مي   2 .دهد  پرخاشگري ارايه مي ـ  بحث مفصلي را بر پايه نظريه ناكامي
 : پاسخ دهد كه عبارتند از» آميز نظم درهم شكستن خشونت«اصلي در راستاي دستيابي به علل 

 منابع رواني و اجتماعي بالقوه خشونت جمعي كدامند؟ ـ 
 كند؟  ـ ميزان تمركز آن پتانسيل بر نظام سياسي را چه عواملي تعيين مي

 گذارد؟  ـ كدام شرايط اجتماعي بر حجم و شكل و در نتيجه پيامدهاي خشونت تاثير مي
كوشد ابتدا بـه      رابرت گار در نظريه خود كه معروف به محروميت نسبي است، مي       منظور بدين

در افراد اشاره كنـد و سـپس نـشان دهـد كـه             ) منبع نارضايتي(چگونگي ايجاد محروميت نسبي 
رواني، تحت تاثير متغيرهاي اجتماعي از حالت ذهني خـارج شـده و           ـ  چگونه اين وضعيت ذهني
 . گردد نمايان مي) وضعيتي عيني(در شكل خشونت سياسي 

 : توان به دو بخش تقسيم نمود منظور نظريه محروميت نسبي را مي بدين
 گيري محروميت نسبي در ذهنيت افراد و منابع محروميت؛  چگونگي شكل. الف
چگونگي هويدا شدن محروميت ايجاد شده در شكل خشونت سياسي جمعي، تحت تاثيـر   .  ب

 . متغيرهاي اجتماعي
گار نظريه خود را بر اساس اين فرض مقدماتي ظاهرا بديهي كه نارضايتي علت اساسي سـتيز         

آمـيز،    هـاي خـشونت     اين نارضايتي مفروض جهت انجام كنش 3 .كند آميز است، شروع مي خشونت
: گـار عبـارت اسـت از        نتيجه ايجاد محروميت نسبي در افراد است و محروميت نـسبي بـه عقيـده     

وسايل و شرايط زندگي كه افـراد معتقدنـد بـه          (بين انتظارهاي ارزشي افراد )  شده(تفاوت درك «
دست آوردن    كنند استعداد به    وسايل و شرايطي كه فكر مي (و توانايي ارزشي )  راستي حق آنهاست

هاي ارزشي اشاره به اموري دارنـد كـه عمـدتاً در          بدين ترتيب، توانايي 4 »).و نگهداري آنها را دارند
محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آنها را يافت؛ آنها شرايطي هستند كـه تـصور مـردم را در زمينـه                    
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دست آوردن آنها را      كنند كه افراد به نحو مشروعي انتظار به   هايي تعيين مي تحصيل يا حفظ ارزش
دارند و انتظارات ارزشي، كاالها و شرايط زندگي است كه مردم خود را به طور موجهـي مـستحق           

دانـد    بنابر نقل كوهن، گار توقعات ارزشي را آن دسته از كاالها و شرايط زندگي مـي     5 .بينند آن مي
هاي ارزشي نيز اشاره به اموري دارنـد      قابليت. بينند كه مردم، خود را به طور موجه مستحق آن مي

كه عمدتا در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آن را جستجو كـرد؛ شـرايطي كـه شـانس تـصوري           
كنند كه افراد به طـور قـانوني و مـشروع           هايي تعيين مي  مردم را در زمينه تحصيل يا حفظ ارزش

در واقع، زماني كه مردمي در يـك محيـط و بـستر اجتماعـي               6 .دست آوردن آن را دارند انتظار به
طور قانوني حق استفاده از امكانات خاص را داشته باشند، اما در عين حال به هر دليلي از        خاص به

بنابراين، اين سـتيز    .  زنند  بار مدني مي  آن محروم شوند، در اين صورت، آنان دست به ستيزخشونت
بـر اسـاس تعريـف ارايـه        .  بار ناشي از شكاف ميان خواسته و انتظارات با داشته آنان است        خشونت

گـار نظريـه روان شـناختي و          هـاي ارزشـي، نظريـه       شده از محروميت نسبي و انتظارات و توانايي      
 . گيرد چرا كه محروميت نسبي تنها در ذهن افراد جاي مي 7 فردگرايانه است؛

طور ذهني با     مردم ممكن است به   «:  معتقد است   8 گار ضمن اشاره به ذهني بودن فرضيه خود
. توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كنند، اما يك ناظر عيني آنان را نيازمنـد قلمـداد نكنـد               

برند كه از ديد ناظر حد اعالي فقر يا محروميـت      همين ترتيب كساني كه در وضعيتي به سر مي به
  9 ».ناپذير قلمداد نكنند   مطلق است، آن را ناعادالنه يا چاره

با توجه به تعريف ارايه شده از محروميت نسبي، ممكن است بر اساس مقايسه وضعيت فعلـي        
هاي انتزاعي يا معيارهايي كه توسط يـك رهـبر يـا يـك گـروه مرجـع               فرد با گذشته خود، آرمان

ترتيـب محروميـت      بـدين   10 .هاي ديگر، شكل گيرد     طراحي شده است، ايدئولوژي و ارجاع به گروه
 : تواند سه نوع متفاوت داشته باشد نسبي مي
هايشان به طور مـداوم كاهـش         محروميت نزولي كه در آن انتظارات افراد ثابت اما توانايي     .  الف

 يابد؛  مي
هاي افراد ثابت است، انتظاراتـشان        كه توانايي   محروميت ناشي از بلندپروازي؛ يعني درحالي.  ب

 يابد؛ و افزايش مي
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هـا از     هـا، توانـايي    محروميت صعودي كه پس از يك دوره رشد هم زمان انتظارات و توانايي.  ج
. يابد و انتظارات همچنان حـالتي صـعودي دارنـد      رشد صعودي بازايستاده و يا كاهش شديدي مي

تـر باشـد،      هـا شـديد     هر چه محروميت نسبي ايجاد شده بر اساس تفاوت ميان انتظارات و توانايي      
  11 .تر و احتمال و شدت خشونت هم بيشتر خواهد بود آنگاه نارضايتي شديد

گردد و نارضايتي محركي كلي براي اقـدام        محروميت نسبي موجب بروز نارضايتي در افراد مي
جويانـه در انـسان، بخـشي از سـاخت            گرايش به واكنـش پرخـاش      12 .عليه منبع محروميت است

ها و حيوانات تمايل زيست شناختي و ذاتي براي حمله به عامل      شناختي اوست و در انسان زيست
گيرنـد كـه سـرنخي از         تنها زماني شـكل مـي       جويانه  هاي پرخاش  پاسخ 13 .سرخوردگي وجود دارد

گـيري محروميـت نـسبي و         هـاي سياسـي پـس از شـكل         در خشونت. بيرون آنها را تحريك كند
نارضايتي، چنانچه حكام سياسي از طرف مردم عامل محروميت شناخته شوند، خـشونت جمعـي         
شكل سياسي به خود گرفته و پرخاشگري منبعث از سرخوردگي معطـوف بـه ضـربه زدن عليـه                

و همچنين محروميت نسبي ذهـني در     (البته در سياسي شدن خشونت .  شود منبع محروميت مي
مـيزان تـضمين فرهنگـي يـا        :  متغيرهاي اجتماعي ديگري همچون   )  شكل خشونت جمعي عيني 

خرده فرهنگي براي پرخاشگري آشكار، ميزان و درجه موفقيت در گذشته، ميزان وضوح و شـيوع        
هـايي كـه بـه        هاي نمادين توجيه كننده خشونت، مشروعيت نظـام سياسـي و نـوع پاسـخ          جاذبه

هاي نادر مفيد اسـت، دخالـت      محروميت نسبي داده است و باور به اينكه خشونت در كسب ارزش
پس از بروز خشونت عليه بازيگران سياسي، اينكه در نهايت كدام يك از طرفين خشونت در       . دارند

مواجهه با هم به پيروزي رسند، تابعي از ميزان كنترل حكومت بر نيروي اجبار، حمايت سازماني و     
  14 .قابليت قهري مخالفان است

عنـوان شاخـصي بـراي محروميـت نـسبي            توان از سطح درآمـد نـسبي بـه      به عقيده گار، مي
هـاي    عنوان شاخـصي بـراي فروپاشـي جماعـات سـنتي و سياسـت               اقتصادي، ميزان مهاجرت به 

 15 .عنوان شاخـصي بـراي محروميـت نـسبي سياسـي اسـتفاده نمـود                گرايانه حكومتي به سركوب
سـطح تـورم،     :  توان برخي از انواع محروميت نـسبي را از آمارهـاي جمعيـتي ماننـد             همچنين مي

  16 .هاي نابرابري در توزيع زمين يا درآمد استنتاج كرد وري اقتصادي و سنجه كاهش نسبي بهره
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در اينجا الزم است قبل از تطبيق نظريه گار و وضعيت كنوني بحرين، به طور اجمـالي كـشور       
خليفه اشاره كنيم تا به نوعـي    بحرين را معرفي و سپس به وضع مردم بحرين در طول حكومت آل

 . هاي مردم عليه حكومت ببريم پي به خشونت

 بحرين 

. رسـد   اي طوالني در تمدن بشر دارد كه به هـزاره چهـارم پيـش از ميـالد مـي           بحرين سابقه 
فـارس از     شد، سرزمين پهناوري بود كه در كناره غربـي خليـج      ناميده مي»  اوال«بحرين كه سابقاً 

امـا  .  گرفـت   هاي غربي عربستان را دربرمي كويت تا بصره، شبه جزيره قطر، يمامه و عمان و قسمت
بحرين بـا وسـعتي قريـب بـه           17 .مجمع الجزائر است   35 بحرين كنوني، بسيار كوچك تر و شامل 

درجه شـمالي قـرار دارد، در         52 تا   50 درجه عرض شمالي و  25/5 كيلومتر مربع كه در  69/526 
در تحليـل     18 .تابستان هوايي گـرم و در زمـستان از هوايـي معتـدل و مطلـوب برخـوردار اسـت                  

گـرفتن ايـن كـشور در قلـب منطقـه             ژئوپليتيكي بحرين، بايد گفت موقعيـت جغرافيـايي و قـرار      
اگرچه بحرين از نظر جمعيت و وسـعت   . فارس، به آن جايگاه راهبردي خاصي بخشيده است خليج

فارس است، ولـي نزديكـي آن بـا سـواحل ايـران و اكتـشافات                   كوچك ترين كشور حاشيه خليج    
هاي آب شيرين از ديرباز بر اهميت موقعيت جغرافيـايي و راهـبردي         هاي نفت و وجود چشمه چاه

  19 .آن افزوده است
اين كشور با جمعيت حداكثر شيعي، در رتبه سوم از كشورهاي شيعي جهان به لحاظ درصـد      

هاي شيعي در جهان از اهميـت بااليـي           براي شيعيان، شناخت كشورها و جمعيت   .  جمعيت است
برخوردار است؛ چراكه در سايه يك شناخت كامل از وضعيت يكـديگر، بـا نقـاط قـوت و ضـعف،               

 . مشكالت و موانع يكديگر آشنا شوند
را %  51/1 سـال،   15 جمعيت را افـراد كمـتر از        %  44/3 از لحاظ توزيع سني در كشور بحرين،        

ايـن مـيزان    .  سال تـشكيل داده اسـت       60 جمعيت را نيز افراد باالتر از%  4/6 سال و  59 تا 15 افراد 
مـردم كـشور سـاكن شـهرها بـوده          %  78 .  دهد كه جامعه بحرين، جامعه جوانـي اسـت         نشان مي

جمعيـت ايـن كـشور را در خـود جـاي            %    40 ترين شهر آن منامه است كه قريب به       پرجمعيت و
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توان به شهرهاي محـرق، سـتره و عوالـي            ازجمله ديگر شهرهاي پرجمعيت بحرين مي.  است داده
 20 .كرد اشاره

 :گيرند از نظر جامعه شناسي، جمعيت كنوني بحرين در هفت دسته جاي مي
 ؛)آل خليفه(خانواده حاكم . 1 
هـاي هجـدهم و       هايي كه اصليت آفريقايي دارند و طي فراينـد خريـد بـرده در قـرن         سني.  2 

 نوزدهم وارد بحرين شدند؛ 
 رسد؛  هايي كه اصليت عرب دارند و ريشه آنان به قبايل جزاير اطراف بحرين مي سني. 3 
معروف بوده و اصالتاًًًًًًًًًًًً عرب هستند كه ابتدا بـه سـواحل    »  هوله«هايي كه تحت عنوان  سني.  4 

 شمالي خليج كوچ كرده بودند و سپس به سواحل جنوبي باز گشتند؛ 
 كه شيعيان بحريني االصل هستند؛ » بحارنه«طبقه . 5 
 اند؛ و  شيعيان ايراني هستند كه به بحرين مهاجرت كرده» عجم«طبقه . 6 
هـا پيـش در بحريـن         هاي كوچك از اديان مختلف مسيحي، يهودي و هندو كه قـرن      گروه.  7 

  21 .اند ساكن شده

 حكومت، قدرت و سياست

شـد،    ش، استان چهاردهم ايران شمرده مي     .     هـ1348 مصادف با  1970 كشور بحرين تا سال 
نماينده ويژه دبيركل وقت سازمان ملل          در آن هنگام،.  اما به سبب توطئه انگليس از ايران جدا شد

، با چند مصاحبه صوري و گزينـشي     1970 مارس  30 نفره وارد بحرين شد و در 5 در راس هيئتي 
. هـا، اعـالم كـرد كـه مـردم بحـرين تمايـل بـه اسـتقالل دارنـد                      بدون اخذ رأي از همه بحريني     

ترتيب، با صدور قطعنامه شوراي امنيت مبني بر استقالل بحرين، اين كشور از ايران جدا شد         بدين
در آن هنگـام شـيخ      .  شـناخته شـد   »  روز ملي بحـرين   «عنوان    به  1970 دسامبر  16 و از آن پس    

بـه فرمـان امـير بحريـن         1973 درسال .  خليفه بر مسند حكومت قرار داشت عيسي بن سلمان آل
 22 .ماده به تصويب رسيد 109 قانون اساسي اين كشور در 

عتبـه، كـه از       خليفه از قبيلـه بـني      طبق قانون اساسي، حكومت و رياست كشور در خانواده آل
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عنـوان    عربستان به كويت و سپس به بحرين آمده بودند، موروثي اسـت و فرزنـد بـزرگ امـير بـه           
االطالق و باالترين مرجع قانوني است و اوامر      شيخ بحرين، حاكم علي.  شود جانشين وي تعيين مي

امـير حـق نـصب و       .  شـوند  او انتخاب مي  وزير توسط نخست  او در حكم قانون است، اعضاي كابينه
شيخ بحرين بـر اسـاس      .  عزل هر مقام مملكتي را دارد و در مقابل هيچ دستگاهي پاسخگو نيست      

به موجب قانون، قواي كشور به سه قـسمت تقـسيم      .  قانون اساسي حق انحالل مجلس را نيز دارد
اين سه قوه از يكديگر جدا بـوده و حـق دخالـت در           .  قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه: شود مي

كـار    نماينده انتخابي شروع بـه      30 با  1973 اولين مجلس اين كشور درسال .  امور يكديگر را ندارند
جاي   به.  با فشارهاي انگلستان به بهانه اخالل در امور كشور منحل شد      1975 كرده بود، اما درسال 

 . ، شوراي مشورتي جديدي تشكيل شد1993 آن درسال 
خليفه، پسر ارشد وي بـه نـام شـيخ حمـد بـن               دنبال درگذشت شيخ عيسي بن سلمان آل به

، به فرمان او مجلس شورا مجدداً       1999 در سال .  عيسي كه وليعهد او بود، بر مسند اميري نشست
» پادشـاه «و  »  دولـت بحـرين   «جـاي     بـه »  پادشاهي بحـرين  «هاي جديد     افتتاح گرديد و عنوان

 23 .جايگزين شد» امير«جاي  به

 شيعيان در بحرين

در .  فارس، تنها كشوري است كه اكثريـت شـيعي دارد        بحرين در ميان كشورهاي عضو خليج 
فارس، شـيعيان     به اين اعتبار، به باور حكومتگران شوراي خليج  .  اند بقيه كشورها، شيعيان در اقليت

مانند كه بايد با احتياط با آنان رفتار كرد و اجازه نداد كـه         مي»  اسب تروا«در اين منطقه همچون 
فارس در    ميالدي، چنين تصورات و عقايدي در منطقه خليج     1980 در تمامي دهه .  نيرومند شوند

 24 .كار رفته است ميان حكومتگران رواج داشته و در عمل، بر ضد مردم بحرين به
تنها درصدد اصالح خويش نبودنـد، بلكـه حـتي از             ها، نه   حاكمان بحرين با اتكا به اين قضاوت

امـروزه  .  جـستند   بهـره مـي   )  به تعبير خودشان  (ديگر كشورهاي منطقه نيز در سركوب آشوبگران    
داليل اقتصادي و زندگي در مناطق دور از شهر، زمام          اكثريت جمعيت بحرين شيعه هستند، اما به

 . دست حكام اهل تسنن افتاده است امور سياسي به
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شـهروند درجـه    «شيعيان اين كشور با وجود آنكه از اكثريت برخوردارند، همـواره در جايگـاه        
طلـبي كـه در       همـراه مـوج اصـالح       هـاي تحميلـي، بـه       گونه محروميـت    اين.  اند  قرار داشته »  دوم

ها را نيز به شورش و اعتراض وا داشته اسـت و در      هاي اخير رخ داده، اين گروه فارس در دهه خليج
كـرد و مـورد       بازداشت مي »  مامور نفوذي ايران بودن«مقابل، دولت بحرين همگي آنان را به اتهام 

كـه آنـان      شـدند؛ در حـالي      داد و سـرانجام بـسياري از افـراد تبعيـد مـي              شكنجه و آزار قرار مـي    
عنـوان يـك      هايي بودند كه خواهان احياي مجلس منحل شده و احقاق حقوق خويش بـه   بحريني

 25 .شهروند معمولي بودند
نفـر از شـيعيان       1800 حـدود   .  انجـام گرفـت     1979 اولين زورآزمايي با حكومت در اگوست      

العمـل    عكـس .  ، دست به تظاهرات وسيعي زدند »منامه«در بازار قديمي پايتخت، شهر » بحرين«
 26 .دولت در مقابل اين تظاهرات، اخراج يك روحاني شيعي در اكتبر همان سال از كشور بود

جوانـان بـسياري    .  دهد كه آنان سخت محرومند      نگاهي به وضعيت شيعيان بحريني نشان مي   
گويند كه مشاغل حكومتي، بـه غـير شـيعيان و             اند و مي   ها بيكار و سرگردان نشسته در كنار كافه

ترديد از درون اين جوانان سرخورده، نـسلي          شود و بي هاي مقيم خارج از كشور واگذار مي بحريني
نارضـايتي در بحـرين بـه       .  نگـرد  سر برمي آورد كه خشمگين و عصبي به رويدادهاي كشورش مي

تجـار شـيعي    .  شود؛ نارضايتي در اين كشور امري اسـت گـسترده و عمومـي               جوانان محدود نمي  
انـد دسـتمزد خـود را         گاه نتوانسته   بسياري كه براي تاسيسات متعلق به امير كار كرده بودند، هيچ   

كند از ايـن مـردم بـه دفـاع برخـيزد و               داني جرات نمي    از اين گذشته، هيچ حقوق   .  دريافت كنند
كننـد كـه      دانند و احساس مي     شيعيان خود را محروم مي.  هايشان را در دادگاه مطرح كند شكايت

ناچار سياسـي     علت چنين رفتارهايي، به    اين قبيل مردم به.  آيند حساب مي شهروندان دست دوم به
 27 كنند شوند و برخي هم با وجود داشتن معلومات مفيد، كشور خود را ترك مي مي

تنهـا از     شيعيان نه .  اي دارند   اكثريت شيعيان بحرين، وضعيت اجتماعي و مذهبي بسيار آشفته     
چپـاول و غـارت     .  گيرنـد   برند، بلكه همواره مورد اهانت و تعدي نـيز قـرار مـي              محروميت رنج مي 
تبعيـض  .  رود  شمار مي   حرمتي به شيعيان و اماكن مذهبي آنان، امري عادي به  مساجد شيعي و بي

. ويژه در زمينه آمـوزش عـالي همچنـان ادامـه دارد            عليه شيعيان در حوزه عمومي و خصوصي، به
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حكومت بحرين به قصد مقابله با شيعيان و اصـوالً مخالفـان، شـهروندان كـشورهاي ديگـر را در                     
. كنـد   تر، تابعيت بحرين را به آنان اعطـا مـي       گيرد و با شتاب هرچه تمام كار مي نيروهاي امنيتي به

» نـوار امنيـتي   «اصطالح يك  خواهد با استخدام نيروهاي بيگانه، به خاندان حكومتگران بحرين مي

. دور خود بكشد تا بتواند در موقع بحران، مخالفـان بومـي را از خـود دور سـازد و سـركوب كنـد                 
توانند بـه منظـور حراسـت از حكومتگـران بـه تابعيـت              كه شهروندان كشورهاي ديگر مي درحالي

هستند؛ يعني بازماندگان ايرانيـان مهـاجر، از        »  جامعه عجم «بحرين درآيند، افرادي كه وابسته به 
توانند تابعيت بحرين را كسب كنند و يا حتي از ديگـر حقـوق        دهه بيست ميالدي به اين سو نمي

 28 .مند شوند اجتماعي مانند آموزش، تهيه مسكن و اشتغال بهره
اين وضعيتي بود كه شيعيان تا قبل از روي كار آمدن شيخ حمد هـر روزه شـاهد آن بودنـد؛               

هرگونه اعتراض از سـوي هـر       .  آوري بر بحرين حاكم بود   طور كلي در اين دوران وضعيت خفقان به
ها پر از زندانيان سياسي شده بود و حـتي زنـان و كودكـان             شد، زندان شدت سركوب مي كسي به

به اوج خود رسيد؛ البته بار اصلي اين فشارها بـر           1996 ها در سال  اين سركوب.  شدند شكنجه مي
 . بردند سر مي نشين، در فقر و فالكت به كرد و روستاهاي شيعه دوش اكثريت شيعيان سنگيني مي

گـذاري كـرد؛ چراكـه        تـوان دوره محروميـت نزولـي نـام          تا اين دوره را بر طبق نظريه گار مي
مردم بحرين در ايـن دوران   .  يافت طور مداوم كاهش مي هايشان به انتظارات افراد ثابت بود و توانايي

شان و رفع محروميت را خواستار بودند و بيشتر نگـاه      انتظاراتي از قبيل رسيدگي به وضع معيشتي
و شـعارهايي كـه از      )  شيخ حمد (اما با آمدن حكومت جديد      .  اقتصادي به محروميت خود داشتند  

ها انجام داد، نوع محروميـت بـا         شد و اقدامات محدودي كه براي رفع محروميت جانب او اعالم مي
توجه به نظريه گار به محروميت نسبي صعودي تغيير كرد؛ يعني از ايـن دوره بـه بعـد بـا كمـي                    

صورت همسان و هماهنگ با هم روند صـعودي   ها به تغييرات و رشد ايجاد شده، انتظارات و توانايي
اما پس از گذشـت مـدتي از حكومـت          .  كردند، بدون اينكه تعارضي با هم داشته باشند        را طي مي

ها باز ايستاد و در مقابل انتظارات مردم همچنان رونـد صـعودي خـود را طـي              شيخ حمد، توانايي
 . شد ها منجر به بروز خشونت مي كرد و اين عدم تطابق بين انتظارات و توانايي مي

توان گفت هنگامي كه امير جديـد حكومـت را در دسـت گرفـت،                  با توجه به اين اوصاف، مي 
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حكمرانان بحريني به اين نتيجه رسيده بودند كه اگر به اين رونـد ادامـه         .  اوضاع قدري تغيير يافت
هـاي    دهند و اكثريت مذهبي را همواره از قدرت دور نگه دارند، روزي فرا خواهد رسيد كه خواسته 

مردم چيزي فراتر از آنچه هست خواهد بود و ممكن است در آن صورت تنها به تغيير نظام راضـي  
شيخ حمد كه تا قبل از آن رياسـت    .  به اين ترتيب، اصالحات ظاهري از سطوح باال آغاز شد.  شوند

ارتش را بر عهده و به نوعي در سركوب شيعيان نقش داشت، اينك بـه وضـوح سـعي داشـت بـه           
 29 .دهند، نزديك شـود     شيعيان محروم و ناراضي كشور كه اكثريت مسلمانان بحرين را تشكيل مي   

اما پس از مدتي همچنان كه اشاره شد، ايـن اصـالحات متوقـف گرديـد و در مقابـل بـر شـدت                     
خصوص شيعيان افزوده شد و اين امر منجر بـه بـروز شـكاف و در نهايـت بـه              انتظارات مردم و به

 . خشونت سياسي جمعي انجاميد

 وضعيت اقتصادي شيعيان
هـاي محروميـت      عنوان يكي از شاخص    توان به با توجه به نظريه گار، سطح درآمد مردم را مي 

بايد اشاره كرد، زماني كه بيكاري در يك جامعه و كشور افزايش      . نسبي و از نوع اقتصاديش نام برد
هاي كاذب در نتيجه آن ايجاد گردد، سطح درآمد نيز به نسبت آن پايين خواهد آمـد            يابد و شغل

در كـشور بحـرين نـيز از دهـه         .  و اين امر عوارض خطرناكي را براي حكومت در پي خواهد داشت
آمارهـاي  .  ويژه در ميان جوانان شيعه بوده اسـت     ترين عامل ناآرامي به تاكنون، بيكاري مهم 1990 

خـصوص در ميـان       كه آمارهـاي واقعـي، بـه        حالي  كنند، در  اعالم مي%  15 رسمي ميزان بيكاري را 
شيعيان در بحرين بيكـار     %    30 شيعيان بسيار باالتر از اين ميزان است و چيزي در حدود بيش از      

ترين   شدت تحت تاثير قرارداده كه مهم      مشكالت ناشي از بيكاري، وضعيت شيعيان را به 30 .هستند
هـزار شـغل ايجـاد شـده در بخـش             84 از بين   .  آن استخدام رو به كاهش و دستمزد اندك است    

هزار شغل كاهش يافته و بيـش از        67 ميالدي، دستمزد  2002 تا  1990 هاي  خصوصي طي سال
بـر    2002 هـاي پـس از        هرچند در سـال   .  از اين مشاغل نصيب كارگران خارجي شده است   %  80 

هاي ايجاد شده افزوده شده است، اما از طرف ديگر تعداد كارگران خارجي نـيز بـشتر           ميزان شغل
بايد اشاره كرد كه طي چند سال اخير نيز تعداد مشاغل ايجاد شده نزديك بـه حـدود         .  شده است
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هزار شغل رسيده است، اما با گذشت هر سال بـر درصـد تعـداد كـارگران خـارجي افـزوده                100 
آن سـهم كـارگران     %    85 اين تعداد شـغل قريـب بـه         .  گردد  شود و فقر شيعيان نيز بيشتر مي  مي

منظور از كارگران خارجي نيز كارگران غيربحريني كه شـيعه هـم نيـستند،           31 خارجي بوده است؛
خليفه با اين كار خود، عالوه بر عدم دسترسي شـيعيان بـر      باشد و بايد عنوان كرد كه حكام آل مي

دهند؛ طبق اسناد معتبر قديمـي    مشاغل حساس، جمعيت شيعيان را نيز در اين كشور كاهش مي
بوده است كه با اقدامات صورت گرفتـه از سـوي حاكمـان             %  90 جمعيت شيعي بحرين در حدود 

در روستاهاي فقير كـه غالبـاًًًًًًًً جمعيـت آنهـا را           32 .رسيده است%  70 بحريني، اين تعداد به نزديك 
دهند، مشكالت اقتصادي و اجتماعي، مثل بيكاري و فقـر و حـتي مـشكالت            شيعيان تشكيل مي

اي   هـاي حاشـيه     اي كه روستاهاي فقيرنشين شيعه به خرابـه  بهداشتي رو به افزايش است، به گونه
هزينه نگهداري، خريد و اجاره ساختمان نيز       .  شوند  تبديل شده و ساكنان آن ناچار به ترك آن مي 

بنا به اظهارات يك نماينده بحريني، حكومت بـه مـدت           .  شدت باال رفته است هاي اخير به در سال
از سوي ديگر، اكثر شيعيان حـق سـكونت در       33 .سال از ثروت عمومي سوءاستفاده كرده است 26 

گـذاري كـشورهاي      كه بخش اعظـم سـرمايه       حالي  را ندارند، در  »  الرفاع«منطقه مسكوني و وسيع 
شـيعيان نـه    .  شود  خارجي در اين منطقه كه محل زندگي خاندان حاكم بر بحرين است، انجام مي  

 . توانند زميني را مالك شوند حق سكونت در اين منطقه را دارند و نه مي
به طوركلي نگاهي گذرا به وضعيت استخدام در بخش عمومي كه دولت بر آن سـيطره كامـل     

مناصب عالي و مشاغل حـساس مثـل        .  دهد كه شيعيان سهم چنداني در آن ندارند دارد نشان مي
بدون ترديـد همـه مـوارد گفتـه         .  نيروهاي مسلح و وزارت دفاع، تحت سيطره خانواده حاكم است   

باشـد و ايـن       شده دال بر عدم رضايت مردم از اقدامات حكومت در راستاي رفع محروميت آنها مي
 . رسد خشونت سياسي جمعي را در پي خواهد داشت نارضايتي هنگامي كه به اوج خود مي

 شيعيان و جايگاه سياسي آنها در كشور
ها و عدم رعايت آزادي افراد منجـر بـه بـروز        گرايانه حكومت هاي سركوب در نگاه گار سياست 

شـيعي،  %  70 بايد عنوان كرد كه بحرين با داشـتن اكثريـت     .  محروميت نسبي سياسي خواهد شد
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رغـم    امـا بـه   .  درميان كشورهاي عربي بيشترين درصد جمعيت شيعي را درخود جاي داده اسـت          
دهند، حضور كمرنگـي در كابينـه داشـته و            اينكه شيعيان اكثريت جمعيت بحرين را تشكيل مي      

لحاظ سياسي در حاشـيه       اي خود را به    آنها به شكل فزاينده.  تحت حاكميت اقليت سني قرار دارند
خليفـه از هرگونـه تحـرك سياسـي،           حكومـت آل  .  كننـد   لحاظ اجتماعي محروم احساس مي    و به

هـاي گذشـته، هرگـاه شـيعيان تـالش            طي سال .  كند  مشاركت و ايفاي نقش آنان جلوگيري مي      
آمـيز را بـشكنند،       آميز و دموكراتيك پوسته حكومتي تبعيـض    هاي مشروع، مسالمت اند از راه كرده

ميالدي مركز حقـوق بـشر بحـرين، از           2003 بر اساس گزارش سال    .  اند مورد سركوب قرار گرفته
منـصب عـالي درحـد وزيـر و          47 و از % 18 منصب؛ يعني  101 منصب عمومي و عالي، تنها  572 

هيـچ وجـه      شيعيان در اين نظـام بـه      .  به شيعيان تعلق دارد   %  21 منصب؛ يعني  10 مديركل فقط 
 34 .دار مناصب عالي حكومتي مثل وزارت دفاع، خارجه، دادگستري و كشور شوند توانند عهده نمي

كـار  :  وزارتخانه، فقط سه وزارتخانه غيرمهم دردست شيعيان است كه عبارتند از   20 از مجموع 
بيـش از صـد     )  خليفه  آل(اين درحالي است كه خانواده حاكم    .  و امور اجتماعي، بهداري و بازرگاني

منصب   24 ازجمله؛  .  منصب عالي حكومتي را به خود اختصاص داده است       572 منصب از مجموع 
 12 منـصب از      6 منـصب عـالي وزارت كـشور،          30 منـصب از     15 منصب در سطح وزارت،  47 از 

البتـه پـس از     .  منـصب عـالي در وزارت دفـاع         28 منصب از     7 منصب عالي وزارت دادگستري، و     
هـاي    در اعـتراض بـه محـدوديت      )  شـيعيان (ميالدي، اكثريت مردم بحرين      2002 انتخابات سال 

از پيامدهاي اين اعتراضات، اين بود كـه در انتخابـات پارلمانـي        .  سياسي، انتخابات را تحريم كردند
بـار    كرسي پارلمان بحرين را به خود اختصاص دادند و براي اولين     40 كرسي از 18 شيعيان  2006 

عنوان وزير امـور خارجـه        اي ديگر به    وزير و نماينده   در تاريخ بحرين، يك فرد شيعي معاون نخست
البته بايد عنوان كرد كـه، ايـن        35 .دولت انتخاب شد كه نگراني رهبران سني بحرين را تشديد كرد

خـاطر دفـع      اقدامات و روي خوش نشان دادن به شيعيان در بحرين همواره مقطعي بوده و تنها به   
تنها بـر مناصـب عمومـي و عالـي            نه)  2010 تا  (هاي اخير  طي سال.  اعتراضات صورت گرفته است

از مناصـب عمومـي     %  18 در ايـن مـدت      .  شيعيان افزوده نشده است، بلكه كاهش نيز يافته اسـت 
خليفه همچنـان تاكيـد       شيعيان كاسته شد و بر عدم دارا بودن آنها از مناصب عالي نيز از سوي آل



13
9

 

 

 

  1390، سال هجدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

شود و شيعيان همچنان از در اختيـار داشـتن مناصـب عـالي چـون وزارت دفـاع، خارجـه و                       مي
خصوص در طي چند سال اخير، بـر        بايد عنوان كرد كه در پي آن و به.  دادگستري محروم هستند

توان گفت كه شـيعيان در يـك فـضاي            شد و به جرات مي تعداد مناصب خانواده حاكم افزوده مي
بايد اشاره كـرد      36 .خليفه هستند   سياسي محدود قرار دارند كه از هر طرف تحت سلطه خانواده آل 

خليفه و اطرافيان آنهـا قـرار دارد، در       منصب در بحرين، در اختيار آل 200 كه در مجموع قريب به 
شود و اين تعداد در مقايـسه بـا          ها طي هر سال بر ميزان حضور خانواده حاكم افزوده مي وزارتخانه

 37 .منصب رسيده است 30 منصب بوده، به حدود  24 هاي قبل كه چيزي بيش از  سال
طبق قانون اساسي بحرين، فعاليت مطبوعاتي آزاد اعالم گرديده است، ولي آنچـه كـه مـسلم       

اي را در     حق انتشار روزنامـه يـا مجلـه         خليفه به طور رسمي يك از مخالفان حكومت آل است هيچ
ــ انگليـس و وزارت       داخل كشور ندارنـد و بيـشتر مطبوعـات در دسـت شـركت نفـت بحـرين                  

در مقابـل،   .  شـوند   از آنهـا بـه زبـان انگليـسي منتـشر مـي              رساني است كه نزديك به نيمي  اطالع
خليفه كوشيده است تا با حمايت از اقليت سني، نظر اين اقليت را بـراي سـركوب شـيعيان بـا            آل

 1344 و      1335 هـاي     خود همراه سازد، اگرچه اين حمايـت هميـشه مؤثـر نبـوده و در انقـالب               
 . هاي مختلفي از اهل سنت نيز در كنار شيعيان قرار گرفتند گروه
اند و با نزديك شدن ميزان همكـاري    در اين ميان، وهابيون نيز دست به تبليغات گسترده زده 
جمعيه االصـاله   «اند كه بتوانند يك انجمن سياسي را با نام     خليفه، آنقدر اقتدار يافته سعود و آل آل

البته با توجه به سكونت شيعيان در      .  هاي انتخاباتي شوند به ثبت رسانده و وارد فعاليت»  االسالميه
 38 .برخورد با آنان همواره با احتياط همراه بوده است     »  راس التنوره«خيز بحرين مانند  مناطق نفت

عنـوان    دهد كه نگاه تحقيرآميز به شيعيان و محـسوب كـردن آنـان بـه               همه اين عوامل نشان مي
شهروندان درجه دوم در بحرين و نيز عدم تناسب ميان مشاغل حكومتي اعطا شده به شـيعيان و         

هـاي    ميزان جمعيت آنها و نيز عدم پاسخگويي دولت در مقابـل پارلمـان و مـردم و عـدم آزادي                    
سياسي مشروع و در نهايت حكومت كردن بر مردم از طريق نظام ديكتاتورمĤبانه، جملگـي منجـر          
به محروميت نسبي سياسي در تمام اقشار مردم بحرين گرديده است كه نمود اين محروميـت در           

 . باشد ابراز نارضايتي از طريق خشونت جمعي مردم مي
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 اجتماعي مردم بحرينـ  هاي سياسي جنبش
دليـل    هاي ايجاد شده در بين مردم از سوي حاكمان بـه           بر طبق نظر تد رابرت گار، نارضايتي 

گيرد و سپس بعد از مـدتي تـداوم ايـن        هاي نادرست، ابتدا در ذهن افراد شكل مي اجراي سياست
صـورت رفتارهـاي      شـكل عيـني بـروز خواهـد كـرد كـه بـه               ها بـه    ها و تشديد نارضايتي     سياست
اجتماعـي   ــ  هـاي سياسـي     آميز مردم در قالب جنبـش       رفتارهاي خشونت .  باشد آميز مي خشونت

هـاي    باشد، بلكـه در دوره      ها در بحرين محدود به زمان حاضر نمي       گردد كه اين جنبش نمايان مي
بحريـن  .  ايم كه در ادامه بـه آنهـا اشـاره خـواهيم كـرد              ها بوده مختلف ما شاهد ظهور اين جنبش

هاي ديني و سياسـي       آيد كه از ديرباز تاكنون شاهد جنبش    شمار مي ازجمله كشورهاي اسالمي به
 . هاي مردمي بحرين، در طول زمان متفاوت بوده است بوده است؛ البته انگيزه و اهداف جنبش

ـ اجتماعي مردم بحرين، در حقيقـت از زمـاني آغـاز شـد كـه اسـتعمار               هاي سياسي جنبش
انگلـستان  .  سلطه كامل استعماري خود را بر اين سـرزمين برقـرار كـرد         1892 انگلستان رسماً در 

سـوي    قبالً قراردادهاي گوناگوني با حكام بحرين امضا كرده بود و هر بار آن سرزمين را يك گام به     
نخـستين سركـشي و قيـام عمومـي مـردم           .  سـاخت   تر مي  چيرگي كامل استعمار خويش نزديك

شـيخ عيـسي نخـستين حاكـم        .  بر ضد شيخ عيـسي بـن علـي رخ داد            1895 بحرين در مارس    
 39 .كرد خليفه در بحرين بود كه بدون هرگونه ارتباط با ايران بر آن سرزمين حكومت مي آل

در دوران بعد از جنگ جهـاني دوم، ايـن اعتـصابات و تظـاهرات نـسبتا محـدود، تبـديل بـه                        
دانست سست شـدن كنـترلش بـر       انگلستان كه مي.  اي در بحرين شد هاي عمومي گسترده جنبش

فـارس خواهـد بـود، تـصميم گرفـت بـا              اش بر سراسـر خليـج       بحرين برابر با از دست رفتن سلطه     
در ايـن راه بـود كـه عوامـل انگلـستان            .  هاي مـردم بحـرين را سـركوب كنـد           هايي، جنبش   حربه

اي جدي بـود    تا اندازه1953 اين برخوردها در . برخوردهاي شيعه و سني را در بحرين تشويق كردند
 40 .رفت خواهي بحرين به نيروهاي مذهبي و جنگ داخلي مي آزادي  كه بيم تبديل شدن مبارزات

هـاي    ؛ يعني تا قبل از استقالل بحرين، انگيزه جنبـش       1970 از اوايل قرن بيستم تا اوايل دهه 
تالش براي اسـتقالل بحـرين؛ و تـالش بـراي رفـع             :  ـ اجتماعي مردم بحرين دو چيز بود      سياسي

بـا اسـتقالل بحـرين در سـال         .  هاي سياسي و اجتمـاعي      استبداد داخلي، كسب امتيازات و آزادي
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. طلبانه فروكش كرد    هاي استقالل   ميالدي انگيزه نخست خود به خود منتفي شد و جنبش  1971 
هـاي    از آن زمان به بعد، دو عامل سبب بروز ناآرامي در اين كشور و در نتيجـه، تـشكيل جنبـش            

 :سياسي و اجتماعي شد
خصوص با پيروزي انقـالب اسـالمي ايـران در سـال              هاي اسالمي كه به     پرداختن به ارزش .  1 
 ميالدي به اوج خود رسيد؛ و  1979 
ميـالدي اوج   1994 سال  )  انتفاضه(ويژه پس از حركت مردمي   هاي دموكراتيك كه به ارزش.  2 
هـاي    اخـير بحـرين، گـرايش         هـاي جنبـش     توان گفت كه يكي از انگيزه    به ديگر بيان، مي.  گرفت

ميـالدي    1960 حركت اسالمي مردم بحرين كه تقريبا از دهـه          .  اسالمي و دموكراتيك بوده است 
نخستين حركـت   .  ميالدي به اوج فعاليت خود رسيد       1980 و  1970 هاي   شروع شده بود، در دهه

ميـالدي شـكل     1960 بحرين بود كه در اواسط دهه »  جمعية التوعية االسالمية«اسالمي بحرين 
با پيروزي انقالب اسالمي ايران دو حركت ديگر كـه داراي صـبغه اسـالمي بودنـد؛ يعنـي              .  گرفت

هـاي خـود را       ، فعاليـت  »جبهة االسالمية لتحرير البحرين   «و »  حركت احرار البحرين االسالميه«
عنوان يك حكومت طـاغوتي و برقـراري          خليفه، به  گسترش دادند و خواهان سرنگوني حكومت آل

حساب   ها اگرچه همواره تهديدي براي حكومت بحرين به        اين جنبش.  يك حكومت اسالمي شدند
در چندين سال گذشته، دولت بحريـن         41 .اند اقدام مؤثري انجام دهند   آمدند، اما عمال نتوانسته مي

يك سياست جديد در اين كشور رواج داده است كه با كشاندن جمعيت غيربومي و غيرشيعي بـه        
باشد كه با ورود اتبـاع از كـشورهاي اردن،            اين كشور، در حال تغيير بافت جمعيتي اين كشور مي  

فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاك اين كشور، بافت جمعيـتي ايـن كـشور شـكل          
اي به خود گرفته است، اگرچه حتي با اين سياست هنوز هم شيعيان حـداكثر جمعيـت ايـن            تازه

 42 .دهند كشور را تشكيل مي
هاي اسالمي مردم بحرين بايد يادآورشد، آن است كـه      ها و حركت اي كه راجع به جنبش نكته

هـا را شـيعي محـض دانـست،           ها و حركت   با وجود اكثريت شيعي مردم بحرين، نبايد اين جنبش
سو نسبت بـه فقـدان        ها از يك    اين گروه .  هاي سني نيز در اين حركت نقش دارند چون ديگر گروه

. هاي اسالمي نگراننـد     دموكراسي و نيز فساد اداري و از سوي ديگر، نسبت به از دست رفتن ارزش   
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افتد و بيـشتر      نشين اتفاق مي توان اين امر را انكار كرد كه بيشتر حوادث در مناطق شيعه البته نمي
ها شيعيان هستند، اما دليلش اين است كـه سـاكنان ايـن مناطـق          كنندگان در راهپيمايي شركت

بيشتر تحت ستم هستند و دولت هم اين مناطق را بيشتر تحت فشار قـرار داده اسـت تـا بتوانـد              
، آن هم با دخالت و حمايت ايران، سـركوب         )گرا شيعه(عنوان يك حركت طائفي حركت مردم را به

دليل اينكـه از مـشروعيت مردمـي برخـوردار نيـست، قـصد دارد                  نظام سياسي بحرين به     43 .كند
مشروعيت خود را خارج از مرزهايش كسب كند و سعي دارد اين مشروعيت را چه با ايجاد اتحـاد         

در عيـن حـال، بايـد         44 .المللي و چه از طريق ايجاد حزب، كسب كنـد         هاي بين و ائتالف با قدرت
هـايي در راس قـرار        اشاره كرد كه كشورهاي غربي سعي دارند در سطح منطقه خاورميانـه دولـت   

دست گرفتن قدرت از سـوي       بدون ترديد به.  هاي آنها باشند گيرند كه همگون و همگام با سياست
ها خواهد شد و علت اين امـر را هـم بايـد در دو مـساله            شيعيان منجر به تعارض بين آنها و غربي

 :جستجو كرد
ناپـذيري      هاي خاص تشيع همچون استكبارستيزي و سـازش        نخست اينكه، با توجه به ويژگي

در برابر ظلم، قدرت گرفتن شيعيان منجر به تعارض اساسي بيـن منـافع ايـن دو خواهـد شـد و                  
هاي فعلي در سطح منطقه كه همسو با منافعشان هستند، مايل نيـستند            ها با حمايت دولت غربي

وقوع بپيوندد و همواره در پي سركوب شـيعيان       كمترين ميزان تحرك سياسي از سوي شيعيان به
هستند؛ مساله بعدي اينكه، قدرت گرفتن روزافزون جمهوري اسالمي ايران در منطقه و پشت سر        

هـا و     هاي ترقي، غربـي     گذاشتن موانع متعدد داخلي و خارجي توسط مردم ايران و رسيدن به قله      
حكام عرب منطقه را نگران كرده است كه مبادا در صورت قدرت گرفتن شـيعيان در كـشورهاي               
عربي، خواست و نگرش سياسي مردم آنها نيز رنگ و بوي اسالمي پيـدا كنـد و از هميـن رو، در                   

 45 .تالش هستند تا به هر نحو ممكن با آن برخورد كنند

 ارزيابي نظريه محروميت نسبي در بحرين

مثابـه    دهنده اين نكته از نظريه محروميت گار بود كه عوامـل يـاد شـده بـه          مطالب فوق نشان
آمـد    حساب مي   خصوص شيعيان به    گيري محروميت نسبي در ذهنيت مردم بحرين به  عامل شكل
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و در ادامه، به بخش دوم نظريه گار مبني بر اينكه محرويت ايجاد شـده در اذهـان مـردم چگونـه             
شود و تحت تاثير متغيرهاي اجتمـاعي بـه صـورت خـشونت سياسـي جمعـي نمايـان                هويدا مي

 . گردد، اشاره خواهيم كرد مي
تـوان    خليفـه را مـي      آمـيز خانـدان آل      هـاي تبعيـض     شكاف فزاينده دولت و جامعه و سياست  

اين شكاف  .  ترين عوامل بروز تحوالت و اعتراضات سياسي كنوني مردم بحرين محسوب كرد       اصلي
. ـ امنيتي داخلي و خارجي باعث تقويت آن شده اسـت          اي تاريخي دارد و متغيرهاي سياسي ريشه

اكثر مردم بحرين شيعي و داراي پيونـدهاي مـذهبي و فرهنگـي بـا ايـران هـستند و حـتي در                         
شد، اما در حال حاضر خاندان حاكـم     هاي گذشته اين جزيره از سوي حاكمان ايراني اداره مي سده

جزيره عربستان به بحرين مهاجرت نمـوده و قـدرت را در        بر اين كشور سني مذهب بوده و از شبه
 . اند دست گرفته اين كشور به

با انعقاد پيماني با انگلستان، اداره گمركات، تجارت و امنيت داخلي و        1820 خليفه در سال  آل
، بـا امـضاي     1880 الحمايگي بحرين در سـال        خارجي خود را به ماموران اين كشور سپرد و تحت    

الحمايه بودن بحـرين را      ، تحت1919 انگلستان در سال .  پيماني با انگلستان مورد تاكيد قرار گرفت
صورت رسمي اعالم كرد و از آن پس بحرين تحـت سرپرسـتي يـك مستـشار انگليـسي اداره                       به
خليفه بر بحرين و كنترل اقتصاد و امور سياسي اين كشور با حمايت انگلـستان،            تسلط آل.  شد مي

خليفـه بـر      تـا ايـن زمـان، حاكميـت آل        .  تداوم داشت   1971 تا زمان استقالل اين كشور در سال  
تدريـج    بحرين با حمايت انگلستان و بدون مشروعيت مردمي تداوم يافت، اما بعد از اسـتقالل، بـه            

  46 .خليفه بر عهده گرفته است آمريكا نقش اصلي را در ادامه بقاي رژيم سياسي آل
خليفه براي ايجاد اصـالحات سياسـي و          هاي مقطعي و سطحي خاندان آل رغم برخي تالش به

هـا و شـيوه كـشورداري ايـن           اجتماعي كه در مجموع نتيجه عملي خاصي نداشته است، سياست    
خاندان باعث افزايش و تشديد شكاف بين دولت و جامعة مبتني بر اكثريـت شـيعي ايـن كـشور                

اين مساله باعث نارضايتي دايمي و كاهش مشروعيت رژيم سياسي و بروز عيـني ايـن         .  شده است
رو اعتراضـات     از ايـن  .  هاي سياسي معارض شده اسـت       نارضايتي به صورت اعتراضات مردم و گروه

خليفـه را مـورد       كنوني هرچند اعتراضاتي وسيع و فراگير، اساسي و جـدي اسـت و حاكميـت آل       
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 . اي كامال جديد و بدون ريشه و زمينه نيست چالشي اساسي قرار داده است، اما پديده
خليفه براي كسب مشروعيت سعي كرد بـه        ، خاندان آل1971 بعد از استقالل بحرين در سال 

تـدوين قـانون اساسـي و برگـزاري انتخابـات           .  اقدامات و اصالحات قانوني و سياسي دسـت بزنـد      
خليفه و مشاركت نسبي مردم       ، براي قانوني ساختن حاكميت آل 1970 پارلماني در نيمه اول دهه 

در سـال   »  قـانون امنيـت دولـتي     «در حكومت در اين راستا بود، اما با مخالفت پارلمان با تصويب 
طبق قانون امنيت دولتي، هرگونـه اقـدام يـا         .  ، امير بحرين پارلمان اين كشور را منحل كرد1975 
شد و حكومت اجـازه       گيري عليه دولت، مخالفت با امنيت داخلي يا خارجي كشور تلقي مي    موضع

و   1980 هـاي   در دهـه  .  سرعت بازداشت و بـدون محاكمـه زنـداني كنـد            داشت افراد مظنون را به 
هـا و     آمـيز آن بـه تـشديد مخالفـت          هاي تبعيـض    ، نارضايتي عمومي از حكومت و سياست 1990 

  47 .بار بين نيروهاي امنيتي و فعاالن سياسي انجاميد برخوردهاي طوالني و خشونت
عيـسي، پادشـاه        سلمان و به قدرت رسيدن فرزند وي حمد بـن         با درگذشت شيخ عيسي بن

شـيخ  .  هاي جديدي را براي افزايش مـشروعيت آغـاز كـرد      خليفه تالش كنوني بحرين، خاندان آل
پرسي در خصوص منشور ملي و تصويب آن، ضـمن تغييـر        ، با برگزاري همه2001 حمد در فوريه 

نام اميرنشين بحرين به پادشاهي، حيات پارلماني را از طريق دو مجلس شـورا و نيـابتي بـه ايـن                  
در اين منشور، مجلس شورا را هيئت حاكمه و مجلس نيابتي را مـردم از طريـق               .  كشور بازگرداند

، امير سابق بحرين در     1975 هرچند بعد از انحالل پارلمان در سال  .  كنند انتخابات آزاد انتخاب مي
، با باال گرفتن مطالبات مردمي ناچار شده بود با تشكيل مجلس شورا كـه نماينـدگان         1992 سال 

 48 .كرد، يك گام از شرايط بدون پارلمان فاصله بگيرد آن را خود تعيين مي
هاي مهم شيعي ماننـد وفـاق         ، اغلب گروه  2002 بايد اشاره كرد كه در انتخابات پارلماني سال  

عنـوان    اسالمي به علت برخي مالحظات قانون اساسي، در آن شركت نكردند، امـا ايـن حـزب بـه          
، مـشاركت كـرد و توانـست        2010 و    2006 هـاي     نماينده اصلي شيعيان بحرين در انتخابات سال 

البتـه برخـي      49 .دسـت آورد    كرسي پارلمان بحرين را بـه    40 كرسي از مجموع  18 و  17 ترتيب  به
ها در مناطق شـيعي       هاي جدي در توزيع كرسي   دليل تبعيض هاي شيعي به ديگر از احزاب و گروه

بـا وجـود مـشاركت      .  هاي انتخاباتي شركت نكردند و سني و مالحظات قانوني و سياسي، در رقابت
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هـا، همـواره ايـن احـساس در شـيعيان             احزاب شيعي در انتخابات پارلماني و كسب برخي كرسي
بحرين وجود دارد كه آنها از شركت جدي و تاثيرگذار در ساختار قدرت محروم هـستند و توزيـع           

اي اسـت كـه شـيعيان در شـرايط            گونـه   هاي پارلماني در مناطق شيعي و سني بحرين بـه  كرسي
كرسي پارلمـان و اكثريـت را در ايـن           40 كرسي از مجموع  18 توانند بيش از  گاه نمي كنوني هيچ

تر اينكه، اين مجلس، قدرت سياسي انـدكي دارد و مجلـس       مجلس از آن خود كنند، اما نكته مهم
شوند، قدرت اصلي پارلماني را داشـته كـه           شورا كه تمامي اعضاي آن از سوي پادشاه منصوب مي    

عـدالتي و محروميـت       احساس تبعيـض، بـي    .  كند  نوعي در مقابل مجلس نيابتي توازن ايجاد مي به
اكثريت شيعي بحرين به عدم مشاركت واقعـي در قـدرت سياسـي از طريـق انتخابـات محـدود                     

هـاي مختلـف اداري، اجرايـي، اقتـصادي و اجتمـاعي نـيز بـا                  شود، بلكه اين گروه در عرصـه  نمي
اند و اين امر تداوم نارضايتي و اعتراضات شيعيان بحرين          خليفه مواجه آميز آل هاي تبعيض سياست

 . را در پي داشته است
بايد اشاره كرد كه ورود مهاجرين خارجي و اعطاي تابعيت بحريني به آنها در قالـب سياسـت            

گـيرد كـه خـود يكـي از عوامـل مهـم               ها صورت مي    تغيير تركيب جمعيتي بحرين، به نفع سني   
با اقـدامات عامدانـه خانـدان حـاكم بـر           .  شود  نارضايتي و اعتراض شيعيان اين كشور محسوب مي

تـرين كـشور      بحرين، روند مهاجرت به اين كـشور بـه نـسبت وسـعت و جمعيـت آن، پرشـتاب                   
در دو سال گذشته با ورود اتباع كشورهايي مانند اردن، فلـسطين، لبنـان،     .  مهاجرپذير جهان است

اي كه نسبت بـه    اي به خود گرفته؛ به گونه عربستان سعودي و مصر به خاك اين كشور، شكل تازه
دولت بحـرين در جهـت افـزايش فـشار بـر            .  درصد رشد داشته است     10 سال گذشته بيش از     5 

كـرده بحريـني،      شيعيان، با ناديده گـرفتن ايجـاد اشـتغال بـراي جوانـان متخـصص و تحـصيل                  
كند و براي ايجاد انگـيزه جهـت ورود ايـن اتبـاع               متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي  

 50 .كند غيربحريني به اين كشور، به واگذاري امكانات و حتي تابعيت به آنها اقدام مي
هـاي    دهد، شكاف دولت و جامعـه در بحـرين در طـول دهـه           ها و موارد فوق نشان مي بررسي

خليفـه بـسيار تـشديد شـده و برخـي             آمـيز خانـدان آل      هاي تبعيض   گذشته با توجه به سياست    
درنتيجه، .  اصالحات ظاهري نتوانسته به تعديل چالش مشروعيت رژيم سياسي بحرين منجر شود       
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ها و اعتراضات مردمي ضدحكومتي در كشورهايي مانند تونس و مصر، مـردم شـيعي                با وقوع قيام
 . خليفه را آغاز كردند بحرين نيز مرحله جديد و وسيعي از اعتراضات خود عليه خاندان آل
گيرد و بايـد عنـوان كـرد كـه            طبق نظر گار، احساس محروميت ابتدا در ذهن افراد شكل مي  

هايـشان از سـوي       خصوص شيعيان بحرين، با توجه به ناديده گرفته شدن خواسته       مردم بحرين به
رسند، منجر    دانند اما بدان نمي     نظام حاكم و مواردي كه مردم خود را مستحق دستيابي به آن مي   

عنوان مثال، شـيعيان در بحـرين بـا وجـود دارا بـودن                گردد؛ به به احساس محروميت در آنان مي
هـاي آنـان در       اكثريت جمعيت اين كشور سهم كمي در مشاغل دولتي دارند و حتي تعداد كرسي

خصوص شـيعيان كـه بـه مـرور           توقعات ارزشي مردم بحرين به    .  باشد  مجلس كمتر از سايرين مي
يابـد و همـواره توقعـات ناديـده           شود، از سوي نظام حاكم پاسخ درستي نمـي        زمان بيشتر نيز مي

هاي ناشـي از ناديـده      شود و لذا در اينجاست كه بايد گفت، طبق نظر گار اين محروميت گرفته مي
صـورت خـشونت سياسـي جمعـي نـشان            گرفتن متغيرها و نيازهاي اجتماعي مردم، خـود را بـه     

با توجه به عوامل گفته شده، بايد عنوان كرد كه نارضايتي و در پي آن خشونت، هنگامـي   .  دهد مي
تـدريج داراي مفاسـد و        شود كه نظام سياسي، حقوقي و يـا نظـام اقتـصادي حـاكم، بـه                  آغاز مي 

ها و ضررهايي كه متوجه همـه يـا اكـثر مـردم           ها، دردها و رنج هايي شود كه محدوديت ناهنجاري
 . شود هايي باشد كه عايد آنان مي ها و نفع ها و خوشي گردد، بيشتر از لذت مي

توانـد منـشا      اي معين از عموميـت و سـيطره برسـد، مـي           احساس غبن و خسران اگر به درجه
باشد و مردم را به انديشه برانـدازي        »  توازن«يا » تعادل«نارضايتي و خروج جامعه از وضع و حالت 

نظام حاكم و بر سركار آوردن نظامي ديگر فرو برد؛ خواه نظام حاكم از سر علـم و عمـد، مـصالح و                 
سبب جهل و بدون سوءنيت زمينه ضايع شدن حقـوق         منافع عمومي را لگدمال كرده باشد و چه به

صورت اجمالي به عواملي كه منجر به ايجاد فـضاي            در اينجا بد نيست به.  مردم را فراهم آورده باشد
بـدون ترديـد ايـن      .  خصوص شيعيان شده است اشـاره نمـاييم    محروميت در اذهان مردم بحرين به

 . اند موارد عوامل مهمي هستندكه منشا نارضايتي و خشونت در جامعه بحرين گرديده
ترين عوامل بروز نارضايتي است؛ زيرا فهـم و شـناخت آن              فقر يكي از مهم  : احساس فقر. الف

گونه استعداد و معلوماتي نيست و زن و مرد، كوچك و بزرگ، عالم و عـامي آن را بـه          نيازمند هيچ
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رو،   از ايـن  .  برانگيزندگي اين عامل نيز بـسيار قـوي اسـت         .  برند  يكسان درمي يابند و از آن رنج مي
ها و كمبودهاي اقتصادي بيش و پيش از هر نابساماني و كمبود ديگـري زنـگ خطـر را             نابساماني

با توجه به عوامل گفته شده در بحرين، شـاهد آن هـستيم        51 .آورند براي نظام حاكم به صدا درمي
تنها شيعيان بلكه بسياري از مردم با توجه به ناديده گرفتن حاكمان بحرين به حقوق مـردم            كه نه

تبـع آن     و عدم رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم، درصد بسيار بااليي از مردم بيكار هستند و به      
آيـد كـه      انجامد و در پي آن معضالت و مشكالت متعددي براي مردم پديد مي         بيكاري به فقر مي

 . گذارد آميز براي گرفتن حق خود نمي اي جز بروز رفتارهاي خشونت برايشان چاره
ممكن است همه يا اكثر جامعه از تنعم و رفاه كافي برخوردار باشـند، ولـي            : احساس ظلم. ب

احساس كنند كه از سوي دستگاه حاكمه يا كساني كه مورد حمايت آن دستگاهند، مورد ظلـم و        
اي كـه از      اند، به گونه تعدي قرار گرفته و از بسياري از حقوق مادي يا معنوي خويش محروم گشته

رساند و يا اينكه حرمت و        ميان رفتن آن ستمگران و متجاوزان، آنان را به تنعم و رفاه بيشتري مي    
توان با اين جمله گـار تطبيـق داد كـه هـر قـدر                 مورد ياد شده را مي .  كند كرامتشان را تامين مي

كـه    هاي ارزشي مردم افزايش يابد، سطح توقعات ارزشي آنان نيز بيشتر خواهد شد؛ زمـاني         توانايي
هاي خود در سطوح مختلـف ازجملـه افـزايش مـيزان سـواد و يـا در                     مردم بحرين ميزان توانايي  

اند، به همان ميزان انتظار دارند نظام حاكـم           باال برده. . .  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  زمينه
حق آنان را مورد توجه قرار داده و آن توقعات را برآورده سازد، اما در سطح حاكمـان       نيز توقعات به

شود، بلكه مـورد سـركوب        تنها به اين توقعات رسيدگي نمي       بحرين، مردم شاهد آن هستند كه نه
هـاي    گيرد و اين نوع برخورد نظام حاكم با مردم و همگام نبـودن بـا مـردم در زمينـه           نيز قرار مي

شود كه مردم نظام حاكم را نظامي زورگو و مستبد معرفي كنند كه آنهـا          مختلف منجر به اين مي
شود كه ذهنيـت منفـي و      اين مساله منجر به اين مي. را مورد ظلم و تعدي خويش قرار داده است

ناخوشايندي در بين مردم از حاكمان شكل بگيرد و به مرور زمان، بـر مـيزان ايـن ناخوشـايندي                
افزوده شود و منجر به نارضايتي شديد عمومي گردد و در نهايت، شـاهد بـروز خـشونت سياسـي           

 . جمعي از سوي مردم باشيم
ممكن است عمـوم افـراد      :  احساس از دست دادن حيثيت جهاني و وابستگي به بيگانگان. ج
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يك جامعه احساس كنند كه در ميان ساير اقـوام و ملـل از وجهـه و آبـروي چنـداني برخـوردار                    
گيرد كه اسـتقالل و آزادي        شود و يا قوت مي   ويژه در نزد مردمي يافت مي اين احساس به.  نيستند

سياسي خود را كم و بيش از كف داده باشند و پنهان يا آشكار، تحت استعمار قوم يا ملت ديگـري  
بخـشي هـم داشـته        چنين مردمي حتي اگر وضع معيشتي و اقتصادي رضـايت   .  قرار گرفته باشند

كـشي    ها يا قشرهاي جامعه خود نيز مورد اسـتثمار و بهـره          باشند و از طرف بعضي از افراد يا گروه
پـا خيزنـد و       حرمتي و هتك شخصيت واقعي نشده باشند، بعيد نيست كه بـه    اقتصادي يا مورد بي

. المللي بازيابنـد    نظام حاكم را ساقط سازند، تا به اين وسيله، قدرت و عظمت خود را در سطح بين       
خـصوص    هـاي مـردم بـه       بدون ترديد اقدامات نادرست حاكمان بحريني براي مقابله بـا خواسـته            

و وابستگي شـديد بـه      )  توجه بيشتر به وضع اقتصادي و داشتن نماينده بيشتر در مجلس  (شيعيان
مردم بحرين با درك اين مطلب كه هر روز كـه از   .  بيگانگان، منجر به نارضايتي مردم گرديده است

هاي مختلف بـه غـرب و آمريكـا بيـشتر             گذرد بر وابستگي كشور در زمينه خليفه مي عمر نظام آل
شـود، بـه نوعـي ايـن          شود و به همان ميزان بر ناديده گرفتن استعدادهاي بومي نيز افزوده مي  مي

 . شود وابستگي و عدم رفتار مناسب با مردم باعث لطمه زدن به آبروي كشور مي

 گيري  نتيجه

اش دارد، آن را از ديگـر كـشورهاي عربـي متمايـز                هايي كه بحرين با تمـام كوچكـي         ويژگي
كننـد، وجـود      درصدي شيعه كه اقليتي سـني بـر آنهـا حكومـت مـي              70 وجود اكثريت .  كند  مي

خواهي و عدم رعايـت حقـوق مـسلم ايـن جمعيـت            هاي دوگانه غرب در برابر دموكراسي سياست
درصدي كه بسياري از رهبران آنها در زندان و يا تبعيد و تحت تعقيب هستند، وجـود پايگـاه           70 

پنجم دريايي آمريكا در بحرين و سايه سنگين عربستان سعودي بر بحرين كـه منتظـر اسـت در                
فارس و خاورميانه را بيش از پيـش مهـم            اولين فرصت آن را ببلعد، همه و همه اين نقطه از خليج  

در يك كالبدشكافي از داليل و عوامل به وجود آورنده اعتراضات مردمـي در بحريـن               .  كرده است
كه قانون اساسي جديد بحرين به تصويب رسيد، شيخ حمد بـن خليفـه      2002 بايد گفت، از سال 

زعم خود دموكراسي و حقوق مدني را بـه مـردم بحريـن               عنوان حاكم اين جزاير بر آن بود تا به    به
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هـاي حقيقـي      اعطا كند، اما رفتار حكام بحرين مانع از رسيدن اكثريت مطلق مـردم بـه خواسـته         
پارلماني در بحرين شكل گرفت كه بر اساس انتخابات نمايندگان مردم انتخـاب شـده و         .  شد خود

درصـد جمعيـت     70 بود، شيعيان كه    2009 يافتند، اما در بهترين حالت كه در سال  به آن راه مي
نماينده ديگـر از آن اقليـت         22 نفره بحرين كردند و     40 نماينده راهي پارلمان  18 را داشتند تنها 

 . درصدي بود 30 
در بعد ديگر، حكام بحرين در تالش براي برهم زدن توازن جمعيتي در طول دو دهه گذشته،        
اقدام به دادن حق شهروندي به مهـاجراني از كـشورهايي چـون پاكـستان و بنگـالدش و ديگـر                      

با ورود اين افراد و استخدام گـسترده آنهـا در دوايـر دولـتي و نيروهـاي                   .  كشورهاي عربي كردند  
كردنـد،    ها در آن حضور داشته و فعاليت مـي       امنيتي و نظامي، شهروندان اصلي اين كشور كه قرن

در بحـث قـدرت و      .  اي شدند   اي بيكار شده و دچار مشكالت معيشتي گسترده       به صورت گسترده
تشكيل دولت نيز، مقامات مهم و عاليه بحرين در دست خانواده حاكم بوده و هست و از شـيعيان          

از اين رو، نـه حاكميـت       .  دهند، در ساختار قدرت خبري نيست  كه اكثريت جمعيت را تشكيل مي
هاي خود را به دولـت منتقـل كننـد و             توانند خواسته  دل خوشي از شيعيان دارد و نه شيعيان مي

 . شود ازاين رو شكاف در بحرين روز به روز بيشتر و بيشتر مي
شدت مخالف كرده است، به فـساد گـسترده     خليفه به مورد مهم ديگر كه مردم را با خاندان آل

انتشار اخبار و اسنادي از فساد گسترده توسط خاندان حاكم كه       .  گردد در دولت و حاكميت باز مي
توسط احزاب مخالف برمال شده است، عامل ديگري در گسترش روزافزون مخالفت با رژيم حاكـم     

اما نكته بسيار مهمي كه در اين ميان وجود دارد، ترس و واهمه شديد آمريكـا و           .  در بحرين است
خوبـي    ايـن كـشورها بـه     .  خليفه اسـت    خصوص عربستان از سقوط خاندان آل     كشورهاي عربي، به

دانند در صورتي كه حكومتي دموكراتيك در بحرين شكل بگيرد، اين كشور با اكثريـت شـيعه        مي
عنوان چهارمين كشور شيعه پس از ايران، جمهوري آذربايجان و عراق شناخته خواهد شد          خود به

 .گري را تشديد خواهد كرد و موج شيعي
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