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  سيامک ستوده

 ٢٠١٣ اگست ٠٢

   انقالب مصرۀيادداشت ھای نچندان پراکنده در بار
  قسمت سوم

  

با قيام خونين ايرانيان عليه جمھوری  برگشت سير صعودی جنبش اسالمی، در ايران و ۀکه انتظار می رفت نقط با آن

فال مردم مصر ه اين افتخار تاريخی بۀ اسالمی رقم بخورد، ولی جريان غير قابل پيش بينی وقايع باعث شد که قرع

، یئمصريان اولين ملتی بودند که در تاريخ مدرن، يک دولت مذھبی را، آنھم از طريق عظيم ترين تظاھرات توده . فتدبي

ه س آن قرار می گرفت و بأی در ممالک اسالمی در رئاز آن پس جنبش اسالمی که در ھر بر آمد توده . دبه زير کشيدن

 پر سوی قدرت دولتی می گشود، شروع به نزول از قدرت و از دست دادن موقعيت قبالً ه ول انگيزی راھش را بھطور 

  .   رونق خود در اينجا و آنجا کرد

 اردوغان، نخست وزير اسالمی، به منظور گسترش قوانين شريعه ۀ برنامه ريزی شددر ترکيه سال ھا تالش زيرکانه و

ی در ئ دولت ترکيه به يک دولت اسالمی، با سد مقاومت مردم که مانند مصر اولين عرض اندام توده ۀ  خزندۀو استحال

 ١٣در (گر، فقط در ازمير جز شھرھای ديه ب. رو شده ترکيه را عليه قدرت طلبی اسالمی به نمايش می گذاردند، روب

  .تجمع کردند" ترکيه سکوالر می ماند" "نه به شريعت"بيش از يک مليون نفر با شعار ) می

که نمی خواھند به سرنوشت سياه ايران اسالمی مبتال  کيد مکرر توده ھای معترض بر اينأدر ھر دوی اين کشورھا ت

کيد نشان می داد که جنبش أاين ت. نھا از سر خشم، می دادشوند، خبر  از جنبشی ضد مذھبی با چشمان باز، و نه ت

روشنگری مذھبی، ھر چند نتوانست در خود ايران به عمل انقالبی عليه دولت مذھبی منجر شود، ولی با در اختيار 

 سياه خود، زيستن تحت يک حکومت مذھبی، توانست در فراھم آوردن اين امکان برای ديگران کمک ۀگذاردن تجرب

  .   نمايد

انحصاری قدرت، زير فشار ۀ  تالشش برای قبضۀ با ھمةاز جمله در تونس نيز دولت وابسته به حزب اسالمی النھض

که مانند ھمتای مصری اش ناچار به از دست دادن تمامی قدرت نشود، مجبور به عقب  جنبش ضد اسالمی، و برای آن

 حتی اين روزھا مردم تونس به اين ھم بسنده نکرده، با فرياد نشينی و تن دادن به ائتالف با نيروھای غير اسالمی شد و

  . را دارند  مرسی، قصد به زير کشيدن کامل آنۀاستعفای دولت در خيابان ھا، ھمچون نمون

 جوالی ھزاران تن عليه اخوان المسلمين و اسالم گرايان به اتھام دست داشتن در قتل المسماری ٢٧در بنغازی نيز در 

  .ات زده و دفاتر اخوان المسلمين را مورد حمله قرار می دھنددست به تظاھر
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تا اينجای کار، اگر بخواھيم بر روی يکی از دست آوردھای مسلم انقالبات بھار عربی دست بگذاريم، بايد از پااليش قدم 

ايه برای خاموش  اولين آلترناتيو سرمۀبه قدم اين انقالبات از آلودگی اسالمی شان، و در ضمن، دست رد زدن به سين

  . کردن انقالب نام ببريم

بنابراين، دولت اسالمی در مصر، نه تنھا اولين آلترناتيو سرمايه، پس از به زير کشيده شدن مبارک، بلکه ھمچنين اولين 

ھمان دليلی که بر سر ه ارتش، اين دست غيبی سرمايه، مرسی را ب.  انقالب بودۀقربانی آن در برابر طوفان پيش روند

اين انفصال قدرت، برای انقالب و  نظام سرمايه، ھر دو، ضروری و از اينرو . قدرت نشاند از قدرت نيز منفصل کرد

مرسی ھمان طور که با اکثريت آرای مردم و توافق ضمنی ارتش بر سرير قدرت نشست، . مطابق خواست ھر دو  بود

  . ای مردم و خواست اجباری ارتش بود که از مسند قدرت به زير کشيده شدھمان گونه ھم به فرمان اکثريت توده ھ

وحدت شکننده ای را ميان اين دو،  تشکيل می داده که ھر چند ۀ رائی مردم و ارتش، تا کنون، پوست ھم يعنیاين بخش

رشی را می ارتش تاکنون با ھنرنمائی سعی در حفظ آن داشته است، ولی در عمل و در دل خود تضاد رو به گست

 اين پوسته، و عمل انقالبی پرورانده که قدم به قدم راه را برای قرار گرفتن نھائی مردم در برابر ارتش، دريده شدن

  .  عليه تماميت رژيم ھموار می نموده استمردم 

سرکوب  بورژوازی مصر برای ۀھمين دليل قادرترين برگ برنده اخوان المسلمين با اعتبارترين، پر نفوذترين، و ب

اما درست به ھمين . دست بازيگران آن بازی شده  ايران با موفقيت کامل ب۵٧ھمان برگی که در انقالب . انقالب بود

دست داد، باعث ه عنوان يک حکومت سياه مذھبی، به خاطر که در آنجا موفق شد، با نمونه ای که از خود به جھان، ب

بنابراين، کنار رفتن آن نه تنھا بنا به تشخيص . و کنار زدن آن شدھوشياری مردم مصر در برابر دولت اسالمی مرسی 

  .  ارتش، يعنی توافق ضمنی ھر دو بودۀ مردم، بلکه ھمچنين بنا به صالحديد ھوشياران

ی ھم رخ داده باشد، اين کودتا، نه آنطور که به نظر ئدست ارتش در مصر کودتاه واقعيت اينست که اگر در سه جوالی ب

ھم آمدن مرسی بر سر قدرت و ھم کنار رفتن او، ھر دو، . يه دولت مرسی، بلکه عليه انقالب مصر بودمی آيد، عل

 به ميدان آمدن ۀولی در واقع، چه روی کار آمدن و چه کنار گذاشته شدن وی نتيج. دست ارتش انجام گرفته ، بظاھراً 

  . مردم و حرکت انقالب و در عين حال برای جلوگيری از انقالب بود

اين . تناقض بين قدرت تصميم گيری و قدرت اجرائی. ضی در دل خود انقالب مصر بوده و ھستقاين تناقض، تنا

 گذارده می ءدست دشمنان آن به مورد اجراه  انقالب کننده، بلکه بۀدست خود توده تناقض که فرامين انقالب مصر نه ب

.  خود، شوراھا، را به چنگ نياورده و محروم از آنستکه دمکراسی مستقيم در مصر ھنوز ارگان اجرائی شوند، و اين

که خود مردم  توده ھا در خيابان ھا تصميم به سرنگونی مبارک و مرسی می گيرند و ارتش پيش دستی نموده، قبل از آن

  . جای سرنگونی، آن دو را برکنار می کنده اقدام به عملی نمودن آن بکنند، ب

  آشيل انقالب مصر تاکنون بوده است، و تا زمانیۀصميم گيرنده، نقص عمده و پاشنعامل اجرائی از عامل تاين جدائی 

که با برپائی شوراھای انقالبی، تنھا نھادی که در آن خود توده ھا مجری تصميمات خود می باشند، رفع نگردد، انقالب 

  .  رغم پيشروی ھای تحسين برانگيزش، از لحاظ مضمون، ھمچنان در جا خواھد زد مصر علی
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