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هاي مکانی برآیند ادراك، احساس و نوعی تعلق جمعی به مکانی خاص است که متناسب با فرهنگ سیاسی هر هویت
ي سیاسی با حضور و در ادامه، اشغال و مقاومت در هاجنبش. تفاوتی را در پی داردي سیاسی مها، کنشايهجامع
ي براي دهند و آنجا را مقرّمیهویتی اعتراضی و نمادینها، به آن مکاني مرکزي، خاصه در شهرهاي پایتختیهامکان

ي اعتراضی و با هویت، میدان اهدانند؛ یکی از مصادیق این مکانمیي خود از طرف دولت مرکزيهابرآوردن خواسته
توسط دولت 2011مارس 18ي اعتراضی این کشور در بهار عربی است؛ که در تاریخ هابحرین در جریان حرکتلؤلؤ

ي اعترضی مردم بحرین و رفتار دولت در تخریب میدان هاآنچه در بررسی رویدادنگاري حرکت. مرکزي تخریب شد
از تحوالت همزمانی که در دیگر کشورها در منطقه خاورمیانه متأثرخلیفه کام آلشود، این است که حمیمشاهدهلؤلؤ

ي اعتراضی نقش هاي سیاسی و حرکتهاي با هویت در پیروزي جنبشهادر حال وقوع بوده و با علم به اینکه مکان
شد که تخریب میدان یصورتهکردند و بر اساس مطالب گردآوري شده بلؤلؤمحوري دارند؛ اقدام به تخریب میدان 

با روش توصیفی و ضرحامقاله. ي اعتراضی در بحرین بوده استهایکی از دالیل اصلی ناکامی حرکتلؤلؤنمادین 
روش تجزیه و .پرداخته استهاالمللی به گردآوري دادهي معتبر بینهاتحلیلی و با شیوه رویدادنگاري از خبرگزاري

براساس استدالل، منطق و تبیین نگارندگان پس از گردآوري اطالعات صورت از نوع کیفی بوده کهپژوهشتحلیل 
. گرفته است

.، جنبش سیاسی، دولت بحرینلؤلؤهویت مکانی، مکان مرکزي، میدان :کلیديهايهواژ
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مقدمه -1
و هاو چگونگی روند آن، تحلیلهاي اعتراضی مردم بحرین؛ دالیل، ریشههادر بررسی حرکت

یی از این هانیز بر جنبههاهر کدام از این تحلیل. گوناگونی صورت گرفته استي هابحث
مد نظر نویسندگان قرار دارد؛ نه دالیل و پژوهشاند، اما آنچه در این تحوالت نظر افکنده

عنوان مکان اصلی به(لؤلؤگیري تحوالت بحرین، که نقش تخریب میدان ي شکلهاریشه
در ناکامی معترضین و طوالنی شدن روند اعتراضات ) بحرینیتجمعات اعتراضی معترضین 

ي هاشدن اعتراضات در مکانو پراکندهلؤلؤتوان صرف تخریب میدان نمیهرچند. است
مختلف را دلیل اصلی ناکامی معترضین بحرینی دانست و نقش عربستان سعودي در حمایت از 

در سرکوب معترضین، همچنین ياهي فرامنطقهاخلیفه و همراهی برخی قدرتحکومت آل
الجزیره را نباید نادیده گرفت؛ اما ویژهبهي جهانی و هابایکوت خبري قیام بحرین توسط رسانه

آن بر تأثیربه بررسی نقش هویت مکانی و صرفاًپژوهش حاضر با تمام این شواهد و دالیل، 
.استهکامیابی یا ناکامی اعتراضات بحرین پرداخت

: این است کهدباشمیوال اساسی که این پژوهش خواهان پاسخگویی به آنبنابراین، س
ي اعتراضی مردم بحرین هاي بر حرکتتأثیرچه خلیفهآلتوسط حکام لؤلؤتخریب میدان 
گونه با توجه به ادبیات موجود در این ارتباط فرض اصلی این مقاله بدینگذاشته است؟

نماد اصلی تجمعات اعتراضی و هویت عنوانبه-لؤلؤگردد که تخریب میدان میبنديصورت
باعث پراکندگی تجمعات اعتراضی مردم شد که این امر سرکوب و کنترل این -بخش آنها

تر ساخته استراحتخلیفهآلاعتراضات را بر حکام 
، بررسی نقش مکان مرکزي در اعتراضات مردمی و کامیابی و ناکامی آنها حاضرهدف مقاله

ي هاشان بر اساس نقش این مکان در هویت بخشی و انسجام جنبشبه اهدافدر رسیدن
بنابراین در بخش ادبیات . اعتراضی، با مطالعه موردي جنبش اعتراضی مردم بحرین است

ي سیاسی، مدل نظري ارائه خواهد شد و هابر جنبش) مرکزي(مکانتأثیرنظري، در ارتباط با 
ي اعتراضی مردم بحرین از ابتداي هاختصاصی حرکتنیز به بررسی اهادر بخش یافته
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و در پایان نیز دپردازمیو روند اعتراضات پس از آنلؤلؤتخریب میدان گیري تا هنگامشکل
.خواهد شدارائهي اعتراضی مردم بحرین هامدل نظري نقش مکانی این حرکت

روش تحقیق-2
هاي معتبر دنگاري از خبرگزاريتحلیلی و شیوه رویدا-روش توصیفی مقاله حاضر با 

روش تجزیه و تحلیل این تحقیق از نوع کیفی . اخته استپردهاالمللی به گردآوري دادهبین
بوده که براساس استدالل، منطق و تبیین نگارندگان پس از گردآوري اطالعات صورت گرفته 

. است

چارچوب نظري تحقیق-3

مکان و هویت مکانی-1-3
در یک موضوع اصلی عنوانبه»جا«درهااعی براي هویت و ریشهجوي اجتموجست

,Johnston(شودمیاز آن استفادهايهفزایندجغرافیا مطرح است و به شکل 2000: 4 .(
پیوند ) تاریخ(و زمان) و روابط اجتماعیهاشبکه(، فضا)جغرافیایی(هویت با سه گویه مکان

). Ahmadipour et al, 2013: 48(شودمیمتأثرگویه و تحوالت این سههادارد و از ویژگی
در عین حال محصول . آیدمیحساباز عناصر وجودي و هویتی انسان بهايگونهبهمکان 

فرد از روابط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است که برخی از این ترکیبی منحصر به
جهانی ايهمحلی و برخی از گسترکند؛ از ماهیتی میگونه که جونز اشارهروابط همان
هاهمچنین بایستی اضافه نمود که برخی از مکان). Jones et al, 2007: 184(برخوردارند

ممکن است ماهیتی دوگانه داشته باشند بدین معنی که هم از هویت محلی برخوردار باشند و 
. هم واحد هویتی در گستره جهانی باشند

:گیردمیعامل مهمهر مکانی، هویت خود را از سه
ـ عوامل مشخص طبیعی و ظاهري آن؛1
پذیر و کارکردها؛ي مشاهدههاـ فعالیت2
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). Shakuie, 2003: 275(نمادهاـ مفاهیم و3
گفت که ادارك محیطی یا تصور ذهنی انسان نسبت به مکان است که توانمیاز این رو

وجودهی و در نهایت هویت مکانی را بحاالتی مانند حس مکانی، دلبستگی مکانی، تعلق مکان
این ادراکات و احساسات پیوند یافته انسانی با مکان است که تولید کننده هویت و . آوردمی

. است... سیاسی، اجتماعی و ،ي فرهنگیهاکارکرد
گونه روابط اکولوژیکی انسان در فضاي دیگر، گونه تظاهر یافته فضایی اینعبارتبه

کند؛ میدار کرده و نوعی حس تعلق و دلبستگی را در آن ایجادرا هویتهاکانجغرافیایی که م
با توجه به کارکردهاي خاص آنها هاو سمبلیک شدن مکانهاصورت نمادسازيهتوان بمیرا

. مشاهده کرد

ي سیاسیهاو جنبش) با هویت(ي نمادین هامکان-2-3
در مکان و هاآفرینی سیاسی انسانسی و نقشکه در منطق جغرافیاي سیاسی، دموکرااز آنجا

ي سیاسی و فرآیندهاي مربوطه، یک حق طبیعی است هاو نظامهافضا و شکل دادن به ساختار
پذیرد میکه مبتنی بر الگوي روابط اکولوژیکی انسان در مکان و فضاي جغرافیایی صورت

)Hafeznia, 2006:174 .(خشی از رفتار سیاسی است که گاه بروز ببدین منظور مکان، تجلّی
متناسب با هایابد، مکانمیدر موافقت و مخالفت نسبت به روندها و تصمیمات نمود

ي هاکارکردهاي خاص خود برانگیزاننده هویت و در نتیجه حس مکانی متفاوتی در میان گروه
KavianiRad(مختلف جامعه هستند and Azizi Kaveh, 2010: 56 .(نی وابستگی به مکا

خاص در هر حرکت اعتراضی یا کُنش سیاسی یکی از عوامل مهم در به ثمر نشستن اهداف 
رود، بنابراین تنها افرادي که در یک مکان مشابه قرار دارند و داراي میشمارمعترضان به

سرنوشتی مشترك هستند، با فعالیت جمعی و در تبعیت از یک جنبش اجتماعی و روشنفکري
,Wohl(پردازند گونی شرایط تاریخی میدهی و دگربه شکل هانري لوفور با ). 78 :1979

شوند؛ معتقد است، انقالبی که میفقط با ایجاد یک فضاي جدید پیروزهااثبات اینکه انقالب
,Lefevbre(اش را نشناخته است فضاي جدیدي را ایجاد نکند؛ همه توان بالقوه 1991: 54 .(
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است که توسط مردم خلق شده و با کنش ايهاي سیاسی شداین فضاهاي جدید در واقع، فض
ي سیاسی و هاگیري جنبشی در شکلعبارتبه). K. Lee, 2009(شود میسیاسی آنها دفاع

، کارکرد راهبردي و هاتداوم آنها و در نهایت در جهت رسیدن به اهدافشان، برخی مکان
) ي اصلیهامیادین و خیابان(ي مرکزيهامکانعمدتاًکه هایابند؛ این مکانمیاستراتژیک

. باشندمیباشند؛ عرضه حضور معترضان سیاسیمیشهرهاي پایتختی
رو است که ایریک سوینگدو استاد جغرافیا و مهندسی محیطی دانشگاه منچستر در از این

در رویدادها و رخدادهاي سیاسی بیان) میادین(ي مرکزي هارابطه با نقش پر اهمیت مکان
میدان تیان آنمن، میدان باستیل پاریس، میدان سرخ مسکو، : یی مانندهاکند که این مکانمی

دراي سودان، میدان سینتاگما آتن، میدان سبز سیدنی، میدان الکساندر پالتز برلین، الساها الخ
ونسیسالس جمهوري چک، نقش بارزي در رابطه با رخدادهاي سیاسی دارند و اینها تنها 

ي هامحلعنوانبهدیرینه در جهان سمبلیک ما ايهاي عمومی هستند که ریشبخشی از فضاه
از ايهدهنده عناوینی است که سلسلیشان نشانهانام. باشندمینمادین جغرافیاهاي انقالبی

را با خود .... معانی مبتنی بر دستیابی به دموکراسی، تحول، آزادي، اشتراك، اتحاد، رستگاري و
).Swyngedouw, 2011: 30(دارد

جغرافیایی ـ سیاسی هستند؛ براي ايهپایتختی، پدیدویژه بهاز آنجا که شهرهاي مهم و 
بینند و خود در مبارزه بر سر دسترسی، کنترل و نمایندگی با میکنش سیاسی، مکان تدارك

مناسبات سیاسی قدرت و پیامدهاي فضایی آن مورد توجه جغرافیاي . آمیزندمیسیاست در
KavianiRad(سی استسیا and Azizi Kaveh, 2010: 58(.

گاهی ، جوالنهاویژه در پایتختدر شهرهاي مهم به)مرکزي(نمادینهاي مکانبنابراین،
با هادیگر این مکانعبارتبهو .باشندمیعرصه ملیحاکم در ي هابراي معترضین به سیاست

یابد و فضاییمیو هویتی سیاسی و ملیحضور معترضان سیاسی از لحاظ سیاسی باردار شده 
.ي آنهاهاي دستگاه حاکم در راستاي خواستههاشود براي رساندن پیام معترضان به سیاستمی

کنند با تجمع گسترده میي سیاسی در راستاي رسیدن به اهداف خود، سعیهابه واقع، جنبش
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غال کامل این مکان و مقاومت که نماد هویت اعتراضی آنان است؛ دست به اشهادر این مکان
در پاسخ به این اعتراضات سیاسی، سعیدر ابتدا ؛ در چنین وضعی دولتها بزنندو کنترل در آن

را کنترل کنند اما هاآمیز، این جنبشکمتر خشونتگونهبههشدار و ارعاب و صورتبهکنند می
کوب و خشونت و کشتار به سردر صورت تداوم جنبش و اعتراض علیه دستگاه حاکم، اقدام

امنیتی کرده و ممکن است به حکومت نظامی شدتبهکنند و فضاي جغرافیایی را میمردم
با تهدیدي جدي مواجه خواهند شد و ممکن هاحکومتمعموالًدر چنین حالتی . بیانجامد

ر ي مردم بزنند اما دهااست دست به اتخاذ اصالحاتی در اداره امور کشور بر اساس خواسته
صورت عدم قبول از طرف مردم، این جنبش سیاسی با تسخیر کامل مکان و مقاومت مداوم در 

از . مکان اعتراضی، منجر تغییرات سیاسی، سقوط رژیم دیکتاتوري و یا انقالب خواهد شد
که اي گونهبهي اعتراضی به کنترل حکومت در آید هاسوي دیگر در صورتی که این مکان

و اشغال کامل خود در آورند؛ جنبش ي مرکزي را به کنترلهااین مکانجنبش سیاسی نتواند 
سیاسی با ناکامی و سرکوب و عدم انسجام مواجه خواهد شد و در نتیجه شکست جنبش را در 

یی با هاي سیاسی از داشتن مکانهاي اعتراضی و جنبشهاپی خواهد داشت چرا که این حرکت
.سیدن به اهداف خود محروم هستندهویت اعتراضی و نمادین در راستاي ر
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هاي تحقیقیافته-4

لؤلؤاعتراضات در بحرین قبل از تخریب میدان -1-4

تاکنون، شاهد گیريشکلي اعتراضی مردم بحرین از ابتداي هادر تحلیل رویداد نگاري حرکت
لؤلؤیب میدان تا تخر2011فوریه 14گیري اعتراضات از شکل: وجود داشتدو دوره اصلی

گونه که در مقدمه آمده است، هدف همان. ، دوره پس از تخریب تاکنون2011مارس 18در 
در ناکامی روند اعتراضات در بحرینلؤلؤتخریب میدان تأثیراصلی این پژوهش بررسی 

)Authors(یاسیسي هاجنبشبای مکانتیهونسبتی مفهوممدل: 1شماره شکل

حاکمیتناکارآمدي 

هاي اعنراضیگیري حرکتشکل
گیري حس مکانی، شکل

تعلق مکانی، دلبستگی 
مکانی و ادراك مکانی 

باردار شدن 
سیاسی مکان

انتخاب مکان مرکزي براي 
هاي اعتراضی تداوم حرکت

دار شدن مکانهویت

تغییر سیاسی 
یا انقالب

پیروزي جنبش

اشغال کامل مکان و 
مقاومت توسط جنبش 

اعتراضی
سرکوب شدید

از بین بردن 
هویت مکانی

ناکامی جنبش

کنترل مکان مرکزي 
توسط دولت 
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بنابراین براي این منظور قسمت اول این بخش به جدول رویداد نگاري تحوالت قبل . باشدمی
.اختصاص داده شده استلؤلؤریب میداناز تخ

الف قبل از تخریب:لؤلؤي اعتراضی مردم در میدان هاحرکت: 1شمارهجدول
ي هاروز

اعتراض
ي اعتراضهامکان

جمعیت 
معترض

اقدامات دولتاقدامات مردم

سفارت يدر جلو2011فوریه 4
صدها نفرمصر در منامه

آمیز در راستاي تظاهرات مسالمت
مراهی با معترضان ضددولتی مصره

هشدار به معترضان درباره هرگونه حرکتهاي 
اعتراضی

در جلو سفارت مصر 2011فوریه 4
در منامه

صدها نفر
آمیز در راستاي تظاهرات مسالمت

دولتی مصرهمراهی با معترضان ضد
هشدار به معترضان درباره هرگونه حرکتهاي 

اعتراضی
فوریه؛ روز 14

خشم
اسر بحرینسر

خاصه جزیره سیترا و 
روستاي نوادرات

6000حدود 
نفر

اعتراض در راستاي اصالح قانون 
اساسی، اصالحات سیاسی و عدالت 

ياجتماعی و اقتصاد

سرکوب توسط دولت
کشته شدن علی مشیما، از فعالین سیاسی

فوریه16و 15
اولین (لؤلؤمیدان 

15حضور در ساعت 
)عصر

هزار هاده
نفر

؛رکت تشییع جنازه علی مشیماش
فدراسیون اتحادیه بازرگانی بحرین، 

اعالم اعتصاب

آور؛ کشته پراکنده کردن جنبش از طریق گاز اشک
فدحل المتروكشدن

فوریه؛ 17
لؤلؤمیدان مقاومت شبانه درنفر1500لؤلؤمیدان پجشنبه خونین

نفر پلیس جهت پاکسازي 1000ارسال حدود _1
دویست و سی و نفر و3کشته شدن -2؛ لؤلؤمیدان 

-3یک نفر مجروح شدند و هفتاد نفر ناپدید شدند؛ 
ي هاهشدار نیروهاي امنیتی به اجتماع در کمپ

، لؤلؤغیرقانونی و کشیدن سیم خاردار به دور میدان 
کم پنجاه همراه دستیی بههاتانکتوسط دولت - 4

.شدندزره پوش روانه منامه

لؤلؤن میدافوریه19
هزاران 
معترض

لؤلؤتظاهرات و مقاومت در میدان 
نیروهاي نظامی و پلیس به دستور دولت روانه 

پایتخت شدند

لؤلؤمیدان فوریه23
پانزده هزار 

نفر

فوریه 25اعالم تظاهرات در روز 
پس از نماز جمعه توسط شوراي 
علماي شیعه از دو مکان مجموعه 

تقاطع سیف پزشکی سلمانیه و
)seef ( لؤلؤکه در نهایت به میدان

شدندمیختم

خاطر دلجویی از هاعالم عزاي عمومی توسط دولت ب
خاطر کشته شدگانهمردم ب

فوریه26
بیشتر نقاط بحرین،

کانون اعتراض میدان 
لؤلؤ

هزاران نفر
پاسخ منفی معترضین در قبال وعده

ي دولت و ادامه یافتن تظاهراتها

وسط شاه بحرین در راستاي برکناري چندین وزیر ت
ي هادرصد از وام25دلجویی از معترضان و بخشیدن 

مسکن

فوریه27
تجمع در مقابل 
وزارت دادگستري

هزاران نفر
اعالم آزادي زندانیان سیاسی و

6جمعی در روز اعتصاب دسته
مارس

پراکنده کردن معترضان
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ي هاروز
اعتراض

ي اعتراضهامکان
جمعیت 
معترض

اقدامات دولتاقدامات مردم

ساختمان مجلسفوریه28
هزار هاده

نفر
ي ارتباطی در هااهمسدود کردن ر

حدود دوساعت و نیم
تالش براي پراکنده کردن معترضان

صدها هزار لؤلؤنزدیکی میدان مارس1
نفر

اشغال تظاهرات گسترده در راستاي
لؤلؤمیدان 

بحرین اعالم بزرگترین گردهمایی ملی در تاریخ
هزار نفر دههاتظاهراتجهتبهتوسط دستگاه حاکم 

فاتح در منامهر مرکز آلاز طرفداران دولت د

چهارم مارس
مقر تلویزیون دولتی 

بحرین
هزار هاده

نفر
آلشعارهایی علیه حکومت سردادن

خلیفه
پراکنده کردن جنبش

لؤلؤمیدان مارس6
صدها هزار 

نفر
درگیري و ایجاد رعب و وحشت در معترضانلؤلؤمقاومت معترضان در میدان 

مارس9
جلو اداره مهاجرت 

منامهدر
نفرهزاران

بهتابعیتاعطاياعتراض نسبت به
دیگر جهت از کشورهايهاسنی

خدمت در ارتش
تالش دولت در پراکنده کردن جنبش

مارس13
منطقه اقتصادي منامه 

در نزدیکی میدان 
لؤلؤ

صدها هزار 
نفر

مقاومت معترضان در منطقه 
اقتصادي منامه

و آوراشکتالش پلیس ضدشورش با استفاده از گاز
صادي ي مشقی در خارج کردن منطقه اقتهاگلوله

معترض، محاصره منامه از دست صدها هزار نفر از 
توسط دولتلؤلؤمیدان 

مارس14
تظاهرات خیابانی و
در نزدیکی میدان 

لؤلؤ

صدها هزار 
نفر

تظاهرات گسترده و درگیري با 
اعتراض به کشتهنیروهاي امنیتی و

پر جزیره به نیروي سرود و وها
بحرین

ورود نیروهاي سپر جزیره براي محافظت از 
تسلیحات کلیدي مانند پایگاههاي نفت و گاز و 

به درخواست دولت بحرین و با اقتصادي،بنیادهاي
فارسخلیجتوافق شوراي همکاري 

مارس15
مناطق شیعه نشین، و 

لؤلؤمیدان 
صدها هزار 

نفر

تظاهرات گسترده در اعتراض به 
نیروي سپر جزیره رودو وهاتهکش

به بحرین

میان معترضان ضد دولت هاادامه برخورد و درگیري
و نیروهاي امنیتی؛ کشته شدن دو نفر از معترضین و 

در هانفر مجروح؛ شدت یافتن درگیري200حدود 
نشینمناطق شیعه

فوریه17و 16
و بیشتر لؤلؤمیدان

نشینناطق شیعهم
صدها هزار 

نفر

اهرات گسترده در برابر خشونتتظ
ي رژیم و درگیري با نیروهاي ها

امنیتی

توسط نیروهاي لؤلؤسرکوب معترضان در میدان 
سپر جزیره، استفاده از خودروهاي زرهی و هلیکوپتر 

نفر از معترضان، مسدود 5براي سرکوب، کشته شدن 
ي دسترسی به خدمات پزشکی، دستگیر هاکردن راه

سیاسیفعال رهبرانشدن

مارس18
تظاهرات خیابانی در 

لؤلؤنزدیک میدان 
صدها هزار 

نفر

تظاهرات گسترده در برابر خشونت
ي رژیم و درگیري با نیروهاي ها

امنیتی

توسط )نماد مرکزي معترضان(لؤلؤتخریب میدان 
نیروهاي سپر جزیره و دولت بحرین، سرکوب شدید 

معترضان
)منابع آمده استwebsiteمنابع کامل تحوالت روزشمار در بخش (والت بحرینتح) Time line(تایم الین : منبع

چه نقش اساسی را لؤلؤخوبی مشاهده کرد که میدان توان بهمی1شماره با مشاهده جدول
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گونه که در همان. دهنده به معترضین بحرینی ایفا کرده استمکان مرکزي و هویتعنوانبه
بود که اولین 2011فوریه 4وع اعتراضات در بحرین از نیز آمده است، شرفوقجدول 

که از خلیفهآل. تظاهرات در حمایت از معترضین مصري در جلو سفارت مصر شکل گرفت
ترسید از همان ابتدا هشدارهایی جدي به میي مصر و تونس به کشورشهاسرایت بحران

اعتراضات از حمایت از اما روند . کردممنوعمعترضین داد و هرگونه تجمع سیاسی را 
سمت اعتراض در راستاي اصالح قانون اساسی، اصالحات سیاسی و معترضین مصري به

فوریه، اعتراضات علیه رژیم 14در »روز خشم«عدالت اجتماعی و اقتصادي رفت و با اعالم
صورتبهدر ابتدا اعتراضات . را هدف قرار دادخلیفهآلل گرفت و رژیم رسمی شکطوربه

. شکل گرفت) بیشتر در شهر منامه(ي مختلف هااسري در بحرین و البته، پراکنده، در مکانسر
فوریه یکی از معترضین را به 14رژیم نیز دست به سرکوب معترضین زد و در تظاهرات 

فوریه 16و 15در پاسخ به این حرکت رژیم، معترضین طی روزهاي . شهادت رساندید
از . گرفتخودبهشکل منسجمی لؤلؤنداختند و با حضور در میدان را راه ااي هتظاهرات گسترد
خاطرمیدان بهاین . به مکان اصلی اعتراضات معترضین بحرینی تبدیل شدلؤلؤاین تاریخ میدان 

در لؤلؤمیدان «.آمدمیحسابموقعیت ویژه مکانی خود مکان مناسبی براي تجمع معترضین به
اطرافش بازار مرکزي بحرین، مارینا، مروارید و فلکه قلب منامه جاي گرفته است و در

که به یاد مجسمه ) مرواریدهايبرج(لؤلؤالهاي ابرج سنتر و همچنین مجموعه آپارتمانسیتی
جمله مرکز تجارت چنین تعدادي از نمادهاي شهر ازهم. انداند قرار گرفتهگذاري شدهناملؤلؤ

,Wikipedia(» قرار دارندمیدان ینی در نزدیکی این جهانی بحرین و بندرگاه اقتصادي بحر

. نماد اصلی اعتراضات مردم بحرین درآمدعنوانبهکم کم لؤلؤهمین خاطر، میدان به.)2012
هزار نفري در این میدان و سرکوب آن توسط پلیس و دههاگیري تجمعات اعتراضیشکل

را تبدیل به مکانی لؤلؤان، میدان وسیله پلیس در این میدهکشته شدن برخی از معترضین ب
این امر باعث تعلق خاطر بیشتر معترضین . نوعی مقدس براي معترضین ساختدار و بههویت

براي جلوگیري از دسترسی معترضین خلیفهآلبه تجمع در این میدان و از طرف دیگر، تالش 
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استفاده گسترده از نیروهاي توان بهمیاز جمله اقدامات رژیم در این راستا. به این میدان بود
سرکوب، تانک و خودروهاي زرهی اطراف میدان، کشیدن سیم خاردار به دور میدان و استفاده 

. اشاره کردلؤلؤدر میدان کنندگاناجتماعکوپتر براي ارعاب و سرکوب از هلی

قبل از تخریبلؤلؤتجمع معترضان در میدان :1تصویر شماره 

در اعتراض به دستگیري (ي دیگر از جمله در مقابل دادگستريهاراضات در مکاناعت
در (، اداره مهاجرت)در راستاي ایجاد اصالحات سیاسی و اجتماعی(، مجلس)معترضین

اعتراض به اقدامات رژیم مبنی بر اعطاي تابعیت به اتباع سنی دیگر کشورها و استفاده از آنها 
هسته اصلی عنوانبهافتاد، اما آنچه میتلویزیون دولتی نیز اتفاقو مقر) در نیروهاي نظامی

نیز که خلیفهآل. منامه بوددر قلب لؤلؤتجمعات معترضین بحرینی شناخته شده بود میدان 
ران و همچنین پراکنده خوبی به این امر واقف شده بود، در جهت کنترل و مدیریت بحبه

با کمک نیروهاي سپر جزیره دست به تخریب 2011مارس 18ساختن معترضین، در روز 
زد و آن را تبدیل به یک چهار راه نمود تا بدین طریق نشان دهد که در سرکوب لؤلؤمیدان 

از این . معترضین عزمی راسخ دارد و معترضین را دچار سردرگمی و پراکندگی مکانی سازد
گیرد و به اعتراضاتی اغلب میخودبهتاریخ به بعد، روند اعتراضات در بحرین شکل دیگري 

.گرددمیتبدیلهدف و فرسایشیو بیکور 
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2012تا پایان سال لؤلؤاعتراضات در بحرین از تخریب میدان -2-4
بعد از تخریب:ءلؤلؤي اعتراضی مردم در میدان هاحرکت: 2شمارهجدول

ماههاي 
ي اعتراضهامکاناعتراض

جمعیت 
معترض

ولتاقدامات داقدامات مردم

دهه 
پایانی 
مارس 
2011

بعد از (
18

)مارس

روستاي سیترا
مکان اعتراضی در منامه 9

، میدان سمار25در روز 
لؤلؤتخریب شده 

صدها 
عزادار

20تشییع جنازه ردهی عیسی الردحیین در روز 
اجتماع هشت تن از نمایندگان پیشین - مارس

مجلس خواستار سازش میان معترضان و دولت 
همچنین خواستار خروج نیروهاي نظامی شدند آنها

مکان به سمت 9عربستان، سازماندهی معترضین از 
.فوریه14توسط الوفاق و جوانان لؤلؤمیدان 

درگیري با نیروهاي پلیس
و پراکندگی معترضان

آوریل 
2011

تظاهرات در دانشگاه 
)آوریل13(بحرین

جمعی از 
دانشجویان

ه برخی به گروهی از دانشجویان در پاسخ ب
در دانشگاه بحرین به BFLLرخدادهایی در 

.تظاهرات پرداختند

بستن روزنامه الوسط روزنامه مخالف دولت، 
دستگیري برخی از معترضین و کشته شدن برخی 

از زندانیان

می 
ـــــــــــــــــ2011

پلیس توسط یکی از معترضان با 9زخمی شدن 
خودرو

یک گروه از بیانیه پلیس در مورد سرکوب 
دادگاه معترضان رأي معترضین، تجدید نظر در

علی قاسم حسن و مطر احمد و سعید عبدالجلیل

ژوئن 
2011

ي دوراز هاخیابان
duraz)( روستاي ،

سنابس، منطقه سار در 
غرب منامه

از صد تا 
هزاران نفر

راهپیمایی و تظاهرات ضد دولتی و تقاضاي حقوق 
، راهپیمایی به نام وطن بیشتر شیعیان از دولت بحرین

الجمیع براي اصالح سیاسی

آور، پراکنده کردن معترضان با گاز اشکوسرکوب
2011والي ج4سپر جزیره تا روياعالم خروج نی

از بحرین توسط دولت سعودي

ژوالي 
2011

مصلی کرانا،
)Musalla(،

ها تا هاز د
هزاران نفر

و حکومت ) الوفاق(آغاز مذاکره میان مخالفان شیعی 
تجمع صدها نفر از مردم براي خوشامدگویی ،بحرین

و شعار مصلیدر جلو منزل الکورمزي، تظاهرات
وعده ملی ما

آزادي عیات الکورمزي، از زندانیان سیاسی بحرین

اوت 
، لؤلؤي میدان هانزدیکی2011

روستاي سیترا

تحریم انتخابات پارلمان توسط الوفاق، اعتراض در 
روستاي سیترا ، تظاهرات درلؤلؤمیدان يهانزدیکی

.بعد از نماز جمعه

مسدود کردن راههاي منتهی به میدان تخریب شده 
و سایل هاط پلیس با استفاده از تانکستولؤلؤ

زرهی، اعالم عفو بسیاري از معترضین توسط 
ساله توسط 14پادشاه حمد، کشته شدن نوجوان 

پلیس

سپتامبر
2011

ق منامه، سیترا، اکثر مناط
بروستاي وبلی در جنو

منامه، نقاط مختلف در 
منامه، روستاي سنایس، 
مراکز خرید مرکز شهر

ها تا هاز د
هزاران نفر

در سیترا، خلیفهآلي هاتظاهرات علیه خشونت
هامسدود کردن راههاي منتهی به منامه توسط راننده

نام محاصره بحرین، هبر اساس بیانیه کمپین اینترنتی ب
24و 23در روز لؤلؤالم بازگشت به میدان اع

الوفاقتحریم انتخابات توسط حزب،سپتامبر

تم شو، ضربرگیري با معترضان در سراسر منامهد
را لؤلؤسمت میدان معترضانی که قصد حرکت به

سپتامبر توسط پلیس ضد شورش، 22داشتند در 
انتخابات پارلمان
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ماههاي 
ي اعتراضهامکاناعتراض

جمعیت 
معترض

ولتاقدامات داقدامات مردم

اکتبر 
2011

روستاهاي شاکورا، 
سان و کارانا، میدان جانو

بورگرلند، روستاي الدیر، 
پایگاه نیروي دریایی 

آمریکا، روستاي سنایس

ها هزار هد
نفر

تظاهرات در روستاهاي شاکورا، جانوسان و کارانا 
همراه با تشییع جنازه احمد جابر، تظاهرات براي 

آزادي زندانیان سیاسی

ساله 16کشته شدن احمد جابر نوجوان و سرکوب
نیروهاي پلیسستدبه

ژانویه 
2012

روستاي سیترا، روستاي 
هزاران نفرالمخارجه، شهر محرّق،

بن پادشاه حمدراهپیمایی در تقیبح صداقت دولت از 
، محکوم کردن سکوت جامعه بینخلیفهآلعیسی 

فوریه براي 14المللی توسط ائتالف جوانان 
خلیفهآلي رژیم هاخشونت

اه حمد در طی نطقی شدرگیري شدید و سرکوب، 
کاستن از مشکالت و تغییراتی در تلویزیونی وعده

تن از نظامیان دههاهجوم. قانون اساسی را داد
سنی طرفدار دولت به عزاداران حسینی

فوریه 
گزارش نشدهگزارش نشدهــــــــــــــــــــــــــــ2012

مارس 
2012

، و )duraz(دوراز 
،)muksha(موکشا

ر صدها هزا
نفر

مارس صدها هزار نفر از معترضان در یکی از 9
ي ضد دولتی شرکت کردند این هابزگترین شورش

قاسم روحانی راهپیمایی به بیانیه شیخ عیسی 
معترضان شعار .رتبه بحرین صورت گرفته بودعالی

برکناري شاه بحرین و آزادي زندانیان سیاسی را سر
آمیز پایان متدادند و سرانجام این اعتراض مسالمی

یافت

پلیس ضد شورش سعی در پراکنده کردن جمعیت 
اعتراضی

آوریل 
هزار هادهشهر ریفا، بزرگراه بوداییه2012

نفر
بمب گذاري توسط حزب الوفاق در روستاي الکر، 

هزار نفري در بزرگراه بوداییهدههااجتماع
پلیس7مجروح شدن 

می 
2012

بزرگراه بوداییه، معامیر، 
عیلهاسما

صدها هزار 
نفر

دها هزار نفر در تظاهرات به طول پنج می ماه18
ي هاکیلومتر در طور بزرگراه بودییه بر ضد نقشه

.اتحاد با عربستان شرکت جستند

امیان دولت نفر ح5000بحرین تجمع وزیرنخست
می در منطقه جوفیر منامه را نداي 19در روز 

و سرکوب. راستین ملت بحرین اعالم کرد
ي اعتراضیهافرونشانی حرکت

ژوئن 
آورحمله به معترضان با استفاده از گاز اشکالوفاق در ساحل مریابادبیانیه حزببهتجمع صدها نفرساحل کریاباد،2012

واليج
،)karzakan(کارزاکان

72درگیري در بیش از 
منطقه در سراسر بحرین

ها هزار هد
نفر

ها نفر از معترضین زخمی شدندهدخلیفهآلتظاهرات سراسري علیه حکومت 

اوت 
2012

منامه و برخی از 
روستاهاي نزدیک پایتخت

ها هزار هد
نفر

ي مخالف دولت هااوت هزاران معترض از گروه21
در راهپیمایی در بحرین در روز جمعه شرکت کردند 

.و خواستار آزادي زندانیان سیاسی شدند

براي فرونشینی آورسرکوب و استفاه از گاز اشک
جنبش

سپتامبر
2012

روستاهاي غربی منامه، 
منامه، روستاي سیترا، 

روستاهاي شیعه نشین دیا 
و سهال

صدها 
هزارن نفر

رأي خاطرهتظاهرات در روستاهاي غربی منامه ب
نفر از رهبران 13دادگاه مبنی بر زندانی کردن 
معترضین

نی ي بحرین مبنی بر زنداهاراي یکی از دادگاه
نفر از رهبران معترضین، خشونت نیروي 13کردن 

پلیس در باز داشتن معترضان از رسیدن به میدان 
، متفرق کردن معترضان در روستاهاي نزدیک لؤلؤ

همنام
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ماههاي 
ي اعتراضهامکاناعتراض

جمعیت 
معترض

ولتاقدامات داقدامات مردم

اکتبر 
2012

، لؤلؤنزدیکی میدان 
پیرامون منامه، روستاي 

)Eker(اکر
هزاران نفر

تظاهرات در اطراف منامه و مسدود کردن راههاي 
.ط معترضینسارتباطی غرب منامه تو

درگیري و خشونت با معترضان در نزدیکی میدان 
، ممنوعیت هر نوع تجمع عمومی و تظاهراتلؤلؤ

نوامبر 
2012

؛ )Diraz(روستاي دیراز 
ي معامیر؛ هاخیابان

؛ )Diya(ستاي دییا رو
لؤلؤي میدان هانزدیکی

هزار دهها
نفر

لف بحرین، مناطق مختتظاهرات ضد حکومتی در
یاباندر خ) خاطر قربانیانهب(تظاهرات علیه دولت

معامیرهاي 

آور به چند صد حمله پلیس بحرین با گاز اشک
نفر از معترضان که در روز جمعه گرد آمده 

ي استراتژیک توسط هااعالم کنترل مکان.بودند
از طرف دولتنیروهاي گارد 

دسامبر
2012

نشین مهضا، روستاي شیعه
، منامهیک دنزمناطق 

ي محدوده بازار هاخبابان
سنتی بحرین

هزاران نفر

دسامبرمعترضان در پاسخ به بیانیه جوانان موتلف 1
ریختند و در برابر انسداد هافوریه به خیابان14

نوامبر به تظاهرات 7روستاي شیعه نشین مهضا از 
تظاهرات در روستایی نزدیک بحرین و . پرداختند

وزیرنخستاري تقاضا براي برکن

آور و ور شدن به معترضان با گاز اشکحمله
متفرق کردن آنها

).منابع آمده استwebsiteمنابع کامل تحوالت روزشمار در بخش (تحوالت بحرین ) Time line(تایم الین : منبع

) لؤلؤرویدادهاي پس از تخریب میدان (2شماره گونه که از رویداد نگاري جدولهمان
شکلی لؤلؤتوان دید که روند اعتراضات پس از تخریب میدان میخوبیگردد، بهمیمشخص
لؤلؤگرفته است و نکته قابل توجهی که وجود دارد اینکه، پس از تخریب میدان خودبهپراکنده 

نشین اطراف منامه کانون تظاهرات ضدحکومتی از شهر منامه به روستاها و شهرهاي شیعه
و هاخوبی بیانگر موفقیت رژیم در پراکندن کانون تظاهراتر بهاین ام. منتقل شده است

از اعتراض عیله رژیم، به اعتراضی شیعی علیه موفقیت آن در تغییر دادن روند اعتراضات
. حکومتی سنی است

دهد که تا چه حد تخریب مینشانلؤلؤي روند اعتراضات پس از تخریب میدان هابررسی
که در اي گونهبه. منفی داشته استتأثیرهامعترضین و انسجام آننفس همیدان بر اعتماد ب

رژیم گرفته است و خودبهندرت شکل گسترده روزهاي پس از تخریب اعتراضات مردمی به
تر اندك و پراکنده راحتاي هچرا که سرکوب عدکرده است، تر عملنیز در سرکوب آنها راسخ

توانند میي خبري بهترهااز طرفی نیز رسانه. باشدمیاز سرکوب هزاران نفر معترض منسجم
که پراکندگی تظاهرات در حالی. تظاهرات منسجم و هزاران نفري را تحت پوشش قرار دهند

معدود قصد اي هدر بعد از تخریب میدان ابزاري را به رژیم داده است تا نشان دهد که عد
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خوبی توانسته است از بهخلیفهآلین، نشاغتشاش دارند و با تمرکز تظاهرات در مناطق شیعه
ابزاري تبلیغاتی براي نشان دادن اینکه این اعتراضات، اعتراضاتی قومی و نه عنوانبهاین مسئله 

این مسئله . سیاسی است و جمهوري اسالمی ایران در تحریک شیعیان بحرینی نقش دارد
ن طریق هم سرکوب معترضین دستاویزي براي عربستان سعودي نیز ایجاد کرده است تا از ای

کند که ایران از میعربستان ادعا. داخلی و هم حضور نیروهایش در بحرین را توجیه نماید
,Chulov(کندمیشیعیان بحرین براي براندازي حکومت حمایت 2011: همچنین ). 132

ی، اینکه، عربستان سعودي با ارسال نیروهاي نظامی خود به بحرین و سرکوب مخالفین شیع
.تبدیل کرده است»شیعه و سنی«مربوط به رقابتاي هاین موضوع را به یک موضوع فرق

تجزیه و تحلیل-5
با توجه به مشاهده رویدادنگاري تحوالت بحرین قبل از تخریب میدان لؤلؤ و بعد از تخریب 

در لؤلؤان فرضیه مطرح شده در این مقاله در رابطه با نقش هویت مکانی میدتأییدمیدان، و در 
مشخصخوبی ه، ب2و1جداول شمارهروند اعتراضات مردم بحرین باید گفت که با توجه به 

از موفقیت انقالبیون مصري و لیبی و موفقیت نسبی متأثرکه معترضین بحرینی شود می
و ایجاد کمپ در ) با توجه به تجربه مصرویژهبه(انقالبیون یمنی و نقش کنترل میادین اصلی 

ف این میادین، در تداوم اعتراضات و نهایتا موفقیت آنها، از همان ابتدا سعی کردند تا با اطرا
مکان و نماد اصلی عنوانبهو ایجاد کمپ در اطراف این میدان، این میدان را لؤلؤاشغال میدان 

با که در ابتداي امر نیز در این امر موفق بودند و اي گونهبهاعتراضات مردم بحرین درآورند 
ایجاد کمپ در اطراف این میدان، توانستند شکل منسجمی به اعتراضات خود بدهند و از این 

خوبی توانسته هکه بخلیفهآلاما رژیم . طریق به اعتراضات خود شکل رسمی و جدي بدهند
بود از تحوالت مصر، لیبی و یمن درس بگیرد، از همان ابتدا سعی کرد تا از مهم شدن میدان 

وسیله ههوایی بیکرد با حمالت زمینی، و گاهمیمعترضین جلوگیري نماید و سعینزد لؤلؤ
و در نهایت نیز سعی کرد تا با . کوپتر، تجمع معترضین در اطراف میدان را برهم زندهلی

با این وجود اما . کنندگان در این میدان و معترضین بزندتخریب این میدان، تیر آخر را به تجمع
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که این مکان براي معترضین داشته و دارد، باعث شده تا بارها معترضین حس هویت مکانی
رفته و در آنجا به اعتراضات خود ادامه دهند اما هر بار با لؤلؤسعی کنند به مکان سابق میدان 

.اندهموانع شدید امنیتی و سرکوب پلیس روبرو شد
در کنار دیگر (گی مکانی آنها و پراکندهابنابراین نبود هویت مکانی در اعتراضات بحرینی

عاملی مهم در ناکامی معترضین بحرینی و طوالنی ) المللیو بیناي هعوامل مختلف داخلی، منطق
مکان مرکزي و عنوانبهلؤلؤهر چند در ابتدا میدان . شدن روند اعتراضات آنها بوده است

آن، این امکان را از خریبو تخلیفهآلبخش معترضین بحرینی درآمده بود، اما هوشیاري هویت
اجتماعی خود دست یابند و باعث شده که اعتراضات - آمال سیاسیبهتوانند نمعترضین گرفت تا 

معترضین را در پی ) از رسیدن به موفقیت(وارد یک روند فرسایشی شود و خستگی و ناامیدي
.باشدمیاشايهو دوستان منطقخلیفهآلداشته است؛ امري که مطلوب 

لؤلؤو پراکندگی معترضان بعد از تخریب میدان لؤلؤتخریب میدان : 2صویر شمارهت

گیري نتیجه-6
، هاویژه در پایتختدر شهرهاي مهم به)مرکزي(نمادینهاي مکانگونه که گفته شد، همان

گر دیعبارتبهو .باشندمیعرصه ملیحاکم در ي هابراي معترضین به سیاستگاهی والنج
با حضور معترضان سیاسی از لحاظ سیاسی باردار شده و هویتی سیاسی و ملیهااین مکان
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ي دستگاه حاکم در راستاي هاشود براي رساندن پیام معترضان به سیاستمیو فضایییابدمی
کنند میي سیاسی در راستاي رسیدن به اهداف خود، سعیهاواقع، جنبشبه. ي آنهاهاخواسته

که نماد هویت اعتراضی آنان است؛ دست به اشغال کامل این هاگسترده در این مکانبا تجمع 
در پاسخ به این در ابتدا ؛ در چنین وضعی دولتها بزنندمکان و مقاومت و کنترل در آن

آمیز، این کمتر خشونتگونهبههشدار و ارعاب و صورتبهکنند میسعی،اعتراضات سیاسی
به اما در صورت تداوم جنبش و اعتراض علیه دستگاه حاکم، اقدامرا کنترل کنندهاجنبش

امنیتی کرده و ممکن شدتبهکنند و فضاي جغرافیایی را میسرکوب و خشونت و کشتار مردم
با تهدیدي جدي مواجه هاحکومتمعموالًدر چنین حالتی . است به حکومت نظامی بیانجامد

صالحاتی در اداره امور کشور بر اساس ممکن است دست به اتخاذ اخواهند شد و 
ي مردم بزنند اما در صورت عدم قبول از طرف مردم، این جنبش سیاسی با تسخیر هاخواسته

مداوم در مکان اعتراضی، منجر به تغییرات سیاسی، سقوط رژیم کامل مکان و مقاومت
ي اعتراضی به اهاز سوي دیگر در صورتی که این مکان. دیکتاتوري و یا انقالب خواهد شد

و ي مرکزي را به کنترلهاکه جنبش سیاسی نتواند این مکاناي گونهبهکنترل حکومت در آید 
اشغال کامل خود در آورد؛ جنبش سیاسی با ناکامی و سرکوب و عدم انسجام مواجه خواهد 

ي اعتراضی و هاشد و در نتیجه شکست جنبش را در پی خواهد داشت چرا که این حرکت
یی با هویت اعتراضی و نمادین در راستاي رسیدن به هامکاني سیاسی از داشتن اهجنبش

. اهداف خود محروم هستند
ي اعتراضی مردم بحرین هاشد با تمرکز بر تحوالت روزشمار حرکتپژوهش سعی در این 

و پس از تخریب این میدان، نقش مکان مرکزي در هویت بخشی و لؤلؤقبل از تخریب میدان 
موفقیت مردم در سرنگونی . یا ناکامی اعتراضات مردمی علیه حکومت بررسی شودموفقیت

ي التحریر، سبز و هاي اصلی مانند میدانهامکاندیکتاتوري در مصر، لیبی و یمن و نقش اشغال 
عنوان مکان اصلی هب(لؤلؤالتغییر توسط معترضین، در موفقیت موفقیت آنان، و تخریب میدان 

در بحرین توسط حکومت و ناکامی معترضین بحرینی در رسیدن به آمال ) ناعتراضات معترضی
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.پژوهشفرضیه مطرح شده در این تأییداجتماعی خود، گواهی است بر - سیاسی

نقش تخریب میدان لؤلؤ در ناکامی جنبش سیاسی در بحرین :2شکل شماره 

قدردانی-7
هاي حمایتخاطر بهاز معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس دانند که نویسندگان برخود الزم می

.عمل آورندهصورت گرفته در انجام این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را ب

تخریب میدان لوءلوء توسط دولت سرکوب شدید

پراکندگی و ناکامی جنبش

دار شدن هویت
مکان

مکان عنوانبهمیدان لوءلوء 
اصلی تجمع معترضان

پراکندگی و ناکامی 
جنبش

ناکارآمدي دولت 

هاي گیري حرکتشکل
راضیتاع

گیري حس مکانی، تعلق مکانی، شکل
دلبستگی مکانی و ادراك مکانی

باردار شدن سیاسی 
مکان

انتخاب مکان مرکزي براي 
هاي اعتراضی تداوم حرکت
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