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 Political سياسی

  
  بابک آزاد: فرستده
 ٢٠١٣ جنوری ١۶

  

  در مصر چه می گذرد؟
  

 ی عليه دولت محمد مرسی در ھفته ھای اخير و يورش مردم برای اشغال کاخ رياستئتداوم اعتراضات وسيع توده 

، از عزم توده ) ن حوادث به مرسی داده انديلقبی که بخشی از مردم مصر به دنبال ا(جديد مصر " فرعون"جمھوری 

دنبال اين حرکت حکومت ارتجاعی ه ب.   حقشان خبر می دھدهدن به مطالبات بي آزادی در اين کشور برای رسۀھای تشن

تش ضد خلقی مصر و کشت و کشتاری که اين ارتش با مرسی سرانجام با قرار گرفتن در حصار حمايت تانکھای ار

راه انداختند، از سوختن در آتش خشم مردم ه  اخوان المسلميِن طرفدار حاکميت در خيابانھای قاھره بۀکمک دار و دست

 ٩اما حرکت توده ھای معترض که در اوج خويش تا تالش برای اشغال کاخ رياست جمھوری پيش رفت و .  حفظ شد

ن  دار يس جمھور مصر و دولت سرکوبگرش و ھمچني کريه رئۀجای گذارد ، بيش از پيش چھره  زخمی ب٨٠٠کشته و 

 کرد که برای سرکوب مبارزات و خواستھای انقالبی مردم مصر و ء اخوان المسلمين را افشاۀ ارتجاعی و وابستۀو دست

  . اری نمی کنندحفظ نظام سرمايه داری حاکم بر اين کشور از اعمال ھيچ جنايتی فرو گذ

شائی خود صادر کرده بود تا ھر چه راحت تر يوقايع اخير در اعتراض به احکامی اتفاق افتاد که مرسی جھت فعال ما

اما مردم رھا شده از زير . ب برسانديارتجاعی مصوب حکومت جديد را به تصو" قانون اساسی"بتواند با اعمال قدرت، 

ا اعتراض به پيش نويس قانون اساسی جديد که در صدد تحکيم يک ديکتاتوری يوغ سه دھه ديکتاتوری حسنی مبارک، ب

يس جمھور جديد است، خواھان تضمين حقوق دمکراتيک خويش و پی ريزی يک نظام ئمطلق العنان اسالمی توسط ر

داران  حاکم يعنی سرمايه ۀاما اين خواست طبيعی در تعارض با اھداف و نقشه ھای طبق. دمکراتيک و مردمی شدند

يخته نيازمندند؛ و در  مصر قرار دارد که برای حفظ نظام سرمايه داری در مصر به يک ديکتاتوری عنان گسۀوابست

 بحرانی است که مرسی و دار و دسته اش جھت کنترل اوضاع  و انحراف مبارزات مردم به قدرت رانده چنين شرايط

درست به . مبارک از گزند مبارزات توده ھا مصون نگھدارندشده اند، تا نظام سرمايه داری حاکم بر مصر را پس از 

 ضد انقالبی فريبکارانه کوشيده اند تا ضمن جا زدن خويش به عنوان نيروی مدافع ۀھمين دليل است که اين دار و دست

 توده ھا، به سرعت و با کمک ارتش به ارث رسيده از حکومت مبارک که تا مغز استخوان به" منتخب"و " انقالب"

 استثمارگر حاکم در مصر  را ۀاز نظام سرمايه داری و طبقي وابسته است، ديکتاتوری مورد نامريکاامپرياليسم 

مصر " انقالب"بازسازی نموده  و به مردم نيز اينگونه القاء کنند که گويا با سقوط حسنی مبارک و روی کار آمدن آنھا 

  .ازگردندده و مردم ھم بايد به خانه ھايشان بيروزی رسيبه پ
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 کارگر و ديگر توده ھای تحت ستم مصر در مبارزه با ۀاما انقالب مصر ھنوز از نيروی زيادی برخوردار است و طبق

 مرسی و دارو دسته اش سودی به نفع آنھا نداشته و برای عقب ۀلذا تمھيدات فريبکاران. دشمنانشان از پای ننشسته اند

مردم مبارز مصر نه تنھا به خانه ھايشان باز نگشته اند بلکه اکنون از . ه اندراندن توده ھای مبارز مثمر ثمر واقع نشد

آگاھی مردم مبارز مصر که در تداوم . جديد اسم می برند" فرعون"و " خائن به انقالب"مرسی به عنوان يک 

 اخوان ۀدستدست ارتش ضد خلقی و دار و ه اعتراضاتشان متجلی شده و خونھای ريخته شده در خيابانھای قاھره ب

ی ضد انقالب جديد را در افکار عمومی به نمايش ئالمسلمين در عمل و بار ديگر، عدم وجود کمترين مشروعيت توده 

 مردم و جناياتی که حکومت مرسی جھت سرکوب آن آفريد ننگ بزرگی برای وی و ۀحرکت شجاعان. گذارده است

 مصری و از جمله دادستان کل اين کشور و جمعی از ۀ بلند پاي که برخی از مقاماتئیحاميانش به بار آورده است تا جا

  . شدندءمشاوران محمد مرسی، مجبور به استعفا

 راه افتاده و با ئین روز ھا از وقايع جاری در مصر از سوی بلندگوھای بورژوايخالف تحليلھای رنگارنگی که ا

 رويدادھای اخير در اين ند، اتفاقاً يا الپوشانی نماداد ھا رين رويبکاری تمام می کوشند تضاد ھای طبقاتی پشت ايفر

 مصر را در ۀ تحت سلطۀی پرده بر می دارد که شدت گيری آنھا جامعيش از ھر چيز از تضادھای طبقاتيکشور پ

در يک سوی اين تضادھا توده ھای وسيع مردم قرار دارند که مبارزات آنھا با خواست . سالھای اخير درنورديده است

 در مصر ٢٠١١ سال بروری حسنی مبارک را در فۀ سال حاکميت رژيم وابست٣٠دمکراسی و آزادی طومار استقرار 

 انگل صفت سرمايه داران حاکم بر مصر و حاميان آن يعنی سرمايه ۀدر طرف ديگر اين تضادھا طبق. در ھم پيچيد

ی و سرنگونی ئ در اثر اوج يابی جنبش توده داران بين المللی و قدرتھای امپرياليستی قرار دارند که گرچه حاکميت آنان

 که دستانش تا -رژيم حسنی مبارک، متحمل ضرباتی شده اما اکنون با اتکاء به قدرت سرنيزه ھای ارتش ضد خلقی 

 مرسی و اخوان المسلمين در صدد سرکوب ۀ و دار و دست- مرفق به خون کارگران و زحمتکشان مصر آغشته است 

وقايع .   حاکم و حفظ آن می باشندۀازی ھر چه سريعتر ضربات وارده بر نظام غارتگرانزش مردم و بازسيقطعی خ

ھفته ھای اخير و ھجوم مردم برای اشغال کاخ رياست جمھوری که عده ای را به گمانه زنی در مورد تاريخ سقوط 

  .  دولت مرسی واداشت تنھا يک تجلی آشکار از چنين کشاکشی را به نمايش می گذارد

 تحت ۀ که امروز در مصر می گذرد، الزم است تا مھمترين روندھای جاری در جامعئی درک ماھيت رويدادھابرای

 مصِر را مورد اشاره قرار داد تا فھميد که کشاکش اجتماعی کنونی حاصل کدام تضادھا و عملکرد کدام نيروھا و ۀسلط

  .  ستاطبقات 

دا يپ" لئياعراب و اسرا"شور ھای عربی و نقشی که در بحران ان کيگاھش در ميدليل جاه ھمه می دانند که مصر ب

در نتيجه کمک و حمايت . افته استي اھميِت ستراتژيک خاصی امريکانموده سالھاست که در سياست خارجی امپرياليسم 

 ترديد  حاکم بر اين کشور يکی از اولويتھایۀ نظام استثمارگرانۀ بورژوازی انگل صفت مصر برای حفظ و ادارۀاز طبق

ست که مصر با دريافت ادر اثر چنين واقعيتی . ر بوده استي در دھه ھای اخامريکاناپذير برای تمام دولتھای حاکم بر 

رسمی " کمکھای خارجی"اصطالح ه ، يکی از بزرگترين دريافت کنندگان بامريکار از ال ميليارد د٢ساالنه حدود 

 تسليح دائمی ارتش ضد خلقی مصر عامل تداوم عمر دولتھای حاکم بر  در کنار تجھيز وامريکااين کمکھای . ستامريکا

سادات تا کنون با اعمال يک ديکتاتوری خشن و قھر آميز مبارزات آزاديخواھانه المصر بوده که از دوران حکومت انور

  .  کارگران و مردم مصر را سرکوب کرده اندۀو استقالل طلبان

اری در سطح بين المللی و گسترش تصاعدی فقر و فالکت و بيکاری در سالھای دنبال تشديد بحران نظام سرمايه ده ب

طور اولی حاصل پيشبرد برنامه ھای اقتصادی تحميلی صندوق بين المللی پول و ه  در مصر که ب٢٠١١ و ٢٠١٠

صر در اوضاع اقتصادی م. قدرتھای امپرياليستی بود، موجی از خيزش ھای مبارزاتی مردم اين کشور را فرا گرفت
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 ميليون نفر از مردم زحمتکش اين کشور به زير خط فقر ٢٠اين سالھا به حدی نزول کرد که بنا به برخی آمار، بيش از 

برای فھم بھتر ابعاد فقر و محنت .  درصد کل جمعيت رسيد۵١ به بيشتر از ئیسقوط کرده و اين آمار در مناطق روستا

 ميليون ٢ھم اکنون حدود " الجزيره "ۀال اشاره شود که به گزارش شبک مردم مصر الزم است به عنوان يک مثۀفزايند

جمله قاھره زندگی می  ی شھرھای بزرگ و من"قبرستانھا"دليل فقر مطلق و فقدان سرپناه در ه نفر از مردم مصر ب

ارگران و طور طبيعی و بر بستر فقدان آزادی و دمکراسی به موجی از شورشھای قھر آميز که چنين شرايطی ب. کنند

اقشار تحت ستم انجاميد که گرچه در روزھای اول با شعار حل مشکالت اقتصادی و افزايش دستمزدھا به خيابان آمده 

اعالم .  سياسی پيدا نموده و به خواست سرنگونی رژيم مبارک ارتقاء يافتۀبودند، اما مطالباتشان خيلی سريع جنب

دم معترض توسط ارتش ضد خلقی مصر نتوانست شعله ھای اين حکومت نظامی از طرف حکومت مبارک و کشتار مر

بروری ی سرانجام در فئشتر آتش مبارزات توده ين به دنبال شعله ور گشتن ھر چه بيبنابرا. مبارزات را خاموش سازد

 حسنی.  ا گرددي خواھان کناره گيری مبارک از قدرت شدند تا امکان نجات کل نظام مھامريکائی مقامات ٢٠١١سال 

 داد و قدرت را به ء اعالم قطع حمايت ارتش از تداوم حکومتش، استعفاۀاوليه، با مشاھد" مقاومت"مبارک پس از 

  .از فرماندھان ارتش مصر واگذار نمود" ئیشورا"

" روزی انقالبيپ"نی جزئی را ين عقب نشيبا سرنگونی نماد رژيم ديکتاتوری پيشين يعنی مبارک، ارتش تالش نمود ا

که ھيچ يک از عوامل و معضالتی که ريشه ھای  یدر حال. شان بازگردندي از مردم بخواھد که به خانه ھاجا زده و

 سال ٣٠و مھمتر از ھمه ارتشی که تا ديروز و در تداوم . زش مردم را تشکيل می دادند عوض نشده بودنديمشروع خ

" التحرير"ويژه در ميدان ه ريختن خون جوانان و مردم در زندانھا و خيابانھا و بدفاع از حکومت ديکتاتوری مبارک به 

اصطالح ه با تداوم مقاومت مردمی، ارتش به يک ب. ری در قدرت باقی مانده بودييمشغول بود، بدون کمترين تغ

ن مردم مصر يا مجبور  امسال، در جريان يک انتخابات فرمايشی که در آ]جوزا[انتخابات رضايت داد و در خرداد ماه

 ديگر، ۀ مبارک يعنی احمد شفيق بودند و يا می بايست به تنھا گزينۀی دادن به نخست وزير حکومت سرنگون شدأبه ر

" پيروز"سرانجام دومی . ی دھندأوابسته به جمعيت اخوان المسلمين ر" حزب عدالت و آزادی"محمد مرسی از 

 عنوان رئيس جمھور جديد مصر و حزب او، در واقع تبلور موفقيت در پيروزی محمد مرسی به. انتخابات معرفی شد

 سرمايه داران حاکم منتھا با يک آرايش جديد سياسی بود که در آن، جريان ارتجاعی ۀحفظ قدرت سياسی توسط کل طبق

 . اخوان المسلمين در جلوی صحنه قرار گرفت

 در جا به جائی قدرت در مصر بايد به سندی اشاره امريکام در اينجا برای فھم دقيقتر اوضاع و تشخيص نقش امپرياليس

ی عليه حکومت حسنی ئ مصر درست چند روز قبل از آغاز شورشھای توده ۀ شرايط نا آرام جامعۀکرد که با مشاھد

 در مورد جھتی که امريکاطور مشھود نگرانی ه ن سند بيدر ا.  طرح شدامريکا ۀ در کنگر٢٠١١ جنوریمبارک در 

خود بگيرد و ه  يعنی مبارک بامريکادر مصر عليه حکومت مورد حمايت " بھار عربی"ی و ئست جنبش توده ممکن ا

پيش بينی ھای الزم برای مقابله با بحران ناشی از احتمال راديکاليزه شدن جنبش مردمی مورد بررسی قرار گرفته 

 ئیجاه  برای احتمال جابامريکاکوشش ھای درج شده از " ولتر نت"سند مزبور که از جمله در پايگاه خبری . است

" راھکارھای مديريت انتقال قدرت در مصر"ئی ھا يکی از امريکا ءقدرت خبر داده و نشان می دھد که چگونه در ابتدا

" انتخابات آزاد"را انتقال مسالمت آميز قدرت از حسنی مبارک به پسرش جمال مبارک آنھم در جريان يک به اصطالح 

 قرار امريکائیی در مصر مورد بررسی مقامات ئ اين طرح مدت کوتاھی قبل از اوج گيری جنبش توده .می دانستند

 معلوم گشت امر ی را نداد و ھمانطور که بعداً رصت عملی شدن چنين طرح ضد مردميزش مردم فيگرفت، اما خ

 حاکم يعنی دار و ۀگری از طبقمديريت انتقال مسالمت آميز قدرت از مبارک به رژيم بعدی در مصر از طريق بخش دي
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 بزرگترين سرمايه ۀکه برخی از رھبران آنھا از زمر  آنمضافاً .  اخوان المسلمين صورت واقعيت به خود گرفتۀدست

  .   داشته و دارندامريکائیداران مصری ھستند که روابط تجاری بسيار گسترده ای با سرمايه داران بزرگ 

 سرمايه دار، در شرايطی اتفاق افتاد که ھمه ۀاز طرف طبق" انقالب"ير نام پيروزی انتقال قدرت به اخوان المسلمين ز

ت وی از صورت يک جريان اسالمی زير زمينی در يمی دانند جمعيت اخوان المسلمين در دوران سادات و با حما

ن وضع يز ھميرک ن حسنی مباۀت علنی تبديل شد که در دوريون دولت مصر به يک حزب سياسی با امکان فعاليسياپوز

 دستگاه ۀان بال و پر بيشتری گرفته و نقش مھمی در ادارين جريت ھای مبارک، ايدا نمود و حتی با حمايادامه پ

 پس از اه اين حزب حتک جالب تر آن.  در دولت مبارک سه وزير داشتدست آورد و رسماً ه  حاکم بۀبوروکراسی طبق

ه وی نگشت و يی علئوستن به مبارزات توده ي از حسنی مبارک، حاضر به پ حمايتۀآغاز جنبش مردمی، تا مدتی با ادام

تنھا با ديدن نيروی توده ھای مردم در ضديت با رژيم حاکم، خود را وارد صف مردم کرده و ظاھراً از مبارزات مردم 

  . ت نموديه مبارک حمايعل

 و با امريکا با کمک شورای نظامی وابسته به  حامی او يعنی اخوان المسلمينۀبا به قدرت رسيدن مرسی و دار و دست

.  ان قرار گرفتي در مقابل چشم جھانامريکابکاری ھای امپرياليسم يگر فريک بار دين قدرت جھانی، يت آشکار ايحما

 اسالمی جا می زنند در حمايت و ئیاصطالح دشمن بنياد گراه  که فريبکارانه خود را مخالف و بامريکائیمقامات 

سفرھای جمعی از بلندپايه .  اخوان المسلمين کوچکترين ترديدی به خود راه نداده اندۀمت مرسی، اين مھرتقويت حکو

اران ذامنيت سرمايه گ"تھای بزرگ تجاری به منظور اطمينان از تداوم أ به ھمراه ھيامريکا ۀترين مقامات کنگر

.  روی کار آمدن دولت مرسی ادامه يافت باامريکا" بالعوض"در مصر و ھمچنين روند کمکھای رسمی " امريکائی

عالوه بر ". می بخشد"ر از بدھی ھای دولت مصر را التمام اعالم کرد که يک ميليارد د" سخاوت" با امريکاھمچنين 

ر وام به ال ميليارد د٨/۴، اکنون صندوق بين المللی پول در صدد اختصاص قريب به امريکااينھا با حمايت رسمی 

م و چه يم قديدر واقعيت امر، مصر اکنون کشوری است که چه رژ. ستامقابله با بحران کنونی حکومت مرسی برای 

  . می گيرند" کمکھای رسمی "امريکاد آن، از يم جديرژ

 حاکم در مصر با يک ۀ در شرايط مواجه شدن طبقامريکاست که نشان می دھد امپرياليسم ااينھا بخشی از واقعياتی 

زش مردم و يتمام نيرو و توان در صدد تحکيم موقعيت رژيم جديد برای سرکوب مبارزات و خی، با ئجنبش وسيع توده 

اين واقعيت و . اعاده نظم مورد دلخواه سرمايه داران بين المللی و مصری و قدرتھای جھانی در اين کشور می باشد

دولت محمد مرسی در جريان ی که با خواست سرنگونی ئکوششھای معطوف به آن از يکسو و تداوم اعتراضات توده 

زش مردم مصر با وجود يخ. ست که ھم اکنون در مصر جريان داردا ماھيت رويدادھا و تحوالتی ۀ روشن کنند،است

تالش ھای وسيعی که برای انحراف آن از مسير اصلی صورت می گيرد، با در اھتزاز نگھداشتن پرچم خواستھا و 

 استثمارگر ۀوی ديگر ضد انقالب تازه نفس در اين کشور به نيابت از طبقحقش ھمچنان زنده است و از سه مطالبات ب

کيد أ به نيروی سرکوب ارتش ضد خلقی مصر و تءحاکم و امپرياليستھای حامی آن به سرعت و با چنگ و دندان با اتکا

در جھت مصالح و  مصر ۀ وضع نکبت بار سابق و بازسازی نظام سرمايه داری وابستۀدر صدد اعاد" پايان انقالب"بر 

اعتراض وسيع و خونين به قانون اساسی دست ساز مرسی و ھجوم برای اشغال کاخ . منافع امپرياليستھا می باشد

انقالب ادامه "و " مرگ بر خائنين به انقالب"نمی خواھيم و " ما قانون اساسی اسالمی"رياست جمھوری با شعارھای  

 جتماعی اينترنت به برداشتن سالح عليه حکومت مرسی در اين چھارو تھديد جوانان مصری در شبکه ھای ا" دارد

  . چوب اتفاق می افتد

 ئی توسط بوقھای تبليغاتی بورژوان روز ھا وسيعاً ير واقعی بودن تحليلھائی که اياتی که گفته شد، غيبا توجه به واقع

د بحران مصر اشاعه می يابند، ھرچه برای انحراف اذھان عمومی و پيشبرد خطوط مورد دلخواه امپرياليستھا در مور
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ن کشور را در چھارچوب تضاد بين يتحليلھای مغرضانه می کوشند روند ھای جاری در ا. بيشتر آشکار می شود

ابل قديگر زيسته اند و در م  سالھا در صلح و برادری با يکمسيحی اين کشور که اتفاقاً " اقليت"مسلمان و " اکثريت"

 شان را پيش برده ۀرياليستھا و سرمايه داران مصر دست در دست ھم  مبارزات آزاديخواھاندشمن مشترکشان يعنی امپ

ست، ير مسلمانان نبوده و نيوقايع مصر خالف القائات چنان تحليل ھائی جنگ صليبی  مسلمانان با غ. ح دھندياند، توض

 انعکاس تشديد تضاد کارگران و نھايتاً د که که آنچه در مصر شاھد آن ھستيم يبلکه با دقت در عمق قضايا می توان د

 نفرت بار نظام سرمايه داری حاکم بر اين ۀ مصر برای نان و آزادی از يکسو با سلطۀتوده ھای تحت ستم و به پاخاست

ن خود را در يزش مردم دستان خونيکشور می باشد که تا مغز استخوان به امپرياليسم  وابسته بوده و برای مقابله با خ

ن اسالمی بر يدر اين مسير ھمه کسانی ھم که مخالف اعمال قوان. مخفی نموده است" نياخوان المسلم"اه يدستکش س

  . به مقابله  واداشته شده اند،زندگی خود ھستند

 دشمنان اصلی ۀی شناخت چھر طبقاتيۀ در ھر مبارزبه طور خالصه بايد گفت که در پيکار جاری مردم مصر و اصوالً 

ی به سوی گرانيگاه اصلی نقش بسيار مھمی در تعميق و پيشرفت ئ توده ۀادن پيکان مبارزو تالش برای جھت د

 حاکم با تمام ۀدر مصر نيز واقعيت اين است که سرمايه داران زالو صفت متشکل در طبق. ی را داردئمبارزات توده 

 به ارتش ضد خلقی اين ءبا اتکا)  ارتجاعی اخوان المسلمين نيز ھستۀ دار ودستۀکه در بر گيرند(دسته بندی ھايش 

، دشمن اصلی توده ھای به امريکا مالی و نظامی امپرياليسم ۀکشور و با بھره مندی از حمايتھای آشکار و بی وقف

در نتيجه مبارزه توده ھا بايد با تالش  برای تشکل نيروھای صف خلق، نابودی دشمن اصلی و .  مصری ھستندۀپاخاست

  .  ضد خلقی مصر را آماج حمالت اصلی خود قرار دھدعامل بقای آن يعنی ارتش

ترديدی نيست که به دليل ماھيت عادالنه، آزاديخواھانه و مردمی اين مبارزه، وجدانھای بيدار و نيروھای آزاديخواه و 

دمکرات در سراسر جھان از تالشھای مبارزاتی مردم مصر برای حفظ دستاوردھای مبارزات خود و گسترش آن تا 

  . رسيدن به آزادی، استقالل و حاکميت بر سرنوشت خود پشتيبانی خواھند کردزمان 
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