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پیشینه
از عمــر انقالب بحرین در حدود  6ســال میگــذرد و این انقالب با
وجود فراز و نشــیبهای متعدد همواره در مسیر اصلی خود قرار داشته
و تحریکات ،ســرکوبگریها و جنایتهای متعدد خاندان آل خلیفه علیه
انقالبیون کوچکترین تاثیری بر اراده انقالبی مردم نگذاشته است .انقالب
مــردم بحرین در  14فوریه  2011میالدی ( 25بهمن  )1390ســه روز
پس از ســقوط «حســنیمبارک» در مصر و همراه با موج خیزشهای
مسلمانان علیه رژیمهای دیکتاتوری در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا
آغاز شــد .اما با نگاهی دقیقتر ،ریشههای این انقالب مردمی را حداقل
باید از دهه  1970میالدی و نوع رفتار خاندان حاکم بر این کشور با مردم
مورد مطالعه قرار داد .پس از اســتقالل بحرین در سال  1971میالدی،
چالش اصلی خاندان آل خلیفه ،کسب مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه
قدرت خود بود .به همین دلیل خاندان حاکم تالش کرد با تدوین قانون
اساســی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه  1970میالدی،
مشروعیت قانونی برای خود فراهم کند .اما دیری نگذشت که با مخالفت
پارلمان مواجه شــد و امیر بحرین بــا تصویب «قانون امنیت دولتی» در
ســال  ،1975پارلمان را منحل کرد .بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا
موضعگیری علیه دولت ،اختالل در امنیت کشور تلقی میشد و حکومت
اجازه داشــت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی
کند .این ماجرا آغاز کشــمکشهای مردم و حاکمیت بود و برخوردهای
طوالنــی دهههای  1980و  1990میالدی را به دنبال داشــت .با مرگ
شیخ «عیسیبنسلمان» و به قدرت رسیدن فرزند وی «حمدبنعیسی»
پادشاه کنونی بحرین ،تالشهای جدیدی برای پایان دادن به کشمکشها
و ایجاد ثبات سیاسی از سوی آل خلیفه از سرگرفته شد .حمدبنعیسی
در فوریه  2001تصمیم به برگزاری همهپرســی درخصوص منشور ملی
اصالحات گرفت .منشــور اصالحات حمدبنعیسی با رای 98/4درصد در
سال  2001میالدی به تأیید مردم بحرین رسید .در این منشور ،تأسیس
پارلمان منتخب ،تفکیک قوا ،اســتقالل قــوه قضائیه ،حمایت از حقوق
سیاســی زنان و آزادیهای مدنی وعده داده شــده بود .شیعیان امیدوار
شــدند که در پرتو این اصالحات به جایگاه مناسبی در ترکیب سیاسی
این کشــور دست یابند و منشــور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت
سیاســی آنها باشد .اما شرایط کامال برعکس و سرکوبگریها علیه مردم
بیشتر شد .پادشاه بحرین با مستمسک قرار دادن این اصالحات و فریب
دادن مردم ،فشارهای خود به شیعیان را بیشتر کرد ،به نحوی که عالوهبر
محرومیتهای اداری ،اقتصادی و اجتماعی و سیاســتهای تبعیضآمیز
علیه شیعیان ،هیچگاه پستهای کلیدی مانند وزارت دفاع ،دادگستری،
خارجه و کشــور نصیب شیعیان نشد .سهم شیعیان از پستهای عالی و
میانی نیز به نســبت جمعیت ایشــان اندک است .این در حالی است که
آنان درصد باالیی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
در این شــرایط مردم بحرین فریــب اصالحات ظاهری و دروغین و
وعدههــای توخالی آلخلیفه را نخوردند و دســت به اعتراضات مدنی و
مخالفت با این خاندان ســرکوبگر زدند تا جایی که این حرکات اعتراضی
فراگیر شــد و تمام آحاد مردم از دانشجو و روحانی گرفته تا مردم عادی
به خیابانها ریخته و یک صدا خواستار اصالحات در کشور و دخالت در
تعیین سرنوشت سیاسی خود شدند .مردم انقالبی بحرین از ابتدا خواستار
سرنگونی حمد بن عیسی نبودند ،اما به دلیل سرکوبگریها و جنایات روز
افزون آلخلیفه خواستههای انقالبی مردم تغییر و خواهان سرنگونی پادشاه
بحرین شدند .رژیم بحرین با استفاده از وارد کردن مزدورانی از کشورهای
عربستان و پاکستان تالش کرد تا این ملت را سرکوب و صدای انقالبیون
را خامــوش کند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نکرد ،مســاجد و
حسینیهها و نمادهای شیعیان را ویران کرد  ،هزاران کارمند و دانشجو را
اخراج کرده و تعداد زیادی را به زندانها انداخت و وحشیانهترین شکنجهها
را در مورد آنان اعمال کرد .با این وجود ،قادر به مهار انقالب مردمی نشد
و حضور مردم و مشــارکت مردمی در این انقالب روز به روز بیشــتر شد
به نحوی که همه مردم یکپارچه و همصدا خواســتار تغییر رژیم بحرین
شــدند .پس از خشونتهای میدان لؤلؤ و سرکوب معترضان توسط رژیم
آلخلیفه ،تظاهرات و اعتراضات مردمی گستردهتر شد و بخش عمدهای
از مردم به جمع انقالبیون پیوستند .همچنین در این شرایط نمایندگان
وابسته به «جمعیت الوفاق» که بزرگترین جریان شیعی مخالف حکومت
اولین نشســت وزرای دفاع کشورهای عضو ائتالف به اصطالح
اسالمی ضدتروریسم عربستان سعودی روز یکشنبه پنجم ماه جاری
ِ
در شــهر ریاض برگزارشد؛ ائتالفی که عربستان سعودی آن را در
 14دسامبر سال  2015تشکیل داده بود .در این نشست« ،راحیل
شــریف» فرمانده ائتالف و تعدادی از مقامات عربی شرکتکننده
در آن ،سخنرانی کردند« .راحیل شریف» فرمانده پاکستانی ائتالف
در این نشست گفت« :قصد داریم منابع مالی شبکههای تروریستی
را بخشکانیم .دولتهای اسالمی در حال پرداخت تاوان ایستادگی
خود در برابر تروریســم هستند .باید یک واکنش دسته جمعی به
تروریستها نشان داد .این ائتالف هیچ کشور و دینی را هدف قرار
نخواهد داد».
در همین حال« ،محمد بن سلمان» ،ولیعهد عربستان سعودی
نیز در این نشست مدعی شد« :بزرگترین خطر تروریسم ،خدشهدار
کردن اعتقادات اســامی ما است و اجازه آن را نمیدهیم و اجازه
نخواهیم داد که تروریســم وجهه دین ما را خدشــه دار کند و در
راســتای ایجاد رعب و وحشت غیرنظامیان در کشورهای اسالمی
حرکت کند .امروز در راستای همکاری و هماهنگی با یکدیگر برای
مبارزه با تروریسم حرکت میکنیم .این تروریسم وجهه دین مبین
اســام را خدشــهدار میکند و این سبب میشود که ما با جدیت
بیشتر برای مبارزه با تروریسم به منظور غلبه نهایی بر آن حرکت
و عمل کنیم».

نمایش مضحک

به نظر میرسد که «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان و مغرور
ســعودی کــه زمزمههای روی کار آمدنش در این کشــور روز به
روز بیشتر میشــود ،با ارائه نمایش مضحک «ائتالف به اصطالح
ضدتروریسم» به دنبال تکمیل پازل قدرت خود در عرصه منطقهای
و جهانی اســت .بنســلمان تاکنون با اتخاذ سیاستهای ضربتی
و ســرکوبگرانه علیه شــاهزادگان و کانونهای قدرت و ثروت در
عربستان ،موفق شده تا حدود زیادی قدرت خود را در داخل مرزهای
این کشور بسط دهد .از همین روی ،وی اکنون به این فکر افتاده تا
از طریق فعالسازی ائتالفی که در سال  2015توسط ریاض تشکیل
شده است ،برای تکمیل پازل قدرتش در منطقه و جهان تالش کند.
در واقع ،برگزاری اولین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ائتالف
ضدتروریستی عربستان آن هم در آستانه تکیه زدن بن سلمان بر
کرسی قدرت ،نوعی «قدرتنمایی» و «عرض اندام» از سوی ولیعهد
سعودی برای قدرتهای خارجی ازجمله کشورهای غربی و ایاالت
متحده است تا وی را به عنوان یکی از کانونهای قدرت در منطقه
جدی بگیرند .مقامات ریاض درحالی شعار مبارزه با تروریسم را سر
میدهند و برای آن نشستی را در سطح وزرای دفاع برگزار میکنند
که امروز دیگر کمتر کسی در این مسئله تردید دارد که عربستان
سعودی خاستگاه ایدئولوژی وهابیت و افراطیگری است؛ ایدئولوژی
که تکفیریهای القاعده ،داعش و جبهه النصره محصول آن هستند
و مدتهاست در قامت بالیی خانمانسوز به جان ملتهای بیدفاع و
بیگناه برخی ملتهای منطقه افتادهاند .ازهمین رو ،باید گفت که
محمد بن سلمان برای تکمیل نردبان کسب قدرت خود در داخل
و خارج از مرزهای عربستان سعودی با انتخاب پوشش «مبارزه با
تروریسم»،اشتباه بزرگی را مرتکب شده است ،چرا که این نمایش
مضحک برای کمتر کسی باورپذیر خواهد بود.

طراحی سناریو برای مرحله پساداعش
در سوریه و عراق

در این میان ،برگزاری اولین نشســت وزرای دفاع عضو ائتالف
ضدتروریستی عربســتان آن هم در فاصله بسیار کوتاهی از اعالم
ریشهکن شدن «شــجره خبیثه داعش» در سرزمینهای عراق و
شام نشان میدهد که سعودیها پس از شکست غیرقابل پیشبینی

با آغاز قیام مردمی بحرین در  14فوریه  ،2011شیخ عیسی قاسم،
رهبری مردم این کشور را در هدایت اعتراضات
مسالمتآمیزشان نسبت به ظلم و ستم آلخلیفه و مطالبه
حقوق برحقشان از این خاندان ظالم بر عهده گرفت و
هرگاه آلخلیفه با ترفند و توطئهای خواسته تا با فریب
مردم و به بهانه انجام مذاکرات و گفتوگو با مخالفان آتش
قیام آنها را فرو بنشاند ،شیخعیسی قاسم در کنار دیگر
علمای این کشور با روشنگریهای خویش،
ترفندهای آلخیلفه را نقش بر آب ساخته است.
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تا اواخر ســال  1379در ایران حضور داشــت و سپس برای نقشآفرینی
در تحوالت بحرین به زادگاه خود بازگشت .با آغاز فعالیت برای تأسیس
پارلمان بحرین که قصد داشت پس از شکلگیری کشور ،کار تدوین قانونی
اساسی بحرین را به انجام برساند ،مردم بحرین از شیخ قاسم خواستند با
بازگشــت به این کشور خود را برای حضور در این پارلمان کاندیدا نماید
و در عمل شــیخ عیسی موفق شد با باالترین رأی به پارلمان بحرین راه

عیســی قاسم ،صبر مردم بحرین را لبریز خواهد کرد و پاسخ آنها به این
اقدام ،دندانشکن خواهد بود .بر همین اساس ،آل خلیفه تالش میکند
تا حتی االمکان جلسات محاکمه شیخ عیسی قاسم را به تعویق بیندازد
تا بدین ترتیب ضمن عادیسازی مسئله محاکمه وی ،افکار عمومی برای
تحمل این اقدام ،آماده شوند .با این وجود مردم انقالبی همچنان پرشور
در صحنه حاضر هستند و طی ماههای اخیر حمایت بینظیری را از رهبر
خود ،شیخ عیسی قاسم به نمایش گذاشتهاند .آل خلیفه تالش میکند تا
در سایه سکوت نهادها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی و همچنین
سیاستهای تبعیض آمیز و سرکوبگرانه خود را به مردم بحرین تحمیل
کند .چرا که گمان میکنند اگر فشارهای خود بر مردم و انقالبیون را تشدید
کنند ،آنها از پیگیری مطالبات مشروع و به حق خود دست خواهند کشید
و به زندگی زیر یوغ ظلم و ستم آل خلیفه تن درخواهند داد.
این در حالی است که مردم بحرین به خوبی به حربه جدید رژیم آل
خلیفه پی برده و همچنان به حمایتهای چشمگیر و بیدریغ خود از رهبر
شــیعیان ،ادامه میدهند .تحصن مردم بحرین در منطقه «الدراز» ،محل
سکونت شیخ عیسی قاسم ،از همان زمانی کهایشان سلب تابعیت شدند
به تنهایی گواه بر این مدعا است .تحصن کنندگان همواره بر مخالفت با
محاکمه ظالمانه عیســی قاسم و پایبندی به حق تعیین سرنوشت خود

شیخ عیسی قاسم نماد انقالب بحرین و کابوس آل خلیفه

بازداشت علمای برجسته بحرینی و احضار شمار زیادی از
آنها توسط رژیم آلخلیفه در حالی اتفاق میافتد که این
افراد تاکنون مرتکب هیچ اقدامی علیه امنیت ملی بحرین
نشدهاند .رژیم آلخلیفه بر خالف ادعاهای دروغین خود،
تا به امروز حتی یک فایل ویدئویی از این افراد که در آن
مردم را به افراطیگری و خشونت دعوت کرده باشند،
منتشر نکرده است ،چراکه اساسا چنین فایلی وجود
خارجی ندارد.
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آلخلیفه میباشــد ،از پارلمان استعفا کردند .دیگر احزاب و جنبشهای
بحرینی همچون الوفاء و جنبش االحرار نیز به فعالیتهای اعتراضی خود
علیه نظام آلخلیفه پرداختند.

نقش علما و روحانیون

آل خلیفــه با نگاهی بــه دور و اطراف خود و بررســی اوضاع دیگر
کشــورها ،به این نتیجه رسیده که تا به امروز هیچ انتفاضه مردمی بدون
وجود رهبری هدایتکننده به ســرمنزل مقصود نرسیده است به همین
دلیل به نحو بیســابقهای علماء و روحانیون برجسته این کشور را هدف
قرار داده است .این رژیم به خوبی میداند که مردم بحرین بدون داشتن
افرادی که مســیر را به آنها نشان دهند ،قادر به حفظ انسجام خود برای
تداوم اعتراضات علیه آل خلیفه نیســتند .از همین رو ،در اقدامی کامال
تاکتیکی ،به جای بازداشــت دهها و صدها معترض ،به بازداشت شماری
از علماء روی آورده است .نکته قابل تأمل در سلسله اقدامات سرکوبگرانه
آل خلیفه علیه علمای بحرینی این اســت که تمامی این افراد از حامیان
سرسخت «شیخ عیسی قاسم» (روحانی برجسته شیعه) محسوب میشوند
و کلیه فعالیتهای اعتراضی خود را تحت محوریت ایشــان قرار دادهاند.
رژیم آل خلیفه با دســتگیری شمار زیادی از علمای برجسته بحرینی و
احضار تعدادی دیگر تالش میکند تا این پیام را به مخالفان خود برساند
که نقشــی برای علما و روحانیون شیعه در نظام حکومتی قائل نیست و
نمیخواهد از حضور آنان در تصمیمگیریهای سیاســی استفاده کند و
دستگیری  ،سلب تابعیت و محاکمه شیخعیسی قاسم دقیقا در راستای
چنین هدفی صورت گرفته اســت .در واقع میتوان سلسله بازداشتهای
روحانیون را در همین راســتا تلقی کرد کــه آلخلیفه قصد دارد زمینه
مناسب برای محاکمه این روحانی برجسته شیعی را فراهم آورد .در حال

حاضر علمای بحرینی که هدایتکننده اعتراضات مردمی هستند ،بزرگترین
مانع بر سر راه آلخلیفه برای محاکمه شیخ عیسی محسوب میشوند.
بازداشت علمای برجسته بحرینی و احضار شمار زیادی از آنها توسط
رژیم آل خلیفه در حالی اتفاق میافتد که این افراد تاکنون مرتکب هیچ
اقدامی علیه امنیت ملی بحرین نشدهاند .رژیم آل خلیفه برخالف ادعاهای
دروغیــن خود ،تا به امروز حتی یک فایل ویدیوئی از این افراد که در آن
مردم را به افراطیگری و خشونت دعوت کرده باشند ،منتشر نکرده است،
چراکه اساسا چنین فایلی وجود خارجی ندارد .با این حال ،اکثر اتهاماتی
که توسط آل خلیفه متوجه علمای بحرینی شده است در تحریک مردم
به انجام اقدامات خشــونتآمیز خالصه میشود؛ اتهاماتی که هیچگاه به
اثبات نرســیدند و تنها با اهداف و اغراض سیاسی و برای سرکوب قیام ۶
ساله مردمی مطرح شده و میشوند.
در هر صورت ،رژیم آل خلیفه در شرایط کنونی سیاست تشدید فشارها
بر انقالبیون بحرینی را در پیش گرفته اســت و این ،خود نشانگر عجز و
ناتوانی این رژیم از سرکوب انقالبی است که حدود  ۶سال گذشته ظهور
و بروز پیدا کرده است .اکنون آل خلیفه خود را در ایستگاه آخر میبیند
و تالش میکند تا آنچه را که نتوانســته در  ۶ســال به آن پایان دهد ،در
چند ماه از بین ببرد و این ،همان رویای خامی است که قبل از هر چیزی،
این رژیم را به نابودی میکشاند.

عالیترین مرجع شیعه در بحرین

در حال حاضر شیخ عیسی قاسم عالیترین مرجع شیعه در بحرین و
رهبر سیاسی ،مذهبی مردم این کشور است .وی از برجستهترین علما و
رهبران سیاسی بحرین است که در روستای «الدراز» از روستاهای اطراف
منامه در پایتخت بحرین دیده به جهان گشــوده و تحصیالت مقدماتی
خود را در مدارس این روستا به پایان رسانده است .وی تحصیالت علوم
دینی خود را در بحرین در دهه  1960میالدی با حضور در محضر شیخ
«علوی الغریفی» آغاز کرد و ســپس راهی نجفاشرف شد تا به تحصیل
علوم دینــی و از جمله فقه در آن بپردازد .وی از جمله دانشآموختگان
آیتاهلل شهید «سید محمدباقر صدر» است.
شیخ عیسی قاســم پس از دفاع مقدس ،راهی ایران شد و از محضر
اساتیدی مانند آیتاهلل فاضل لنکرانی و سید محمود شاهرودی استفاده
کرد .سفر شیخ به ایران در شناسایی او به عنوان عالمی متدین و شجاع
تاثیر بسیار داشت و رهبر معظم انقالب با همین شناخت شیخ را به عنوان
نماینده بحرین در مجمع جهانی اهل بیت برگزیدند .شیخ عیسی قاسم

بن سلمان تاکنون با
اتخاذ سیاستهای
سرکوبگرانه علیه
شاهزادگان و کانونهای
قدرت و ثروت در
عربستان ،موفق شده
تا حدود زیادی قدرت
خود را در داخل مرزهای
این کشور بسط دهد .از
همین رو ،اکنون به این
فکر افتاده تا از طریق
فعالسازی ائتالفی که در
سال  2015توسط ریاض
تشکیل شده است ،برای
تکمیل پازل قدرتش
اقدام نماید.

«محمد بن سلمان» ولیعهد جوان و خام سعودی
که زمزمههای روی کار آمدنش در این کشور
روز به روز بیشتر میشود ،با ارائه نمایش مضحک
ائتالف به اصطالح ضدتروریسم به دنبال تکمیل
پازل قدرت خود در عرصه منطقهای
و جهانی است.
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مزدوران دســتپرورده خود ،در تدارک ســناریوی جدیدی برای
پیشــبرد اهدافشان در سوریه و عراق هستند .پرواضح است ،برای
عربستان سعودی آسان نیست که پس از سالها َصرف هزینههای
هنگفت و سرسامآور در حمایت از گروههای تروریستی در سوریه
و عراق ،امروز و به دنبال شکست داعش ،به راحتی از این دو کشور
خارج شــود .برهمین اساس ،بدون هیچگونه تردیدی آلسعود در
زیر چتر یک ائتالف ضدتروریستی درصدد توطئه چینی جدیدی
برای ایفای نقش جدید خود در ســوریه و عراق برآمده است تا به
زعم خود ،به حداقل اهداف از پیش برنامهریزی شــدهاش در آنجا
دست پیدا کند.

ائتالف ضدتروریستی
یا ضدایرانی؟

اکنون بزرگترین سؤالی که پیرامون ائتالف تازه تأسیس عربستان
سعودی در محافل منطقهای و بینالمللی مطرح میشود ،این است
که این ائتالف به راستی یک ائتالف ضدتروریستی است و یا در واقع،
ائتالفی علیه جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود؟ عربستان
ســعودی طی سالهای گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که
درســت در نقطه مقابل جمهوری اســامی ایران ایستاده است و
بــرای مقابله و مواجهه با تهران از هیچ کوششــی دریغ نمیکند.
بنابراین ،بدون شک مقابله با تهران یکی از اهداف مهم سعودیها
از تشکیل ائتالف ضدتروریستی بوده است .حتی طی همین چند
هفته اخیر صراحتا ایران را حامی اول تروریسم در منطقه و جهان
خواندند! این مسئله نشان میدهد که ائتالف عربستان سعودی در
حقیقت برای رویارویی با ایران تشــکیل شده و نه برای مبارزه با
تروریسم حقیقی .درهمین ارتباط ،خبرگزاری «دویچه وله» آلمان
با انتشار مقالهای ،با بررسی اهداف ائتالف ضدتروریستی عربستان،
مقاصد اعالمی محمد بن سلمان از تشکیل ائتالف را زیر سؤال برد
و نوشــت« :ائتالف ضدتروریستی عربستان در حقیقت علیه ایران

یابد و در کنار جریان اسالمگرای پارلمان ،نقش مهمی در تدوین مواد و
بندهای اسالمی در قانون اساسی بحرین ایفا کند.
با آغاز قیام مردمی بحرین در  14فوریه  ،شیخ عیسی قاسم ،رهبری
مردم این کشور را در هدایت اعتراضات مسالمتآمیزشان نسبت به ظلم
و ستم آل خلیفه و مطالبه حقوق برحقشان از این خاندان ظالم بر عهده
گرفت و هرگاه آلخلیفه با ترفند و توطئهای خواســته تا با فریب مردم
و بــه بهانه انجام مذاکرات و گفــت وگو با مخالفان آتش قیام آنها را فرو
بنشاند ،شیخ عیسی قاسم در کنار دیگر علمای این کشور با روشنگریهای
خویش ،ترفندهای آلخیلفه را نقش بر آب ساخته است .پادشاه بحرین
نیزبــه اقدامات خود علیه روحانیون ادامه داده و در همین رابطه ،دادگاه
وابسته به رژیم آل خلیفه طی حکمی ،تابعیت شیخ عیسی قاسم را لغو و
او را تحت پیگرد قانونی برای محاکمه قرار داد .آل خلیفه تالش میکند
تا ضمن جلوگیری از ظهور و بروز هرگونه تشــنج ،با برگزاری جلســات
متعدد دادگاه و تعویق آنها ،افکار عمومی را برای محاکمه نهایی شــیخ
عیسی قاسم آماده کند .رژیم آل خلیفه به خوبی میداند که محاکمه شیخ

ننگزدایی ناشیانه

مقامات عربستان سعودی پس از سالها حمایت از تروریسم و
افراطیگــری ،در مرحله کنونی بر خود الزم میدانند که برخی از
ننگهایی را که بر دامانشان نشسته است ،پاک کرده و غبار از چهره
تروریستی خود بزدایند .هفت سال حمایت از تروریسم در سوریه و
سه سال در عراق به صورت غیرمستقیم و همچنین ارتکاب سه سال
جنایت جنگی در یمن به صورت مستقیم و کشتار بیرحمانه مردم
بیدفاع و بیگناه یمنیها ،موجب شده تا چهره مقامات سعودی در
نزد افکار عمومی منطقه و جهان به صورت قابل توجهی خدشهدار
شود .لذا سعودیها اکنون با سر دادن شعارهایی نظیر ایستادن در
خط مقدم مبارزه با تروریســم! تالش میکنند تا اندکی از خشم و
نفرت افکار عمومی نسبت به خود بکاهند.

گ
ـ
ور

سودای رهبری بر جهان اسالم

مقامات آلسعود در طول تاریخ خود همواره سودای رهبری
کشــورهای جهان اســام و جهان عرب را در ذهن پروراندهاند.
اکنون و پس از به چالش کشــیده شدن نقش عربستان سعودی

پادشاه بحرین با مستمسک قرار دادن اصالحات
ظاهری و فریب دادن مردم ،فشارهای خود بر شیعیان
را بیشتر کرده به نحوی که عالوهبر محرومیتهای
اداری ،اقتصادی و اجتماعی و سیاستهای تبعیضآمیز
علیه شیعیان ،هیچگاه پستهای کلیدی نصیب
شیعیان نشده و این در حالی است که آنان
درصد باالیی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
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تاکید میکنند .بسیاری از تحلیلگران ،توطئۀ آل خلیفه علیه شیخ عیسی
قاسم را موجب لبریز شدن صبر مردم و احتماالً روی آوردن آنها به مبارزه
مســلحانه میدانند .این تحلیلگران معتقدنــد انقالب بحرین با توجه به
پیشینه و ریشههای تاریخی خود دیر یا زود به نتیجه میرسد و خاندان
آل خلیفه مجبور خواهند شــد قــدرت را به مردم ،یعنی صاحبان اصلی
کشور بحرین ،واگذار کنند.

برگزاری اولین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو
ائتالف ضدتروریستی عربستان آن هم در آستانه تکیه
زدن بن سلمان بر کرسی قدرت ،نوعی «قدرتنمایی»
و «عرض اندام» از سوی ولیعهد سعودی برای
قدرتهای خارجی است تا وی را به عنوان یکی از
کانونهای قدرت در منطقه جدی بگیرند.
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آن دست و پنجه نرم میکند ،رهایی یابد.

نسخه برابر اصل ائتالف آمریکایی

ائتالف ضدتروریستی عربستان سعودی در واقع نسخهای مشابه
ائتالف بینالمللی اســت که آمریکا در سال  2014آن را به بهانه
مبارزه با تروریســم در ســوریه و عراق ،تشکیل داده است .ائتالف
آمریکایی از آن زمان تاکنون نه تنها هیچ دســتاورد مثبتی را در
عرصه نبرد با تکفیریها به دســت نیاورده اســت ،بلکه موجبات
گسترش تروریسم در هر دو کشور را نیز فراهم کرد .آمریکاییها با
اتخاذ ژست مقابله با تکفیریها و پنهان کردن خود زیر سایه شعار
دروغین «مبارزه با تروریســم» در طول این مدت دهها هزار نفر از
غیرنظامیان سوری و عراقی و همچنین هزاران تن از نیروهای نظامی

فرجام آرزوهای ولیعهد مغرور
مقامات ریاض درحالی شعار مبارزه با تروریسم را سر میدهند
و برای آن نشستی را در سطح وزرای دفاع برگزار میکنند که
امروز دیگر کمتر کسی در این مسئله تردید دارد که سعودی
خاستگاه ایدئولوژی وهابیت و افراطیگری است؛ ایدئولوژی
که تکفیریهای القاعده ،داعش و جبهه النصره محصول

آن هستند و مدتهاست در قامت بالیی خانمانسوز به جان

ملتهای بیدفاع و بیگناه برخی ملتهای منطقه افتادهاند.

و برای مبارزه با نفوذ تهران در منطقه تشکیل شده است .مطمئنا
یکی از اهداف ائتالف جدید عربســتان ،مقابله با ایران اســت» .به
اضافه اینکه تعریف ســعودیها از تروریسم و افراطیگری اساسا با
تعریف شناخته شده از تروریسم در قوانین بینالمللی کامال متفاوت
است .این واقعیت زمانی بیشتر آشکار شد که سعودیها در جلسه
افتتاحیه روز یکشنبه ائتالف ضدتروریسم ،کلیپی را پخش کردند
که در بخشــی از آن در کمال تعجب ،تصویر یک مبارز فلسطینی
به نمایش درآمد .به دنبال انتشــار این تصویر ،فعاالن فلســطینی
به صورت گســترده در توئیتر خود خطاب به ســعودیها هشتک
«مقاومت ،تروریست نیست» را منتشر کردند.

در منطقه و شکســتهای سنگینی که ریاض در سوریه ،عراق و
یمن و همچنین در عرصه مواجهه و مقابله با جمهوری اسالمی
ایران متحمل شــده است ،ســعودیها به دنبال آن هستند تا از
رهگذر فعال سازی رهبری خود بر ائتالف ضدتروریستی ،گامی
را در راســتای بازیابی نقششان در جهان اسالم و عرب بردارند.
عربستان سعودی این واقعیت آشکار اما تلخ را درک کرده است
که به طور کلی از معادالت منطقهای و بینالمللی کنار گذاشته
شــده و به نوعی منزوی شده است .درست به همین دلیل است
که برای القاء رهبری خود بر کشورهای اسالمی و عربی ائتالفی
را تشــکیل داده تا بتواند از بحران مشروعیتی که مدتهاست با

دو کشور را به کام مرگ کشاندند .اکنون این شائبه وجود دارد که
به احتمال فراوان کارکرد ائتالف تازه تأســیس عربستان سعودی
نیــز همچون ائتالف آمریکایی خواهد بود و با ترویج تروریســم و
خون غرق خواهد کرد.
افراطیگری ،منطقه را بیش از پیش در حمام
ِ
درهر حال ،رژیم آلسعود سابقه بسیار ننگینی را طی سالهای
اخیر در کشورهای اسالمی خصوصا لیبی ،سوریه ،عراق و پاکستان
از خود برجای گذاشــته است و هرگز نخواهد توانست چهره خود
را از این ســابقه ننگین پاک کند .البته ،خوشبختانه همین مسئله
جلوی توطئههای بیشتر بنسلمان را در منطقه خواهد گرفت.
منبع :فارس

