عد از سی سال حکومت ،حسنی مبارک توسط جنبشی مردمی در کمتر از سه ھفته
ساقط گردﯾد .جنبش مردمی مصر چگونه آغاز شد؟
در طی سال ھای اخير زمينه ھای ﯾک خيزش اجتماعی در زﯾر پوست جامعه مصر در حال شکل
گيری بود و حسی عمومی در ميان مردم شکل گرفته بود که شراﯾط به ھمين صورت قابل ادامه
نخواھد بود .فيلم ھا ،رمان ھا و آھنگ ھاﯾی با تم انقالبی توليد شده و اﯾده تغيير ھمه جا در
تخيل مردم قابل مشاھده بود .دو تغيير مھم زمينه ساز اﯾن گردﯾده بودند که مصری ھای غير
سياسی احساس کردند که دﯾگر قادر به ادامه زندگی روزمره خود نيستند .اولين تغيير اضمحالل
روزافزون قرارداد اجتماعی حاکم بر رابطه دولت-جامعه از زمان کودتای جمال عبد الناصر در دھه
پنجاه بود .اﯾن قرارداد شامل ﯾک مبادله نانوشته بود :حکومت در برابر مطيع بودن شھروندان به
آنان تحصيالت راﯾگان ،خدمات درمانی ،خانه ھای ارزان ارائه ميداد .شما می توانستيد اﯾن مزاﯾا
)ﯾا حداقل اميد اﯾن مزاﯾا( را داشته باشيد تا زمانی که سياست ھای داخلی ﯾا خارجی را مورد
نقد قرار نداده و به قدرت سياسی حاکم اعتراض نکنيد .به عبارت دﯾگر مردم درﯾافته بودند که
آزادی ھای سياسی خود را با ﯾک سيستم تامين اجتماعی مبادله می کنند .از دھه ھشتاد به
بعد اﯾن قرارداد اجتماعی رو به فرسودگی رفت اما اضمحالل کامل آن در ھزاره جدﯾد اتفاق افتاد.
در اﯾن سال ھا حکومت تصور نمود که ھرگونه مقاومت سازماندھی شده مردمی را از بين برده
است و دﯾگر نيازی به ارائه رشوه خدمات اجتماعی در برابر ھمراھی سياسی به مردم ندارد.
حکومت که توده ھا را کامال خنثی ،اتميزه شده و فاقد روحيه مقاومت ﯾافته بود به اﯾن باور رسيد
که اکنون زمان چپاول ثروت ھای ملی در مقياسی بزرگ فرا رسيده است .در حزب دمکراتيک
ملی حاکم )ان دی پی( گروھی که به دور پسر رئيس جمھور جمال مبارک جمع شده بودند به
طور روز افزونی در بخش جدﯾدی از حزب که کميته سياسی نام داشت قدرت می گرفتند .کميته
سياسی از ﯾک سو شامل سرماﯾه داران دولتی فاسد با کنترل انحصاری بر بخش ھای سود ده
اقتصاد و از سوی دﯾگر شامل روشنفکران نئو-ليبرال )بيشتر اقتصاددان( مرتبط با نھادھای مالی
جھانی ميشد .در سال  2004در کابينه تاجر معروف احمد نظيف برای اولين بار اﯾن گروه کنترل
دولت را به دست گرفت .سرماﯾه داران انحصارگرا پست ھای کابينه را با توجه به زمينه فعاليت
اقتصادی شان ﯾکی پس از دﯾگری تصاحب کردند .به عنوان مثال محمد منصور ،ﯾکی از بزرگترﯾن
دالالن اتوموبيل در مصر ،به عنوان وزﯾر ترابری انتخاب گردﯾد .زھير جرانه غول صنعت تورﯾسم
پست وزارت جھانگردی را به عھده گرفت .در کنار سرماﯾه داران نقش روشنفکران نئوليبرال ھم
شاﯾان توجه بود .وزﯾر سرماﯾه گذاری محمود محی الدﯾن در سال  2010عھده دار پست مدﯾرﯾت
بانک جھانی گردﯾد .ﯾوسف پطرس غالی وزﯾر تجارت ﯾکی از مدﯾران اجراﯾی صندوق بين المللی
پول )آی ام اف( بود و بعدھا با رﯾاست کميته جھانی پولی و مالی ،بخش اصلی برنامه رﯾزی آی
ام اف ،به رابطه خود با اﯾن نھاد ادامه داد .نتيجه مخلوطی بود از غارت سرماﯾه ھای ملی توسط
سرماﯾه داران داخلی و اعمال سياست ھای خشن نئوليبرالی بر مردم .در نتيجه پروسه ھای
بودجه بندی تغيير تحول ﯾافته ،خدمات خصوصی شده و ﯾک سياست پولی جدﯾد پياده سازی
گردﯾد .در سال  2005ماليات بنگاه ھای مالی نصف گردﯾد و از چھل درصد به بيست درصد درآمد
کاھش ﯾافت ھر چند که اﯾن ماليات نيز به طور معمول پرداخت نمی گردﯾد .در برابر مالياتی که
مردم مجبور به پرداخت آن بودند افزاﯾش ﯾافت که اﯾن شامل طرح منفور افزاﯾش ماليات مسکن نيز
می شد .در سال  2010بسياری از مصرﯾان که داراﯾی ای جز سقف باالی سرشان نداشتند و با
حقوق بازنشستگی کمتر از  50دالر در ماه زندگی می کردند ناگھان با اﯾن افزاﯾش شدﯾد ماليات
مسکن مواجه شدند .نتيجه سيلی بود از اعتراضات و درخواست ھا از رئيس جمھور برای مداخله
به گونه ای که حسنی مبارک دو ماه پيش از اجراﯾی شدن قانون آن را معلق نمود .با وجود اﯾن در
سال  2010اﯾن باور ھمه گير شده بود که حسنی مبارک در انتخابات بعدی رﯾاست جمھوری در
سپتامبر آن سال شرکت نخواھد کرد و رﯾاست جمھوری به فرزند او جمال مبارک خواھد رسيد.
تصور رﯾاست جمھوری جمال و اعمال قدرت دوستانش بسياری از مصرﯾان را ترسانده بود .چه
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اتفاقی ممکن بود رخ دھد اگر دﯾگر امکان دادخواھی بر عليه جمال مبارک و سياست ھاﯾی که او
نماﯾنده شان بود وجود نداشته باشد؟
به موازات اﯾن تغييرات اجتماعی و مرتبط با آنھا ،فرم ھای سرکوب سياسی نيز در مصر
دستخوش تغيير گردﯾد .در گذشته در دھه ھای پنجاه و شصت شما می دانستيد که ھدف
بازداشت و شکنجه قرار خواھيد گرفت اگر در ﯾک تشکل سازماندھی شده سياسی فعال بودﯾد.
سرکوب داخلی بر عھده ارتش قرار داشت که اگرچه بسيار خشن اما در عين حال ھدفمند بود.
در دھه ھفتاد و اواﯾل دھه ھشتاد اﯾن وظيفه از ارتش به پليس منتقل گردﯾد .در اﯾن شراﯾط
سرکوب کمتر ھدفمند اما ھمچنان از طرﯾق نھادھای قانونی با حد و مرز مشخص صورت می
گرفت .در اﯾن سال ھا سرکوب توسط افسران پليس ،افرادی با اسم ،درجه و صورت که تا حدی
در برابر اقدامات خود مسئول بودند صورت می گرفت .ھمچنين در اﯾن سال ھا شما برای اﯾنکه
ھدف سرکوب قرار بگيرﯾد می باﯾست فعاليت سياسی نه لزوما سازماندھی شده اما به نحوی از
خطوط قرمز حاکميت عبور کند می داشتيد .در دھه نود اما حکومت به قدری از خود مطمئن شده
بود که با انتقادات در رسانه ھا ،مطبوعات و اﯾنترنت به عنوان اتفاقاتی بی خطر برخورد می کرد.
اﯾن سياستی بود که توسط پليس نيز ادامه ﯾافت و سرکوب روزمره شھروندان کم اھميت تر از آن
تلقی شد که توسط افسران ﯾونيفورم پوش اجرا گردد .چرا باﯾد افسران پليس وقت و انرژی شان
را برای ترساندن گروھی دانشجو ،سرکوب گھگاھی فعاالن پرشور کارگری ﯾا اذﯾت و آزاد زنان
فعال حقوق بشر و جمع آوری آنان از خيابان صرف کنند؟ به ھمين دليل در اﯾن سال ھا بيشتر و
بيشتر از نيروھای لباس شخصی برای سرکوب روزمره مردم استفاده ميشد .متعاقت اﯾن تحوالت
انور سادات در دھه ھفتاد در حجم پاﯾين شروع به استفاده از اوباش برای سرکوب روزمره مردم
نمود .برای اﯾنکه پليس مستقيما درگير نشود ،وظيفه سرکوب به ”تجمعات مردمی“ در حماﯾت از
رژﯾم محول گردﯾده بود .مبارک در دھه ھشتاد از اﯾن نيروھا در انتخابات پارلمانی سود می برد .از
دھه نود اما استفاده از اﯾن اوباش اجيرشده فصلی بسيار معمول گردﯾده و سرکوب در نتيجه آن
کمتر ھدفمند و بيشتر تصادفی شده بود .در اﯾن سال ھا شھرواندان از جانب اوباش لباس
شخصی حکومتی مورد آزار و اذﯾت قرار می گرفتند اما نه به دالﯾل سياسی بلکه بيشتر به دالﯾل
شخصی ﯾا دزدی اموالشان .در واقع تجميع دراماتيک غارت اقتصادی و سرکوب بی ھدف گسترده
بود که آتش خيزش اخير در مصر را شعله ور نمود.
خالد سعيد جوان تحصيل کرده ای در دھه بيست زندگی خود از خانواده ای در اسکندرﯾه بود .در
تابستان  2010او درگيری لفظی با تعدادی از اوباش لباس شخصی حکومتی پيدا کرد و آنھا خيلی
ساده صورت او را در پياده رو متالشی نمودند .بعدھا حکومت ادعا کرد که او مظنون به حمل مواد
مخدر بوده و قبل از اﯾنکه ماموران او را مورد تفتيش بدنی قرار دھند خودکشی کرده است .در پی
اﯾن واقعه عکس ھای خالد سعيد خيلی زود در سرتاسر اﯾنترنت پخش گردﯾد .در دوبی ﯾکی از
مدﯾران اجراﯾی گوگل به نام وائل غنيم گروھی را در فيس بوک به نام ”ما ھمه خالد سعيد
ھستيم“ اﯾجاد کرد و درخواست نمود که ھر کسی که چنين وحشی گری ای را تجربه نموده
است به آن ملحق شود .در طی چند ماه بيش از صدھزار نفر به اﯾن گروه ملحق شده بودند و اﯾن
حادثه ای بود که جنبش را آغاز نمود .در پس اﯾن حادثه اما زوال وضعيت معيشتی مردم از ﯾک
سو و سرکوب غير ھدفمند گسترده اجتماعی از سوی دﯾگر بود که زندگی مصرﯾانی که آشناﯾی
ای با سياست نداشتند را بيش از پيش غير قابل تحمل نمود.
خالد سعيد در تابستان  2010کشته شد .اتفاق افتادن خيزش مردمی شش ماه بعد
اﯾن حادثه را چگونه توضيح می دھيد؟
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 25ژانوﯾه در مصر تعطيل عمومی است برای گراميداشت ﯾاد مقاومت دليرانه افسران پليس در
 1952در اسماعيليه ،شھری در نزدﯾکی کانال سوئز ،بر عليه نيروھای انگليسی ای که از آنان
خواستند اسلحه ھای خود را تحوﯾل دھند .در نتيجه مقاومت افسران بيش از چھل نفر آنان
کشته و ده ھا نفر مجروح شدند و از آن پس اﯾن روز در مصر روز پليس نام گرفت .برای نشان
دادن تفاوت ميان پليس در آن زمان و امروز گروه ”ما ھمه خالد سعيد ھستيم“ فراخوانی برای
تظاھرات در نزدﯾکی مراکز امنيتی رژﯾم در در مرکز شھر قاھره در ميدان التحرﯾر داد .آنھا اميد به
حضور پنج تا ھفت ھزار نفر در تظاھرات را داشتند ،رقمی که در آن روزھا خوش خياالنه به نظرم
می رسيد .تحت سلطه حسنی مبارک حتی بزرگ ترﯾن تظاھرات ھيچگاه از چند صد نفر تجاوز
نکرده بود .اما تحت تاثير سقوط دﯾکتاتوری در تونس در  14ژانوﯾه و حماﯾت گروه ھای دﯾگر مخالف
اﯾنترنتی نزدﯾک به بيست ھزار نفر برای تظاھرات در مرکز قاھره جمع شدند .در روزھای بعد نه
تنھا که تظاھرات ادامه ﯾافت بلکه گروه ھای مختلف اپوزﯾسيون برای برگزاری تظاھراتی بزرگ تر
به حرکت پيوستند .در اﯾن مرحله بود که پليس از ماشين ھای آب پاش و گاز اشک آور برای
متفرق کردن معترضان استفاده نمود .اما خشونت پليس به جای سرکوب اعتراضات آنھا را شعله
ور تر ساخته و زمينه اعتراضی بزرگ تر بعد از نماز جمعه روز  28ژانوﯾه که روز خشم نام گرفت را
فراھم ساخت .مردمی که از نقاط مختلف حرکت کرده و در مسير خود به سمت ميدان التحرﯾر
انرژی بيشتری ﯾافته بودند و بالغ بر ھشتاد ھزار نفر می شدند ،اکنون آماده مقابله با پليس
بودند .پليس که در برابر تعداد و سماجت تظاھر کنندگان غافلگير گشته بود عقب نشينی کرد.
پليس ناگھان با واقعيت روبرو شده بود و در نتيجه تحوالتی که پيشتر شرح اش رفت نه از
تجھيزات و نه از آموزش کافی برای مقابله با چنين حرکت عظيمی برخوردار بود .اﯾن امر در نبرد
قھرمانانه پل قصر النيل که ميدان تحرﯾر را به بخش غربی شھر که بخش اعظم تظاھر کنندگان از
آن می آمدند متصل می کند قابل مشاھده بود .شما باﯾد وﯾدﯾوھای اﯾن درگيری را مرور کنيد که
درﯾابيد ماشين سرکوب تا چه اندازه نشان داد که ناتوان و سازمان نيافته است .پليس به گونه ای
ناشيانه با تعدادی خودرو زرھی روی پل مانور داده ،به صورت زﯾگزاگی با ھدف زﯾر کردن مردم به
ميان جمعيت رفته و سپس عقب نشينی می کند در حالی که جمعيت را با ماشين ھای آب
پاش و گلوله ھدف قرار می دھد که اﯾن نتيجه ای جز خشمگين تر کردن مردم ندارد .بعد از چند
ساعت تعقيب و گرﯾز خودروھای زرھی توسط تظاھر کنندگان واژگون شده ،پليس عقب نشينی
کرده و نه تنھا پل قصرالنيل بلکه تمام بخش مرکزی شھر را ترک می کند در حالی که
تظاھرکنندگان مراکز حزب حاکم را به آتش کشيده و ميدان تحرﯾر را تصرف می کنند .در پس اﯾن
اتفاقات بود که وزﯾر کشور به مبارک گفت که شراﯾط از کنترل خارج شده و ارتش باﯾد مداخله کند.
نيروھای ارتش نقاط کليدی شھر و ساختمان ھای دولتی را محاصره کردند و حکومت نظامی
اعالم شد و از صبح روز بعد ارتش در خيابان ھای شھر قدرت نماﯾی می کرد.
چه نيروھاﯾی در پس تظاھرات  28ژانوﯾه بودند و تا چه اندازه در ميان آنھا سازماندھی
و ھداﯾت وجود داشت؟
ما می توانيم از شش گروه اصلی نام ببرﯾم که دو گروه از آنھا بر اساس شبکه فيس بوک اﯾجاد
شده بودند .اولين گروه ،گروه ”ما ھمه خالد سعيد ھستيم“ بود که به آن اشاره نمودم .گروه دوم
گروه جنبش جوانان ششم آورﯾل بود که حول اﯾده اعتصاب عمومی در  6آورﯾل  2008تشکيل
گردﯾده بود .در آن سال تنھا کارگران ﯾک شھر کوچک صنعتی در دلتا به فراخوان اعتصاب پيوست و
در آن کارگران به شکلی بی رحمانه سرکوب شدند و گروھی از آنان گلوله خورده و کشته شدند.
در سال متعاقب اﯾن حادثه برگزارکنندگان اعتصاب گروھی در فيس بوک به نام جوانان ششم
آورﯾل اﯾجاد نمودند و از مردم خواستند که در سالگرد اعتصاب در خانه مانده و از حضور در خيابان
خودداری کنند .پليس اما وارد عمل شده و اطمينان حاصل نمود که در آن روز اتفاقی نخواھد
افتاد ،اما تا سال  2010بيش از  70000ھزار نفر به گروه فيس بوکی جنبش جوانان ششم آورﯾل
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پيوسته بودند .اﯾن گروه ھمچنين با گذشت زمان باتجربه تر شده و با تلفيق دغدغه ھای کارگری
و ليبرال وزن سياسی بيشتری در مقاﯾسه با گروه ”ما ھمه خالد سعيد“ ھستيم پيدا کرده بود.
اگر چه تظاھرات مردمی با استراتژی آنھا ،اعتصاب از طرﯾق عدم حضور در خيابان ،در تضاد بود آنھا
تصميم به ملحق شدن به گروه ”ما ھمه خالد سعيد ھستيم“ در تظاھرات ژانوﯾه گرفتند .سومين
گروه جوانان اخوان المسلمين بودند که حدود سه سال قبل به وجود آمد .در درون اخوان
المسلمين اصالح طلبان مدت ھا بود که به دنبال تغيير موضع و استراتژی سنتی سازمان بودند.
ھدف اصالح طلبان تشکيل ﯾک حزب رسمی با تشکيالت و رھبران خودش با ارتباطی نه چندان
قوی با فرھنگ عمومی اخوان المسلمين بود .کمپين آنھا با اطالع از اﯾنکه  88صندلی ای که در
انتخابات مجلس  2005به دست آوردند در واقع نقشه امنيتی حکومت برای منصرف کردن اﯾاالت
متحده آمرﯾکا از آوردن فشار بيشتر بر مبارک برای دمکراتيزه کردن حکومت بود ،انرژی بيشتری
ﯾافت .در واقع رھبران اصالح طلب اخوان المسلمين با اشتياق پذﯾرفتند که در بازی سياسی
حکومت نقش شرم آور مترسک برای ترساندن آمرﯾکا را بازی کنند .در سال  2010اصالح طلبان
اخوان المسلمين ضربه سھمگينی را متحمل شدند ھنگامی که چھره ھای قدﯾمی و محافظه
کار به عضوﯾت شورای رھبری انتخاب و فراخوان گروه ھای سکوالر مخالف برای باﯾکوت انتخابات
ناسالم پيش رو را نادﯾده گرفتند .اﯾن ضربه ھنگامی دردناک تر شد که ھمدستی اخوان المسلين
پاداشی برای آنھا از سوی حکومت در بر نداشت و منجر به کسب حتی ﯾک صندلی در پارلمان
برای آنھا نشد .از اﯾنجا بود که جوانان اخوان المسلمين آشکارا شورای رھبری را به چالش کشيد
و درخواست استعفای آنان را مطرح کرد .زمانی که فراخوان تظاھرات  25ژانوﯾه مطرح شد جوانان
اخوان المسلمين تصميم به ملحق شدن به تظاھرات کنندگان گرفت.
چھارمين گروه شامل گروه ھاﯾی می شد که می توان آنھا را چپ نو خواند .اﯾن گروه ھا شامل
فعاالن جوان ﯾا ميان سال چپگرا می شدند که رابطه آنان با رھبران جنبش کمونيستی مصر بی
شباھت به رابطه جوانان اخوان المسلمين با شورای رھبری آن نبود .کمونيست ھای قدﯾمی ای
که بازمانده از احزاب کمونيستی ميانه قرن بيستم بودند و مدت ھا قبل از مبارزه با رژﯾم دست
شسته بودند .بھانه آنھا اﯾن بود که اسالم سياسی خطر اصلی اﯾست که جامعه مصر را تھدﯾد
می کند و تعھد به سکوالرﯾسم در برابر اسالم گراﯾی آنھا را به ليبرال ھای درون حکومت متصل
می سازد .به ھمين دليل آنھا پذﯾرفته بودند که مطابق سياست ھای رژﯾم فعاليت کنند.
سياست ھاﯾی که به آنھا اجازه نوشتن و تدرﯾس ميداد اما در برابر آنھا را از ساختن ھرگونه
پاﯾگاھی در ميان طبقه کارگر منع می نمود .برای چپ گراھای جوان اما خطری بزرگتر از اسالم
گراﯾی مصر را تھدﯾد می نمود و آن استثمار روز افزون اقتصادی از طرﯾق اعمال سياست ھای
ت مبارزه ،سازماندھی مقاومت در کارخانه ھا و صناﯾع بود .به
نئوليبرالی بود .از نگاه آنان اولوﯾ ِ
ھمين دليل برای تقرﯾبا پنج سال آنھا برای سازماندھی نيروھای فعال چپگرای مصری تالش
فراوانی نمودند که از جمله اﯾن تالش ھا می توان به انتشار نشرﯾه البوصلة اشاره کرد.
گروه پنجم حول محمد البرادعی رئيس سابق آژانس بين المللی اتمی که سال قبل به مصر
بازگشت و وعده شرکت در انتخابات رﯾاست جمھوری در صورت تغيير قانون اساسی برای
برگزاری انتخابات آزاد را داد ،شکل گرفت .بر اساس شاﯾعات البرادعی روابطه چندان حسنه ای با
حسنی مبارک نداشت به اﯾن دليل که زمانی که او نماﯾنده رسمی مصر برای تصدی پست
رﯾاست آژانس اتمی بود در لحظه آخر مبارک نامزد دﯾگری را برای اﯾن پست معرفی نموده بود .با
وجود اﯾن البرادعی با سود جستن از رای کشورھای آفرﯾقاﯾی به سمت رﯾاست آژانس انتخاب
شد و از آن پس فاصله خود را با رژﯾم مصر حفظ کرد و مبارک نيز مجبور بود با او به خاطر موقعيت
بين المللی اش با احترام برخورد کند .بعد از پاﯾان رﯾاست بر آژانس اتمی ھنگام بازگشت به مصر
البرادعی بخشی از جوانان را حول اﯾده اصالحات بدون تعرﯾف و مرز مشخصی به سوی خود جذب
کرد و گروھی به نام جمعيت ملی برای تغيير را بنيان نھاد .جمعيت ملی برای تغيير از اشخاصی
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با گراﯾشات مختلف از ليبرال ھا گرفته تا اسالم گراﯾان معتدل و گروھی از چپ گراﯾان تشکيل
ميشد .اما البرادعی ترجيح می داد که بيشتر وقت خود را در اروپا بگذراند و بيشتر رھبر معنوی
گروه باشد تا رھبر تاثيرگذار مسقيم .نتيجه گروھی از جوانان خشمگين بود که به حال خود
واگذاشته شده بودند و در نتيجه طوفانی که در ژانوﯾه  2011به راه افتاد ﯾکی دﯾگر از بازﯾگران
اصلی خود را ﯾافته بود.
در نھاﯾت ششمين گروه شامل مجموعه پراکنده ای از فعالين حقوق بشر ميشد که برای
سازمان ھای حقوق بشر مصری ،عفو بين الملل ،دﯾدبان حقوق بشر ﯾا دﯾگر گروه ھای بين
المللی حقوق بشر فعاليت می کردند .اﯾنھا مجموعه ای از جوانان بودند که متحد شده بودند تنھا
به اﯾن دليل که ھيچ سازمان سياسی ای را که قادر بسيج آنھا برای مبارزه مستقيم تر با رژﯾم
باشد پيدا نکرده بودند .وجه مشترک ھر شش گروه اﯾن بود که فاقد توھم نسبت به آلترناتيوھای
سنتی دﯾکتاتوری بودند و ھمچنين از تکنولوژی ھای ارتباطی مدرن به طور گسترده ای استفاده
می کردند .در شھرھای بزرگ کافه ھای اﯾنترنتی در ھر گوشه ای پيدا ميشود و حتی اقشار
فقير جامعه به تلفن ھمراه دسترسی دارند .اﯾن ابزار ارتباطی به طور مشخص به فرھنگ جوانان
تعلق دارند اما به طور گسترده ای در ميان طبقات مختلف استفاده می شوند .اما ذکر اﯾن نکته
قابل توجه است که شبکه ھای اجتماعی تنھا در مرحله اول خيزش نقش آفرﯾنی نمودند و
ھنگامی که گلوله برفی خيزش شروع به غلطيدن نمود نقش ابزار سنتی ارتباطات ھمانند
تلوﯾزﯾون و رادﯾو پر رنگ تر گردﯾد.
از تظاھرات  28ژانوﯾه به بعد ميدان تحرﯾر پيوسته در اشغال معترضان بود .در اول
فورﯾه در تظاھراتی بزرگتر معترضين خواستار رفتن مبارک شدند .روز بعد گردن کلفت
ھای پليس نتوانستند مانع تحصنی که در ميدان شکل گرفته بود شوند .متعاقب آن
تجمعی به مراتب بزرگتر در  4فورﯾه شکل گرفت 7 .فورﯾه اعتصابات شکل سراسری
به خود گرفت  .در  10فورﯾه شورای عالی نظامی برای اولين بار از سال  1973در
راس امورقرار گرفت .در  11فورﯾه در پی خيزش مردمیکه مداوماً گسترده میشد
مبارک سقوط کرد .شکلگيری اجتماعی اﯾن رخداد را چگونه میتوان توضيح داد؟
معترضين ميدان تحرﯾر تودهی معترض جامعهی مصر را نماﯾندگی میکردند که از طبقات متوسط
پاﯾين تا طبقات متوسط باال را شامل میشد .آنجا شما میتوانستيد از تجار ثروتمند،
بورسبازان تا روحانيون و مغازهداران ،حمل و نقلچیھا ،و نيروھای امنيتی را مشاھده کنيد .در
آن عرصه مردمانی از ھمهی سنين ،بزرگسال و خردسال ،مرد و زن حاضر بودند .زنان از ھمان
روز نخست حضور فعالی داشتند ،مادران پير محجبه و فعالين غيرمحجبه دست در دست ھم.
نکتهی خيره کننده در مورد جمعيت ميدان تحرﯾر ،عدم وجود آزار و اذﯾتھای جنسی بود که در
سالھای اخير در خيابانھای مصر به معضلی جدی تبدﯾل شدهبود .به ھمين ترتيب در ميان
مسلمانان و قبطيان ھم تنشی دﯾده نمیشد .برای مدتی مدﯾد وزارت امور داخلی تضاد ميان اﯾن
دو جماعت را دامن زده بود ،با اﯾن حال از روز اول جنبش میشد مسيحيانی را دﯾد که دست به
دست ھم داده و با اﯾجاد حقلهای مسلمانانی را که نماز میخواندند محافظت میکردند ،و
ھمينطور مسلمانانی را که از مسيحيان حاضر محافظت میکردند.
طبقهی کارگر چطور؟
براساس ميزان درآمد ،کارگران کارخانهھا به مراتب پاﯾينی طبقه متوسط جامعهی مصر تعلق دارند
و آنھا نيز از روز نخست حضور فعالی داشتند ،کمتر در ميدان تحرﯾر و بيشتر در اسکندرﯾه که
کارخانهھای بزرگ زﯾادی در اطراف آن وجود دارد و ساﯾر شھرستانھای مصر .تخمين راﯾجی
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ھست مبنی بر اﯾنکه انقالب در مجموع شامل  10تا  15ميليون نفر از مردم میشود .از اﯾن رقم
حداکثر  5ميليون نفر آن در قاھره ھستند.
تا جاﯾی که به نقش کارگران در جنبش مربوط میشود ،اعتراضات آنھا پيش از اعتصابات شروع
شدهبود .ناآرامی ھای مردمی وسيعی در گوشه و کنار کشور در ھمهی محيطھای اقتصادی
وجود داشت ،از شھرھای اطراف کانال ھمچون پورت سعيد ،اسماعيليه و سوئز تا واحه ھای
تورﯾستی در صحرای غربی .در آبادی الوحات جاﯾی که با ھزﯾنهای ميليونی و گزاف ھتلی لوکس
در کوه کندهکاری شده است تا تورﯾستھای ثروتمند بتوانند از حد اعالی رضاﯾت برخوردار شوند و
مردم محلی تقرﯾباً ھيچ سھمی از آن نخواھند برد ،خشم و نارضاﯾتی اجتماعی بسيار قوی بود.
آنچنان که مجبور شدند نيروھای پليس را برای سرکوب مردم به آن منطقه بفرستند .اﯾن اتفاقات
ھمگی قبل از سقوط مبارک به وقوع پيوست .سرکوب و استثمار دو چوب کبرﯾتی بودند که
شعلهھای اعتراضات مردمی را برافروختند .سرکوب بيشتر متوجه اقشار برخوردارتر طبقه متوسط
بود و استثمار متوجه گروهھای ضعيفتر.
اعتصابات دﯾرتر آغاز شد 4 ،روز قبل از سقوط مبارک .در سالھای اخير مباحثی از اﯾن دست
مطرح بوده است :تخمين زده میشود که حدود  2ميليون کارگر در فعاليتھای مربوط به
اعتصابات در دھه گذشته شرکت داشتهاند .با اﯾن حال اعتصابات عموماً غيرسياسی بوده و به
درخواستھای افزاﯾش دستمزد ،مقاومت در برابر تعدﯾل نيرو و درخواست پاﯾين آوردن سن
بازنشستگی محدود میشدند .اﯾن اعتصابات به وضوح محلی بودند و ھيچگاه تالشی در ھيچﯾک
از صناﯾع برای اعتصاب سراسری وجود نداشت .بخشی از اﯾن روند به خاطر نظارت سفت و
سختی بود که کارگران را مجبور میکرد اعتصابات را فقط با آنانی که میشناختند و به آنھا
اعتماد داشتند و در محل سکونت ﯾا کارخانه به آنان نزدﯾک بودند سازماندھی کنند .آنھا از
اعتماد به نفس کافی برای اعتصابات سراسری برخورداد نبودند .به اﯾن دليل که نمیتوانستند به
کارگران ساﯾر نواحی و شھرھا نيز مانند ھمکاران خود اعتماد کنند .در ھمين حال تا جاﯾی که
خواستهھا به بھبود حداقلی اوضاع معيشتی مربوط میشد رژﯾم نيز آنھا را تحمل میکرد –
جمال )مبارک( نمیخواست سرماﯾهگذاران خارجی را با به گلوله بستن اعتصابيون به وحشت
بيندازد– و حتی میتوانست با آنھا به مثابه آخرﯾن بقاﯾای نوعی قرارداد اجتماعی رفتار کند که
در غير اﯾن صورت منسوخ شده بود.
ولی ھنگامی که دﯾگر خيزش آغاز شده بود ،ھر اعتصابی اندوخته ای از ﯾک نيروی سياسی
داشت و آن را به مثابه تکانه ای به شورش وارد کرد .در روزھای فرجامين قبل از سقوط مبارک،
رھبران اعتصاب شروع به فراخوان برای اﯾجاد ﯾک فدراسيون مستقل ملی برای کارگران کردند تا
بتواند جاﯾگزﯾن اتحادﯾهھای صنفی فرماﯾشی دستگاه دﯾکتاتوری شوند .ھمه اﯾنھا با ھم رژﯾم را
شوکه کرد .با اﯾن حال ارتباطات بين رھبری اعتصابات و سازماندھندگان اعتراضات ميدان تحرﯾر
بسيار ضعيف بود و اﯾن اشتباه است که تصور کنيم اعتصابات آن کاھی بود که کمر شتر را
شکست.
در مورد آن فرودستانی که در حاشيه قاھره ﯾا شھر ھای بزرگ دﯾگر زندگی ميکنند
نقششان چه نظری دارﯾد؟
آنھا فقير ترﯾن فقراﯾند ،خيلی ھا بيم اﯾن را داشتند که آنان ممکن است دست به شورش ھای
روستاﯾی در مصر بزنند) .(jacquerieدرون شھر و حومه ی قاھره تعداد آنھا بين  5تا  6مليون نفر
برآورد شده است .در شراﯾط غير انسانی زندگی ميکنند-زﯾستگاه ھاﯾی بدون آب لوله
کشی،برق ،سيستم فاضالب و مدرسه .نام عربی اﯾن مکان ھا ”اشواعيت“ از رﯾشه کلمه اﯾست
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به معنای تصادفی .ساکنين اشواعيت در نظر آنان که زندگی مرفه تری دارند موجودات انسانی
تصادفی ،بی رﯾشه و ترس آوری ھستند که به عنوان مردمی که ھيچ چيز ندارند از سکونت گاه
شيطانی شان بر سر شھر منظم و مرتب شان آوار شده اند ،به عربی مغشوشی حرف ميزنند،
نا اميدانه به دنبال کار ميگردند ،اجناس را می دزدند و مردم شھر را آزار می دھند قبل از آنکه به
دنيای تيره و تارشان عقب بنشينند .محتمل نيست که اﯾنان روزی شھر را غارت کرده و آن را به
آتش بکشند؟
خوشيختانه اﯾن توده انسانی خطرناک به کلی از جرﯾان انقالب برکنار بود و احتماال ھمين امر ھم
سبب ساز چھره ی متمدن و طلح طلب جنبش شد .ﯾک روز قبل از سقوط مبارک فعالين انقالبی
در اسکندرﯾه درصدد بودند که اﯾن گروه را به شھر فرابخوانند تا بر شمار اعضای جنبش باز ھم
بيفزاﯾند .اگر آنھا اﯾن کار را ميکردند شک نکنيد وحشت سرتاسر کشور را فرا ميگرفت .در قطب
دﯾگر ساختار اجتماعی ھم البته الﯾه واقعا ثروتمند جامعه ی مصر-باالترﯾن نخبگان تجاری -در
جنبش نقشی اﯾفا نکردند .اﯾنان که بيشتر از ھر گروه دﯾگری از رژﯾم منتفع شده بودند ،طبيعتا
حامی مبارک بودند و جت ھاشان را آماده کرده بودند تا درصورت لزوم فرار کنند.
اما آﯾا ساکنين اشواعيت اﯾنقدر ھمگن اند؟ به ھر حال تخمين زده ميشود که آنھا ﯾک
پنجم جمعيت مصر را تشکيل ميدھند .آﯾا تحقيقات جامعه شناسی نشان نمی دھد که
اﯾن گروه شامل تعداد زﯾادی از جوانان ﯾا ميانساالن تحصيل کرده ھم ميشود که گرچه
تواناﯾی مالی زندگی در مرکز شھر را ندارند اما از ساکنين درمانده اﯾن محالت ھم
متماﯾز اند؟
بله ساکنين حاشيه شھرھای بزرگ حداقل از  2گروه مشخص تشکيل شده اند که تا حدود زﯾادی
با محل سکونتشان ار ﯾکدﯾگر متماﯾز میشوند .در ﯾک طرف مردمی ھستند که دﯾگر تواناﯾی
سکونت در نواحی مناسب شھر را ندارند و به محالت فیالواقع تارﯾخی اطراف شھر نقل مکان
میکنند .در مورد قاھره سابقهی اﯾن محالت حداقل به قرن  18برمیگردد ،اما وضعيت آنھا در
 30سال اخير مرتب رو به وخامت گذاشته است .اﯾن اقشار ھنوز شبکهھای اجتماعی
مستحکمی دارند و به شدت سياسی ھستند .اما با بیتوجھیھای دولت به طرز تاثرانگيزی
تضعيف شدهاند .در طرف دﯾگر حلبیآبادھاﯾی را دارﯾد که از کلبهھا و ساختمانھای
غيرمستحکمی تشکيل شدهاند که ظرف  10تا  15سال گذشته ساخته شدهاند و از ھرگونه
خدمات و تاسيسات زﯾربناﯾی بی بھرهاند .جمعيت فراوان اﯾن محالت که به شدت فقيرند عمدتاً از
نواحی روستاﯾی ﯾا شھرستانھای مرکز کشور به آنجا آمده اند و ساکن شدهاند.
با اﯾن ھمه آﯾا آنھا واقعاً معادل امروزی آنچيزی ھستند که در تخيالت بورژوازی قرن
نوزدھم به آنھا طبقات خطرناک می گفتند؟ ساکنين اشواعيت بيش از ¼ جمعيت
قاھرهی بزرگ را تشکيل میدھند .چگونه میتوان به ﯾک دموکراسی مصری اميد
داشت اگر آنھا از پيش به خاطر خطراتی که برای ھر تظاھراتی دارند ،از بسيج
سياسی نيروھا کنار گذاشتهاند؟
اگر شما محالت تارﯾخی را مستثنی کنيد اﯾن نسبت به مراتب کم تر خواھد شد ،شاﯾد  2ﯾا 3
ميليون نفر .ھمانطور که گفته شد اگر بخواھيم واقعگرا باشيم ،ﯾک سياست انقالبی باﯾد ترس-
ھا و تشوﯾشھای موجود در ﯾک جامعهی طبقاتی را مدنظر قرار دھد .امر سازماندھی خيزش
ظرف چند روز انجام میشد و به ھمين خاطر رقيق و خلقالساعه باقی ماند .ھيچ راھی وجود
نداشت که جنبش بتواند ﯾک خروج خشن و دستهجمعی از حلبیآبادھا را کاناليزه کند ،اقدامی
که بيش از ھر چيز به رژﯾم دﯾکتاتوری کمک میکرد تا شکاف ھاﯾش را ھم بياورد .اﯾن اقدام ھم-
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چنين میتوانست در صورت وقوع و شيوع جرائم شخصی ﯾا دزدی در نبود پليس در خيابانھا
حيات جنبش را به مخاطره بياندازد .به ھمين خاطر اﯾن از بخت ﯾاری جنبش بود که ھيچﯾک از
اتفاقات رخ نداد .قطعاً عدم حضور آنان خود دليلی بر عدم برخورداری تراژﯾک اﯾن تودهی فقرا از
ارتباطات نرمال با بقيه جامعه است .اولوﯾت اﯾن است که بتوان آنھا را باز ھم به زندگی شھری
برگرداند .اگر نه ھمه ،اغلب کاندﯾداھای رﯾاست جمھوری که از دل خيزش برآمدهاند گفتهاند که
در صورت قبولی ،اولين آﯾتم در برنامهھاﯾشان ،گسترش خدمات و تاسيسات زﯾربناﯾی عمومی –
خانهسازی مناسب ،آب سالم ،مدارس و خدمات امنيتی -به درون اشواعيت خواھد بود تا بتوانند
حاشيهھا را به شھرھاﯾی که بدان تعلق دارند برگردانند.
دھقانان دﯾگر طبقهی عمدهای بودند که در طول خيزش کامال ً منفعالنه عمل کردند .آﯾا
اﯾن قابل پيشبينی بود؟
شراﯾط در نواحی روستاﯾی محصول ﯾک فرآﯾند تارﯾخی طوالنی است .در دھهی پنجاه ھنگامی
سرکار آمد دھقانان حداقل  80درصد جمعيت را تشکيل میدادند و به ھمين خاطر او
که ناصر بر
ِ
ھيچگاه نگذاشت آنان به اتحادی سياسی دست ﯾابند .درست است که او به ھمان ميزان از
کارگران نيز ھراس داشت ،با اﯾن حال کارگران حداقل در شھرھای بزرگ متمرکز بودند و او می-
توانست آنھا را کنترل کند .دھقانان بسيار پرشمارتر و پراکندهتر بودند و نمیشد با آنھا نيز به
ھمان شيوه طرف شد.
رژﯾم ناصر ﯾک طرح اصالح اراضی را اعالن کرد اما اﯾن طرح به بازتوزﯾع منافع در ميان توده دھقانان
منجر نشد .به زمين داران عمده ھشدار داده شد که در اﯾن طرح برای داراﯾی ھاﯾشان سقفی
قرار داده خواھد شد ،با اﯾن حال به آنھا آنقدر زمان داده شد که بتوانند داراﯾی ھاﯾشان را حفظ
کنند :ﯾا با انتقال آنھا به خوﯾشاوندانشان و ﯾا با فروش آنھا در بازار آزاد .نتيجه اﯾن طرح پيداﯾش
طبقه ای جدﯾد از زمين داران متوسط بود که ھرﯾک بين  20تا  100فدان )ھر فدان  0.42ھکتار(
زمين در اختيار داشتند و ھمينان اعضای حزب جدﯾد رژﯾم شدند که در آن زمان اتحاد
سوسياليستی عربی نام داشت .دھقانان اساساً از قيموميت زمينداران عمده خارج شده و تحت
لوای طبقه جدﯾد قرار گرفتند .با وابستگی به اﯾن استثمارگران جدﯾد آنھا ھمچنان با حکومت
بيگانه ماندند .با اﯾن حال حق اجاره داری برای دھقانان محفوظ بود :اربابان نمی توانستند با
افزاﯾش اجاره بھا آنھا را از زمين ھاﯾی که در اختيارشان بود بيرون برانند .اما در اواﯾل دھه نود،
مبارک قانونی را از تصوﯾب گذراند که با به اجرا درآمدن در سال  1997اربابان را مجاز به انجام اﯾن
ل متعاقب آن بود ،وقتی
کار می کرد .نتيجه اﯾن اقدام موجی از شورش ھای دھقانی در دو سا ِ
که دھھاھزارنفر از روستاﯾيان از پذﯾرفتن خلع ﯾد سر باز زدند و با به آتش کشيدن محصوالت به
اربابان زميندار حمله بردند ،نيروھای امنيتی مرکزی به آنجا فرستاده شدند روستاھا را با خاک
ﯾکسان کرده و شورش ھا را جمع کردند .از آن به بعد کمتر از دھقانان خبری شنيده اﯾم .اگر برای
فعاالن اپوزﯾسيون دسترسی به کارگران دشوار بود ،ارتباط برقرار کردن با دھقانان به مراتب سخت
تر ھم بود .دھقانانی که به زور سکوب سياست زداﯾی شده بودند .بنابر اﯾن مالحظات امر
شگفتی نيست که طی 3ھفته آغازﯾن خيزش ،جمعيت روستاﯾی –با اﯾنکه به طور ضمنی از
انقالب استقبال می کردند -نقشی چنين کوچک اﯾفا کرد.
آﯾا تفاوت ھای منطقه ای قابل مالحظه ای ميان مناطق روستاﯾی در مصر وجود دارد؟
به طور تارﯾخی مصر ھمواره به دو بخش تقسيم می شده است ،سفلی و اعلی .بخش نخست
از چند کيلومتری جنوب پاﯾتخت تا درﯾای مدﯾترانه امتداد دارد و حدود  85درصد جمعيت کشور را در
بر می گيرد .بخش دﯾگر که از جنوب تا سودان را شامل می شود .منطقه جنوبی که عموماً به
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نام سعيد ) (sa’idشناخته می شود ،می تواند نمونه مصری سيسيل به حساب آﯾد با ھمان
سنت ھای تعھدات خانوادگی ،انتقام گيری ھا ،ترانزﯾت ھای شبه مافياﯾی مواد مخدر و اسلحه.
برخالف بقيه کشور ،جمعيت روستاﯾی در اﯾن منطقه تماﯾل به مسلح شدن دارد و مشکالت
خاص خودش را با رژﯾم دارد .با وجود شمار بيشتر قبطيان ،اﯾن منطقه زادگاه خشونت طلبی
اسالمی از اواخر دھه ھفتاد تا اواسط دھه نود بوده است .دولت ھم ھمواره خشن ترﯾن
دولتمردانش را به اﯾن منطق فرستاده است تا بلکه بتوانند کنترل بيشتری بر آن اعمال کنند و
ھمزمان سرماﯾه گذاری به مراتب کمتری نسبت به مناطق شمالی در آنجا انجام داده است که
اﯾن ھمه دقيقاً به شخصيت سرکش اﯾن مناطق بر می گردد .پرتاب مبارک از پنجره ھم تاثر
چندانی در اﯾن مناطق برنخواھد انگيخت.
امروز مبارک رفته است اما دستگاه ھاﯾی که دﯾکتاتوری او بر روی آنھا بنا شده بود
ھمچنان پابرجا ھستند .نيروھای مسلح در قالب شورای عالی نظامی قدرت مطلق را
در اختيار دارند .نيروھای مسلح مصر چگونه باﯾد ارزﯾابی شوند و چه نقشی را امروزه
اﯾفا خواھند کرد؟
ھنگامی که ﯾک رژﯾم از طرﯾق نيروھای نظامی چه به صورت کودتا ﯾا نبرد نظامی به حکومت می
رسد معموال از طرﯾق تقسيم وظاﯾف ﯾک ساختار سه بخشی به خود می گيرد و ھر بخش در ﯾک
نھاد تجلی می ﯾابد .بخش اول اﯾن ”قدرت سه گانه“ شامل دسته ای می شود که قدرت دولتی
را از طرﯾق حضور در ﯾک دستگاه سياسی به فرم رﯾاست جمھوری ،پادشاھی ﯾا حزب حاکم در
اختيار می گيرد .بخش دوم شامل افسران نظامی ای می شود که وظيفه سرکوب را از طرﯾق
ﯾک تشکيالت چند الﯾه امنيتی که شامل پليس ،نيروھای اطالعاتی و شبه نظامی می شود به
عھده می گيرند .بخش آخر شامل گروھی می شود که به پادگان ھا باز می گردند و نقش ارتش
عادی را اﯾفا می کنند .با مرور زمان ھر کدام از اﯾن بخش ھا سياست ھای مخصوص به خود را
توسعه می دھند که به طور معمول توسط ناظران به اشتباه نادﯾده گرفته می شود .اﯾن نھاد ھا
به تدرﯾج ھوﯾت مخصوص به خود با توجه به منافع تشکيالتی شان را توسعه می دھند .در مورد
مصر بسياری از تحليل گران تماﯾل دارند که تنھا از مبارک ،عمر سليمان و احمد شفيق به عنوان
چھره ھای نظامی نام ببرند به اﯾن دليل که سی سال پيش مبارک فرمانده نيروی ھواﯾی  ،حدود
بيست سال قبل سليمان ژنرال ارتش و در حدود ده سال قبل شفيق فرمانده نيروی ھواﯾی بود.
اما اﯾن شيوه تقسيم بندی گمراه کننده خواھد بود .از لحظه ای که آنان وارد دستگاه ھای
سياسی ﯾا امنيتی گردﯾدند دﯾگر منافع نظاميان به عنوان ﯾک نھاد را نماﯾندگی نمی کردند.
نھادھای نظامی معموال به طور مشخص و مسقيم درگير سرکوب داخلی ﯾا حکومت نمی شوند و
منافع آنان در گرو افزاﯾش تجھيزات و آمادگی نظامی به عالوه موقعيت اقتصادی شان به عنوان
ﯾک کل می باشد .نيروھای نظامی اغلب راضی خواھند شد به اﯾجاد ﯾک پروسه سياسی با
احزاب رقيب ،ھمانند ترکيه ﯾا آمرﯾکای جنوبی ،و سپس عقب نشينی نموده و به عنوان حافظان
سيستم اﯾجاد شده عمل خواھند کرد و در برابر انحرافات از طرﯾق تھدﯾدات و در صورت لزوم کودتا
عکس العمل نشان می دھند.
به گونه ای کامال متفاوت دستگاه ھای امنيتی فرزند غيرطبيعی ای ھستند که تنھا در شراﯾط
استبدادی می توانند به حيات خود ادامه دھند و در صورت دمکراتيزه شدن حکومت قدرت و نفوذ
خود را از دست خواھند داد .به عالوه اعضای دستگاه امنيتی که در مقاﯾسه با نيروھای نظامی
بسيار بيشتر درگير اعمال ناقض حقوق بشر ھستند به خوبی می دانند که در برابر اعمالشان
مسئول بوده و بسيار کمتر نسبت به نظاميان از شانس شامل عفو شدن برخوردار خواھند بود.
ھنگامی که تغييرات دمکراتيک صورت گيرد حکمرانان جدﯾد چندان عالقه ای به روﯾاروﯾی با
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نظاميان نخواھد داشت اما در عوض از دادگاھی نمودن نيروھای امنيتی خودداری نخواھند کرد.
به ھمين دليل نيروھای امنيتی بر خالف نظاميان ھمواره در جھت بقای استبداد تالش خواھند
نمود.
در چنين سيستم ھاﯾی رھبری سياسی به طور معمول در ميانه اﯾن دو معلق خواھد بود .رھبری
سياسی آسيب پذﯾر خواھد بود به اﯾن دليل که دسترسی مستقيمی به ابزار سرکوب نداشته و
برای اﯾن امر ھمواره متکی به نيروھی نظامی ﯾا امنيتی خواھد بود .به طور ھمزمان رھبری
سياسی برای بقا نيازی به تکيه دائمی بر سرکوب شدﯾد ندارد و ھمچنان می تواند قدرت را در
اختيار داشته باشد در حالی که امتيازات محدودی با دمکراتيزه کردن قطره چکانی ارائه می دھد.
به دليل ھمين جابجاﯾی ھا و ظرفيت ھای متغير ،ھر سه بخش چنين سيستم ھاﯾی ھمزمان
ھم با ﯾکدﯾگر ھمکاری نموده و ھم رقابت می کنند و در نتيجه تغييرات داخلی ﯾا بين المللی
منافع شان با ھم ھمپوشانی ﯾا واگراﯾی می تواند داشته باشد .عاملی که اﯾن تصوﯾر را بيش از
پيش پيچيده می کند اﯾن است که ھيچ کدام از اﯾن سه بخش در درون خود ﯾک پارچه نيستند و
تنش ھا و گروه بندی ھای درونی خاص خود را دارند.
آﯾا نيروھای نظامی در مصر شامل چنين طرحی می شوند؟
تحت حکومت ناصر ھمانطور که اشاره نمودم در ابتدا نيروھای نظامی وظيفه سرکوب داخلی را به
عھده داشتند .اما پس از جنگ شش روزه در  1967دستگاه سياسی که از تغيير ذائقه دائمی
نيروھای نظامی به ستوه آمده بود تصميم به محدود کردن آنھا تحت قالب حرفه ای کردن ارتش
گرفت .اﯾن پروسه توسط سادات ادامه ﯾافت تا جنگ اکتبر در  1973و ادامه آن .مبارک نيز در دھه
ھشتاد اﯾن سياست را ھمچنان ادامه داد و آخرﯾن رھبر کارﯾزماتيک ارتش فيلدمارشال عبدالحليم
ابوغزاال را در  1989برکنار نمود .از آن تارﯾخ نيروھای نظامی به لحاظ سياسی کامال خنثی
گردﯾدند.
امروزه اندازه تشکيالت نظامی در مصر بالغ بر  450ھزار نفر می شود که  300ھزار نفر از آنان
سربازان وظيفه ھستند .تمامی مردان مصری به خدمت نظام وظيفه خوانده می شود که طور
دوره برای سربازان با مدرک دانشگاھی ﯾک سال و برای دﯾگران سه سال می باشد به استثنای
کسانی که به واسطه دالﯾل پزشکی ﯾا خانوادگی از خدمت وظيفه معاف می شوند .از سربازان
وظيفه در درگيری ھا استفاده ای نمی شود و آنھا در طور خدمت خود شاﯾد ﯾک ﯾا دو بار تفنگ به
دست گرفته و شليک کنند .آنھا به طور معمول در امور لجستيکی به خدمت گرفته می شوند از
تميز کردن گرفته تا خرﯾد آدوقه برای افسران .در حقيقت قدرت واقعی ارتش در افسران حرفه ای
آن نھفته است ھر چند که موقعيت آنان در سيستم حاکم و جامعه معموال در خارج از مصر به
درستی در نظر گرفته نمی شود .اﯾن موقعيت بسيار کمتر از آن چيزی که توسط ناظران تصور می
شود از مزاﯾای انحصاری بھره مند است .اگر بخواھيم از درﯾچه سياست به قضيه نگاه کنيم تحت
حکومت مبارک نفوذ افسران ارتش بسيار کمتر از اعضای حزب حاکم ﯾا دستگاه ھای امنيتی بود.
به لحاظ اجتماعی نيز به افسران بسيار کمتر از پليس ﯾا اعضای حزب حاکم بھاد داده ميشد و
ھيچ کس به آنھا به چشم اربابان کشور نگاه نمی کرد .به لحاظ اقتصادی اما افسران ارتش تا
حدودی از استقالل برخوردار بودند .کنترل بنگاه ھای اقتصادی ارتش و مقادﯾر فراوانی زمين در
اختيار افسران قرار داده شده بود تا آنھا را مطيع حکومت نگاه دارند .سادات و مبارک به خوبی
درﯾافته بودند که اگر به سمت اقتصاد آزاد حرکت می کنند نمی توانند نيروھای نظامی را وابسته
به بازار آزاد قرار دھند و به آنھا باﯾد اطمينان داد که به لحاظ مالی مستقل ھستند .به ھمين دليل
به آنھا پروژه ھاﯾی سود آور ارائه ميشد تا افسران به واسطه اﯾن پروژه ھا از امکان ﯾک زندگی
خوب :ﯾک ماشين ،ﯾک آپارتمان ،ﯾک خانه تفرﯾحی و … ،برخوردار باشند .اما اﯾن استقالل ھيچگاه
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منجر به ﯾک امپراتوری اقتصادی مشابه آنچه در ترکيه رخ داده بود نشده و بنگاه ھای اقتصادی
نظامی نسبتا کوچک نگاه داشته شده بودند .به ھمين دليل تاسيسات نظامی در مقاﯾسه با
محالت ثروتمند قاھره بسيار محقر به نظر می رسيدند و افسران از ثروت چندانی برخوردار نبودند.
درآمدی که شما در ارتش ﯾا نيروی ھواﯾی کسب می کردﯾد در مقاﯾسه با درآمد افسران ارشد
پليس ﯾا حزب حاکم رقم ناچيزی به حساب می آمد .به عنوان مثال تحت حکومت مبارک وزﯾر
کشور بيش از ﯾک ميليار دالر در حساب بانکی خود اندوخته داشت ،رقمی که وزﯾر دفاع روﯾای آن
را نيز حتی نمی توانست داشته باشد.
به لحاظ استراتژﯾک اما در پس تمام تجھيزات مدرن آن ،ارتش مصر از ﯾک بحران ھوﯾتی رنج می
برد .پس از جنگ اکتبر سادات به خوبی می دانست که برای جلوگيری از فرسودگی روحی ارتش
باﯾد به آنھا مقدار فراوانی موقعيت سمبليک اعطا نماﯾد .به ھمين دليل سادات اطمينان حاصل
نمود که اﯾاالت متحده به حد کافی آنھا را با آخرﯾن تکنولوژی ھا و تعليمات نظامی مجھز نگاه می
دارد تا آنھا افتخار دھمين ارتش بزرگ دنيا را داشته باشند .اما ارتشيان پی برده بودند که تمام
اﯾنھا تنھا به قصد نماﯾش بوده و احساس بی قدرتی فزاﯾنده ای می کردند .آنھا احساس می
کردند که ھيچ قدرتی برای اعمال نفوذ استراتژﯾک در کشورھای ھمساﯾه ،نه تنھا اسرائيل بلکه
حتی بيشتر بخش ھای مصر ندارند .پس از جنگ خليج فارس حرف ھاﯾی شنيده ميشد مبنی بر
به کارگيری ارتش مصر در نيروی پاسدار خليج فارس – چيزی که اعالميه دمشق  1991نام گرفت
– اما آمرﯾکاﯾی ھا با اﯾن قضيه مخالفت کرده و ترجيح دادند پاﯾگاه ھای نظامی خود را در منطقه
مستقر نماﯾند .پس از آن صحبت از شرکت ارتش مصر در آرام نمودن منطقه در پی بحران غزه ﯾا
لبنان مطرح بود که اﯾن طرح نيز به جاﯾی نرسيد .اما چيزی که باعث شوک ارتش گردﯾد تجزﯾه
سودان بود که چند ھفته قبل از خيزش ژانوﯾه اتفاق افتاد .در دکترﯾن امنيت ملی مصر سودان
نقشی محوری بازی ميکند و تجزﯾه جنوب سودان کنترل مصر بر سرچشمه ھای نيل را به طور
جدی مورد تھدﯾد قرار می دھد .اما در برابر اﯾن اتفاق ارتش مصر از دخالت منع شد به بھانه اﯾنکه
سودان عرصه حضور اﯾاالت متحده است .به دالﯾل ذکر شده اﯾن احساس در ميان ارتشيان به
وجود آمده بود که به عنوان ﯾک نظامی وظيفه آنھا ساخت راه ،اداره کمپانی ھای ماھيگيری و ھر
چيز دﯾگری به غير از نقش ﯾک سرباز است .اولين کاپيتانی که با تظاھرات اعالم ھمبستگی نمود
بيش از ھر چيز نسبت از اﯾن مسائل شکاﯾت نمود :ما واقعا مشغول به چه کاری ھستيم؟ وظيفه
ما چيست؟ ما در برابر بحران غزه و سودان چه کرده اﯾم؟
نشانه دﯾگری از اﯾن نارضاﯾتی را بعد از سقوط مبارک می توان مشاھده نمود .برای بيش از سی
سال ،از زمان سقوط شاه اﯾران ،حکومت ھيچگاه اجازه نداده بود که کشتی ھای اﯾرانی چه
تجاری و چه نظامی از کانال سوئز عبور نماﯾند .اما ﯾک ماه پس از سقوط مبارک شورای نظامی
حاکم بر مصر اجازه عبور دو ناو جنگی اﯾرانی به مقصد سورﯾه را صادر نمود و درخواست ھای
آمرﯾکا و اسرائيل برای ممانعت ﯾا حداقل بازرسی اﯾن کشتی ھا را رد نمود .اﯾن نشانه ای بود از
اﯾنکه ارتش تماﯾلی برای از بين بردن پل ھای ارتباطی با ھيچکدام از اﯾن کشورھا را ندارد .پيغام
اﯾن حرکت اﯾن بود که ارتش خود به تنھاﯾی تصميم خواھد گرفت عبور ناوھای اﯾرانی در راستای
منافع ملی مصر قرار دارد ﯾا نه ،مشابه آنچه نظاميان ترکيه برای سال ھا مشغول آن بودند .قدم
ھای متعاقب اﯾن تصميم ھنگامی برداشته شده که شورای نظامی مصر در ماه مارس ﯾک
مسئول امنيتی جدﯾد را برای مذاکره درباره راه ھای گسترش روابط استراتژﯾک به سورﯾه و قطر
اعزام نمود .شاﯾان توجه است که سورﯾه و قطر ھمانند ترکيه و اﯾران سال ھاست که بلوک جدﯾد
قدرت در منطقه بوده و تالش می کنند سياست ھاﯾی مستقل از غرب اتخاذ نماﯾند بدون آنکه
مستقيما نيروھای کليدی غربی در منطقه را به چالش بگيرند.
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در تمامی اﯾن اتفاقات نشانه ای از چند دستگی در ميان ارتش دﯾده نمی شود .اگر تنش و دو
دستگی ای ميان کادرھای باال و پاﯾين ارتش در طی خيزش وجود می داشت ما می باﯾست
نشانه ھای آن را به عنوان مثال در سرپيچی افسران رده پاﯾين تر از سرکوب و جمع آوری تظاھر
کنندگان بعد از سقوط مبارک مشاھده می کردﯾم .و ﯾا باﯾد می دﯾدﯾم که بخش ھاﯾی از سربازان
و افسران رده پاﯾين از ارتش جدا شده و ھمانند آنچه در انقالب اﯾران اتفاق افتاد به معترضان
ملحق می شدند .چنين امری تا به حال در ارتش مصر مشاھده نشده است و نيروھای نظامی از
ھر درجه ای با ﯾک صدای واحد سخن گفته اند.
تحت حکومت مبارک چگونه دستگاه ھای نظامی و سياسی به ﯾکدﯾگر مرتبط می
شدند؟
از  1967به بعد در مصر رئيس جمھور پست فرماندھی کل قوا را نيز به طور ھمزمان در اختيار
داشت .او وزﯾر دفاع )فرمانده تمامی نيروھای نظامی تحت امر( و رئيس ستاد ارتش را منصوب
می کرد .او ھمچنين به طور مستقيم بر گارد جمھوری ،که رسانه ھا آن را گارد رﯾاست جمھوری
می نامند ،و پنجمين نيروی نظامی در کنار نيروی زمينی ،ھواﯾی ،درﯾاﯾی و دفاع ھواﯾی را
تشکيل می دھد فرمان می راند .گارد رﯾاست جمھوری از زمان تشکيل آن در  1953برای بيش از
ﯾک و نيم دھه بسيار کوچک باقی ماند با حدود چند صد افسر تحت امر .ناصر بعد از شکست
 1967در ادامه تالش ھاﯾش برای منزوی کردن ارتش قدرت نظامی گارد را افزاﯾش داد .به ھمين
ترتيب سادات تعداد اعضای گارد رﯾاست جمھوری را به  15تا  30ھزار نفر –تعداد دقيق آن ھنوز
مشخص نيست – افزاﯾش داد و توان زرھی آنان را تقوﯾت نمود .برخالف دﯾگر بخش ھای نظامی
گارد رﯾاست جمھوری در پادگان ھا بيرون شھر مستقر نبود و حول کاخ ھای مختلف رﯾاست
جمھوری استقرار ﯾافته و فرمانده آن به طور مستقيم بر اساس وفاداری اش به رئيس جمھور
انتخاب می گردﯾد .در  11فورﯾه متعرضان از اﯾن بيم داشتند که مبارک برای سرکوب آنان به گارد
رﯾاست جمھوری متوصل خواھد شد اما در نھاﯾت گارد رﯾاست جمھوری ترجيح داد به جای گرفتن
طرف رئيس جمھور به باقی ارتش بپيوندد.
تفاوت نيروھای امنيتی با ارتش در چيست؟
وقتی ناصر بر سر کار آمد ﯾکی از نزدﯾک ترﯾن ھمراھانش زکرﯾا محی الدﯾن را در راس نھادی به
اسم دپارتمان تحقيقات عمومی که از توسعه بخش وﯾژه وزارت کشور که توسط برﯾتانياﯾی ھا
اﯾجاد شده بود گذاشت .مسئوليت دپارتمان تحقيقات عمومی اﯾن بود که با کمک سروﯾس تازه
تاسيس اطالعات کل ،بر فعاليت ھای سياسی نظارت کرده و آنھا را سرکوب کند .اما ارتش
تصميم گرفت وظيفه حفظ رژﯾم را به دوش بگيرد .سروﯾس اطالعات نظامی ،پليس نظامی و
زندان ھای نظامی تحت امر فرمانده کارﯾزماتيک شان سپھبد آمر نقش تعيين کننده ای در امنيت
داخلی اﯾفا کردند .پس از جنگ  1967وقتی ناصر تصميم گرفت که ارتش را کوچک تر کند ،بخش
اطالعات نظامی موظف به جاسوسی از نيروھای نظامی ساﯾر کشورھا شد و اطالعات کل
جاسوسی خارجی و ضداطالعات داخلی را عھده دار شد .و اﯾن وقتی بود که تحقيقات عمومی
به تنھاﯾی عھده دار سرکوب داخلی شده بود.
ناصر تصميم گرفت که او به مجموعه دﯾگری برای کنترل خيابان ھا نياز دارد و در نتيجه نيروھای
امنيتی مرکزی را اﯾجاد کرد که مانند ارتش بر پاﯾه سربازگيری بناشده بود و نيز مانند ارتش 300
ھزار نيرو داشت .وظيفه آنھا حفظ نظم و صيانت از اماکن استراتژﯾک بود ،مکان ھاﯾی مانند
ساختمان تلوﯾزﯾون ،وزارت خانه ھا ،سفارت خانه ھای خارجی و بانک ھا .حاال دﯾگر سرکوب
داخلی ﯾک سر و ﯾک بازو داشت :سر آن دپارتمان تحقيقات عمومی بود و بازوی آن نيروھای
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امنيتی مرکزی .سادات دپارتمان را به بخش تحقيقات امنيتی دولت – ورژن مصری اس اس -ارتقا
داد و به تعداد نيروھای امنيتی افزود .در زمان مبارک تعداد کادرھاﯾی که در سرکوب ھای داخلی
نقش داشتند عدد باورنکردنی دوميليون نفر تخمين زده شده است .از اﯾن تعداد بيش از ﯾک و نيم
ميليون نفر از آنھا نيروھای مزدور ﯾا خبرچين ھاﯾی بودند بدون ﯾونيفرم و درجه ،که عموماً از از
ميان مجرمين باسابقه برگزﯾده شده بودند .آنھا نه جزو نيروھای رسمی پليس بودند نه نيروھای
امنيتی مرکزی و نه اس اس .با توجه به شمار بسيار اﯾن گروه ،رھاکردن اﯾن تعداد از افرادی که
روابط مشکوکی با پليس داشتند باعث وحشت شھروندان شده بود .غير از اﯾنھا دستگاه امنيتی
 400ھزار نيروی دﯾگر داشت که تعداد  300ھزار نفرشان سربازان وظيفه ای بودند که به باتون
مجھز بودند و تحت امر گروه برگزﯾده ای که نيروھای وﯾژه خوانده می شدند و به خودروھای
زرھی ،گلوله ھای پالستيکی ،ماشين ھای آبپاش و گازاشک آور مجھز بودند شورش ھا را کنترل
می کردند .حدود 70ھزار پليس رسمی ھم باقی می ماند که به موادمخدر ،جرائم ،تورﯾسم و …
می پرداختند .و سرانجام پليس امنيت دولتی )اس اس( خشن ترﯾن ِ نيروھا بود که چيزی درحدود
3ھزار افسر داشت .اﯾن نيروھا از آخرﯾن تکنولوژی ھا برای شناساﯾی مخافان سياسی و شکنجه
متھمين استفاده می کردند.
در مورد سازمان حزبی دﯾکتاتوری – ،NDP ،که پھلو به پھلوی حزب کارگر جدﯾد ،پی
اس ،اس پی دی و بقيه احزاب سوسيال دموکرات اروپاﯾی اعضای شاخص بين الملل
سوسياليستی بودند -چه فکر می کنيد؟
در سال  1953ناصر که ھنوز نخست وزﯾر نشده بود ،تصميم به تشکيل آنچه او اتحاد آزادی بخش
می خواند گرفت :ﯾک حرکت توده ای گل و گشاد که نه به منظور جانشينی بلکه ازپادرآوردن
ساﯾر نيروھای سياسی آن زمان تشکيل شده بود .پنج سال بعد او آن را به اتحادﯾه ملی تبدﯾل
کرد تا به تظاھرات در حماﯾت از رژﯾم بپردازند و ﯾا اگر انتخابات ﯾا رفراندومی الزم شد بتوان رای
شان را به رخ کشيد .ھمچنين اﯾن اتحادﯾه عموماً به عنوان بازتاب دھندگان صدای او در جامعه
عمل می کردند .او چندتن از دستيارانش را به تشکيل اﯾن حزب موظف کرد که از سال  1962به
اتحادﯾه سوسياليستی عربی شھرت ﯾافته بود .سپھبد آمر نشان داده بود که کنارزدن او از راس
ارتش ناممکن است و ناصر ميخواست بوسيله ﯾک سازمان سياسی مستحکم کارﯾزما و
محبوبيت خودش را تقوﯾت کرده و وزنه تعادلی در مقابل ارتش اﯾجاد کند .ھدف  ASUدر ظاھر
بسيج مردمی بود اما در عمل اﯾن حزب برای نفوذ در ساختارھای قدرت در مناطق روستاﯾی که
ھنوز سه چھارم جمعيت مصر را دربرمی گرفتند به کار گرفته شد تا بتواند رای دھقانان را جلب
کند .جمعيتی که از نظر اقتصادی به زمينداران متوسطی که در روستاھا چھره ھای تعيين کننده
ای بودند وابسته بودند.
در شھرھا در دھه پنجاه ناصر بر سرماﯾه داران تکيه کرده بود ،اما آنھا از سرماﯾه گذاری امتناع
می کردند چراکه اعتمادی به ارتش نداشتند .با موج ملی سازی ھا در  1961بيشتر اﯾن سرماﯾه
داران به بخشی از ماشين دولت تبدﯾل شدند .مشھورترﯾن نمونه عثمان احمد عثمان چھره ذی
نفوذ ساختمان سازی و ثروتمند ترﯾن فرد کشور بود .وقتی که کمپانی او مصادره شد خود او به
سمت مدﯾر کلی کمپانی منصوب شد و شروع به کار کردن برای دولت نمود .ھنگامی که اﯾن
طيف در سيستم بوروکراتيک ادغام شد به ﯾکی از اجزائ اساسی اتحادﯾه سوسياليستی عربی
تبدﯾل شد .طبعاً نه ھيچ عنصر سوسياليستی در اﯾن حزب دﯾده می شد و نه ربطی به بسيج
مردمی داشت .کاربرد حزب به سادگی به تقوﯾت سيستم بوروکراسی و به صحنه کشاندن
کارگران بخش عمومی از ﯾک طرف و دھقانان از طرف دﯾگر در حماﯾت از رژﯾم خالصه می شد .اﯾن
ساختاری بود که سادات در دھه ھفتاد به ارث برد .در پاﯾان دھه او تصميم گرفت که ژست
دموکراتيک تری به خود بگيرد و اجازه داد گروھی با تماﯾالت چپ حزب تجمع را تشکيل دھند و
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گروه ھای با تماﯾالت ليبرال تر حزب َوفد و احزاب ليبرال دﯾگری را اﯾجاد کنند .اﯾن امر بيشتر
دکوراسيونی برای سيستم بود که حزب حاکم در آن بار دﯾگر با نام حزب دموکراتيک ملی در 1978
با ھمان شبکه ھای رھبری قدﯾمی به صحنه بازگشته بود .وقت اش که رسيد اﯾن ساختار به
دست مبارک افتاد .اما در اواخر دھه  90وقتی اقتصاد گشوده شده و رژﯾم مصمم به جلب
سرماﯾه گذاری خارجی گردﯾد ﯾک جراحی پالستيک دﯾگر ضرورت ﯾافته بود .اﯾنجا جمال مبارک
نقشی کليدی بازی کرد .حلقه اطرافيانش او را متقاعد کرده بودند که می تواند ان دی پی را با
نزدﯾک شدن به تکنوکراتھاﯾی که آنرا ھداﯾت می کردند و معموال ً با درﯾافت رشوه و داللی از
تاجرﯾن واقعی )که جوان تر و تحصيل کرده تر بودند و از ھمه مھم تر با مراکز سرماﯾه داری جھانی
در ارتباط بودند( پولدار شده بودند ،از درون تغيير دھد .آنھا می توانستند ان دی پی را با تجھيز به
”طرز فکری نو“ محبوب تر جلوه دھند و سکوی پرتابی باشند برای جاه طلبی جمال مبارک برای
رئيس جمھور شدن.
مبارک که ميخواست ارﯾکه قدرت را به پسرش واگذار کند ،از تشکيل کميته سياست گذاری که
به قيمت حذف بزرگان سنتی ،به ھسته جدﯾد حزب تبدﯾل شده بود حماﯾت کرد .ﯾکی از اﯾن
بزرگان سنتی کمال الشزلی ،که در رمان عامه پسند ساختمان ﯾعقوبی به تصوﯾر کشيده شده
بود ،در اﯾن حين و به موقع درگذشت .دﯾگری ،صفوت الشرﯾف به پست تشرﯾفاتی دبيرکل حزب
گمارده شد .افراد زﯾادی از اﯾن تغييرات در حزب زخم خورده بودند ولی گسست واقعی ای در
حزب وجود نداشت .اعضای قدﯾم و جدﯾد ھمه در ﯾک قاﯾق بودند و اﯾن قاﯾقی مستحکم بود.
ميليون ھا نفر در ان دی پی عضو بودند که از آن تعداد شاﯾد دوميليون نفر فعال بوده باشند .اگر
شما ﯾک بازرگان جوان بودﯾد که می خواستيد پيشرفت کنيد ﯾا تاجری خرده پا که نمی خواست
توسط پليس اذﯾت شود به حزب می پيوستيد .بنابراﯾن بسياری از اﯾن عضوﯾت ھا صوری بودند .با
اﯾن حال نباﯾد از اﯾن نکته غافل شوﯾم که خيلی ھا اگر ان دی پی منحل می شد بسياری چيزھا
را از دست می دادند.
شما تصوﯾر روشنی از مثلث قدرتی که دﯾکتاتوری بر روی آن بنا شده بود دادﯾد .با اﯾن
حال قدرت تعيين کننده دﯾگری در خارج از کشور ھم بود که اﯾن ساختار به آن متکی
بود .اﯾاالت متحده ضامن غاﯾی رژﯾم بود ،از ھمان لحظه ای که سادات را از محاصره
اسرائيل در  1973رھاند ،وقتی که ارتش اسرائيل نزدﯾک بود شکست سخت دﯾگری را
در صحرای سينا بر ارتش مصر وارد کرده و پيروزی قاطع اش در سال  1967را تکرار
کند .قيمت آن رھاﯾی اما قرارداد کمپ دﯾوﯾد و تبدﯾل مصر به مفصل سيستم
استراتژﯾک آمرﯾکا در خاورميانه بود .خيزش مردمی عليه مبارک آمرﯾکا را به حالت
آماده باش درآورد و اﯾن امری واضح است که تصميم ارتش برای برکناری مبارک اگر
نگوﯾيم با پنتاگون ولی در مشورت با کاخ سفيد گرفته شد .شما ارتباط اجزای مختلف
رژﯾم را با حاميان آمرﯾکاﯾی شان چطور شرح می دھيد؟
از دھه ھشتاد به بعد ،سه موسسه در ارتباط منظم با اﯾاالت متحده بودند :سروﯾس اطالعات
خارجی ،ارتش و رﯾاست جمھوری .سروﯾس اطالعات کل تحت [رﯾاست] عمر سليمان متحد
کليدی  CIAدر خاور ميانه )البته بعد از موساد( در کنترل ارتش آزادیبخش فلسطين ،جلوگيری از
قدرت گرفتن حماس و شکنجهی زندانيان ھمکاری بسيار نزدﯾکی با اﯾاالت متحده داشت .بعد از
ﯾازده سپتامبر اھميت اﯾن ارتباط بسيار بيشتر از قبل شد .سليمان احتماال ً تنھا مقام باارزش
مصری برای واشينگتن بود .مبارک می توانست کند و ﯾکدنده باشد .سليمان اما ھيچ ﯾک از اﯾن
دو وﯾژگی را نداشت و ھردو دستگاه دولتی آمرﯾکا و اسرائيل او را بھترﯾن جاﯾگزﯾن برای حکمرانی
می دانستند.
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در سوﯾه سياسی رژﯾم از زمان سادات به بعد ھمواره ارتباط نزدﯾکی بين روسای جمھور دو کشور
وجود داشت و مالقات ھای فراوانی بين سران اﯾن کشور ھا انجام می شد و ھمين ھم بود که
مصر را به ”متحد وفادار منطقه ای“ آمرﯾکا بدل کرده بود .اوباما قاھره را اولين توقف گاه خود در
خاورميانه قرار داد و سخنرانی ای کرد که جاﯾزه نوبل را براﯾش به ارمغان آورد و از مبارک نيز
چندماه بعد در واشينگتن پذﯾراﯾی گرمی به عمل آمد .در کنار اﯾن مناسبات دﯾپلماتيک سنتی
روابط تجاری نزدﯾکی نيز بين دو کشور برقرار بود .سادات آشکارا گفته بود که بھترﯾن دوست او
دﯾوﯾد راکفلر است که او اﯾده ھاﯾش برای پی رﯾزی اقتصاد مصر را از او گرفته بود .رئيس جمھور
شخصاً دخالت کرده بود تا پای بانک ھا و کمپانی ھای بزرگ آمرﯾکاﯾی ھمچون بوئينگ و جنرال
موتورز را به مصر باز کند .قبل از پاﯾان دھه ھشتاد دفتر تجاری آمرﯾکا در مصر قوی ترﯾن البی
تجاری در کشور بود .اعزام ھيات ھای بزرگ تجاری به آمرﯾکا روﯾه مرسومی شده بود .ھر رئيس
جمھوری که به آمرﯾکا سفر می کرد ھيات بزرگی از بازرگانان و مقامات حزب حاکم او را ھمراھی
می کردند تا بتوانند پس از البی ھای گوناگون در واشينگتن پس از بازگشت رئيس جمھور ،در
سراسر کشور به دنبال قراردادھا و سرماﯾه گذاران روانه شوند .اﯾن ارتباطات با تشکيل کابينه
بازرگانان تحت دولت احمد نظيف در سال  2004که با استقبال گرم وال استرﯾت مواجه شده بود،
بيش از پيش نزدﯾک تر شد .شرکت ھای آمرﯾکاﯾی از مزاﯾای تيم نئوليبرال قاھره سخاوتمندانه
برخوردار می شدند و بازرگانان برگزﯾده ای که در راس ان دی پی بودند ھم می توانستند انتظار
داشته باشند که از مزاﯾای سرماﯾه گذاری ھای آمرﯾکا و تغيير سياست کمک مالی آمرﯾکا در اﯾن
زمان برخوردار شوند .کمک ھای غيرنظامی  850ميليون تا ﯾک ميليارد دالری آمرﯾکا که تا آنزمان
عموماً توسط دولت مصر جذب ميشد حاال به سمت بخش خصوصی می رفت و به قول راﯾج
اقتصاددانان دست راستی در پروژه ھاﯾی بھينه تر و کم فساد تر به کار گرفته می شد .به طور
معمول ھزﯾنه ھای مشاوره قابل توجه به آمرﯾکاﯾيان پرداخت شده و مشاوران آمرﯾکاﯾی بر پروسه
نظارت می کردند تا اطمينان حاصل شود که سياست ھای مناسبی اتخاذ شده است .در
حقيقت واشنگتن صدھا نفر از اﯾن مشاوران را در اختيار داشت که نوعی کابينه در ساﯾه تشکيل
داده بودند .به ھمين دليل ﯾک رابطه مستحکم ميان بنگاه ھای بزرگ اقتصادی آمرﯾکاﯾی و مصری
برقرار بود که دامنه آن تا دستگاه ھای سياسی دو کشور کشيده ميشد.
در مورد ارتش نيز می توان گفت که روابط بسيار نزدﯾکی ميان آن و پنتاگون برقرار بود که گردش
مالی آن بالغ بر ﯾک ميليارد دالر )بيش از ھر ارتشی در جھان به جز اسرائيل( بود و اﯾن پول برای
تجھيز و آموزش ارتش مصر به کار گرفته ميشد .اما اﯾنکه اﯾن مراودات ﯾک وفاداری بدون شرط به
حکومت مصر از سوی آمرﯾکاﯾيان را به دنبال داشته باشه مساله دﯾگر است .پنتاگون از منافع
استراتژﯾک قابل توجھی در منطقه از طرﯾق رابطه با ارتش مصر برخوردار بود و بدون شک روابط
شخصی بسيار نزدﯾکی ميان نظاميان رده باالی دو طرف شکل گرفته بود .اما اﯾن بدان معنی
نيست که تشکيالت نظامی مصر به عنوان عروسک واشنگتن در منطقه عمل می کردند .آنھا
نگاه خود را به مسائل جھان داشته و منافع مشخص تشکيالتی شان را در درجه اول در نظر می
گرفتند .ھنگامی که خيزش مردمی مصر آغاز گردﯾد پيغام واشنگتن مشخص بود :بھترﯾن سنارﯾو
اﯾن است که مبارک تا ماه سپتامبر در سمت خود باقی بماند و سپس به طور محترمانه ای از
قدرت کناره گيره کرده و عمر سليمان قدرت را به دست گيرد .به ھمين ترتيب مشخص بود که
ارتش مصر از مرحله ای به بعد به واشنگتن پيغام داد که اگر می خواھيد که آشوب برقرار نشود،
اسالمگرا ھا به قدرت نرسند و از ھرگونه ناپاﯾداری که می تواند موقعيت اسرائيل در منطقه را به
خطر اندازد اجتناب شود مبارک باﯾستی که از قدرت کنار گذاشته شود که در نھاﯾت آمرﯾکا به اﯾن
امر رضاﯾت داد .به ھمين دليل در عين اﯾنکه ارتش با اﯾاالت متحده در باره خيزش مصر مشورت
ميکرد به باور من در نھاﯾت تصميم عاقالنه ای بر اساس منافع خود اتخاذ نمود.
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شورای عالی نظامی که در  10فورﯾه تشکيل جلسه داد نھادی بود که اﯾن تصميم
)عدم حماﯾت از مبارک( را گرفت .جاﯾگاه اﯾن نھاد چيست ،از چه کسانی تشکيل شده
و چگونه فعاليت می کند؟
شورا از لحاظ تئورﯾک متعلق به وضعيتی است که کشور در جنگ است .به ھمين دليل قبال ً در در
سالھای  1967و  1973توسط رئيس جمھور به عنوان فرمانده کل قوا که به ترتيب ناصر و سادات
بودند تشکيل شده بود .بنابراﯾن وقتی اﯾن شورا در  10فورﯾه تشکيل جلسه داد و ﯾک تحليل گر
مسائل نظامی در تلوﯾزﯾون توضيح داد که اﯾن شورا بنا به صالحدﯾد خودش و بدون دعوت فرمانده
کل قوا ﯾا حضور او دست به چنين کاری زده است ،اﯾن کار ﯾک تمرد تلقی شد و اعالنی بود بر
پاﯾان رژﯾم مبارک.
از آن موقع شورا به طور مداوم در محل وزارت دفاع تشکيل جلسه داده است .در اﯾن شورا وزﯾر
دفاع ،رئيس ستاد کل نيروھای مسلح ،فرماندھان ھر پنج بخش ِ پنج ناحيه نظامی که کشور
بدان تقسيم شده است و فرماندھان دپارتمان ھای تخصصی – اطالعات ،بخش حقوقی و …-
حضور دارند .اما می توان با اطمينان گفت که تصميمات نھاﯾی را دوازده نفر اول می گيرند .تا
جاﯾی که می دانيم تصميمات با اجماع گرفته می شود و تا اﯾنجا شورا مراقب بوده که
سخنگوﯾانش را به طور چرخشی انتخاب کند تا مانع از اﯾن برداشت شود که دست آخر دو ﯾا سه
نفر کنترل آن را بر عھده دارند.
رئيس شورا ،طنطاوی وزﯾر دفاع ،ﯾکی از ھمراھان دﯾرﯾن مبارک بوده است و حتی
مدتی پيش طبق اسناد وﯾکی ليکس توسط افسران ميانی مصر به طرزی تحقيرآميز
سگ مبارک خوانده شده است .نقش فعلی او را چطور ارزﯾابی می کنيد؟
طنطاوی پيش از انتصاب به وزارت دفاع ،فرمانده گارد جمھوری بود که از رئيس جمھور محافظت
می کردند .به عنوان وزﯾر او ھم دارای جاﯾگاه نظامی بود و ھم جزئی از دم و دستگاه سياسی
رئيس جمھوری به شمار می آمد ،با اﯾنکه از زمان سادات وزﯾر دفاع طبق ظاھر قانونی نمی
توانست عضو ان دی پی باشد .قطعاً او ﯾکی از نزدﯾکان مبارک است اما او فھميد که مبارک باﯾد
کنار گذاشته شود و به ھمين خاطر از کسوت سياسی به در آمد و با بقيه نيروھای نظامی
ھمراه شد .ھمانطور که پيش از اﯾن ھم گفته شده است طنطاوی دﯾگر پير شده – ھفتادوپنج
ساله است -و روشن نيست که از چه ميزان نفوذ در شورای عالی نظامی برخوردار است.
به نظرتان صحيح است اگر بگوﯾيم برکناری نخست وزﯾر احمد شفيق در سوم مارس
)ﯾکی دﯾگر از محارم مبارک که برای فرونشاندن خيزش برگزﯾده شده بود( توسط
شورای عالی نظامی و البته برخالف ميل خود شورا نقطه عطفی در اتفاقات پس از
سقوط مبارک بوده است؟
شفيق ﯾک ژنرال نيروی ھواﯾی بود که با افتخار اعالم کرده بود که مبارک بوده که به وی پرواز و
خيلی چيزھای دﯾگر آموخته است .مبارک او را به فرماندھی نيروی ھواﯾی منصوب کرد و آنھا
ھمواره دوستان نزدﯾکی بوده اند –بسياری از مردم می گوﯾند که آنھا با ﯾکدﯾگر روابط قوم و
خوﯾشی دارند . -بعد از بازنشستگی مبارک او را به وزارت ھوانوردی تجاری منصوب کرد ،منصبی
که در پی تاسيس ﯾک فرودگاه بين المللی بزرگ و نوسازی ناوگان ھواپيماﯾی ملی مصر و کارھای
دﯾگر باﯾد به سودھای کالنی دست می ﯾافت .به ھمين خاطر او وقتی به نخست وزﯾری گمارده
شد سياستمداری غيرنظامی بود که نزدﯾک به ﯾک دھه به حزب حاکم خدماتی ارائه داده بود.
عملکرد او فاجعه بار بود .او تظاھرکنندگان را مسخره کرد ،ميدان تحرﯾر را تقليدی از ھاﯾد پارک
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خواند و گفت که باﯾد به مردمی که آنجا ھستند آب نبات و شکالت داد .البته به جای اﯾن حرف ھا
مردم با ﯾورش مزدوران پليس در  2فورﯾه مواجه شدند .قول او مبنی بر اجرای سرﯾع عدالت
توخالی از آب درآمد و او در قضيه ای که حاال دﯾگر مشھور شده است به خبرنگارانی که از او
سواالت ناجور می پرسيدند توھين کرد .پس از اعالميه ھای مکرر مبنی براﯾنکه مبارک به ھيچ
عنوان کنار نخواھد کشيد ،او ﯾکباره انقالب بزرگ  25ژانوﯾه را شادباش گفت .با اﯾن حال ھمان
موقع وسيعاً در خبرھا بود که شفيق ھنوز با مبارک در مخفيگاه عياشانه اش در شرم الشيخ در
تماس است.
در دوم مارچ ،شفيق به عنوان نخست وزﯾر در ﯾک گفتگوی تلوﯾزﯾونی با نجيب ساوﯾرز -ميليونر
قبطی صنعت ارتباطات و اسپانسر ليبرال امور ھنری ،نوعی جورج سوروس مصری ،-مجری
محبوب حمدی کندﯾل – ارتباطی با ھم ندارﯾم -و عال االسوانی رمان نوﯾس و نوﯾسنده ”ساختمان
ﯾعقوبی“ شرکت کرد .آنجا او به طور علنی به خاطر ﯾورش به ميدان تحرﯾر در  2فورﯾه و نيز
قصورش در رسيدگی به جناﯾت ھای پليس در قتل و زخمی کردن مردم در طول خيزش مورد
مواخذه قرار گرفت ) .آخرﯾن گزارش ھا تخمين می زنند که در طول خيزش مردمی  685نفر کشته
و بيش از  5000نفر زخمی شدند( .السوانی از او پرسيد چطور ممکن است که محمود وغدی
وزﯾر کشور او – که اولين بار حين انقالب منصوب شد و بعد از سقوط مبارک ھم باز توسط شفيق
به کار گمارده شد -ھنوز که ھنوز است مدعی شود که مردمی که کشته شده اند توسط تک
تيراندازھای خارجی کشته شده اند و پليس کارش را عالی انجام داده است؟ شفيق که به
شدت عصبانی شده بود رو به او فرﯾاد زد که “ تو دﯾگر وقتی با من حرف ميزنی ادای وطن
پرستی درنيار!“ کندﯾل صراحتاً به او گفت وقتی کامال ً واضح است که مردم او را نمی خواھند
ماندن بر سر پست اش بی شرمانه است .ھنوز بيست و چھار ساعت از اﯾن مکالمه در برابر
دﯾدگان ھمه ملت نگذشته بود که او رفته بود.
اﯾن اپيزود خارق العاده سوال عام تری را در رابطه با نقش رسانه ھای مختلف –
تلوﯾزﯾون ،مطبوعات ،رادﯾو و شبکه ھای اجتماعی -قبل ،حين و بعد از خيزش پيش
می کشد .شما در مورد نقش رسانه ھا چه نظری دارﯾد؟
برای چھل سال رسانه ھا تماما توسط دولت کنترل می شدند ،تحت لوای آنچه ناصر ابتدائاً آن را
وزارت ارشاد ملی و بعدتر سادات آن را وزارت اطالعات ) (Informationمی خواند .اما در دھه نود
تحت تاثير اعتماد به نفسی که پيشتر توضيح دادم در نبود اپوزﯾسيونی جدی به دست آمده بود،
مبارک اجازه داد که رسانه ھای مستقل بوجود آﯾد –تعداد قابل توجھی روزنامه ،شبکه ھای
تلوﯾزﯾونی ماھواره ای و ﯾک سينمای مستقل قدرتمند -که آشکارا رئيس جمھور ،خانواده اش و
وضعيت کشور را مورد انتقاد قرار می دادند .تنھا چند خط قرمز معدود وجود داشت که نباﯾد از آنھا
می گذشتند .خارجی ھا اغلب شگفت زده می شوند که فيلمی مانند ساختمان ﯾعقوبی
توانسته در مصر ساخته شود ،با اﯾن حال فيلمھای زﯾاد دﯾگری آنجا ساخته شدند که از لحاظ
انتقاد از رژﯾم از ساختمان ﯾعقوبی کمتر انتقادی نبودند ،برخی از آنھا انتقادی تر ھم بودند .چطور
ھمه اﯾنھا امکان پذﯾر بود؟ نگرش رژﯾم اﯾن بود که در نبود ﯾک اپوزﯾسيون متشکل ھمه اﯾنھا در حد
حرف باقی خواھی ماند .و حتی می تواند به عنوان ﯾک شير اطمينان استفاده شود :اگر گاھی
به مردم اجازه دھيد که خود را بيرون برﯾزند برای بقای سيستم مفيد خواھد بود .اما نقش تارﯾخ را
ھم نمی توان ندﯾده گرفت .اولين فيلم ھای مصری در سالھای دھه  20ميالدی ساخته شده
بودند .تلوﯾزﯾون مصر که در  1960راه اندازی شد در دنيای عرب اولين بود .ﯾک سنت فرھنگی
دﯾرﯾنه در کشور وجود داشت که برای مثال با ھيچ ﯾک از کشورھای حوزه خليج قابل مقاﯾسه
نبود .به ھمين خاطر کار آسانی نبود که بتوان به راحتی جلوی تکنولوژی ھای پخش ماھواره ای و
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اﯾنترنت را گرفت .به ھمين دالئل رژﯾم تصميم گرفت که محتاطانه تر خواھد بود اگر درون
مرزھاﯾی مشخص آزادی بيان را مجاز بشمارد.
از نظر سياسی ،گفتگوھای تلوﯾزﯾونی به مھم ترﯾن فرم برنامه ھا در اﯾن چشم انداز جدﯾد تبدﯾل
شدند .اﯾن برنامه ھا شب ھا از شبکه ھای مستقل ماھواره ای که تعداد بيننده فراوانی داشتند
پخش می شد و دو تا سه ساعت و گاھی بيشتر به طول می انجاميد .در اﯾن برنامه ھا در مورد
تمام اتفاقاتی که در طول روز رخ داده بود صحبت می شد .چھار ﯾا پنج تا از اﯾن برنامه ھا وجود
دارد که مصری ھا ھر بعداز ظھر مشتاقانه آنھا را دنبال می کنند تا ببينند در کشور چه می گذرد.
در اواخر عمر رژﯾم البته تعدادی از آنھا مورد غضب واقع شدند و پخش آنھا ممنوع شده ﯾا کنترل
بيشتری بر آنھا اعمال می شد .اما آنھا ھيچگاه به طور کامل از صحنه محو نشدند و اﯾنگونه بود
که نقشی اساسی در طول انقالب اﯾفا کردند و بعد از آن ھم نقش خود را رھا نکرده اند .در خارج
از مصر اﯾن باور جا افتاده است که فيس بوک رسانه راھبر ِ خيزش بود ،و البته در ميان نسل جوان
در چند روز ابتداﯾی خيزش نقشی حياتی ھم اﯾفا کرد .اما در ميان بيشتر مردم عادی مصر
گفتگوھای تلوﯾزﯾونی بسيار بيشتر قابل دسترسی و مشاھده بودند .ھنگامی که خيزش داشت
شکل می گرفت آنھا از معترضين دعوت می کردند که به برنامه بياﯾند ،با نيروھای پليس،
خبرنگاران ،تجار و … مصاحبه می کردند و عمال ً به محلی برای بحث ھای آزاد تبدﯾل شده بودند.
تاثير آنھا بسيار زﯾاد بود.
وقتی مبارک برکنار شد ،شورای نظامی سرانجام در مقابل درخواست ھای مردمی تسليم شد و
وزارت اطالعات ) (Informationرا منحل کرد .به شب نکشيده ،رسانه ھای دولتی لحن خود را با
سرعتی خنده آور تغيير دادند و شروع به تخطئه رئيس جمھور قبلی و خانواده اش کردند و به
ثناگوﯾی جنبش پرداختند که او را از سر راه کنار زده بود .اما آنھا دﯾگر ھيچ اعتباری ندارند .برنامه
ھای گفتگوی تلوﯾزﯾونی ِ رسانه ھای مستقل ھنوز بيشترﯾن توجه عمومی را به خود جلب می
کنند .سازماندھان گروه ھای جوانان در اﯾن برنامه ھا حضور می ﯾابند ،اعضای کميته اصالح قانون
اساسی پيشرفت کارھای انجام شده شان را در آنجا توضيح دادند ،نماﯾندگان شورای عالی
نظامی در ﯾک برنامه چھارساعته حضور پيدا کردند و به سواالت بينندگان در باره نحوه
عملکردشان پاسخ گفتند ،رھبران اخوان المسلمين و دﯾگر گروه ھای اپوزﯾسيون نيز در اﯾن برنامه
ھا حضور ﯾافته اند؛ به طور خالصه ھمه بازﯾگران اﯾن قصه رھاﯾی ِ سياسی .مردم نه تنھا برنامه
ھاﯾی را می بينند که آنھا را از اوضاع کشور مطلع می سازد بلکه اﯾن برنامه ھا گاھاً خود به
اتفاقاتی سياسی نيز تبدﯾل می شوند مانند آنچه در ماجرای شفيق پيش آمد.
در مورد کابينه ای که جاﯾگزﯾن کابينه شفيق شد چه نظری دارﯾد؟
نخست وزﯾر جدﯾد اسام شرف ﯾک مھندس است که در دانشگاه قاھره صاحب کرسی است .او
مدتی کوتاه در کابينه نظيف در سال  2004وزﯾر حمل و نقل بود ،اما پس از اختالف با وی استعفا
داد .در طول خيزش او به ميدان آمد و ھمبستگی خودش را به اشغال کنندگان اعالم کرد و به
ھمين دليل ھم ﯾکی از نام ھای پيشنھادی تظاھرکنندگان به شورای عالی نظامی برای
سرپرستی دولت بود .از سه وزارت خانه بسيار مھم ،مقام وزارت خارجه به نبيل العربی دﯾپلماتی
که سادات را در کمپ دﯾوﯾد ھمراھی می کرد و با او بر سر معاھده اش با مناخيم بگين اختالف
داشت ،رسيد .او پس از کمپ دﯾوﯾد در کميسيون ھای مختلف سازمان ملل و دﯾوان دادگستری
بين المللی وظاﯾفی را بر عھده داشت .وزﯾر کشور ،منصور العساوی ﯾک ژنرال پليس از ﯾکی از
جنوبی ترﯾن بخش ھای ”سعيد“ است که به تالش ھاﯾش برای مقابله با فساد شھره است و
عموماً در پارﯾس زندگی می کرده و از رژﯾم فاصله گرفته بود .او در ھمان اواﯾل کارش اس اس را
منحل کرد .وزﯾر دادگستری ،محمد عبدالعزﯾز القندی ،ﯾک قاضی مستقل است که قبال ً دادستان
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کل بوده است؛ اﯾن وزارت خانه به دليل بر عھده داشتن وظيفه نظارت بر انتخابات ،اھميت
سياسی زﯾادی دارد .دو چھره مھم دﯾگر سمير ردوان در خزانه داری کل و جودا عبدالخالق در
تامين اجتماعی ھستند .ھر دو استاد اقتصاد با تماﯾالت آشکارا چپ گراﯾانه ھستند– .در واقع
عبدالخالق ﯾکی از اعضای تجمع ،حزب کمونيست مجاز مصر است.-
بنا بر اﯾن بخشی از آنھا به سنتی متعلق اند که با مبارک ھمدست بوده است؟
وقتی که افسران ازاد قدرت را در  1952به دست گرفتند ،در مصر سه تشکل کمونيستی وجود
داشت :حزب کمونيست مصر ،حزب پيشرو کارگران و جنبش دموکراتيک برای آزادسازی ملی.
گروه آخری از ھمان ابتدا به ناصر پيوست اما دو گروه دﯾگر اﯾن کار را نکردند و توسط او سرکوب
شدند .نھاﯾتاً در دھه شصت ناصر اعضای آنھا را ازاد کرد به اﯾن شرط که کل جنبش کمونيستی
خود را منحل کرده و به اتحاد سوسياليستی ِ عربی بپيوندد .نقشه او اﯾن بود که نخبگان
روشنفکر را جذب کرده و از آنھا برای اھدافش در مناصب رسمی استفاده کند و خود را از شر
ساﯾر اعضا و نفرات خالص کند .اﯾن روند ادامه داشت تا دھه ھفتاد وقتی که سادات از کھنه
سرباز گروه افسران آزاد خالد محی الدﯾن که ھمواره به کمونيست ھا نزدﯾک بود و در سال 1954
توسط ناصر پاکسازی شده بود ،خواست تا حزبی تاسيس کند که بقاﯾای اﯾن سنت فکری را به
عنوان ﯾک اپوزﯾسيون کوچک و وفادار به حزب حاکم ان دی پی گردھم بياورد .و محی الدﯾن ھم
حزب اتحاد مترقی ملی ﯾا ھمان تجمع را به عنوان سرپناھی قابل احترام برای روشنفکران چپ
اﯾن نسل تشکيل داد .در سال  2003محی الدﯾن کنار رفت و رھبر جدﯾد حزب رفعت السعيد با
مبارک کنار آمد با اﯾن مستمسک که اسالم گراﯾی دشمن مشترک ھردو است .بنابراﯾن در طول
دھه نود و دھه اول قرن حاضر کمونيسم مصری تماماً در کنار حکومت بود .با اﯾن حال آنچه باقی
مانده است ھنوز روشنفکرانی را دربرمی گيرد که در تخصص خود صاحب صالحيت ھستند و اﯾن
دونفری که در کابينه ھستند نمومنه ھای خوبی از اﯾن دست اند.
چرا قانون منفور شراﯾط اضطراری ھمچنان برقرار است و اکنون که مبارک رفته است
برداشته نشده است؟
شورای نظامی قول داده است که قانون شراﯾط اضطراری پس از انتخاب رئيس جمھور و شکل
گيری پارلمان برداشته خواھد شد .اما حقيقت اﯾن است که اﯾن قانون ھا به طور مستمری از
سال  1948برقرار بوده اند .اﯾن قوانين در واقع سمبلی از روابط حاکم بوده اند و نه مخصوص به
شراﯾطی خاص .مشکل اصلی در مصر فرھنگ حاکم بر پليس است :برای آنھا قانون ،شراﯾط
اضطراری ﯾا چيزھای دﯾگر وجود خارجی ندارند .آنھا به اﯾن نتيجه رسيده اند که ھر کاری که
بخواھند می توانند انجام دھند از شنود تلفن تا تفتيش خانه  ،زندانی کردن و ﯾا ضرب و شتم .از
فردای لغو شراﯾط اضطراری شما ھمچنان افسران پليس را خواھيد دﯾد که برای بيست سال در
خيابان ھا بوده اند و درک نمی کنند که برای شنود تلفن کسی که مظنون قاچاق مواد مخدر
است نياز به مجوز دادگاه دارند و ﯾا اﯾنکه مظنونانی که اعتراف نمی کنند را نمی توان به زور
سيلی و شوک برقی به اعتراف واداشت .آنھا اﯾنگونه عمل می کنند برای اﯾنکه اﯾن تنھا راھی
ست که می دانند .خشم عمومی بر عليه اﯾن سرکوب روزانه بسيار عميق است .ﯾک حادثه که
چند وقت قبل در مادی )ﯾکی از بخش ھای باالی قاھره( اتفاق افتاد می تواند به شما اﯾده ای از
درگيری ای که اﯾن سرکوب اﯾجاد می کند را بدھد .در مادی ﯾک پليس جوان بر سر مساله ترافيک
با ﯾک راننده اتوبوس درگيری لفظی پيدا ميکند .پس از خشمگين شدن اسلحه اش را در آورده و
راننده اتوبوس را از ناحيه دست ھدف قرار ميدھد .به جای فرار اما کسانی که شاھد اﯾن درگيری
بودند به افسر پليس حمله کرده و او را به حد مرگ کتک ميزنند .اﯾن چيزی است که مکررا اتفاق
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خواھد افتاد تا زمانی که خشونت بی ھدف پليس ادامه ﯾابد .قوانين اضطراری باﯾد برداشته شوند
اما چيزی که آنھا را در واقعيت تغيير خواھد داد قدرتمند ساختن مردم است.
در تونس حزب حاکم غير قانونی اعالم شده است .اگرچه از برخی جھات دﯾکتاتوری
بن علی بيشتر از رژﯾم مبارک سرکوبگر بوده اما حزب حاکم ان دی پی شباھت
فراوانی به نئو-دستور داشت .با اﯾن توصيف شراﯾط ان دی پی را امروز چگونه می
بينيد؟
ممنوع کردن ان دی پی تنھا ﯾک عمل سمبليک خواھد بود .تا زمانی که ﯾک تغيير رادﯾکال در روابط
اجتماعی اقتصادی مصر اﯾجاد نگردد نيروی ھای ان دی پی در نھاﯾت در تشکيالت دﯾگری متشکل
خواھند شد .اما اﯾن صحيح است که اگر حزب غيرقانونی اعالم شده و رھبرانش از شرکت در
انتخابات بعدی منع گردند و به آنھا اجازه متشکل شدن در طی اﯾن سال ھا داده شود شما در
نھاﯾت تشکيالتی را خواھيد داشت که از بسياری جھات تغيير ﯾافته است .اما با در نظر گرفتن
تمامی احتماالت ان دی پی از قدرت انتخاباتی قابل توجھی به خاطر شبکه و ارتباطات اش
برخوردار خواھد بود و به عنوان ﯾک بازﯾگر اصلی اقتصادی و سياسی عمل خواھد کرد.
اگر داراﯾی ھاﯾش توقيف شود چه؟
ان دی پی داراﯾی قابل توجھی که به نام آن ثبت شده باشد ندارد .چيزی که ان دی پی در اختيار
دارد دو پاﯾگاه مھم ھستند .اولی تسلط ان دی پی بر بروکراسی مصر می باشد که حدود شش
ميليون نفر را شامل ميشود .کسانی که حاميان و رای دھندگان آماده ان دی پی بوده و بودجه
شان به طور مرتب به ان دی پی سرازﯾر شده و سروﯾس شان در خدمت آن بوده است .اﯾن
بخش از حزب جدا خواھد شد به دنبال دولت و مجلس جدﯾد .اما پاﯾگاه دﯾگر آن که به سادگی
نمی توان با آن روبرو شد شامل تجار بخش خصوصی و زمينداران بزرگ می شود که اموالشان را
در خدمت حزب قرار می دادند و اطمينان حاصل می کردند که اﯾن سرماﯾه گذاری و سود آن به
آنھا بازخواھد گشت .در صورت کوتاھی از مصادره اموال آنھا ،آنان وسيله الزم برای بازگشت به
قدرت را خواھند داشت .نقطه حياتی اﯾن تغيير و تحول اما جدا نمودن بروکراسی مصر از ان دی
پی خواھد بود .تا چه اﯾن جداسازی رخ خواھد داد چيزی است که باﯾد منتظر بود و دﯾد .حزب بر
تعداد فراوانی از شبکه ھای غير رسمی تسلط دارد و اﯾن تسلط را در گذر زمان به دست آورده
است .سوال اصلی اﯾن است که تا چه حد می توان فعاليت اﯾن شبکه ھا را مختل نمود؟
شما فکر می کنيد ھنگامی که انتخابات برگزار گردﯾد حزب حاکم امکان قدرت نماﯾی
خواھد داشت؟
اگر به آن اجازه داده شود که در انتخابات امسال شرکت کند مسلما چنين امکانی خواھد داشت.
دﯾدگاه خوشبينانه اﯾن است که ﯾک سوم صندلی ھای پارلمان را ان تی پی ،ﯾک سوم اخوان
المسلمين و باقی را گروه ھای دﯾگر تصاحب خواھند نمود .دﯾدگاه بدبينانه تر اﯾن است که ان دی
پی و اخوان المسلمين در مجموع ھشتاد درصد کرسی ھای مجلس را در اختيار خواھند گرفت.
حتی اگر ان دی پی غير قانونی اعالم شود می توان تصور نمود که اعضای حزب که به طور
مستقل در انتخابات شرکت خواھند کرد چيزی نزدﯾک به ﯾک سوم کرسی ھا را از آن خود کنند.
نيروھاﯾی که دﯾکتاتور را سرنگون کردند اما ﯾک اقليت را در مجلس شکل خواھند داد.
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ھر شکلی که قانون جدﯾد اساسی به خود گيرد به نظر می رسد که رئيس جمھور
ھمچنان از قدرت انحصاری برخوردار خواھد بود .آﯾا ميتوان پيش بينی نمود چه کسی
به اﯾن قدرت دست خواھد ﯾافت؟
قطعا رئيس جمھور شخصی با روابط مشخص با حزب حاکم نخواھد بود .تاکنون چند کاندﯾدا مطرح
بوده اند .ﯾکی از آنان عمر موسی دبير کل اتحادﯾه عرب است که تا حدی در سال ھای آخر مبارک
به حاشيه رانده شده بود اما برای چند دھه وزﯾر امور خارجه مبارک بود .محمد البرادعی کاندﯾدای
دﯾگری است که کمتر به دﯾکتاتوری متصل بوده است .ھمچنين می توان از قاضی ارشد ھاشم
البسطاوﯾسی نام برد که مدت ھا منتقد رژﯾم بوده و برای استقالل قوه قضاﯾيه تالش نموده
است .عالوه بر اﯾن گروھی از محمد عبدالسالم محغوب نام می برند که کلنل اطالعات ارتش و
حکمران موفق اسکندرﯾه بوده و در اوج محبوبيت اش به وزارت کم اھميت توسعه داخلی انتخاب
گردﯾد .به ھمين دليل به او به عنوان بخشی از رھبری رژﯾم سابق نگاه نمی شود .اخوان
المسلمين اعالم کرده اند که برای انتخابات رﯾاست جمھوری کاندﯾداﯾی معرفی نخواھند کرد اما
حماﯾت آنھا در انتخاب رئيس جمھور بعدی نقشی محوری دارد.
چه جھتگيری سياسی ای اخوان المسلمين خواھد گرفت؟
ما در نقطه ای قرار دارﯾم که تمام بازﯾگران اصلی مشغول بازتعرﯾف خود در شراﯾط جدﯾد سياسی
ھستند .دالﯾل زﯾادی وجود دارد که ثابت می کند اخوان المسلمين از قبل ضعيف تر خواھد بود .در
گذشته اخوان المسلمين قدرت اصلی اش را از مخالفت اش با رژﯾم خشن استبدادی مصر به
دست می آورد در کنار اﯾن حقيقت که تعداد زﯾادی از مبارزان آن در زندان ھا شکنجه و کشته
شدند .اما حتی در مدل محدودی از دمکراسی دﯾگر جاﯾی برای شھدا نخواھد بود .قدرت اصلی
دﯾگر اخوان المسلمين در اﯾن بود که در ﯾک حکومت به شدت فاسد که ھيچ کمکی به فقرا نمی
کرد ،خدمات اجتماعی آنان به فقرا کمک مالی و ھمدردی ارائه می نمود .اما اﯾن وجه نيز قدرت
خود را از دست خواھد داد ھنگامی که حکومت برای اولين بار شروع به توجه به نيازھای مردم
نماﯾد .ھمچنين در درون اخوان المسلمين ميان طيف سنتی و جدﯾد آن درگيری وجود دارد .بخش
قدﯾمی اخوان شامل افرادی می شود که بيشتر سال ھای عمر خود را در زندان گذرانده اند.
مھمترﯾن استدالل آنھا برای در اختيار داشتن قدرت اﯾن است که آنھا در پس اﯾن سال ھا می
دانند که چگونه در ساﯾه عمل کرده و ﯾک تشکيالت زﯾرزمينی را سرپا نگه دارند .چيزی که اصالح
طلبان جوان اخوان از آن چيزی نمی دانند .اما از لحظه ای که فعاليت سياسی به روی زمين
منتقل شود اﯾن استدالل قدرت خود را از دست می دھد .در غياب خطر جانی دﯾگر قابل قبول
نخواھد بود که شما ھمه چيز را خراب خواھيد کرد اگر حزب را ترک کنيد .اخوان المسلمين می
تواند به عنوان ﯾک بازﯾگر مطرح سياسی عمل نماﯾد اما نه در فرمی که تا کنون از اﯾن حزب می
شناخته اﯾم .اخوان المسلمين برای بازی کردن اﯾن نقش باﯾد به نوع دﯾگری از احزاب با ھوﯾتی
کمتر اسالمی تغيير شکل ﯾابد ،چيزی شبيه ای ک پ در ترکيه.
در مورد ائتالف  25ژانوﯾه و دﯾگر نيروھاﯾی که به دنبال خيزش مردمی به وجود آمدند
چه فکر می کنيد؟
اﯾن نيروھا ﯾک جبھه ناھمگن را تشکيل می دھند و تاکنون نشانه ای از امکان متشکل شدن آنان
تحت ﯾک حزب واحد دﯾده نشده است .اگر چنين اتفاقی بيفتد وزن سياسی تعيين کننده آن
جھتگيری ليبرال خواھد داشت .اما اﯾن ليبرال ھا ھمکاری با چپگراھا و اسالمگراھا را دشوار
خواھند ﯾافت .به ھمين دليل به احتمال زﯾاد ما شاھد ﯾک اکثرﯾت ليبرال به ھمراه گروه ھای
کوچکتر چپگرا و اسالمگرا خواھيم بود .تغيير تحوالت تا به امروز به اﯾن سمت بوده اند و پتانسيل
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جنبش را پراکنده کرده اند .اميد اﯾنکه اﯾن گروه ھا بر اختالفات داخلی شان غلبه کرده و ﯾک حزب
رادﯾکال متحد را تشکيل خواھند داد بسيار غير واقعی می نماﯾد .اﯾن گروه ھا که در بسياری از
مبانی شان با ھم اختالف دارند در صورت ھمکاری با ﯾکدﯾگر احتماال قادر به کسب ﯾک سوم
کرسی ھای مجلس خواھند بود اما اﯾن خوشبينانه ترﯾن احتمال است.
امروز ليبرال ھا در مصر چه کسانی را شامل می شوند و آﯾنده آنھا چگونه خواھد بود؟
افرادی که دور محمد البرادعی و جبھه دمکرات که به او متصل است ،جمع شده اند را ميتوان
ليبرال خواند در کنار گروه ھاﯾی که در ھنگام شروع خيزش در فيس بوک فعال بودند .ھمچين
طرفداران آﯾمن نور و حزب الغد که او پيش از به زندان افتادن تاسيس نمود را می توان در گروه
ليبرال ھا به شمار آورد .بسياری از سازمان دھندگان اﯾن نگاه اما از حزب تارﯾخی ملی گرای
ليبرال وفد در زمان رژﯾم سلطنتی به صحنه سياسی بازگشته اند .در رسانه ھا و ميان
روشنفکران )به طور کلی بخش فرھنگ( نوستالوژی فراوانی برای زمانی که وفد حزب قدرتمند
مصر بود وجود دارد .در پنج تا شش سال گذشته نوعی تعلق خاطر به مصر دھه بيست ،سی و
چھل به عنوان اتوپيای اﯾدئال ليبرالی توسعه ﯾافته و به کرات در رمان ھا و فيلم ھا بيان شده
است .به عنوان مثال می توان از االسوانی نام برد .در کنار اتوپياﯾی ليبرالی اسالم گراھا نيز به
تصوﯾر پيامبر اسالم و زندگی او در مدﯾنه به عنوان نوع دﯾگری از اتوپيا دسترسی دارند .اما اﯾن
روزھا تصوﯾر دوران طالئی دھه بيست است که چشم مصرﯾان را به خود خيره ساخته است و
تمام کاندﯾداھای رﯾاست جمھوری از اﯾن تصوﯾر به عنوان گذشته ای بھتر ،آزادتر و جھانی تر ﯾاد
می کنند.
رفراندوم برای اصالح قانون اساسی را چگونه ارزﯾابی می کنيد؟
شورای عالی نظامی ،ﯾک کميته برای طرح اصالحات ساختاری به رھبری طارق البشری تشکيل
داد که حقوقدان و تارﯾخدانی با گراﯾشھای اسالمی است .ھمچنين عضوی از اخوانالمسلمين
ھم در اﯾن کميته حضور داشت .انتخاب البشری بسيار مھم است .چرا که نه تنھا به عنوان ﯾکی
از روشنفکران پيشروی مصر به شمار میآمد ،رسالهی اصلی تارﯾخیاش نيز اﯾن انتخاب را تأﯾيد
میکرد .رسالهای که سياست مصر را از انتھای جنگ جھانی دوم تا کودتاﯾی که ھفت سال بعد
از آن اتفاق افتاد ،مورد بازبينی قرار میداد و حول اﯾن سؤال شکل گرفته بود :چگونه سياست
خيابانھای مستعد جنبش (آبستن ِجنبشھای انقالبی و آلترناتيوھا) در اواخر دھهی  1940و
ابتدای دھهی  ،1950منجر به تصرف قدرت نشد و در عوض به ارتش اجازهی ماندن داد؟ به
عبارت دﯾگر اﯾن مسئله که چگونه ارتش در سال  1952با غلبه بر اعتراضات رادﯾکال ،انقالب را
دزدﯾد ،جزء اولين مسائلی بود که دنبال میکرد .البشری از ابتدای انتصابش توسط شورای عالی
نظامی ،در ھر مصاحبهای بر اﯾن ھدف ،ﯾعنی دوری از تکرار اﯾن اتفاق تأکيد کرده است.
کميته ﯾک سری تغييرات را مبنی بر حذف قيود دﯾکتاتوری بر نامزدھای رﯾاست جمھوری مطرح
کرد؛ از جمله کاھش سالھای رﯾاست جمھوری از پنج سال به چھارسال ،حداکثرتا دو دوره
اجازهی نامزدی داشتن ،و محدود کردن قدرت رﯾاست جمھوری برای اعالم شراﯾط اضطراری تا
شش ماه ،که اﯾن تغييرات فقط با رفراندم قابل جاﯾگزﯾنی بود .ﯾک ضرباالجل نظامی برای
برگزاری اﯾن رفراندوم در تارﯾخ  19مارس اعالم شد .ان.دی.پی و اسالم گراﯾان به رھبری
اخوانالمسلمين و سلفیھا برای پذﯾرش بستهی پيشنھادی خوانده شدند .عالوه بر ليبرالھا و
چپگراھا ،ائتالف جوانان انقالب  25ژانوﯾه ،البرادعی و دﯾگر نامزدھای رﯾاست جمھوری با ابراز اﯾن
مطلب که چرا به جای آنکه قانون اساسی جدﯾدی به طور دمکراتيک نوشته شود قانون اساسی
نوشته شده توسط دﯾکتاتوری را باﯾد مورد اصالح قرار داد ،با اصالحات به مخالفت پرداختند .برای
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بسته ی پيشنھادی ،احتياج به مجلس مؤسسانیاست که توسط مجلس انتخاب شده منصوب
گردند و بتوانند در مدت زمان اعالم شده )پاﯾيز کنونی( قانون اساسی جدﯾدی بنوﯾسد .آنھاﯾی
که از روند ھمه پرسی دفاع میکردند ،به حداقل رساندن خطر تصاحب نظامی قدرت را مدنظر
قرار میدادند )ھمسو با منطق البشری( .و آنھاﯾی که ھمهپرسی را رد میکردند ،اﯾن طور
استدالل میکردند که عجله در ھمهپرسی برای چنين مسئلهای تنھا جای پای دو سازمان
قدﯾمیتر ان.دی.پی و اخوانالمسلمين را برای به دستگيری قدرت محکمتر می کند .دو
سازمانی که ھر کدام در راه خودشان کامال ً محافظه کار و کمتر عالقه مند به فروپاشی
فرماندھی عالی ھستند.
ميزان مشارکت  41درصد بود .با چه معياری می توان آن را قضاوت کرد؟
با استانداردھای مصر ،رقم تقرﯾباً باالﯾی محسوب میشود .جمعيت کشور اکنون نزدﯾک به 85
ميليون نفر است که از آنھا  45ميليون نفر حق رأی دارند و از آنھا  18ميليون نفرشان رأی دادهاند.
ممکن است در مقابل ارقام رسمی اعالم شده برای رفراندومھا و انتخابات گوناکونی که تحت
نظارت رژﯾم قبلی برگزار میشد ،ميزان مشارکت پاﯾينی به نظر میرسد .اما چنان ارقامی
ھميشه متقلبانه بودند .ساختن چنين ارقامی به سادگی انجام میشد زﯾرا در حقيقت ھيچگاه
تعداد زﯾادی از مردم در حال رأی دادن دﯾده نمیشدند .اما اﯾن بار کامال ً فرق میکرد .در قاھره ھر
حوزۀ رأیگيری کامال ً با صفھاﯾی طوالنی از  7صبح تا  8ﯾا  9شب  ،پرازدحام و شلوغ بود .و ھمان
طور که پيش بينی میشود ميزان مشارکت در شھرھای بزرگ بيشتر و در روستاھا کمترﯾن
مقدار را داشت .اصوال نزدﯾک به  60درصد جمعيت مصر را می توان روستاﯾی طبقه بندی کرد
اگرچه بيشتر مردم اکنون در روستاھاﯾی که ھم اندازهی شھرھای کوچک ھستند زندگی کنند.
امروزه جمعيت دھقانان تنھا ﯾک چھارم نيروی کار را تشکيل میدھند .از سوی دﯾگر چون برای ھر
فرد کارت شناساﯾی مغناطيسی صادر شده است ،اکنون مشکالت ثبت نام دﯾگر وجود ندارد و
احتماال ً ميزان مشارکت برای انتخابات مجلس بيشتر خواھد بود.
چگونه رأی  77درصدی موافق اصالحات مطابق قانون اساسی را می توان تفسير
کرد؟
دربارۀ اﯾن موضوع حاال بيشتر بحث میشود .آنچه که واضح است اﯾن مسئله است که ﯾک رأی
آری برای افراد مختلف  ،معانی متفاوتی داشت .تعداد زﯾادی از کسانی که موافق اصالحات بودند
بر اﯾن عقيده بودند که توافق برای سروسامان دادن دوباره به کشور ضروری ست .واحتماال دليل
اصلی برای تعداد رأیھای مثبت ھمين بود -ﯾعنی نماﯾندگان ترسيدند رأی منفی با طوالنیتر
شدن آشوبھا و تعوﯾق بازگشت به شراﯾط عادی ھمراه باشد .خيلی وقتھا میشنيدﯾم که
مردم بر رأی مثبت به اصالحات اصرار داشتند چرا که میخواستند به کارھاﯾشان بازگردند و
شاھد بھبودی شراﯾط اقتصادی باشند .درک اﯾن نکته براﯾشان سخت بود که رأی آری ﯾا نه دادن
در اﯾن خواستهھاﯾشان ھيچ تأثيری نخواھد داشت .عامل اصلی دﯾگر – اعتقادی به ھمان اندازه
اشتباه – اﯾن بود که گمان میرفت رأی مثبت به معنای حفظ مادهی دوم قانون اساسی دال بر
اصول شرع به عنوان پاﯾهی قانون گزاری است و رأی منفی به معنای براندازی کامل قانون
اساسی موجود تلقی میشد .در حقيقت قانون اساسی جدﯾد بدون توجه به نتيجهی رفراندوم
شکل میگرفت و مردم عادی اساساً به اﯾن دالﯾل رأی مثبت دادند .آنھا فرﯾب خوردند و البته اﯾن
مسئله قابل درک ھم بود .سه جناح سازمانﯾافته اﯾن ترس را به مردم القا میکردند :باقی
ماندھی ان.دی.پی ،اخوانالمسلمين و بنيادگراﯾان سلفی – دو گروه آخر به خصوص در دومين
علت ترس سھيم بودند.
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شکل گيری اﯾن مادۀ دو در قانون اساسی به چه زمانی باز میگردد؟
در حقيقت تعداد کمی از مردم از آن باخبرند .تارﯾخ آن به اولين قانون اساسی مصر در سال 1923
باز میگردد که شامل مادهای بود مبنی بر اﯾنکه شرع ﯾکی از منابع اصلی قانونگذارﯾست.
مادهی مشابھی در قانون اساسی در سال  1954وجود داشت که بعد از روی کار آمدن »افسران
آزاد« نوشته شد و در منشور سال ھای  1964و  1971دوباره معرفی گردﯾد .سپس در سال
 1980سادات دو اصالحيه برای قانون اساسی پيشنھاد کرد .اولين آنھا شرع را از ﯾکی از منابع
اصلی قانونگذاری به منبع اصلی قانونگذاری ارتقا میداد و دومين آنھا –که درواقع ھدف اصلی
او بود -اﯾن بود که به رئيس جمھور اجازه میداد که بتواند به طور نامحدود مجدداً انتخاب شود.
اولی در حقيقت پوششی بود برای پنھان کردن دومی در بستهای که ظاھراً برای رفراندوم
پذﯾرفته می شد .بعد از عبور از اﯾن مرحله ،سادات ﯾک کميته برای بررسی اﯾنکه ھمهی قوانين
در خط شرع قرار دارند ،تنظيم کرد .که تا مدت پنج ماه بدون رسيدن به ھيچ نتيجهای تشکيل شد
و بعد دﯾگر خبری از آن نشد.
رأی منفی بيشتر در قاھره متمرکز شده بود به ميزان  39.48درصد و بعد در اسکندرﯾه
 32.87درصد و در جيزه 31.82درصد بود .چگونه اﯾن نتاﯾج را ارزﯾابی می کنيد؟
با توجه به ميل زﯾاد برای بازگشت به اوضاع عادی و وابستگی به مذھب در آگاھی مردمی،
ميزان رأیھای منفی در قاھره – تقرﯾبا دو پنجم کل تعداد آرا -شگفت انگيز بود .کمپينھاﯾی که
بستهی اصالحات را رد میکردند توسط ليبرالھا و چپگراھا ھداﯾت میشد که در رأس انقالب
قرار داشتند و در مفھوم سازمان سياسی ،گروه ھای کوچکی بودند .ميزان باالی رأی منفی در
قاھره – و در ادامه آن در جيزه – و اسکندرﯾه نشان میدھد ،نيروھای سياسی فوق به طور
بالقوه پاﯾهی اجتماعی قابل مالحظهای در ميان طبقهی متوسط تحصيل کرده و ھمچنين در بين
کارگرھای شھری داشتهاند که مصر دمکراتيک میتوانسته از آنھا سود جوﯾد .اﯾن نشانه احترامی
به اﯾن گروه ھا بود که در جرﯾان ھداﯾت انقالب به دست آمده بود و بسياری از رأی دھندگان به
پيشنھاد رھبران اﯾن گروه ھا درباره رفراندوم گوش کردند و در آن شرکت کردند ،در حالی که ھدف
از برگزاری اﯾن رفراندوم به خوبی مشخص نشده بود .اگر اﯾن نقشی که ھمچنان پتانسيل
پيشتازی دارد به سرعت به سازمان ﯾافتگی نرسد ،خاطرهی ميدان تحرﯾر محو خواھد شد .تا
کنون نشانه ھای کمی از چنين سازمانﯾافتگی دﯾده می شود .بيشتر فعاالن غيراسالمگرا
ھمچنان در بحثھای سفسطهگراﯾانه که بر انقالب پيشی میگيرد گير افتادهاند .اگرچه برداشته
شدن سانسورھا اکنون جاﯾگاه عمومی گستردهای در اختيار آنھا گذاشته است ،اما آنھا اغلب
طوری رفتار میکنند گوﯾی ھيچ چيز عوض نشده است.
در تعدادی از مناطق غيرشھری رأی ھای منفی باالتر از ميانگين ملی قرار داشت .در
درﯾای سرخ و استان سينای جنوبی به ترتيب  36.62و  33.06به اصالح قانون اساسی
رأی منفی دادند،علت چيست؟
احتماال ً به خاطر ترس از اسالمگراھا .در اﯾن مناطق معيشت مردم به تورﯾسم وابسته است و
احتماال ً گمان کردهاند که ممکن است از محدودﯾتھاﯾی که بر الکل و لباس شنا وارد شود ،وضع
معيشت اﯾن مناطق آسيب ببيند .بنابراﯾن زمانی که ببينند گروهھای مذھبی به کدام سمت
متماﯾل ھستند ،به سمت مخالف آن رأی میدھند.
نتاﯾج مھم اﯾن رفراندوم چه خواھد بود؟
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موضع رسمی نيروھای مسلح اﯾن است که قانون اساسی جدﯾدی را که تحت قوانين نظامی
نوشته شود ،نمیخواھند بلکه میخواھند قانون اساسی در ﯾک فضای دموکراتيک نوشته شود.
بنابراﯾن بعد از رفراندوم انتظار میرود که دستور کار بر اﯾن مبنی باشد .ابتدا انتخابات مجلس
شورا ،احتماال ً در سپتامبر در ادامهی انتخابات رﯾاست جمھوری – در دسامبر ﯾا اواﯾل ژانويه -برگزار
خواھد شد .مجلس شورا به انتصاب مجلس مؤسسان در ظرف مدت شش ماه احتياج دارد که
اﯾن خود نياز به شش ماه دﯾگر برای نوشتن قانون اساسی خواھد داشت .زمانی که کامل شد،
قانون اساسی جدﯾد برای رفراندوم طی مدت پانزده روز پذﯾرفته خواھد شد .برگزار کنندگان
کمپينھای حماﯾت از رأی منفی ،گفتهاند که در اﯾن سنارﯾو مجلس توسط باقیماندگان
ان.دی.پی و اخوانالمسلمين کنترل خواھد شد ،و از اﯾن نظر مجلس مؤسسان اﯾن توازن را
منعکس خواھد کرد .پاسخ ارتش اﯾن بوده است که حتی اگر مجلس مؤسسانی بالفاصله
تشکيل شوذ توازن قواﯾی مطابق با مجلس شورای انتخاب شده در سپتامبر تشکيل خواھد شد
و بنابراﯾن ھيچگونه اعتراضی در مورد آخری وجود نخواھد داشت.
ائتالف انقالب جوانان ،ظاھراً تقاضای انحالل حزب حاکم را کرده است .آﯾا چنين
تقاضاﯾی را دﯾگران ھم مطرح کردهاند؟
بله .در اﯾن مقطع زمانی مسالهی بسيار مھمی محسوب میشود .اما ھنوز اﯾنکه سرانجام
ان.دی.پی چه خواھد شد مشخص نيست .روند کلی تاکنون به اﯾن صورت بوده است که شورای
عالی نظامی ابتدا به تقاضاھای مردمی بی توجه نشان می دھد اما به ناگاه در جھت آنھا عمل
میکند .مواردی مثل اخراج دولت شفيق ،براندازی اس.اس و قبل از آن وزارت اطالعات ھمه به
اﯾن شکل بودند .بنابراﯾن باﯾد دﯾد .مطمئناً اميد کلیای وجود دارد که حداقل اعضای حزب حاکم از
شرکت در انتخابات بعدی کنار گذاشته شوند .ارتش ميگوﯾد که به زودی قوانينی برای شکلگيری
گروهھا و برگزاری انتخابات اعالم خواھد شد.
رسانه ھا از زمان برکناری مبارک چطور پيش رفتهاند؟
اﯾن ﯾکی دﯾگر از مسائل مھم است .ھمزمان با درخواست برای انحالل ﯾا خنثیسازی حزب
حاکم ،تقاضاھای گستردهای برای پاکسازی مسئوالن رسانهھای دولتی وجود داشته است .اﯾن
خواسته ھا تنھا به اﯾن دليل نيست که مردم از تصوﯾر مضحک سخنگوﯾان رسوای زمان دﯾکتاتوری
که ناگھان خودشان را به عنوان قھرمانان انقالب نشان دادند ،عصبانی شدهاند .بلکه ھمچنين به
اﯾن دليل است که رسانهھای دولتی ،رﯾاکارانه تالش میکنند انواع ترس و ھراس را به عنوان
تھدﯾدھاﯾی برای دستاوردھای انقالب برانگيزانند و به نوعی درجھت اعادهی قوانين نظام قبل
وحشتپراکنی میکنند .بعد از اﯾنکه تظاھراتھاﯾی برای برکناری مدﯾران پاﯾگاهھای تلوﯾزﯾون و
جراﯾد دولتی برگزار شد ،در  2آورﯾل ،نخست وزﯾر طی صدور دو حکم اقدام به پاکسازی بسياری
از چھره ھای نزدﯾک به آنھا کرد.
در مورد توسعهی جبھهھای صنعتی نظرتان چيست؟
بسيار ضد و نقيض .ھنوز فشار کمی از پاﯾين احساس میشود .بيشتر کارگران اساساً ،ھنوز
نگران احتياجات روزانهشان – دستمزد ،مرخصی ،شراﯾط کاری – ھستند .و تاکنون تقاضاھای
سياسی فراگير کمی داشتهاند .از طرف دﯾگر در باال نوعی سياسی سازی وجود دارد .وزﯾر کار
جدﯾد ،احمد حسن البرعی – حقوقدانی متخصص در روابط کار که دلسوز کارگران بوده است و
مورد احترام کارگران -قول داده است که ظرف مدت شش ماه قانون جدﯾدی برای کار وضع خواھد
کرد که دستمزد حداقل تضمين شده و حق کارگران برای تشکيل اتحادﯾهھای مستقل و
25

فدراسيونھای ملی کار را پوشش میدھد .با اﯾن حال ھمزمان دولت جدﯾد قانونی مبنی بر جرم
محسوب شدن اعتصابات ،اعتراضات ،تظاھرات و تحصنھاﯾی را که کارھای دولتی ﯾا خصوصی را
مختل میکند و ﯾا بر اقتصاد تأثير می گذارد ،تازمانی که قوانين فوری در قدرت ھستند ،تصوﯾب
کرده است.
در اﯾن ميان چه اتفاقی بين نيروھای ليبرال و چپگرا که قيام را قدرت بخشيدند
میافتد؟ آﯾا مانند گذشته روابط پابرجاست ﯾا دچار دگرگونی شده است؟
متأسفانه کمی تغيير ﯾافته است .دو مسئلهی اصلی اﯾن حيطهی نظری را تقسيم میکند .ﯾکی
سؤال بر سر سازماندھی است واﯾنکه آﯾا گروهھای متفاوتی که قيام را ھداﯾت کردهاند باﯾد
عقاﯾدشان را حفظ کنند؟ آﯾا باﯾد پشت سر ﯾکی از گروهھای موجود قرار بگيرند؟ و ﯾا باﯾد دوباره
سازمان ﯾابند؟ بحثی بود بر سر اﯾنکه آﯾا جبھهی دموکراتيک – ﯾکی از گروهھای ليبرال که در سال
ھای آخر زمان مبارک شکل گرفت -میتواند برای آنکه گراﯾشات متفاوتی را گرد ھم آورد دوباره
شکل بگيرد ﯾا نه .اما اعضای قدﯾمیتر اﯾن بحث را تالشی از سوی جوانترھاﯾی دانستند که
حتی ھنوز جزء اعضای گروه نشدهاند و میخواھند حزب را بدزدند .دﯾگران بر سر نياز به تشکيل
ﯾک حزب جدﯾد تأکيد کردهاند اما اﯾن مساله تا حدودی مشخص نيست و علتش تفاوتھای
عقيدتيست که بر سر موضعگيری نسبت به نقش مذھب به وجود آمده.
مساله ی بزرگ دﯾگر بر سر مواجھه با گروه رأی مخالف در رابطه با رفراندوم است .روشنفکران
ليبرال و چپگرا مدتھاست که از سکوالرﯾزاسيونی تمام و کمال طرفداری کردهاند و به دنبال
متقاعد کردن مردم برای کنار گذاشتن دﯾن از فضاھای عمومی و ﯾا حداقل از تصميمات سياسی
بودهاند .بعد از انقالب عدهای بر اﯾن گمانند که حال قدرت آن را دارند که اﯾن امر را عملی کنند.
گرچه رفراندوم خطرات اﯾن ھدف را نشان داده است .اﯾن مساله باعث دشمن شدن بسياری از
مردم عادی که قاطعانه حکومت سکوالر را رد کردهاند شده است و اگر اﯾن را ھدف اصلی قرار
دھيم ،اﯾن مردم به طور غرﯾزی آن را رد کرده و به مسائل دﯾگر ھم توجھی نمیکنند .بنابراﯾن
عدۀ دﯾگر معتقدند که ھر سياست واقعگراﯾانهای باﯾد مشخص کند که اسالم ھميشه در مصر
محترم بوده و محترم خواھد ماند .در ھر دو حوزۀ سازماندھی و مذھب ،جبھﮥ ليبرال – چپ
ھمچنان در نوعی اغتشاش به سر میبرد.
نيروھای اسالم گرا چطور خود را دستهبندی میکنند؟
داستان پيچيدهاﯾست .به طور تقرﯾبی ،سه بخش اصلی وجود دارد .اخوان المسلمين ،که قدﯾمی
ترﯾن و بزرگترﯾن بخش ھستند و پس از نقششان در پيروزی رقيب مثبت در رفراندوم مصممتر
شدند .اﯾنان اما با ورودشان به عرصهی مناسب سياسی احتمال از بين رفتنشان وجود دارد.
حزب ميانهروی »الوسط« حزب دﯾگری است که بيش از ده سال است که از اخوانالمسلمين جدا
شده است )گرچه اخيراً مجوز درﯾافت کردهاست( .و اکنون به عنوان گروھی اسالمی و متعادلتر
تعداد بسياری از طرفداران اخوانالمسلمين را به خود جذب میکند .زمانی که انقالب شد اﯾن
حزب فقط ھفتاد عضو داشت .در ھفتهی اول مارس  30000نفر ،که بيشترشان جوان بودند ،برای
درخواست عضوﯾت در اﯾن گروه از اخوانالمسلمين جدا شدند .ھمزمان جوانان درون
اخوانالمسلمين که از جناح اصالحطلبشان حماﯾت میکردند ،تھدﯾد به تشکيل حزبی جدﯾد –
نھضت – میکردند مگر اﯾنکه تمام رھبران موجود اخوانالمسلمين از موقعيت فعليشان در گروه
استعفا میدادند تا انتخاباتی دمکراتيک و شفاف درون سازمانی با ناظرانی مستقل صورت گيرد.
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بخش دوم بنيادگراﯾان جنگطلب ﯾا سلفیھای سياسی ھستند .در اﯾن بخش دو گروه اصلی
عالوه بر بسياری از گروھھای کوچک وجود داشت – الجماعهاالسالميه و الجھاد .اﯾن گروھھا به
دليل اﯾنکه دورنماﯾی برای تغييرات صلحآميز نمیدﯾدند ،مبارزهی مسلحانه را عليه دﯾکتاتوری
انتخاب کردند .ﯾکی از ﯾگانھای الجھاد بود که کار سادات را تمام کرد .بعد از سرکوبی که ترور
سادات در پی داشت ،رھبر اصلی الجھاد مظنون شناخته شد و به زندان افتاد .آنھا که فرار کردند
به وﯾژه اﯾمن الظواھری ،به اﯾن نتيجه رسيدند که که رژﯾم مورد حماﯾت غرب بسيار قوﯾست و
بنابراﯾن پاﯾگاھشان را از ”دشمن نزدﯾک ”) رژﯾم اقتدارگرا( به ”دشمن دور“ ) متحدان غربی رژﯾم(
از طرﯾق سازمانھای جنگطلب مانند القاعده تغيير دادند .گروهھای جدا شده که در اصل
قدرتشان براساس نيروگيری از جنوب کشور و ھمساﯾه ھای شھری فقير به دست آمده بود
منجر به شورشی کم قدرت در سال  1990شد.
پنج سال پيش ھر دو گروه از سلفیھای در زندان معاملهای با رژﯾم انجام دادند به اﯾن ترتيب که
اگر رسالهای بنوﯾسند و در آن با جزئيات توضيح دھند که چرا کتاب مقدس را در مورد به کار گرفتن
خشونت اشتباه تفسير کردهاند و چرا اعتقاد انکار خشونت دارند ،آنگاه آزاد خواھند شد .چھار
جلد وزﯾن اصالحيهی دﯾنی منتشر شد که نشان میداد چگونه و چرا آنھا گمراه شده بودند و در
نتيجه در  2006اﯾن گروه از زندان آزاد شدند .اکنون آنھا میخواھند حزب خودشان را تشکيل
بدھند و بر سر اﯾنکه اخوانالمسلمين در اعتقادات مذھبيشان سھلانگار ھستند و بيش از حد
متماﯾل به سازشکاری سياسی ھستند ،با آنھا مجادله دارند .آنھا معتقدند که به حزبی احتياج
است که انسجام بيشتری داشته باشد که مواضع آشکاری داشته باشد و به مواضع سفت و
سخت پاﯾبند باشد .ھر دو گروه سنتی متعلق به سلفیھا – جماعهاالسالميه و الجھاد -بر اﯾن
مسئله که خشونت را کنار گذاشتهاند ،اصرار دارند و معتقدند که تنھا به طور جدﯾتر به دنبال
ترغيب دﯾگران برای وصل آنھا به متن اسالم ھستند .اما بين آنھا و اخوانالمسلمين اصطکاک
جدیای وجود دارد که تالش آنھا را برای رسيدن به ھدفشان بی نتيجه میگذارد .در اصل آنھا
مدعیاند که دموکراسی اسالم را نقض میکند و آنھا میخواھند که قانون اساسی و مجلس و
انتخابات را براندازند و ھدفشان ﯾکی کردن ھمهی مسلمانھا برای بازآفرﯾنی خالفت مسلمانان
است .در حال حاضر رھبر واقعيشان عبود الزمر است -که زمانی کلنل در بخش اطالعات نظامی
و طراح اصلی ترور سادات بوده است و به ھمين دليل ھم سی سال در زندان به سر برده است.
او در رسانهھا ظاھر شده و بيان کرده دموکراسی را خواھند پذﯾرفت و به مقررات بينالمللی
احترام خواھند گذاشت .ھيچکس با اﯾن بيانات متقاعد نشد اما به ھر حال سلفیھا ھم رأی
اندکی به دست خواھند آورد.
و در نھاﯾت اصولگراﯾان غيرسياسی قرار دارند .اﯾن گروه پيورﯾتنھاﯾی ھستند که معتقد به استناد
به متون مذھبی با حداقل تفسير ھستند .و بيشتر وقت و انرژﯾشان را صرف رعاﯾت قوانين سخت
می کنند .نه چندان بیشباھت به ارتدکسھای ﯾھودی به آنچه که میخورند و می نوشند و
آنطور که رفتار میکنند اھميت میدھند .به طور معمول از احترام گذاشتن به کسانی که در
جاﯾگاه قدرت قرار دارند و سعی میکنند که به طور صلحآميز برای احيای جامعه کار کنند ،دفاع
می کنند .آنھا کامال ً درونگرا ھستند و از لحاظ سياسی ھميشه مشارکت منفعالنهای داشته اند.
البته مسلماً عليه خطر شيعه و عدم اجرای مبانی صوفیگری ھشدار میدھند .اما اغلب فقط
ضد آنچه که به نظر می رسد که به اخالقيات توھين کرده و ﯾا برای کتاب ،آھنگ و ﯾا فيلمی که
احساس بکنند غيراخالقيست کمپين تشکيل میدھند .در واقع برای ھمکاری در جنبشھای
سياسی شرﯾکھای خوبی نيستند.
بنابراﯾن قبطی ھا و سکوالرھا خيلی الزم نيست از شکل گيری قدرت اسالمی در
مصر بترسند؟
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روز بعد از رفراندوم ،رئيس دانشگاه االظھر ،احمد الطيب ،طرحی پيشنھادی در سه قسمت برای
دولت ارسال کرد که در آن استقالل خود از دولت را مجدداً درخواست کرد .استقاللی که در سال
 1961از دست رفته بود .اﯾن طرح شامل درخواست بازﯾابی کنترل بر زمينھای اوقاف و مساجد،
اسقرار مجدد مجتھدﯾن فتوی در دانشگاھھا و تغيير رؤسا از گماشتهھای دولتی به محققان
برگزﯾده توسط روحانيون ارشد بود .نتيجهی آن استقالل الظھر و بازﯾابی قدرتش به عنوان مرکز
قدرت دﯾنی را تضمين خواھد کرد .از آنجا که االظھر سنتی ميانهرو دارد ،اﯾن تصميم میتواند از
تفاسير رادﯾکال از کتاب مقدس جلوگيری کند و ھمچنين به کسانی که از امتياز دادن به اسالم
میترسند ،اطمينان خاطر بدھد که قرار نيست قربانی تفاسير تنگنظرانه از متون مقدس شوند.
رئيس دانشگاه االظھر که اﯾن پيشنھادات را مطرح کرد گماشتهی مبارک بود؟
بله .ولی ﯾک پژوھشگر اسالمی برجسته است که مدرک دکتریاش را از دانشگاه سوربن گرفته
و زمانی که منصوب شد از حزب حاکم استعفا داد و بنابراﯾن از حماﯾت خوبی برخوردار است .طبق
پيشنھادات او رئيس آﯾنده بار دﯾگر مانند گذشته باﯾد توسط کميتهای از محققان سراسر جھان
اسالم و نه فقط مصر انتخاب شود .به عنوان مثال در اواﯾل قرن بيست رئيس دانشگاھی تونسی
داشتيم.
رسانهھا و مردم در اﯾن بحبوحهی آشکارسازیھای اجتماعی و سياسی در مصر ،تا
چه ميزان به اتفاقات سراسر جھان عرب توجه دارند؟
توجه زﯾادی شده است .تأثير انقالبھای اطراف بر مصریھا از دو سو قابل بيان است .از ﯾک
طرف وقتی که خشونت بیقيد و بند نظامی در ﯾمن ،بحرﯾن ،ليبی ،سورﯾه ،اردن و نتاﯾج تأسف
بار آنھا را بر اثر استفاده از تانکھا و گلولهھا بر ضد تظاھرکنندگان میبينند ،بيشتر از ارتش مصر
ممنون میشوند .از طرف دﯾگر درک میکنند که اتفاقاتی که در کشورشان میافتد تنھا قسمتی
از روند تارﯾخیای است که سرزمينھا را به ھم مرتبط کرده است .و اﯾن به آنھا احساس امنيت
میدھد .اگر مصر در انقالبش تنھا بود خطر بازگشتن توسط عناصر نظام قبلی و دستگاهھای
سرکوب بيشتر بود .اما اﯾنگونه عقبگردھا با نگاه به اطراف محدود شدهاند با نگاه به اﯾنکه جھان
به اﯾن روش ھا پشت کرده است و موج بزرگ تارﯾخی آنھا را بلعيده است .بنابراﯾن مصریھا
نسبت به اﯾنکه دستاوردھاﯾشان از بين نخواھند رفت و زمان قبل از  25ژانوﯾه باز نخواھد گشت
مطمئنتر میشوند.
آﯾا امکان پيشبينی ای در مورد نتاﯾج برکناری مبارک وجود دارد؟
دو تغيير را میتوان به عنوان ادامهای از آنچه که قبال ً اتفاق افتاده است پيشبينی کرد .بی بند و
باری پليس در وحشيگری عليه شھروندان بررسی خواھد شد و استعمار اقتصادی نامحدود ضعفا
محدود خواھد شد .اکنون مردم میتوانند قيام کنند و بجنگند ،و برای حقوقشان تظاھرات و
اعتصاب کنند .تا چه حدی میتوانيم دموکراسی واقعی داشته باشيم؟ من مطمئنم که در آﯾنده
دموکراسی بيشتری حاکم خواھد بود اما شاھد دموکراسی کامل نخواھيم بود .دو گونه سنارﯾو
ممکن را میتوان برشمرد .ممکن است دولت با توافقی عمومی بر سر اﯾنکه سران رژﯾم پيشين
برای تخلفاتشان مسئول خواھند بود ،تعداد زﯾادی از اعضای حزب حاکم و افسران پليس را
مشمول عفو قرار دھد و به آنھا اجازه دھد تا در قالب ھای دﯾگر فعاليت کنند .در اﯾن صورت بيشتر
جمعيت به انفعال کشيده میشوند و شبکهھای حامی – مشتری و دستمزدھای باالی پليس
ادامه پيدا خواھد کرد .اما اگر از طرف دﯾگر موج شدﯾدی شکل بگيرد و دولت به وزراﯾش دستور
پاکسازی عوامل قبلی را بدھد ،آنھا بدون نزاع صحنه را ترک نخواھند کرد و راه را به آسانی چه
28

برای ﯾک حکومت اقتدارگرای استبدادی و چه برای ﯾک نظام سياسی اصالح شده باز نخواھند
کرد.
بنابراﯾن نتيجه کامال ً به اﯾنکه تا چه حد جرﯾان انقالبی در مصر قدرتمند است بستگی دارد .اگر
جنبش مانند اکنون متعادل و عملگرا بماند ،مصری بھتر از گذشته خواھيم داشت اگرچه
دمکراسی کامل برقرار نشود .اگر جنبش قدرت پيدا کند در مورد اﯾنکه چه اتفاقی می افتد چيزی
نمیتوان گفت .زﯾرا جنبش انقالبیای که بتواند ھمﮥ سازمانھا و نھادھا را با کنترل خود
پاکسازی و اصالح کند ،وجود ندارد .جمال عبدالناصر ارتش داشت – او می توانست سربازانش را
برای تقوﯾت اصالحات زمينیاش به خارج بفرستد ﯾا برای به کارانداختن کارخانه ھا ﯾا معاونت وزرا
در تشرﯾفات اداری از آنھا استفاده کند .در چين و روسيه کادرھای سياسی برای به عھده گرفتن
اﯾن وظاﯾف وجود داشت .اما تا مدتھا ھيچ گونه جنبش انقالبیای وجود نداشت که بتواند جاھای
خالی را پر کند ،بدون اﯾنکه سازمانی را تسخير کند ،مخالفين را از وضعيتی که جنبش را به
سمت خاموش شدن می برد ،به وضعيتی مطلوب برساند و سپس برای بھتر شدن اميدوار
باشد.
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