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در ابتدا باید به این مساله بپردازیم که آیا مشکل بحرین 
مشکلی سیاسی است یا مساله بودن یا نبودن نظام است؟ 
زیرا پاسخ به این س��وال، چارچوب بحث را مشخص خواهد 
کرد. براساس نظر گروه های سیاسی بحرین این یک مشکل 
سیاسی اس��ت، نه وجودی. جز جنبش »خالص« که معتقد 
است که مشکل بحرین مشکلی اساس��ی است، به همین 
دلیل بحث سقوط نظام را مطرح می کند، اما دیگر جمعیت ها 
و جنبش ها و ائتالفات معتقدند که مشکل بحرین در درجه اول 

یک مشکل سیاسی است.
درخصوص گرایش های سیاسی و چگونگی رسیدگی 
هریک از این احزاب به امور پرونده های پیشین به موارد ذیل 

می پردازیم:
در این مطلب به مخالفان اصلی، تاثیرگذار و پیش��رو 

می پردازیم.

  جمعیت ملی اسالمی الوفاق
این جمعیت بزرگترین جمعیت سیاسی بحرین است 
و بیش��ترین نفوذ را بین ملت دارد – هر چند در انقالب اخیر 
پایگاه س��ابق خود را به خص��وص در بین جوانان از دس��ت 
داده - و نظریه به گردش در آوردن و دس��ت به دست کردن 
قدرت را در پیش گرفته و ای��ن مطلب را در محافل مردمی  و 
سخنرانی های عمومی مطرح می کند و نظریه قانون اساسی 
2002 را که بر س��ر آن با دولت اختالف داش��ت را رد می کند. 
این جمعیت انتخابات پارلمانی در سال 2002 را تحریم کرد، 
چرا که به قانون اساسی که دولت آن را وضع کرده بود اعتراض 
داش��ت. اما دیدگاه آن در انتخابات دوم در سال2006 متاثر از 
نصیحت های گروهی از افراد خارج کشور تغییر کرد؛ از جمله 
حرف های آیت اهلل شیخ عیسی احمد قاسم که بر اساس »دفع 
افسد به فاسد« آنها را به ش��رکت در انتخابات تشویق کرد. 
جمعیت الوفاق شعار » پرهیز و اجتناب از ضرر« را که آیت اهلل 
شیخ عیسی در یکی از سخنرانی هایش برای تشویق مردم 
جهت مشارکت در انتخابات ایراد کرده بود؛ سر دادند. همچنین 
دست نوشته ای را برخی افراد الوفاق از آیت اهلل سیستانی مبنی 

از اصالح طلبي 
تا انقالبي گري

مروري بر گروه هاي مبارز  بحريني
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بر مشارکت ش��یعیان در انتخابات که در این مورد نظر داده، 
آورده اند. این همان رویکردی اس��ت ک��ه جمعیت الوفاق در 
انتخابات 2010  گذشته نیز در پیش گرفت. آنها مساله اعطای 
تابعیت را نپذیرفتند و خواستار توقف فوری آن بودند و جمعیت 
به فعالیت های مختلفی در زمینه توقف پرونده تبعه پذیری 

پرداخت.
اما در خصوص پارلمان، جمعیت اعتراف کرد که پارلمان 
در بسیاری موارد عاجز اس��ت و نمی تواند کاری کند و جلوی 
کاری را بگیرد. درحالی که پارلمان را تنها ابزار سیاسی می داند 
که نمی توان در آن تفریط کرد و امکان استفاده از آن به عنوان 
ابزاری در ارائه سایر ادوات سیاسی وجود دارد. جمعیت الوفاق 
در ش��عارهای انتخابی خود خواس��تار تعدیل دوایر انتخابی 
است که به صورت قبیله ای توزیع شده و همچنین خواستار 
مسدود کردن مراکز عمومی بود که تمام خواسته های آنها 
با شکست مواجه شد و دولت به هیچ کدام از آنها پاسخ نداد. 
در خصوص در تنگنا قرار دادن ش��یعه در بررسی آیین های 
مذهبی شان، جمعیت تالش می کند این پرونده ها را از طریق 
ارتباط با مراجع و دولت حل کند که آنها به نوبه خود با دولت 

هماهنگ می شوند، به گونه ای که این امور را خارج از پارلمان 
که نمایندگان طرفدار دولت و گروهی از اهل تسنن بر آن نفوذ 
دارند، حل کنند. اینگونه در حل برخی از مسائل مربوطه در 
این خصوص موفق شدند. در خصوص سرقت اموال دولت، 
جمعیت الوفاق پرونده ای در پارلمان تش��کیل داد و به اسناد 
موثقی دست یافت که این اس��ناد را حدود 120 میلیارد دینار 
بحرینی تخمی��ن زده اند، ام��ا این پرونده بدون رس��یدن به 

نتایجی عملی بسته شد.
در خصوص پرونده های مس��کن و بیکاری، جمعیت 
الوفاق از خالل پارلمان به اموری پرداخت که طی آن تالش 
کرد ساختارهای مشخصی را برای اشتغال گروهی از بیکاران 

و همچنین فراهم کردن مسکن آنها بپردازد.
اما اختالف  الوفاق با س��ایر مخالفان شیعی در مسأله 
به کارگماردن شارع دین در مطالبه حقوق و فعالیت زیر نظر 
دستگاه های دولتی و قوانین دولت، حتی قوانینی که به آنها 
ظلم کرده، نمایان است که این گروه هایی که در ادامه به آنان 
اش��اره  خواهیم کرد معتقدند فعالیت در بسیاری از این موارد 
نتیجه ای پوچ و  بی فایده در پی داشته و اینکه حرکت تنها در 
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عرصه بسیار کوچکی است. هنگامی  که قرار بر این شد که 
جمعیت های سیاسی زیر نظر قانون عمل کنند، بسیاری از 
رهبران جمعیت های سیاس��ی که معتقد به عمل به قانون 
بودند استعفا دادند، و جمعیت های دیگری را تاسیس کردند  که 
از جمعیت ملی اسالمی الوفاق این افراد – که شاخص ترین 

چهره های الوفاق و از موسسان بودند - استعفا دادند:
1. استاد عبدالوهاب حسین

2. استاد شیخ حسن المشیمع
3. دکتر عبد الجلیل سینگس 

4- دکتر سعید الشهابی 
و بسیاری از ش��خصیت های دیگر که این امر در تمام 
جمعیت های دیگر اعم از ش��یعی، لیبرالی یا اهل تس��نن 

منعکس شد و تاثیر گذاشت.
در این هنگام سازمانی متشکل از اکثر استعفا دهندگان 
از جمعیت های سیاس��ی در اعتراض به قانون تشکیل شد 
و در پی آن جنبش حق با ش��عار جنبشی برای آزادیخواهان 
و دموکراس��ی تاسیس شد. این جنبش ش��عار شرعی بودن 
جنبش حق و غیر شرعی بودن قانون را سر داد که حکومت را 
به شدت خشمگین کرد. این شعار اعالم سرپیچی از هر قانون 
س��تمگرانه ای بود که ملت آن را نمی پذیرفتند و در تاسیس 
این جنبش اعالم داش��تند هرگز زیر بار قوانین ظالمانه رژیم 
نخواهند رفت و جنبش حق به مبارزه با رژیم پرداخت تا جایی 
که بسیاری از رهبران آنها را به زندان انداختند و گروهی در این 

راه کشته شدند.
اینگونه بود که استاد حسن مشیمع به عنوان دبیرکل 
جنبش حق انتخاب و ش��یخ عیس��ی جودر از علمای دینی 
اهل تس��نن به عنوان نماین��ده او تعیین ش��د. این مجلس 
متشکل از دکتر عبدالجلیل سینگس و وکیل آن جلیله السید 
و لیلی دشتی و علی ربیعه نماینده سابق پارلمان 1973 که از 
لیبرال ها بود و گروهی دیگر از افراد می باشند. در واقع جنبش 
حق را بای��د گروهی فرا جناح��ی و فرا طائفه ای دانس��ت که 

متشکل از شیعه و سنی، چپ ها و... است.
دولت به خاطر اینکه این جنبش ش��عار )شرعی بودن 
حق و غیر شرعی بودن قانون( را سر داده بود، اقدام به حمالت 
شدید مطبوعاتی کرد و بعد از مدتی به سرکوب و ضربه وارد 
کردن به کادرهای آنها در روس��تاها پرداخ��ت، به طوری که 
هرکس نس��بت به جنبش تمایل نش��ان می داد دستگیر و 
آنها را به اشد مجازات محکوم می کردند که این شکنجه ها 
هم جس��می  بود و هم روحی. ضرباتی که به آنها وارد شده 
تاکنون نیز متوقف نش��ده اس��ت. در خصوص پرونده های 
پیشین رویکرد جنبش از خالل شعاری که سر داده اند آشکار 
می ش��ود، به طوری که آنها قانون 2002 را رد و اقدام به یک 
س��ری فعالیت های اعتراض آمیز کردند که با عکس العمل 
شدید دولت مواجه شد. همچنین دادخواست بسیار بزرگی 
نوشتند که حدود 82000 ش��هروند در آن خواهان استعفای 
نخست وزیر بودند و این دادخواست را به سازمان ملل متحد 
در نیویورک ارائه دادند. این دادخواس��ت یک��ی از بزرگترین 
دادخواس��ت ها در تاریخ کش��ور بحرین به ش��مار می رود.  
در خصوص رویکردش نس��بت به پارلمان باید  گفت که با 
پارلمان قطع رابطه کرد و از زمان تاسیس آن تاکنون خواست 
که از او جدا شوند. اهدافی که پیش تر به آن اشاره شد را دنبال 
می کرد و همچنین خواستار واگذاری مسالمت آمیز حکومت 
و نگارش قانون جدید که نمایندگانی از ملت و بدون دخالت 

حکومت به نگارش آن بپردازند، بودند.
اما دیدگاه آنها در مورد اعطای تابعیت؛ این جنبش هر 
گزینه مسالمت آمیزی برای توقف تابعیت و طرد تبعه ها را 
فرا می خواند. همچنین آنها می خواس��تند هرآنچه را که به 
تبعه ها داده شده بود پس بگیرند و به جای آنها به هموطنان 

خودشان بدهند. 
در اینجا نقط��ه اختالف این جنبش ب��ا جمعیت ملی 
اسالمی الوفاق آش��کار می گردد چرا که الوفاق تنها خواهان 

توقف تبعه پذیری بودند. این جنب��ش از طریق به کارگیری 
برگه شارع و فش��ار به او از طریق نافرمانی مدنی و ارتباط با 
س��ازمان های بین المللی به منظور فشار وارد کردن به دولت 
خواهان پاسخگویی به خواسته های مردمی  بود. جنبش حق 
یکی از جنبش هایی بود که بیش از سایر جنبش ها در بحرین 

با سازمان های بین المللی در این خصوص ارتباط داشت.

  گروه تیار الوفاء االسالمی
این جریان تقریبا در سال 2008 تشکیل شد و تاسیس 
آن تحت شرایط امنیتی دشواری صورت گرفت، در حالی که 
حکومت، استاد حسن المشیمع و شیخ محمد حبیب المقداد 
و بسیاری از جوانان جنبش حق را دس��تگیر کرد و آنها را به 
اتهام تشکیل گروهک های تروریس��تی و اقدام ضد امنیت 
عمومی بحرین محکوم کرد. اتهام آنها این بود که به جوانان 
آموزش های نظامی می دهند و مشغول سازماندهی آنان برای 
براندازی حکومت هستند. حکومت یک جنگ تبلیغاتی وسیع  
را علیه آنان آغاز کرد و آنان را در تلویزیون و روزنامه ها نشان 
دادند و همه اب��زار تبلیغاتی را از آنها گرفتن��د. در این هنگام 
برخی آگاهان و فعاالن در منزل استاد عبدالوهاب حسین از 
رهبران انقالب دهه نود و از متفکران سیاسی بحرین دست به 
اعتصاب غذا دست زدند و گروه هایی دیگر با آنان برای حمایت 
از بازداشت شدگان پیوستند و در پایان اعتصاب، همایش ملی 
بزرگی برگزار شد و نهایتا بیانیه پایانی صادر شد. آنها در این 
بیانیه دالیل خود را برای تش��کیل ای��ن جریان و همچنین 
اهداف و نظرات خود را بیان کردند و این بیانیه )بیانیه رهایی( 
نامیده شد. جریان اسالمی وفا تشکیل شد و عالمه آیت اهلل 
عبدالجلیل مقداد و شیخ س��عید النوری، استاد عبدالوهاب 
حسین، ش��یخ عبدالهادی المخوضر، شیخ فاضل الستری و 
ش��یخ علی مکی و برخی آگاهان و فعاالن سیاسی به آنها 
پیوستند. خواسته ها و شیوه درخواست آنها همانند جنبش 
حق بود، اما اختالفات میان جریان وفا و جنبش حق در این 
بود که جنبش حق تشکلی بود که شیعه  و سنی و لیبرال ها 
در آن حضور داشتند و فعالیت آنان تنها منحصر به مطالبه 
حقوق می ش��د، اما همه نیروهای اصل��ی و رهبران جنبش 
اسالمی وفا، شیعه بودند و فعالیت آنها تنها منحصر به مطالبه 
حقوق نمی شد، بلکه چیزی بیش از آن بود، زیرا آنها کمیته 
فرهنگی و کمیته تبلیغاتی و کمیته های دیگری داشتند و از 
جمله اهداف این جریان، انتش��ار بیداری اسالمی و فرهنگ 
اسالم ناب محمدی بود که در صدد گس��ترش و نشر افکار 
امام خمینی)ره(، شهید صدر و شهید مطهری بودند و بر این 
جریان فکری استوار بود. هجوم امنیتی اخیر علیه شیعیان، 
متوجه نیروهای اصلی و فرماندهان جریان وفا و جنبش حق 
بود و میان افراد و نیروهای جنبش حق و جریان وفا تش��ابه 

بسیاری وجود دارد.
اینها مهمترین جمعیت ه��ای تاثیر گذار داخل بحرین 
هستند. اگرچه برخی جمعیت های دیگر مثل جمعیت عمل 
هستند که بین مردم نفوذ چندانی ندارند. جمعیت خالص که 
در ابتدا به آن اشاره شد، به ریاست عبدالرئوف شائب است که 
وی هم اکنون مقیم لندن است و تحت تعقیب و از همان ابتدا 
معتقد به اسقاط نظام و جمعیت تاثیر گذار دیگر جنبش احرار 
است که در لندن مستقر بود و ریاس��ت آن بر عهده   سعید 

الشهابی است. 
چون این دو جمعیت در بحرین مس��تقر نیس��تند و 
فعالیت های دیگری همچون ارتباط با س��ازمان های حقوق 
بشری و فعالیت هایی دیگری را دنبال می کنند، از پرداختن 

به آنان صرف نظر کردیم که خود مقاله ای جدا را می طلبد.
نکته الزم به ذکر دیگر این اس��ت که بع��د از انقالب 
14فوریه، چهار گروه تیار الوفاء، حرکت حق، حرکت االحرار و 
خالص ائتالفی را تش��کیل دادند به نام ائتالف 14 فوریه که 
معتقد به سقوط نظام هستند، بر خالف جریان وفاق که هنوز 

g .معتقد به اصالح می باشند

ضمن محدوده ای بود که دولت  ترسیم کرده بود یا به عبارتی 
بازی کردن در پازل رژیم است که از فرصت های فشار بر دولت 
و متحد کردن مردم می کاهد و در نتیجه در محقق ساختن 

خواسته ها نتیجه عکس می دهد. 

  جنبش حق
جنبش حق در واقع گروهی است که از الوفاق منشعب 
ش��ده اس��ت. پس از اختالف در جمعیت الوف��اق مبنی بر 
مشارکت یا عدم مشارکت الوفاق در انتخابات 2006 و رای آوردن 
طرفداران مشارکت برخی رهبران اصلی از الوفاق جدا شدند. 
نکته ای دیگر که در این اختالف ها و فرقه گرایی ها بود نتیجه 
اختالفی بود که پ��س از اینکه دول��ت، قانون جمعیت های 
سیاسی را صادر کرد به وجود آمد و آن، این بود که این قانون 
جمعیت های سیاسی را در مسیر حرکتشان محدود و عرصه را 
بر آنها تنگ می کرد. دو رویکرد در محافل جمعیت ها به وجود 
آمد؛ یکی سرپیچی از قانون و دیگری عمل بر اساس قانون 
اعالم ش��ده و تالش در جهت تغییر قانون از داخل پارلمان 
و از فضای��ی که دولت برای جمعیت ها مش��خص کرده که 
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دکترعبدالرئوف شائب از مبارزان و رهبران نامدار بحرينی است که تجربه چندين بار زندان رفتن در رژيم آل خلیفه 
در کارنامه مبارزاتی وی ديده می شود. 48 ساله و دارای شش فرزند است. سابقه زندان وی به دوران نوجوانی آن هم در 
سن 14 سالگی بر می گردد. وی هم اکنون مقیم لندن و تحت تعقیب رژيم آل خلیفه است که تا کنون توسط دادگاه به 
صورت غیابی برای وی حکم 100 سال زندان صادر شده است. وی هم اکنون دبیرکل حرکت خالص است و سخنگوی 
ائتالف 14 فوريه که متشکل از چهار جمعیت و جنبش بحرينی به نام های تیار الوفاء، حرکت االحرار، حرکت الخالص 
و جنبش حق است. اين ائتالف – که همه رهبران وی در زندان يا فراری و تحت تعقیب هستند- خط سقوط آل خلیفه 
را دنبال می کنند و مقابل جريان الوفاق هس�تند که معتقد به سقوط نظام نیس�تند و خط اصالحات را دنبال می کنند. 

گفت وگوی اختصاصی مثلث با او در پی می آيد.

الوفاق اصالح طلب است ما خط امامي
گفت وگو با دکتر عبدالرئوف شائب؛ سخنگوی ائتالف 14 فوريه بحرين 

ایران باشید. ملت بحرین نگفتند ما آل خلیفه را می خواهیم و 
ایران را نمی خواهیم بلکه گفتند ما می خواهیم آزاد باشیم و 
یک ملت عربی باشیم. هر چند با خیانت پهلوی ها و دسیسه 
انگلیس��ی ها بحرین را از ایران جدا کردند. اینگونه ش��د که 
آل خلیفه با پشتیبانی انگلیسی ها بر سر کار باقی ماند. امروز 
در بحرین کسی دوست ندارد پادشاه باالی سر ملت باشد.ولی 
این مساله در جمعیت وفاق هست. این را با سایر گروه های 
دیگر مثل تیار الوفاء االس��المی یا جنبش االحرار یا جنبش 
حق یا حرکت خالص مقایسه کنید ببینید اینها به خط امام 
نزدیک ترند یا وفاق کنونی! چرا از سایر گروه های اسالمی و 
رهبران اصلی انقالب که همگی در زندان و اکثرا محکوم به 
حبس ابد هستند حمایت نمی شود و این در حالی است که 
از الوفاق یک نفر هم در زندان نیس��ت! که این هم خودش 

مشکلی است که ما با آن مواجهیم.
دقیقا تغییر جمعیتی که گفتید در چه مدت اتفاق 
افتاد و اگر ممکن اس�ت اش�اره ای هم به گزارش 

معروف البندر کنید؟ 
l دوره زمانی که از آن صحبت می کنیم از 2001 تا 
2011 است. البته این کار را در عرض 5 - 4 سال انجام دادند 
که حاال ما نتیجه اش را داریم می بینیم. آن گزارش معروفی 
هم که شما اشاره کردید در همین سال ها توسط دکتر صالح 
البندر)که اصالتا سودانی و االن مقیم لندن است( که مشاور 
نخست وزیر بحرین بود منتشر شد و از پروژه سری حکومت 
مبنی بر س��رنگونی مذهبی و نژادی و اعطای شناس��نامه 
بحرینی به اهل سنت متعصب وهابی ضد شیعه از کشور های 
سوریه، یمن، اردن، پاکس��تان بنگالدش و... که عمدتا فقیر 
هستند، پرده برداری کرد. بر اساس این طرح این گروه ها با اجازه 
اقامت با تضمین کار، مسکن و مزایای دیگر با خانواده هایشان 
به بحرین آمدند و در پلیس، ارتش، در وزارت اطالعات و دیگر 
ارگان ها جایش��ان دادند و این در حالی که خود بحرینی ها با 
مشکل معیش��ت و بیکاری مواجهند. حتی این مساله بین 
اهل سنت نیز به یک معضل تبدیل شده و اقلیت اهل سنت 
بحرین نیز با اینها مشکل دارند و این خودش تبدیل به یک 
مشکل امنیتی شده است و االن از 85 درصد شیعه تبدیل شده 
به 65 تا 70 درصد در طول این سال ها و حتی بعد از 14 فوریه 
در همین بیست ماه و اندی که گذشته اخباری که منتشر شد 
حدود 15 هزار بعثی عراقی طرفدار یا مسئوالن حزب سابق 
عراق و صدام از اردن به بحرین آمده اند. بعد از انتشار گزارش 
البندر خود پادش��اه بحرین با وقاحت آمد و اعالم کرد که من 

در بحرین اصال اطمینان ندارم و به مردم اطمینانی نیست.
يعنی غیر از 70 درصد به بقیه هم اطمینان ندارد؟

l اهل س��نت اصیل بحرینی به دلیل ع��دم ورود به 
سیاست مشکلی ندارند. هر چند االن بعد از تابعیت دادن به 
غیر بحرینی های وهابی آنها هم مشکل پیدا کرده اند؛ ولی 
اصل حرف پادش��اه، شیعیان بحرین هس��تند. اول به دلیل 
اکثریت و دوم به خاطر فکر و روحیه انقالب��ی و متاثر بودن 

اگر موافق باش�ید از اينجا وارد بحث ش�ويم که 
جريان ه�ای مع�ارض و مخالفی ک�ه در بحرين 
وجود دارند، دارای چه اصول فکری و نگاه مبارزاتی 

هستند؟
l در بحرین دو جریان یا دو گروه اصلی در خط مبارزه 
هس��تند؛ یک گروه که می گویند م��ا می خواهیم آل خلیفه 
و پادشاه باش��ند، با مقداری اصالحات سیاسی و بقیه، کار را 
از طریق پارلمان پیگیری می کنیم که س��ر خط این جریان 
جمعیت الوفاق است. در واقع جمعیت الوفاق به خصوص بعد 
از جدایی رهبران اصلی اش مثل اس��تاد عبدالوهاب حسین، 
شیخ حسن مشیمع و... و غالب ش��دن جریان محافظه کار 
معتقد ب��ه روی کار آمدن دول��ت اس��المی و جریان اصیل 
اسالمی نیس��تند و فقط دنبال ایجاد یک دولت دموکراسی 
و آل خلیفه و پادشاه هستند، منتها با مدل سلطنت مشروطه 
که مثال نخست وزیر و دوایر حکومتی انتخابی باشد و مقداری 
آزادی به مردم داده ش��ود. گروه دوم اما کس��انی هستند که 
معتقد به سرنگونی نظام هستند. البته این طرز فکر در این 
روز ها باب شده به صورتی که از2001 تا 2011 و قبل از 14 فوریه 
کمتر کسی بود که بگوید ما آل خلیفه را نمی خواهیم. امروز در 
بحرین هیچ تظاهراتی شروع نمی شود، مگر اینکه اول بگویند 
»یسقط حمد و الشعب یرید اسقاط النظام«. البته این بیداری 
طول کشید تا مردم و خیلی از گروه ها به این مرحله از بیداری 
رسیدند. حتی در انتفاضه دهه نود ش��عار مردم سقوط نظام 
نبود؛ عده معدودی هدفشان س��رنگونی آل خلیفه بود. ولی 
مردم بعد از انتفاضه دهه نود و از سال 2000 دیدند که این خود 
رژیم است که دنبال سرنگونی مردم است؛ یعنی بر عکس بود 
»الحکومه یرید اسقاط الشعب!« جمعیت بحرینی که قبل 
از سال 2001 زیر 700 هزار نفر بود یک دفعه اعالم شد در سال 
2008 رسیده به بیش از یک میلیون نفر. چطور ممکن است؟! 
يعنی الوفاقی ها می خواهند به م�روز زمان به آن 

هدف نهايی برسند؟
l خیر، حتی همین را هم نمی گویند که آل خلیفه 
را ساقط کنیم بلکه فقط دنبال عوض شدن نخست وزیر یا 
برگزاری انتخابات و اصالحات س��طحی و محدود هستند. 
نکته ای که باید توجه شود این اس��ت که اگر گفتیم و کوتاه 
آمدیم که اینها بمانند دیگر تا ابد خواهند ماند. اگر بر اسقاط 
نظام پافشاری کردیم حتی اگر به این هدف نرسیم به سلطنت 
مشروطه که الوفاقی ها دنبالش هستند خواهیم رسید، ولی 
اگر االن گفتیم سلطنت مشروطه به این هم نخواهیم رسید. 
تجربیات انقالب ها و جنبش های گذش��ته همین را نشان 
می دهد.البته از س��ال 1971)1349 شمسی( تا االن که ملت 
بحرین از ایران جدا ش��د، همان زمان از س��ازمان ملل آمدند 
و از مردم و گروه ه��ای محدود نظر خواهی کردند که ش��ما 
استقالل از ایران را می خواهید یا همچنان تحت قیمومیت 
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از انقالب اسالمی ایران مدام به مردم فش��ار می آورند و کار 
به آنان نمی دهند یا با محدودیت مواجهند یا مردم را به مرور 
از منامه یا مناطق استراتژیک از خانه هایشان بیرون کرده اند 
و به جایی دیگر منتقل کرده اند یا با زندان و شکنجه روبه رو 
هستند. البته همانطورکه گفتم دو گروه و دو جریان اصلی در 
بحرین هس��تند؛ یک گروه مردمی  هستند که می گویند ما 
می خواهیم انقالب شده و نظام س��اقط شود. متاسفانه االن 
در اکثر کشور های عموما ش��یعه که اخبار بحرین منعکس 
می شود اگر بروید بپرسید رهبران و پرچمدار انقالب بحرین 
چه کسانی هس��تند؟ می گویند الوفاق! غیر از الوفاق گویی 
کسی نیست. اگر بپرسید اینهایی که مردم را در کف خیابان 
رهبری کرده و مدیریت کردند چه کسانی هستند؛ تیار الوفاء، 
جنبش حق یا...؟ آیا آنها را می شناس��ید؟ می بینید خیر! چرا 
چون در تلویزیون و اخب��ار و تبلیغات فقط الوفاق را نش��ان 
داده اند. در حالی که الوفاق موضعش این است که می گوید 
ما دولت اسالمی نمی خواهیم و الوفاق نمایندگانش 13 روز 
بعد از شروع انقالب از پارلمان استعفا دادند؛ یعنی در 27 فوریه! 
انقالب را کسانی دیگر ش��روع کرده و مدیریت کردند؛ استاد 
عبدالوهاب )آغازگر انقالب(، آیت اهلل عبدالجلیل مقداد، شیخ 
حسن مشیمع و... که همگی از رهبران هس��تند و زندان و 

محکوم به حبس  ابد.
ب�ه صراح�ت می گوين�د ک�ه دول�ت اس�المی 

نمی خواهیم؟
l بله. اما ما علنا می گوییم که با رژیم آل خلیفه آبمان 
در یک جوی نمی رود. حاال هر چقدر می خواهند برایمان حکم 
زندان ببرند. من  که بیش از 10 س��ال زندان بودم و شکنجه 
 دیدم و االن تقریبا بیشتر از100سال حکم برای من بریده اند! 
هر سه، چهارماه می گویند 25 س��ال اضافه شد. فقط مانده 

است دادگاه حکم اعدامم را صادر کند.
 اگر مثل آقای ش��هید باهنر باشند، ش��ما می دانید در 
صحنه مبارزه بوده و اگر وزیر یا نخس��ت وزیر ش��ود اشکال 
ندارد. ما می دانیم که این مثل ماست. این آدم فردا نعلینش 
را در می آورد و  بی عمام��ه می آید داخل صحنه. در همه چیز 
سهیم هست در زندان در ش��کنجه و... اما آنچه در بحرین 
است اینجور نیست. االن 6 سال اس��ت که وفاقی ها رفتند 
در پارلمان که مبارزاتشان را از مسیری دیگر شروع کنند. به 
قول خودشان تاکتیک عوض کردند. چه سودی برای مردم 
داشت؟ آیا تغییری در وضع مردم و کشور ایجاد شد؟ وضع بهتر 
که نشد بدتر هم ش��د. خود الوفاقی ها می گویند. این دیگر 
حرف من نیست. خودشان اعتراف کرده اند که اصال در این 
مدت در پارلمان قانونی را نتوانس��تند عوض کنند! یا پادشاه 
و نخس��ت وزیر را محدود کنند. دزدی ها و ظلم ها کمتر نشد 
که بیشتر هم شد. اما هنوز هم درس نگرفته اند و می گویند 
بیایید با همین نظام جنایتکار کنار بیاییم و امتیازاتی بگیریم 
و کم کم به اهدافمان برسیم. تجربه انقالب دهه نود و حتی 
گذشته و حتی اصالحات قالبی پادشاه در سال 2001 وعده داده 
بود که من درخواست های مردمی  مطرح شده در سال1973را 
می پذیرم. در حالی که در14فوریه 2002تمامی  آن حرف ها را 
زیر پا گذاشت. ما به یقین رس��یدیم آل خلیفه عوض شدنی 
نیست و اگر ما را تکه تکه هم کنند کوتاه نمی آییم. هر چند 
بین الوفاقی ها هم اختالف نظر هس��ت که برخی  به حرف 
ما رسیده اند و امیدواریم بیدار ش��وند. از روز 14 فوریه تا االن 
همین جنایت هایی که رژیم انجام داده کافی است. جنایاتی 
که سپاه یزید در مدینه انجام دادند، ارتش بحرین و سعودی ها 
همان کارها را انجام دادند. ریختن��د در خانه های مردم و هر 
چه خواس��تند کردند با نوامیس! در خبرها هم منتش��ر شد 
که خود فرزندان و وابس��تگان آل خلیفه به زندان ها می روند 
و روحانیون که عالم دین هس��تند را شکنجه می کنند. حاال 

بگوییم  بی خیال!
خب ش�ايد االن توان ملت س�اقط ک�ردن نظام 

نباشد؟
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l خیر. اینگونه نیس��ت.حاال ما بیایی��م بعد از این 
همه جنایات بگوییم بمانند یا فعال چون  االن توان و زورش 
را نداریم باید اینها را بپذیریم.اگر این را پذیرفتیم باید صد ها 
سال بگذرد و فرزندان فرزندانمان در همین آتش ظلم بسوزند. 
االن بیست ماه گذشته ما در بحرین در انتفاضه دهه نود که 
انقالب از سال 95 شروع شد 6 سال مردم هر روز در خیابان ها 
بودند و مبارزات طول کشید.مثال فلسطینی ها تا االن صلح 
با اسرائیل را قبول ندارند، نتوانستند چیزی را عوض کنند ولی 
کوتاه نیامدند و مقاومت کردند و گفتند شاید روزی توانش را 
داشته باشیم و االن نتیجه مقاومت شان را داریم می بینیم. در 
بحرین هم راهی جز مقاومت و خط مقاومت نیس��ت. االن 
عاش��ورایی باید نگاه کرد. نکته ای دیگر که وجود دارد مردم 
در دهه های قبل نمی گفتند س��قوط نظام و دنبال س��قوط 
نبودند. ولی االن همه مردم در بحرین برای اولین بار به این 
نتیجه رسیده اند و بیدار شده اند و می گویند اسقاط النظام. من 
از 14 س��الگی به دفعات به زندان افتادم. آنجا روحانی ای بود 
که حکم مربی را برای ما داش��ت و ما در زندان تربیت شدیم 
و می گفت: »استقامت، استقامت«. خدا به کسی  بی تالش 
مزدی نمی دهد. مگر نه اینکه خط امام خمینی)ره( همین بود. 
ما از اولی که چش��مانمان را باز کردیم امام را دیدیم و انقالب 
و استقامت امام را و پیروزی اس��الم را.یک عده از برادران مان 
در جمعیت وفاق که با ما در زندان بودند می آیند می گویند ما 
زندان رفتیم یک عده می گویند ما جبهه رفتیم. خب رفتید که 
رفتید. ولی االن کجا ایستاده اید؟ جبهه رفتی، شکنجه دیدی، 
هرچه باشید االن مهم است که شما کجایید؟ مگر نه برخي 
با امام علی)علیه السالم( بودند؟ مگر نه برخی با امام و رهبری 
بودند؟ اول انقالب هم بودند ولی حاال کجا رفتند.  آمده اند در 
لندن و شده اند ضد انقالب و اسالم.همین بازی متاسفانه در 
دوستان نزدیک ما هم هست. اجازه باید داد همه حرف هایشان 
را بزنند و همه حرف ها و استدالالت شنیده شود نه یک جریان 

را فقط نماینده مردم بحرین نشان دهیم.
چند درصد ش�یعیان بحري�ن با جمعی�ت وفاق 
هس�تند و چند درصد مردم با خط ديگر يا همان 

جريان اسقاط نظام؟
l سوال خوبی است. اگر بدون دخالت رژیم بحرین 
باشد 70 درصد با جریان اسقاط نظام یا همان ائتالف 14 فوریه 
است. برای اینکه مطلب روشن شود بگذارید برای شما مثالی 
بزنم. اگر گروه وف��اق برای راهپیمایی از م��ردم دعوت کند، 
جمعیتی نزدیک به 200تا300هزار نفر حضور پیدا می کنند، 
اما زمانی که ائتالف 14فوریه از مردم دعوت می کند ش��اید 
جمعیتی حدود 10هزار نفر استقبال کنند. تفاوت در چیست؟ 
پاس��خ این اس��ت: ائتالف 14فوریه بدون اجازه حکومت در 
خیابان ها حضور پیدا می کند و تقریبا همه آنها این احتمال را 
می دهند که مورد اصابت گلوله های نظامیان آل خلیفه قرار 
گیرند، در حالی که وقتی گروه وفاق راهپیمایی خود را شروع 
می کند تا انته��ای برنامه حتی یک گلوله اش��ک آور هم به 
سمت مردم شلیک نمی شود.  به یاد دارم حدود دو سال قبل 
از 14فوریه از لندن به کربال رفته بودم. زمانی که مردم من را 
می دیدند از  ترس من فرار می کردند تا نکند زمانی که از کنار 
من عبور می کنند عکسشان گرفته شود و به جرم همراهی 
با من به حبس های 25 س��اله آل خلیفه محکوم ش��وند. در 
حالی که بعد از 14 فوریه مردم خودشان می آمدند ابراز تمایل 
می کردند که من با آنها عکس بگیرم، یعنی تا این اندازه جرأت 

مردم متفاوت شده است!
آيا در حال حاضر طرز فکر مبارزه مس�لحانه بین 

مردم بحرين وجود دارد؟
l بله، اما مشکل اینجاس��ت که آنها اسلحه ندارند. 
اگر همین حاال 100عدد اسلحه کالشینکف در اختیار مردم 
 قرار گیرد خواهید دید که نزدیک به10عملیات مس��لحانه 
ضدنظام انج��ام می دهند. م��ردم حتی س��عی می کنند با 
جابه جایی قطعات کپسول آتش نشانی آن را طوری طراحی 

کنند که با اعمال فشار آتش ایجاد کند. آنها کارهایی از این 
دس��ت انجام می دهند، اما اینها کافی نیست. اگر اسلحه در 
اختیار آنان قرار می گرفت حتی می توانستند وضعیتی بهتر از 

جنوب لبنان داشته باشند.
پس در بین مردم اعتقاد به برخورد نظامی با دولت 

وجود دارد؟
l بله، بیشتر جوانان بحرین این اعتقاد را دارند. مثال 
می بینید جوانان بحرینی با ککت��ول ملوتوف جلوی تانک 
می ایستند. تصور کنید وقتی به آنها آر پی جی داده شود چه 

کارهایی می توانند انجام دهند؟
آيا فکر می کنید نبود اتحاد میان گروه های انقالبی 
و به وجود آمدن بحث های داخلی میان آنها، بتواند 

در مقابله با حکومت خللی ايجاد کند؟
l من هم این مس��اله را قبول دارم. یکی از دالیلش 
این اس��ت که ما هنوز یکدست و متحد نش��ده ایم. کارها را 
تقسیم بندی نکرده ایم. با هم می نشینیم اما دل های ما خیلی 
صاف نیست. مساله دیگری که وجود دارد این است که ملت 
بحرین امکانات ندارند. اگر داشتند وضع این گونه نبود و آنها 
قدرتمند بودند. هر کس در روی زمین قدرت پیدا کند توانایی 

حکومت خواهد داشت.
آيا نمی شد ائتالف 14 فوريه با اتخاذ سیاست های 
جديد از توانمندی های گروه وفاق استفاده کنند، در 
بعضی مواقع با آنها همراهی نمايند و بعد به مرور 

زمان آنها را متقاعد کنند؟
l ام��کان دارد، اما چیزی که مهم اس��ت طراحی و 
سازماندهی چنین طرح و نقشه ای است. تحرکات در بحرین 
به شدت به صورت امنیتی انجام می شود. نمی توانیم به راحتی  
تردد کنیم. زندگی افراد مورد تجسس قرار می گیرد. به راحتی 
نمی توان به مردم اطمینان کرد. افرادی که اصال فکرش را هم 
نمی کنید ممکن است اطالعاتی از شما در اختیار نیروهای 
آل خلیفه قرار دهند. مثال حدود 17 سال پیش شوهر خواهرم، 
من را به عنوان فردی که ضد نظام مبارزات مسلحانه انجام 
می دهد ب��ه اطالعات بحری��ن معرفی کرد. او ف��ردی بود با 
محاسن سفید در حالی که روی پیش��انیش جای مهر بود. 
اصال نمی توانی شک کنی! حتی خود من هم حدود 5سال 
همین تهمت ها را تحمل کردم، حتی آنها این تهمت ها را در 
نشریات بحرین هم چاپ کردند. س��عی داشتند شخصیت 
من را خرد کنند، اما من کوتاه نیام��دم. هر چه تالش کردند 
از حربه های مختلف اس��تفاده کنند تا من را شکست دهند، 

موفق نشدند. به نظرم این چنین باید مقاومت کرد.
آي�ا آيت اهلل عیس�ی قاس�م عه�ده دار 
رهبری تمام گروه های انقالبی هس�تند 

يا اينکه ايشان از گروه خاصی حمايت می کنند؟
l حمایت ایشان بیش��تر از گروه وفاق است، اما ما 

رهبری ایشان را قبول داریم چون می خواهیم با این کار نشان 
دهیم که در بحرین یک رهبری وجود دارد. من هر زمان که 
در تلویزیون حاضر می شوم اعالم می کنم که شیخ عیسی 
قاسم، رهبر ما هم هس��ت و هر چه بگوید ما می پذیرم. ولی 

ایشان تا حاال چیزی نگفته اند.
گروه ه�ای اصالح طلب همچون وف�اق به داليلی 
مختلفی مانند حضور آمريکا در منطقه، نبود پايگاه 
نظامی، حضور آل سعود، کوچک بودن بحرين و... 
دس�ت به مخالفت با نظام نمی زنند و خواس�تار 
اصالح هس�تند، اما گروه های ديگر مايلند نظام 
سقوط کند. ش�ما دلیل مخالفت اين گروه ها را با 
گروه های اس�قاطی چه می دانید؟ پیشنهاد شما 
برای برطرف کردن اين موانع به منظور به نتیجه 

رسیدن انقالب بحرين چیست؟
l مشکالت و موانعی که در بحرین وجود دارد همان 
مشکالتی است که در مصر، لیبی، تونس و دیگر کشورهای 
انقالبی هم وجود داش��ت. ملتی که به منظ��ور انقالب به پا 
می خیزد، اگر در میانش��ان وحدت وجود داشته باشد با دست 
خالی هم می توانند به اهدافشان برس��ند. مساله اول اینکه 
در بحرین عده ای هس��تند که باور دارند حکومت آل خلیفه 
اصالح پذیر اس��ت و نیازی به اسقاط آن نیس��ت. من به آنها 
می گویم که اگر همین حاال به آل خلیفه اعالم کنیم که ما از 
تمام مبارزات خود دست می کشیم و با نظام همراه خواهیم 
شد، حکومت نمی پذیرد و ما را قبول نمی کند. شیعیانی که 
امروز با اطالعات بحرین همکاری می کنند مورد شدیدترین 
توهین ها و تحقیرها قرار می گیرن��د و همانند برده ها با آنان 
برخورد می شود. زمانی که در سازمان اطالعات بحرین زندانی 
بودم این افراد به بدترین شکل ما را شکنجه می کردند تا شاید 
مورد توجه حکومت قرار گیرند، اما هنوز هم نظام آل خلیفه 
آنها را نپذیرفته اس��ت. درجه نظامی افس��ران شیعه بحرین 
هیچ گاه از درجه س��روانی بیشتر نمی ش��ود. آل خلیفه فقط 
می خواهد آنها مثل برده زیردستش��ان کار کنند و اینجاست 
که تو تنها یک انتخاب داری، زندگی با ذلت یا مرگ با عزت! 
مساله بعدی اینکه ما باید در صحنه باشیم. شاید امروز توانایی 
مقابله با نظام را نداشته باشیم، اما یک یا دو سال بعد می توانیم 
ضد نظام بجنگیم. درست است که امروز چنین توانایی نداریم، 
اما در صورتی ک��ه این وضع تا آخر هم ادام��ه یابد ما تالش 
می کنیم و ش��رایط را برای ش��کل گیری یک نظام اسالمی 

فراهم می کنیم.
آيا مردم خسته شده اند؟

l خیر، مردم خسته نشده اند. شکر خدا هرچه می گذرد 
قوی تر می شوند و پای کارند و این برخی گروه های سیاسی 
هستند که خسته شده اند! در این بیست و یک ماه هر روز در 

g .بحرین شاهد تظاهرات بوده ایم
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پسر حسن مشیمع از روحانیون برجسته و رهبران اصلی انقالب بحرين:

بحرینی ها جز سقوط نظام آل خلیفه 
چیزی نمی خواهند

دارند، ادبیان انگلیسی را در مصر خوانده اند. اما تا مدت زیادی 
به دلیل فعالیت های سیاسی تدریس نمی کردند. پشتوانه 

فکری ایشان همان مبانی حضرت امام و رهبری است.

 وضعیت سیاه بحرين از دهه 70 
در س��ال 1973 نظر خواهی کردند که بحرین به ایران 
پیوند بخ��ورد یا نه! اتفاق بی��ن مردم و آل خلیف��ه، این بود 
که پارلمان تش��کیل ش��ود و قانونی تصویب شد و پارلمان 
تشکیل شد ولی این قانون دو سال بیشتر دوام نیاورد و سال 
75 آل خلیفه پارلمان را تعطیل کرد.بین سال های 1990 تا 
2000 مجددا دو انقالب رخ داد؛ یکی در سال 1992 و دیگری 
1994. که دومی شش سال به طول انجامید. مردم تا سال 99 
مبارزاتش��ان را ادامه دادند و روزی نبود که در بحرین در این 
6-5 سال تظاهرات نباشد و شهیدان زیادی تقدیم انقالب 
شد؛ چیزی بیش از 40 شهید که نسبت به جمعیت 700 هزار 
نفری آن زمان بحرین خیلی زیاد بود و عالوه بر این ش��هدا 

هزاران تن از مردم دستگیر شدند.
 پدرم جزو سه رهبر اصلی انقالب دهه 90 بود

علمایی چ��ون مرح��وم عبداالمیر الجمری و اس��تاد 
عبدالوهاب حسین و پدرم، رهبران انقالب دهه نود محسوب 
می شوند. رهبر اصلی، مرحوم شیخ عبداالمیر جمری بودند. 
پدرم و استاد عبدالوهاب حسین مش��اوران و بازوان ایشان 
بودند که همگی دس��تگیر و به زندان افتادند. بعد از شش، 
هفت سال از زندان آزاد شدند )94 تا 2001( و در زندان تالش 

کردند عقایدشان را عوض کنند.

 ف�وت عیس�ی آل خلیف�ه و جايگزين�ی پس�رش و 
اصالحات سیاسی قالبی

 امیر سابق بحرین عیسی اواخر س��ال 99 فوت کرد. 
فش��ارهای زیادی از طرف حکومت بر مردم آورده ش��د که 
از مب��ارزات مردم دس��ت بر دارند، چون س��ال 2000 بحرین 
پرونده اش به لحاظ نقض حقوق بشر سیاه بود، توانایی ورود 
به بازار اقتصاد جهانی را نداشت و از طرفی هم دیدند اوضاع 
نابسامان اس��ت. آمریکایی ها حمد را جایگزین پدر کردند و 
مقداری هم آزادی سیاس��ی دادند و با دس��تور حمد بیش از 
1500 نفر از زندان آزاد ش��دند و گفت که همه چیز را اصالح 
می کنم و می خواهم کش��ور را از امیر نشینی به جمهوری 
تغییر دهم. بیرون از بحرین هم بحرینی هایی بودند که مثال 
در لندن و...  زندگی می کردند. ولی رهبران اصلی همان طور 
که گفتم پنج نفر یعنی شیخ الجمری،اس��تاد عبدالوهاب، 
پدرم، شیخ حسن س��لطان و شیخ حس��ین دهی در داخل 
بحرین بودند. بعد از مدتی همه اینها که از کشورهای دیگر 
بازگشتند، پیشنهاد همکاری دادند که در اصالح کشور به ما 
کمک کنید. آن زمان شیخ عیس��ی قاسم در ایران مشغول 
تحصیل بود و در واقع ایش��ان بعد از فوت ش��یخ الجمری 
نماینده رهبری در بحرین شدند و شیخ علی سلمان به همراه 
شیخ حمزه الدیری و شیخ حیدر الستری از بحرین اخراج شده 

و در لندن بودند. 

 از تاسیس جمعیت الوفاق ملی تا اختالفات جدايی
دو  نظر وجود داشت، یکي اینکه کشور باید به حالت 
جمه��وری در بیاید، اما ع��ده ای راه ح��ل را در بیرون کردن 
آل خلیفه می دانس��تند. اگر بخواهند آل خلیفه حکومت را 
از پادش��اهی به جمهوری تغییر دهد باید به صورت رسمی 
و از طریق س��ازمان ملل اقدام می کردند. پدر من و اس��تاد 
عبدالوهاب حس��ین و برخی دیگر اعتقاد داش��تند که باید 
آل خلیفه برود. ولی بقیه بدون هیچ ش��رطی، همان تغییر 
حکومت از پادشاهی به جمهوری را خواهان بودند. دعواهایی 
س��ر تغییر قانون آل خلیفه ش��کل گرفت. در بیت یکی از 
رهبران )س��ید جواد الودایع( میثاقی امضا ش��د که هیچ گاه 
قانون را تغییر نمی دهیم. اما بعد از یک سال قانون را تغییر 

 مشکل زمین در بحرين و مساله تجنیس
در بحرین 97 درصد اراضی متعلق به حکام آل خلیفه 
است و فقط سه درصد آن متعلق به مردم است. مشکل بزرگ 
دیگر در بحرین مساله تجنیس یعنی تابعیت دادن به غیر 
بحرینی ها در بحرین است، برای بر هم زدن ترکیب جمعیتی. 
در بحرین سابقا 85 درصد جمعیت شیعه بود ولی با سیاست 
مهاجرت جمعیتی را از کشور های پاکستان، سوریه، لبنان و 
اردن که عمدتا تحت تاثیر تبلیغات وهابی ها هستند با وعده 
تضمین کار و دادن مسکن و تسهیالت به بحرین آورده اند 
که جمعیت بحری��ن از حدود 700 هزار نف��ر در طول کمتر 
از 12 س��ال طبق اعالم رس��می به یک میلیون و دویست، 
سیصد هزار نفر رس��یده  و باتوجه به وسعت کم بحرین این 
خود یک فاجعه اس��ت و این یعنی انفجار جمعیت. عالوه 
بر این شیعه را در محدودیت های مضاعف قرار می دهند؛ از 
محرومیت در مشاغل دولتی گرفته تا حقوق اولیه یک انسان 
برای زندگی. ش��یعیان بحرین حتی با اهل سنت که اصالتا 
بحرینی هستند نیز مشکلی ندارند. حتی در این انقالب هم 
از اهل سنت شرکت داش��تند و اولین شهید بحرینی محمد 
مفله جوان اهل سنت بود و از رهبرانی که االن در بند هستند 

آقای ابراهیم شریف از اهل سنت بحرین است.

 محاصره عکر و ممنوعیت  تردد و رفت و آمد مردم
همان کاری که اس��رائیل با مردم غزه انجام می دهد، 
االن دارند با مردم عکر انجام می ش��ود. یکی از شرطه های 
پاکستانی در آنجا مرد و پس از آن کال روستا را به محاصره 
درآورده . در تلویزیون نمایش داده اند که انفجاری کوچک رخ 
می دهد و می گویند که مجاهدین او را کش��ته اند. اما همه 
مردم می دانند که مجاهدی��ن او را نکش��ته اند و آن انفجار 
ربطی به مردن او ندارد. س��ه نفر از پیرمردان روس��تا تا االن 
به دلیل نیازشان به بیمارس��تان، به خاطر محاصره روستا و 
عدم  تردد ف��وت کرده اند. مردم دیگر مناطق بحرین س��عی 
کرده اند وارد عکر ش��وند و انحصار را بش��کنند و عده کمی 
از آنها توانسته اند وارد آنجا ش��وند و نیروهای حکومت وارد 
روستا شده اند و خانه به خانه آنجا را می گردند برای پیدا کردن 
کسانی که وارد ش��ده اند و در این راه حتی از کتک زدن زنان 

هم دریغ نمی کنند. 

 وضع استاد مشیمع روز به روز وخیم تر می شود!
اما در مورد پدرم؛ پدرم قبال مبتال به سرطان بوده اند و 
االن در زندان به دلیل منع از رسیدن دارو و رسیدگی درست 
به ایشان حالشان وخیم است و االن مطالبات و راهپیمایی 
برای آزادی ایشان زیاد شده است.پدرم از سال 1980 تا االن در 
مبارزات سیاسی هستند. ایشان هم رجل مذهبی )روحانی( 
هس��تند و هم سیاس��ی؛ ایش��ان در واقع یک سیاستمدار 
اسالمی است. ایشان متولد 1947 هس��تند و االن 65 سال 

 متوقف نشدن جريان مبارزه
قبل از اینک��ه از پدرم و وضعیت فعلی ش��ان بخواهم 
حرفی بزنم، اجازه بدهید چند نکت��ه ای را از آخرین وضعیت 
مردم بحرین عرض کن��م. در بحرین به رغم نا امیدی برخی 
جریانات سیاسی مثل جمعیت الوفاق، جریان مبارزه متوقف 
نشده و اگر کسی را دس��تگیر کنند؛ باز از فردا به خیابان ها 

می ریزند. 
حکومت دائما به مردم اهانت می کند. آنها به مقدسات 
و زن و مرد و کوچک و بزرگ اهان��ت می کنند و نمی گذارند 
بچه ها از طریق مدرسه ها و مراکز رس��می با امامان شیعه 

آشنا شوند.
تمام مردم بحرین فکر نمی کنند که پیروزند، بلکه آنها 
یقین دارند که به پیروزی می رس��ند چرا که خداوند فرمود: 
»کم من فئه قلیله، غلبت فئه کثی��ره.« مردم بحرین همه 
معتقد به مطالبه حقوق شان هستند و مطمئن هستند که 

پیروزی با آنهاست و آنها همه نغمه پیروزی می خوانند.«

 خواس�ت برخی گروه های سیاس�ی بر خ�الف نظر 
مردم است!

خانمی حدود یک سالی اس��ت زندانی شده و آن هم 
فقط به دلیل زمزمه کردن شعر »یسقط حمد« در پشت چراغ 
قرمز. از این دست نمونه ها زیاد است. عده زیادی را از کار اخراج 
کرده اند. االن همبستگی مردم زیاد شده است. مردمی  که از 
کار اخراج ش��ده اند و پولی برای امرار معاش خانواده ندارند، 
مردم برای تامین احتیاجات ضروری ش��ان کمک می کنند. 
اگر در دهه های گذشته مردم خواستار اصالح نظام بودند و به 
حداقلی ها راضی بودند ولی االن بیدار شده اند و برای اولین 
بار می گویند: »اسقاط النظام«. از بچه های کوچک 6-5 ساله 
که می گویند: »یسقط حمد، یسقط حمد« تا پیرمردها. این 

شعار ورد زبان ها شده است.
ولی چرا برخی از گروه های سیاس��ی بعد از گذش��ت 
یک س��ال ناامید ش��ده اند و گزینه مذاکره با آل خلیفه را در 
دس��تورکار قرار دادند؟ آنها باید این رش��د و باال رفتن سطح 
آگاهی و مطالبات مردم را نسبت به دهه های گذشته ببینند و 
باید تجربه شده باشد که این حکومت مکار است و روش های 

اصالح گرانه جواب نمی دهد. 
مگر تجربیات گذش��ته چه در دهه نود و چه در اوایل 
س��ال 2000 و اصالحات و فریبکاری هایی ک��ه انجام دادند 
و نیز در همین انقالب اخی��ر که دوره ای را ب��ه فریب دوره 
صلح ملی نامیدند و بعد ارتش عربستان وارد شد و آن همه 
جنایات اتفاق افتاد ، کافی نیست برای اینکه پی ببریم این 
حکومت اصالح پذیر نیست و مذاکره، خیانت به مردم و خون 

شهداست.

ايمان نوروزی – محمد فرج نژاد

محمد مشیمع، پسر استاد شیخ حسن مشیمع از رهبران برجسته مجاهدين بحرينی است که سوابق طوالنی 
در مبارزه با حکومت آل خلیفه دارد. استاد مشیمع از رهبران اصلی انقالب دهه نود بحرين به شمار می رود. سابقه شش 
سال زندانی در دهه نود و س�ال 2008 و انقالب اخیر در کارنامه مبارزاتی وی ديده می شود. موسس جمعیت الوفاق و 
دبیرکل جنبش حق بحرين- بعد از جدايی الوفاق - و يکی از رهبران اصلی انقالب اخیر و البته ناشناخته در ايران است. 
آنچه در زير می آيد بخشی از گفت وگوی سه ساعته ما با وی-که خود نیز سابقه يک سال زندان های آل خلیفه را دارد- در 

مورد آخرين وضعیت استاد مشیمع که با سرطان در زندان دست و پنجه نرم می کند، است.
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دادند و به کسی اعتنا نکردند و به همین دلیل رهبران قبلی 
پیمان را رد کردند و وارد مجلس نشدند. سال 2003 جمعیت 
وفاق ملی تشکیل ش��د. پدرم، اس��تاد عبدالوهاب حسین، 
عبدالهادی الخواجه، شیخ علی س��لمان، دکتر عبدالجلیل 
سینگس و دکتر سعید الشهابی هیات موسس الوفاق بودند 
که می خواستند از بین ش��یعه و س��نی در برابر حکومت، 
جمعیتی را تش��کیل دهند، اما به دلیل اعتراض اهل سنت 
از ورود به سیاس��ت موفقیت چندانی حاصل نش��د.از 2003 
حرکت هایی برای برگرداندن قانون پیش��ین انجام ش��د و 
درگیری ها باال گرفت. مثال درآمد قبل از سال 2000 کفایت 
زندگی را می داد. ولی بعدا هیچ تغییری نکرد و از طرفی هم 
تورم باال رفت و مشکالت سرباز کرد. مشکل از طرف عمال 
خارجی نیز بود که به صورت کارگر و پیمانکار وارد می کردند 
و به شیعه ها اجازه ورود به وزارت کشور و کار را نمی دادند و 
این مشکل جدیدی بود. مشکل مسکن هم مشکل جدیدی 
بود. بحرین دولت نفتی و ثروتمندی اس��ت و می تواند برای 
همه مردم امکان مس��کن را فراهم کند، اما این زمین ها را 
بیشتر به اهل سنت و خارجی ها واگذار می کنند. روز به روز 
این مشکالت زیادتر ش��د. همه این موضوعات و مشکالت 
را جمعیت وفاق می خواس��ت حل کند. از 2000 تا 2002 آزار 
و دس��تگیری و تهدید نبود. اما با شروع مطالبه حقوق ملت 
دستگیری ها و تهدید ها شروع ش��د. به همین دلیل از اول 
2002 تا اوایل 2006 که دوره اول پارلمان بود جمعیت الوفاق 
انتخابات را تحری��م کردند. در س��ال 2005 حکومت قانون 
جدیدی را آورد، این قانون گروه ه��ای مختلف را در مضیقه 

قرار می داد. 

 انشعاب و جدايی در جمعیت الوفاق
در جمعیت وفاق هم دو نظر بود؛ در واقع از همین زمان 
انشعابات در الوفاق شروع شد؛ نظر اول می گفت که با شرکت 
در انتخابات وارد مجلس می ش��ویم و این قانون اساسی را 
تغییر می دهیم و از این طریق مبارزه می کنیم و نظر دومی 
 هم بود که معتقد بودند نباید با این قانون موافقت کرد و اگر 
تصویب شد با کل حکومت مخالفت می کنیم و نظر پدرم 
این بود. گروه الوفاق کنونی مثل شیخ علی سلمان و... نظر 
اول را قبول کردند. اختالف پدرم به همراه استاد عبدالوهاب و 
دکتر سینگس و برخی دیگر با بقیه که سابقا اختالف نظراتی 
 هم داش��تند در اینجا اوج گرفت و از جمعیت خارج شدند. در
 2006 و 2010 جمعیت وفاق در انتخابات ش��رکت کردند که 
اکثریت ش��ورای عمومی مخالف بودند، ولی در آن زمان به 
نوش��ته ای از آیت اهلل سیستانی تمسک جس��تند و بقیه را 
راضی کردند و این با وجود تصمیم پیشین آنها در سال 2002 

مبنی بر عدم ورود به انتخابات و تحریم آن بود. 

 جدايی از الوفاق و تاسیس حرکت حق
در س��ال 2006 پدرم حرکت جدیدی به نام حرکت حق 
را برای استیفای حقوق مردم تاسیس کردند. از آنجایی که 
در بحرین شیعه و کمونیس��ت ها و جریانات دیگری حضور 
دارند، پدرم برای دوری از اته��ام طایفه گرایی جمعیت حق 
را متشکل از تمام افراد تش��کیل داد. پدرم را با تشکیل این 
حرکت، به کمونیست بودن متهم کردند.  اما او این حرف ها را 
رد کرد و به تالشش برای حقوق مردم ادامه داد.حرکت حق با 
جمع آوری 82000 هزار امضا از مردم نامه ای را به سازمان ملل 
فرستادند که مردم باید قانون اساسی را تعیین کنند و این در 
نوع خودش بزرگترین حرکت در تاریخ بحرین بود؛ نامه هایی 
هم برای تغییر نخست وزیر نوش��تند. روز به روز مشکالت 

زیادتر شد و شهدایی اضافه شدند.

 فوت شیخ عبداالمیر جمری و مشکالتی که مضاعف 
شد

 در سال 2008 ش��یخ عبداالمیر جمری، رهبر شیعیان 

بحرین فوت کرد. سال 2008 یک شهید دادیم و 13 نفر از ما را 
با اتهام دزدی دستگیر کردند و در روزنامه ها دائم چهره استاد 
مش��یمع را به ضد س��نی گرایی و ضد حکومتی بودن متهم 
کردند. س��ناریوی دیگری که برای متهم کردن پدرم انجام 
دادند این بود که جوان هایی را دستگیر کردند و گفتند اینها 
در سوریه زیر نظر علی مش��یمع )پسر استاد( برای عملیات 

تروریستی آموزش دیده  و به بحرین آمده اند. 
بعد از شکنجه های سخت از آنها اعترافاتی در تلویزیون 
پخش شد، مبنی بر اینکه علی مش��یمع ما را آموزش داده و 

ایشان زیر نظر پدرش استاد مشیمع کار می کند.

 دستگیری پس از بازگشت از لندن
پدرم در آن زمان- س��ال 2008 - در لن��دن بود و طی 
بیانیه ای همه اتهامات را رد و تکذیب کردند و بعد از مدتی به 
بحرین برگشت و استقبال گرمی  هم از ایشان شد.در آن زمان 
حکومت به دلیل  ترس از متشنج ش��دن اوضاع بازداشتش 
نکردند و او هر هفته در یکی از مس��اجد سخنرانی می کرد. 
ابتدا حکومت آنجا را تعطیل کرد. اولین بار بود که این اتفاق 
در بحرین می افتاد و یک س��ری درگیری هایی میان مردم و 
حکومت اتفاق افتاد و مجبور شدند اجازه دهند فقط در آنجا 
نماز بخواند. بعد از چند روز به اتهام فعالیت علیه حکومت او 
و چند تن دیگر را دستگیر کردند. بعد از سه ماه منازعات مردم 
و حکومت زیاد ش��د و حکومت تحت فشارهای بین المللی 
بود.می خواس��تند پدرم را از زندان آزاد کنند، ولی پدرم قبول 

نکردند و گفتند باید همه زندانیان آزاد شوند!

 پزشکان زندان اعالم کردند پدرم مبتال به سرطان 
است!

در سال 2010 مشخص ش��د پدرم سرطان دارند. شاید 
او را آلوده به سم کرده باشند و برای عالج به لندن رفتند. در 
ماه جوالی و ماه آگوست)رمضان(، آیت  اهلل شیخ عبدالجلیل 
مقداد و ش��یخ محمد حبیب مقداد،دکتر سینگس و جمعی 
دیگر از رهبران به اتهام عملیات تروریستی دستگیر شدند و 

این دفعه دوم بود که آنها را بازداشت می کردند. 

 اس�تاد عبدالوه�اب حس�ین آغازگ�ر انق�الب و 
سخنرانی های آتشین در میدان شهدا

بع��د از آن مواجهات روزانه مردم ادام��ه یافت تا اینکه 
مسائل تونس و مصر و کش��ورهای دیگر رخ داد. 14 فوریه، 

مردم به رهبری اس��تاد عبدالوهاب حس��ین جهت مطالبه 
حقوق شان و آزادی زندانیان سیاسی راهپیمایی و به سمت 
میدان شهدا )لوءلوء( حرکت کردند و آن سخنرانی معروف و 
زیرکانه استاد عبدالوهاب در میدان ش��هدا ایراد شد: »ما در 
اینجا جمع ش��ده ایم برای اصالح نظام و قوانین و... اما اگر 
خونی از کس��ی ریخته ش��ود آنگاه مطالبه ما دیگر اصالح 
نظام نخواهد بود مطالبه ما اس��قاط نظ��ام خواهد بود.« تا 
اینکه در همان ش��ب به میدان حمله شد و سه، چهار نفری 

شهید شدند.

 مردم دنبال اسقاط نظامند نه اصالح نظام!
پدرم بعد از اتمام معالجاتش��ان در لن��دن تصمیم به 
بازگشت می گیرند. جمعیت زیادی برای استقبال از پدرم در 
فرودگاه آمده بودند. پدرم در همان فرودگاه از مردم پرسیدند، 

شما چه می خواهید؟ 
آنها پاسخ می دادند:»الشعب یرید اسقاط النظام«.ایشان 
گفتند که آنچه ش��ما می خواهید، ما هم می خواهیم و باید 
همه پرسی جهت درخواس��ت جمهوری دموکراسی یا آنچه 

مردم می خواهند تشکیل شود.
 هنوز 20 روز از برگشتشان از لندن نمی گذشت که - در 
ماه مارس )فروردین( - دوباره ایشان را دستگیر کردند و االن 
هم هنوز در زندان هستند و نمی گذارند پزشکان به درمانش 
برسند و گفته شده که دوباره سرطانش��ان عود کرده است. 
اینها ما را اذیت می کنند و می گویند اصال مریض نیس��ت. 
در تماسی که با پدرم داشتیم گفتند سرطان دوباره بازگشته 
است و بعد از یک هفته درخواست و فشار مردم دکتری برای 
معالجه اش فرستادند و اعالم کردند که باید ایشان عمل شود 
تا ببینیم س��رطان خوش خیم اس��ت یا بدخیم. اما پدرم به 
پزشکان زندان، اعتماد ندارد و هنوز نپذیرفته است. حکومت 

هم زیر بار آزاد کردن ایشان نرفته است.

 مرا دستگیر کردند که پدرم را تحت فشار بگذارند
مرا قبل از انقالب 14 فوریه دس��تگیر کردند تا از این 
طریق پدرم را تحت فش��ار قرار دهند و از نظرات سیاسی و 
فعالیت هایشان کوتاه بیایند. جرم من این بود که از من یک 
داس زراعی گرفته اند. با این اتهام خنده دار ش��ش ماه برایم 
زندان بریدند. با اینکه یک زندانی سیاس��ی بودم مرا در بند 
زندانیان جنایتکار  انداختند. البته من چ��ون آقا زاده بودم )با 

g !خنده( مرا کم اذیت و شکنجه کردند

 هنوز 20 روز از برگشت شان از 
لندن نمی گذشت که - در ماه 

مارس )فروردین( - دوباره ایشان 
را دستگیر کردند و االن هم هنوز 

در زندان هستند و نمی گذارند 
پزشکان به درمانش برسند و 

گفته شده که دوباره سرطانشان 
عود کرده است. اینها ما را اذیت 

می کنند و می گویند اصال مریض 
نیست.
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