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اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﺻﻞ  ١٨ﻣﺎه ﮐﺎر
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺎﺟﻌﻪای را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »دﻧﯿﺎی ﻋﺮب« ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ،از زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ ﯾﺎ »دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎنﮔﯿﺮ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .داﻣﻨﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ آن ﭘﺮﺷﻤﺎر ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن – ﺟﻨﮓ و
آﺷﻮب در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ – ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ رواﯾﺖ ،اﺳﮑﺎت اﻧﺪرﺳﻮن ،و ﻋﮑﺎس آن ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ
ﭘﻠﮕﺮﯾﻦ ،ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﺰارش آنﻫﺎ رواﯾﺘﯽ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه از
ﻧﺤﻮهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ از دﯾﺪ ﺷﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق اﺳﺖ.
»آﺳﻮ« اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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١۶
ﻣﺠﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺠﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه در دﻣﺸﻖ ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زادﮔﺎهاش ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اوﺿﺎع
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ – ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ – آرام و ﺑﺪون درﮔﯿﺮی ﺑﻮد ،ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮﮔﺮدد و ﺗﺤﺼﯿﻼتاش
را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،٢٠١٢اوﺿﺎع ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺣﺪی آرام ﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺠﺪ در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖاش در دﻣﺸﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دوﺳﺘﺎناش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺮدﻫﺎ در ﺣﻤﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻠﻪی »ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻤﺮو« در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﺠﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد:
»ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ از آن ﻣﺤﻠﻪ رد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ،ﺧﺐ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم – دارم دﻧﺒﺎل ﻧﮑﺘﻪی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدم – ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻻن ﺑﺎﺑﺎ
ﻋﻤﺮو را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ درس ﻋﺒﺮت ﺷﻮد .ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﭼﻪﻗﺪر ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ «.ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮز
ﻓﮑﺮ ﺑﻪ زودی روﺷﻦ ﺷﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
وﺟﻬﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ،رژﯾﻢ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎن در ﻣﺤﻠﻪی »ﺧﺎﻟﺪﯾﻪ« را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻮپﺧﺎﻧﻪی
ارﺗﺶ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪی واﺋﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهی اﺑﺮاﻫﯿﻢ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻮا را ﻣﯽﻣﮑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺻﯿﻒاش ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدی.
ﺣﺪود ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻧﮕﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد«.
ﻧﺒﺮدﻫﺎ در ﺣﻤﺺ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠١٢ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،و ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮرﺷﯿﺎن
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺴﺎبﺷﺪه ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد؛ ﺣﻤﻼت ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺗﻮپﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،
و ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﻠﻪی واﺋﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ،ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﻣﺜﻞ ﺟﺰﯾﺮهی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﺛﺒﺎت و آراﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺠﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺗﻨﻮع ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛ ﺟﻤﻌﯿﺖاش ﻣﺮﮐﺐ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻨﯽ ،ﻋﻠﻮی ،و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯽ واﻗﻌﺎً ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺠﺰا را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل در آورد – و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺪرت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ارﺗﺶِ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ،٢٠١٢وﺿﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺠﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪی واﺋﺮ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻨﺪ اﻋﻀﺎی »ارﺗﺶ آزاد
ﺳﻮرﯾﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .او  ٢٠ﺳﺎﻟﻪ و در ﺳﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﻮد.
رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎی روزاﻧﻪاش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺿﻄﺮابآور ﻣﯽﺷﺪ :ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه
واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪن« ﺷﻤﺎﺗﺖاش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ در واﺋﺮ ،ﺧﺎﻧﻮادهی اﺑﺮاﻫﯿﻢ »ﺟﺎنﭘﻨﺎﻫﯽ« اﺟﺎره ﮐﺮدﻧﺪ – ﯾﮏ اﻗﺪام اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن رو آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ از ﺣﻤﺺ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺒﻠﻪی زﯾﺎدی در ﻫﻤﻪﺟﺎی ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪر ﻣﺠﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪی دوراﻓﺘﺎده را اﺟﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز درﮔﯿﺮی و ﮔﺮﻓﺘﺎری در
واﺋﺮ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺪو اﻣﺮ ،ﺧﺎﻧﻮادهی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎنﭘﻨﺎهﺷﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ ،اﻣﺎ اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ٢٠١٣اﯾﻦ ﺳﺮ زدنﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ از ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪﺷﺎن
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮐﺜﺮﺷﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ – ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم – ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ روز ﺑﻪ روز آدمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﺮون ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و آدمﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎیﺷﺎن از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻤﺮو و ﺧﺎﻟﺪﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﯿﺞوﻗﺖ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪی ﭼﻪ ﻓﮑﺮی در ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ«.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺒﻮه ﻣﺒﺎرزاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ
»ﮐﭙﺘﺎﮔﻮن« )ﻓﻨﯿﺘﯿﻠﯿﻦ( ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روزﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻫﺸﯿﺎر و ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ دارد ،و ﺑﺎ ﻣﺨﺪر ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ
»زوﻻم« )آﻟﭙﺮازوﻻم( ﺧﻨﺜﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را از ﭘﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪﺷﺎن در واﺋﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد )و ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺣﺪ ﻫﻤﺎن
ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺎﺳﺪاریِ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮد( ،ﻣﺠﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ »ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ« را ﺑﻪ دﯾﺪهی ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﮑﻮﻻری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ،در
ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺠﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﻣﺸﺖ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ و ﺑﺰدل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﺳﺖ ﮐﻢ ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻼمﮔﺮا اﻋﺘﻘﺎدات و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ارﺗﺶ آزاد
ﺳﻮرﯾﻪ در واﺋﺮ ﻓﻘﻂ ﺟﻮانﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«.
ﯾﮏ روز ،ﻣﺠﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺟﻮان »ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ« ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ او را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﯾﮏ ﺳﯿﮕﺎری ﻗﻬﺎر،
ﮐﻪ اﻓﺴﺮده و ﺑﺪون ﺳﯿﮕﺎر ﺳﺮ ﺟﺎیاش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺠﺪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ،و آن ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ »ارﺗﺶ آزاد ﺳﻮرﯾﻪ« ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮕﺎن او ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺳﻼمﮔﺮا اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و آن ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن را
»ﺣﺮام« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد.

١٧
ﻣﺠﺪی ﻣﻨﻘﻮش ،ﻟﯿﺒﯽ
ﻣﺠﺪی ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖاش ،ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪای در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی درﮔﯿﺮ در اﻧﻘﻼب ﻟﯿﺒﯽ در ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻼل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺬاﻓﯽ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﭘﯿﺶ روی
ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ،ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﻓﺎداران ﺑﻪ رژﯾﻢ«
در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺴﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺧﻮنرﯾﺰیِ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در زﻧﺪانﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺠﺪی ،از ﺣﺪود  ۵٨٠داﻧﺸﺠﻮی اﻓﺴﺮی در آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺼﺮاﺗﻪ ١۵٠ ،ﺗﺎ
 ٢٠٠داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ .ﻫﺮدو ﻃﺮف از ﻣﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮدو ﻃﺮف ﻣﺎ را ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻣﺠﺪی اواﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﻟﯿﺒﯽ در دوران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﻟﯿﺒﯽ ﻧﻔﺖ داﺷﺖ،
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻮش و ،ﺑﻌﺪ از  ۴٢ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ،ارادهای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او،
اوﻟﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه وﻗﺘﯽ رخ داد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ» ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﻗﺬاﻓﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﻘﺮری ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷﻤﺎر »اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن« – در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ،ﺣﺪود ٢٠
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ – ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢۵٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری،
ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽِ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﮐﺮاه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﮕﯿﺰهی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﺳﻔﺮهی ﻣﻘﺮریﻫﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ .در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،٢٠١٢ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﻟﯿﺒﯽ – ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﮐﻬﻨﻪﺳﺮﺑﺎزان اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﺒﯿﻠﻪای ﯾﺎ دار و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﺗﺒﻪﮐﺎران – ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
روﻧﺪِ ﺗﻘﺴﯿﻢِ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻪﺟﺎت رﻗﯿﺐ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽِ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰیای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺸﯿﺘﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻀﻌﯿﻒاش ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ رﺳﯿﺪ :در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،٢٠١٢ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﻨﻐﺎزی
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺟﯽ .ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ ،ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺪی ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ
ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی داﺷﺖ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،٢٠١٢ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖاش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ﻫﻤﻪی ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را اﺣﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﺷﺮاﯾﻂ را اﺣﺮاز ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم .ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻼس درﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ آن ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنِ ﻟﯿﺒﯽِ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻓﻘﻂ دروغ و ﻓﺴﺎد ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﻮن آن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدم ،و آن ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﮐﺎدﻣﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮم» .ﺑﯿﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ را ﺑﮕﯿﺮ .ﮐﺴﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮدار
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﻮدت را ﻣﻬﻨﺪس ﺧﻄﺎب ﮐﻦ «.ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺪرکام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﮐﺸﻮری داﻏﻮن اﺳﺖ«.
ﻣﺠﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﺪرک ﺳﺎﺧﺘﮕﯽاش ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﻨﺪ و ﺷﻐﻞ ﺑﯽدردﺳﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻮ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺼﺮاﺗﻪ و در رﺷﺘﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .ﺗﺎزه ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم »دوﺳﺖداران درﺧﺘﺎن« ﻫﻢ
روی آورد ،و آن ﻗﺪر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪی اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻣﺼﺮاﺗﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﻣﺠﺪی و داوﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ
ﮔﻞ و ﺑﻮﺗﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻮﻟﻮارﻫﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪی ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرهی
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪود ﻟﯿﺒﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻘﺎط ﻟﯿﺒﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش
اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻢ درﺧﺖﮐﺎری اﺳﺖ«.
ﻣﺠﺪی اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻧﮕﯿﺰهی ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﺑﻖ در
اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺘﯿﺎق آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺪی را ﮐﻪ در
ﻣﺼﺮاﺗﻪ دﯾﺪم ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﻧﺸﺎنام دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنِ ﻃﺒﯿﻌﺖﺑﺎناش ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ روز
ﺻﺒﺢ زود ،ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻣﺼﺮاﺗﻪ راﻫﯽ دﺷﺖﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻮﻣﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﯾﻢ.
»ﺟﻨﮕﻞ« ﻣﺠﺪی ﭼﯿﺰی در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪه از درﺧﺘﺎن ﮐﺎج و ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﺟﺎدهی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻏﺮس
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪﺟﺎ ﭘﺮ از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮجﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞاش ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﺮد .از
ﮐﻨﺎر زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ رد ﺷﺪ ،ﺑﯿﻦ درﺧﺖﻫﺎ ﻗﺪم ﻣﯽزد ،و ﺑﻮی ﮐﺎج و ﺻﻨﻮﺑﺮ را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺣﺎﮐﯽ از ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.

١٨
ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ،ﻣﺼﺮ
ﺑﺮای ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ،اﺧﺒﺎر  ٢٨ﻣﺎه ﻣﻪ  ٢٠١٢از آن ﺑﺪﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .آن روز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺼﺮ اﺳﺎﻣﯽ دو ﻧﻔﺮی را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اوﻟﯿﻦ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول  ١٣ﻧﺎﻣﺰد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،و
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ راهﯾﺎﺑﯽاش ﺑﻪ دور دوم ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻮد ،رﻫﺒﺮ »اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ آن ﻗﺪر رأیدﻫﻨﺪهی اﺳﻼمﮔﺮا داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه رأیِ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ،ﻟﯿﻼ
آﻣﺎده ﺑﻮد از ﻫﺮ ﻧﺎﻣﺰد دﯾﮕﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ – ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ .و آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻖ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖِ ﺣﺴﻨﯽ
ﻣﺒﺎرک ،ﺑﻮد .آن روز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ دور دوم ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺳﯽ و ﺷﻔﯿﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ
ﺷﻔﯿﻖ را ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺧﺐ ،ﺷﻔﯿﻖ ﮐﻪ اﺻﻼً و اﺑﺪاً – ﺷﻔﯿﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﻣﺒﺎرک –
ﭘﺲ «...
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﯿﺖ و ﭼﭗﮔﺮای راﺳﺦ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﻣﺰدی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺮدد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دور دوم در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ،ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻧﺪک و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ۵١٬٧درﺻﺪ آرا ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
رﺳﯿﺪ.
ﻣﺮﺳﯽ در ﺳﺨﻦراﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرش در  ٣٠ژوﺋﻦ وﻋﺪه داد ﮐﻪ »در ﻣﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎدم و در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.اﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻌﺒﯿﺮ درﺳﺖﺗﺮی ﺑﻮد .درﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ» ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ،دار و دﺳﺘﻪی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ را از زﻣﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ
ﻣﺒﺎرک اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ
اﺗﮑﺎی ﺣﮑﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ »دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻧﻬﺎدی از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن دوران ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎنِ
ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼمﮔﺮا را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺮﺳﯽ از ﻫﻤﺎن روز
اول ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺣﺪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،وﯾﺘﺮﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﺗﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻠﺐﺷﺪه از ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ »دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ،دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﺑﺎرهی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ را داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻮد .و در اﻗﺪاﻣﯽ
ﺟﺴﻮراﻧﻪﺗﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ وزﯾﺮ دﻓﺎع ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ،را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد .ﻣﺮﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی وزﯾﺮ
دﻓﺎع ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪه ،ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ژﻧﺮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه
ﭼﻨﺎن ﻧﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﺣﻤﺪ ﺳﻮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺮﺳﯽ – ﺑﻪ ﺷﺪت – زﯾﺎدهروی ﮐﺮد .در اﮐﺘﺒﺮ  ،٢٠١٢در ﺻﺪد اﻓﺰاش اﺧﺘﯿﺎرات رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ آﻣﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و ﻫﻢ ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮﻻر )ﮐﻪ ﺑﺒﺶ از
ﭘﯿﺶ از روﻧﺪ ﺧﺰﻧﺪهی اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد( ﺑﻪ ﺻﺪا در آورد .ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰﺗﺮِ ﺣﮑﻢاش را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮج ﺗﺎزهای از اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راه

اﻓﺘﺎد؛ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ »ﻓﺮﻋﻮن« ﯾﺎ »آﯾﺖاﻟﻠﻪ« ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن آﻏﺎزی ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﻼمﮔﺮای و ﺳﮑﻮﻻر ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺗﺎ دﻫﻪﻫﺎ ،ژﻧﺮالﻫﺎی ﻣﺼﺮ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن – و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ »اﺧﻮان
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« – را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺪرن ﺳﮑﻮﻻر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ راﻫﺒﺮد در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ژﻧﺮالﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد اﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﺳﻮﯾﻒ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ »ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دورهای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ژﻧﺮالﻫﺎی
»ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را از اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺮوزی
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺮاز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺳﮑﺎت ﻻﻧﮓ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻧﺸﺴﺖ ،در
وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽاش ﮔﻔﺘﻪ ،اﺣﻤﺪ )ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﺑﺎن ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد( ﺑﺎ ﻣﺸﺖ روی ﻣﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ
زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﻤﯽروم ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﺎ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﺳﻼمﮔﺮاﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ زﯾﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
ﺣﺎل ،ﺑﺎ زﯾﺎدهرویﻫﺎی ﻣﺮﺳﯽ در ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،آن »ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻏﻠﻂ« روز ﺑﻪ روز ﻣﺒﺮمﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻟﯿﻼ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اول ،ﺟﻠﻮی ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺮود .اﯾﻦ ﻃﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ" :ﻣﺮﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ".و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮاسﻫﺎ از
او داﻣﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﮐﺎر راﺣﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ – اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ "ﺗﺮورﯾﺴﺖاﻧﺪ" – از ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد «.اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻬﺮهای از واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ :در دﻫﻪی ،١٩٩٠
ﺟﻨﺎحﻫﺎﯾﯽ از اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽِ آن دوره ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ،٢٠١٣ﻓﻀﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺮاوان دوﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ ﻫﻮاداران اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ٢٠١١در دﻓﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ ،در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف آن ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﺟﻬﺘﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﺮ ،ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
دوﻟﺘﯽِ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻮد :ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻠﯽ« ﻧﺒﻮد .اﺣﺘﺮام دﯾﺮﭘﺎ ﺑﻪ ارﺗﺶ از وﺟﻮه ﻋﺠﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺼﺮی اﺳﺖ ،ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از دوران
ﻣﺪرﺳﻪ در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﮏ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﺘﯽ در ﻃﻮل دوران ﻣﺒﺎرک ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮیﻫﺎ ﺣﺴﺎب
ارﺗﺶ را از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺗﺸﯽﻫﺎ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ارﺗﺶ،
ﻋﻤﻼً ،ﺑﻬﺮهور اﺻﻠﯽ از آن ﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮده – ارﺗﺶ ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،و ﺣﺘﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪﻣﺮﺳﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ارﺗﺶ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺳﺮﻧﮕﻮنﺳﺎزی ﻣﺒﺎرک ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﯾﮏ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر دوﻣﯽ را ﮐﻪ دارد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺮﺳﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ رو آوردن ﺑﻪ
ارﺗﺶ از آن ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺣﺘﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ
را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ«.
 ٣٠ژوﺋﻦ  ،٢٠١٣در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻣﺮﺳﯽ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،و
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎی او ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ،ﻫﻮاداران اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮﺳﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهی اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از راه ﺳﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ و دﺧﺘﺮش ﻣﻮﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻮﻧﺎ ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای اﻧﺪوهﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﯾﻢ "ﻧﻪ ﻣﺮﺳﯽ ،ﻧﻪ
ارﺗﺶ ".آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرﻣﺎن رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪﻣﺎن دﯾﻮاﻧﻪاﯾﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻦام ﮐﻪ
آن روز ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ«.
در اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ وزﯾﺮ دﻓﺎع ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﯿﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن او را ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﯽﺟﺎذﺑﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻷﺧﺮه
روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ .اول ژوﺋﯿﻪ ،ژﻧﺮال ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ او را ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم داد ۴٨ :ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻬﻠﺖ داد
ﺗﺎ »ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ« ،وﮔﺮﻧﻪ ارﺗﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺳﺮﮐﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ را ﺑﯽاﺛﺮ داﻧﺴﺖ .ﻟﯿﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮﺳﯽ
دو اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﮐﺮد .اول اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ارﺗﺶ ﺑﺪون اﺟﺎزهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ او اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
ژﻧﺮالﻫﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد«.
ﺳﯿﺴﯽ ﭘﺎی ﺣﺮفاش اﯾﺴﺘﺎد ،و در ﺳﻮم ژوﺋﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻟﻐﻮ ،ﻣﺮﺳﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﻫﺒﺮان
اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ،و ﭼﻬﺎر ﺷﺒﮑﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد .او ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ،از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ
»اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی دوران ﻣﺒﺎرک در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺼﺮیﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ در دﺳﺖ ﺳﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺮهی رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ .در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪن ﺳﯿﺴﯽ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻮاداران او و ﻫﻮاداران رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪ ،و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻃﺮفِ درﮔﯿﺮیﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﻫﺸﺘﻢ ژوﺋﯿﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ
روی وﻓﺎداران ﺑﻪ ﻣﺮﺳﯽ آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ  ۵١ﻧﻔﺮ را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻫﺮه ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﺗﺮ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ١۴اوت ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان راﺑﻌﻪ در ﻗﺎﻫﺮه اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻫﻮادارِ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻤﺮدِ ﻣﺮﺳﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ

 ٨٠٠و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻣﻌﺘﺮض در ﮐﺸﺘﺎرِ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺎن دادﻧﺪ .در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،و در ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﻣﻀﺤﮑﻪی ﺷﺮمآوری از اﻧﻘﻼب  ٢٠١١ﺑﻮد ،ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻗﺎﻫﺮه آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ارﺗﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎتاش
ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻟﯿﻼ ﺳﻮﯾﻒ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی دﯾﮕﺮ و ﺷﺨﺼﯽﺗﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی رژﯾﻢﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪی ﮐﺸﻮر ﺗﻔﺎوت دارد .ﻋﻼ ،ﭘﺴﺮ ﻟﯿﻼ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺸﮑﻮک ،از ﺳﻮی ﻫﺮ ﺳﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﺴﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد :دوﻟﺖ ﻣﺒﺎرک ،دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ،و دوﻟﺖ ﻣﺮﺳﯽ .در ﺳﺎل ،٢٠٠۶
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﺮای  ۴۵روز ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎد .در دورهی
دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ« دو ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺷﺪ .در دورهی ﻣﺮﺳﯽ ،ﺑﺎ
او ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪ ،ﮔﯿﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن دوران ﻣﺒﺎرک ،از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛
اﺗﻬﺎم او» ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی« در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ،٢٠١٣را ﮐﻼً وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﺠﺎد ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻼ از ﺳﻮی رژﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮ دﯾﺮ و زود داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز ﻧﺪاﺷﺖ .او در ٢٨
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،٢٠١٣ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺎدآور رﻣﺎنﻫﺎی اورول ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﺪاﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر روز ﭘﯿﺶ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺳﻮای ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،آنﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﻟﯿﻼ آﻣﺪ ﺑﺎ
ﺳﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﻧﯿﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه

