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  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١١ نومبر ٢٨

  

 !خورد  درشوروشعورغوطه میمصر  

  

حضوری که سعی کردند انعکاس چندانی . صر شاھد حضورميليونی مردم مصراستچند روز پيش ميدان تحرير ماز 

. ن مردم مصر نيستأرفتن مبارک پايان کارنبود  و ظھورنظاميان و اسالميستھا ھم خواسته و درش. ه آن ندھندب

يه ای که علنا ارتش را باالی پارلمان بيان. شروع شد" شواری عالی نيروھای مسلح"اعتراض با بيانيه ای از طرف 

  ارتش را از ھرگونه نظارت مصون میۀجدگذارد، بو دھد، دستش را برای تدوين قانون اساسی باز می قرار می

پارد و س دھد، تعريف خطر امنيتی برای کشور را به قضاوت ارتش می ی میئکند، به سران ارتش مصونيت قضا

فراتر از قانون «از سوی ديگر، تصويب سند . کند ر تا اطالع ثانوی اعالم میی کشوئنھايتا ارتش را قدرت اجرا

از جمله . ، که ھدفش محدود کردن اکيد مجلس تدوين قانون اساسی در آينده بود، با مخالفت ھائی روبرو شد»اساسی

در واقع، اين . عی قدرتدر ميان اخوان المسلمين که آن را ابزاری می ديدند، برای دور نگھداشتن آنان از اعمال واق

»  ترکيهۀنمون«در اين جا . متن به ارتش امکان می داد تا ھر تصميم مجلس آينده را رد کرده و حتی آن را منحل کند

اسالميستھا و قدرت غير » مراقب«  سی سال پيش که ارتش ۀلکه نمونبمی کردند و البته نه مدل کنونی، را مطرح 

  .ات ده سال اخير از ارتش ترکيه گرفته شدحقی که با اصالح... نظامی بود 

  :ازانبوھی تحليلھای مثبت و منفی که بگذريم ؛ به نظرمن يکی از جامع ترين نظرات را مھرنوش موسوی بيان کرد 

خفه شده بوديم از بس تصاوير زنان . رود که در مصر يک انقالب جديد شکل بگيرد بر سر آزادی و حقوق زن می"

امروز خبرگزاريھای رسمی دنيا خبر ديگری را مخابره . بخورد ما دادند" انقالب عربی"ان نماد برقع پوش را به عنو

در ميدان تحرير اسالميھا به زنان غير محجبه حمله کرده، آنھا را مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی قرار . کردند
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ورد ضرب و شتم قرار داده، دو ماجده دختر جوان مصری را در ميدان تحرير به شدت م...از جمله عليا . دادند

تا اينجای تصوير . ی و فرانسوی را نيز وسط خيابان لخت کرده و به آنھا تعرض جنسی نمودندئمريکااخبرنگار زن 

دولت غربی نمانده که از . شود در مصر پياده کرد دھد که اسالميھا متوجه شده اند فرمول خمينی را نمی نشان می

قدرت را .  خمينی گير کرده اندۀدول غربی خودشان از دست ارثي. مسلمين به قدرت برسدطريق تبانی با آن اخوان ال

در مصر بايد اسالميھا برای گرفتن قدرت، اول با . شود اول گرفت و بعد روی صورت زنان تيغ کشيد ھم نمی

م منطقه ثابت کرد که يا  انقالب ايران و کالھی که سر مردم گذاشتند به مردۀتجرب. سکوالريسم دست و پنجه نرم کنند

شود که اين چند روزه در قاھره  کنند يا نصيب زن ھمينی می از روز اول اسالميھا را رسوا و از صحنه بيرون می

مرکز . به اعتقاد من در انقالب دوم مردم مصر، جنگ بر سر سکوالريسم يا بربريت اسالمی است. اتفاق افتاده است

 مردم ايران با وسواس و نگرانی و ھشياری تمام اين جدال را دنبال می.  استو محور اين جنگ ھم حق و حقوق زن

  "کنند

 گروه بيشماری از . جرقه خورد ليسو در روز تعطيلی سراسری به مناسبت روز پ٢٠١١ جنوریدرانقالب مصر 

دولت مصر برای جلوگيری از  جنوری ٢۶ در.مردم مصر، اين روز را روز خشم خواندند و به خيابان ھا ريختند

کرد   ھزاران کشته و زخمی فقط شعله را سوزنده ترمی. اينترنت را قطع کردۀگسترش اعتراض ھای مردمی، شبک

خالفان و ھواداران حسنی مبارک، درگيری خشونت بار بين م .ر وميدان تحرير به سرعت جھانی شد مصبروریدرف

جشن پيروزی در ميدان تحرير .  دادءحسنی مبارک استعفا . داديس جمھوری، در ميدان تحرير در قاھره رخئر

معترضان با ھجوم به مراکز امنيتی، به اسناد  .مبارک به کاخ رياست جمھوری در شرم الشيخ رفت. برگزار شد

 کشف .ليس به آتش کشيده شدوچند خودروی پ. اطالعاتی نيروی ھای امنيتی در خصوص شھروندان، دست يافتند

  . درمديای وال استريت سروصدا نکرديتی و اطالعاتی توسط مردم خيلیمراکز امن

مردم مصر به برگزاری ھمه پرسی اکثريت . نی نداردی که پاياشروعی مرحله ا. اما اين فقط يک شروع مبارک بود

گيری در در .ی دادندأحزب دموکراتيک ملی، حزب حاکم وقت، و سازمان اخوان المسلمين به رفراندم ر. ی دادندأر

  جوالیاز اول . تن زخمی شدند٢٣٠ تن کشته و ١٢ قاھره، ۀھای خونين بين مسلمانان و مسيحيان قبطی، در حوم

بسياری از مصری ھا اين دور جديد از اعتراض ھا را . اعتراض ھای گسترده عليه رھبری نظامی از سر گرفته شد

ه، دو پسرش و ديگر مقام ھای عاليرتبه، در قاھره  سال٨٣ حسنی مبارک ۀمحاکم آگست درماه .انقالب دوم ناميدند

يل در قاھره ئان به سفارت اسراليس مصری در مرز با اسراييل، معترضو پ۵در پی کشته شدن مبر ودرسپت .آغاز شد

شش ديپلمات نيز توسط نيروی ھای امنيتی . يلی از سفارت بيرون آورده شدندئاکثر ديپلمات ھای اسرا. له کردندحم

  .ت يافتندمصر، نجا

 تن ٢۴ درگيری ھای خونين بين مسيحيان قبطی و ارتش در مقابل ساختمان تلويزيون دولتی در قاھره، بروماه اکتدر 

  .مسيحيان عليه تخريب يک کليسا در جنوب مصر دست به اعتراض زده بودند.  تن زخمی شدند٢٠٠کشته و 

در اين اعتراض . نظاميان به ميدان تحرير ريخته اند حاکميت ۀ مصری، در اعتراض به اداممبر ميليونھاو در نو 

کنند  ليس را متھم میو معترضان نيروھای پ. تن کشته و صدھا تن زخمی شده اند٣٣ھای خشونت بار تا کنون بيش از 

  . اند  سمی استفاده کرده که عليه تظاھرکنندگان در ميدان تحرير از نوعی گاز

ان آغاز می شود و مصری ھا در يک انتخابات سه مرحله ای اعضای مجلس انتخابات پارلمظاھرا تا دو روز ديگر

 در حال و افسر ارتش ٢٠شورای عالی انتخابات نيروھای مسلح، متشکل از . نمايندگان را انتخاب خواھند کرد

  .حاضر حاکميت مصر را در اختيار دارند
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حسنی مبارک بود و ھم اکنون ازحمايت وزير مصر در دوران   نخست١٩٩٩ تا ١٩٩۶ھای  کمال جنزوری در سال 

ثيری بر آرام کردن موج أانتخاب کمال جنزوری به عنوان رئيس دولت موقت ت.....اسالميستھا برخورداراست 

بسياری از تظاھرکنندگان ميدان تحرير جنزوری را سياستمداری ناکارآمد و از . اعتراضی تا کنون نداشته است

جنگ . خواست مرحله ای مردم مصر خارج کردن نظاميان از صحنه سياست است . دکنن بقايای رژيم مبارک تلقی می

  !تواند يک مرحله سخترباشد  واقعی مردم مصر با اسالميستھا و اخوان المسلين ھم می

، ازھمان ند قدم تاريخی جلوتراستچ مصرۀاز نظرشعورسياسی جامع....  و نه سوريهامصرنه تونس است و نه ليبي 

ن کانال سوئزاين مشخص بود وطبعا سقف خواسته ھای امروزش ھم بيش از نظامی ھا و اسالميستھای زمان ملی شد

  ....غارنشين است وکارشان ھم سختر 

   ....دست مريزاد 

  ٢٠١١مبرنو.٢۶

  ١٣٩٠.]قوس[آذر.٠۵

   

  

  

   

   

    
  


