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 گروه پروسه

  نوال السعداوی
  آوا بيات: از  برگردان

 ٢٠١٣ جوالی ١٣

  :مصر
  ! انقالِب مردمی، نه يک بحران يا کودتا

 
گونه  ھمان(اند   نيروھای داخلی و خارجی متحد شدهاخيراً . داشته استدر طول تاريخ، ھر انقالب، ضِد انقالِب خود را 

  . را عقيم گذارند٢٠١١ جنوریتا انقالب ) که در مصر عمل کردند

ھا ادامه خواھد يافت   شکست خورد، و شکسِت آن٢٠١٣ جون ٣٠سازِی انقالِب اخير در  المسلمين در عقيم اما اخوان

تر شده  دھی و اتحاد عميق آگاھِی آنان با سازمان. اند  از گذشته درس گرفته،اند کردهشان طغيان  چرا که کسانی که عليه

  .است

ھا مصمم به سرنگونِی دولِت مذھبی تحِت  آن. ھا سرازير شدند ھا و ميدان سی و چھار ميليون جوان، مرد و زن به خيابان

کردند در خانه و خارج از کشور  المسلمين حمايت می  کسانی که از اخوانۀالمسلمين بودند و در برابِر ھم کنترِل اخوان

  .ايستادند

 بيرون کنند و مرسی ،کنند که از مذھب برای منافع سياسی و اقتصادِی خود استفاده میرا خواستند تماِم کسانی  ھا می آن

اين است .  ھستليس و ھر سالح مذھبی يا اقتصادی بوده وومندتر از ارتش، پ خواسِت مردم قدرت. را برکنار نمايند

  .جوی عدالت، آزادی و شان انسانی نيست و ھيچ اصلی باالتر از حقيقت و خلوص نيت در جست: درِس تاريِخ بشری

در . منان و مرتدان تقسيم کند اما شکست خوردؤ مۀش سعی کرد مردم را به دو دستالمسلمين در طول حکومت اخوان

ی بود که از خود با ئھا نفر ماننِد دريا قدرِت ميليون. ی حضور داشتندبسيار) مسلمانان(مناِن ؤجمعيِت مخالِف مرسی م

  .نمود ھا و ارواح را دور می کرد و امواج بزرگ جن نيروی خود محافظت می

.  شھر افزايش يافتۀھا و حوم ھا، محله المسلمين زنان و مرداِن جوان را کشتند اما جمعيت در خيابان شبه نظامياِن اخوان

  .روِی خود ادامه دادند ھا نترسيدند، حتا يک قدم نيز عقب ننشستند، بلکه تا سرنگونِی رژيم به پيش ولهھا از گل آن
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  .ليس نيز به جای رژيم به مردم خدمت کردوپ. انقالبيون به ارتِش ملی رو کردند و ارتش واکنش نشان داد

  .يابد نور دانش، حقيقت، عشق و خالقيت روز به روز افزايش می. جن، ارواح و خرافات به اتمام رسيد ۀدور

کنند که اين انقالبی نبود که رژيم مشروع نوينی را مطالبه کند بلکه فقط  ھا ادعا می یئھا و امريکا و ھنوز امپرياليست

  .يک بحران يا کودتا عليه دموکراسی است

کردند کمک به انقالبيوِن مصری   ديدم که تھديد می».ان .ان .سی«ی را در ئمريکااھی از مرداِن  جوالی من گرو۵در 

 در زمان ٧٠ ۀچرا که در دھ. ھا را قطع کنند ھا اين کمک اميدوارم آن. و من با صدای بلند خنديدم. را قطع خواھند نمود

تر از ھر کس به خوِد امريکا کمک  ھا بيش اين کمک. دھا حيات سياسی اقتصادِی ما را نابود کر  انورالسادات اين کمک

-یئا استعمارِی امريکۀھا سلط اين کمک. نمايد رود و آن را فاسد می  حاکم میۀھا مستقيم به جيِب طبق اين کمک. کند می

ِر بيشتر و آورند فق ھا به دست می تماِم چيزی که مردم مصر از اين کمک. کند اسرائيلی بر سرزمين ما را نيرومندتر می

  .تحقير شدن است

ی دارد، مشروعيت به معنای أھای ر ی بيش از صندوقئمشروعيت معنا. تر از انتخابات است دموکراسی چيزی بيش

  .قدرت مردم است

 بدون تمايز در  برابری برای ھمه: ما مصريان به قانون اساسِی جديدی نياز داريم که اصول انقالب را محقق سازد

که فقط در برگزارِی انتخابات ِ رياست جمھوری يا  اين اولين قدمی است که بايد برداريم نه اين. طبقهجنسيت، مذھب يا 

نبايد اشتباھات گذشته را .  بايد به فکر مھيا کردن اسب باشيمءما نبايد اول سراغ ارابه برويم بلکه ابتدا. مجلس عجله کنيم

  .تکرار کنيم

  .از داريم نه تنھا يک رھبرگانی و انقالبی نيما به يک رھبرِی ھم

اين انقالبی است . عدالتی اين يک انقالب تاريخی است نه فقط يک کودتای نافرجام يا جنبش اعتراضی يا طغيان عليه بی

  . ادامه خواھد داشت،ش محقق شود اھدافۀکه ھم که تا زمانی

:منبع  
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