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@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

مقدمه

1۴ فوریه 2۰1۷ ششمین سال انقالب مردم بحرین خاتمه 
شد.  خواهد  سال  هفتمین  وارد  انقالب  این  و  می یابد 
گذشته، حکومت آل خلیفه در برخورد با  طی شش سال 
انقالبیون بحرینی از راهبرد امنیتی به اشکال مختلفی بهره 
گرفته است. راهبرد امنیتی آل خلیفه شامل زخمی و شهید 
کردن از طریق یورش به تظاهرات، بازداشت و شکنجه 
کارمندان،  اخراج  اضطراری،  وضعیت  اعالم  معترضان، 
کز بهداشتی و اخراج پزشکان و پرستاران،  حمله به مرا
حمله به منازل مردم، لغو تابعیت، محاکمه غیرنظامیان 
در دادگاه های نظامی، اخراج دانش آموزان و دانشجویان 
و  مردم  دینی  اعتقادات  به  اهانت  تحصیل،  محل  از 
همچنین کنترل رسانه ها و برخورد با فعاالن اینترنتی بود؛ 
اما در نخستین روزهای ژانویه 2۰1۷، رژیم آل خلیفه برای 
نخستین بار از خشن ترین راهبرد امنیتی یعنی »اعدام« 

برای برخورد با انقالبیون بحرینی بهره گرفته است. 

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g
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فهر ســــتبازگشت به

نوشتار پیِش رو، به سوال هایی شامل چرایی اعدام سه 
شهروند بحرینی، چگونگی واکنش جریان های انقالبی و 

همچنین پیامدهای این مسئله پاسخ می دهد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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فهر ســــتبازگشت به

چرایی اعدام سه شهروند بحرینی توسط آل خلیفه

درباره علت اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل 
خلیفه می توان به سه دلیل اشاره کرد:

نخستین دلیل، اتهام غیرواقعی به این افراد توسط رژیم 
آل خلیفه است. حکومت آل خلیفه مدعی شد که این افراد 
در »عملیات تروریستی« مارس 2۰1۴ که به کشته شدن 1۰ 
افسر امنیتی بحرینی و یک افسر اماراتی منجر شد، دست 
داشتند اما حکومت آل خلیفه هیچ سند محکمه پسندی 
در این خصوص ارائه نکرد. یکی از ویژگی های نظام های 
اختیار  در  که  عربی  نظام های  به خصوص  دیکتاتوری 
که برای مخالفین خود »جرم  »آل ها« قرار دارد، این است 
که نظام قضایی نیز در این  جعل« می کنند و از آنجایی 
کاملی به  کشورها فاقد هرگونه استقالل است و وابستگی 
خاندان حاکم دارد، جعل جرم می تواند سبب محکومیت 
شهروندان و فعاالن سیاسی شود که این اتفاق در خصوص 
که شیخ عیسی  سه شهروند بحرینی رخ داد؛ همان گونه 
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قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین نیز بدون ارائه هیچ 
سندی به »پول شویی« متهم شد.]1[

خارجی  ریشه  دارای  بحرین،  در  اعدام ها  دوم  دلیل 
که حکومت امارات متحده  است. این دیدگاه وجود دارد 
مارس  در  افسرانش  از  یکی  شدن  کشته  دلیل  به  عربی 
2۰1۴، دولت بحرین را برای اعدام این سه شهروند بحرینی 
تحت فشار گذاشته است. با توجه به پیوند امنیتی که میان 
آل نهیان و آل خلیفه در امارات و بحرین وجود دارد و نمونه 
آن نیز حضور افسران اماراتی در بحرین در قالب طرح سپر 
که امارات حکومت آل خلیفه را  جزیره است، این دیدگاه 
برای اجرای حکم اعدام تحت فشار گذاشته است، می تواند 
ادعای درستی باشد. در عین حال، علی رغم همسویی های 
سیاسی و امنیتی که میان امارات و عربستان طی سال های 
اخیر مشاهده شد، امارات در تالش است نفوذ خود را در 
برخی کشورها از جمله در یمن و بحرین به آل سعود نشان 

دهد.
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فهر ســــتبازگشت به

اقدام  وجود  با  عربستان  و  امارات  دلیل  همین  به 
هماهنگ علیه یمن، با همدیگر دچار اختالف می شوند 
که نمونه مشهود آن برکناری »خالد بحاح«، نخست وزیر 
دولت مستعفی یمن در آوریل 2۰16 با دخالت عربستان 
سعودی است؛ در حالی که »خالد بحاح« بر خالف »عبدربه 
منصورهادی« به امارات متحده عربی نزدیک بود.]2[ این 
کشورهای عربی و  نگاه زیرپوستی امارات به تحوالت در 
نوع همسویی آن با عربستان سعودی نیز سبب می شود که 
با توجه به اهمیتی که بحرین برای آل سعود دارد، موضوع 
اعمال فشار امارات بر آل خلیفه، موضوعی پذیرفتنی باشد.

اعدام سه  در  آل خلیفه  واقعی  که هدف  دلیل سوم 
هدف  با  اعدام  می شود،  محسوب  نیز  بحرینی  شهروند 
ایجاد دور جدید رعب و وحشت علیه مردم بحرین است. 
قالب  در  بحرین  حکومت  که  شیوه هایی  از  هیچکدام 
راهبرد امنیتی علیه انقالبیون بحرین به کار گرفته، منجر به 
توقف یا حتی کاهش اعتراض های شهروندان علیه رژیم 
آل خلیفه نشده است؛ بنابراین، رژیم آل خلیفه با اعدام سه 
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شهروند بحرینی درصدد بهره گیری از یکی از خشن ترین 
شیوه ها یعنی »اعدام سیاسی« برای ایجاد فضای رعب 
و وحشت در جامعه بحرین بر آمده است. آنچه به رژیم 
بحرین جسارت الزم برای اجرای »اعدام سیاسی« را داده، 
این است که افکار عمومی در منطقه غرب آسیا و در نظام 
جهانی بر تحوالت بحرین به مراتب کمتر از تحوالت سوریه، 

عراق و حتی یمن و لیبی متمرکز است.

)مشارکت  نخست  دلیل  رد  با  نوشتار،  این  نگارنده 
شهروندان اعدام شده در عملیات تروریستی سال 2۰1۴( 
که علت اصلی اعدام این سه شهروند  بر این باور است 
بحرینی، ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه بحرینی 
است و فشار امارات متحده عربی نیز آل خلیفه را در اجرایی 

کردن این حکم، ترغیب کرده است.
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فهر ســــتبازگشت به

کنش بازیگران مخالف آل خلیفه به اعدام ها  وا

اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل خلیفه با 
واکنش های متفاوت جریان های سه گانه ائتالف جوانان 
الوفاق  جمعیت  رهبری  به  شش گانه  ائتالف  فوریه،   1۴
اسالمی و ائتالف سه گانه و همچنین برخی جریان های 
سیاسی دیگر بحرینی مواجه شد. در حالی که الوفاء اسالمی 
که یکی از جریان های عضو ائتالف سه گانه و همچنین 
برخی جریان های سیاسی دیگر از جمله »سرایا المختار« 
شیعه  جوان  سه  اعدام  به  واکنش  در  االشتر«  »سرایا  و 
بحرینی خواستار قیام مسلحانه علیه آل خلیفه شدند و 
گشتی پلیس در منطقه بنی جمره  حتی »سرایا االشتر« به 
بحرین حمله کرد، اما ائتالف شش گانه به رهبری الوفاق و 
همچنین ائتالف جوانان 1۴ فوریه همچنان خواستار تداوم 

اعتراض های مسالمت آمیز شدند.

که در سال 2۰۰9 تأسیس شد  جریان »الوفاء اسالمی« 
و رهبری آن را نیز »عبدالوهاب حسین« بر عهده دارد، در 
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فهر ســــتبازگشت به

واکنش به اعدام سه جوان مخالف رژیم آل خلیفه، اعالم 
حق  خود،  از  دفاع  برای  پس  این  از  بحرین  »مردم  کرد 
استفاده از سالح را دارند.« در همین راستا، »سید مرتضی 
السندی«، از رهبران جریان الوفاء االسالمی بحرین گفت: 
»مرحلۀ انقالب مسالمت آمیز برای مردم بحرین جز ظلم 
بیشتر، دستاوردی نداشته و اعضای این جریان از حاال در 
عرصه اقدام مسلحانه خواهند بود. دالیل واضح و روشنی 
حریم،  خون،  از  دفاع  به منظور  سالح  کارگیری  به  برای 
مقدسات و کرامت مردم بحرین وجود دارد، چرا که جنایت 
که رژیم آل خلیفه در اعدام سه شهروند بحرینی  اخیری 
مرتکب شد، بی احترامی به خون مردم بحرین است و 
که طی  به همین دلیل نیز تغییر روش و مکانیسم هایی 
سال های اخیر استفاده می شده، ضروری است.« جریان 
»سرایا المختار« نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد: »مافیای 
اشغالگر از تمامی خطوط قرمز ها، اصول و ارزش ها عبور کرده 
و با اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه و جنایت کارانه مصمم برای 
کشتار تمامی اقشار ملت مسلمان و شجاع بحرین اعالم 
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کنده  گور خودش را  کرده است، اما با این جنایت  آمادگی 
است.« این جریان ضمن اعالم عزای عمومی برای این 
سه جوان خواستار »بسیج عمومی« شده و عنوان کرد که 
»هر مزدور این رژیم را در هر تشکیالت نظامی یا غیرنظامی 

هدف قرار می دهد.«]3[

و  سه گانه  ائتالف   قاطع  واکنش های  این  وجود  با   
اما  االشتر«،  »سرایا  و  المختار«  »سرایا  نظیر  جریان هایی 
اسالمی  الوفاق  جمعیت  رهبری  به  شش گانه  ائتالف 
ضمن  فوریه   1۴ انقالب  جوانان  ائتالف  همچنین  و 
محکومیت اعدام سه شهروند بحرینی، همچنان خواستار 
تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور علیه سیاست های 
آل خلیفه شدند. در همین راستا، »شیخ حسین الدیهی«، 
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با انتشار بیانیه ای 
ضمن اینکه خواستار اجرای تحقیقات بین المللی درباره 
این جنایت رژیم آل خلیفه شد، اعالم کرد که »ما از جامعه 
و  بحرین  اخیر  تحوالت  مقابل  در  می خواهیم  جهانی 
اقدامات پرخطر آل خلیفه موضع گیری جدی اتخاذ کند.« 
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کید کرد که »ملت قهرمان و بزرگ  شیخ الدیهی همچنین تأ
بحرین با قدرت به اعتراضات مسالمت آمیز ادامه خواهد 

داد.«]۴[

 

پیامدهای اعدام ها بر تحوالت بحرین

اعدام سه شهروند بحرینی توسط رژیم آل خلیفه برای 
تحوالت این کشور پیامدهایی خواهد داشت که مهم ترین 

این پیامدها عبارت اند از:

1- دو وجهی شدن اعتراض ها در بحرین: مسالمت آمیز/ 
مسلحانه

تحوالت شش سال گذشته بحرین نشان داد که مردم 
کشور از روند افزایشی خشونت نه تنها هراسی ندارند  این 
بلکه یکی از دالیل تداوم اعتراض ها نیز، افزایش خشونت 
بوده است؛ به عبارت دیگر؛ خشونت برای آل خلیفه نتیجه 

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g


اندیشکده راهبردی تبیین  | مجموعه مقاالت - بهمن ماه 1395   / 12

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید
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معکوس داشته و سبب توقف یا کاهش اعتراض ها نشده 
است؛ بنابراین، با اعدام سه شهروند بحرینی نیز اعتراض ها 
اما  داشت  خواهد  ادامه  همچنان  خلیفه  آل  رژیم  علیه 
تفاوت این است که انتظار می رود در دور جدید اعتراض ها 
گروه هایی نظیر الوفاء  صرفًا مسالمت آمیز نباشد. واکنش 
کید آن ها بر مسلحانه شدن  اسالمی یا سرایا المختار و تأ
قیام علیه آل خلیفه نیز مؤید این است که حکومت بحرین 
از جانب  اعتراض های مسلحانه  و  انتظار خشونت  باید 
بخشی از معترضین این کشور را داشته باشد. در عین حال، 
جمعیت  که  همان گونه  نیز  مسالمت آمیز  اعتراض های 
الوفاق اسالمی اعالم کرده است ادامه خواهد داشت. از این 
رو، باید گفت ماهیت اعتراض ها در بحرین از این پس دو 

وجهی مسالمت آمیز/ مسلحانه خواهد بود.

 

https://telegram.me/joinchat/BG7BhTvAH-fc1CjjeSCo4g


13/علل و پیامدهای اعدام های اخیر در بحرین

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

فهر ســــتبازگشت به

2- سخت تر شدن مدیریت بحران برای آل خلیفه

که در مدیریت بحران  حکومت آل خلیفه نشان داد 
اعتراض های  مقابل  در  زیرا  ندارد  کافی  توانمندی 
مسالمت آمیز مردم می توانست با انجام برخی اصالحات 
مورد نظر مردم، اعتراض ها را مدیریت و از گسترش خشونت 
کند اما به علل مختلف در انجام  کشور جلوگیری  در این 
که معترضین، حکومت را به انجام  آن ناکام بود. اکنون 
کردند مدیریت امور برای  اعتراض های مسلحانه تهدید 
حکومت  آل خلیفه به مراتب سخت تر خواهد شد. حکومت 
آل خلیفه خشونت ها علیه رهبران مردمی نظیر شیخ عیسی 
قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین و شیخ علی سلمان، 
دبیرکل جمعیت الوفاق اسالمی را نیز افزایش داده است. 
آل خلیفه ضمن سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، وی 
را به پول شویی متهم و شیخ علی سلمان را نیز به 9 سال 
کرده است.]5[ این موضوع نیز می تواند  حبس محکوم 
اعتراض های مسلحانه علیه حکومت  گسترش  در  هم 
و هم در سخت تر شدن مدیریت بحران برای آل خلیفه 
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تأثیرگذار باشد زیرا رهبرانی نظیر شیخ عیسی قاسم و شیخ 
علی سلمان همواره ضمن دفاع از حقوق مردم بر ضرورت 

کید داشتند. برگزاری اعتراض های مسالمت آمیز نیز تأ

 

در  ســعودی  عربســتان  مداخلــه  افزایــش  احتمــال   -3
بحریــن بحــران 

عربستان سعودی نزدیک ترین کشور به بحرین است 
کشور را به هم وصل  کیلومتری خاک دو  و یک پل 25 
کاماًل  می کند و اصواًل بحرین نه در آب های ساحلی بلکه 
در دل عربستان قرار دارد؛ یعنی از هر طرف توسط فضای 
سعودی  عربستان  دریایی  و  هوایی  زمینی،  جغرافیایی 
احاطه شده است.]6[ از این رو، عربستان سعودی تنها یک 
ماه پس از آغاز اعتراض های ضدحکومتی در بحرین یعنی 
از روز 1۴ مارس 2۰11 با هدف دفاع از رژیم آل خلیفه به این 
کشور لشکرکشی کرد. در صورتی که اعتراض ها در بحرین 
ماهیت مسلحانه پیدا کند، بدون تردید عربستان حضور 
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نظامی خود در بحرین را در جهت سرکوب قیام مردم این 
کشور تقویت خواهد کرد. این در حالی است که معترضان 
بحرینی لشکرکشی سال 2۰11 عربستان به بحرین را نیز 

مصداق »اشغالگری« عنوان کرده بودند.]۷[

 

نتیجه گیری و چشم انداز

که دور تازه ای از تحوالت در  شواهد بیانگر این است 
بحرین از نیمه دوم سال 2۰16 آغاز شده است. حکومت 
کرد با بهره گیری از نظام قضایی بحرین  آل خلیفه تالش 
رهبران مردمی نظیر شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان 
کند. در عین حال،  کشور حذف  را از عرصه سیاسی این 
خشونت آل خلیفه علیه مردم بحرین که به خصوص طی 
دو سال گذشته شاهد افزایش شهدای انقالب بحرین بود، 
ناگهان با اجرایی کردن حکم اعدام سه شهروند این کشور 

به باالترین حد افزایش یافت. 
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که  رسید  اوج  به  اعدام  با  حالی  در  خشونت  این 
تحلیلگران زیادی بر این باور هستند افتتاح پایگاه دریایی 
کتبر 2۰16 و سفرهای یک ماه اخیر  انگلیس در بحرین در ا
بوریس  نخست وزیر،  می،  ترزا  شامل  انگلیسی  مقامات 
کامرون، نخست وزیر  جانسون، وزیر امور خارجه و دیوید 

پیشین در گسترش این خشونت تأثیر داشته است.

که اعدام های اخیر واکنش مسلحانه برخی  در حالی 
گروه ها و همچنین تهدید گروه های دیگر به قیام مسلحانه 
علیه حکومت را در پی داشته است، حکومت آل خلیفه 
نیز همچنان بهره گیری از راهبرد امنیتی و خشونت علیه 
معترضان را در اولویت دارد. بر این اساس، نیروهای امنیتی 
بحرین روز 22 ژانویه با حمله به منطقه تحت محاصره 
الدراز در منامه و درگیری با شهروندان در این منطقه، 3۷ 
شهروند این کشور را زخمی کرد. دادگاه جنایی بحرین نیز روز 
22 ژانویه 2۰1۷ پنج خواهر و برادر را به اتهام ضرب  و شتم 
نیروهای امنیتی به حبس با زمان های مختلف محکوم 
کرد.]8[ بنابراین می توان گفت؛ چشم انداز تحوالت بحرین 
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گسترش  به سمت افزایش تقابل معترضین و حکومت و 
خشونت در این کشور، مداخله نظامی بیشتر عربستان در 
بحرین و افزایش مداخله سیاسی بازیگران فرامنطقه ای 
کشور  به خصوص انگلیس برای مدیریت بحران در این 

خواهد بود.
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 www.Tabyincenter.ir                                                                    :نشانی پایگاه اینترنتی

شماره تماس جهت اعزام سخنران:                                                        26153239 - 021 

@Tabyincenter                    :شبکه )کانال( اندیشکده راهبردی تبیین در تلگرام

به  اعتنا  بدون   ،2۰1۷ ژانویه   16 روز  بحرین  دولت 
کرد. این  خواست مردم بحرین، سه جوان را اعدام 
افراد به مشارکت در »عملیاتی تروریستی« در خیابانی 
 2۰1۴ مارس   3 تاریخ  در  بحرین  شمالی  منطقه  در 
متهم بودند. اعدام سه جوان با واکنش شدید برخی 
گروه  از جریان  های سیاسی بحرین همراه بود و حتی 
گشتی پلیس در منطقه  موسوم به »سرایا األشتر« به 

بنی جمره بحرین حمله کرد.
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