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  نصير مھرين

١٨/٠٢/١١  

  

 خود کامگان دزد ساالر فرو می افتند

  

 که در شروع زمستان از قيام مردم تونس برخاست، حلقات به ھم پيوستۀ زنجيری ئیصدا

فرياد ھای نھفته  ومتراکم  اين صدا وصدا ھا، .اداشت، که ھنوز ره می پيمايدرادرمنطقه به تکان و

شـــده  در سينه ھای مردمانی بود، که سالھا شاھد بی عدالتی ، فقر، اِعمال گونه ھای ستم وتبعيض 

  .خودکامگان بودند

، وضعيت اقتصادی ومعيشتی  در حاکميت و وجوه مشابه اجتماعیخصوصيات مشترک سياسی

، اين است که اگرتحليل گرسياسی. ردپذيری وھمزمانی قيام ھا را فراھم آو ثيرازمينۀ ت م،مرد

تصويری از دزد ساالری نظام متکی به دزدی وفساد در تونس ارائه می کرد، نام زين العابد الدين 

وضع در بقيه . فساد دستگاه حسنی مبارک رامجسم می نمود تونسی برای مصری، چھرۀ دزدی و

ر وضعيت يياز آن رو بود که نيازمندان تغ. ی منطقه نيز حالت مشابه را می گرفتکشورھا

  .اجتماعی، اقتصادی وسياسی، خود کامگان سرکوبگر را آماج حمالت قرارداده اند

سزاوار   نتايجی که درشرف شکل گيری اند،؛ دداده و رخ ميدھبدون گمان، آن چه درين جوامع رخ 

ازميان نکات طرف تأمل و بررسی، چند مورد بيشتر به عنوان . ند بودتأمل وبازانديشی بسيارتوان

  :يند آتجربۀ دو کشور تونس ومصر وکشورھای مشابه در نظر می

کسب استقالل، يا ملی سازی سرمايه ھای  نخبگان سياسی  که در مبارزات ضد استعماری، -

 تمام خاک کشور را ملکيت به سوی خود کامگی تا آن جا پيش رفتند که سھم داشتند، بيگانگان،
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ديری از استقالل تونس نگذشته بود که ابو . پنداشتندخويش و مردم راخدمتگاران مطيع ومشکور

  . پرداختئیرقيبۀ مبارز و نامدار، به عنوان مالک تونس ومردم آن کشور به فرمانروا

 . دادندنمونۀ زشت خودکامگی رازيرنام جمھوريت ارائه.  نظام جمھوری رامسخره نمودند-

واگر زين العابد الدين طی توطئۀ .  رئيس جمھور مادام العمر ناميد١٩٧۵ابورقيبه خود را درسال 

فريبنده او رابرکنار نمود، تحقق ھمان آرزوی مادام العمر بودن ابورقيبه رابرای خودش در پيش 

ريضی وکھولت در واپسين سالھا وماه ھا که م. کاری را که درست  حسنی مبارک انجام داد. گرفت

راه و روشی که از سنت . پای فرزند را برای جانشينی در ميان آورد سن به سراغ مبارک آمده بود،

پيشينۀ خانواده ھای سلطنتی مطلقۀ شرقی حکايت داشت، درچھرۀ نظام جمھوری خود کامه ادامه 

نمودند، در ن نمادام العمر اعالآنانی ھم که خود را رئيس جمھور در بقيه کشورھای منطقه،. يافت

امروزصدای نارضايتی بر در و ديوار ساختار ھای نا . به آن مقام تا روز مرگ نشسته اند عمل،

 .تحمل آنھا نيز می کوبد

ايجاد وتقويۀ نھادھای سرکوبگر وشبکه  اين گونه حکومتگری ھمراه شد با زراندوزی، فساد اداری،

  .ھای مخوف پوليسی

 .می بردند  حسرت دسترسی به حد اقل امکانات زندگی به سردرسوی ديگراکثريت عظيم مردم در

نسل درس خوانده وحساسی که شاھد تحوالت جوامع دارای نظام دموکراسی بود ومصايب 

خودکامگی را در کشور خويش به نظاره می نشست، ھرروز بيش ازپيش آمادۀ ابراز نارضايتی می 

کشورھا در سطحی بود که ديگر نظام خود درواقع ازنظراجتماعی وفرھنگی، وضعيت اين  .شد

 . کامه غير قابل تحمل شده بود

  . پاسخی بود به اين نيازھا حق مردم ناراضی،ه قيام ھای ب

ادعای رھبری در يک حرکت . اين قيام ھا جوانب متعدد تحسين وآموزش ھارا با خود حمل کرد

احترام متقابل در ميان اجزای  .جمعی ومتشکل از اجزای مختلف با باورھای مختلف، وجود نداشت

درس جالبی  قيام مردم مصر، .  ھمه خود کامه وشعار برکناری او را نشانه گرفتند.قيام وجود داشت

روحانيتی که درکانون رسمی . ازموقف شرمسارانۀ روحانيت رسمی و دولتی نيزبرجای نھاد

رک بسيار مشھود بود، ی که آبروباختگی حسنی مبائدرروزھا االزھردرکناردولت مصرايستاد،

عملی که درپھلوی سرنگونی مبارک، به بی اعتباری .دردفاع ازاو ونکوھش قيام فتوا صادرکرد

  .االزھربيشتر انجاميد

درسی را در گوش دولتمردان  ی که در منطقه در حال رشد اند،ئقيام مردمان اين دوکشوروقيام ھا

ارزی وسرمايه ھای بيرون کرده از کشورھای آنھا نمی توانند به ذخاير . ويزد آزر اندوزنيز می

ات پيشينۀ سرمايه ھا وقتی می بينند که مردم آن ئيبانکداران با خبر ازتمام جز. شان دسترسی بيابند
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آنچه در  .حساب ھای آنھا را می بندند کشورو جھانيان از سرمايه ھای انتقال داده شده آگاھی دارند،

افزون برآن که از چنين سرنوشتی حاکی   سويس رخ داد،برابر زر اندوزی ھای حسنی مبارک در

ی از اقتدار، جبر وستم را تداعی می ئاست، کارنامه ھای برخی از فرعون ھای مصری يا نماد ھا

آنھا را پيش از مرگ شان  "آرامگاه"رعون ھای مصر اين بود که مردم  يکی  ازآرزو ھای ف. کند

منصلی دوم، فرزند .  محل دفن خود را پيش از مرگ ببينندآرزومند بودند که ساختمان. آباد نمايند

 به پايان رسيده ش"آرامگاه"بدون اينکه کار .  از آنانی بود که چنان خيال را به گور برد١٣رامسس 

با شرمساری  اش، تداوم قدرت درخانواده آرزومند زراندوزی،حسنی مبارک نمادجاه طلبی و . شدبا

  .م شدازتحقق استفاده ھای شوم محرو

برکناری خودکامگان  .  به پيروزی رسيده اندیا مصر، تا اندازه  وقيام ھای مردمان تونس

تصورمی شود ھنگامی . رسيدن به يکی آرزوھا است امابرکناری ھا،. دوکشورتحقق يافته است

 مردم وآيندۀ اين کشورھا زدموکراسی به جای نظام استبدادی بنشيند، افقی اميدوارکننده به پيشوا

ضمانتی برای حفظ دستاوردھا وتحقق آرزوھای مختلف  آن جاگزينی  می تواند. خواھد ايستاد

 که ھنوزدرين کشورھا، نيروھای مخالف دموکراسی، نھاد ئیاما ازآنجا. اجتماعی وسياسی نيزباشد

می شود گفت که  ھای بھره مند ازمفاسد پيشينه؛ و مداخلۀ آسيب زای  خارجی وجود خواھد داشت،

  . دشواری را درپيش رو دارندراه 

امريکا به ويژه برای ارتش آن  دولت مصر ساليانه يک مليارد وسه صدمليون دالرازاياالت متحدۀ

وتالشھای مانع   احتمال پويش مندی ھای آن کمک درارتش .کشورکمک رشوت مآبانه می گرفت

  .توان درنظرگرفتمی  ل با تشبثات مختلف به کارخواھد بست،ئي را که دولت اسرایاشونده 

 درين راستا شايستۀ يادآوری است که شيرازه ھای خودکامگان در منطقه يکی پشت ديگر فرومی 

وسياست غلط يھود ستيزی  لی ھائيپاشد، آيا دورازانتظاراست که سياست غلط وغصبانۀ اسرا

ن منطقه اثرات ر سيمای خود کامه وجنگ ديدۀ آيير وتحولی که درتغييتغ. رديده وپايان بيابديينيزتغ

  .ژرفی به سوی دسترسی به دموکراسی برجای خواھد گذاشت

 

 


