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چکيده
رژیمآلخلیفهبامحاکمهرهبرانعمدتاًشیعیسععیدرمهعاربنعبش93فوریعه1199
بحرینداشتهاست.دفاعیاتسیاسیمبارزاندردادگاههایاینکشعوررامعیتعوانعرصعه

دیگریازتداومکنشسیاسیعلیهرژیمتلقیکرد،بهنحویکهمحاکمهمبارزانانقالبعی
خودبهعرصهرویاروییدوگفتمانموبوددربحرینتبدیلشد.اینمقالهدرصعددتبیعین
وتحلیلدفاعیاترهبرانبنبش93فوریهوپاسخگوییبهاینپرسعشاسعتکعهرهبعران
تاکنوندرزندانهایبحرینهستند،درپاسخبهاتهامعاتآل-

اینبنبشکهازسال1199
خلیفه،چگونهازخوددفاعکردهانعد ؟نتعای ایعنمقالعهکعهبعهرویتوصعیفیتحلیلعیو
دستآمده،نشانمعیدهعد
ایومصاحبهنخبگانیبه 


گردآوریمنابعمبتنیبرشیوهکتابخانه
کهاینافرادبااسعتفادهازمتییرهعایکمعیوکیفعیازواژگعان،اسعتعارهومنعافعبیشعترین
مهارتهعای

داشتهاند.علتاینامر،موقعیتابتماعیمبارزان،سطحدانشو
بهرهگیریرا 
آناندرسخنوریوکتابتبودهاستچراکهازسطحعلمیباالییبرخورداربودهوبیشعتر
آنانهدایتکنندهبریانهایخاصعیبعودهانعدوبعااقشعاروگعروههعایمختلع ارتبعا 
داشته اند.اینپژوهشدرپایعاننیعزبعهبیعانافعومتصعورپعیشرویایعنبنعبشخواهعد
پرداختونوعساختارسیاسیقدرتبهوبودآمدهدربامعهبحرینراتبیینخواهدکرد .

واژگان کليدی:تحلیلگفتمان،دفاعیات،بنبش93فوریه،آلخلیفه،بحرین .
majidi118@gmail.com
.9دانشیارعلومسیاسیدانشگاهامامصادق(ع)،تهران،ایران
.1دانشجویدکترایمسائلایراندانشگاهامامصادق(ع)،تهران،ایران 3lloush2025@gmail.com
.4دانشجویدکترایبامعهشناسیسیاسیدانشگاهامامصادق(ع)،تهران،ایران (نویسندهمسئول)
asemanehapht@gmail.com
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مقدمه
درفرهنگفارسیمعینواژۀ«دفاع»بهمعنایمصونیتازدستبرددشمن،حفظکردن،باز
داشتن ،پسزدن ،بنگی که مسلمانان با کافران میکنند برای بلوگیری از حمله آنان و
درنهایتبهمعنایپاسخطرفمقابلدرهردعویاست (معین.)9431:9434،آنچهدراین
مدنظرمیباشدمعنینهاییآنیعنیپاسخطرفمقابلدر

پژوهشبرایواژه«دفاع»و«دفاعیه»
هر دعوی است .در این پژوهش نیز فرض بر این است که طرفین دعوی عبارتاند از
دادگاه هاینظامیآلخلیفهکههیئتقضاتآنازسویآلخلیفهانتخابمیشوند(ر.ک.

مرسومبقانونرقم) 41:1111،31وطرفدیگرآننیزرهبرانیازشیعیانواهلسنتهستند
کهتنهابهخاطردعوتمردمبهدادخواهیومطالبهحقوق  مشروعخودازنظامآلخلیفه،
توسطآن دستگیرشده ومحاکمه گردیدند.در پی بلسات محاکمهایکه برایاینافراد
تشکیل داده شد ،دادگاههای نظامی بحرین به دستور رژیم آل خلیفه ،رهبران زندانی را با
اتهاماتیکهازسویاینافرادتکذیبگردیدمحاکمهکردهواحکامقضاییعلیهآنانصادر
کردند.باتوبهبهعرفقضاییبینالمللیکهبایستیفرصتیبهمتهمدادهشودتابهدفاعاز

خود بپردازد ،این پژوهش به دنبال واکاوی دفاعیات رهبران بنبش  93فوریه بحرین در
دادگاه هاینظامیاینکشوراست.درابتدابایستیبهایننکتهتوبهداشتکهرهبرانبنبش

93فوریهبحرین 9توانستندبلسهمحاکمهراازتهدیدبهفرصتتبدیلسازند.اینافرادکهاز
سوینظامآلخلیفهبهاتهامدعوتمردمبهبنبش 93فوریهبازداشتشدهبودند،درروز
محاکمهباهنرسخنوریتوانستندتهدیدایجادشدهازسویآلخلیفهرادفعکردهوحقانیت
خو د را به اثبات رسانند .این افراد که همگی موقعیت ابتماعی ویژهای داشته و در بامعه
ایبرخوردارهستند،باسعهصدرورعایتادبواخالقوشئونات


بحرینازاحترامویژه
دادگاه به دفاع از خود و بنبش مردمی  93فوریه پرداختند .این در حالی بود که رؤسای
دادگاههای نظامی ،در طول بلسات محاکمه ،به آنان ابازه دفاع از خود را نمیدادند

(المقداد911:9414،؛الخوابه،ال 941:9414و)941-943ودرصورتسخنگفتناین
آیت اهللشیخعبدالجلیلمقداد،استادعبدالوهابحسین،استادحسنمشیمع،حجتاإلسالموالمسلمینسعیدالنوری،
 .9
حجت اإلسالم و المسلمین محمد حبیب المقداد ،حجت اإلسالم و المسلمین عبدالهادی المخوضر ،دکتر عبدالهادی
الخوابه،دکترابراهیمشری ،دکترعبدالجلیلیوس السنکیس.
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افراد ،آنان را از دادگاه بیرون میکردند و نیروهای نظامی آل خلیفه آنان را در بیرون از
دادگاه مورد ضرب و شتم قرار میدادند .دادگاههای نظامی آل خلیفه حتی برای برخی
گرفتند.اگرهموکیلدراختیارزندانیانقرارمیداد،بهوکالیاین


زندانیانوکیلدرنظرنمی
افرادابازهدفاعازموکلینخودرانمیداد(المقداد994:9414،؛السنکیس114-113:9414،

و112؛حسین.)31:9414،رهبرانزندانیبحریندرآخریندادگاهرسمیازفرصتدفاعیه
خودبهرهبردهوپردهازظلموستمهایضدحقوقبشریآلخلیفهدرقبالزندانیانبرداشتند.
اینافرادکه همگیاز فعاالن دینی،سیاسی،فرهنگی وابتماعی بحرین به شمار میروند،
المللی،متنگزاریکمیتهحقیقتیاب


دبهقوانینبین
توانستندبابیانوگفتارکارآمدوبااستنا
بسیونی9وآیاتقرآن،اقداماتآلخلیفهدرقبالزندانیانومردمرامحکومکنند .
همهرهبرانوفعاالنسیاسیبحرینکهدردادگاههایآلخلیفهبهدفاعازخودومردم
بحرین پرداختند ،در ابتدا عضو بمعیت الوفاق 1بودند اما در سال 1114م به دلیل تفاوت
نگرشیکهمیاناعضایاینبمعیتدرپیشبرداهدافشانبهوبودآمد،تعدادیازاعضایآن
هاوبمعیتهایبدیدیتأسیسکردند(الدقاق.)9414/3/1،


ازبمعیتبداشدهوگروه
برخیازاینافرادقائلبهمشارکتدرانتخاباتپارلمانی1114مبودندتابتوانندازطریوانجام
اصالحاتدرقانوناساسی،خواستههایمردمرامحقوسازند،امابرخیدیگرمعتقدبودند
کهسوابوآلخلیفهدرخل وعدههایاصالحاتیخودنشاندادهاستکهرونداصالحات
نتیجه بخشنبودهلذابایدبهتحریمانتخاباتپارلمانیبرخاست.رهبرانیکهپس ازخروجاز

بمیعتالوفاقروندتحریمانتخاباترادرپیشگرفتهبودندپسازحوادث 93فوریهسال
مگزینهانقالبوسرنگونینظامرامطرحکردند.عدهایدیگرکهدربمیعتالوفاق

1199
طلبدیگریبهفعالیتمیپرداختندنیزهمچنانرویکرد


هایاصالح
ماندهبودندویادربنبش
اصالحاترادرپیشگرفتندودربنبش 93فوریهحضوریافتند.ایندرحالیبودکهنظام
حقیقتیابیاست که پس از قتل و کشتارهای نظام آل خلیفه در سال  1199م ،با ریاست محمد شری بسیونی

.9کمیته 
تشکیل گردید.کمیته از طرف پادشاه مأمورگردید تا بهصورتبیطرفانهو مستقل به بررسی حقایوو اموری که در
زندانهایبحرین بپردازدو شواهد خود را در قالب گزاری ارائه دهد ،درنتیجه نظام خود را موظ کرد که به همه

توصیههای بسیونی بامه عمل بپوشاند .گزارشی که در نهایت توسط این کمیته ارائه گردید اگرچه همه حقوق مردم

نمیشداماانقالبیونازآنزمانبهبعدخواستارعملیشدنتوصیههایبسیونیشدند.
بحرینراشامل 
.1بمعیةالوفاقالوطنیاإلسالمی.
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آلخلیفهدردستگیریرهبرانبنبش93فوریهبحرینتفاوتیمیاناصالحطلبانوانقالبیونی
کهخواهانسرنگونیوتیییرنظامبودندتفاوتیقائلنشدهویکماهپسازآغازبنبش93
فوریه،رهبرانانقالبیبحرینکهمعموالًعضوبریانالوفاءاإلسالمی9بودندرابازداشتکرد
).حکومتبحرین،چندماهبعدنیزرهبراناصالحطلببحرینکهغالباً

(السندی9414/4/1،
دربمعیتالوفاقبودندراراهیزندانکرد.بااینوبودرهبرانانقالبیبحرینکهخواهان

سرنگونینظامبودند،درروزمحاکمهنهاییدردادگاههایآلخلیفه،همچنانبهعقیدهو
،بیمهابابهدفاعازخودومحکومساختنآلخلیفه
رویکردهایخویشپافشاریمیکردند 1

می پرداختندوبابیانحقایوتلخیکهدرونزنداننسبتبهزندانیانوبیرونازآننسبتبه

خانوادههای آنان  رواداشته شده بود،پردهازاقداماتضدحقوقبشری وخالفعرف و

المللیآلخلیفهبرمیدارند.رهبرانبنبش93فوریهبحرینهمگیدرابتداخواهان

قوانینبین
هایخودبودند.آنهاسعیکردندتابارعایت


آمیزبرایرسیدنبهخواسته

ایمسالمت

مبارزه
بهصورت مسالمتآمیز ،اهداف خود را پیگیری کنند؛ حال تفاوتی
احترام و رعایت قوانین  
کردکهاینهدفسرنگونینظامحاکمباشدیاانجاماصالحات.درنهایتمیتوانچنین


نمی
عنوان داشت که بحرین در این مقطع زمانی شاهد دو خردهگفتمان است؛ خردهگفتمان
نههایمختل سیاسی،اقتصادیوابتماعیو
اصالحطلبکهخواهانانجاماصالحاتدرزمی 

دینیبودهوگفتمانانقالبیکهخواهانتیییرنظامپادشاهیبهنظاممردمساالربود.البتهبایدبه

ایننکته توبهداشت کهامروزهپساز گذشت 4سالازبنبش 93فوریه ،خردهگفتمان
محافظه کارنیزبهوبودآمدهاستکهسعیداردخودراباشرایطموبودسازگارسازد.این

در حالی است که امروزه گفتمان غالب در بحرین گفتمان انقالبی است که تیییر نظام را
گفتمانانقالبیواصالحطلبپسازبنبش93


خواستاراست.دررابطهباخاستگاهدوخرده
فوریهنیزبایدعنوانداشتکهمردمبحریندرابتدایآغازبنبشیعنی 4روزپسازسقو 
حسنیمبارکدرمصرخواهاناصالحاتبودندیعنیگفتمانقالبگفتماناصالحاتبوداما
پس از اینکه نظام آل خلیفه اقدام به قلعوقمع تظاهرات مسالمتآمیز بحرین کرد ،گفتمان
.9تیارالوفاءاإلسالمی.
.1بهاستثنایابراهیمشری السیدموسی،رهبربریان«وعد» کهخواهاناصالحاتبود.ویرهبراقلیتاهلسنتبحرین
است.
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قالببهگفتمانانقالبیتبدیلگشتهومردمخواستارسرنگونیوتیییرنظامآلخلیفهشدند.
عمده افرادی هم که رهبری مردم مطالبهگر بحرین را در آن مقطع زمانی بر عهده داشتند
افرادیانقالبیبودند؛بنابرایناکثرافرادیکهدردادگاههاینظامیآلخلیفهدرسال1191

محاکمهشدند،رهبری گفتمان انقالبی بحرینرا برعهدهداشتندکهدراینپژوهشمورد
مداقهقرارمیگیرند .

پژوهشپیشرودرصدداینمهماستتابااستفادهازرویتحلیلگفتمان«وندایک»و
محوریت کتاب «گواه میهن ،اظهارات رهبران انقالب  93فوریه بحرین و مخالفان نظام در
دادگاههاینظامیآلخلیفه»نشاندهدکهرهبرانزندانیبنبش93فوریهبحرینچگونهوبه

آمیزدادگاههاینظامیبهرهبردهوبهاثباتحقانیتخود


چهروشیتوانستندازمحیطاختناق
وظلمانیتآلخلیفهبپردازند.برایاینکارابتدابهتوضیحرویتحلیلگفتمانوندایک
پرداخته ،سپس مقولهها و متییرهایی که رهبران زندانی بحرین در قالب تحلیل گفتمان ون
دایکبهکارگرفتندموردبررسیقرارمیگیرد .


پيشينه بحث
برخی از پژوهشگران همچون فردوس آقاگلزاده ،علیاصیر سلطانی ،امیر رضائیپناه؛
شناسیوتحلیلکالمیراموردپژوهشقراردادهاند.برخیدیگراز


تحلیلگفتمان،گفتمان
پژوهشگرانهمچونمنصورمیراحمدیورضاپناهیوحسنمجیدینیزازتحلیلگفتمانون
دایکدرتبیینمناظراتعلمیوسیاسیشخصیتهایدینیومذهبیبربستههمچونامام

رضا (ع) و امام صادق (ع) استفاده کردهاند .روی تحلیل گفتمان ون دایک در مناظرات
سیاسی و علمی امام رضا (ع) و امام صادق (ع) بهخوبی کاربست پذیرفته است اما تحلیل
دفاعیاتسیاسیبهرویتحلیلگفتمانوندایکدرنوعخودبدیعبهشمارمیرود.البتهباید

بهایننکتهتوبهداشتکهدفاعیاتسیاسیدارایپیشینهتاریخیگستردهبودهکهبادفاعیات
سقرا آغازشدهوتادفاعیاتدکترمصدقنیزادامهپیداکردهاست؛بهعنواننمونهدرکتاب
«محاکمهسقرا » بهقلمافالطونوبهتربمهلیلیگلستان،سقرا دفاعیاتخودرابابیان
حقایقی که به آن دست یافته بود آغاز میکند .در حقیقت وی با توضیح و تبیین بهتر
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اندیشههای خود به رؤسای دادگاه ،درصدد دفاع از خود برمیآید (گلستان .)9419 ،بلیل

بزرگمهرنیزدرسال9444هدرکتاب«محاکمهودفاعدکترمصدق»صرفاًبهبیانگفتگوهای
شدهمیاندادگاهودکترمصدقمیپردازد (بزرگمهر)9444،لذادفاعیاتویوسقرا 


بیان
دردادگاهبهرویتحلیلگفتمانبررسینگردیدهاستبلکهتنهابهروندمحاکمهودفاعیات
کهدراینپژوهشتالیمیشودتاشگردوشیوهدفاعیاترهبران

پرداختهشدهاستدرحالی
زندانی بحرین با روی تحلیل گفتمان ون دایک موشکافی شود .برای دستیابی به این مهم
شایستهاستتانخستبهدرکصحیحیازتحلیلگفتمانرسیدهوباوندایکبهعنوانیکی

ترینگرایشهایتحلیلگفتمانآشناشویم .

ازمهم

روش تحليل گفتمان
دراینمقالهتوبهبهظرفیتِزبانیتحلیلگفتمانمدنظراستزیرابهنظرمیرسدشناخت
فوریهبحریندرطولدفاعازخوددردادگاههای

زبانوساختارکالمیِرهبرانانقالب 93
ازظرفیتهایاینرویتحلیل،

نظامیآلخلیفه درسآموزاستومیتوانباتحفظهایی
متناسببابایگاهاینافرادبهرهگرفت .
امروزهسهگرایشمهمدرتحلیلگفتمانانتقادیوبودداردکهیکیازچهرههایاصلی

است.وندایکبرنقششناختدرتحلیلانتقادیگفتمان،شناختو

وندایک»
اینرویکرد« 
ابتماع ،مثلثی را شکل داد که مبنای رویکرد متمایزی به تحلیل انتقادی گفتمان ،یعنی
رویکردابتماعی -شناختیشد.اوگفتمانرادرمعنایعام،رویدادیارتباطیدرنظرمی
هاینشانهشناختیوچندرسانهایِ


ای،متننوشتاری،تصاویروبنبه
گیردمانندتعاملمحاوره
دیگرمرتبطباداللتمعنایی .
وندایکمعتقداستکهگفتمانمسیرهایبسیاریبرایتاکیدکردنیاکماهمیتنشان
دادن معنا دارد (Dijk, 2001: 137-138

 .)Vanوی بیان میدارد که اگر این مسیرها مبنای

ایدئولوژیکداشتهباشند،میتواننحوهنمودآنرادرسطحهایگوناگونموردارزیابیقرار
داد.معنا،صورتهایگفتمان ،ساختهایگزارهای،استداللوساختهایصوریازبمله
سطوحمختلفیاستکهموردتاکیدوندایکقرارگرفتهاست( .)Van Dijk, 2003: 35-37
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تبیین اندیشه سیاسی ون دایک مشخص میسازد که وی ایدئولوژی را چارچوبی برای
بازنماییهایابتماعیمشترکدریکگروهخاصارزیابیمیکند(Van Dijk, 2007: 68-

.)69براساسدیدگاهون دایک؛اعضایگروههایابتماعی،دستگاههایعقیدتیمشترکی
دارند.اومعتقداستکهایدئولوژیهااصالتاامریابتماعیهستند(.)Van Dijk, 2009: 65-68
وندایکبراینباوراستکهبراساسنگاهگفتمانمدارمیتواندردستگاهفکریافرادنفوذ
کردوبهتدری تیییراتیدرآنایجادنمود(  .)Ven Dijk, 2002: 42-45
ازنظروندایک،طراحیمدلیبرایچارچوبنظریمستلزمتوبهبهرابطةسهگانةبافت،
شناختوگفتماناست.گفتمانازنظرویپدیدهایاستکهسهبنبةاصلیدارد:کاربرد

زبان ،شناخت و تعامل در بافتهای ابتماعی -فرهنگی .گفتمان ،تجلیبخش ،بیانگر و
فرهنگی است که «بافت»

شکلدهندۀ بسیاری از ویژگیهای مرتبط با موقعیت ابتماعی -

ایازبافتوبامعهبهطورکلیبرگفتارونوشتارتأثیربگذارد(و


شود.اگرمشخصه

نامیدهمی
برعکس)،مسلماًآنمشخصه«قدرت»است( .)Van Dijk, 2000: 23-26
این ترتیب شکل
مسیر نظری که در آثار وندایک از ایدئولوژی به گفتمان میرسد به  
وسیلةمدلهای


شودکهبه
ایازمدلهایذهنیمنت می


گرفتهکهمعانیگفتمانی،ازمجموعه
شود.اینمدلهادربرگیرندۀنظراتشخصیوابتماعیدربارۀرویدادها

زمینهایکنترلمی

هستند.عقایدابتماعیممکناستبراساساندیشههایمشترکگروهیشکلگرفتهباشد

کهبهسازماندهیرویدادهاوزمینههایخاصکنشهااقداممیکند.درکل،چنیننظامی از

هایذهنیهستندکهبهشکلطرحوارهها،ابعاداصلیحوزۀابتماعیگروه


ها،بازنمایی

اندیشه
بندیمیکنندوبهگزینشهای


هاومنابع)راطبقه

ها،ارزی

ها،اهداف،موقعیت
(هویت،کنش
منفعتگرایانه از ارزیهایی دست میزنند که پایه و اساس ارزیابی کنشهای ابتماعی

اعضایگروهاست .
معانی به اشکال گوناگون در ساختارهای سطحی متون بیان میشوند .مواردی مانند
بندیهاینحوی،نحوۀچینشواژگان،آهنگ
هاوساختاربمله،رده 


انسجامواژگان،عبارت
«
وارههای رای مانند ساختارهای
گفتمان ،سازههای گرافیکی و سازمان ابرساختارها در طرح 
روایت،استداللیاگزاریهایخبری»( .)Van Dijk, 1998: 45
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ایمعناییوعقایدضمنیآنهاازبررسیساختارهایسطحی

بنابراین،بسیاریازساختاره
زمانبایدمعانیبهحاشیهراندهشدهرانیزبررسیکردومعانیناشیاز


آید.هم

بهوبودمی
غیابآنهارانیزمدنظرقرارداد .

روش تجزیه و تحليل اطالعات
یکیازمراحلاساسیدرتحلیلگفتمان،عملیاتیکردنمباحثنظرییابهعبارتی،تعیین
متییرهابه منظورتحلیلِمتنوگفتماناست.مسئلةاصلیایناستکهتحلیلگفتمانانتقادی

کند؟بهطورخاص،


هایتحلیلیتبدیلمی
چگونهادعاهاینظریِخودرابهابزارهاوروی
گریمیاننظریههاومفاهیمکالنومواردومصادیوملموسوعینیکههستهوکانون


میانجی
تحلیلدرتحلیلِگفتمانانتقادیراتشکیلمیدهدموردتأکیداست .
ازآنجاییکهاینپژوهش بااستفادهاز دیدگاههاوشیوۀ تحلیلیِوندایکسامان یافته،

هاییکهویدرتحلیلگفتمانانتقادیومتونرسانهایازآنهااستفادهکرده

متییرهاومقوله
انداز:واژگان،استعاره،کنایه،اغراقوبزرگنمایی،


کاررفتهاستکهعبارت

برایتحلیلبه
حُسن تعبیر ،تخفی

دادن و بابهبا کردن ،منافع ،نقلقول ،ناگفتهها ،چشمانداز (منظر)،

فرضها،معانیضمنیوتأکیدساختاری .
بندی،پیش 


ها)،قطب
انسجامکلی(درون 
مایه

بهمنظو ر رعایت اختصار و با توبه به شأن این افراد که برخی از آنان روحانیون بنام و

صاحب منبر و برخی دیگر نیز در رفتار و اخالق شهره عام و خاص در بحرین بودهاند،
سازیبارویهایغیراخالقیاست،درتحلیل


متناسبباموقعیتایشانکهابلازهمسان
گفتماندفاعیات آنان،ازمیان اینمقولههاصرفاًازمقولههای واژگان،چشمانداز ،استعاره،
قولوتأکیدساختاریبهرهگرفتهایم .

انسجامتاریخی،نقل



تعریف مقولهها و متغيرها
ال  -واژگان :1واژگان نقش بسیار مهمی در گفتمان دارند .واژگانی که گوینده یا
نویسنده بهکار میبرد دقیقاً باقدرت  ،موقعیتسیاسی،ابتماعیواخالقیاو یابه عبارت
دقیوتر ،با وزن ابتماعی او سنجیده میشود .اینکه فرد چه واژه یا کلمهای را برای بیان

1. Lexical Items.
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مقصودیبرمیگزیند تاحدبسیارزیادیبهموقعیتشخصی،ابتماعیوسیاسیاوبستگی

نیاداستتجلیواژههادرگفتارونوشتار،

دارد.ازآنجاکهبسیاریازاینموقعیت،ایدئولوژیب

دیدگاهوعقایدویرادرخصوصموضوعموردبحثنشانمیدهد .
گونه هایمختل گفتمانباتوبهبهموضوع،هدفوعواملدیگرباانواعواژگانِخاص

شدهترین راه مطالعة اندیشههاست که ممکن
تجانس دارد .تحلیل عناصر واژگانی ،شناخته 
برخیازواژههابهشکلطبیعیبرایبیانیک

استبرایبیانقضاوتارزشیبهکاررود«.
روند؛مانندزشت،زیباو،...امابرخیدیگربهنظامهایارزشی -معرفتیِپنهان


نظربهکارمی
فرضها بستگی دارند؛ مانند مسلمان ،کافر وDijk, 1998: 31( »...
در پیش 

 .)Vanواژگان

هاهستندوبرایقضاوتارزشیاستفادهمیشوند .

کنندۀارزیهاونُرم

بشدهبیان
انتخا 
ب-استعاره:9استعارهیکیازراههایانتقالمعناست.دراستعاره،رابطةمیانچیزهاازراه
قیاسمطرحمیشود.یکیازرای ترینصُوراستعاره،تشبیهاستکهدرآنمقایسهایمطرح

ازشباهتسخنبهمیانمیآید .

میشودو

پ -نقل قول : 1نقل نوشتار یا گفتار شخص حقیقی یا حقوقی ،مستقیم یا غیرمستقیم
بهمنظورمستندکردنِمتنومجابکردنمخاطب .

کنایهای
نشانهای که کارکرد  
راههای انتقال معناست .در  
ت -کنایه :4کنایه نیز یکی از  
یکچیز اشاره میکند ،اما از طریو دالّی دیگر میدانیم که آن
دارد نیز مانند استعاره ،دال به  
میکند .برای مثال اگر برای ابتماعی
بهواقع به چیزی کامالً متفاوت و متضاد داللت  
دال  
هیچکس نیامده باشد و کسی بگوید «عجب بمعیت انبوهی» ،در حقیقت کنایه به کار برده
است .
چشمانداز (منظر) :3هر متنی از چشمانداز و منظری خاص سخن میگوید؛
ث  -
چشماندازهایی مانند حو ،مؤمن و ...در متن میتوان دریافت که نویسنده از چه منظری به

قضایامینگرد .

4

ج -حُسن تعبیر  :کنشها ،عقاید ،نهادها یا روابط با عباراتی توصی

و بازتوصی 
1. Metaphor
2. Quotation
3. Metonymy
4. Perspective
5. Euphemism
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ارزیگذاریمثبتیراطلبکنند .

میشوندکه

چ -اغراق و بزرگنمایی:9بزرگنمایی ضع ها ،مشکالت و اشتباهات «دیگران» و دشمنان
موفقیتها،پیشرفتهاواَعمالمثبت«خود»ودوستان .

ونیزاغراقوبزرگنمایی
بهعنوان میزان و ترازوی
ح -منافع:1هسته بنیادین این عنصر گفتمانی تأکید بر «منافع ما»  
سنجش کنشهای گفتمانی است و هر امری که این منافع را مورد تهدید قرار دهد (بدون
ایدههای منفی یا مثبت «ما» درباره
میکند  .
توبه به منافع دیگری) توبیهی برای نفی پیدا  
عنوانمثال،صرفاًقیافهو ظاهر

اَعمالمایادیگرانبرمنافعو تعلقاتمامبتنیاست؛بنابراین 
به
بهعنوان
آنها باید  
آنها نیست ،بلکه  
مبارزان مسلمان ،مالک داوری برای خطرناک بودن  
دشمنوتهدیدکنندهمنافعغربدربهاننگریستهشوند .
میگیرد اولین راهبرد
گزارهها شکل  

قطببندی :4آنچه در فحوای تمام ساختارهای 
خ  -
مدلهای ذهنی است.این
ایدئولوژیها از طریو  

گروهمحور و 
کلی بیان نگریهای مشترک  
میشود که بر توصی
استراتژی «قطبیسازی» نامیده  
برونگروهی ((Van Dijk, 1998: 33


درونگروهی و توصی
مثبت  

منفی

استوار است .ون دایک برای بیان این مفهوم از «مربع

میکندکهمشتملبرچهارمؤلفهاست :
ایدئولوژیک»استفاده 
ویژگیهاواعمالخوبخود؛ 

*تأکیدبر
ویژگیهاواعمالبددیگران؛ 

*تأکیدبر
*کمترازمیزانواقعینشاندادناعمالبدخود؛ 
*کمترازمیزانواقعینشاندادناعمالخوبدیگران .
بافتهای ایدئولوژیک
دوگانهای است که در  

تقابلهای 
قطبیسازی همان  
مبنای عمل  
تقسیمبندی فوق را در نابرابری

آنها میشود.تحلیلگران گفتمانی ،ریشه 
طبیعیسازی  

سعی بر 
میکنند.به نظر این تحلیلگران ،صرف تن
و سلطه فرد یا گروهی بر فرد یا گروه دیگر ذکر  
تقسیمبندیفوق،مشروعیتبخشیدنبهسلطهاست«.خود»و«دیگری»چگونهوباچه

دادنبه
ارزیهای مثبتی چون دموکراسی ،آزادی ،حقوق بشر و

میشوند«.خود» با 
الفاظی توصی  
عقبمانده و غیره توصی 
خشونتطلب  ،

ارزیهای منفی چون متحجر ،

غیره و دیگری با 
1. Exaggerating and Magnifying
2. Interest
3. Polarization
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تمدنهاست.توصی مثبت
گروهها ،نهادها ،افراد و  
میگردند«.توصی » تعیین کننده هویت  

میآید .
ومنفیبهدنبالقطبیکردنایدئولوژیک 
فرضها:9مفروضات ذهنی که مسلّم فرض میشوند و بر قضاوت و داوری فرد و
پیش 
د -
میگذارد .
مفهومسازیاوازواقعیتتأثیر 

تعری و
1
:انسجامکلیازطریوآنچهسرفصلودرونمایههای

انسجامکلی(درونمایههایمتن)

ذ -

متنمیانگاریم،بیانمیشود.سرفصلهاازنظرمفهومیخالصةمتنهستندومهمتریناطالعات
آنرامشخصمیکنند.ازلحاظنظری،سرفصلهاحکمکالنگزارههایمعناییرادارند .
ر -تأکیدساختاری :4برکنشهاوعقایدمنفی«دیگران»وکنشهاوعقایدمثبت«خود»
تأکیدمیشود .



یافتههای تحقيق
واژگان
یکیازعواملبسیاراثرگذاردرموفقیترهبراندراثباتظلموستمآلخلیفهدرقبال
گیریازدامنهگستردهایازواژگانوعباراتیبودکهظلموستم


هایشان،بهره
آنانوخانواده
و خشونت نیروهای آل خلیفه را هنگام بازداشت و در طول زندان و محاکمه منعکس
میساخت .این زندانیان به سبب برخورداری از سطح دانش گسترده و موقعیت ابتماعی،

توانستندبهخوبیازلیاتگستردهومتنوعبهرهببرند.عمدهاین


سیاسی،دینیوفرهنگیخود
افرادخطیبمنبر،3استادحوزه،4استاددانشگاه 4بودندوچونسخنگفتنوسخنشنیدن،
فعالیتمتداولورای آنانبودهلذادرسخنرانیوکاربستواژگانوبمالتمختل بابار
معناییمناسب ،یدطوالییداشتند .این افراد دربلسهدفاعیه خود ،1برایاثبات حقانیت و
مشروعیت خواستهها و مطالبات مردم ،مظلومیت آنان ،مسالمتآمیز بودن تظاهرات و
1. Assumption
3. Overall Coherence
4. Structural Stresses
 .3عبدالجلیلالمقداد،محمدحبیبالمقداد،سعیدالنوری،عبدالوهابحسین،محمدعلیرضیاسماعیل،عبداهللعیسی
المحروس.
.4عبدالجلیلالمقداد،سعیدالنوری،محمدعلیرضیاسماعیل،عبدالهادیالمخوضر.
.4عبدالجلیلیوس السنکیس .
.1متنایندفاعیاتدرکتاب«شهادۀوطن»بهزبانعربیوکتاب«گواهمیهن»بهزبانفارسیوبوددارد.
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راهپیماییها ،خشونت آمیز بودن رفتار نیروهای آل خلیفه هنگام برخورد با مردم و رهبران
هاوعباراتذیلاستفادهمیکردند


وریهوبدرفتاریباآناندرطولزندان،ازواژه
بنبش93ف
وباآنبهشرححقایقیمیپرداختندکهدرمحکومیتنظامآلخلیفهتأثیربسزاییداشت .

واژگان و عباراتی که از سوی رهبران زندانی مورداستفاده قرار گرفت
دستگیری(بازداشت)خشونتآمیز–وحشیانه .


تکرار
91مرتبه 

شببهخانهوشکستندربوپنجرهها .


شب،پسازنیمه

هجوم(حمله)وحشیانهدرنیمه

11مرتبه 

هیئتقضاتمحترم،قاضیانگرامی،قاضیانمحترم،سرورانگرامی .

944مرتبه 

پوی،سیاهپوشانسالحبهدست .


نیروهایچهره

14مرتبه 

بیدفاع،ترساندنزنانوکودکان .
هجومبهزنانوکودکان 
ایجادرعبووحشتدرقلبزنانوکودکان .
سالحگرفتن(کشیدن)برروی(صورت)زنانوکودکان .

14مرتبه 

شکستن(تخریبکردن–ویرانکردن)اسبابووسایلمنزل(خانه)–بههمریختنمنزل
(خانه) .

44مرتبه 

سرقت(دزدیدن)لوازمووسایلشخصی .
سرقتپول،کارتهایبانکی،طالوبواهرات،لوازمالکترونیکیوشخصی .


31مرتبه 

فحش،دشنام،ناسزا،توهینوکلماتزشتورکیکبهخودوخانوادهوشعائردینیو
اهلبیت(ع) .


144مرتبه 

آمیز،سخت،غیرقابلتحمل،غیرانسانی .


هایخشن،خشونت

شکنجه
آزارواذیتهایبسمی–روحی–بنسی .


121مرتبه 


اینافرادبابیانمداومواژگانوعباراتمذکوردربدول،درصددتبیینظلموستمهای
آلخلیفهباآنانبودند.اینافرادتالیمیکردندتابارعایتموازیناخالقیبهبیانکامل
چگونگیرفتارنیروهایآلخلیفهوحتیفرزندانپادشاهبحرین(المقداد)911:9414،باآنان
بپردازندتاهیئتقضاتدادگاهکهافرادیمنتخبازسویآلخلیفهبودندرابارفتارواخالق
خودونشاندادنمظلومیتخودتحتتأثیرقراردهند.عالوهبراینافراد،شیخعلیسلمان،
دبیرکلبمیعتالوفاقنیزدردادگاه بحرین،نظامبحرینرامورد ستایشقراردادامابااین

وبود،نظامبحرینبدوناثبات اتهاماتشیخعلیسلمان،ویرامحاکمهکردهوبه 1سال
زندانمحکومکرد(سلمان.)114-114،49-41:1191،اینرویحتیتوسطانقالبیترین
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فردزندانیکهگفتماناسالمرادیکالیرادرمیانشیعیانبحرینبردویداردنیزانجامشد.
استاد عبدالوهاب حسین ،رهبر بریان وفاء اسالمی ،فردی که در بامعه بحرین به فردی
انقالبیکهخواهانسرنگونینظاماستشهرتدارد،دردادگاههاینظامیآلخلیفه،باسعه
صدربهاتهاماتخودپاسخداد.ویدرطولدفاعیاتخودتوانسترفتارهاینامناسبنظامو
نیروهایامنیتبحریندرقبالزندانیانرابهتصویربکشد .اوباکاربستواژگانیکهنشان
دهنده قساوتوستم بود،درقالببمالتمحترمانه ،شیوهرفتار زندانبانان رابیان ساخت
(حسین41:9414،و43و .)44

کنایه
یکیازرویهایبیاننظراتوانتقاداتکهمبارزانبحرینیدرچندینموردازآنبهره
بستند،کنایهاست.اینافرادتوان ستندتابااستفادهازکنایهازتکراربرخیبمالتومفاهیم
بپرهیزندوآنرابهشیوهطنزآمیزبیانسازندتابیشترینمیزانتاثیرراازسویطرفمقابلدر
پیداشتهباشد.عباراتیچون«باضربوشتمولگداستقبالگرمیازماکردند»(الخوابه،
ب«،)444:9414بافحشودشنامازمناستقبالکردند»(مشیمع«،)31:9414،باانداختنآب
دهانبررویصورتممراموردعنایتخودشانقراردادند»(السنکیس114:9414،و .)921

استعاره
هایانتقالمعناومفاهیم،استعارهاستکهرهبرانزندانیبحرینبهخوبی


ازمؤثرترینراه
ازاینآرایهادبیبهرهگرف تند.آنانبرایشرحچگونگیرفتارنیروهایآلخلیفهباآنانو
کردند.تشبیهوکاربستاستعارهاگرچهبهظاهر

خانوادههایشانازاستعارهوتشبیهاستفادهمی

هایبهرهگیریازآنوساختاربمالت،امرمهمیدراستعارهو

بسیارسادهاستاماموقعیت
تشبیه است که این افراد بهخوبی از عهده آن بر آمدهاند ،بویژه اینکه بسیاری از آنان اهل
خوبیتوانستندحوادثرخدادهبرایخودرابااینآرایه

فرهنگوادبوقلمبوده  9
لذابه
ادبیبیانکنند.پارهایازاینبمالتبهشرحذیلاست :

.9عبدالهادیالمخوضر،عبدالوهابحسین،حسنمشیمع،محمدعلیرضیاسماعیل .
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استعاره و تشبيهات ادبی به کار برده شده توسط زندانيان
دورانزندانماشبیهبهسریالدردناکیبودکهازوحشتپرشدهبود .

صفحه
 14

بیمارستاننظامیایکهمارابهآنجابردندبیشترشبیهزندانانفرادیبودتابیمارستان .

 994

نظامبایدبداندکهمامثلقرن91میالدیرعیتاونیستیمکههرگونهبخواهدبامارفتارکند .

 191

همه این صحبتها همانند صاعقه بر سر من میخورد و مرا نسبت به خانوادهام نگران
میساخت .


 113

همانندگوسفندمرابررویزمینمیکشیدند .


 111

پسازحملهنیروهایآلخلیفه،منزلمنهمانندخرابهشدهبود .

 413

همانندحیوانیوحشیبهخانوادهمنهجومآوردند .

 413

مراهمانندالشهگوسفندازسق آویزانکردند .

 449

خواستبهحمامبرودبایدخودراباپتومیپوشاندکهشبیهخیمه


هرکساززندانیانکهمی
متحرکمیشد .


 431

زندانپرازخیمههایمتحرکشدهبود .


 431

اوفهرستیازاتهاماترابهمانشاندادتاهمانندصاعقهایبرسرمابخورد .


 431

همانندگوسفندانیکهبرایقربانیوسالخیبردهمیشوندشدهبودیم .


 431

همانندزندانیانگوانتاناموشدهبودیم .

 441

هایکشورمابایدمطیعبررویصندلیهایخودبنشینندهماننددانشآموزان


قاضیاندادگاه
دبیرستانی .

 441


چشمانداز
مبارزان زندانی بحرین خود را ساکنین حقیقی مجمعالجزایر بحرین معرفی میکنند که
توسطخاندانیغیربحرینیتحتسلطهوسیطرهقرارگرفتهاند.آناناوجتأس رادرمورد

ظلم و ستم قرار گرفتن از بانب نیروهای غیر بحرینی میدانند که توسط آل خلیفه از
مبارزان،خودومردممطالبهگربحرینرا

کشورهایدیگربهاینبحرینآوردهشدهاند.این 

کنندکهبرایایجادنظامیمردمساالرومبتنیبرعدالت


افرادیاصیلوبافرهنگمعرفیمی
بهپاخاستهاند.بسیاریازرهبراندربندبنبش93فوریهکهازشیعیانبودند،خودرااکثریت

حتسلطهقرارگرفتهاندکهحتیاهلسنت

کنندکهتوسطنظامسنیمذهبت

شیعهمعرفیمی
معتدلرانیزموردظلمقرارمیدهد (السندی 49:9414،و،)41چراکهنظامآلخلیفهحتی
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رهبراصالحطلببمعیتالوعد9کهاهلسنتوخواهاناصالحاتبودهرانیزبازداشتکرد

وتحتشکنجهقرارداد(النوری994:1194،؛المتروک11:1191،و41و33و21و11و .)923

انسجام کلی
نقطهآغازوپایاندفاعیاتاینافرادمشخصبودهوازانسجامونظممنطقیاقناعکنندهای

برخورداراست؛بهطوریکههیئتقضاتدادگاهراازحیثاستداللقانعمیکند.آناننوع

حکمبهطورکامل،دقیوو

برخوردنیروهایآلخلیفهرااززماندستگیریتازمانصدور 
منظم شرح میدهند .بلوگیری از درهمریختگی دفاعیات ،تعریضها و حاشیهها نیز مسیر
مناظرههارابهسمتنظمونتیجهمشخصیسوقمیدهد .



حسن تعبير
توزیدادگاهنسبتبهخودبکاهندپارهایازمفاهیمیکه

آنانبرایاینکهازمیزانکینه
هاییمالیمتروبهتریبیان


رمعناییمنفیبودهومنتسببهدادگاهبودراباعبارت
دارایبا
عنوان مثال؛همهزندانیانخواهانبیانایننکتهبودندکهچوناعضایدادگاه


داشتند،به

می
شوندواینافرادازبیرهخوارانخاندانآلخلیفه


همگیازسوینظامآلخلیفهتعیینمی
هستندبنابراین حکمیکه می خواهندصادرکنند بسیار واضح ومبرهناست.درنظرآنان
برایصدورحکمیعادالنهابتدابایدهیئتقضاتبیطرفانهبهبررسیاتهاماتبپردازند،دوم

اینکهمحاکمهبایستیدردادگاهمدنیصورتبپذیرد،نهدردادگاهنظامی .
بیان مستقیم این سخن موبب افزایش دشمنی هیئت قضات و بیرحمانهتر شدن حکم
گردیدلذابایستیبهصورتغیرمستقیمبهبیانآنبپردازندتاکمترین


صادرهازسویآنانمی
مناسبترینتعبیریبودکهآنان

میزانواکنشرادرپیداشتهباشد.بنابراین«قضاوتسیاسی»
بیانداشتند(المقداد.)91-99:1194،آنانسیاسیشدندادگاهرابهآلخلیفهنسبتدادند و
هیچاشارهایبهنقشهیئتقضاتبهعنوانبیرهخوارانآلخلیفهنداشتندلذااینامرسبب

شدتاهیئتقضاتدادگاهازمیزانخصومتبهزندانیانکاستهوبهآنانفرصتدفاعازخود
بدهند .
.9آقایابراهیمشری السیدموسی
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نقلقول
اینافرادباتسلطیکهبرمتونق انوناساسی،قوانینبین المللیوهمچنینمتونقانونی
کمیته حقیقت یاب بسیونی داشتند ،سخنان خود را به این مفاد مستند میساختند و بدین
طریومشروعیتاقداماتخودرااثباتکردهودرصددمحکومساختنآلخلیفهونظام
سلطه بر می آمدند .این افراد در طول دفاعیات خود درماهمی سال  949 ،1191مرتبه به
گزاریقانونیومعتبرکمیتهبسیونیاستنادمیورزند  9.ایندرحالیرخدادهکهآناندر
زندانبودندوبههیچمنبعمکتوبیبرایمرابعهبهآندسترسینداشتندلذاباتسلطیکهبر
متون حقوقی و قانونی بویژه متون کمیته حقیقتیاب بسیونی داشتن د به دفاع از خود
پرداختند.عالوهبرمتونمستندحقوقیوقانونی،بویژهمتونوگزارشاتکمیتهحقیقتیاب
بسیونیکهموردتاییدنظامآلخلیفهنیزبود،رهبرانزندانیبهآیاتقرآننیزبرایاثبات
ظلموستمآلخلیفهدرقبالمردمبحرینوزندانیاننیزاستفادهمیکردند.برخیازآنانکه
روحانیبودندباتسلطیکهبرقرآنداشتندمی توانستندازآیاتقرانبهرهببرند.اینافراد
بدین صورتتوانستندهیئتقضاترامجابکردهوفرصتبیشتریبرایادامهدفاعیات
خودبهدستآورند .


قطببندی
نظامآلخلیفهازآغازبنبش 93فوریهسال 1199حوادثبحرینرااختالفاتمذهبی
میاناهلسنتوشیعیانمعرفیکرد.آلخلیفهافرادیرامأمورساختهبودتابهمسجدالفاتح
اهلسنترفتهوبابرگزاریبلساتومحافلگفتگو،حوادثبحرینراتوطئهشیعیاناهل
سنت بلوه دهند (السندی .)33 :1194 ،آل خلیفه برخی از نیروهای امنیتی خود را مأمور
ساختهبودتابهمناطواهلسنتیوریبردهوآنرابهشیعیاننسبتدهندتابدینوسیلهشعله
اختالفمیانشیعیانواهلسنتراشعلهورکند .اینسناریودرونزنداننیزپیگیریشد،

بدینطریوکهزندانبانانوافسرانزندانکهازاهلسنتبودندبهمقدساتونمادهایدینی
شیعیان توهین و بیاحترامی میکردند (النوری)114 :9414 ،؛ اما این نقشه آل خلیفه علیه
شیعیان و اهل سنت ناکام ماند ،چراکه رهبران زندانی شیعه به همراه ابراهیم شری
دادگاههاینظامیآلخلیفه .

.9ر.ک.گواهمیهن،اظهاراترهبرانانقالب93فوریهبحرینومخالفانرژیمدر

السید
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موسیکهرهبراقلیتاهلسنتدربنبشوعد 9بودهمگیحوادثبحرینرامطالباتملی
دانستند.اینافرادبیانداشتندشیعیانواهلسنتبرادرهستندکهباکمکیکدیگربرایانجام
تیییرات در بحرین بهپا خواسته اند .رهبران شیعه که در زندان اکثریت بودند ،هنگام بیان
دفاعیاتخود 94مرتبهازاهلسنتبهعنوانبرادرانخودیادکردند 1.درحقیقتاینافراد
ستندقطببندیشیعه – سنیآل خلیفهرا به قطببندیمردم– نظامتبدیلسازد یعنی

توان
اینکهتهدیدآلخلیفهرابهفرصتیبرایخودوتهدیدیبراینظامآلخلیفهتبدیلکرد .

اغراق و بزرگنمایی
برخیازاینافراد،دفاعیاتخودراباخواندنآیه﴿ لَایُحِبُّاللَّهُالْجَهْرَ بِالسُّوءِمِنَالْقَوْلِإِلَّا
کردند.اینافرادکهدرموقعیتهایدینیومذهبی

مَنْظُلِمَوَکَانَاللَّهُسَمِیعًاعَلِیمًا﴾ 4آغازمی
قرارداشتندودردفاعیاتخودازآیاتقرآنیبهرهمیگرفتند،باعلمبهاینآیهازقرآن،سعی

درپربلوهساختنظلموستمآلخلیفهومظلومیتخودکردندتابدینوسیلهبتوانندعواط و
احساساترئیسوهیئتقضاتدادگاهراتحتتأثیرقراردهند.آنانبراینیلبهاینمهم،در
بیرحمانه» و غیره به
دفاعیات خود از قیدهای «بسیار»« ،خیلی زیاد»« ،بهشدت»« ،وحشیانه» « ،
فراوانیاستفادهکردهاند(المقداد،ب 24:9414و24؛النوری.)132:9414،ایندرحالیبود

تریبهبیاندفاعیاتخودپرداختهاند .

کهبعضیاززندانیانفرهیختهباادبیاتمالیمت

منافع
منافع بهعنوان بنیادیترین عنصر گفتمانی مبارزان بحرینی است .آنان تسلط استعمار
انگلستاندرگذشتهواستعمارآمریکادردورانمعاصروهمچنینسلطهعربستانبربحریندر
زمانحالراعواملیمی دانندکهمنافعمردمبحرینراموردتهدیدقراردادهاست.اخراجو

تبعید مستقیم یا غیرمستقیم ساکنین اصلی بحرین ،3وارد کردن افراد خاربی متعصب از
.9بمعیةالعملالوطنیالدیمقراطی–وعد.
دادگاههاینظامیآلخلیفه .

.1ر.ک.گواهمیهن،اظهاراترهبرانانقالب93فوریهبحرینومخالفانرژیمدر
.4خداوند بانگ برداشتنبهبدزبانىرادوستنداردمگر[از]کسىکهبراوستمرفتهباشدوخداشنواىداناست.سوره
مبارکهنساء/آیهشریفه .932
کهبهآنانالبحارنةمیگویند.

.3
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کشورهایدیگرودادنشناسنامهبهآنانواشتیالاینافراددرمناصبمهمیهمچونمناصب
امنیتی(الرمیحی)11:9114،ومحرومماندنساکنینقدیمیومردمحقیقیبحرینازحقوق
خود،موببگردیدتارهبرانمعترضاناحساسکنندمنافعمردمبحرینموردتهدیدواقع
شده و در دادگاههایمحاکمه ندایعدالتخواهیسردهند .ایجادمحدودیت شیلی برای
شیعیان بحرین ،عدم امکان ارتقای شیلی آنان و دستیابی به مناصب عالیرتبه ،اعمال
محدودیت هایاقتصادیوبازرگانی،قبضهشدنامالک،سواحل،ثروتومنابعملیبحرین

توسط خاندان حاکم (شری 13 :1194 ،؛ بینا ،)1119/99/91 ،تصرف مشاغل حکومتی
افیانحاکم،تصرفبندرگاههاتوسطفرزندارشدپادشاهبحرینوهمچنینحضور

توسطاطر
نیروهایآمریکاییدرپایگاهدریاییالجفیرکهموببدخالتدرامورداخلیبحرینوایجاد
ناامنیوگستریفساداخالقیشدهبود(امیردهی،)41:9411،همگیازعواملتهدیدکننده
یژهشیعیانبهشمارمیرودکهاینافراددردفاعیاتخودبهطرحآن

منافعمردمبحرینوبو
پرداختند(بینا1191/9/91،؛صوتالبحرین1191،؛حسین.)1194،ایندرحالی استکه

آل خلیفه با دو قطبیسازی کشور سعی در نشان دادن شیعیان بحرین بهعنوان تهدید اصلی
مردم بحرین دارد در حالیکه شیعیان بحرین اکثریت بمعیت بحرین را تشکیل میدهند و
مطالباتی که دارند ملی است و نه طایفهای .در واقع نظام آل خلیفه شیعیان را تهدیدی
استراتژیکبرایخودمیداند(بوصفوان .)411:1191،


پيشفرضها
ازاموربدیهیکههمهزندانیانازآنآگاهبودند،سیاسیبودنمحاکمهبود.همهزندانیان

بهاینحقیقتاقرارکردهوبعضیازآناننیزدربلسهمحاکمه،قبلازبیاندفاعیات،آنرابه
هیئتقضاتبیانداشتند.آنانبااستنادبرسخننائبرئیسشورایعالیقضاتکهگفتهبود :

هاازدیوانپادشاهیمیآید» 

«احکامدادگاه
احکام دادگاهرااحکامازپیش آمادهشدهازسوی دیوانپادشاهی میدانستند و اینرا
هیچوبه
).علمبهاینموضوعبه 

صراحتدردادگاهبیانمیکردند(السنکیس194:9414،


به
شدتاآنانازنتیجه بخشیدفاعیاتمأیوسشوندبلکهعلمبهاینکهحکمآل


مانعازایننمی
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قاطعانهبهبیاندفاعیاتمیپرداختندوپردهازاقدامات

خلیفهبهصدورحکمآنانمیپردازد ،

هابرمیداشتند .


غیرانسانیوغیرحقوقبشریآلخلیفهدرزندان


تأکيد ساختاری
رهبرانزندانیبحرینهنگامبیاندفاعیاتخوددردادگاههاینظامیاینکشور،بااستناد
بربیاناتشیعیانواهلسنتوشواهدموبوددرتحوالتمیدانیبحرین،حوادثاینمجمع
الجزایرراغیرطایفهایخواندندوادعایآلخلیفهمبنیبراختالفاتشیعهوسنیراتکذیب

کردند .

نتيجهگيری
توانرویاروییگفتماناستکبارنظامسلطهبحرینازیکسوو

دفاعیاتاینافرادرامی
گفتماناستکبارستیز،عدالتخواهواستقاللطلبمردمبحرینازسویدیگرارزیابیکردکه
در نهایت در عرصة محاکمه ،گفتمان مردمی رهبران بحرین بهوسیله دفاعیات به پیروزی
رسید.اثباتخودونفیدیگریکهخصلتغیریتسازگفتماناستدراینعرصه،بدون

توسلبهشیوههایغیراخالقیبروزیافت .

قطببندیدراین مناظرهامریطبیعیبودچراکهنظامبحرینهموارهتالیداشتهاستتا

حوادثبحرینرااختالفاتمذهبیوطایفهایمیانشیعیانواهلسنتمعرفیکندامارهبران

زندانیبنبش 93فوریهبحرینکههمازشیعیانوهمازاهلسنتبودند،ازظرفیتدفاعیات
استفادهکردهوشیعهوسنیرابرادریکدیگرمعرفیکردهکههردویآنانمطالباتیملیو
دارند.درحقیقتتهدیدیکهآلخلیفهسعیداشتتاازقبالقطببندیمتوبهمردم


مردمی
بحرینبویژهشیعیانکندبهفرصتیبرایبیاناتحادمیاناهلسنتوشیعیانگردید .
تجزیهوتحلیلایندفاعیاتنشانازساختارسیاسیغیرمنعط وبستهنظامبحرینمیدهد
کههمهاموربهصورتمستقیمیاغیرمستقیمبهپادشاهارباع دادهمیشود؛بدینمعنیکه
نظامبحرینبهپادشاهیمطلوتبدیلشدهاست،درصورتیکهدرمنشوراقدامملیکهدرسال
 1119از سوی نظام پیشنهاد شد و توسط مردم به تصویب رسید ،نظام بحرین را پادشاهی
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مشروطه اعالم کرده بود .این اختالف قول و عمل سبب بحران میان مردم و نظام گردید.
بررسیایندفاعیاتنیزخبرازروحیهرهبرانزندانیوارائهطرحبرخیازآنانهمچوناستاد
عبدالوهاب حسین پیرامون حکومت مطلوب خود برای دوران پساخلیفی میداد .این بدین
معنیاستکهنمیتوانبنبش93فوریهراتمامشدهدانستبلکهبایدآنراهمانندآتشیدر

زیرخاکستردانستکهنیازمندرهبربرایدمیدندراینآتشاست.شعلهبنبشبحرین،با
آزادیرهبرانونخبگانمردمیاززندان،باردیگرشعلهورخواهدشد،زیرااینکشوراز
سال 9111تاکنونبهطورمیانگینهر 91سالیکبارشاهدیکخیزیمردمیبودهاست.
اقدامات اخیر آل خلیفه در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و زندانی کردن رهبران مردمی
بحرینبهافزایشخشممردموشعلهورشدناینخیزیکمکخواهدکرد .
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