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 روزبھتقی 

کنشگران و  بھ مثابھ نقش آفرین شده و توده ھای بزرگ و میلیونی مردم مصر دیگر میدان تحریر بار

انقالب مصر  .را رقم می زنند شان دیگری از تاریخ ھای نقش آفرین دارند بدست خود برگ  سوژه

زدن  ویژگی آن کنار اولین چند ویژگی مھم است. مھم ترین و وارد مرحلھ تازه ای شده است کھ دارای

اسالم سیاسی کھ  اجازه ندادند کھ  بود. اکثریت بزرگی از مردم مصر کشور حاکم بر اسالم سیاسی

قدرت خود را ، دخیل بستھ بودند  بھ نحوی بھ آن بھ عنوان مدل انتقالی و سازش ھم قدرت ھای بزرگ

خلع سالح  و ابزار نقش ارتش بھ مثابھ محلل دوره انتقال ھ کنونی راویژگی لحظ دومینتثبیت کند... 

با حمایت مردم تشکیل می دھد کھ بی تردید با نقشی کھ ارتش برای خود قائل خواھد  المسلمیناخوان 

ویژگی  سومین  ھای تازه ای خواھد بود کھ خود را در تحوالت آتی نشان خواھد داد. بود حامل چالش

 ھم نشان دھنده آن است جنبش مردم است کھ باز الئیک در-فرادستی نیروھای لیبرال لحظھ کنونی نقش

ھم  کنار رؤیاھای متفاوت و بالقوه متضادی در، اسالم سیاسی حاکم جبھھ واحدی در برابر بستر کھ بر

آماج مشترک تاکتیکی را دارد  برابر نیرو در تمرکز واقعیتی کھ ھم نقطھ قوت تاکتیکی، گرفتھ اند قرار

 ناشی از نیروھا و اھداف متفاوت و متضاد طبقاتی و آمیختھ بھ ھم در متضمن چالش ھای آیندهو ھم 

 طوالنی انقالب مصر مسیر بھ جلو در است. با این ھمھ تحوالت کنونی گام تازه و رو لحظھ کنونی

مطالبھ بھم پیوستھ نان  وصول انقالب بھ ھدف ھای پایھ ای خود کھ چیزی جز بھ معنیھم  ھنوز است و

 سلطھ رادیکال مناسبات مبتنی بر بردن بھ ریشھ ھا و تغییر و الجرم بھ معنی دست، و آزادی است

منطقھ و بویژه  . بی تردید تحوالت مصر دارای پی آمدھای مھمی درنیست، اقتصادی و اجتماعی است

کشورھای عربی و اسالمی و ایران است و باندازه ای کھ حاوی دست آوردھای پیشروی جامعھ بھ 

نافرمانی  و دتمرّ پایھ  شکل و نوع مبارزه اش کھ بر نظر اخص از و بطور  ی اھداف خود باشدسو

علیرغم نفوذ گسترده مذھب و سنت و فرھنگ ارتجاعی در  در جامعھ مصر. . . ’

اعم از    و ترقی خواه و سکوالر گسترده ای عی اقشار اجتما، بافت ھای سنتی آن

کارگران و جوانان و زنان و روشنفکران و یا جریان ھای چپ و ملی گرا و لیبرال ھا 

ند شھرھای بزرگ ھست وجود دارند کھ دارای فرھنگ و ادبیات نیرومند و قوی بویژه در

 ‘.کھ از قضا نقش آنان در مبارزه علیھ استبداد مبارک تعیین کننده بود



الھام بخش خواھد  فضا مکان ھای عمومی و برخی جنبھ ھای تاکتیکی خود  مدنی و از طریق تسخیر

سازمان یابی  و خود کنش گریدرجھ خود ، امید بخش است تحوالت و انقالب مصر بود. آن چھ در

ھژمونی گفتمان ھای متعلق  آن نقش باالئی ھا و ئین است کھ موجب می شود درپا تحوالت در

شان برای مردمی کھ  بھ سرعت ماھیت، بویژه با عروج بھ قدرت عمیق نباشد و تفرا دسطبقات  بھ 

شود. ناگفتھ  مال بر اند واقفتحوالت  بھ نقش خود در و   چشمی اوضاع را تحت نظارت دارند چھار

ای اسالم سیاسی و پایگاه اجتماعی آن ھا را نباید نادیده و یا تمام شده نماند کھ نقش و حضور نیروھ

نیست.  تحوالت بعدی بی تأثیر انگاشت. و نباید فراموش کرد کھ شیوه منزوی کردن و سرنگونی در

توجھ بھ پیوندھای ارتش با دوران  آن ھا می توانند با، عزل از قدرت بھ دست ارتش بویژه پس از

  .و ماھیت و پیشینھ ارتش دست بھ مظلوم نمائی بزنند مبارک و صاحبان قدرت

کلی تحوالت مصر را نمی توان بدون توجھ بھ مختصات اساسی پارادایم جدید و جنبش ھای  بطور

اعتراضات  گرچھ مدتی قبل بھ مناسبت نوشتھ زیر کرد. می بخشند درک و آنالیز جدیدی کھ بھ آن معنا

آمدن با آن مواجھ گشتند نگاشتھ  پس از روی کار  سلمینو چالش ھای بزرگی کھ مرسی و اخوان الم

خطوط  است ھم چنان در ای متمرکز ھفرا لحظاما از آنجا کھ بھ نکات و نتیجھ گیری ھای ، شده است

  مصر بیگانھ نیست. تحوالت جاری در کلی با روند

 آموزه ھا و مھم ترین ویژگی ھا، انقالب مصر
 

چگونگی دینامیسم پیشروی  نکات مھم و جالبی از  ،می گذرد برش سیاسی از آن چھ کھ در مصر

تجربھ کھ ھم اکنون  ما می نھد. این  چالش ھای پیشاروی آن را در برابر انقالب بزرگ مردم مصر و

صفوف حاکمان  با اشغال میدان تحریم و محاصره کاخ ریاست جمھوری موجب ترس و آشفتگی در

بیش از ده روز ، از ترس اشغال کاخ)ت (مقر خود گش جدید و حتی خروج موقتی رئیس جمھور از

تظاھرات توده ای و   روزه  ١٨است کھ بھ خروش و برآمد عظیم خود ادامھ می دھد و بھ رکورد 

نیمھ راه  عین حال کھ ھنوز در در، و سرنگونی آن نزدیک می شود مبارک  علیھ  بر گسترده 

ھم نتوانستھ اند طعم  اشتھ اند و ھنوزگذ بویژه برای مردم ایران کھ یک انقالب ناکام را پشت سر  است

انقالب مھیب  ضد  از آن سھ دھھ است کھ با و فراتر، تلخ شکست یک انقالب را از ذائقھ خود بزدایند

خیره شدن بھ   ھمین رو دارای دستاوردھای مھمی است. از، گریبانندبھ بیرون آمده از دل انقالب دست 

  یادی است.دارای اھمیت ز انقالب مردم مصر تجربھ زنده 



 ای از چالش ھای انقالب مصر ھشمّ 

قدرت و  ادعا می کنند کھ  ، مصر محمد مرسی بھ عنوان نماینده اسالم سیاسی و حامیان آن در

 .برگرفتھ اند -علیھ استبداد مبارک قلب تپنده انقالب مردم مصر -مشروعیت خویش را از میدان تحریر

اصطالح مشروعیت برآمده از انقالب  بھ صدد برآمده است کھ با تکیھ بر فرمانی در او عمال با صدور

ھمان آزادی ھای محدود کنونی را کھ از برکت جنبش توده ای و انقالب مصر بوجود آمده است معلق 

حتی در  حالی است کھ آن ھا قدرت تثبیت نماید. و این در و موقعیت اسالم سیاسی را در ساختار، کرده

سودای موج  در  نداشتند و حتی در مقاطعی آشکارا شرکت فعالی  جنبش ضد استبدادی علیھ مبارک 

  بودند. و قدرت حاکم  سواری و معاملھ با مبارک

  و تثبیت آن .  قدرت انحصار، انقالب : مھارضد انقالب اولین دستور کار 

از آن نوع کھ این روزھا شاھد آن تجارب مکرر انقالب ھا نشان داده اند کھ صدور فرامینی 

انقالب مردمی و  ھر بھ فردی نبوده و عموما در منحصر امر بھ ھیچ وجھ ، مرسی ھستیم توسط 

صورت می  بھ دوران پسا انقالبی  موج انقالب شده اند و برای عبور بر توسط آن ھا کھ سوار، اصیل

وروکراتیزه کردن قدرت ب، تصویب قانون اساسی مورد نظر و  گیرد. تشکیل "مجلس مؤسسان"

افزودن ساختارھا و ، گرفتھ تجدید سازمان ماشین دولتی مورد حملھ قرار مرمت و، انقالب برخاستھ از

قدرت  ءخالکردن  در یک کالم پر، انقالب جدید است ضد نظم مورد نظر نھادھای تازه ای کھ درخور

آن مھم ترین ویژگی یک انقالب  پائین کھ جوشش قدرت در اعمال قدرت در باال و مھار بوجود آمده با 

تشکیل  ھمواره مھم ترین وظایف تاریخی دولت ھای انتقالی و برآمده از انقالب را ، را تشکیل می دھد

 فتصر و سودای قبضھ ی کھ درآن ھا  می داده است. بھمین دلیل برخالف تبلیغ و ادعای دروغین

اصطالح انتقالی برای سمت و سو بھ  کرد دولت کار وظیفھ و، فراز مردم ھستند قدرت در باال و بر

رفتار کودتاگرانھ مرسی  است.  از اھمیت تعیین کننده ای برخوردار و خلع ید از آن  دادن بھ انقالب 

نبوده و   ھم خارج از این روال عمومی کشاکش انقالب و ضدانقالب از فردای سرنگونی رژیم حاکم

توسط خمینی  -ا نفوذ کالم و حدت و شدت قاطع تریالبتھ ب-نیست. در انقالب بھمن نیز چنین فرامینی

سانسور و بستن ، مسخ ماھیت مجلس مؤسسان و یا تبدیل ماھیت مجلس نمایندگان بھ صفت اسالمی در

شد. این ترجیع بند شناختھ شده  و پاپان دادن بھ آن چھ کھ بھار آزادی نامیده می شد صادر  روزنامھ ھا

معادل کلیت انقالب تلقی   خود را  مشروعیت و قدرت   است کھ انقالب برخاستھ از دل انقالب ھر ضد

می آید. چرا کھ بدون  پائین بر کرده و بفکر مصادره انقالب و انحصار قدرت در باال و مھار انقالب در

آن امکان انحصار قدرت و تثبیت آن وجود ندارد.  سوزان نھفتھ در اخگرمھار انقالب و خاموش کردن 

رأی منفی مردم بھ نظام ، گان قدرت انقالبه م مثل ھمھ مصادره کننددر مصر مرسی و اخوان ھ

انقالب ایران خمینی و  کھ در طورن مبارک را بھ عنوان رأی مثبت بھ خود و حزبش تلقی کرد. ھما



 دستھ اش رأی منفی مردم بھ نظام سلطنت را معادل رأی مثبت بھ خود و حاکمیت مذھبی بھ شمار و دار

پس از آتش بس غزه و جلب   شرایط را برای تعرض خود بھ انقالب مردماز یکسو  آورد. مرسی کھ 

مساعد  قدرت ھای بزرگ از عملکرد کمابیش معقول دولت خود (از جملھ جلب نظر   حمایت نسبی

وام ھای چند میلیارد دالری) مناسب تشخیص داده بود و ازسوی   صندوق بین المللی پول برای دریافت

ماشین حکومتی بجا  فوذ حزب و حامیان خود در جامعھ و تشدید تنش درشتابان ن  دیگر شاھد زوال 

قدرت ھای غربی کھ ایجاد ثبات و   زمان را برای تعرض بھ انقالب مناسب تشخیص داد.، مانده بود

در درجھ اول ، گزند انقالب مھم ترین دغدغھ اشان را تشکیل می دھد حفظ ماشین حکومتی از

ظیفھ خطیر را انجام بدھد دل می بندند. در شرایط مشخص مصر این نیروی و  بتواند این ی کھ نیرو  بھ

می توانست بھ ، شان با سلفی ھا و برخی نگرانی ھا آماده اخوان المسلیمن بود کھ علیرغم پیوند حاضر

کھ در   حالی است و این در، حرکت انقالب عمل کند   عنوان مانع سرعت گیر و نھایتا متوقف کننده

و نمایندگان   نئولیبرال ھا، بخش فوقانی طبقھ سرمایھ داری  ین این کالن سرمایھ دارانتحلیل نھائی ا

سیاسی آن ھا و حفظ دستگاه حکومتی بجا مانده از دولت مبارک ھستند کھ آلترناتیو ایده آل آن ھا را 

 نیز بھ خمینی و بھشتی ھا برای کنترل ۵٧کھ در تجربھ انقالب بھمن  تشکیل می دھد. ھمان طور

حوصلھ این بحث است اوضاع از  دالیلی کھ خارج ازبھ  آن تجربھ  گرچھ در، طوفان انقالب دل بستند

در انقالب مصر و سایر کشورھای عربی بھره می  چنگشان خارج شد و اکنون ازآن و درس ھایش 

  گیرند.

اعم از حامیانش  مرسی و برای تعرض بھ انقالب از نظر با وجود آن کھ شرایط منطقھ ای و جھانی 

 اما با دستکم گرفتن نیروی عظیمی کھ انقالب ضد، اخوان و سلفی ھا مناسب تشخیص داده شده بودند

برای کسانی کھ   قاعدتا    کھ، استبدادی علیھ مبارک آزاد کرده بود و خیزش مجدد آن ھا غافلگیر شدند

ی کھ با برای آن ھا  ن ھمھعربی" بودند باید نامنتظره باشد. با ای مدعی از نفس افتادن انقالب و "بھار

بزرگ و آذرخش نھفتھ در آن ھا را باین  ھای کھ انقالب روشن بود، انقالب ھا آشنایند پویاییماھیت و 

، انقالب نامیده می شود توان خاموش کرد. آن چھ کھ عموما ترمیدورنمی صلوات  سادگی ھا با سالم و

موج  شده بر انقالب سوار ب توسط ضداخگر نھفتھ در انقال  سرکوب تاریخا محتوایش چیزی جز

 یک جعل بزرگ تاریخی است کھ در تاریخ نگاری و ادبیات بورژوازی معموال از، انقالب نبوده است

نشان می دھد کھ  یاد می شود. و حال آن کھ نگاھی بھ تجربھ زنده مصر  آن بھ نام خشونت انقالب 

الزاما ھمزاد خشونت نیست. برعکس ھمواره  بنام خشونت انقالبی وجود ندارد و انقالب نآھنیقانون 

انقالب است کھ برای مصادره انقالب و بیرون کشیدن چاشنی آن دست بھ خشونت می زند و  این ضد

 برپا در برابر، است بھ شیوه مسالمت آمیز ضرورت دفاع از انقالب را و از قضا تا آن جا کھ میسر

ھ نشان می دھد کھ سرنگونی استبداد و برقراری می دھد. ھم چنان کھ این تجرب گان آن قراره کنند



نھ فقط محصول انقالب است بلکھ برای حفظ آن ھا تداوم انقالب نیز الزم   آزادی و عدالت اجتماعی

  است. 

  انقالب و کشاکش درونی صفوف آن

نھ فقط بدون شرکت وسیع ترین توده   جوامع استبدادی  مردمی بویژه در انقالب بزرگ و وقوع ھر

بلکھ معموال با دو قطبی شدن جامعھ بین استبداد حاکم و جامعھ ، است ننا ممکدم و زحمتکشان ھای مر

با مشارکت بخش ھای ناراضی طبقھ حاکم و با اھداف و ماھیت ارتجاعی و بیگانھ با  تحت سلطھ آن 

است. بھمین دلیل صف انقالب ھیچگاه خالص و یک یک دست  خواست مردم و زحمتکشان ھمراه 

گسترده ای برای کسب ھژمونی و بدست گرفتن سکان   و منازعھ ھای و در درون آن رقابت ھا نیست 

بودن   شفاف و غیر شفاف بستھ بھ شرایط و میزان   رھبری انقالب برقرار است. این نقش ھا می تواند

است  متفاوت باشد. واقعیت آن، مطالبات و سازمان یابی پیرامون این مطالبات و الجرم توازن نیرو

برابر استبداد حاکم و  ارتجاعی در و حامل نیروھای بینابینی و یا   شکل گیری چنین صف گسترده کھ 

استبداد  پیروزی بر شامل نقطھ قوت جنبش و رمز یک پارادوکس است کھ ھم ، درھم شکستن اقتدار آن

ساختن صفوف  بدون بکارگیری تاکتیک پراکنده، استبداد حاکم است (چرا کھ پیروزی علیھ ارتجاع و

ناممکن است) و ھم  حداکثر نیروھا بر ضد کانون اصلی قدرت  ھمراھیو  دشمن و تمرکز

انقالب. خطری کھ با ایجاد توھم نسبت بھ  و الجرم خطر فرادستی آن ھا بر ضعف آن  نقطھ  شامل 

تگی عواملی چون نفوذ مذھب و ناسیونالیسم و میزان سازمان یاف و  ارتجاع نھفتھ در صفوف انقالب 

نیروھای  و  پایگاه اجتماعی آن مشروط می شود. و بھمین دلیل بھ میزانی کھ طبقھ کارگر و زحمتکشان

و پیرامون مطالبات و صفوف مستقل خود سازمان    ھوشیار باشند ماھیت این جریانات آگاه و پیشرو بر

این گرایشات  جا زدن و توقف و مصادره انقالب کاستھ می شود. ھمزیستی در از خطر، یافتھ باشند

زمانی است کھ جنبش  تا در بھترین حالت ، جھت گیری ھای متفاوت و یا متضاد دارای برنامھ ھا و

آماج مشترکی کھ بازتاب دھنده منافع مشترک است فوکوس کرده باشد و قدرت حاکم ھم بھ  برخواست و

الب برای تقسیم موقع حاضر بھ معاملھ و سازش با نیروھای رقیب ولی ھم سرشت خود در صفوف انق

نیروھای ارتجاعی و گفتمان آن ھا در صفوف انقالب نقش  حال بھ درجھ ای کھ  ھر قدرت نباشد. در

بی وقفھ دست بکار ، و بند با قدرت ھای بزرگ فردای سرنگونی و در زد از، باشند ھژمونیک داشتھ 

انقالب در نخستین  پیروزی قدرت بدست خود و پرکردن خالء بوجود آمده می شوند. با  تصاحب ھمھ 

معموال صف آرائی ھای تاکتیکی پیش از انقالب بھم می خورد و با شکل گیری صف   ، آماج خود

خود  آرائی ھای جدید وارد دوره تازه ای از کشاکش می شود. الزم بھ اشاره است کھ مقابلھ با اخگر

مختص الیھ  ط از بیرون فق، گان اصلی انقالبه کنند خلع ید از زحمتکشان و برپا انقالب و خطر نرھا

بلکھ ھم چنین از درون و توسط آن ، برابر انقالب نیست گرفتھ در انقالبی قرار ھای ارتجاعی و ضد



مردم و  ی کھ خود و یا حزب خود را ناجی مردم می پندارند و بدنبال جایگزین کردن خود بھ جای ھا

انقالبات بزرگ نھ از بیرون  بیشترنیز وجود دارد. از قضا ، زحمتکشان ھستند اخص کارگران و بطور

پرداختن ، مھم است اما بسیار مسخ شده و شکست خورده اند. گرچھ این وجھ تھدید نیز درون  بلکھ از

  حوصلھ و موضوع این نوشتھ است. بھ آن خارج از

بھ عوامل گوناگونی   انقالب و خلع ید از آن توسط ضد  انقالب توان مھار  کھ اشاره شد طور ھمان

کیف ھژمونی و سازمان یافتگی نیروھای فرادست است.  د کھ یکی از مھم ترین آن ھا کم وبستگی دار

وجود رھبری نافذ و باصطالح کاریزما کھ حامل "مشروعیت"  بھ ویژه باید بھ اھمیت  رابطھ  در این 

ت معموال قوانین و نھادھای قدر  انقالب غالب  قدرت کھ با سرنگونی ضد خالییدر دوره ، انقالب باشد

ھنوز تکلیف معادلھ و تثبیت قدرت "کھ بر کھ" روشن نشده  ملغی و یا بی اعتبار می شوند و مستقر

اشاره کرد. وجود چنین رھبرانی کھ بتوانند ادعای نمایندگی انقالب را بکنند و بتوانند برفراز ، است

تثبیت قدرت نقش  در توفیق مصادره انقالب و، قانون و نھادھا و منازعات جریانات مختلف حکم برانند

با اتکاء بھ جایگاه خود در   بھ سزائی دارد. در انقالب بھمن این نقش مھم و ارتجاعی را خمینی

 توده ھای مردم و گرفتار افسون اختیار داشت. بخش بزرگی از نھادھای مذھبی و سیاسی یک جا در

کھ از برکت و قدرت متعلق بھ خود را   بت شکنی خمینی" سرنوشت خویشتن، "روح منی خمینی

تفویض کردند و رھبر کاریزما و  دو دستی بھ او و تشکیالت تحت امرش ، انقالب بدست آورده بودند

 ارویکرد ھو ممانعت از رویش دگر   آزادی ھم این اقتدار را برای سرکوب انقالب و بھار  فرازمینی

ورداری از عدم برخ جنبش انقالبی مردم مصر گرفت. اما خوشبختانھ یکی از شانس ھای  بکار

قدرت در پائین را در مقایسھ با تجربھ ایران  چنین رھبرانی کاریزماست کھ الجرم کار مھار  نعمت

 این در جامعھ مصر عالوه بر .*کرده است کرده و شانس پیشروی نسبی انقالب را بیشتر تر دشوار

و  عی اقشار اجتما، علیرغم نفوذ گسترده مذھب و سنت و فرھنگ ارتجاعی در بافت ھای سنتی آن

اعم از کارگران و جوانان و زنان و روشنفکران و یا جریان ھای   ترقی خواه و سکوالر گسترده ای

شھرھای  چپ و ملی گرا و لیبرال ھا وجود دارند کھ دارای فرھنگ و ادبیات نیرومند و قوی بویژه در

از  گزارشی  ند کھ از قضا نقش آنان در مبارزه علیھ استبداد مبارک تعیین کننده بود. دربزرگ ھست

محاصره کاخ ریاست جمھوری مرسی توسط معترضین و یا در میدان تحریر بھ نقل از بی بی سی گفتھ 

زنان را کسانی کھ بدون حجاب ھستند تشکیل می دھد. گرچھ جریان ھای  %٩۵می شود کھ بیش از

تھی میان  در، سنتی و تجاری بورژوایمیان بورژوازی و خرده  شان در صرفنظر از نفوذ ،اسالمی

با ، دارای نفوذ دیرینھ و شبکھ ھای گسترده و سازمان یافتھ ھستند سنتی شھرو روستا  و اقشار ندستا

میان  از دامنھ نفوذ آن ھا بویژه در، پی عروج بھ قدرت و افشاء ماھیت آن در آزمون عملی این ھمھ در

ھمان فردای بھ قدرت  گسترش اعتراضات از زحمتکش کاستھ شده است. در کنار و اقشار نتھی دستا



برخالف تجربھ -شکاف در ماشین دولتی موجود قبل ازآن کھ اخوان المسلمین، رسیدن بلوک اسالمی

رل کامل را تجدید سازمان داده و تحت کنت بتواند ارتش و نیروھای بازمانده از دستگاه مبارک  -ایران

علت تشدید بحران شده است. از جانب دیگر برای مردم مصر مشاھده تجربھ  مزید بر، خود بگیرد

و برمال شدن پی آمدھای نکبت بار و فاجعھ   اسالم سیاسی شریعت وران توسط یمصادره انقالب در ا

اھیت بھ غایت کھ م ٨٨ بویژه پس از برآمد اعتراضی گسترده سال ، بارش در طی سھ دھھ سلطھ آن

و بھ موازات عیان شدن چھره تروریستی و ، ارتجاعی و آدم خوار نظام اسالمی را بھ نمایش گذاشت

حاوی ھشیاری و آموزه ھای بزرگی برای مردم مصر و ، منطقھ اسالمی در بنیاد گرائیکریھ 

سیاست دولت  عوامل فوق در کنار مسلط شدن استبداد جدید با چھره مذھبی بود. بھ خطر نسبت  منطقھ 

ھدف بیرون کشیدن چاشنی  ھای امپریالیستی در برخورد با جنبش ھای مذھبی و جریانات بنیاد گرا با

بیش از پیش این جنبش ھا  کنترلحتی نقش آفرینی و  الگوی ترکیھ و یا   جنبشی آن ھا و بکارگیری

منطقھ ای  متحدان  بھ عنوان  نیروھای مافوق ارتجاعی و ثروتمندی چون عربستان و امارات توسط 

اصطالح بھ سیمای  در  جنبش اسالمی ، دست بدست ھم داده و با مسخ ماھیت این جنبش ھا، آمریکا

داده است. از سوی دیگر  و ضد امپریالیستی" را در روند نزولی خود قرار آمریکائی "انقالبی و ضد

ه گرفت: رویکرد نسل ھای تأثیرتحوالت زمانھ در تضعیف این جنبش ارتجاعی را نیز نمی توان نادید

دست  و با ، انفورماتیک و شبکھ ھا و جھانی شدن شتابان زیست می کنند در عصر  کھ  تازه و جوان

بطور طبیعی از ، می کنند کرده و ارتباط برقرار آشنائی پیدا  ای و جھانی ھفرا منطقھا و تحوالت  آورد

، برون رفت از وضعیت غیرقابل تحمل بھ مثابھ راه نجاتی برای   سنت و واپسگرائی   جاذبھ کاذب

شرایطی کھ نظام سرمایھ داری و نئولیبرالیسم با بحران بزرگی دست بھ  در کاستھ است. ھم چنین 

و رادیکال در مقیاس جنبش ھای ضد سرمایھ داری و نیروھای چپ  و شاھد برآمد نسبی ، گریبان است

استبدادی و  ی نضج و عروج جنبش ھای ضدھای مناسب تری برا بدیھی است کھ بستر، جھانی ھستیم

  سکوالر و پای بند بھ دموکراسی رادیکال بوجود می آید. ، سرمایھ داری ضد

زمانی در روند صعودی  برخالف انقالب ایران کھ از نظر، دالئل باال توجھ بھ مجموعھ عوامل و با

با  قوع می پیوندد. نزولی آن بھ و سیر انقالب مصر در بستر کمابیش ، جنبش اسالمی صورت گرفت

سیاسی سخن گفت. چرا کھ  -توان از شکست و نابودی جنبش ھای مذھبی و اسالمنمی این وجود ھنوز

برای   مناسبی ھمواره بستر، قدرت ھای امپریالیستی و مطامع و سیاست ھای آمرانھ  جان سختی آن ھا 

ی کھ نیروھای مدافع آزادی و بویژه تازمان انواع و اقسام این نوع جنبش ھای ارتجاعی  دباز تولی

افشاء    فراھم می سازد. و بھمین دلیل، برابری اجتماعی ھنوز نتوانستھ اند بھ گفتمان اصلی تبدیل گردند

ھم چنان یکی از وظایف مھم نیروھای مترقی و ، کننده آن دباز تولیسیاست ھای  و، ھمھ جانبھ آن

  رھائی بخش را تشکیل می دھد.



  یت زدائی از مرسیمیدان تحریر و مشروع

اصطالح اختھ نشده بھ و    نگرفتھ کنترل قرار زمانی کھ ھنوز تحت  در گرماگرم وقوع انقالب و تا

چنین است: ما  یکی از شعارھای مردم مصرانقالب مھم ترین مبنع قدرت محسوب می شود.  ، است

وانده شدن خاشاک خ خس و نیز در برابر ٨٨ما قدرت ھستیم. جنبش اعتراضی سال ، مردم ھستیم

کھ نیکی   آن چھ ھر  فضیلت و و ثروت  ملک و قدرت و ُ ملک و ِ خود با شعار منم صاحب
کھ اشاره شد پس از سرنگونی ضد انقالب  طور ھمان شکوھی را بھ نمایش گذاشت.  رژه پر ، است

بیرون کشیدن    وظیفھ خود را  بازیگران جدید صحنھ سیاسی در سرلوحھ برنامھ خود مھم ترین، حاکم

ترمیم ماشین دولتی و ایجاد ساختارھای جدید قدرت می دانند. تکیھ گاه و ، آن اشنی انقالب و مھارچ

اما اگر انقالب دستخوش ، وانفسای معرکھ انقالب مشروعیت برگرفتھ از انقالب است آن ھا در  شعار

، ن آمدن خودگامی بھ جلو می تواند با بھ میدا با حاکمیت نوین نباشد در توھم و ھمذات پنداری خود 

ردای فاخر مشروعیت را از دوش مدعی قدرت برگرفتھ و وی را برھنھ و خلع سالح گرداند. روند 

ھمان چیزی ، جدید نرفتن نزمام دارابار تفویض قدرت و اختیارات خود بھ  زیر و زداییمشروعیت 

دیگر  ب یک باراست کھ این روزھا در حال اتفاق افتادن در مصر است. میدان تحریر قلب تپنده انقال

حفاظت    ی شده است کھ این بار علیھ بازیگران جدید صحنھ ووھمھ آن ھا و زنان    مملو از جوانان

انقالب از انقالب  می دھند کھ دست ضد از دستبرد آنان بھ میدان آمده اند و فریاد سر انقالب خود 

ر تداوم انقالب مصر در مقابلھ با و نقطھ عطف تازه ای د جدید  کوتاه! بی تردید برآمد نوین را باید فاز

  نامید. مصادره شدن خود 

  منبع قدرت و شیوه اعمال آن

بزرگ زمانھ ما را با عریانی بھ روی صحنھ آورده است. دو  انقالب مردم مصر چند نکتھ و حقیقت 

ز این حقیقت سترگ زمانھ ما عبارتند ا حقیقتی کھ باید بھ دقت بھ آن ھا خیره شد و الھام گرفت: این دو

ثروت و نعمات مادی   منبع واقعی و زایای قدرت خود بی شماران ھستند. آن ھا نھ فقط مولدین اوالکھ 

بوده و بھ ھمدیگر تبدیل  قدرت نیز ھستند. آن ھا مکمل ھمدیگر  مولدینبلکھ ھم چنین ، زندگی ھستند

د چنان قدرتی است مول می شوند: ثروت بھ قدرت و قدرت بھ ثروت بیشتر. نیروی جمعی بی شماران 

 سوسیالیسمِ خدمت نیازھای انسانی خود قراردھند.  ج خود را درنپایھ آن می توانند حاصل دستر کھ بر

معنای راستین و رھائی بخش خود جز کنترل توأمان ھردوی این عرصھ توسط مولدین آن ھا نیست.  در

بھ  سوسیالیسمِ ن سخنی از نمیتوا، کھ بدون اجتماعی کردن تولید طور ھمان، بدون اجتماعی کردن قدرت

و    منبع واقعی میان آورد و الجرم ثروت و قدرت از چنگ صاحبان اصلی آن ھا خارج می شود. اگر

ذات خود پوستھ ای  مراتب در ھسلسلو نھادھای قدرت و  پس ھمھ دستگاه ھا ، اصلی قدرت مردم ھستند

و اساسا برای  ھستند  -بیگانھ شدهقدرت -بیش نیستند و حیات و ممات خود را مدیون مکیدن قدرت مردم



باز  قدرت را از چنگ صاحبان اصلی و واقعی اش بربایند. از دیر  آن ساختھ و پرداختھ شده اند تا

انقالب ھمواره عالی ترین شکل تجلی اعمال مستقیم این قدرت در برابر ربایندگان آن بوده است و با بھ 

نکتھ اصلی   یخی را بوجود آورده است. در این رابطھمیدان آمدن خود تکانھ ھا و تغییرات بزرگ تار

صرفنظر از این کھ بھ ، ستانده شود باز شا-آن است کھ قدرت وقتی تفویض شود و از صاحبان اصلی 

، و این حقیقت  بھ نیروی بیگانھ و سرکوبگر تبدیل می شود ، چھ کسی و نھادی و حزبی واگذار شود

داده است. بازیگران رنگارنگ صحنھ  یخی را تشکیل می شکست انقالبات بزرگ تار  راز تراژدی

برای جلوس  نردبانی یک طرفھ  بھ انقالب و تبدیل آن بھ   نگاه یک بار مصرف ھمھ گی در، سیاسی

سوی مقابل  در  دارند. توده ھای انقالب کننده بھ سیاھی لشکر اشتراک نظر  صندلی قدرت و تبدیل بھ 

ھمواره بزرگترین دغدغھ مدافعان واقعی ، این قدرت تمرارکارھای مناسب برای اس و یافتن ساز

  آزادی و برابری اجتماعی بوده است. ، رھائی

عین حال بھ معنی عالی ترین شکل دموکراسی  آن است کھ انقالب در دومحقیقت بزرگ 

 دموکراسی مستقیم و مشارکتی وسیع ترین توده ھای مردم و اعمال آن است. امری کھ معموال از یعنی 

مقاطع حساس و بحرانی کھ ابزارھای دیگر  فلت شده و بھ انقالب بھ مثابھ ابزاری بن بست گشا درغن آ

امور  نگریستھ می شود کھ پس از انجام وظیفھ خود بھ خانھ ھا برگشتھ و سیر، می افتند کار از

     می سپارند.  -بھترین حالت خود البتھ در-مجددا بھ برگزیدگان و میانجی گران تازه  را

گام مھمی بھ جلو محسوب می  و و جھش   است مصر مشھود   تحوالت انقالبی کھ در سومیکتھ ن

می تواند ، مصرف کھ اشاره شد انقالب یک بار طور تداوم نسبی در اعمال این قدرت است. ھمان، شود

اما تداوم آن می تواند خواب موج سواران و ، گیرد معرض مصادره موج سواران انقالب قرار در

شھرھای مختلف و از جملھ  خیزش مجدد و میلیونی مردم مصر در نندگان را آشفتھ سازد. مصادره ک

ھمین  تا  -آن جا  قلب تپنده انقالب و ماندن در  -برگزاری مجمع میلیونی تاریخ ساز در میدان تحریر

اسی دموکر-تنھا شیوه ای را کھ این قدرت می تواند بروز و ظھور یابد  ھم ھم منبع قدرت و جا نھ فقط 

بلکھ نشان داده است کھ تداوم آن تنھا راه رسیدن بھ خواستھ ھای ، بھ نمایش گذاشتھ است  -مستقیم را

انقالب است. برخالف تجربھ انقالب ایران کھ با تفویض قدرت خود توسط اکثریت بزرگی از مردم 

انقالب ، شدندھمان لحظھ تولدش  موجب شکست انقالب از، متوھم و ھم ذات پنداری آن ھا با خمینی

نیست بھ سادگی قدرت خود را بھ حاکمان و مرتجعین جدید تفویض  مصر نشان داده است کھ حاضر

و تداوم آن را   تداوم انقالب و اعمال قدرت جمعی بھ شیوه دموکراسی مستقیم   نماید. ازھمین رو

ر گستره ای حوزه عمومی د مکان ھا در -دانست. تصرف فضا مھم ترین دست آورد انقالب مصر باید 

و حفاظت   گرچھ از اھمیت بسیاری در ادامھ انقالب، ی جھانی و تاریخ سازکچون میدان تحریر با پژوا

اما برای تداوم و ماندگاری خود باید بتواند خود را دربی شمارحوزه ھا و فضا  ، است از آن برخوردار



و ھمھ عرصھ ھای زندگی محل زیست و کار و تحصیل  و مکان ھای خرد و در مجامع خود بنیاد در

آن خون  ھم چون بی شمار شبکھ زنده ای کھ در اعم از اقتصادی و سیاسی و فرھنگی بازتکثیر کند. و

عرصھ  عمل کند. چرا کھ انقالب بدون تعمیق خود در، در جریان است مشارکتدموکراسی مستقیم و 

تحوالت و اوضاع و با   ھای تازه در تناسب بدون برداشتن گام  ھای خرد و درشت جامعھ و 

 روز در برابر دشمنانی کھ بھ آخرین ترفندھا و امکانات مسلح اند و ھر، جدید بشدت متغیر احوال 

ھیچ تضمینی برای ھیچ انقالبی در پیمودن و پیشروی ، می کنند آن تدبیر تمھیدات تازه ای برای مھار

  وجود ندارد.

ترین مختصات پارادایم جدیدی را کھ اما تا ھمین جا ھم جنبش عظیم مردم مصر برخی از مھم 

جنبش ھای جدید حامل و بیانگر آنند بھ نمایش گذاشتھ است کھ مھم ترین اش را باید در پیامی دانست 

عصر مردم سوژگی و   بھ   حاکی از نشانھ ھائی از بلوغ بشر و تمایل نیرومندش برای ورود  کھ

 ناست کھ اعمال دموکراسی مستقیم بدون سازماپارادایم دموکراسی مستقیم و بی میانجی است. بدیھی 

سوزان انقالب و سترون کردن  قدرت و اخگر کھ مھار طور یابی از نوع افقی ناممکن است. ھمان

      2است* کارھای ھرمی امکان پذیر و و ساز مراتبتنھا با ساختارھای سلسلھ  دموکراسی مستقیم 

  حوزه تاکتیک

بویژه برای ما ایرانیان می باشد کھ  ی درس بزرگی حوزه تاکتیک نیز تجربھ انقالب مصر حاو در

  از بیماری مزمن پراکندگی و فرقھ گرائی رنج می بریم:

حول آماج معینی کھ ھدف  اما بدون تمرکز، داشتن رویکردھا و برنامھ ھای مختلف بھ جای خود

و نھ  تشکیل یک جبھھ عملی، بسیج کننده در وضعیت معین را تشکیل می دھد و و مشترک  عمده 

ھمین  علیھ استبداد حاکم امکان تغییر و پیشروی وجود ندارد. از یک صف گسترده و ھمسو و رسمی 

نھ فقط مدافعان پراکنده یک  -گوناگون حول آن ھا ترو یافتن حلقھ اصلی تاکتیکی و بسیج شدن گرایشا

ی استبداد حاکم بلکھ ھم چنین ھمسوئی و ھم گرائی گرایشات و گفتمان ھائی کھ درخواست نف –گفتمان 

است. بھ  اھمیت اساسی برخوردار استبداد از برای بھ عقب راندن و سرنگونی  ، دارند اشتراک نظر

متحد کننده اردوی انقالب و  یکی از این شعارھای بسیج و ، عنوان نمونھ شعار لغو فرمان یا برو

اضع مختلف را نادیده بدون این کھ بخواھیم اختالفات و مو   متشتت کننده اردوی دشمن مقابل است.

توھم پراکنی    بدون این کھ نسبت بھ نیروھای وابستھ بھ طبقھ حاکم در صفوف انقالب  و یا، بیانگاریم

کنیم و مشخصا در مصر نسبت بھ خطر فرادستی لیبرال ھا در صفوف انقالب مصر و چالش ھای آتی 

و اھداف آن ھا و اھمیت شکل   عو اھمیت گسترش آگاھی توده ھای مردم نسبت بھ مواض  مربوط بھ آن 

تناسب  در   اما نباید فراموش کنیم کھ ریتم و شدت ھمھ آن ھا، گیری صفوف مستقل انقالب کم بھا بدھیم

تنظیم و تعیین می شود.   کردن لبھ حملھ بھ آن در لحظھ معین کنونی لحظھ کنونی و تیز  عمده تضاد با 



بخش ھای آگاه و جنبش   متأسفانھ ، آن ذھبی برآمده ازانقالب م در تجربھ انقالب بھمن با فرادستی ضد

با آرایش مناسب و حداکثری خود در   و چھ پس از آن نتوانستھ است دوره   چھ در آن ایران  نوپای 

بی توجھی بھ قانون شناختھ شده نبرد بین  برابر پیشروی ارتجاع بھ مقاومت پایداری بھ پردازد. نتیجھ 

موجب تلفات سنگین و تثبیت آسان تر ، آماج اصلی و بسیج کننده بر مرکزعدم ت، دو نیروی نابرابر

تنھا گزینھ ، یک گفتمان چتر قدرت ارتجاع گردید. سکتاریسم و یا انحالل در صفوف ھمھ باھم و زیر

 عین در نظر در، بلکھ می توان بھ سنتز خالقی از پای بندی بھ اھداف، ما نیستند پیشداوری  ھای 

  ھمکاری حول پاره ای از اشتراکات ولو تاکتیکی و گذرا رسید. یش ھا بھ گرا گرفتن تکثر
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ویژگی ھای انقالب مصر را می توانید در دو مقالھ  این ویژگی و سایر   در باره بیشتر توضیحات
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ست (بھ مثابھ ھم ا حرکتی این جنبش ھا پایھ ای ترین بستر، مردم مشارکتبرقراری دموکراسی مستقیم و  -2

 بھ نقش آفرینی کارگران و باور، اندیشھ دموکراسی مستقیم جدید و مپارادای مرکز ھم تاکتیک).در استراتژی و

عبارتی دیگر مردم سوژه گی قرار دارد کھ مبین سپری بھ یا  و، گانه شد طرد شوندگان و ھمھ استثمار زحمتکشان و

کھ مستمرا جایگزین نقش آفرینی  است  ھایمیانجی  سایر گی و سوژه رھبر، شدن مرحلھ تاریخی حزب سوژه گی

فرمان بر تبدیل می کند.  لشکرآنھا را بھ سیاھی  نظام گشتھ و گان ازه شد طرد حقوق بگیر و و طبقھ بزرگ مزد خود 

خالق  کنش گریحکومتی و  خود  ساختن عمل و اندیشھ جز بارور آگاه تر عناصر ھا وھاین راستا وظیفھ تمامی گرو در

 تشکیل دھنده خود است. ھمبستھ بین عناصر ومردم سوژه گی مبتنی بر رابطھ آزاد ، جنبھ مناسبات درونی از نیست.

مشترک می   پایھ اشتراکات خود بھ کنش تمایزات است کھ بر طبقھ دربرگیرنده بیشماران سوژه ھای دارای اشتراکات و

  قرارگیرد. تمایزات آن ھا مورد انکار  بی آنکھ، پردازند

نیست.  مراتب قابل تصور ھسلسلا سلطھ و بدون مقابلھ ب عین حال بدون سازمان یابی افقی و دموکراسی مستقیم در -3

سر  فراز تصمیم گیری بر تمرکز آن ھا کھ مشتاق انباشت قدرت و سازمانھای سلسلھ مراتبی و مین دلیل عصرھ بھ

 تجربھ ھای مکرر در و، ھستند رھائی بھ خود کھ قادر ھاینھ بھ مثابھ سوژه  زحمتکشان بھ مثابھ ابژه ھا و کارگران و

 آمده است بسر، دولت آن) ابزار نامناسبی ھستند سرمایھ و (آزادی از آزادی ئی ونشان داده اند کھ برای رھا
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