
  به کدام سوی ميرود؟ اوبحرين را چه می شود و
 

 صادق صبا 
  

خليفه، سخنگوی دولت بحرين و رييس رسانه های خارجی آن کشور،  در روز اول ورودم با شيخ عبدالعزيز بن مبارک آل
وجود ندارد و تنها  باره شرايط کاری برای تيم خبری ما پرسش کردم و او گفت هيچ محدوديتیاو در  از. مالقات کردم

سی  بی به او توضيح دادم که سياست کلی بی. منعکس کنيم درخواستش اين بود که در گزارش های ما نظرات دو طرف را
  .کردن نظرات مختلف در هر مناقشه است حفظ بی طرفی و منعکس

ولی تاکيد می کرد که دولت . آشکارا در امور داخلی بحرين دخالت می کند ولت ايران را متهم می کرد کهشيخ عبدالعزيز د
  .ايجاد کند مصمم است تا در هر صورت اصالحات گسترده ای را برای ايجاد آشتی ملی در کشور بحرين

خيابانهای شهر مشغول کار بود و با رهبران مخالفان و قربانيان  در حالی که من با مقامات صحبت می کردم، کسری در
  .گفتگو می کرد و به لندن گزارش می فرستاد نقض حقوق بشر

در روستای شهرکان در حدود بيست کيلومتری جنوب غربی منامه  در روز دوم حضور ما در بحرين به ما خبر دادند که
نيروهای امنيتی کشته شده  آور از سوی  شود که بر اثر شليک گاز اشکعزاداری برای جوانی برگزار می مراسم روز سوم

نزديک عمق نارضايی و خشم شيعيان بحرين عليه خانواده سلطنتی بحرين و  بالفاصله خودمان را به آنجا رسانديم و از. بود
  .پادشاه آن کشور، شيخ حمد بن عيسی آل خليفه، را حس کرديم به خصوص

چند هزار نفری از زنان و مردان و افراد مسن و کودکان و در   ترحيم در مسجد روستا جمعيتبعد از برگزاری مراسم
سرنگون باد " (حمد يسقط حمد، يسقط"فريادهای خشمناک . روحانيون شيعه به طرف گورستان حرکت کردند راس آنان

جمعيت به گورستان . های عليه حکومتروستا پر بود از شعار  ديوارهای خانه ها و دکان های. فضا را پر کرده بود) حمد
روزهای انقالب ايران  جوان کشته شده حلقه زدند و يک روحانی شروع کرد به مرثيه خوانی و من به ياد رسيد و دور قبر

   .شباهت ها باور نکردنی بود. افتادم
را نمی پوشاندند و در جلوی آنها صورت های خود . کنندگان نمی ديدم برای من بسيار جالب بود که ترسی در چهره تظاهر

کشور هم وضعيت همين گونه  در چند تظاهرات ديگر در روزهای بعد در نقاط ديگر. شدند به راحتی ظاهر می دوربين ما
  .اين خطر بزرگی برای دولت بحرين است ترس در دل مردم ناراضی بحرين فرو ريخته است و. بود

  
   شدگان تظاهرات مراسم ترحيم يکی از کشته

د ولی جمعيت را پراکنده کردند و اکثر مردم به خانه های خود بازگشتن در پايان مراسم، نيروهای امنيتی با گاز اشک آور
  .تيراندازی صورت نگرفت را ديدم که با کوکتل مولوتف به مقابله با نيروهای امنيتی برخاستند اما جوانانی

. هفتصد هزار نفر است به اضافه حدود نيم ميليون کارگر خارجی جمعيت بومی آن حدود. بحرين کشور بسيار کوچکی است
توليد . ايرانی دارند يعه است که حدود پانزده درصد آنان تبارحدود شصت و پنج درصد جمعيت بومی، ش گفته می شود که

مقايسه با توليد نفت عربستان سعودی و يا عراق و کويت ناچيز  نفت بحرين حدود دويست هزار بشکه در روز است که در
ع شرکت در آن موق اقتصادی بحرين از زمان جنگ های داخلی لبنان در حدود سی سال پيش آغاز شد و شکوفايی. است

  .برای امنيت بيشتر به بحرين منتقل شدند های بزرگ مالی و بانک های غربی که در بيروت حضور داشتند
زنان بومی بحرين . آزادی های اجتماعی بيشتری برخوردار بوده اند مردم بحرين در بين کشورهای خليج فارس هميشه از

فروش مشروبات الکلی آزاد است  .منطقه هستند که آزادی پوشش دارند و بسياری از آنان بدون حجاب هستنددر  تنها زنانی
متوجه شدم که بسياری از مردم از کشورهای ديگر خليج فارس و به  و من در شب جمعه ای که در آنجا حضور داشتم

  .عربستان سعودی برای تفريحات به بحرين می آيند خصوص از
با سرکوب های حکومت فعلی هم مخالفند، نگران هستند که در  وشنفکران بحرين و زنان تحصيلکرده شيعه کهبعضی از ر

حقوق زنان از  های های اجتماعی در آن کشور محدود شود و های شيعه ممکن است که آزادی گروه صورت قدرت گرفتن
ثنا حجاب اسالمی دارند و من شنيدم که ممکن است است البته زنانی که در تظاهرات شرکت می کنند، همه بال. ميان برود

  .موقع تظاهرات حجاب بر سر کنند بعضی از اين زنان فقط در
آگاه است و می گويد که برنامه گسترده ای را برای اصالحات  دولت بحرين از عمق نارضايی گسترده مردم اين کشور

به رهبری پروفسور  اين کشور يک کميسيون مستقل تحقيقبعد از اتفاقات خونبار سال گذشته، پادشاه  .آغاز کرده است
اين کميسيون حدود چهار ماه پيش گزارش خود را  .آمريکايی است تشکيل داد-شريف باسيونی که يک حقوقدان مصری



را برای  بحرين برای شکنجه زندانيان و کشتن تظاهرات کنندگان انتقاد کرد و توصيه هايی منتشر کرد و شديدا از دولت
مورد دخالت ايران در امور داخلی آن کشور را رد  اين کميسيون همچنين ادعای دولت بحرين در. هبود وضعيت ارائه دادب

  .کرد
کميته ملی به رهبری علی صالح الصالح، رييس مجلس شورای  دولت بحرين توصيه های اين کميسيون را پذيرفت و يک

گزارش اجرای  اين کميته هفته گذشته در مراسم ويژه ای و با حضور رسانه ها،. تشکيل دادآن  آن کشور، برای اجرای
  .توصيه های کميسيون باسيونی را به پادشاه کشور ارائه داد
ولی مخالفان . عملی کرده است و در اجرای اصالحات جدی است دولت بحرين می گويد که بسياری از اين توصيه ها را

و تبعيض عليه  ها کارهای سطحی انجام می دهد و نظام سياسی کشور تغييری نکرده است و اجحافتن معتقدند که دولت
  .شيعيان همچنان ادامه دارد

در روز . نسبت به گذشته، وجود نيروهای مخالف را بيشتر تحمل می کند آنچه که ما شاهد بوديم، اين است که دولت بحرين
در يکی از اين . صورت گرفت زمانی به دعوت ائتالفی از پنج گروه مخالفگذشته در ده نقطه بحرين تظاهرات هم جمعه

شرکت داشتند و شمار کلی تظاهرات کنندگان احتماال بيش از صد هزار  نقاط که ما حضور داشتيم حداقل پانزده هزار نفر
  .است نفر بوده

  
   ای از تظاهرات بيش از صد هزار نفر از مخالفان در بحرين گوشه

مقامات دولتی از تعداد صدهزار نفر شرکت کننده و نيروهای بود و  دو هفته پيش از آن هم تظاهرات مشابهی صورت گرفته
زنده برای بی بی سی  کسری ناجی توانست که اين تظاهرات را به طور. دويست هزار صحبت می کردند مخالف از رقم

. تظاهرات مجوز دولتی داشت و نيروهای امنيتی حضور نداشتند اين. فارسی و سرويس های ديگر بی بی سی گزارش دهد
نيمی از جمعيت شيعه  هزار نفر در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده باشند معنايش اين است که بيش از اگر واقعا دويست

  .بحرين به خيابانها آمده بودند
آزادانه فعاليت می کنند و ما با آنها مالقات کرديم و مصاحبه های  رهبران مخالف دولت و گروه های حقوق بشر تقريبا

بريتانيا فشار زيادی به دولت بحرين  به نظر می رسد که دولت های آمريکا و. ز تلويزيون فارسی پخش شدآنها ا کسری با
خواهد  آمريکا در بحرين پايگاه نظامی دارد و به هيچوجه نمی. ناراضيان را جلب کند وارد می کنند تا با اجرای اصالحات،

در موقع حضور ما در بحرين، يکی . مخالفند ا فشارهای غربالبته کسانی در دولت بحرين ب. که حکومت فعلی ساقط شود
  .آمريکا را متهم کرد که در صدد سرنگونی دولت بحرين است از فرماندهان ارشد ارتش آن کشور

در بين . قدرتمندی وجود دارد که مخالف امتياز دادن به مخالفان است اين اظهارات نشان می دهد که در دولت بحرين جناح
شود و يک حکومت اسالمی بر  عده ای معتقدند که نظام سلطنتی آن کشور بايد سرنگون.  دو دستگی وجود داردهم مخالفان

باورند که نظام سلطنتی حفظ شود ولی دولت کليه توصيه های پروفسور  ولی بخش مهمی از مخالفان بر اين. سر کار آيد
وزير انتصابی فعلی و  نخست آنها مشخصا خواهان برکناری. اجرا کند و پارلمان واقعی در کشور تشکيل شود باسيونی را

  .انتخاب نخست وزير جديد از سوی پارلمان هستند
که او بين حفظ اتحاد خانواده آل خليفه و حفظ اتحاد کشور گير  بعضی معتقدند. پادشاه بحرين با مشکل بزرگی روبروست

برکناری او . عهده دارد ل سال است که اين سمت را برنخست وزير بحرين عموی پادشاه است که بيش از چه .کرده است
  .ترين مخالفان را هم خشمگين می کند او در مقامش هم حتی معتدل می تواند تبعات سختی برای پادشاه داشته باشد و ابقای

 دولت بحرين در سال گذشته تنها به کمک. سعودی هستند تندروها در حکومت خواهان نزديکی بيشتری با عربستان
بحرين  بسياری از طرفداران حکومت و به خصوص سنی های. توانست مخالفان را سرکوب کند نيروهای نظامی عربستان

. معتقدند که بايد اتحاد بيشتری بين دو کشور ايجاد شود آنها. شان ميدانند ملک عبداهللا، پادشاه عربستان را منجی کشورشان
دوستان  يکی از. شود  بسياری از مناطق طرفدار حکومت مشاهده میپرچم های عربستان در عکس های ملک عبداهللا و

چهاردهم ايران شود ولی حاال به استان چهاردهم  ايرانی من در بحرين به شوخی می گفت ما می خواستيم بحرين استان
  .عربستان تبديل شده است



  
  اهللا عيسی احمد قاسم آيت

 اهللا خمينی بحرين اسم اهللا عيسی احمد قاسم است که از او به عنوان آيت آيت يکی از چهره های تعيين کننده در آينده بحرين
بيش از هفت سال در حوزه علميه قم تحصيل  او. در روز جمعه برای ديدن او به مراسم نماز جمعه اش رفتيم. شودبرده می 

تندرو  حائری بود که از مراجع تقليد عراقی االصل است که با مقتدی صدر از رهبران اهللا کاظم کرد و استاد اصلی او آيت
را عامل جمهوری اسالمی در بحرين می دانند و  اهللا عيسی احمد قاسم مقامات بحرينی آيت. شيعه عراق روابط نزديکی دارد
نصب می  اهللا خامنه ای، رهبر ايران، که او نماز جمعه را اقامه می کند، عکس های آيت به ما گفته بودند که در مسجدی

يسی قاسم نسبت به اين اهللا ع آيت. ايران نديديم ولی در روزی که ما به ديدنش رفتيم اثری از عکس های رهبران. شود
کند ولی  او حتی حاضر نبود که با ما فارسی صحبت. با ايران می زنند، بسيار حساس است موضوع که به او اتهام نزديکی

  .می زدند روحانيون ديگری که از نزديکان او بودند، به خوبی با ما فارسی حرف
 حکومت بشار اسد مخالف کرد و اعالم کرد که مبارزه خود حتی با آيت اهللا عيسی احمد قاسم در خطبه های نماز جمعه

است و در تظاهراتی که  از بعضی از نزديکان او شنيدم که او چهره ای ماليم. بحرين شبيه به هم است مردم سوريه و
  .مخالف می کند شخصا شرکت می کند، با شعار سرنگونی پادشاه بحرين

گذشته بخش مهمی از جامعه را به مخالفت آشکار با نظام سلطنتی  الکشتار مخالفان در س. وضعيت در بحرين خطير است
در دست اقليت سنی  با آنکه عده ای از شيعيان در حکومت حضور دارند، ولی اکثريت پست های کليدی .آن کشور کشاند

   .ر استبحرين از جمله مقامات شيعه حکومت اين کشو وزير نفت. کشور و به خصوص در دست خانواده آل خليفه است

  
  مراسم نماز جمعه به امامت آيت اهللا عيسی احمد قاسم
با آنکه پادشاه کشور برای حفظ حکومت . مردم را برانگيخته است  خشمفساد اقتصادی و زندگی بسيار مرفه اقليتی کوچک،

بعضی از بحرينی ها احساس  .را آغاز کرده است ولی هنوز نتوانسته که اعتماد اکثريت مردم را جلب کند خود اصالحاتی
  . خودشان تعيين کنندعربستان شده اند و نمی توانند سرنوشت خود را می کنند که قربانی رقابت های منطقه ای ايران و

خواهد شد که با گسترش اصالحات، اعتماد مردم و به خصوص  آينده بحرين به اين بستگی دارد که آيا حکومت موفق
مسلم است اين است  آنچه. اينکه برای اصالحات دير شده و بحرين سرنوشتی نامعلوم خواهد داشت شيعيان را جلب کند يا

کشور عربی، يک حکومت شيعه طرفدار جمهوری اسالمی  که در همسايگی آن و در يککه بعيد است عربستان اجازه دهد 
  .تشکيل شود
  الملل خواهان آزادی فعال حقوق بشر بحرينی شد عفو بين

   1391 فروردين 11جمعه 
 بحرين خواسته تا عبدالهادی خواجه، فعال حقوق بشر اين کشور را که دراز دولت  سازمان حقوق بشری عفو بين الملل

  .زندان، دست به اعتصاب غذا زده، آزاد کند
  . روز اعتصاب غذا، در خطر است۵٠عفو بين الملل می کويد جان آقای خواجه پس از 

  .وم شده استهای سال گذشته به حبس ابد محک اين فعال حقوق بشر بحرينی به دليل نقشش در ناآرامی
  معترضان بحرينی خواهان تسريع اجرای اصالحات شدند

   1391 فروردين 23جمعه 



  
در ده نقطه مختلف در اين کشور تظاهرات )  مارس٢٣جمعه، ( بحرين امروز  گروه مخالف دولت۵به دعوت ائتالفی از 

  .اعتراضی برگزار شده است
. شده، تظاهرکنندگان خواهان اجرای اصالحات با سرعت بيشتری شدند در اين تظاهرات که با اجازه مقامات دولتی برگزار

  .ای از شرکت کنندگان شعارهای ضد پادشاهی سر دادند همچنين عده
بحرين که در محل برگزاری تظاهرات حضور داشته می گويد که  کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به

  .اين راهپيمايی برخالف تظاهرات اعتراضی در گذشته عاری از خشونت باشد انتظار می رود که
  .داو گفت نشانه هايی وجود دارد که از باز شدن نسبی فضا سياسی در بحرين حکايت دار

خارجی از زمان آغاز اعتراضات از سال گذشته و برگزاری  از جمله اين نشانه ها می توان به حضور خبرنگاران
  .دولت اشاره کرد راهپيمايی با مجوز

به گفته آقای ناجی دو طرف خواهان از سرگيری مذاکرات شده اند، اما مخالفان پيش شرط هايی برای آغاز مذاکرات تعيين 
  .کرده اند

مشخص و به رفراندم گذاشتن هر آنچه بايد درباره اش تصميم گيری  ين زمان و مکان برگزاری مذاکرات در چارچوبیتعي
  .های مخالفان است پيش شرط شود، از جمله

  
  .گفته می شود صبری محفوظ يوسف بر اثر گاز اشک آوری که به داخل محل سکونتش پرتاب شده بود، کشته شد

به همين دليل . که در ميان آنان روحانيون شيعه نيز ديده می شود بخش عمده ای از مخالفان را شيعيان تشکيل می دهند
  .اسالمی ايران را متهم می کند که در تحريک جوانان معترض نقش داردجمهوری  دولت بحرين،

منامه، پايتخت که فاصله چندانی با کاخ سلطنتی ندارد، به خيابان  روز گذشته هم صدها نفر در يکی از روستاهای حومه
  .ز دست داداخير ا مراسم سومين روز درگذشت جوانی شرکت کردند که جانش را در يکی از تظاهرات رفتند و در

  .گفته می شود صبری محفوظ يوسف بر اثر گاز اشک آوری که به داخل محل سکونتش پرتاب شده بود، کشته شد
عده ای از معترضان با سر دادن شعارهای ضد خاندان سلطنتی بحرين، خواهان سرنگونی حکومت شيخ حمد بن عيسی آل 

  .خليفه، پادشاه بحرين شدند
  . مارس باشد٩ امروز از نظر جمعيت به اندازه تظاهرات روز انتظار می رود که تظاهرات

 هزار نفر در آن شرکت داشتند، اما ١٠٠به گفته دولت حدود   مارس نيز تظاهرات مشابهی برگزار شده بود که٩در 
  . هزار نفر بوده است٢٠٠تعداد تظاهرکنندگان بيش از  مخالفان می گويند

از انقالب های تونس و مصر در بحرين آغاز شد که با سرکوب نيروهای حکومتی اعتراضات مردمی سال گذشته با الهام 
  .رو به رو شد

  نمايه سياسی بحرين
   1390 بهمن 20پنج شنبه 



  تاريخچه

  

 های عهد باستان به بهشتی تشبيه شده بود که در آن به زمانی از سوی سومری بحرين که نام آن به معنای دو درياست،
  .دالوران و خردمندان حيات ابدی پاداش داده می شد

  نتيجه قبل ازدر. که موفق به اکتشاف نفت شد و اقدام به ساخت پااليشگاه کرد بحرين از نخستين کشورهای خليج فارس بود
  .اکثر همسايگان خود از ثروت نفت بهره مند شد

نفت در سطح کويت و عربستان سعودی نشد و به اين علت ناچار به ايجاد تنوع  با اين حال اين کشور هرگز موفق به توليد
  .اقتصاد خود شده است در

اين خاندان از اعراب اهل سنت قوم بنی عتبه . خاندان آل خليفه بوده است  ميالدی تحت حکومت١٧٨٣اين کشور از سال 
  .را اخراج کنند که موفق شدند به تسلط ايرانی ها در اين جزاير پايان داده و بخشی ار آنها هستند

حمايه ، بحرين کم و بيش تحت ال١٩٧١ تا کسب استقالل در سال ١٨۶١از زمان امضاء يک قرارداد با بريتانيا در سال 
  بريتانيا بوده است

  

  بحرين از نخستين کشورهای خليج فارس بود که موفق به اکتشاف نفت شد

 .سمتهای مهم سياسی و نظامی به خانواده سلطنتی که عرب سنی هستند تعلق دارند پادشاه، حاکم مطلق کشور است و تمام
است که در مواقعی منجر به ناآرامی های  بحرين از ديرباز شاهد کشمکش بين اکثريت شيعه کشور با حاکمان سنی آن بوده

  .داخلی شده است

 اه کنونی، برای تغيير نظام سياسی کشور بهپيشنهادی امير آن وقت، يا پادش  بحرينی ها از طرح های٢٠٠١در سال 
  .کردند سلطنت مشروطه با مجلس نمايندگان منتخب و قوه قضايی مستقل، مشتاقانه استقبال

سال از موجوديت اين کشور، اولين انتخابات برای تعيين مجلس  ٣٠ ، پس از گذشت حدود٢٠٠٢در نتيجه در سال 
  .برگزيده شدند حدود دوازده نماينده شيعه، از سوی مردم نماينده، شامل ۴٠برگزار شد و  نمايندگان

سعودی را برای کمک به سرکوب تظاهرات مخالفانی فراخواندکه خواستار   دولت، ارتش عربستان٢٠١١اما در اوايل 
بودند که به گفته شيعيان در  تظاهرکنندگان همچنين خواهان خاتمه تبعيض هايی. بيشتر در امور دولت بودند مشارکت

  .مشاغل و امور خدماتی عليه آنان اعمال می شود

 قيام های مردمی که منجر به سرنگونی رهبران تونس و مصر شد، به مدت چند روز هزاران تظاهرکننده با الهام گرفتن از
  .مردم کشته شدند چندين نفر در جريان درگيری نيروهای امنيتی با. در مرکز منامه تجمع کردند



 جزيره که به دليل آزادی های نسبی اجتماعی، همواره مقصد گردشگران ٣٠ای است متشکل از بحرين مجمع الجزيره 
  .منطقه بوده است

  .نيروی دريايی آمريکا است" ناوگان پنجم"بحرين از متحدان اصلی آمريکا در منطقه و مقر 

  در يک نگاه

   پادشاهی بحرين :نام کامل

 (٢٠١٠ -د سازمان ملل متح: منبع( هزارنفر  ٨٠٧ :جمعيت
 منامه :پايتخت
 کيلومتر مربع ٧١٧ :مساحت

 عربی :زبان اکثريت
 اسالم :دين اکثريت

 (سازمان ملل متحد: منبع) (زنان( سال ٧۶ - ) مردان(سال  ٧۵ :اميد به زندگی
  فلس١٠٠٠=دينار بحرينی  ١ :واحد پول

 نفت و فرآورده های نفتی، آلومينيوم :صادرات عمده
 (٢٠٠٩بانک جهانی سال : منبع(دالر  ٢۵٫۴٢٠ :سرانه درآمد ناخالص ملی

 +٩٧٣ :کد تلفن بين المللی
   .bh :نشانه اينترنتی

  شيخ حمد بن عيسی آل خليفه: پادشاه

  (بحرين(، رفاع ١٩۵٠متولد 

  

 .به کشوری پادشاهی بدل شد، عنوان شيخ حمد هم از امير به پادشاه تغيير يافت  وقتی که بحرين از اميرنشين٢٠٠٢در سال 
  .عيسی، امير بحرين شد  به هنگام مرگ پدرش شيخ١٩٩٩ وليعهد امير نشين بود و در سال ١٩۶۴او از سال 

 او سپس در دانشکده افسری مانز در شهر. کمبريج انگلستان به پايان رساند وسطه خود را در شهرشيخ حمد تحصيالت مت
  .آمريکا، تحصيالت خود را ادامه داد الدرشات انگلستان و کالج فرماندهی ارتش در فورت لونوورث واقع در کانزاس

او از سال . وای آن را بر عهده گرفترا بنيان گذاشت و رياست کل ق  نيروهای مسلح بحرين١٩۶٨شيخ حمد در سال 
  .عهده دار مقام وزارت دفاع بود ١٩٨٨  تا١٩٧١

اکثريت شيعه کشور مواجه بوده است که می گويند حاکمان سنی مانع از  حکومت در طی سال ها با تظاهراتی از سوی
  .آنها به خدماتی مانند مسکن، بهداشت و مشاغل دولتی می شوند دستيابی

 .ضد دولتی بود که با الهام گرفتن از قيام های تونس و مصر شکل گرفته بود  شاهد موجی از تظاهرات٢٠١١اين کشور در 
  .در جريان اين درگيری ها کشته شدند چندين نفر. دولت با استفاده از خشونت تالش کرد تا به مخالفت ها پايان دهد

  . عربستان سعودی را به بحرين فراخواندحکومت همچنين برای سرکوب شورش ها سربازان ارتش



  ها رسانه

  

  خود سانسوری در بحرين به طرز گسترده ای وجود دارد

. دولت و مذهب ممکن است مورد پيگرد قانونی قرار بگيرند" تضعيف"قبيل  روزنامه نگاران بحرينی برای اتهاماتی از
  .سانسوری به طرز گسترده ای وجود دارد خود

سه تن از سردبيران روزنامه الوسط اخراج و در پی آن . مقامات قرار گرفتند خبرنگاران در طی تظاهرات ضد دولتی هدف
  .شدند چندين گزارشگر خارجی نيز از کشور اخراج. جريمه شدند" اکاذيب"اتهام نشر  به

های  تحقيقات درباره نا آرامی ها تشکيل شده بود، نشان داد که پوشش خبری رسانه نتيجه بررسی کميسيون مستقلی که برای
 های اصلی گروه های مخالف به رسانه دراين گزارش همچنين آمده است که. دولتی در مواردی تحريک آميز بوده است

  ."شدت قوانين سانسور بکاهد" که دولت از دسترسی ندارند، و توصيه کرد

 هرچند بحرين قرار است ميزبان شبکه ماهواره ای خبری. دولت اداره می شوند بيشتر شبکه های خبر رسانی داخلی توسط
اداره " مديا سيتی"ن شبکه از اي. شد  راه اندازی خواهد٢٠١٢العرب، تحت حمايت عربستان سعودی شود که در دسامبر 

  .خواهد شد

از لندن اداره می شود، اما از پخش سيگنال آن در داخل بحرين جلوگيری می  لؤلؤ تی وی، شبکه ماهواره ای مخالف دولت
 .رسيد  هزار و سيصد نفر۶۴٩، جمعيت کاربران اينترنتی در بحرين به ٢٠١٠تا ژوئن  .شود

(InternetWorldStats.com)  

اينترنت سکويی است با فضايی آزاد برای روزنامه نگاران، اما نظارت بر آن روز : "می گويد" گران بدون مرزگزارش"
  ".به روز بيشتر می شود

آنچه محتوای سياسی، حقوق بشری و مذهبی داشته باشد، يا از سوی مقامات  قوانين سختگيرانه فيلترينگ در خصوص هر
 بازداشت ٢٠١١جريان تظاهرات  بسياری از وبالگ نويسان و شهروندان ديگر در. اخالقی تلقی شود، اعمال می شود غير
  .شدند

  .سرويس جهانی بی بی سی بر روی موج اف ام در منامه قابل دريافت است

  مطبوعات

  روزنامه، خصوصی: اخبار الخليج

  روزنامه، خصوصی: االيام

  روزنامه، متعلق به مخالفان حکومت: الوسط

  روزنامه به زبان انگليسی: گلف ديلی نيوز



  تلويزيون

  .دولتی، دارای پنج شبکه که از طريق زمينی قابل دريافت اند): بی آر تی سی(سازمان راديو و تلويزيون بحرين 

  راديو

 دولتی، پخش کننده برنامه های عمومی، فرهنگی و محلی، قرآنی،): سی بی آر تی(سازمان راديو و تلويزيون بحرين 
  شبکه ای به زبان انگليسی ورزشی و

  خصوصی برای شنوندگان هندی: وويس اف ام

  خبرگزاری

  با صفحه های انگليسی: آژانش خبری بحرين

  ده ها هزار مخالف دولت بحرين در نزديکی منامه راهپيمايی کردند
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  .ده ها هزار مخالف دولت بحرين در نزديکی منامه راهپيمايی کردند
ميدهد تظاهرکنندگان با پرچم بحرين به خيابان آمده اند و صف تظاهر  فيلم های ويديويی که روی اينترنت قرار گرفته نشان

  .صدها متر ادامه دارد کنندگان
کنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند اما به جز اين نمونه  ن به سوی گروه کوچکی از تظاهرdنيروهای امنيتی بحر

  .آرامش همراه بوده است باتظاهرات عمدتا 
در اين تظاهرات بزرگترين راهپيمايی يک سال گذشته را به رخ  فعالين سياسی از هوادارن خود خواسته بودند با شرکت

  .سرکوب کرده بود دولت بحرين يک سال پيش به کمک نيروهای سعودی تظاهرات اين عده را. بکشند دولت بحرين
 آنها فرياد. آنها خواسته شان مبنی بر آزادی زندانيان سياسی نقش بسته بود ی داشتند که برتظاهرکنندگان با خود پالکاردهاي

مخالفان می گويند تعداد   .دارد" خليفه حمد بن عيسی آل"سر دادند که اشاره به نام پادشاه بحرين " مرگ بر حمد"
 . هزار نفر رسيده است١٠٠تظاهرکنندگان به 
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