
جریان شناسی گروه های معارض بحرین
مجتبی احمدی

تاریخ بحرین در چند دهه گذشته همواره مواجه با اعتراضات مداوم مردم علیه رفتار تبعیض 

آمیز و تمامیت خواه رژیم سلطنتی آل خلیفه بوده است به نحوی که این کشور کمتر روی 

آرامش و ثبات سیاسی به خود دیده است. انقالب 14 فوریه 2011 مردم بحرین هر چند 

سه روز پس از سقوط حسنی مبارک در مصر و همراه با موج خیزش های مسلمانان علیه 

رژیم های دیکتاتوری آغاز شد اما با نگاهی دقیق تر این انقالب مردمی را حداقل باید از 

دهه 1970 و نوع رفتار خاندان حاکم بر این کشور با مردم مورد مطالعه قرار داد.

آل خلیفه و بحران مشروعیت

استقالل بحرین در سال 1971 چالش اصلی خاندان حاکم آل خلیفه کسب  از  پس 

مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه قدرت خود بود. از اینرو خاندان حاکم تالش کرد با 

تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه 1970، با انگیزه قانونی 

ساختن حاکمیت خود و مشارکت نسبی مردم زمینه این مشروعیت را فراهم آورد. اما دیری 

نگذشت که با مخالفت پارلمان با تصویب » قانون امنیت دولتی« در سال 1975، امیر 

بحرین پارلمان را منحل کرد. بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا موضع گیری علیه دولت، 

مخالفت با امنیت کشور تلقی می شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت 

بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. این ماجرا آغاز کشمکش های مردم و حاکمیت بود و 

برخوردهای طوالنی دهه های 1980 و 1990 را به دنبال داشت.  البته در سال 1992 شیخ 

عیسی بن سلمان امیر وقت بحرین با باال گرفتن مطالبات مردمی مجبور شد با تشکیل 

مجلس شورا که همه اعضای آن را وی شخصا منصوب می کرد یک گام از شرایط بی 
پارلمان فاصله بگیرد.

منشور اصالحات ملی

با مرگ شیخ عیسی بن سلمان و به قدرت رسیدن فرزند وی حمد بن عیسی، پادشاه کنونی 

بحرین، تالش های جدیدی برای پایان دادن به کشمکش ها و ایجاد ثبات سیاسی از 

سوی آل خلیفه از سرگرفته شد. حمد بن عیسی در فوریه 2001 تصمیم به برگزاری همه 

پرسی در خصوص منشور ملی اصالحات گرفت.

منشور اصالحات حمد بن عیسی با رای 98/4 در صدی در سال 2001 به تایید مردم 

بحرین رسید. در این منشور ، تاسیس پارلمان منتخب ، تفکیک قوا، استقالل قوه قضاییه 

، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود. شیعیان امیدوار 

شدند که در پرتو این اصالحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست 

یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد.

قانون اساسی جدید و سرخوردگی گروه های معارض

یک سال پس از همه پرسی منشور ملی ، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین 

را مشروطه سلطنتی اعالم کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال 2002 نوشته شد و 

در آن صالحیت های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه 1970 کاهش 
پیدا کرد.

امتیازات و اختیارات خاندان حاکمه در قانون اساسی جدید مورد تاکید قرار گرفت و عزل 

و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامی و نمایندگان و رئیس مجلس شورا)سنا(در حیطه 

اختیارات حاکم باقی ماند. به اضافه، تاسیس یک مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس 

نمایندگان انتخابی پیش بینی شد . از ترکیب دو مجلس شورا و نمایندگان ، عالی ترین نهاد 

تقنینی با عنوان مجلس ملی )با اختیارات محدود( جایگزین مجلس منتخب دهه 1970شد 
.

شیعیان پس از تصویب این قانون توسط پادشاه ، تاحدودی سرخورده شده و خوش بینی 

اولیه خود را از دست دادند به ویژه آنکه با روشن شدن قانون انتخابات مشخص شد که 

شیعیان قادر به احراز اکثریت کرسی های مجلس منتخب نخواهند بود.

تحریم انتخابات سال 2002

آنها حاکمیت را به تزویر و سوء استفاده از اعتماد مردم به وعده های پیش بینی شده 

در منشور متهم کردند و در مقابل ، حاکمیت استدالل می کرد که مردم با رای 

باالی خود به منشور ، اختیار اصالحات و تاسیس نظام مشروطه سلطنتی را به 

پادشاه تفویض کرده اند. سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آنها نخستین 

انتخابات پارلمانی را در سال 2002 تحریم کنند.

راهیابی نمایندگانی از مناطق شیعه نشین که فاقد پایگاه مردمی بودند 

به اضافه عوامل دیگری در صحنه داخلی این کشور ، از جمله دو 

دستگی بین شیعیان و طرفدار مشارکت و شیعیان طرفدار تحریم 

، سرانجام الوفاق را به این نتیجه رساند که در تصمیم خود مبنی 

بر تحریم انتخابات تجدید نظر کرده و در انتخابات سال 2006 
مشارکت نمایند.

شرکت الوفاق در انتخابات سال 2006

الوفاق به عنوان مهم ترین گروه شیعی در  جمعیت 

انتخابات سال های 2006 و 2010 شرکت کرد 

و توانست به ترتیب 17 و 18 کرسی از مجموع 

40 کرسی پارلمان را به دست آورد. البته سایر 

گروه های معارض با غیر واقعی و نمایشی 

همچنین  و  حمد  اصالحات  خواندن 

تبعیض در توزیع کرسی های پارلمان 

در مناطق شیعه و سنی در انتخابات 

شرکت نکردند و عمال اختالف مشی 

معارض  های  گروه  سایر  و  الوفاق 
آشکار گردید.

اعتراض اصلی گروه های تحریم کننده انتخابات، به قدرت کمک مجلس نیابتی در برابر 

مجلس شورا و مهندسی توزیع کرسی های مجلس نیابتی است به نحوی که هیچ گاه 

شیعیان بیش از 18 کرسی نمی توانند کسب کنند.

البته این اعتراضات و احساس محرومیت فقط به عدم امکان مشارکت اثربحش در انتخابات 

پارلمانی محدود نمی شود. بلکه این گروه های معارض با محرومیت های اداری، اقتصادی 

و اجتماعی و سیاست های تبعیض آمیز آل خلیفه علیه شیعیان نیز مواجه اند. به نحوی 

که شیعیان هیچ گاه پست های کلیدی مانند وزارت دفاع، دادگستری، خارجه و کشور را 

نمی توانند کسب کنند و همچنین سهم شیعیان از پست های عالی و میانی نیز به نسبت 

جمعیت ایشان اندک است. همچنین نباید فراموش کرد که یکی از اعتراضات دائمی این 

گروه ها به سیاست اعطای تابعیت بحرینی به غیر بحرینی های مهاجر همگرا با حاکمیت 

و تغییر ترکیب جمعیتی این کشور به نفع خاندان آل خلیفه است.

انشعاب و شکل گیری حرکه الحق

انتخاب مشی مبارزه سیاسی و حضور در انتخابات پارلمانی از سوی الوفاق سبب گردید تا 

استاد حسن مشیمع از چهره های روحانی برجسته شیعه مخالف آل خلیفه به همراه جمعی 

دیگر از معارضین از الوفاق انشعاب کنند و »حرکه الحق« را راه اندازی کنند. البته برخی 

دیگر از چهره های سیاسی بحرین نیز با انشعاب از سایر گروه ها به این جریان پیوستند 

که از میان آن ها می توان به علی رابع از دیگر رهبران حرکت که پیش از حرکت حق با 

جمعیت اقدام دمکراتیک ملی در ارتباط بوده است، اشاره کرد. »حرکه الحق« قانون اساسی 

جدید بحرین را غیر قانونی و تحمیل شده بصورت یکجانبه از سوی شیخ حمد بن عیسی 
آل خلیفه می داند.

از جمله اهداف اعالمی این حرکت عبارتند از: 

• اجرای اصالحات سیاسی واقعی و تالش برای برپایی دولتی قانون مند و سازمان های 
مردمی 

• برپایی انتخابات عادالنه پس از اصالح قانون اساسی و توزیع عادالنه کرسی های پارلمان 
بر اساس تراکم جمعیت 

• انتخاب وزار کابینه بر اساس چینش کرسی های پارلمانی 
• اصالح ساختار قضایی 

• مبارزه با طائفه گرایی و تبعیض به هر شکل ممکن 

• رعایت حقوق بشر و ارزش های انسانی 

 استاد مشیمع در ژوئن سال 2010 به صورت غیابی به اتهام تاسیس یک سازمان تروریستی 

به همراه 25 فعال شیعه معارض محاکمه شد. وی پیش از این چهار مرتبه دستگیر شده 

بود. پس از شروع انقالب 14 فوریه 2011 رژیم آل خلیفه در راستای آرام کردن اوضاع 

و جلب رضایت معترضان استاد مشیمع و 25 فعال دیگر را عفو کرد و ایشان به بحرین 

بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت اما پس از شروع سرکوب گسترده مردم توسط 

رژیم، استاد مشیمع به همراه سایر رهبران انقالبی دستگیر و زندانی شد و در دادگاه نظامی 

به حبس ابد محکوم گردید. رژیم آل خلیفه اقدامات وی و طرفدارانش را عامل اصلی 

اعتراضات مردمی  و شکل گیری انقالب 14 فوریه می داند.  

انقالب 14 فوریه 2011 و دودستگی معارضین

پس از خشونت های میدان لؤلؤ و سرکوب معترضان توسط رژیم آل خلیفه، تظاهرات و 

اعتراضات مردمی گسترده تر شد و بخش عمده ای از مردم به جمع انقالبیون پیوستند. 

همچنین در این شرایط نمایندگان جمعیت الوفاق نیز از پارلمان استعفا کردند. در این 

مرحله گروه های مختلف درخواست رژیم برای گفت و گو را با پیش شرط هایی رد 

کردند. از جمله این پیش شرط ها استعفای دولت و نخست وزیر،شیخ خلیفه، عموی پادشاه 

-که از سال 1971 نخست وزیر این کشور بوده و به فردی مستبد و ضد شیعه معروف 

است- پایان حضور ارتش در خیابان ها و پذیرش  ایده سلطنت مشروطه بود که از سوی 

الوفاق مطرح شد. در این برهه گروه های معارض بحرینی با توجه به خواسته های خود 

به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول به رهبری الوفاق با تاکید بر رویکرد واقع بینانه و 

عدم امکان انقالب و سرنگونی رژیم در بحرین به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، 

جمعیتی این کشور و حمایت های آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی از رژیم 

آل خلیفه، خواستار اصالح نظام و ایجاد حکومت سلطنت مشروطه 

و دولت منتخب بودند و دسته دوم با شعار »التحالف من أجل 

الجمهوریه« یا »هم پیمانی برای جمهوری« متشکل از سه گروه 

»تیار الوفاء االسالمی«، »حرکه الحق« و »حرکه االحرار البحرین 

االسالمیه« رویکرد واقع بینانه را در عبرت از تجربه اصالحات 

در دهه گذشته و وعده های نمایشی آل خلیفه دانسته و گزینه 

اسقاط نظام و ایجاد نظام جمهوری دموکراتیک را مطرح ساختند. 

این اختالف در گروه های معارض بحرینی از آسیب های جدی 

انقالب بحرین محسوب می شود.

رهبران انقالب در بند

البته حکومت بحرین جهت فروکش کردن اعتراضات مردمی 

االسالمی«،  الوفاء  »تیار  رهبران  دستگیری  به  مبادرت 

»حرکه الحق«، »جمعیت العمل االسالمی« و سایر گروه 

های معتقد به اسقاط نظام کرد و به اتهام تشکیل و رهبری 

و  خارجی  های  گروه  با  ارتباط  تروریستی،  های  گروه 

سرمایه گذاری برای گروه های مخالف جهت براندازی 

نظام 13 تن از ایشان را محاکمه و 7 تن را به حبس ابد 

محکوم کرد که  عبارتند از: »استاد حسن مشیمع«، 

»استاد عبدالوهاب حسین«، »عبدالهادی الخواجه«، 

مقداد«،  »عبدالجلیل  مقداد«،  حبیب  »محمد 

السنکیس«  و »سعید میرزا احمد  »عبدالجلیل 

النوری«  همچنین 5 تن از این رهبران به سال 

از: »عبداهلل  زندان محکوم شدند که عبارتند 

عیسی  »عبداهلل  المخوصر«،  حسن  مهدی 

حبیل  عبداهلل  »صالح   ، محروس«  میرزا 

الخواجه« ، »محمد حسن محمد جواد« و 

»محمد علی رضی اسماعیل« همچنین 

دبیر  الوحید«  السنی  شریف  »ابراهیم 

کل جمعیت ملی دموکرات از رهبران 

اهل سنت انقالب بحرین نیز به 5 
سال زندان محکوم شد.

نکتـه قابـل توجه عـدم حضور 

هیچ یک از شــخصیت های 

جمعیـت الوفـاق در میـان 

رهبـران محاکمـه شـده 
ست. ا

حمید دیانتعبدالوهاب حسین، آغازگر انقالب بحرین
بــود ولــي پــس از همراهــي بیــش از انــدازه آنــان بــا حکومــت خصوصــاً در ســال 2005 از ایــن گــروه عملــي نزدیکتریــن گــروه بــه فکــر انقــالب اســالمي ایــران دانســت. وي پیش تــر همــراه گــروه الوفــاق و مؤســس گــروه انقالبــی »تیــار الوفــاء اإلســالمی« اســت. ایــن گــروه را شــاید بتــوان از حیــث نظــري و عبدالوهــاب حســین کــه در بیــن انقالبیــون بحرینــی عمومــاً بــا لفــظ »اســتاد« خطــاب می شــود رهبــر 

اصالحــات را طلــب خواهیــم کــرد ولــي اگــر حکومــت خــون کســي را بریــزد تنهــا خواســته مــا »اســقاط تشــویق کــرده بــود. او از چنــد روز قبــل در ســخنراني در جمــع جوانــان بحرینــي گفتــه بــود کــه مــا بــه میــدان آمــد چــرا کــه در واقــع او کســي بــود کــه جوانــان را بــه ایجــاد تظاهــرات بــراي اصالحــات وی نخســتین کســی بــود کــه در انقــالب 14 فوریــه بحریــن از صبــح زود در صــف اول تظاهرکننــدگان جــدا شــد و بــه انــزوا رفــت.
ــی وارد  در فرصتــی کــه دادگاه بــرای دفــاع وی از خــود بــه او داده بــود، جزئیــات دســتگیری خــود را بیــان کــرد ســاختار اولیــه بســیاري از گروههــا و احــزاب نیــز توســط ایشــان صــورت گرفتــه اســت.در دو دهــه گذشــته بــوده اســت و تحلیل هــاي وي همــواره راهگشــاي انقالبیــون بــوده اســت. طراحــي نظریــات وي در ایــن رابطــه دقیقــاً مــورد تحقــق واقــع شــد. وي اساســاً مغــز متفکــر سیاســي بحریــن شــور انقالبــی از بیــن مــی رود کــه مذاکــرات بــدون ایــن فضــای انقالبــی قطعــاً شکســت خورده اســت«بــرای اقامــه نظــام مشــروطه چنــد روز یــا چنــد هفتــه نخواهــد بــود و ماههــا بــه طــول می انجامــد و کوتــاه بیاییــم ســلطنت مشــروطه هــم عمــاًل غیــر قابــل تحقــق می شــود چــرا کــه گفتگــو بــا حکومــت ســلطنت مشــروطه. مــن معتقــدم ســقوط حکومــت کامــاًل امــکان پذیــر اســت و اگــر از ایــن خواســته اعــالم کــرد: »در اینجــا دو ســقف بــرای مطالبــات مطــرح شــده اســت: ســقف تغییــر نظــام و ســقف تغییــر نظــام در بحریــن ســخن گفــت و در برابــر برخــی صحبتهــا در مــورد اکتفــا بــه ســلطنت مشــروطه دســتگیر شــد. در ســخنرانی کــه در روزهــای اول انقــالب در جمــع انقالبیــون ایــراد کــرد بــه صراحــت از رژیــم و خصوصــاً ســخنرانی روز 12 مــارس، در هفدهــم همــان مــاه و در روزهــای اول شــروع انقــالب وي همچنیــن در روزهــاي بعــد در میــدان لؤلــؤ حاضــر شــد و پــس از انجــام خطابــه هــای تنــد برضــد نظــام« خواهــد بــود.  ــا شکســت درب بیرون ــن شــرح اســت: »در نیمــه شــب 17 مــارس ب ــه ای ــاپ و بلندگوهــای مجلــس مــن را ســرقت کــرده حملــه بردنــد کــه ایــن فقــط یــک تفتیــش عــادی نبــوده بلکــه بــه قصــد انتقــام برخــی امــوال از جملــه زنــده خــارج نمی شــدی... بعــد از چنــد مــدت متوجــه شــدم آنهــا پــس از بازداشــت مــن بــه منزلــم نیــز را بســتند... پــس از ضــرب و شــتم مــرا وارد اتاقــی کردنــد و گفتنــد اگــر دســتور نداشــتیم از ایــن اتــاق مــن را کتــک زدنــد و بــر اثــر کوبیــدن ســرم بــه دیــوار پیشــانی ام خونریــزی کــرد و دســت و چشــم مــن منــزل شــخصی مــن شــدند و قبــل از اینکــه درب داخــل را هــم بشــکنند آن را بــاز کــردم... بــا خشــونت کــه بخشــی از آن ب ــپ ت ــن، ســاعت، انگشــترها، تلفــن همــراه، ل ــا بــا اینکــه وضعیت مناســب جســمی نداشــتم... بــه بــزرگان دینــی و اعتقاداتــم اهانــت می کردند...مجبورم بودنــد... در زنــدان مــرا شــب ها چندیــن مرتبــه از خــواب بیــدار کــرده و مجبــور می کردنــد ســرپا بایســتم دوربی می کردنــد عکــس پادشــاه و نخســت وزیــر بحریــن و پادشــاه عربســتان را ببوســم و امتنــاع مــن ب

منتخــب، آزادی بقیــه زندانیــان، بازگشــت تبعیدشــدگان و توقــف قانــون فوق العــاده امنیتــي داد. میثاقــی کــه در بندهــای آن حاکمیــت بــر اســاس قانــون، اختیــار قانــون گــذاری با مجلس هــم در کنــار ســایر زندانیــان سیاســی از زنــدان آزاد شــد و بــه »میثــاق عمــل ملــی« رای مثبــت پادشــاه جدیــد بحریــن بــا وعــده اصالحــات سیاســی وارد عرصــه شــده بــود ایــن رهبــر بحرینــی بــا قوانیــن بحریــن اعــالم کــرد. امــا وی آزاد نشــد تــا اینکــه نهایتــا در ســال 2001 در حالیکــه انفــرادی بســر بــرده بــود در حالــی کــه در ســال 2000 دادگاه تجدیدنظــر حکــم وی را حتــی مغایــر 1995 بــه مــدت شــش مــاه و بــار دیگــر بــرای مــدت طوالنــی از ســال 1996 تــا 2001 در زنــدان امــا ایــن اولیــن بــار نبــود کــه اســتاد عبدالوهــاب بازداشــت می شــد. او قبــاًل نیــز یــک بــار در ســال ضــرب و شــتم همــراه بــود.«
ــوارد اول و دوم آمــده بــود.  ــرد و م ــی ک ــم را عمل ــوم و پنج ــوارد س ــم م ــدی رژی ــس از چن ــا پ ملــت ســتم کــرده بایــد عذرخواهــی کنــد«محــال اســت کــه انجــام شــود بلکــه آن کــس کــه در حــق کــه وی در پاســخ عنــوان می کنــد: »...امــا مســاله عذرخواهــی اعترافــات »آیــات القرمــزی« از وی تصویربرداری و منتشــر شــود کــرد کــه از پادشــاه و نخســت وزیــر عذرخواهــی کنــد تــا هماننــد یکــی از مســئولین حکومتــی بــا وی دیــدار کــرد و از وی درخواســت در همیــن رابطــه دربــاره عبدالوهــاب حســین نقــل شــده کــه در زنــدان خلیفــه و جریانهــای مطــرح عرصــه انقــالب بحریــن بــه شــمار مــی رود. رهبــران آن و تبعیــد دیگــری در لنــدن همچنــان از مخالفین سرســخت آل بــه رهبــری حســن مشــیمع تشــکیل شــد و در عیــن زندانــی شــدن دو تن از الوفــا االســالمی« بــه رهبــری اســتاد عبدالوهــاب حســین و »جنبــش حــق« گــروه انقالبــی »جنبــش احــرار بحریــن« به رهبــری ســعید الشــهابی و »جریان اثرگذارتریــن آنهــا »ائتــالف بــرای جمهــوری« می باشــد کــه از بهم پیوســتن ســه بحرینــی بــه چیــزی جــز »اســقاط النظــام« راضــی نیســتند. گــروه هایــی کــه یکی هــای اغــوا کننــده پادشــاه و ولــی عهــد بحریــن بــرای گفتگــو، گــروه هــای انقالبــی فوریــه بحریــن را در ســال 2011 شــعله ور کــرد و هــم اکنــون نیــز بــا وجــود وعــده بــا خلــف وعــده حکومــت عملــی نشــد و ایــن یکــی از دالیلــی بــود کــه انقــالب 14 ام

عبدالهادی الخواجه؛
110 روز اعتصاب برای »آزادی یا شهادت«

اگـر امـروز بـه دنبـال نمادهایی برای انقـالب مردم بحرین باشـیم در کنـار میدان ویران شـده لولو 
و تصویـر سـر شـکافته شـده معتـرض بحرینـی باید از فعـال حقوق بشـر بحرینـی یاد کـرد که با 

اعتصـاب غـذای خـود گوشـه ای از حقایق بحریـن را در جهـان منعکس کرد.
عبدالهـادی الخواجـه وکیـل و حقوقـدان 52 سـاله بحرینـی اسـت کـه زندگی خـود را در مبـارزات 
مسـالمت آمیـز بـا رژیـم آل خلیفـه گذرانـد و در ایـن راه انـواع هزینه هـا از جمله تبعیـد و زندان و 

شـکنجه را تحمـل کرد. 
پـس از پایـان دوران دبیرسـتان در بحریـن در سـال 1977 وی برای ادامه تحصیالت به انگلسـتان 
رفـت و بـه عنوان یکی از دانشـجویان فعال در تظاهراتی که در واکنش به اعتراضات و دسـتگیریها 
در بحریـن برگـزار می شـد شـرکت کرد. بـه دلیل همیـن فعالیتها بسـیاری از دانشـجویان از جمله 
الخواجـه موفـق بـه تمدیـد گذرنامـه خـود نشـدند و از آنها خواسـته شـد که بـه کشـور بازگردند و 
زمانیکـه متوجه شـد بسـیاری از دانشـجویان بخاطـر فعالیتهای خود در خـارج از کشـور بازجویی و 
شـکنجه شـده اند و منزل خانوادگی وی مورد جسـتجو و سـرقت قرار گرفته اسـت تصمیم گرفت 

کـه در خارج از کشـور باقـی بماند.
در سـال 1992 وی کـه مدتـی بـود در دانمـارک سـکونت داشـت به همـراه سـایر بحرینی های در 
تبعید سـاکن در کشـورهای اسـکاندیناوی و انگلستان »سازمان حقوق بشـر بحرین« را پایه گذاری 
کردند که بخاطر فعالیتهای مسـتمر و اثر بخش غیر خشـونت آمیز موفق شـد طی سـالهای 1992 
تـا 2001 اعتبـار و وجهـه زیادی کسـب کند و بسـیاری سـازمانهای حقوق بشـری فعال رسـمی و 

مردمـی با این سـازمان همکاری داشـتند.
بـا شـروع زمامـداری حمد بـن خلیفه پادشـاه کنونی بحرین کـه در اوایـل نمایشـی از اصالحات را 
در کشـور آغـاز کـرده بـود خواجـه مرکز حقوق بشـر را در بحرین تاسـیس کرد و فعالیتهـای خود را 
در ایـن مرکـز متمرکـز کـرد تـا اینکه با علنی شـدن خلف وعده دسـتگاه حکومتـی بحرین و تنگ 
شـدن عرصـه فعالین سیاسـی مجـددا در سـال 2004 و بدلیل انتقاد از نخسـت وزیر به زنـدان افتاد 
و مرکـز حقـوق بشـر بحریـن غیر قانونـی اعالم شـد. سـخنرانی وی با عنـوان »چه کسـی دزدید 
لقمـه از فقیـر؟ کسـی بجز نخسـت وزیر؟« سـبب زندانی شـدن وی بـود که همین عبـارت تبدیل 
به شـعار سیاسـی شـد که بحرینـی هـا آن را در اعتراضات خود سـر میدادند. وی در این سـخنرانی 
از مصادیـق نقـض حقوق بشـر در بحرین مانند تبییض مذهبی، فسـاد مالی و سـرکوب آزادی بیان 

نیـز سـخن گفـت که دسـتگیری وی خـود بهترین گواه بـر این ادعاهـا بود. 
یکی دیگر از سـخنرانیهای تاریخی او در روز عاشـورای سـال 2009 در جمع عزاداران حسـینی بود 
جاییکـه وی در سـخنانی مانـدگار مبـارزه با ظلم را فلسـفه قیام عاشـورا عنوان کرد کـه هرچند این 
سـخنان بهانـه بازداشـت وی در اوایـل سـال 2010 و بـه هنـگام سـفر بـه ترکیه برای شـرکت در 
کنفرانـس حقـوق بشـر بود اما جرقه ای بـود که اعتراضات مردمی در همان سـال را شـعله ور کرد.

ســرانجام در 14 فوریــه ســال 2011 بــود کــه مــردم بحریــن کــه انــواع طرحهــای اصالحــات و 
مذاکــرات بــا حکومــت آل خلیفــه را تجربــه کــرده و نتایــج آن را در عهدشــکنی و زندانــی کــردن 
رهبــران مخالفیــن و تبییضهــای اجتماعــی مشــاهده کــرده بودنــد در میــدان لولــو تجمــع کــرده و 
شــعاری را کــه الخواجــه چنــد ســال قبــل بخاطــر آن زندانــی شــده بــود را ســر دادند: »ســرنگونی 
حکومــت«. خواجــه کــه غالبــاً در تظاهــرات مردمــی و در ایــام تحصــن در کنــار مــردم حاضــر 
می شــد و در بیــن آنهــا بــه گفتگــو می پرداخــت روز 27 فوریــه در میــدان لؤلــؤ طــی ســخنرانی 
تنــدی حمــد بــن عیســی حاکــم بحریــن را این گونــه زیــر ســوال بــرد: »امــا ارتــش چطــور؟ ایــن 
ارتــش بــود کــه مــردم را در خیابانهــا از پــا درآورد؟ مســئول چه کســی اســت؟ مســئولیت سیاســی 
ارتــش بــا کیســت؟ )مــردم: حمــد، حمــد( ،آیــا کســی غیــر از حمــد اســت؟ حمــد رئیــس ارتــش و 

مســئول آن اســت )مــردم: ســرنگون بــاد حمــد(«. 
نهایتــا در پــی ایــن اظهــارات وی بــود کــه در حــدود یــک مــاه بعــد و در میانــه مــوج بازداشــتهای 
رهبــران اصلــی انقــالب بحریــن کــه در اوایــل خیــزش مردمــی آغــاز شــده بــود وی بازداشــت 
شــد و دو مــاه بعــد در ژوئــن 2011 خواجــه بــه همــراه هشــت فعــال سرشــناس دیگــر بــه اتهــام 
»شــرکت در توطئــه تغییــر نظــام حاکــم« و »همــکاری بــا ســازمانهای تروریســتی خارجــی بــه 
نفــع کشــورهای خارجــی« بــه حبــس ابــد محکــوم شــد. در اعتــراض بــه ایــن حکــم، خواجــه که 
خــود حقوقدانــی بیــن المللــی اســت دســت بــه اعتصــاب غــذا زد چراکــه طــی ســالیان فعالیــت 
خــود بــه عنــوان فعــال حقــوق بشــری بیــن المللــی بارهــا مــوارد اینچنینــی را مشــاهده و تجربــه 
کــرده و از فشــاری کــه توســط مجامــع حقوقــی بیــن المللــی و افــکار عمومــی بــر دولتهــا وارد 
میشــود باخبــر بــود. اعتصــاب غذایــی کــه وی شــعار »آزادی یــا شــهادت« را بــرای آن برگزیــد و 

در طــول 110 روز بــه نمــاد انقــالب بحریــن تبدیــل شــد. 
در طــول ایــن مــدت وی کــه بشــدت ضعیــف شــده بــود و بــه گفتــه همســرش 16 کیلــو وزن 
کــم کــرده بــود بــه بیمارســتان نظامــی منتقــل شــد و در ایــن میــان و در اوج وخامــت حــال وی از 
مالقــات وی بــا خانــواده اش ممانعــت شــد و ادعــا شــد کــه وی در ســالمت بســر می بــرد. امــا در 
مقابــل بــر اثــر همیــن پافشــاری بــر ادامــه اعتصــاب غــذا بــود کــه در طــول ایــن زمــان توانســت 
بــه تنهایــی حکومــت آل خلیفــه را بزرگتریــن چالــش حقــوق بشــری خــود مواجــه ســازد بــه گونه 
ای کــه ســازمانهای دیــده بــان حقــوق بشــر، ســازمان عفــو بیــن الملــل، خبرنــگاران بــدون مــرز، 
خانــه آزادی و ... در کنــار ســایر تشــکلهای حقــوق بشــری کشــورهای مختلــف و همچنین کشــور 
دانمــارک کــه تابعیــت کــه خواجــه تابعیــت آن را نیــز در مــدت تبعیــد خــود در خــارج از کشــور 
بدســت آورده بــود خواهــان آزادی وی شــدند. در نهایــت در 28 مــاه مــی همــان ســال بــود که وی 
الخواجــه در بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه بــا محقــق شــدن اهــداف خــود در جلــب توجــه به مســاله 
زندانیــان در بحریــن و بــه درخواســت بســیاری از افــرادی کــه بــا او اعــالم همبســتگی کردنــد 

تصمیــم گرفــت بــه اعتصــاب غــذا پایــان دهــد.

امـا مسـئله ی بحرین. مسـئله ی بحریـن از لحاظ ماهیت، درسـت مثل مسـائل 

دیگـر کشـورهای منطقـه اسـت. یعنی مسـئله ی بحرین بـا مسـئله ی مصر، با 

مسـئله ی تونـس، با مسـئله ی لیبـی هیچ فرقی نـدارد؛ ملتی هسـتند، حکومتی 

بر سـر آنهاسـت که حقـوق آنها را نادیـده میگیرد. ملت بحرین با این قیامشـان 

چه میخواسـتند؟ خواسـته ی اساسـی آنها این اسـت که انتخابات انجـام بگیرد، 

هـر یـک نفـر آدم یـک رأی داشـته باشـد؛ ایـن چیـز زیادی اسـت؟ ایـن توقع 

زیـادی اسـت؟ در شـکل کار در بحرین یک صورت انتخاباتی وجـود دارد، لیکن 

مطلقـاً مـردِم آنجـا از حـق رأی دادن بـه ایـن معنـا که هـر یک نفر یـک رأی 

داشـته باشـد، برخوردار نیسـتند؛ دارد به آنها ظلم میشـود. 

خـب، اینجـا غربی هـا فرصت را مغتنم شـمردند، برای اینکـه در قضایای منطقه 

دخالت کنند، با طرح یک مسـئله ی جدید؛ مسـئله ی شـیعه و سـنی. چون مردم 

بحریـن بیچاره ها شـیعه اند، بنابرایـن هیچ کس در دنیا نبایـد از آنها حمایت کند! 

تلویزیونهائـی که جزئیات قضایای منطقه را پخش میکردند، نسـبت به قضایای 

بحرین سـکوت کنند، کشـتار مردم بحریـن را منعکس نکنند؛ یـک عده ای هم 

دربیایند در کشـورهای حاشـیه ی خلیج فارس -  چه سیاستمدار، چه روزنامه نگار 

- گزافه گوئـی کننـد، بگویند مسـئله ی بحرین جنگ بین شـیعه و سـنی اسـت! 

چه جنگ بین شـیعه و سـنی؟ اعتراض یک ملت اسـت به ظلمی که دارد به او 

میشـود؛ درسـت همـان جوری که در تونـس بود، همان جوری کـه در مصر بود، 

همـان جـوری کـه در لیبی اسـت، همان جوری که در یمن اسـت؛ فرقـی ندارد. 

آمریکائی هـا خوشـحالند که بتواننـد به وسـیله ی بوقهای تبلیغاتی خودشـان در 

منطقه، مسـئله ی بحرین را به عنوان یک مسـئله ی اختالف بین شـیعه و سـنی 

جـا بزننـد؛ هـم کمکهائی که ممکن اسـت به ایـن مردم مظلوم بشـود، جلویش 

را بگیرنـد، هـم ماهیت قضایا را عوض کنند و سـرایت بدهند. 

مي گویند چرا ایران از مردم بحرین پشـتیبانی میکند. خب، ما از همه پشـتیبانی 

کردیم. ما سـی و دو سـال اسـت که از مردم فلسـطین داریم پشتیبانی میکنیم؛ 

کدامیـک از کشـورها، دولتهـا و ملتهـا در این سـی و دو سـال این پشـتیبانی را 

کردنـد؟ مگـر ملـت فلسـطین شـیعه اند؟ در مـورد غـزه مـردم ما چقـدر تالش 

کردنـد. جوانهـای ما رفتند فـرودگاه که راه بیفتنـد بروند غزه! عـازم بودند بروند 

غزه، علیه اسـرائیل بجنگند. خیال میکردند راه باز اسـت. راه بسـته بود، نمیشـد 

برونـد. مـا گفتیم نروید. جلوشـان را گرفتیم که وسـط راه سـرگردان نشـوند؛ راه 

نمیدادنـد کـه. مـردم ما نسـبت به غزه، نسـبت به فلسـطین، نسـبت بـه مصر، 

نسـبت به تونس، همه جا ابراز احساسـات کردند؛ آنها که شـیعه نبودند. بنابراین 

بحث شـیعه و سـنی نیسـت. بدخواهانه و بددالنه سعی میکنند مسئله ی بحرین 

را به عنوان یک مسـئله ی شـیعه و سـنی وانمود و قلمداد کنند. متأسفانه بعضی 

از کسـانی کـه آدم خیال میکند انگیزه ی سـوئی هـم ندارند، در ایـن دام افتادند. 

اگـر خیرخواهانـی در ایـن بیـن وجـود دارنـد، من به آنهـا اعالم میکنم: مسـئله 

را مسـئله ی شـیعه و سـنی نکنیـد؛ ایـن بزرگترین خدمـت به آمریکاسـت؛ این 

بزرگتریـن خدمـت بـه دشـمنان امت اسـالمی اسـت کـه حرکت عمومـِی ضد 

اسـتبدادی یـک ملـت را حمل میکنند به دعوای شـیعه و سـنی؛ دعوای شـیعه 
و سـنی وجود ندارد.

مـا بیـن غـزه و فلسـطین و تونـس و لیبـی و مصـر و بحریـن و یمـن تفاوتـی 

نمیگذاریـم. در همـه جـا ظلـم بـه ملتها محکـوم اسـت. حرکت ملتها با شـعار 

اسـالم و در جهـت آزادی، مـورد تأیید ماسـت. اوج وقاحـت آمریکائی ها آنجائی 

اسـت کـه دخالت تانکهای دولت سـعودی را که آمدند تـوی خیابانهای منامه ی 

بحریـن، دخالـت نمیداننـد؛ اما وقتی مراجـع تقلید ما، علمای مـا، خیرخواهان ما 

میگویند مردم را نُکشـید، میگویند شـما دخالت کردید! این دخالت است؟! اینکه 

مـا بـه یک دولتـی، یک رژیـم ظالمی خطـاب کنیم، بگوئیـم مـردِم خودتان را 

نُکشـید، ایـن دخالت اسـت؛ اما آمدن تانکهـای بیگانه تـوی خیابانهای بحرین، 

دخالـت نیسـت! ایـن اوج وقاحـت آمریکائی هـا و اذنابشـان در منطقه اسـت که 

اینجـور حرکـت میکنند، اینجـور حـرف میزنند، اینجـور تبلیغات میکننـد. البته 

بـه نظـر مـا دولت سـعودی اشـتباه کرد، نبایـد ایـن کار را میکرد؛ خـودش را در 

منطقـه منفـور میکند. خـب، آمریکائی ها هـزاران کیلومتر با اینجا فاصلـه دارند؛ 

اگر منفور هم بشـوند، ممکن اسـت برایشـان آنقدر اهمیت نداشـته باشـد؛ لیکن 

سـعودی در ایـن منطقـه دارد زندگـی میکند؛ ملتهـا از او متنفر باشـند، مبغوض 

ملتها باشـد، برایش خیلی خسـارت سـنگینی است. آنها اشـتباه کردند این کار را 

کردنـد. هـر کـس دیگر هم ایـن کار را بکند، اشـتباه کـرده. 1390/1/1 

بحرین، سند افشاي دروغ دموکراسي غربي

مـردم بحریـن هـم در مظلومیـت مطلق به سـر میبرنـد. در آنجا هم بـه عنوان 

اینکه اینها شـیعه هسـتند، میخواهند حرکت را حرکت طائفی و مذهبی معرفی 

کننـد؛ در حالـی کـه قضیـه این نیسـت. البتـه مردم بحریـن شـیعه اند، در طول 

تاریخ شـیعه بودند، اکثریت شـیعه اند؛ اما مسـئله، مسـئله ی شیعه و سنی نیست؛ 

مسـئله این اسـت که این ملت، مظلوم اسـت؛ از حقوق اولیه ی یک شـهروند در 

کشـور خـود، در خاک خود، در سـرزمین خود محروم اسـت. حق خـود را مطالبه 

میکنـد، حـق رأی دادن خـود را مطالبه میکند؛ میگوید بتوانـم رأی بدهم، بتوانم 

در تشـکیل دولـت و حکومـت نقـش ایفـاء کنم؛ ایـن که جرم نیسـت؛ این یک 

حـق مشـروع اسـت. آن وقـت آمریکائی های دروغگـوی ریـاکار و خدعه گر که 

ادعای حقوق بشـر و ادعای دموکراسـی میکنند، در قضیه ی بحرین اینجور علیه 

مـردم وارد میـدان میشـوند. البته انکار میکنند، میگویند ما نیسـتیم، سـعودی ها 

هسـتند؛ اما سـعودی ها بدون چراغ سـبز آمریکا نمیتوانسـتند وارد بحرین شوند 

و اینجـور حـوادث تلـخ و خونبـار را در بحرین بـه وجود بیاورند. لـذا آمریکائی ها 

هم مسئولند. 1390/3/14

حرکت یك ملت را نمي شود از بین برد

در بحرین، در لیبی، در یمن، ایران چه دخالتی کرده؟ بله، دخالت همین است که ما 

نظرمان را صریح گفته ایم؛ ما از اخم قدرتهای پوشالی دنیا هرگز نترسیدیم، مالحظه 

نکردیم و نخواهیم کرد. ما حرف حق و موضع حق را صریح بیان میکنیم. موضع 

حق این است که مردم بحرین حق دارند؛ معترضند، اعتراضشان هم بجاست. با 

هر انسان صاحب بینشی در دنیا میخواهید این را در میان بگذارید، وضعشان را 

بگوئید، نوع حکومت کردن به این مردم مظلوم را بگوئید، نوع کاری که حکاِم 

آنجا در استفاده ی از این کشور کوچک کردند، تشریح کنید، تا ببینید دستگاه 

حاکم را محکوم میکنند یا محکوم نمیکنند. اشتباه میکنند با مردم مواجه میشوند؛ 

فایده ای ندارد. خب، ممکن است شما یک فشاری بیاورید، وحشیگری ای بکنید، 

یک چند صباحی یک آتشی را خاموش کنید؛ لیکن خاموش نخواهد شد، روزبه روز 

عقده های مردم را بیشتر و غیظ آنها را شدیدتر خواهید کرد. یک وقت آنچنان زمام 

کار از دستتان در خواهد رفت که دیگر هیچ جوری نشود بخیه زد. اشتباه میکنند؛ 

هم آنها اشتباه میکنند، هم آن کسانی که از خارج از بحرین نیرو وارد میکنند، 

بشدت در اشتباهند؛ خیال میکنند با این حرفها میشود حرکت یک ملت را از بین 
برد. 1390/2/3

بحرین، مظلومیت مضاعف

البته اینجا الزم است من با صراحت بگویم که در حوادث منطقه، مردم بحرین در 

مظلومیت مضاعف به سر میبرند؛ آنها حقیقتاً مظلومند. مردم بحرین به وسیله ی 

رژیم مستبد و دیکتاتوری، بی جهت و بدون دلیل سرکوب میشوند؛ اعتراض آنها با 

خشن ترین وضعیت پاسخ داده میشود؛ در حالی که آنها چه میخواهند؟ آنها اولین 

و ابتدائی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم ساالر را طلب میکنند؛ چیز زیادی 

نمیخواهند. آنجا مسئله ی شیعه و سنی را مطرح میکنند، که آقا اینها شیعه اند. بحث 

شیعه و سنی نیست؛ بحث یک ملت است. حاال تصادفاً این ملت یک اکثریت 

هفتاد درصدی شیعه دارد. اگر هفتاد درصدشان مذهب دیگری داشتند، حاکمان 

مذهب دیگری داشتند، باز هم قضیه همین بود؛ فرقی نمیکرد. بحرین ملتی است 

با یک مذهبی - مذهب تشیع و پیروی اهل بیت )علیهم الّسالم( - که با یک 

حکومت مستبدی روبه رو است. مسئله این نیست که این حکومت، مذهبی دارد، 

مردم مذهب دیگری دارند. ملت ایران با رژیم شاه که بظاهر مسلمان هم بود، 

شیعه هم بود، به حرم امام رضا هم میرفت، درافتاد. بنابراین بحث شیعه و سنی 

نیست. مسئله را میبرند توی اختالفات مربوط به مذهب، برای اینکه حق مردم را 

کتمان کنند. ولی ان شاءاهلّل همه ی مجاهدتها به نتیجه خواهد رسید. باید مراقب 

باشیم آتشهای قومی و طائفی و فرقه ای دامن زده نشوند؛ این خواسته ی ماست، 

این نصیحت ماست به همه ی اطراف قضایا. 1391/3/14

جنایت در سكوت
از ذکر برخي صحنه هاي دلخراش عذرخواهي مي کنیم.جریان انقالب اخیر به زندان افتاده و به نحوي فجیع شکنجه شده است. پیشاپیش آنچه در این متن مي آید بخشي از خاطرات یکي از زندانیان بحریني است که در خاطرات منتشر نشده از جنایات آل خلیفه در زندان

همه چیز را گفتم. این بار برق را به سرم زدند و دوباره سوال را تکرار کردند و جواب یا نه؟ دوباره همان را به آنها گفتم. گفتم که من دیگر چیزی برای گفتن ندارم و می دانم را گفته ام، به سینه ام برق زدند، و یک بار دیگر پرسیدند آیا جواب می دهی زدند و گفتند آیا به سواالت ما جواب می دهی یا نه؟ وقتی که گفتم که من هر چی کردند. و این کار را کردند! من را با جریان برق شکنجه کردند. اول به پایم برق دیدند که من به درخواستهای آنها جواب نمی دهم من را به شکنجه با برق تهدید سلول شکنجه رها کردند و من را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دادند و وقتی و مادرم تجاوز می کنند. حتی آنها همه لباسهایم را پاره کردند و من را برهنه در لگد و سرپا نگه داشتن بود. سه روز بعد من را تهدید کردند که به خودم و همسرم فلک کشیدن و آویزان کردن از سقف و جلوگیری از خواب و خوردن غذا و سیلی و به دست گرفتیم. به شکنجه من ادامه دادند. در روزهاي اول شکنجه بصورت به می کردیم و همه شعارهایمان برای مصلحت وطن بود، و فقط پرچم بحرین را بیگانه را وارد آن کرده است، نه ما که همیشه بصورت مسالمت آمیز تظاهرات که ارتش سعودی را به بحرین آورده اند؟ کسی بحرین را فروخته است که ارتش بحرین را به ایران فروخته اید. چه کسی بحرین را فروخته است؟ ما یا کسانی همیشه ما را متهم می کردند به اینکه مزدوران ایران هستیم و می گفتند که شما خیلی وقتها هم به عقاید، مذهب و رهبران دینی و سیاسی ما فحش می دادند و کردند تا یکی استراحت کند و دیگری شکنجه را ادامه دهد. که آنها از بس که ما را می زدند خسته می شدند و جای شان را با هم عوض می روز چشم بسته بودم ولی می توانستم بفهمم که چه می گویند و متوجه می شدم گرفت و کار او را ادامه می داد و نمی گذاشت شکنجه متوقف شود. به مدت 15 بزنند. هر وقت که یکی از این جالدها خسته می شد جالد دیگری شیلنگ را می که زده بودند آب خیلی سردی می ریختند تا عصبها دوباره بیدار شوند و آنها دوباره پا ضعیف می شود  بطوری که کمتر احساس درد می کنم، روی بدنم و جاهایی روز به طور مستمر انجام می دادند. هر وقت احساس می کردند که عصبهای کف بمانم  و بعد کف پایم را با شیلنگ )پالستیکی( می زدند و این کار را به مدت چهار می بستند و بدنم را روی میز قرار می دادند تا مانند گوسفند قربانی در هوا معلق و به من فحش می دادند. در ابتدا من را به فلک می کشیدند و پاهایم را به فلک با سیلی و مشت و لگد می زدند و اجازه نمی دادند غذا بخورم یا بنشینم یا بخوابم و شکنجه قرار می گرفتم و در 12 ساعت دیگر هم که شکنجه نمی کردند من را نگذاشتند بخوابم. در طول این مدت هر روز به مدت 12 ساعت مورد ضرب و شتم بردند و آنجا من را به بدترین شکل ممکن شکنجه کردند. پنج روز به طور مستمر آزمایش ها را انجام دادند من را به یک زیرزمین در ساختمان اداره امنیت ملی تحمل شکنجه را دارم تا به وحشیانه ترین شکل من را شکنجه کنند! بعد از اینکه نه بخاطر مطمئن شدن از سالمتی من بلکه برای اینکه بفهمند تا چه حد توانایی من را به بیمارستان وزارت کشور بردند و چند آزمایش روی من انجام دادند. ولی به بخش شکنجه یکی از زندانهای وزارت کشور بردند. وقتی که به آنجا رسیدیم وسایل خانه را شکستند و بعضی از آنها را دزدیدند، من را از خانه خارج کرده و چشمانم را بستند و من را در خانه خودم مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از اینکه لوله تفنگ را به سمتم گرفتند و از من خواستند که به سمت دیوار نگاه کنم. 

بـرای شـکنجه مـا و انتقام گرفتن از مـا و برای اینکه با خالی کردن خشم شـان را مـورد شـکنجه و ضرب و شـتم قـرار دادند ولی نه بخاطـر بازجویی بلکه فقط کردنـد. در آن زنـدان هـم به طور بسـیار وحشـیانه ای از ما اسـتقبال کردند و ما دیوارهایش شـاهد زندانی ها و شـکنجه هـای آنها بود به زنـدان دیگری منتقل دیگـر زندانیـان را کمتـر کردنـد. بعد از آن برخـی از زندانیان را از ایـن زندان که با ما بود زیر شـکنجه  به شـهادت رسـید. پس از شـهادت این شـهید شـکنجه را غمگیـن و دلـم را پـاره پاره مـی کرد. در یکـی از روزها یکـی از زندانیانی که شـنیدم که توسـط جالدان در حال شـکنجه شـدن بودند. صدای فریاد آنها من وقتـی کـه مـن را وادار مـی کردند بایسـتم صـدای فریاد بقیـه زندانیـان را می شکنجه می شدم این من بودم که فریاد می زدم.روز صدای فریاد شکنجه شونده هاي دیگر را نیز می شنیدم و وقتی که من طرف گروههای غیر بحرینی برنامه ریزی و سرمایه گذاری می شود. در طول اعتراضی را به کشورهای خارجی نسبت دهند و بگویند که این اعتراضات از کردن طرفها و کشورهای خارجی به دخالت در این حرکت بود تا این حرکتهای چیزهایی اعتراف کنم که هیچ ربطی به من نداشت و تنها هدف از این کار متهم خودم و همسرم و مادرم را مورد تجاوز قرار می دهند و از من می خواستند به فشار وارد کند و آزار و اذیت جنسی می کردند و می گفتند که اگر اعتراف نکنم  یعنی با برق و به فلک بستن. یا چیزي را روی گردنم می گذاشتند تا به گردنم 15 روز به این صورت گذشت و در هر بار من را این گونه شکنجه می کردند! دوباره من را مجبور کردند سرپا بایستم. بازجویی من روزها طول کشید. حدود بعد از آن بود که گذاشتند حدود نیم ساعت یا 45 دقیقه استراحت کنم. بعد شنیدم که می گفتند او هنوز زنده است و نمرده است. که تکان نمی خورم من را برداشتند و به حمام بردند و روی بدنم آب سرد ریختند. کردم دیگر زنده نمی مانم. بخاطر شدت شکنجه تا پای مرگ رفتم. وقتی دیدند برق شکنجه ام کردند و با شیلنگ آب می زدند. حالم به قدری بد شده بود که فکر داد که من را دوباره به فلک ببندند و بعد از اینکه من را به فلک بستند دوباره با می پیچیدم. وقتی که دیدند نمی توانند من را ثابت نگه دارند افسر به آنان دستور اعضای بدنم برق می زدند  و من از شدت درد می سوختم و روی زمین به خودم بود و چشمانم را هم بسته بودند. به همه اعضای بدنم برق می زدند. به تک تک هجوم آوردند و سعی کردند من را نگه دارند تا تکان نخورم. دستانم از پشت بسته من با برق ادامه دادند تا اینکه من خودم را به زمین انداختم. چندتا از جالدها به من من هم همان بود. بعد از آن آن برق را به اعضای تناسلی بدنم زدند. به شکنجه 
سـنت توهیـن به حضـرت فاطمه زهـرا»س« دختـر پیامبرمـان را بپذیرند. این ندارنـد و از آنهـا و کارهای شـان بیزارنـد و از نظـر مـن ممکـن نیسـت که اهل اهـل سـنت کینـه ایجـاد کننـد و ما مـی دانیم کـه اهل سـنت ربطی بـه اینها ایـن کار را بـرای ایـن انجـام مـی دادنـد کـه در دلهـای ما نسـبت به بـرادران کننـد و این گونـه بـه مـا نشـان می دادنـد که این یـک اختالف مذهبی اسـت. سـعی مـی کردنـد مـا را از اهل سـنت  متنفـر کـرده و وارد فتنه هـای مذهبی می گفتند کجاست امام زمان شما؟ چرا نمی آید شما را نجات دهد؟ کارها برای شکستن اراده ما بود. آنها به امامان مذهب ما نیز ناسزا می گفتند! و کرده ای! مادر و خواهرت را هم به صیغه موقت دیگران درآورده ای؟ و همه این متعه خطاب می کردند و  به ما می گفتند که تو زنت را صیغه موقت دیگران متهم می کردند و عقاید ما را مورد توهین و فحش قرار می دادند و ما را فرزندان بحرینی و بعضا پاکستانی بودند و همیشه ما را به خیانت و مزدوری برای بیگانگان برخی اردنی بودند و تعدادی هم اهل بحرین بودند.  جالدان شکنجه گر هم بعضًا از میان برخی از بازجو هایی که من را بازجویی کرده و مورد شکنجه قرار دادند بر مـا دل خودشـان را خنک کنند.  

در برابـر تیرانـدازی هـا می گفتیـم و آن را تـا  زمانـی که زنده ایـم خواهیم گفت اتاقهـای شـکنجه و زیـر شـکنجه هم ایـن حرفها را مـی زدیم و ایـن حرفها را نخواهیـم کشـید. مـا ایـن حرفهـا را در اتاقهـای بازجویـی می زدیـم و حتی در و ثـروت دهنـد بحریـن را نخواهیـم فروخـت و از برادری با اهل سـنت دسـت نمـی فروشـیم« بـود. ما بحریـن را نخواهیم فروخـت، هر چقدر هم بـه ما پول قـرار ندادیـم. شـعار مـا از ابتدای انقالب »شـیعه و سـنی برادرند و ایـن وطن را یـک انقـالب فرقـه ای تبدیـل کنند. ما حتـی یک سـنی را مـورد آزار یا توهین دیـن و اختالفـات مذهبـی قـرار می دادنـد تا انقـالب را از یک انقـالب ملی به بخاطـر پـول و منافع شـخصی خود ایـن کارها را می کردند ولی آنهـا را در قالب جـالدان حتـي اجـازه نمـاز خوانـدن به مـا نمي داننـد! اکثر آنهـا مـزدور بودند و 
بمانیم و وقتی که برای استحمام می رفتیم درها را باز نگاه می داشتند و اجازه دستشویی منع می کردند و نمی گذاشتند بیشتر از یک دقیقه در سرویس بهداشتی ترین حقوق زندانیان محروم می کردند. حتی ما را از رفتن به سرویس بهداشتی و عزم و اراده ما و شکنجه دادن و ذلیل کردن ما  انجام می دادند. ما را از ساده که در تایید پادشاه عربستان سعودی شعار دهیم  و همه این کارها را برای شکستن را بدهیم و به آنها درود بفرستیم. به آن هم بسنده نکردند و ما را مجبور می کردند آنها را بخوانیم. همچنین ما را می زدند و مجبورمان می کردند که شعارهای آنها حمد و نخست وزیر و ولیعهدش را ببوسیم و مجبورمان می کردند که سرود ملی وادار به کارهای غیر اخالقی می کردند و ما را مجبور می کردند که عکس ملک مجبورمان می کردند که برقصیم یا به یکدیگر فحش دهیم. ما را با ضرب و شتم می کند او را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می دادند. ما را می زدند و و دعا محروم می کرد. حتی اگر می دیدند که یک زندانی روی کاغذی سجده حکومت بحرین حتی در زندان به ما اجازه نمی داد نماز بخوانیم و ما را از قرآن و از مبانـی خود دسـت نخواهیم کشـید. 

ــی رحمــی تمــام  شــریف بســیونی( حداقــل شــش مــورد تجــاوز بــه زنــان را اثبــات کرده اســت. تســلیم نکنــد بــه او تجــاوز مــی کننــد. گــزارش حقوق بشــر بســیونی )محمود بازداشــت کــرده بودنــد و همســرش را تهدیــد کــرده بودنــد کــه اگر خــودش را وارد اتــاق شــده و ایــن زن را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده بودنــد. ســپس او را دیگــری حبــس کــرده بودنــد و تعــدادی از جــالدان بــی رحــم و بــی وجــدان بســته و مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده بودنــد. ســپس همســرش را در اتــاق مــا بــود، همســر و پــدر و مــادر همســرش را گرفتــه بودنــد و آنهــا را از پشــت آورده و او را مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده بودنــد. یکــی از برادرانــی کــه بــا و شــوهرش را گرفتــه در اتــاق دیگــری حبــس کــرده بودنــد و بــه او هجــوم جنســی و هتــک حرمــت قــرار داده بودنــد و او را بــه تجــاوز تهدید کــرده بودند بودنــد و او را گرفتــه بودنــد و در اتــاق خــواب حبــس کــرده و مــورد آزار و اذیت یــک زندانــی بــا مــا بــود کــه موقــع هجــوم بــه خانــه اش همســرش را زده نمی دادند که بطور روزانه به حمام برویم.  ــا ب ــه شــدت و ب ــد را ب ــا بودن ــا م ــی کــه ب غیراخالقی و غیرانسانی  استفاده می کردند تا از زندانیان اعتراف بگیرند.اینکه لباسی بر تن داشته باشد. همیشه از این روشهای پلید کثیف و وحشیانه و را درآوردند و او را مجبور کردند برهنه در خیابان و جلوی مردم راه برود، بدون بود که وقتی او را بازداشت کردند لوله تفنگ را روی سرش قرار دادند و لباسهایش اینها همه بخش کوچکی از جنایات رژیم بحرین است. یک روحانی با ما در زندان تــا مــا بــه کارهایــی اعتــراف کنیــم کــه آن را انجــام نــداده بودیــم. چشــمانت بــه همســرت تجــاوز مــی کنیــم. همــه ایــن کارهــا را مــی کردنــد نمی کنــد او را بــه خانــه اش بــرده و گفتــه بودنــد اگــر اعتــراف نکنــی جلــوی مــورد شــکنجه قــرار داده بودنــد تــا اعتــراف کنــد و وقتــی کــه دیدنــد اعتــراف یکــی از برادران

پنج شنبه 13 مهرماه
قم، میدان شهدا، تاالر دفتر تبلیغات اسالمي 

ساعت 15
با سخنراني: 

عبدالرئوف شایب، سخنگوي ائتالف 14فوریه
پدر شهید علي الشیخ

شنبه 15 مهرماه 
اهواز، مسجد دانشگاه شهید چمران

ساعت 11
با سخنراني: 

عباس العمران، مسؤول شاخه حقوق بشر حرکة احرار
محمد کاظم الشهابي، فعال انقالبي بحریني

شنبه 15 مهرماه
شیراز، حسینیه سیدالشهداء، کانون فرهنگي رهپویان وصال

ساعت 19
با سخنراني: 

علي مشیمع، پسر استاد حسن مشیمع رئیس حرکة حق
ابراهیم المدهون، مدیر شبکه اللؤلؤ و عضو جمعیت الوفاق

شنبه 15 مهرماه
تهران، دانشگاه تهران، تاالر شیخ انصاري

ساعت 14
با سخنراني: 

دکتر علي اکبر والیتي، دبیر مجمع جهاني بیداري اسالمي
سعید الشهابي، رئیس حرکة احرار بحرین

پدر شهید محمود ابوتاکي
و نیز شعرخواني دختر کودک بحریني

یکشنبه 16 مهرماه
مشهد، دانشگاه فردوسی

ساعت 14
با سخنراني: 

دکتر عبدالحمید دشتي عضو پارلمان کویت
و مادر و خواهر محکوم به اعدام علي سنکیس

یا محمد)ص(! دل این قوم برایت تنگ است
شاعر: حمید برقعي

باز از بام جهان بانگ اذان لبريز است
مثنوي بار دگر از هيجان لبريز است

بحر آرام دگر باره خروشان شده است
ساحل خفته پر از لولو مرجان شده است

دشمن از وادي قرآن و نماز آمده است
لشكر ابرهه از سوي حجاز آمده است

با شماييم شمايي كه فقط شيطاني است
دين اسالم نه، اسالم ابوسفياني است

با شماييم كه خود را خبري مي دانيد
و زمين را همه ارث پدري مي دانيد

با شماييم كه در آتش خود دود شديد
فخر كرديد كه هم كاسه نمرود شديد

گرد باد آتش صحراست بترسيد از آن
آه اين طايفه گيراست بترسيد از آن

هان! بترسيد كه دريا به خروش آمده است
خون اين طايفه اين بار به جوش آمده است

صبر اين طايفه وقتي كه به سر مي آيد
ديگر از خرد و كالن معجزه بر مي آيد

سنگ اين قوم كه سجيل شود مي فهميد
آسمان غرق ابابيل شود مي فهميد

پاسخت مي دهد اين طايفه با خون اينك
ذولفقاري زنيام آمده بيرون اينك

هان! بخوانيد كه خاقاني از اين خط گفته است
شعر ايوان مدائن به نصيحت گفته است

هان بترسيد كه اين لشكر بسم اهلل است
هان بترسيد كه طوفان طبس در راه است

يا محمد)ص(! تو بگو با غم و ماتم چه كنيم
روز خوش بي تو نديديم به عالم چه كنيم

پاسخ آينه ها بي تو دمادم سنگ است
يا محمد)ص(! دل اين قوم برايت تنگ است

بانگ هيهات حسيني است رسيده از راه
هر كه دارد هوس كرب و بال بسم اهلل

چرا سران انقالب بحرین
 در ایران شناخته شده نیستند؟

علیرضا کمیلي
بـه خواندن این یادداشـت نداشـته باشـی! ولـی بنظر می رسـد که این اسـامی حتی خواننـده گرامـی، بـا این اسـامی آشـنا هسـتی و آنـان را می شناسـی، شـاید نیازی مشـیمع«، »حبیـب مقداد«، »سـعید نـوری«، »عبدالجلیل سـینگس« و... اگر شـما »اسـتاد عبدالوهاب حسـین«، »آیت اهلل عبدالجلیل مقداد«، »حجه االسـالم حسـن 

بریـد، هیـچ فریـادی از مـا بلند نشـد! آیا اینها نشـانه  بـراي عدم شـناخت ما کفایت انقالبـی کـه درس خـارج فقـه او در بحریـن معـروف اسـت و امثالهم »حبـس ابد« مشـیمع« رهبر گـروه »جنش حق« بحریـن، »عبدالجلیل مقداد« بـه عنوان عالمی انقـالب اخیـر بحریـن، »عبدالهـادی الخواجـه« محـور انقـالب بحریـن، »حسـن امـا متأسـفانه وقتـي آل خلیفه براي »اسـتاد عبدالوهاب حسـین« به عنـوان آغازگر یکبـار به گـوش جامعـه ایرانی نخورده باشـد!
نمي کنـد؟!

که نقشـی در کف انقالب و در تشـویق و رهبری جوانان 14 فوریه نداشـته اند مورد همچنـان ناشـناخته مانده انـد در حالی که برخـی جریانات اصالح طلب این کشـور امـا چـرا!؟ چـرا افـرادی بـا چنیـن عرصـه نفـوذ در شـکل گیـری انقـالب بحرین، 
انقـالب بحریـن، اوج هـم مـی گیـرد ولـی بـاز، کسـی گروههـا و شـخصیت های و عوامـل دیگـر نقـش فرعـی دارند! لذاسـت که می بینیـم در جامعـه ایرانی دغدغه شـخصیتهای آن کشـور آشـنا نمی شـود! بنظر مي رسـد که عمده مشکل اینجاست مـی پردازنـد لـذا مخاطـب بـا ریشـه هـای مختلـف فکـری، تاریخـی و جریانات و هـم مـی گذارند و بدون تبیین ریشـه های تاریخی و تحلیلـی آن اتفاقات به تحلیل هـم عمدتـاً به دسـت »خبرخوانان« اسـت! یعنی کسـانی می آیند چند خبـر را کنار از اجمـال خـارج نمی شـوند و بـه بازتاب خبری گزینشـی اکتفا می کننـد. تحلیل ها 1. ضعف تحلیلی رسـانه های ما: به طور کلی، رسـانه های فارسـی زبان ما معمواًل پوشـش رسـانه ای واقـع شـده اند!؟ دالیلـی به ذهن می رسـد:

»اسـقاط نظام« اسـت تاکید شـود، چرا باید رسـانه ها و سایتهای خبری تحلیلی ما نیز دارد کـه بـر گـروه »الوفـاق« که یـک جریان سـالم ولي خواهـان »اصالحـات« و نه 2. غلبه سیاسـت بر اطالع رسـانی: اگر سیاسـت رسـمی و دیپلماتیک اقتضای آن را انقالبـی را نمـی شناسـد و در حد اطفاء احساسـات باقـی می مانیم!

می شـوند حقـی بـر گـردن ما ندارنـد و کـم توجهی به ایـن سـمبلهای مقاومت، ظلم نماینـد؟! آیـا سـران و جوانان انقالبی که به اتهـام رابطه با ایران در زندان ها شـکنجه چنین کنند و جریانات بسـیار نزدیک به فکر امام و انقالب اسـالمی ایران را فراموش 
کنـار گـوش مان، دشـمن چنان نفـوذی می کند و مـا در خوابیم! پـس نباید همواره انقـالب و کشـتار و درگیـری مـی شـود ولی ما بـی خبریم یـا در همیـن آذربایجان می شـوند اینچنیـن می شـود کـه بارهـا در همیـن بحرین شـیعه نشـین نزدیک ما، خودجـوش کـه درگیـر مصلحـت اندیشـی ها نیسـتند از فضـای بیـن الملـل غافل 3. غفلـت بدنـه مردمـی از فضـای بین الملـل: وقتـی مجموعـه هـای مردمـی و نیست؟!

جوانـان انقالبـی بحریـن می آیـد، عـده ای دغدغه، »گفتگـو« با مجرمـان را دارند! گذشـته مهیاسـت. جالـب اینکـه در شـرایطی که سـخت ترین فشـارها بر مـردم و ولـی آیـا این کمـال بی انصافی نیسـت!؟ حـال فرصتی بـرای جبـران کوتاهی های البتـه نمـی تـوان زندانـی بودن این سـران را نیـز در فراموش شـدن آنها منکر شـد مشـکالت را فرافکنـی کـرد! سـوزنی هم بـه خودمـان بزنیم!
امـا تکلیف ما چیسـت؟!

بحرین در منظر رهبر انقالب

مساله بحرین، مساله شیعه و سني نیست

اتحادیــه بین المللــي امــت واحــده بــا همــکاري 
تشــکلهاي مردمــي و دانشــجویي سراســر کشــور، 
ــه  ــددي در »هفت ــه برگــزاري برنامه هــاي متع ــدام ب اق
ــي« از  ــان بحرین ــا زندانی ــران ب ــردم ای ــتگي م همبس
ــاي  ــت. برنامه ه ــوده اس ــاه 91 نم ــي 17 مهرم 11 ال
اصلــي ایــن هفتــه عبــارت از پنــج همایــش بــزرگ در 
شــهرهاي تهــران، قــم، اهــواز، شــیراز و مشــهد اســت. 
ــه  ــن هفت ــاز ای ــن در آغ ــعر بحری ــب ش ــزاري ش برگ

ــژه  ــتند وی ــد مس ــادق»ع«، تولی ــام ص ــگاه ام در دانش
ــراي  ــتند ب ــن مس ــي از ای ــن و رونمای ــان بحری زندانی
ــي  ــان بحرین ــدار مهمان ــران، دی ــایبري ته ــاالن س فع
بــا مراجــع عظــام تقلیــد، پخــش فیلــم و ســخنراني و 
برگــزاري نمایشــگاه عکــس و... در هیئــات، مــدارس، 
ــه  ــد ک ــي ان ــر برنامه های دانشــگاهها و مســاجد از دیگ
بدلیــل کثــرت، مجــال ذکــر آنهــا نیســت. عالقمنــدان 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مي تواننــد بــه 

ــه آدرس  ــده ب ــت واح ــي ام ــه بین الملل ــایت اتحادی س
نماینــد.  مراجعــه   »unified-ummah.com«
همچنیــن جهــت مشــاهده فیلمهــاي مربــوط بــه ایــن 
 »vidube.com« ــه ســایت همایش هــا مي توانیــد ب
ــه  ــه ب ــن هفت ــي ای ــاي اصل ــد. همایش ه ــه کنی مراجع

ــند: ــرح مي باش ــن ش ای

برنامه سلسله همایش هاي 
»رهبران در بند«
 در پنج شهر ایران


