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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ جوالی ١٩

  !کدام انقالب؟

١ 
  مقدمه 

» عربی« رسيد به بھار ليبياحرکت ھا و تحوالت عظيم سياسی و اجتماعی که از اعتراض جوانان تونس آغاز شد و به 

معروف شد و اکنون نيز با شدت بيش تری در سوريه و مصر و تا حدودی نيز ترکيه در جريان است؛ ھمگی خشم 

بی ترديد، ھر .  مردم حق طلب عليه حکومت ھای نظامی و ديکتاتوری را به نمايش می گذارندۀ چندين دھۀتلنبار شد

  .ا و تحوالت حمايت و پشتيبانی می کندانسان و جريان آزاده، برابری طلب و عدالت جو، از اين حرکت ھ

. بنامند» انقالب«اما برخی سعی دارند اين تحوالت را بدون توجه به شعارھا و موقعيت طبقاتی و رھبری آن، عموما 

، گرايشات راست و ليبرال و به طور کلی نيروھای وابسته به »بھار عربی«شگفت انگيز تر از ھمه، تا قبل از تحوالت 

  انقالب را به زبان نمی آوردند، بلکه ھر کسی ھم آن را به کار می برد شديداً ۀه داری جھانی، نه تنھا واژسيستم سرماي

به خصوص پس از فروپاشی شوروی، . مورد نقد قرار می دادند و مدعی می شدند که تاريخ انقالبات به سر رسيده است

ن گويان و تئوريسن ھای حکومت ھای سرمايه داری که در واقع فروپاشی يک حکومت بود اما ژورناليسم رسمی و سخ

  .آن را به نام فروپاشی کمونيسم و پايان تزھا و تئوری ھای مارکس، فرياد زدند

 را انقالب می نامند، بلکه ئیفريقاا، تحوالت کشورھای عربی و »کمونيست«و » چپ«در حال حاضر نه تنھا نيروھای 

 اين است که چرا مرزھای به سؤال. انقالب با چپ ھا مسابقه می دھند ۀگرايشات راست نيز در به کار بردن واژ

 در تونس اصطالح چپ و راست و يا طبقاتی اين چنين مخدوش شده است؟ اين وضعيت به نفع کدام طبقه است؟ آيا واقعاً 

که ھم اکنون در  ئی انقالبی روی داد؟ آيا تحوالت سوريه و مصر را می توان انقالب ناميد؟ به خصوص نيروھاليبياو 

مقابل حکومت آدم کش سوريه می جنگند متشکل از سياست مداران کھنه کار جدا شده از حکومت سوريه و فراريان 

ارتش آن کشور گرفته تا سلفی ھا و القاعده و نيروھای پروغرب ھستند که با حمايت دولت ھای منطقه و غرب در 

در ميان جنگ و کشتار اين نيروھای . به سوريه اعزام می گردندترکيه آموزش نظامی می بينند و مسلح می شوند و 

طرفدار ترکيه و دولت ھای عربی و غرب و حکومت و ارتش و ديگر نيروھای سرکوبگر سوريه، که سپاه پاسداران 

 اين، در حالی که پيش از. حکومت اسالمی ايران و حزب هللا لبنان نيز در کنار آن ھا قرار دارند با ھمديگر می جنگند

مردمی که در ماه ھای نخست اعتراض شان حکومت را گام به گام به عقب نشينی وادار می کردند تا خود را برای 

تحوالت انقالبی سرنوشت ساز آماده کنند در ميان دو نيروی مرتجع، يعنی حکومت و رقبای آن، ھر روز قربانی می 

ھای دولتی و غيردولتی، بيش از صد ھزار نفر از شھروندان در طول دو سال گذشته، در ميان جنگ و گريز نيرو. دھند
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ھم اکنون زندان ھای . اين کشور قربانی شده اند و ميليون ھا نفر نيز در داخل و خارج کشور فراری و آواره گشته اند

  . حکومت آدم کش بشار اسد، پر از زندانيان سياسی است

شده » آزادی«و » دموکراسی«و » انقالب« آن کشور، ناجی اما طنز تلخ تاريخ در مورد مصر، اين است که ارتش

کودتای ارتش عليه دولت مذھبی مرسی و اخوان المسلمين که جنگ و درگيری دو نيروی ارتجاعی عليه کارگران . است

  ناميده می شود؟» انقالب« مصر است ۀو مردم آزاد

البته خطاب اين » ! در جريان است؟ئیفريقااربی و کدام انقالب در مصر و ديگر کشورھای ع « اين است که واقعاً سؤال

 است که ئی نه به نيروھای سرمايه داری و طرفداران نظم موجود و ليبرال ھا و غيره، بلکه خطاب به نيروھاسؤال

  . کارگر می نامندۀو مدافع طبق» کمونيست«و » چپ«خودشان را 

چرا که رھبری آن ھا در دست نيروھای .  انقالب ناميدر و تحول کشورھای عربی را نمی توانييبه نظرم، به اين تغ

 مترقی ئیاگر دورانی از تاريخ، يعنی دوران گذار از فئوداليسم به سرمايه داری، انقالب ھای بورژوا.  استئیبورژوا

ری به عبارت ديگر، اگر رھب. بودند امروز به ھيچ وجه چنين خصلتی ندارند و ارتجاعی و ستم گر و استثمارگر ھستند

 قدرت، تنھا در دست گرايشات ئی کارگر متحد و متشکل و آگاه نباشد جا به جاۀانقالب ھای دوران کنونی در دست طبق

  . رقيب سرمايه داری مانده و ماھيت ضدانقالبی سرمايه داری و ماشين دولتی، ھم چنان حفظ می شود

 ھمکاری ناسيوناليست ھا و ليبرال ھا عليه مردم بود و در واقع آن تحول سياسی اخيری که در مصر روی داد کودتای ارتش با

با اين مقدمه، بحث خود را در رابطه با تحوالت اخير مصر و خاورميانه اين که  .شباھتی به انقالب و تحول انقالبی ندارد

ادامه می انقالب را کدام تئوری و پراتيک و نيرو و طبقه ای سازمان می دھد، رھبری می کند و به ثمر می رساند، 

  .دھيم

  

  تحوالت خاورميانه

 کشور عربی، دست خوش ناآرامی و ۀ ھمباً يتقر. ميش رو داريدی را در پيک جھان عرب جديبه طور خالصه، ما 

ه در بلوک ي اند و در اين ميان تنھا سور  بودهامريکان کشورھا که ھمگی در بلوک يا. اعتراضات مردمی شده است

از اين . تحوالت جدی روبرو خواھند شدبا  اين کشورھا، ۀ ھماحتماالً . رار داشته و داردشوروی سابق و روسيه امروز ق

  . دی در منطقه حاکم خواھد شدياسی جديای سيک جغرافيرو، می توانيم به اين نتجيه برسيم که 

د، احتمال اين که منطقه ه کنني و قبل از آن عراق و افغانستان، وارد تحوالت سورليبيااما اگر دول غربی، ناتو را ھمانند 

  . سوزاندبجنگی که تر و خشک را با ھم خواھد .  دور از انتظار نيست،در آتش جنگی خانمانسوز فرو رود

وضعيت اقتصادی و سياسی و اجتماعی و روابط بين . حکومت ھای ترکيه و ايران نيز در مسير اين تحوالت قرار دارند

در ايران، تورم و گرانی، بی کاری و فقر، سرکوب و سانسور و . منطقه استالمللی آن بسيار بدتر از کشورھای ديگر 

بنا به اقرار . شکنجه و اعدام، نفس گير و غيرقابل تحمل شده است و نارضايتی عمومی از حکومت نيز بسيار باالست

 لهدم، از جم درصد است و بسياری از کاالھای ضروری مر۴٠بانک مرکزی حکومت اسالمی، ھم اکنون تورم بيش از 

 مواد تأمين نگران ا، حتھای ايرانی درصد تا صددرصد گران تر شده اند و بسياری از خانواده ۵٠ و دارو، ئیمواد غذا

  .در ايران، بسيار بيش تر از کشورھای منطقه است... در واقع تورم و گرانی و سرکوب و.  خود ھستندۀ روزانئیغذا

نی، ي بافت جمعيت و شاخص ھای آماری در مورد شھرنشتغييرداده اتفاق مھمی که در کشورھای عربی، روی 

 ۶٧برای مثال بر اساس برخی آمارھا، شھرنشينی در تونس . ، است..باسوادی، نيروی جوان و دسترسی به رسانه ھا و

در باسوادی .  درصد است٣٢من ي درصد، ٧٨ی وجود دارد ئ که ھنوز ھم روابط قبيله ليبيا درصد، ٨٩ن يدرصد، بحر

ت در يجوانی جمع.  درصد است۵٠من ي درصد و در ٧٨ ليبيا درصد، ٨٩ن ي درصد، بحر٨٠ه ي درصد، سور٧۵تونس 
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من ي درصد و در ۴٠ ليبيا درصد، ٣٢ن يبحر  درصد، ٢٩ه ي درصد، سور٢٩، مصر ) سال٢٩ تا ١۵( درصد ٢٨تونس 

 ھای جمعی و به طور ويژه  دسترسی به رسانه.  ھا در کشورھا عربی رشد کرده اند لفهؤن ميدر واقع ا.  درصد است٢۵

اد شده است، ي درصد بوده که البته در تحوالت اخير ز١٠ درصد و در مصر ٢۵ه ي درصد، سور٣۵نترنت در تونس يا

 ۀش به دموکراسی خواھی و آزادی خواھی، توسعيھا، گرا ن شاخص يدر واقع ا.  درصد١٢من ي درصد و در ۴ ليبيا

اين تحوالت و جنبش ھای اجتماعی که اکنون در کشورھای . اسی و اجتماعی را افزايش داده استياسی و مشارکت سيس

عربی در جريان است، جنبش ھای اجتماعی معطوف به شھرنشينی و باسوادی به ويژه نيروی جوان است که با اتکاء به 

نند و پيرامون مسائل و معضالت ک خود را مطرح می کيھای اجتماعی مطالبات دموکرات ھای جمعی و شبکه  رسانه 

ادی تر می گردند، به روند خواد يج عميق تر و گسترده تر و بنياسی، اجتماعی و فرھنگی ست که به تدرياقتصادی، س

حزب عدالت و (ه ي گرای ترک  چون مدل حکومت اسالمی ايران، مدل جمھوری اسالمئیبنابراين، مدل ھا. ادامه می دھند

مدل . ، ھر چند که ھنوز از بين نرفته اند اما به سراشيبی سقوط افتاده اند)اخوان المسلمين(ی ، مدل دولت مرس)توسعه

مدل استبداد مذھبی ديگر که . نيز غير از تحوالت مصر در کشورھای ديگر تحرکی ندارد» سکوالر«استبداد نظامی 

عاليت ھا و بقای غيرانسانی خود ادامه می  ھای القاعده و طالبان ھستند فعال در قامت تروريستی به ف  از گروهمتأثر

  .دھند

ن به ويژه جوانان برای بسيج نيرو، رساندن صدای اعتراض سريع خود به گوش جھانيان، اابزارھای جديدی که معترض

ھای اجتماعی، نيروھای امنيتی و حاکميت ھا را دچار شوک کرده  نترنتی و شبکه ياستفاده می کنند مانند شبکه ھای ا

  .است

س بوک، يی جديد چون فئ ، اروپا و خاورميانه، ابزارھای رسانه )وال استريت را اشغال کنيد (امريکار يدر تحوالت اخ

 اند و قابليت ھای زياد خود در راه اندازی جنبش ھای اجتماعی را به  ثر بودهؤ، بسيار م... ھای ھمراه و نولفيتر، تئيتو

  .  ايران نيز در سطح وسيعی به کار گرفته شدند١٣٨٨ت سال اين ابزارھا در تحوال. اثبات رسانده اند

: ن قدرت خود را بسازنديزی توانستند به سرعت مرکز نماديت آميمردم مصر، به ويژه جوانان و زنان به طور موفق

ت آزادی در ترکيه نيز ميدان تقسيم بيش از پيش به نماد مبارزا. ل شدير به پارلمان مردم تبديدان التحريم. »ريالتحر«

  .خواھانه و برابری طلبانه و عدالت جويانه تبديل شده است

دی ي و مصر، اينک در مصر، ھم چنان شاھد دور جدليبيا ھم چون تونس و ئیپس از بر کناری ديکتاتورھا در کشورھا

جتماعی و اسی و اي، با توجه به روند سليبياان، دو کشور تونس و ين ميدر ا. از تحوالت سياسی و اجتماعی ھستيم

ش برد دموکراسی و آزادی به يژگی ھای منحصر به فردی در پيل در آن، دارای ويت ھا و سياست مداران دخيشخص

در ھر دو کشور، کسانی به قدرت رسيده اند که اھميتی به بھبود وضعيت مردم نمی دھند و تنھا به فکر . نديحساب نمی آ

  . قدرت و حاکميت خود ھستند

، تعرض »شورای موقت«را پس از سرنگونی حکومت قذافی، يز. ژه تری دارديت وي موقعليبيا، ن دو کشوريمابين ا

خود را حتی به قوانين سکوالر سابق، با لغو قانون تک ھمسری و برقراری قانون چند ھمسری بر اساس موازين 

ھای ءکی از ھولناک ترين استثنا او، يۀ و به نمايش گذاشتن جنازليبيا کشتن قذافی ديکتاتور ۀنحو. اسالمی، آغاز کرد

  .تاريخی است

 ٨در طول . ماھای جنگی ناتو شھرھا گلوله باران شديزان وحشتناکی خشونت به خرج داده شد و با ھواپي، به مليبيادر 

  .ران شدي وی، به طور کل»سرت«ماه ھزاران نفر در اين کشور کشته شدند و شھری مانند 

راشد الغنوشی به عنوان رھبر حزب اسالمی . ک تری طی شديتحوالت به شکل دموکرات در تونس از ابتدای امر، تقريباً 

ت نکرد جامعه را به سوی أدن، جرينوشی پس از به قدرت رسغاما . يدان شد و به قدرت رسيد، وارد م»النھضت«
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مان خروج بن از ز. زيرا اعتراضات وسيعی از جمله اعتراض زنان، دولت را مھار کرد. اسالميزه کردن سوق دھد

  .علی از تونس، تاکنون کسی در اين کشور اعدام نشده است

ثير قرار داده و أ تحت ت و غيره را عميقاً ئی و آسيائیفريقاابحران سيستم اقتصادی جھانی بسياری از کشورھای غربی و 

ه مورد بحث و يه زاوبه اين ترتيب، ماھيت تحوالت خاورميانه را می توان از س.  و فقر روزافزون شده استیبی کار

ض و ين تحوالت عليه تورم و گرانی، بی کاری و فقر، عليه تبعي اقتصادی است که اۀکی عرصي: بررسی قرار داد

، اصالح امور اقتصادی و ئیزا ن، اشتغال ان، خواست ھای فوری و کوتاه مدت معترضيبه خاطر ھم. نابرابری است

ژگی ھای يتوان به و اسی ھم می يبه لحاظ س.  و شکاف طبقاتی استضيشتی و رفاھی و کاھش تبعيت معيافزايش وضع

 و ستراتژيکت يژگی سوم که مھم نيز ھست بحث ماھيو و.  اشاره کردئیضد استبدادی و آزادی خواھی و عدلت جو

ان سکوالر و ي جر- ١: ن تحوالت، پررنگ تر استيدر حال حاضر حضور دو جريان در ا. ن تحوالت استيفرھنگی ا

. ان آغاز شده استيگرا اما اکنون با تحوالت مصر و ترکيه، می توان گفت که افول اسالم . ان اسالم گراي جر- ٢ک و يالئ

ن دموکراسی خواھی و يبه عبارت ديگر، تعارضی ذاتی ب. ن تحوالت را می توان موج دموکراسی خواھی ناميديا

حرکتی . ابتدای حرکت ھای سرنوشت ساز انقالبی استخواھی  در واقع دموکراسی . به وجود آمده استخواھی اسالمی 

  .که در خاورميانه در حال رشد و گسترش است

  

  موقعيت ستراتژيک مصر و تحوالت آن

 و در ليبيافريقا و از ھمسايگی جنوب با سودان و غرب با امصر، با مساحتی حدود يک ميليون کيلومتر مربع در شمال 

فريقا و ادر شمال ای  ويژه ئیاين کشور، با موقعيت جغرافيا. با فلسطين قرار داردشمال آن دريای مديترانه و از شرق 

حدود ھفتاد ميليون جمعيت و ديگر عوامل سياسی، ستراتژيک و اقتصادی، از مھم ترين کشورھای مھم منطقه و عربی 

ديترانه، از حياتی ترين کانال سوئز در اين کشور، به عنوان راه ارتباطی ميان دريای سرخ و م .به شمار می آيد

رود نيل، به عنوان شاھرگ حياتی اين کشور، از خط مرزی در جنوب وارد مصر  . به شمار می آيدئیمسيرھای دريا

  . کيلومتر در داخل اين کشور به دريای مديترانه می ريزد ١۵٠٠  شده و پس از سپری نمودن بيش از

. است» ترکی عثمانی و فرانسوی و انگليسی و فارسی«مانند زبان مردم مصر عربی و مخلوطی از چند زبان ديگر 

مرکز سرشماری عمومی و آمار مصر  در .  و فرانسوی نيز در اين کشور، رواج داردیزبان ھای ديگر مانند انگليس

يانيه در اين ب.  در بيانيه ای اعالم کرد جمعيت اين کشور به نود و يک ميليون نفر رسيده است١٣٩١ ]سنبله[شھريور ماه

آمده است از مجموع اين افراد، ھشتاد و سه ميليون نفر در داخل مصر و ھشت ميليون نفر نيز خارج از اين کشور 

بر اساس اين بيانيه، مردان پنجاه مميز ھفت دھم درصد و زنان چھل و نه مميز سه دھم درصد از . زندگی می کنند

ز ھفت دھم درصد از مجموع مساحت اين کشور به جمعيت مصر در ھفت ممي. جمعيت مصر را تشکيل می دھند

تراکم جمعيت مصر ھزار و شصت و شش نفر در ھر .  دلتا نيل و الوادی زندگی می کنندۀخصوص در دو منطق

  .کيلومتر مربع است

  ھای ليبرال و سکوالر مخالف  اعتراضات مداوم خيابانى مردم مصر به ويژه جوانان، به سياست مداران و گروهاساساً 

اين مخالفان ترکيبى بودند از نخبگان و سياست مداران به جا مانده از دوران .  فرصت دادءمرسى، براى تجديد قوا

 نجات ۀجبھ«، احزاب ليبرال و سکوالر و ناسيوناليست که مھم ترين آن ءى از قضات و وکالئحسنی مبارک، بخش ھا

مد البرادعى مديرکل پيشين آژانس بين المللى انرژى  عرب، محۀبه رھبرى عمرو موسى دبيرکل پيشين اتحادي» ملى

  .اتمى و حمدين صباحى سياست مدار ليبرال است
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 مصر ۀ در تحوالت دو سالتغيير ۀ اصلى و موتور محرکۀدر واقع جوانان دختر و پسر معترض، با وجود اين که ھست

  .  مخالفان و نماد اعتراضات نشان دھد نجات ملى تالش کرده خود را به عنوان تشکل اصلىۀبوده و ھستند ولى جبھ

 ۀبخش ديگرى از مخالفان متنوع مرسى، قضات و وکالى ليبرال و سکوالرى ھستند که در دوران حکومت يک سال

 گرای محمد مرسی، بر سر اختيارات دادگاه قانون  مھم ترين اعتراض آن ھا به دولت اسالم. مرسى تحت فشار بودند

 قضات با مرسى بر سر برکنارى تقابل زمينه سازی عضويت شمارى از اعضاى پارلمان و نيز ۀاساسى و نيز دربار

آن ھا نيز اکنون، بخشى از . ى قضات ليبرال و سکوالر با دولت مرسی بودئدادستان کل مصر، سه نماد اصلى رويارو

  .دولت موقت و انتقالى مصر، بعد از حذف اسالم گرايان از قدرت ھستند

، طراح اصلی برکناری مبارک و تشکيل دولت موقت، شوراى عالى نيروھاى مسلح به رياست ٢٠١١ اگر در سال

مارشال محمد حسين طنطاوى بود اکنون ژنرال السيسى وزير دفاع در سطح عالی و فراتر از دولت انتقالی چنين نقشى 

  . می کندءرا ايفا

ندترين ارگان در مصر و ژنرال عبدالفتاح السيسی، بازيگر رخدادھای اخير بار ديگر نشان داد که ارتش ھم چنان قدرتم

س جمھور بعد از ئيوقتی ر.  ساعته داد۴٨ارتش به محمد مرسی برای کناره گيری از قدرت، اولتيماتوم . اصلی آن است

 سران ارتش.  نکرد، ارتش او را برکنار کرد و در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار دادء ساعت استعفا۴٨

 کشور ۀ سقوط حکومت حسنی مبارک تا انتخابات رياست جمھوری در سال گذشته و در زمانی که ادارۀمصر، در فاصل

  .را برعھده داشت، متھم بودند که ناقض حقوق بشر ھستند

، محمد مرسی را از رياست جمھوری برکنار جوالی سوم - ]سرطان[ تير١٢سرانجام ارتش مصر، شامگاه چھارشنبه 

ای  مسلح مصر، با قرائت بيانيه  عبدالفتاح السيسی، فرمانده کل نيروھای . نون اساسی را به حال تعليق درآوردکرد و قا

 ای مشورتی با  اين بيانيه پس از آن صادر شد که عبدالفتاح السيسی جلسه. تصميم ارتش را به اطالع مردم رساند

که » دتمر«، محمد البرادعی، نمايندگان جنبش حضور شخصيت ھای سياسی از جمله شيخ االزھر، پاپ قبطی ھا

السيسی، . دھی کرد، نمايندگان حزب سلفی نور و شماری ديگر از احزاب تشکيل داداعتراض ھای اخير را سازمان

المسلمين را ھم برای حضور در اين جلسه دعوت کرده  نمايندگان حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان 

گو  و  کرد که ارتش پيش از آن طرحی برای گفتأکيدت خود ۀالسيسی، در بياني. از حضور امتناع کردبود اما اين حزب 

  . رو شد اما با مخالفت رياست جمھوری مواجه شده  ھا روب و آشتی ملی ارائه داده بود که اين طرح با استفبال ھمه گروه

سی مصر، به رياست دولت موقت منصوب شد و س دادگاه عالی قانون اسائيپس از برکناری مرسی، عدلی منصور ر

  .، سوگند ياد کرد٢٠١٣ جوالی ۴ - ١٣٩٢ سرطان ١٣روز پنج شنبه 

 نجات ملی، ۀکی از رھبران جبھياز سوی ديگر، خبرگزاری الشرق االوسط مصر، اعالم کرد که محمد البرادعی، 

س جمھور موقت در ئيند، به عنوان معان رھا و احزاب مخالف مرسی حضور دار اری از گروه يائتالفی که در آن بس

 .اد کردين الملل، سوگند يامور روابط ب

. اعتراضات خود، بار ديگر به خيابان ھای قاھره آمدندۀ ست که ھواداران مرسی در اداماآخرين خبرھا از مصر حاکی 

ھواداران و مخالفان .  نفر کشته شدند۵٠د دست کم ئييک ھفته پيش در جريان اعتراضات آن ھا که به خشونت گرا

  .مرسی ھر دو گروه برآنند تا حضور پررنگ خود را در خيابان ھای قاھره حفظ کنند

  

  اخوان المسلمين
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اخوان .  شدتأسيس ١٩٢٨اخوان المسلمين، مھم ترين گروه مخالف حکومت تا پيش از سرنگونی حسنی مبارک، در سال 

  ارزش« حفظ و گسترش - ١:  با دو ھدف زير تشکيل شد١٣٢٨در سال » انجمن امداد حصافيه« به نام ءالمسلمين، ابتدا

  »مقابله با ھجوم ميسيونرھا «-٢و » ھای اسالمی

 نام داد، تغييراين گروه که بعدھا به اخوان المسلمين .  مصری و متولد قاھره بود جوانی» حسن بنا«سس آن، ؤرھبر و م

  .فر تخمين زده می شدنداعضای آن پيش از تحوالت مصر، بيش از يک ميليون ن

.  که گفته می شد، عضو اين گروه بوده، ترور شد ، نخست وزير مصر محمود النقرشی توسط شخصی١٩۴٨در سال 

  .متعاقب اين حادثه، اخوان المسلمين غيرقانونی اعالم شد

ه آيت هللا قمی و از جمله می نويسد ک»  ھای اسالمی در قرن بيستم جنبش«، در کتابی تحت عنوان »علی رضا ھوسمی«

 از رھبران فدائيان -  ھای گروه با ھم ھمکاری داشته اند و نواب صفوی   از اصول و انديشه حسن بنا در تدوين برخی

.  منصور نخست وزير وقت ايران در تھران، با حسن بنا در مصر ديدار داشته است  پيش از ترور حسنعلی- اسالم 

  . و در مراسم حج مالقاتی داشته است١٩۴٨ کاشانی با حسن بنا در سال ھوسمی، ھم چنين می نويسد که آيت هللا

 اخوان المسلمين بر سر کسب ۀ ھای شناخته شد  از چھره  ھای رھبری انقالب برخی  نظام و تشکيل ارگانتغييرپس از 

ات موجب کم تعداد بيش تری از کرسی ھای قدرت با دولت جديد اختالف نظر پيدا کردند که علنی شدن اين اختالف

  . ھای مردم شد اعتباری اين گروه درميان توده

 ممنوع بود، اما فعاليت ھای تأسيسھای پس از  ھر چند فعاليت سياسی اين حزب در داخل کشور در بيش تر سال 

  . مردم را به آن جذب کندۀی و تبليغی اين گروه توانست توجه بخش عمده ای از تودئاجتماعی، خيريه 

 سياسی مصر ۀ، صحن٢٠١١به رھبری اخوان المسلمين، با آغاز اعتراضات عليه حسنی مبارک در سال اسالم گرايان 

 سياسی اخوان المسلمين به رھبری محمد مرسی توانست ۀرا تحت سيطره خود قرار دادند و حزب آزادی و عدالت، شاخ

  . را در انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری از آن خود کنندءاکثريت آرا

 ٩١اين اميد را ايجاد کرد که بی کاری در ميان جمعيت » ةالھنض« انتخاباتی خود به نام ۀالمسلمين با برنام وان اخ

المللی پول رقم بی کاری که  اما بنا به برآوردھای صندوق بين . ای محسوس کاھش خواھد يافت ميليونی کشور به گونه 

 افزايش يافته ۵/١٣رسيد در نيمه اول سال جاری ميالدی به  ٢٠١٢ درصد در سال ۴/١٢ درصد زمان مبارک به ٩از 

  .است

اما رکود اقتصادی و . يافت  درصد به ميزان قابل توجھی کاھش می ٨بايست از   می ة النھضۀتورم نيز طبق برنام

 ۀ از يارانئیھا عکس کرده و ھم زمان شھروندان مصری به سبب حذف بخش ه کاھش ارزش پول ملی اين روند را ب

  .اند  مايحتاج عمومی خويش شده تأمين بيش تری برای ۀنان و سوخت مجبور به پرداخت ھزين

گروه اخوان المسلمين نتوانسته انتظارات مردم «: گويد  اسالم سياسی، می ۀ چندين کتاب دربارۀ الدين سيد، نويسند حسام

 ھا را از خود  رفتن تندروھا بسياری از مصریطلبانه و چشم فروبستن بر قدرت گ را برآورده کند، و با برخورد قدرت 

  ».تندروھا با استفاده از فضای باز سياسی سوار کار شده اند. رانده است

نسل جوان اعتقادش به «:  گويد او، می» ...اشتباھات ستراتژيک زيادی کرده«سيد، معتقد است که اخوان المسلمين، 

جوانان بايد زمام امور را . مان با شکست و ناکامی عجين شده استنام رھبری ساز. رھبری گروه را از دست داده است

 سوی نابودی پيش می  سرعت به با رھبران فعلی، اين گروه به . به دست گرفته، و روشی ھوشمندانه در پيش بگيرند

  ».رود 

آزادی و عدالت، س حزب ئين سعد الکتاتنی، ريرالشاطر و معاون او و ھم چنين و خيع، رھبر اخوان المسلميمحمد بد

گر افرادی ھستند که دستور بلوکه شدن اموال شان يان، از دين و معاونش عصام العرياسی گروه اخوان المسلميبازوی س
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م، يومی، محمد مھدی عاکف، محمد عزت ابراھيز گزارش داده است که رشاد بيخبرگزاری فرانسه ن. صادر شده است

  .ن فھرست ذکر شده استين ھستند که نام شان در ايبران اخوان المسلمگر رھيمحمد البلتاجی و صفوت حجازی، از د

ه مرسی و ي علئی ھا ھا و گزارش ت ي ای، اعالم کرده بود شکا هيتر دادستانی در اطالع ش ين در حالی است که پيا

 مرسی و رھبران  ھا، ھا و گزارش ت يه، شکاين اطالعي اۀيبرپا. افت کرده استين دريشماری از رھبران اخوان المسلم

ک به قتل تظاھر يب رسانی به منافع ملی کشور، تحري ھای خارجی با ھدف آس ن را به تماس با طرفياخوان المسلم

ت يب رسانی به امنيھای نظامی، آس گاه يار داشتن اسلحه و مواد منفجره، تعرض به پايز، در اختيکنندگان مسالمت آم

  . کنند کشور و اقتصاد آن متھم می

بر .  ھا، با مجازات اعدام يا حبس ابد مواجه خواھند بود ورت محکوم شدن رھبران اخوان المسلمين به اين اتھامدر ص

ليس يا ھر يک از مردم اين کشور و که پئی ھا  تواند در خصوص شکايت اساس قوانين کيفری مصر، دادستان مصر می

  . انجامد قات چند روز و يا چند ماه به طول می اين تحقياند تحقيقات را آغاز کند و احتماالً  ارائه داده

  

  ارتش مصر

موران سياه پوش أھم چنين م. شود زده می   ھزار تخمين ۵٠٠ ھزار تا ٣۴٠پرسنل رسمی نيروھای مسلح مصر، بين 

که تحت امر وزارت کشور ھستند، در خط مقدم برخورد با معترضان به ) امن االمرکزی( امنيت مرکزی ینيرو

اعضای اين . مور کم سواد و کم درآمد تشکيل می شودأ ھزار م٣٣٠نيروی امنيت مرکزی از حدود . ه اندحکومت بود

  .نيرو در سال ھای نخستين حکومت حسنی مبارک به خاطر دست مزد کم شورش کردند و ارتش آن ھا را سرکوب کرد

 مرسى، پنج زمامدار ديگر مصر در  کوتاه محمدۀ تاکنون به جز دور١٩٥٢از شش زمامدار مصر در فاصله سال ھاى 

ژنرال محمد نجيب، ژنرال جمال عبد الناصر، ژنرال محمد انور .  ساله ھمه ژنرال ھاى ارتش بوده اند٦٠دوره اى 

س ئيتنھا وجه تشابه اغلب آن ھا با محمد مرسى ر. سادات، ژنرال محمد حسنى مبارک و ژنرال محمد حسين الطنطاوى

  .است» محمد« آن ھا جمھور غيرنظامى مصر، نام

او، به اقتصاد بازار آزاد معتقد است و .  ترور و کشته شد١٩٨١حسنی مبارک، جانشين انور سادات بود که در سال 

 ۀ اصالحات اقتصادی را می داد، بدون اين که به اين وعده ھای خود عمل کند از اين رو، جامعۀدولت او، ھمواره وعد

  .ن استئيرو است و ميانگين سطح زندگی مردم اين کشور پاه مصر با معضل بی کاری شديد روب

 اين کشور را بازسازی کرد و جزو ئی با اسرائيل، نيروی ھوا١٩۶٧مبارک، پس از شکست مصر در جنگ سال 

 بود که طی آن ارتش مصر و سوريه به مواضع اسرائيل در کانال سوئز و ١٩٧٣طراحان جنگ يوم کيپور در سال 

  .حمله کردندبلندی ھای جوالن 

.  بخش نشان دھدئی، خود را ناجی مردم و رھا٢٠١١ارتش به طور موذيانه و ماھرانه توانسته است بعد از تحوالت 

  :ارتش مصر، ھم چنين در دو سال گذشته نيز در چارچوب اين نقش تاريخى، ھفت اقدام محورى را انجام داده است

 ۀ کفالت ادارۀ برعھده گرفتن وظيف-٢معترضان و مخالفان حکومت؛  بى طرفى اوليه در منازعه بين دولت مبارک و -١

 تالش براى -۴س جمھور؛ ئي رتعيين تشکيل دولت موقت و برگزارى انتخابات و -٣کشور بعد از کناره گيرى مبارک؛ 

س جمھور ئي متمم قانون اساسى پيش از واگذارى قدرت به رۀس جمھور از طريق ارايئيمحدود کردن اختيارات ر

 بى - ۶ فرماندھان ارشد نيروھاى مسلح؛ ۀس جمھور در حوزئي تمکين ظاھرى به عزل و نصب ھاى ر-٥منتخب؛ 

 تقابلى مخالفان و طرفداران مرسى در خيابانھا و پيشى گرفتن سياست صبر و انتظار در برابر ئطرفى مجدد در رويارو

گرا به دولت   دولت اسالم تغييرامنيت ملى مصر و  اعمال قدرت به عنوان نگھبان -٧ھاى سياستمداران با يکديگر و 
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 اين بازى ھا و ترفندھای تاريخى، قدرت و موقعيت خود را ۀنتيجدر . انتقالى براى بازگرداندن ثبات سياسى به کشور

  .حفظ کرده است

 و بين المللی و ت منافع سرمايه داری داخلیيای کنترل کند که در نھا خواھد کشور را به گونه   می ارتش مصر، فعالً 

، حفظ امريکاس ھمه أ برای دول غربی و در رمسألهمھم ترين . دشه دار نشودخی ئمنافع حکومت ھای غربی و منطقه 

آن ھا، غير از منافع مستقيمی که در داخل مصر دارند از سوی . امنيت کانال سوئز و موقعيت حکومت اسرائيل است

 ۀ در مصر به قدرت برسند که خواھان به رسميت شناختن استقالل ھمه جانبیئديگر، به معنی واقعی نمی خواھند نيروھا

  . نيروھای اشغال گر اسرائيلی از سرزمين ھای فلسطينيان شوندۀفلسطين و خروج ھم

 سال اخير، در خدمت ٣٠ اساسی در رابطه با تحوالت کنونی مصر اين است ارتش و آن نيروھای امنيتی که در سؤال

  !باشند؟» دموکراسی«ک بودند امروز چگونه می توانند مدعی حتی از نوع حفظ حاکميت مبار

  

  تداوم بحران اقتصادی مصر

.  ھای آينده نيز کاھش ارزش پول ملی مصر ادامه خواھد يافت براساس پيش بينی ھا و برآورده ھای اقتصادی در ماه

 از ٢٠١۴يگر از ارزش خود را تا سال  درصد د١۴ المللی پول، پوند مصری  چرا که طبق برآوردھای صندوق بين

 از ابتدای سال جاری آغاز دالر درصدی ارزش آن در برابر ١٣تنزل قدرت پول ملی که در کاھش . دست خواھد داد

  .شدن کاالھای وارادتی منجر شده که اين نيز به سھم خود تورم را افزايش داده است  به گران شده است عمالً 

 ۴۵٠٠تعطيل دست کم . اند  عوامل يادشده به سھم خود رکود اقتصادی را تشديد کرده ۀمبنا به گزارش بی بی سی، ھ

ھا و   ھا و درگيری  ثباتی سياسی و بروز مداوم اعتراض بی .  ای از اين واقعيت است کارخانه در دو سال گذشته نشانه

   کند نيز، در دوران اخوان  ھا ايجاد می  را برای توريستئی ھا  از اسالمی شدن حيات اجتماعی که محدوديتئیلفه ھاؤم

  . ضربه زده است، دھد  ای مھم از اقتصاد مصر را تشکيل می المسلمين به توريسم که شاخه

 درصدی در توليد ناخالص ملی کشور داشته ٣/١١ سھمی ٢٠١١ ھای انجمن توريسم مصر، اين شاخه تا سال  بنا به داده

 ميليون ١۵در آخرين سال حکومت مبارک نزديک به . اند ی در آن شاغل بوده  ھزار مصر٨٠٠و بيش از دو ميليون و 

اين رقم در دو سال اخير به شدت در حال نوسان بوده و گاه به يازده ميليون نيز نزديک شده که . توريست به مصر رفتند

 رويکردی که ضريب  خدمات به نازل ترين قيمت در جذب ھمين تعداد توريست نيز نقش مھمی داشته،ۀالبته ارائ

  . شاغالن منجر شده استۀھای گاه گسترد  خود به اخراج ۀسودآوری توريسم را به شدت کاھش داده و به نوب

 المسلمين مديريت اقتصادی دولت بھبود نيافت؛ به ويژه قطع مداوم و   گيری دولت جديد اخوان به اين ترتيب، با شکل

  .دان مديريت دولت مرسی تلقی شدای از فق  برق در روز نشانه ۀچندين ساعت

 درصد در سال جاری افزايش يافت که اين ٧۵ به ٢٠١٢ درصد توليد ناخالص ملی در سال ۶٩قروض دولت نيز از 

 درصدشان زير خط فقر و با ۴٠ در افزايش تورم و کاھش قدرت خريد مردم داشت، مردمی که ئینيز سھم قابل اعتنا

  .دگذرانن  روزگار می دالرروزی دو 

شرط اعطای .  آن منعقد شده ھم چنان پرداخت نشده استۀالمللی پول که قرارداد اولي ی صندوق بين دالر ميليارد ٨/۴وام 

   ھای دولت صرف آن ھا می  ھا برای گازوئيل و ساير مواد سوختی است که يک پنجم ھزينه اين وام کاھش فاحش يارانه

 سال جاری برگزار شود به آرای حزب عدالت سنبلهرلمانی که قرار بود در مرسی، به خاطر آن که در انتخابات پا. شود

  .ضربه نزند از انجام اين شروط سرباز زد)  المسلمين  سياسی اخوانۀشاخ(و آزادی 
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 ھا، افزايش بی کاری، کمبود مواد   آورشدن قيمت از زمان برکناری حسنی مبارک و به ويژه در يک سال اخير سرسام

اين در حالی . اند ھای اصلی وضعيت اقتصادی مصر بوده  شديد ارزش پول ملی و رکود از شاخص سوختی، کاھش 

  . اول وضعيت اقتصادی شان بھبود يابدۀھا از سقوط مبارک اين اميد را داشتند که در وھل است که بسياری از مصری 

  ادامه دارد

 


