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ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮرش  57وﺷﻮرش ﻣﺼﺮ
اميرفيض -حقوقدان
درکنفرانس دمکراسی که درپراگ روزھای پنجم وششم ژوئن  ٢٠٠٨باحضور بوش تشکيل گرديد اعليحضرت
درسخنرانی درآن جلسه بيانی فرمودند که دررابطه باشورش مصرقابل توجه است.
فرمودند:
»اساس گرفتاری که سراسرمنطقه با آن روبروست وچالشھای امنيتی پيش روی جھان راميتوان باتاسيس جمھوری
اسالمی درايران ھمزمان دانست «
واقعيتی راکه اعليحضرت درکنفرانس پراک بيان فرمودند مورد تائيد محققين مورخين ھم ميباشد چنانکه آقای ) ايوانز(
درکتاب خود تحت عنوان >حرکت نھائی بعد ازعراق< که بنوشته نيويورک تايمز دررديف کتابھای پرفروش سال بوده
است ،ھمه حوادث منطقه رابااشتباه کاری کارترمرتبط ميداند ،انقالب اسالمی ايران ،اشغال افغانستان توسط شوروی،
جنگ ايران وعراق ،پديده ای بنام بن الدن وباالخره آنچه امروز درافغانستان وعراق ميگذرد ،ھمه وھمه ناشی
ازاشتباه کاری کارتراست ،نويسنده کتاب نوشته است؛ >شخصا ازژنرال ھويزر شنيدم که گفت »اگرکارتر ازخمينی
)نقل ازکيھان لندن (١١۶٢
حمايت نميکرد خمينی ھرگز موفق نميشد«
اين تحرير قاصد به اين نيست که تمام زوايای تشابه شورش  ۵٧راباشورش مصرروبروسازد زيرا اول اينکه اين رشته
سردراز دارد واکنون زود است که بحث تشابه به ميان آيد دوم اينکه درحاليکه ماايرانيان نميخواھيم ازآنچه که
برسرکشورخودمان آورده ا يم پند بگيريم چگونه ميخواھيم ويابه خودمان حق ميدھيم که باتصويرتشابه بين شورش۵٧
وشورش اخيرمصر مردم مصررامتوجه خطری که پشت سرآنھا درحرکت است آگاه سازيم.
اجازه بفرمائيد يک نمونه از رويدادھای سياسی شورش  ۵٧ارائه شود که به فکرمااجازه ھوشياری بيشتر رابدھد.
درمھرماه سال  ۵٧دونماينده ازطرف نھضت آزادی بازرگان ازدولت آمريکا ميخواھند )بوسيله استمپل مامور وزارت
خارجه آمريکا درسفارت آمريکا درتھران( که اياالت متحده بايد قدم پيش بگذاردوايران را برای تمام شدن اين مرحله
انتقالی دشوارکمک کند وھدف نھضت آزادی تحصيل موافقت اياالت متحده برای تھيه مقدمات انتقالی که سلسله پھلوی
را با بھترين منافعی که ھر دو ايران واياالت متحده دارند به انتھا برسانند.
يکی ازنماينگان نھضت آزادی بنام بھراميان به مامورسفارت ميگويد> :ايرانيان از شاه متنفرند وميخواھند که اوبرود
ما برای خالص شدن از ّ
ش ِراو ازشماکمک ميخواھيم فقط موافقت کنيد که برای تغييربماکمک کنيد نھضت آزادی
اميدواراست که موافقت اياالت متحده برای فعاليت ھای بدون خشونت که به خالص شدن از شرسلسله پھلوی بيانجامد
)جلد  ٢۴اسناد سفارت آمريکا(
رابدست آورد<
ازآنجاکه حوادث مصر ھرروز دراکران ھای تلويزيونی وخبری ديده ميشود بحث تشابه وتطبيق بخش مقدماتی رويداھای
سال  ۵٧واين روزھای مصر کاری اضافی است وخوانندگان اين تحرير خود زوايای تشابھات رامالحطه ميفرمايند
وھمچنين مالحظه دارند که نفرت ساختگی مردم ازشاه وخواسته اوبرود وخواسته تغييری راکه شورشيان ايران
ميخواستند واميد وبرنامه ای راکه نھضت آزادی درسرميپرورانيد به کجاکشيد شادی ھای خيابانی مصری ھا وشاديھای
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لجاره ھای سال  ۵٧مشابھتی حيرت آوردارد ولی چيزی که دراين تشابه ،لجاره بازی ھای شورش  ۵٧راتحت الشعاع
قرارداده نمازجماعت درکنارومقابل تانکھای ارتش است که درايران بصورت تسليم گل به سربازان درآمده بود.
تمايز ديکر که کاربرد آنراميتوان دريک سيستم دمکراسی بھترارزيابی کرد وجود حزب اخوان المسلمين است که باشعار
>محمد رھبرماست – شريعت قانون ماست – اسالم دين ماست وجھاد راه ماست< وازپشتيبانی تاريخی وسياسی
دولت انگلستان ھم بھره فراوان دارد شباھت ھای بيشتر وکامال قابل تصور رابين شورش  ۵٧وشورش مصردرآينده
آشکارخواھد ساخت.

