آيـنـ�ده

مُـبـارك

مصـر ؟
مهدي فرازي

براي تحليل وقاي��ع و تحوالت اخير در
مص��ر از كجا بايد آغاز كرد؟ آيا اين تحوالت
يك انقالب اس��ت يا يك اصالح بنيادي؟ آيا
مبارك ميتوانس��ت جلوي اي��ن اتفاقات را
بگيرد و اين وضعيت تا چه زماني ادامه پيدا
خواهد كرد؟
هم��واره در حكومتهاي اس��تبدادي،
مسئله جانش��يني و انتقال قدرت ،موضوعي
اس��ت پيچيده كه تنها در قال��ب مديريتي
جامع ،اين مرحل��ه گذار با موفقيت به اتمام
خواهد رسيد .چه بس��ا كه در دوران انتقال
قدرت ،كودتايي رخ دهد و تمام خواستهاي
ي��ك ملت به رويايي بدل ش��ود و چه بس��ا
حركت��ي ملي ،راه را ب��ر برنامههاي از پيش
تعيين ش��ده تماميتخواهان مسدود سازد.
تحوالت مصر از منظر انتقال قدرت از حسني
مبارك به جانشين احتمالي او ،بيش از ساير
موارد قابل تحليل و كنكاش است.
حسني مبارك در حالي بر كرسي رياست
جمهوري در مصر نشست كه خود معاون اول
رئيس جمهور قبلي مصر ،انورسادات بود كه
به ضرب گلوله خالد اس�لامبولي ،از اعضاي
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اخوان المسلمين در سال  1981كشته شد.
جالب اينجاس��ت كه انور س��ادات نيز خود
مع��اون اول جمال عبدالناص��ر بود كه پس
از مرگ ناصر به س��مت رياس��ت جمهوري
رس��يد .مبارك در طول  32س��ال حكومت
خود ،هرگز معاون اول كه در حكم جانشين
رئيسجمهور بود براي خود تعيين نكرد؛ زيرا
در جمعي نظامي ،تنفيذ قدرت ميتوانس��ت
ش��رايط را براي كودتايي عليه او فراهم آورد.
مب��ارك اصوالً بهعنوان رهب��ري ميانهرو در
جه��ان عرب ش��ناخته ميش��د .تالشهاي
او در ده��ه  ،1990بيش از هر چيز س��بب
عادي س��ازي روابط تمامي كشورهاي عرب
با اسرائيل ش��د؛ عاملي كه سبب شد دوباره
مصر آبروي رفته خود در قرارداد كمپديويد
را بازستاند و به عنوان تاثيرگذارترين كشور
عرب در جهان و خاورميانه مطرح شود.
مب��ارك حاكم كش��وري ب��ا جمعيتي
مش��ابه اي��ران و منابع اندك نفت��ي بود كه
مصرف داخلي را جوابگو بود .او سياستهاي
سوسياليس��تي س��لف خ��ود را ب��ه كناري
گذاش��ت و سياس��تهاي دره��اي ب��از يا

هــــم��واره در
حكو مته��ا ي
استبدادي ،مسئله
جانشيني و انتقال
قدرت ،موضوعي
اس��ت پيچي��ده
كه تنها در قالب
مديريت��ي جامع،
اين مرحله گذار
با موفقيت به اتمام
خواهد رسيد.

«انفت��اح» را ب��ا كمكهاي مال��ي آمريكا و
مش��اوره بانك جهاني دنبال نم��ود .جمال
مب��ارك فرزند او ك��ه در لن��دن در زمينه
امور مالي ،تحصيل كرده اس��ت با همكاري
احمد نظيف نخست وزير مصر ،اين سياست
را به طور جدي در س��الهاي اخير تعقيب
نمودند؛ عاملي كه بس��ياري از مردم مصر را
با مش��كالت اقتصادي همچ��ون  20درصد
جمعي��ت زير خط فق��ر و افزايش ماليات و
كاهش دستمزدها مواجه نمود .به نحوي كه
عدهاي معتقدند در س��الهاي اخير حسني
مب��ارك دخالت چنداني در ام��ور داخلي و
سياستهاي دولت نداش��ته و احمد نظيف
مسائل داخلي مصر را بيشتر با جمال مبارك
هماهنگ ميكردهاست.
اما مشكل از زماني جدي شد كه برخي
اذعان داش��تند حس��ني مبارك تالش دارد
رياست جمهوري را در خانواده خود موروثي
كرده و پس��رش جم��ال را بر س��رير قدرت
ي مردمي
بنش��اند .همين عام��ل و نارضايت 
از شرايط مصر ،س��بب شد تا عليرغم تغيير
قانون انتخابات رياس��ت جمهوري در س��ال
 ،2005تنها  25درصد واجدين ش��رايط در
اين انتخابات ش��ركت كنند .حسني مبارك
براي اولين بار بود ك��ه از برگزاري رفراندوم
براي انتخاب خود منصرف ش��د و اجازه داد
رقيب انتخاباتي داش��ته باشد ،اما تنها مدت
زم��ان اندكي پ��س از انتخاب��ات نيز رقيب
خود (ايمن النور) را به مدت  2س��ال زنداني
نمود؛ كس��ي كه در نهايت بنا به درخواست
اوباما در س��فرش به مصر از زندان آزاد شد.
تشديد بيماري حس��ني مبارك در ماههاي
اخير س��بب ش��د ع��دهاي از اطرافيانش از
او بخواهن��د تا معاوني را ب��راي خود تعيين
نماي��د تا در صورت ف��وت ناگهاني او ،اوضاع
مصر به آرامي دوران انتقال قدرت را س��پري
كند .مبارك از واكنش مردم درانتخاب پسر
خود به سمت معاون اولي بيم داشت و حتي
پيشنهاد اطرافيانش براي معاوني ژنرال عمر
سليمان ،وزير اطالعات و جانشين مبارك در
ام��ور نظامي را نيز رد كرد .در اين لحظه بود
كه مبارك درست پيش از انتخابات پارلماني
مصر در سال  ،2010به اين اجماع رسيد كه
شرايط براي انتقال قدرت به فرزندش مساعد
نيس��ت و اع�لام كرد كه خ��ود در انتخابات
رياست جمهوري سال  2011براي ششمين

بار شركت خواهد كرد؛ هرچند برخي از هم
حزبيهاي مبارك پيشبيني ميكردند او در
آخرين دقايق ،در حمايت از فرزندش جمال
مبارك از عرصه انتخابات كنار خواهد رفت.
در همي��ن هن��گام ب��ود كه بازگش��ت
محمد البرادعي همچ��ون هوايي تازه ،مصر
را فرا گرف��ت .ديپلماتي باس��ابقه در عرصه
بينالمللي ،عاري از فس��اد و كسي كه پس
از سالها حضور موفقيتآميز در عرصههاي
بينالمللي ،حال تغيير را براي مردم ميهنش
ميخواس��ت .البرادع��ي اعالم ك��رد تنها در
صورتي حاضر اس��ت در انتخابات  2011به
عنوان نامزد رياس��ت جمهوري حضور پيدا
كند كه ش��ش ش��رط او همچ��ون نظارت
بينالمللي بر انتخابات ،تغيير قانون انتخابات
ب��راي نامزدي آزادانه تمام��ي مردم مصر و...
توس��ط دولت به رسميت شناخته شود .این
ش��رطها از همان آغاز توس��ط حاكميت رد
شد و سبب شد تا حاميان البرادعي انتخابات
پارلماني اخير را تحريم كنند.
تمامي اين مس��ائل سبب شد تا حسني
مب��ارك با برگزاري ي��ك انتخابات پارلماني
لا فرمايش��ي در نوامب��ر  ( 2010آذر
كام� ً
 )1389ك��ه هي��چ يك از نماين��دگان گروه
اخ��وان المس��لمين  -ك��ه در پارلمان قبلي
صاحب  20درصد از كرسيها بودند -در آن
پيروز نشدند ،قاطعيت خود را براي انتخابات

مصــريه��ا در گــام
اول دانس��تند كه يك
چي��ز را نميخواهند و
آن حكوم��ت موروثي
ب��راي مب��ارك ي��ا هر
شخص ديگري است.
ح��ال در گام دوم
اح��زاب ،جنبشه��ا و
سياس��تمداران مصري
شش ماه فرصت دارند
تا به مردم خود توضيح
دهن��د ك��ه كاركرد و
ماهيت حكومت آنها
چگونه خواهد
بود

آتي رياست جمهوري در سپتامبر  2011به
همگان نشان دهد .تغييرناپذيري مبارك در
تصميم خود كه حتي منجر به كشته شدن
چند مص��ري در انتخابات پارلماني اخير نيز
شده بود ،شرايط را براي مردم مصر و اجماع
آنها ب��ر يك موضوع مش��خص نمود :خلع
حسني مبارك.
م��ردم مص��ر پ��س از خيزشهاي ضد
ديكتات��وري در جهان عرب ،خواس��تار خلع
حس��ني مبارك شدند .حس��ني مبارك نيز
به ناچ��ار ،اين موض��وع را پذيرفت و قدرت
را به عمر س��ليمان واگ��ذار نمود .دولتي كه
وظيفه انتقال دموكراتيك قدرت را تا ش��ش
ماه آينده بر عهده خواهد داش��ت .از اتفاقات
مصر چنين استنباط ميشود كه بسياري از
نخبگان قديم و جديد مصري نيز اصالحات
بنيادي و انتقال مس��المت آمي��ز قدرت در
فرآين��دي دموكراتيك را ب��ر انقالبي هرج و
مرجگونه و انتقال نامشخص و خشونتآميز
قدرت ،ترجيح ميدهند .انقالب در مصر ،می
توانست هزينهاي سنگين را براي اين كشور
به همراه داش��ته باشد .شايد بتوان مماشات
مردم با حس��ني مبارك براي ماندن در شرم
الشيخ مصر را سمبل تالش براي اصالحاتي
مس��المتآميز دانس��ت تا يك انقالبي براي
انتقام از رهبري كه سي سال بر آنها حكومت
كرده اس��ت .ارت��ش در مصر ني��ز ،همچون
كشورهاي پاكستان و تركيه همواره بهعنوان
نمادي براي وحدت و ناجي ملي مطرح بوده
است .عدم كش��تار مردم توسط ارتش مصر
و همكاري مردم براي فراهم ش��دن شرايط
انتقال ق��درت در انتخابات پيشرو دليلي بر
اين مدعاست .مصريها در گام اول دانستند
كه يك چي��ز را نميخواهند و آن حكومت
موروثي براي مبارك يا هر ش��خص ديگري
اس��ت .حال در گام دوم احزاب ،جنبشها و
سياستمداران مصري شش ماه فرصت دارند
تا به م��ردم خود توضيح دهند كه كاركرد و
ماهيت حكومت آنها چگونه خواهد بود.
به نظر ميرس��د مردم مصر ،اولين ملت
عرب خاورميانه هس��تند كه توانستند بدون
حمله و كمك خارجي ،گامي بلند به س��وي
دموكراس��ي پايدار بردارن��د .در جهان عرب،
مصر همچنان الهام بخش باقي خواهد ماند.
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