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  مقدمه 

و  1882 يها مانيبود هر چند كه بر اساس پ رانيا ي كرهياز پ يجزئ ياست كه روزگار يكشور نيبحر

 يدر ط يا رهيكشور كوچك جز نيا. انگلستان قرار داشت  ي طرهيس ريكشور عمال در ز نيا 1892

به عنوان  رانيا.  موديجدا شد و راه استقالل را پ رانيسازمان ملل انجام گرفت از ا يكه از سو ينظرسنج

به   1949را در سال  يتيحسن ن ئتيشناخت و ه تيرا به رسم نياستقالل بحر يرسم يكشور مادر در اقدام

با بازگشت .  ابديآغاز  سيكرد تا روابط با كشور تازه تاس نيبحر يرا راه يمنوچهر فلك يسرپرست

  . كرد دايپ يشتريدو كشور روز به روز گسترش ب نيروابط ب نياز بحر رانيا ندگانينما

در اين مبحث سعي شده كه روابط ايران و بحرين را در دو دوره قبل و بعد از انقالب و همچنين جنبشهاي 

  . دهيم شيعيان اين كشور رامورد بررسي  قرار سياسي اجتماعي 

  

  جغرافياي سياسي بحرين 
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درجه عرض  5/25باشد، كه در  يم رهيجز 32متر مربع متشكل از  لويك 760به  بيقر يبا وسعت نيبحر

معتدل و مطلوب  ييگرم و در زمستان هوا يي،قرار دارد كه در تابستان هوا يدر جه شمال 52تا 50و  يشمال

  ).103: 1384زاده ، يمتق(كرد است  جاديكشور ا نيا يبرا

  

 جيكشور در قلب منطقه خل نيو قرار گرفتن ا ييايجغراف تيگفت موقع دي، با نيبحر يكيتيژئوپول ليتحل در

 نيو وسعت ، كوچكتر تياز نظر جمع نياگر چه بحر.است دهيبخش يخاص كياستراتژ گاهيفارس، به آن جا

نفت و وجود  يو اكتشافات چاهها رانيآن با شواحل ا يكينزد يول فارس است ، جيخل هيكشور حاش

دفتر (آن افزوده است يكيو استراتژ ييايجغراف تيموقع  تيباز براهم رياز د نيريآب ش يچشمه ها

  ).22: 1388،ياسيمطالعات س

ار برقر يعرب منطقه ا يبا كشورها يكشور موجب شده است روابط حسنه ا نيا يعرب يستيوناليناس حس

 ي، گام ها سيو انگل كايآمر ژهيبه و ،يغرب يروابط حسنه با كشورها يبرقرار يكند ، عالوه بر آن ،برا

  . ديآ يبه شمار م كايآمر ينظام يها گاهيپا نياز مهمتر يكي نيكه بحر يبرداشته است، به گونه ا يموثر

  

   ايران بر كشور بحرين تاريخچه حاكميت 

  اشكانيانحاكميت ايران در زمان 

از دوران سيادت ناوگان . تا پيش از دوران هخامنشي، اقوام كلداني و فنيقي مدتي بر بحرين حكومت داشتند

ايران بر آبهاي خاورميانه و مديترانه و احداث اولين كانال سوئز در دوران هخامنشي، بحرين همواره يكي از 

  .)1328اقبال،(است شده اي داخلي ايران تلقي مياستانه
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مدت بسيار كوتاهي در اواخر دوره . دوران اشكانيان و ساسانيان نيز بحرين جزء خاك ايران بود در

اشكانيان، اعراب بر اين جزيره حكومت كردند تا سرانجام توسط اردشير بابكان شكست خورده و متواري 

 326ر سال د. ميالدي صورت گرفت 309حمله اعراب به بحرين مجددا با مرگ هرمز دوم در سال . شدند

. اي رعدآسا، بحرين را به تصرف درآورد و در آن كشت و كشتار زيادي كرد ميالدي شاپور دوم با حمله

اعراب متجاوز توسط شاپور قتل عام شدند و از كتف اسراي آنان طناب گذرانيده شد و به همين سبب 

جزيره همت گماشت و  در عوض شاپور دوم به عمران و آبادي. شاپور دوم را ذواالكتاف لقب دادند

  ).همان(. شهرهايي در آن بنا نمود

  حاكميت ايران در زمان ساسانيان

در تاريخ طبري به اخراج . از اين تاريخ تا ظهور اسالم، تركيب جمعيتي بحرين نيز به نفع ايرانيان تغيير نمود

ن ناحيه، اغلب مردم بحرين در زمان ورود اسالم به اي. است اعراب و جايگزيني آنان با ايرانيان اشاره شده

اگرچه از اين زمان، تا زمان شاهنشاهي .اند يتي نيز يهودي و مسيحي بودهمانند ساير ايرانيان زرتشتي و اقل

تحت (اميه و عباسيان و مدتي نيز قرامطه  سالطين ايراني آل بويه، حكومت بحرين در دست خلفاي بني

رهنگي ايران، هيچگاه از اين منطقه زدوده نشد و تجارت و بود، ليكن نفوذ معنوي و ف)فرمان فاطميون مصر

از طرفي مالحان ايراني بحرين، سيادت آبهاي خليج فارس و . صنعت بحرين همواره در دست ايرانيان بود

بجامانده از دوران ساسانيان، ) نامه فارسي معرب مغلوط ره(هاي  درياي عمان را در دست داشتند و رحماني

  نمود، همچنان پركاربرد بود خص مييي و عمق آبها را مشكه مسيرهاي دريا

  حاكميت ايران در زمان تيموريان

بحرين . در دوران آل بويه جنگ و خونريزي بين خوارج عرب و امراي ايراني در اين جزاير حكمفرما بود

ان سلجوقيان و در دور. افتاد در اين دوران گاه در دست امراي ايراني بود و گاه به دست متجاوزين عرب مي
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كه باز از (پس از آن نيز اين جزاير همچنان در دست ايرانيان بود تا آنكه با حمله مغول، حكام جزيره هرمز 

در دوره اتابكان فارس و همچنين آل مظفر و تيموريان، بحرين نيز . بحرين را مسخر ساختند) ايرانيان بودند

آنكه سرانجام در اوايل قرن دهم هجري قمري بحرين تا . شد به عنوان بخش جدا نشدني ايران محسوب مي

  . با توپهاي پرتغالي اشغال شد

، بحرين به 1010در سال . اشغال بحرين توسط نيروهاي پرتغالي در حدود يكصد سال به طول انجاميد

ها ادعاي حاكميت  ها و هلندي در اواخر عهد صفوي مدتي انگليسي. دست امراي شاه عباس صفوي آزاد شد

در دوره كريمخان زند به بعد . ليكن به دست نادر شاه افشار شكست سختي خوردند. بحرين را نمودند بر

ها و  خليفه، جاسمي نيز حكام بحرين اسماً و رسماً تابع حكومت ايران بودند و در اختالفات داخلي ميان آل

  . شناختند ها، هريك خود را نماينده بالمنازع شاه ايران مي عتوبي

  

  ت ايران در دوران قاجاريه حاكمي

  ميالدي 1753سال 

با آغاز سلطنت آغا محمدخان قاجار، او كه توان جنگ در دو جبهه را نداشت، براي فراغت از تشكيل 

نيروي دريايي، طي قراردادي، كليه سواحل و بنادر ايران، ازجمله بحرين را به يكي از حكام ايراني هرمز به 

حاكم نيز به آساني بحرين و ساير جزاير ايراني خليج فارس را تحت سلطه اين . سال اجاره داد 75مدت 

ها  خليفه و عتوبي در اين دوران گاه و بيگاه، آل. خود قرار داد و برادرش را به حكومت بحرين گماشت

ولي . دانستند گرفتند و هم در آن حال خود را تحت فرمان حكومت مركزي ايران مي حكومت را بدست مي

شد و در چنين مواقعي حكام فارس و يا  اين حد از استقالل نيز توسط دولت ايران شناخته نميحتي در 
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با گسيل سپاهياني، حاكمان جعلي عرب را خلع و حاكمان ايراني ) كرمان، از جمله حسينعلي ميرزا فرمانفرما

  .)www.fa.wikipedia.org(كردند دست نشانده خود را جايگزين مي

  حاكميت ايران در دوران پهلوي 

ولي در اين دوران نيز عمالً حكومت آل . در دوران رضا شاه، ايران همچنان مدعي حاكميت بحرين بود

، قيمت تمبر براي 1301دولت ايران در شهريور . بر بحرين ادامه داشت) دست نشاندگان انگليس(خليفه

دولت انگلستان ) 1927(ش  1306در . معين كرد» مانند ساير نقاط ايران«را مرسوالت پستي به بحرين 

دولت ايران بالفاصله نسبت به آن معاهده رسماً . قراردادي با عربستان سعودي درباره بحرين امضا كرد

اين دادخواهي . به جامعه ملل شكايت كرد» تجاوز به تماميت ارضي ايران«عنوان  اعتراض كرد و از آن به

به  1928مورخ ماه مه » روزنامه جامعه ملل« 605وزير، در صفحه  يران، توسط مخبرالسلطنه به عنوان نخستا

چاپ رسيد، اما به علت ضعف جامعه ملل و سپس شروع جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط متفقين در 

  .راه به جايي نبرد 1320شهريور 

در همين راستا در . را رسماً استان چهاردهم ايران اعالم كرداي بحرين  طي اليحه 1336دولت ايران در آبان 

اوايل دهه چهل، و با آغاز خروج انگلستان از خليج فارس، ساواك طرحي را در دست مطالعه قرار داد كه 

ها را به ضرورت الحاق رسمي بحرين به ايران مشتاق كنند و تحركات و تظاهراتي در  براساس آن بحريني

براي انجام اين الحاق انجام دهند و با اعزام مأموران ساواك به شكل مسافر، توريست و بحرين و ايران 

سو و تقويت نيروي دريايي ازسوي ديگر، در يك روز معين شخص شاه به همراه  بازرگان به بحرين ازيك

ن استقبال تعدادي از رجال سياسي و فرماندهان نظامي در يك فروند هواپيما به منامه حركت كنند و در ميا

ها و ايرانيان از هيئت ايراني به عمل خواهد آمد، در عمل بحرين را به  پرشوري كه آنجا توسط بحريني
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اين طرح يك سال بعد بطور موجز با انگلستان در ميان گذاشته شد و در . تصرف نيروهاي ايراني در آورند

  .نطفه خفه شد

الجيشي تنب بزرگ، تنب  از پس گيري جزاير سوق، دولت ايران رسما در ازاي ب1348سرانجام در سال 

كوچك و ابوموسي داوري ميان اختالفات ايران و انگلستان بر سر بحرين را به سازمان ملل متحد واگذار 

مجلس سنا و مجلس شوراي ملي نيز اين تصميم دولت را . نمود و از ادعاي خود بر بحرين صرفنظر نمود

، اكثرا از پان ايرانيست ها زنداني شده )د محسن پزشكپور و داريوش فروهرمانن(تائيد كرد و معدود مخالفان 

  يا با مشكالتي روبرو شدند

  دوره پهلوي دوم 

خواهند به ايران  اگر اهالي بحرين نمي: نو اعالم كرد محمد رضاشاه پهلوي در دهلي 1347دي  14روز 

اين سخن به معناي . پذيرد ملل قرار گيرد، ميملحق شوند، ايران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان 

در حقيقت .همراهي شاه با نقشه اي است كه هدف تجزيه ايران و جدايي بحرين را در پيش گرفته بود 

پيش . تحت سلطه كامل بريتانيا درآمد. م 1892جدايي خواهي در بحرين زماني پديدار شد كه اين منطقه از 

قراردادهاي گوناگون كوشيده بود تا اين سرزمين را تحت حاكميت خود  از اين انگلستان از طريق انعقاد

نخستين حاكم از سلسله »  شيخ عيسي بن علي«بر ضد  1895نخستين قيام عمومي بحرين در مارس . درآورد

نماينده انگليس در خليج فارس »  آرنولد ويلسون«اين قيام با دخالت سرهنگ .  خليفه شكل گرفت آل

داشت و  در شمال شبه جزيره قطر را در پي»  زباره«زداشت و تبعيد ناراضيان به سركوب شد و با

اين امر باعث شد قطر با انعقاد قراردادي خود را . هاي شديدي را ميان قطر و بحرين بوجود آورد درگيري

ن اين رويداد نقطه آغاز بيش از يك قرن كشمكش سياسي ونظامي ميان بحري. تحت الحمايه انگليس سازد

انقراض سلسله قاجار در . در سالهاي بعد به تدريج افكار عمومي در بحرين به ايران متمايل شد. وقطر بود
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ايران و طرح ادعاهاي ارضي رژيم پهلوي اول اين تمايل را در ميان مردم بحرين افزايش داد و از جانب 

اي نفوذ و سلطه خود در بحرين ه ها در منطقه افزود وآنان را به تحكيم پايه ديگر بر حساسيت انگليسي

شيخ عيسي بن علي را بركنار و يكي از كارگزاران . م  1923ها در  اين رخداد باعث شد انگليسي. سوق داد

اقدامات اين . به عنوان مشاور امير بحرين روانه اين سرزمين سازند 1926ـ را در » چارلز بلگريو«خودـ 

د افزايش نفرت عمومي نسبت به سياستهاي استعماري انگليس مشاور كه تصميم گيرنده اصلي در بحرين بو

در دوران . آميز مردم از بحرين خارج شد در مواجهه با اولين اعتراض» بگلريو«درمنطقه را در پي داشت و 

انگلستان . بعد از جنگ جهاني دوم، تظاهرات فراگير شد و به جنبش عمومي ضداستعماري تبديل گرديد

خواست به  نترل بر بحرين، به از دست رفتن سراسر خليج فارس خواهد انجاميد؛ ميدانست كه كاهش ك مي

ميان . هر بهايي، قيام مردم بحرين را سركوب كند و در اين راه دامن زدن به اختالفات مذهبي را پيشه كرد

ن را چند بار بحري. م 50هاي برخورد اين دو را بوجود آورد و در دهه  شيعه و سني تفرقه ايجاد كرد و زمينه

از طرفي جنگ كانال سوئز و هجوم نظاميان انگليسي به مصر، . درآستانه جنگهاي خونين داخلي قرار داد

سبب افزايش تنفر اعراب خليج فارس و به ويژه مردم بحرين نسبت به انگليس و همچنين ترويج 

توسط پليس غيربومي بحرين احساسات ناسيوناليستي عربي در اين كشور گرديد، اما اين احساسات غالباً 

مجلس . از اواسط قرن بيستم ادعاهاي تاريخي ايران در مورد حاكميت بر بحرين جدي شد. شد سركوب مي

اي را تصويب كرد كه به موجب آن بحرين استان چهاردهم ايران اعالم شد  اليحه 1336شوراي ملي در آبان 

اين اقدام و تهديد ايران در مورد . ر نظر گرفته شدد»  استان چهاردهم«و دو كرسي خالي براي نمايندگان 

اما فشار . المللي كه بحرين را به رسميت بشناسد، موضوع را پيچيده كرد تحريم هر سازمان ومجمع بين

شاه طي  1347در . اش نسبت به بحرين انجاميد انگليس به شاه به دست كشيدن ايران از ادعاهاي ارضي

دم بحرين مايل نباشند به كشور ما ملحق شوند هرگز به زور متوسل نخواهيم اگر مر«:  ديدارش از هندگفت
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شد و هر كاري كه بتواند اراده مردم بحرين را به نحوي كه نزد همه جهانيان به رسميت شناخته شود، نشان 

پرسي تعيين شود، در حالي كه دولت  ايران سعي داشت تا سرنوشت بحرين در يك همه» . دهد خوب است

ن وحكومت انگليس هريك به دليل آن كه همه پرسي و رجوع به آراي مردم بحرين سبب نفي سلطه بحري

در نتيجه ايران و انگلستان توافق كردند تا به جاي برگزاري . شد، با آن مخالفت كردند آنان از اين كشور مي

ق يك نظرسنجي از پرسي، از سازمان ملل متحد خواسته شود سرنوشت سياسي اين سرزمين را از طري همه

حكومت بحرين كه تحت نفوذ انگليس بود براي تأثيرگذاري بر . ميان گروهها و طبقات مختلف تعيين كند

در . نتيجه نظرخواهي مصمم شد تا ساختار جمعيتي اين سرزمين را با اكثريت دادن به عربها دگرگون سازد

نظرخواهي از . قه به بحرين هجوم آوردنداين راستا هزاران فلسطيني و نيروي كار عرب از كشورهاي منط

ـ دبيركل وقت سازمان »  اوتانت«آغاز شد و مدير دفتر سازمان ملل در ژنو از سوي  1349فروردين  10روز 

اي خود در بحرين گزارش برداشتهاي  وي پس از پايان مأموريت دوهفته. ملل ـ مأمور انجام اين كار شد

كرد  حرين را كه به ادعاي وي از عالقه آنان به استقالل حكايت ميهاي ب خود از صحبت با مردم و گروه

 1349ارديبهشت  21ـ  278با اعطاي اين گزارش، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه . تسليم دبيركل نمود

اين قطعنامه به دولتهاي ايران و انگلستان ابالغ شد . كرد صادر نمود ـ را كه خواسته مردم بحرين را تاييد مي

مرزهاي دريايي ميان خود را تعيين و تصويب كردند و روابط . ش 1350و به اين ترتيب تهران و منامه در 

رسما استقالل خود را در برابر ايران  1350مرداد  22بحرين روز . ها آغاز نمودند دوجانبه را در همه زمينه

وان يكصد و بيست و نهمين عضو رسماً عضو سازمان ملل متحد شد و به عن 1350آذر  25اعالم كرد و در 

آذر ـ به عنوان روز ملي بحرين شناخته 25دسامبر ـ  16از آن پس تاريخ . آن درآمد

  .)www.fa.wikipedia.org(شود مي
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  روابط ايران و بحرين قبل از انقالب اسالمى  

در همان زمان . مابين گشوده شد ن فصل جديدى در روابط فىپس از قبول استقالل بحرين از سوى ايرا 

يك هيئت حسن نيت از جانب ايران و به سرپرستى منوچهر ظلي، معاون وزارت ) شمسي 1349(

سرعت  پس از بازگشت اين هيئت، روابط ايران و بحرين به. امورخارجه رژيم وقت، رهسپار بحرين شد

  .   گسترش يافت

   

دعوت  بنا به) نخست وزير فعلى بحرين(ن برادر امير بحرين و رئيس شوراى دولتى سلما  شيخ خليفه بن 

به تهران سفر كرد كه يكى از اهداف اين سفر، فراهم  23/5/1349در تاريخ ) زاهدي(ايران  وزير خارجه

  .   كرد رسماً از تهران ديدار28/8/1349متعاقباً امير بحرين در تاريخ . نمودن مقدمات سفر امير بحرين بود

دعوتى كه قبالً از سوى اميربحرين از ايشان  ، بنا به)زاهدي(ايران  ، وزير امور خارجه1350در سوم تير ماه  

گيرى مناسبات آتى دو كشور بسيار  اين سفر در شكل. عمل آمده بود، در راس هيئتى به بحرين سفر نمود به

  .   دموثر بو

بين بحرين و انگلستان و  1892و  1882هاى  يادداشت اعتبار پيمان لهدنبال مباد ، به1350مرداد  24در تاريخ  

نخستين كشورهائى بود كه استقالل بحرين را به رسميت  اعالم استقالل بحرين، دولت ايران در زمره

ارى روابط سياسى بين دو كشور در سطح برقر ، اعالميه1971اوت  29برابر  1350در شهريور . شناخت

منظور شركت در مراسم جشن دو هزار  در همان سال امير بحرين به. منامه انتشار يافت سفارت در تهران و

  .   و پانصد ساله، براى دومين بار از ايران ديدار كرد

هت گسترش و تحكيم ثرى در جٔهاى مو گام) 1349در (از هنگام سفر هيئت حسن نيت ايران به بحرين  

  :   شرح زير نام برد ن مهمترين اقدامات را بهتوا مى. مناسبات بين دو كشور برداشته شد
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عنوان   منوچهر سپهبدى به امير بحرين به و تسليم استوارنامه 1350گشايش سفارت ايران در منامه در  -  

  .   اولين سفير ايران در منامه

ن در عنوان اولين سفير بحري و انتصاب عبدالرحمن بوعلى به 1351ر تهران در سيس سفارت بحرين دتا -  

  .   تهران

  .   بانك ملّى ايران در منامه افتتاح شعبه -  

  .   سيس شعبه شركت سهامى بيمه ايران در منامهتا -  

انجام  1970دسامبر 16 25/8/49ايجاد خط هوائى بين ايران و بحرين كه نخستين پرواز آن در تاريخ  -  

  .   گرفت

  .   نامه در اين زمينه فقتايران و بحرين و عقد موا تعيين حدود فالت قاره -  

  .   مبادالتى حمل و نقل دريائي ايجاد خط كشتيرانى و توسعه -  

  .   هاى ايران اعطاء بورسيه به تعدادى از دانشجويان بحرينى جهت تحصيل در دانشگاه -  

  .   انجام مذاكرات در مورد تعيين وضعيت اتباع ايرانى مقيم بحرين -  

كه در جريان بازديد ناو نيروى  طورى كشور بسيار نزديك و دوستانه شد، به در خالل اين مدت روابط دو 

كه با مراسم جشن ازدواج شيخ را شد فروند دوم امير بحرين  1353دريائى ايران از بحرين در ارديبهشت 

ل گرم عمل آمده و آنان با استقال منظور شركت در مراسم مذكور به مقارن شد بود، از فرمانده و افسران ناو به

  .   رو شدند وليعهد بحرين روبه

براى مراسم ازدواج وليعهد و همچنين فرزند دوم امير بحرين بحرين، از سوى مجتمع گوشت فارس  

مين شد و پس از مدتى شاه دستور تامين مصرف روزانه گوشت گوسفند مصرفى براى اين مراسم، تا
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براساس گزارشات موجود در  -در نمود گوشت خاندان حاكم در بحرين را از سوى همين مجتمع صا

  .   )www.aftabir.com(هاى مربوط به پيش از انقالب پرونده

   روابط ايران و بحرين بعد از انقالب اسالمي 

روزهاي اول . از پيروزي انقالب اسالمي ايران تاثير انقالب بر مردم بحرين بسيار مشهود بوده است  پس

مان بحرين دست به تظاهراتي به عنوان پشتيباني و همبستگي با انقالب مردم مسل پيروزي انقالب ايران ،

اظهار نظر يكي از  قالبدر همان روزهاي اول ان. اسالمي زدند كه موجب ترس و هراس دولت بحرين شد 

سبب شد تا با وجود  شخصيت هاي غير رسمي ايران در مورد اينكه بحرين بايد مجددا ضميمه ايران شود ،

و نسبت به ورود ايرانيان به بحرين . تكذيب جمهوري اسالمي ايران روابط بين دو كشور روبه سردي گرايد 

  . سخت گيري زيادي صورت بگيرد 

مقامات بحريني اعالم كردند كه نيروهاي امنيتي اين كشور موفق شده اند تا  1981دسامير  13روز  در

ادعا شد كه گروه دستگير . كودتايي را كه براي سرنگوني حكومت بحرين برنامه ريزي شده بود خنثي كنند 

ريشه . مي باشد  ركزشده عضو جبهه آزادي بخش بحرين بوده اند و اين جنبش شيعي مذهب در تهران متم

اين ادعاي بي اساس را بايد در عوامل زير يعني نگراني هاي دولت بحرين از ادعاهاي تاريخي ايران ،  هاي

وزارت امورخارجه . تركيب نا همگون جمعيت ، اكثريت شيعه و درصد قابل توجه ايرانيان جستجو كرد 

ي ايران نسبت دادن اين كرد و رسانه هاي گروه بايران بالفاصله هر گونه ارتباط با موضوع مذكور را تكذي

به دنبال اين امر . اتهام را به ايران را با هدف خدشه دار كردن نام انقالب اسالمي ايران توصيف كردند 

  . مناسبات بين دو كشور متزلزل شد 

بحرين به طور رسمي بي  طرفي  بروز جنگ تحميلي و تجاوز عراق به خاك جمهوري اسالمي ايران ، با

ولي در عمل موضع گيري مثبت آن كشور و ساير كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس  خود را اعالم كرد
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آتش بس  جاداز سوي جمهوري اسالمي ايران و اي 598پس از پذيرش قطعنامه . نسبت به عراق آشكار بود 

روابط سياسي ايران با كشورهاي . در جبهه هاي جنگ ، وضعيت روابط ميان دو كشور دچار تحول گرديد 

شوراي همكاري خليج فارس از جمله بحرين رو به بهبودي نهاد و در جهت گسترش روابط سياسي  عضو

نهاد و در جهت  يايران با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از جمله بحرين رو به بهبود

ناپايدار  با اين حال همواره اين روابط حالتي گسترش روابط سياسي و اقتصادي گام هاي مثبتي برداشته شد ،

روابط دو كشور به سطح  1369پس از مالقات هاي مختلف ميان مسئولين دو كشور در سال . داشته است 

سفير ارتقاء پيدا كرد و اولين سفير جمهوري اسالم يايران استوارنامه خود را به وليعهد و جانشين امير 

  . و با اقدامات عملي توام گرديد  جدي تر 69از اين رو روابط بين دو كشور از سال . بحرين تقديم كرد

ايران و بحرين پس از اين تاريخ نيز با وجود بهبودي نسبي روابط دوباره دچار نوساناتي شد و در  روابط

ممانعت از صدور ويزا براي نفر دوم سفارت ايران . باز هم تيرگي بر روابط دو كشور حاكم شد  1373سال 

از علل اصلي اين تيرگي  ماراتدر زمينه اختالفات ارضي ايران و ا در بحرين و طرفداري بحرين از امارات

و تاكيد بر تنش زدايي در سياست  1376با روي كار آمدن رئيس جمهور جديد در ايران در سال . ها بود 

به . خارجي و توسعه روابط با همسايگان جنوبي مناسبات بين ايران و بحرين دوباره روبه بهبودي نهاد 

با روي  1378در سال . كاردار به سفير ارتقاء پيدا كرد  زسطح روابط بين دو كشور ا 1377آذر  طوري كه از

كار آمدن پادشاه جديد در بحرين روند بهبود روابط و توسعه همكاري ها از وضعيت بهتري برخوردار شد 

  . و آهنگ سريع تري به خود گرفت 

  

، در سال هاي اخير تحت تاثير تبليغات ايران هراسي  وجود گسترش روابط بين دو كشور ايران و بحرين با

كه در خاورميانه به علت توسعه ي برنامه هاي هسته ايران به راه افتاده است ، همواره يك نوع نگراني در 
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شده است و خود را در  ربحرين به عربستان نزديك ت. سياست هاي مقامات بحريني وجود داشته است 

عمان و كويت  تان تعريف مي كند ، و اين در حالي است كه كشوري همانند قطر ،ژيك عربس اردوگاه استرات

  . به مانند بحرين در دامان عربستان فرو نغلتيده اند 

  

خليفه كه استقالل خود را مرهون محمدرضا پهلوي بودند و پس از آن نيز امنيت خود را در گرو  خاندان آل

بخصوص كه شيعيان بحريني . اي نداشتند ب اسالمي ايران دلخوشيديدند، طبيعتا از انقال ايران پادشاهي مي

هاي مخالف دولت در بحرين در شادي انقالب ايران سهيم بوده و حتي با رهبران آن پيش از  و گروه

هايي را در  پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز، شيعيان بحرين راهپيمايي. پيروزي انقالب، مالقاتهايي داشتند

  .ين انقالب تدارك ديدندمايت از اح

، دولت بحرين گروههايي از شيعيان بحرين را به اتهام اقدام مسلحانه عليه حاكميت 1360در آذر ماه سال 

ايران اين . در ميان اتهامات وارده، ديدن آموزشهاي نظامي در ايران نيز وجود داشت. اين كشور دستگير كرد

را در تهران تعطيل نمود و سطح روابط دو كشور به كاردار اتهام را تكذيب نمود ولي بحرين سفارت خود 

پيمان نظامي شوراي همكاري خليج فارس عمدتا با هدف زير  1981در سال . يك جانبه ايران تقليل يافت

  . نظر داشتن تحركات ايران به ابتكار عربستان سعودي و با شركت دولت بحرين منعقد گرديد

ولي . ران و خاتمه جنگ ايران و عراق، روابط دو كشور رو به بهبود رفتاز سوي اي 598با پذيرش قطعنامه 

گانه ايراني در خليج  اين روابط مجدداً با حمايت بحرين از ادعاي امارات عربي متحده در مناقشه جزاير سه

نيز بروز  1375در سال . فارس، مجددا رو به تيرگي گذاشت كه با دخالت سوريه مجددا بهبود يافت

  ي نافرجام در بحرين به ايران نسبت داده شد كه با تكذيب ايران روبرو شدكودتاي
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طي سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، دولت ايران هيچگاه رسماً حاكميت بحرين را زير سوال 

و ) 1385(بلكه تنها دوبار، در واكنش به ادعاي حاكميت ايران بر بحرين از سوي روزنامه كيهان . نبرد

  .مجبور شد رسماً بر حق تماميت ارضي بحرين، تاكيد نمايد) 1387(اكبر ناطق نوري  يعل

هزار نفري  120هاي ضدشيعي حكومتي و سركوب شيعيان، باعث تظاهرات  ، سياست2009در ژانويه 

  .شيعيان بحرين شد

يت سني را تشكيل است تا همواره ميان آنان و طبقه حاكمه كه اقل اصليت ايراني شيعيان بحرين، موجب شده

دهند،  درصد از مردم بحرين را شيعيان تشكيل مي 70در حالي كه حدود . دهند شكاف وجود داشته باشد مي

هاي ضدشيعي در كشور شيفه  حكومت در دست خاندان اهل سنت آل خليفه است كه به انواع سياست اداره

  .است نشين پرداخته

هاي مردم بحرين طي سالهاي بعد،  ، ساير راهپيمايي1980و  1979به غير از تظاهرات قانوني سالهاي 

  .اين روند تاكنون ادامه دارد. است همواره به صحنه تقابل نيروهاي مسلح اين كشور با مردم شده

هاي شديدي  هاي دولت تنش در پي برخوردهاي شديد و سركوب شيعيان منتقد و مخالف بعضي سياست

هاي شديدي از  ستگيري رهبران و فعاالن شيعي توسط دولت، واكنشدر پي د. است در اين كشور ايجاد شده

  .است جانب شيعيان در اعتراض به اين حوادث روي داده

، نهضت حق، موسسه الزهرا بحرين، جنبش آزادي و دموكراسي، از )الوفاق(جمعيت همبستگي ملي اسالمي

  . گروههاي شيعي منتقد حكومت هستند

ها  ها در كشور و پايان برخوردها و سركوب اساسي در تمامي زمينه گروههاي شيعي خواهان اصالحات

اعمال تبعيض شديد عليه شيعيان از سوي مقامات بحرين، عدم برخورداري شيعيان از حقوق . هستند
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سياسي، اقتصادي و اجتماعي برابر و مساوي و ايجاد محدويت براي شيعيان حتي در زمينه برپايي شعائر 

  .جمله مواردي است كه مردم شيعه خواستار رفع آنها هستندمذهبي و عبادي از 

  . در اين ميان سانسور خبري در رابطه با سركوب شيعيان بحرين توسط حكومت وجود دارد

حكومت بحرين در اين تالش است كه نسبت جمعيتي بحرين را به سوي سنيان و وهابيان سوق داده و 

جز برخوردهاي شديد با علما و مردم شيعي، اقدام به دادن رواديد  در اين راه،.شيعيان را در اقليت قرار دهد

  .است بحريني شدن به گروههاي وسيعي از سنيان و وهابيان ساير كشورها نموده

انتخابات پارلمان بحرين بصورت آزاد انجام شد و گروههايي از اسالم گرايان  2006و نيز  2002در سال 

عمالً پارلمان در برابر دولت سني در اين كشور قدرتي جهت انجام  اما. شيعه و سني به آن راه يافتند

  .اصالحات ندارد

بود كه حكومت پادشاهي اين كشور، ايران را به دخالت در امور ) 2011(در پي اعتراضات در بحرين 

ايران نيز سركوب معترضان بحريني توسط نيروهاي . داخلي اين كشور و حمايت از معترضان متهم كرد

تي اين كشور و ارتش عربستان را محكوم دانست و چنين اتهامي را مردود و بهانه سركوب شديد امني

  ..)www.fa.wikipedia.org(معترضان بحريني توصيف كرد

  

  نيبحر شيعيان ياجتماع ياسيس يها جنبش

كشور بر آورد شده است با توجه به  نيا تيل جمعدرصد ك 72 نيبحر عهيش تي، جمع ياطلس جهان در

 ياسيس يدر مناطق دور از شهر ، كارها يو زندگ ياقتصاد ليهستند، اما به دال عهيش تيجمع تياكثر نكهيا

  .شده است  ذكر »سيسنا«و » جد حفص« نينش عهيمناطق ش نيبهتر. به دست حكام اهل تسنن افتاده است
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آغاز شد كه استعمار انگلستان رسماً در  ياز زمان قتيدر حق نيبحرمردم  ياجتماع ياسيس يها جنبش

با  يگوناگون يانگلستان قبالً قرار دادها. برقرار كرد نيسرزم نيخود را بر ا يسلطه كامل استعمار 1892

 كترينزد شيخو استعماركامل  يرگيچ يگام به سو كيرا  نيامضا كرده بود و هربار آن سرزم نيحكام بحر

رخ  يبن عل يسيع خيبر ضد ش 1895در مارس  نيمردم بحر يعموم اميو ق يسركش نينخست. ساخت يم

 نيبر آن سرزم رانيبود كه بدون هرگونه ارتباط با ا نيدر بحر فهيحاكم آل خل نينخست يسيع خيش. داد

 نياز مسقط وارد بحر لسنيو نولدانگلستان سرهنگ آر ياسيس ندگانيدر آن هنگام نما. كرد يحكومت م

به زباره در ) 1895 هيژوئ(1313كنندگان در محرم  اميمنجر به مهاجرت ق لسنيابتكارات سرهنگ و. شد

حاكمان  انيم يديشد يگروه به زباره ، سبب برخوردها نيمهاجرت ا. قطر شد رهيشبه جز يشمال باختر

ر داد تحت بود كه سرانجام موجب عقدقرا ابرخورده نيهم. ديدر قطر گرد يآل ثان وخيو ش نيبحر

  ).125: 1388،ياسيدفتر مطالعات س(قطر شد نينش خيو تولد ش يبا آل ثان يگيالحما

  

 يندگينما كيرا به اتهام مخالفت با انگلستان معزول كردند و  يبن عل يسيع خي، ش1923در  انگلستان

استقبال  نيحربر ب رانيا تيمالك يمتهم شده بود كه از ادعا يسيع خيش. نمودند سيتاس نيدر بحر يدائم

به عنوان  1926را در  »ويگرسرچالز بل« خود به نام يافسران استعمار نيتر دهياز ورز يكيانگلستان .كند يم

 يآن را ژرفتر ساخت، ول ياستعمار ياقدام انگلستان نفوذ نيا. كرد  نيروانه آن سرزم نيبحر ريمشاور ام

كه  ياز او شد به طور نيروز افزون مردم بحرسبب باالگرفتن نفرت  نيدر بحر يو زياقدامات خشونت آم

در .  ديانجام نياز بحر ويسرانجام به اخراج بلگر وداد  يرو 1938در  نيبحر ياعتصابات عموم نينخست

 يعموم يبه جنبشها لياعتصابات و تظاهرات نسبتاً محدود ، تبد نيدوم، ا يدوران بعد از جنگ جهان

برابر با از دست رفتن  نيدانست سست شدن كنترلش بر بحر يم انگلستان كه. شد نيدر بحر يگسترده ا
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را  نيمردم بحر ي، جنبشها ييگرفت به حربه ها ميبود، تصم هدفارس خوا جيسلطه اش بر سراسر خل

 نيا.  كردند قيتشو نيرا در بحر ي، سن عهيش يراه بود كه عوامل انگلستان برخوردها نيسركوب كند، در ا

 يروهايبه ن نيبحر يخواه يشدن مبارزات آزاد ليتبد ميبود كه ب يجد ياندازه اتا  1953برخوردها در 

وضع  نيعاقالنه متوجه خطرات ا يو سن عهيش ةرهبران هر دوشاخ يول. رفت ي، م ياخلو جنگ د يمذهب

 يا تهيدادند و كم ليتشك نيسنابس در شمال بحر يمسئله در روستا نيبه ا يدگيرس يشدند و كنفرانس برا

 نياز ا يسننه  عهينه ش« شعار  تهيكم نيا. بوجود آوردند)  يوحدت مل تهيكم( »يالجنه وحده الوطن« نام به 

  ).126همان،(دهد انيپا نيدر بحر يمذهب يرا عنوان كرد و توانست به مسئله برخوردها» پس

  

. انجام گرفت 1979با حكومت در آگوست  ييزور آزما ني، اول 1971در سال  نيبعد ازاستقالل بحر اما

زدند  يعيدست به تظاهرات وس» منامه«شهر  تخت،يپا يميدر بازار قد نيبحر انيعينفر از ش 1800به  بيقر

 »يمدرس يهاد ديس محجت االسال«به نام  يعيش خيش كيتظاهرات ، اخراج  ني، واكنش دولت در مقابل ا

، باز داشت شدند، مورد شكنجه و آزار  نرايا يمامور نفوذ« آنان به اتهام  يهمگ. در اكتبر همان سال بود

مجلس  يايبودند كه خواهان اح ييها ينيكه آنها بحر يدر حال. دنديگرد يم ديقرار گرفتند و سر انچام تبع

  ).158: 1386 ا،ين يفاضل(بودند يمعمول روندشه كيبه عنوان  شيحقوق حقه خو يايمنحل شده و اح

  

» آتش افروز  ييويبرنامه راد«  قياز طر انيعيكردن ش كاليت راد، در جه نياز بحر دياز زمان تبع يمدرس

نافرجام  يسازماندهنده كودتا نيهمچن ي، مدرس نيبه گفته دولت بحر. كرده است تي، فعال رانيخود از ا

توطئه گر  65كردند كه  عالما يو عربستان سعود نيدسامبر بحر 16در . ديآ يبه حساب م زين 1981دسامبر 

و  نيبحر يجد يحادثه نگران نيا. شدند رياند ، دستگ دهيآموزش د رانيدر ا يتوسط مدرس را كه عهيش
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 1383،  انيدكمچ(منجرشد  1981دسامبر  20مشترك در  يتيامن مانيپ كيو عقد  ختيعربستان را بر انگ

:287.(  

  

. دام نشدند اع نياز متهم كي چيكه ه نجاستيبه حبس ، اما مهم ا يچند كه سه تن از رهبران اصل هر

در . بوده است  عهيسازش در قبال ش استيس كيگرفتن  شيدولت ، انعكاس تعهدش به در پ ينرمش نسب

التهاب . بدهند  يدر دولت و بازرگان يو بزرگتر شترينقش ب انيعيكرده اند به ش يمقامات سع رياخ يسالها

مانع  يو بازرگان يبانكدار يتجارت طيمح. است ييكارجوي، فاقد پ انيعيها، بر خالف ش يسن انهياسالمگرا

  ).288همان،(شده است  يسن انهيجنبش اسالم گرا كيظهور 

  

حاكم  نيبر بحر يخفقان آور تيشود، وضع نيبحر ديجد ريحمد ام خياز آنكه ش شي، تا پ يطور كل به

خود  به اوج 1996سركوب ها تا سال  نيا. شد يهركس به شدت سركوب م يبود، هرگونه اعتراض از سو

در فقر  نيعه نشيش يكرد و روستاها يم ينيسنگ انيعيش تيفشار ها بر دوش اكثر نيا يالبته بار اصل. ديرس

از روند سركوب ها در  زيفارس ن جيخل يهمكار يشور يمتاسفانه كشورها. بردند  يو فالكت به سر م

  ).158: 1386ا،ين يفاضل(كرئند يم تيحما نيبحر

  

حكمران . كرد رييتغ يحكومت را در دست گرفت ، اوضاع قدر) حمد خيش( ديجد ريكه ام يهنگام اما

را همواره از قدرت دور نگه  يمذهب تيروند ادامه دهند و اكثر نيكه اگر به ا ديرس جهينت نيبه ا ينيبحر

و ممكن است در  دفراتر از آنچه هست خواهد ش يزيمردم چ يكه خواسته ها ديفراخواهد رس يدارند روز
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 اميحمد، شاهد ق خيسال حكومت ش 11كه بعد از  يزيهمان چ(شوند ينظام راض ريتنها به تغ آن صورت

  .از سطوح باال آغاز شد  يرو ، اصالحات ظاهر نيبه ا)  ميكشور هست نيدولت ا يسرنگون يمردم برا

  

در  يوعرا بر عهده داشت و به ن نيارتش كشور بحر استيبرسد ، ر يبه پادشاه نكهياز ا شيحمد تاپ خيش

كشور، كه  يمحروم و ناراض انيعيدارد به ش يبه وضوح سع نكي، ا.كرد ينقش م يفايا انيعيسركوب ش

ارتش شوند و  وارداجازه داده  انيعياو به ش. شود كيدهند ، نزد يم ليرا تشك نيمسلمانان بحر تياكثر

  ).160همان،(را آزاد كرد عهيش يصدها زندان نيهمچن

  

كشور رواج داده است، كه با كشاندن  نيدر ا ديجد استيس كي نيولت بحرسال گذشته د نيچند در

باشد كه با ورود اتباع  يكشور م نيا يتيبافت جمع ريكشور در حال تغ نيبه ا يعيش ريغ ،يبوم ريغ تيجمع

كشور  نيا يتيكشور بافت جمع نيو مصر به خاك ا يلبنان، عربستان سعود ن،ياردن، فلسط ياز كشورها

كشور را  نيا تيحداكثر جمع انيعيهنوز هم ش استيس نيبه خود گرفته است ، كه با ا يا شكل تازه

  .دهند  يم ليتشك

  

،  ينبود، دموكراس نيو همچن انيعيكشور در قبال ش نيتوجه با اقدامات نژاد پرستانه دولت و پادشاه ا با

از اعتراضات  يمياهد موج عظروزها ش نيكشور ا نيدر ا ياسيس فياصالحات ضع ني، و همچن انيب يآزاد

خاكستر  ريز شيمانند، آت دآغاز شده بو شياعتراضات كه از سالها پ نيكه ا ميباش يكشور م نيدر ا يمردم

  .روزها سربرآورده است نيبوده است كه ا
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 گريآغاز شده كه سر منشاء آن تحوالت د نيدر بحر ياسيس يها ياز ناآرام يروزها دور تازه ا نيا

كشورها  گريبر د يگذار ريباشد كه با تاث يم يبيو ل منياز جمله ،تونس، مصر، اردن ، انهياورمخ يكشورها

به گفته مقام معظم  هصورت گرفته ، ك ياسالم يكشورها يدارياز ب ميموج عظ كي مينيب يدر حال حاضر م

  .باشد يم شيسال پ يدر س رانيا يامواج برگرفته از انقالب اسالم نيا يرهبر

  

 نيكمك به سركوب مردم ا يعربستان و قطر برا  يكه از كشورها يانينظام نيو همچن نيبحر ناينظام

گذشته  ياخبار روزها يكه ط يزنند ، به طور يشده اند دست به كشت و كشتار مردم م نيكشور وارد بحر

كشته و  نفر شتحدود ه انيجر نيكه در ا. استفاه كرده اند  نيسركوب معترض يبرا يخوشه ا يرهاياز ت

  .و مفقود شده اند رينفر دستگ 70و دست كم  ينفر زخم 400از  شيب

  

همه نمايندگان شيعه پارلمان  يو خارج يداخل يسركوب خشن معترضان شيعه توسط نيروهاي نظام درپي

  .بحرين از سمت خود استعفا كردند

اره كرد كه مردم خواهان پارلمان موارد اش نيتوان به ا ياعتراضات م نيمردم در ا يرابطه با خواسته اصل در

اين شعار . دهند مردم در تظاهرات خود شعار سرنگوني نظام را سر مي نيهستند و همچن يمنتخب مردم

  . واكنشي طبيعي به اقدامات سركوبگرانه نيروهاي امنيتي است
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