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  اشرف دھقانی

  ٢٠١٣ جوالی ٠٩

  

  !انقالب مصر، نتايج و چشم اندازھا
  

 قھرمان و ، ارتش مصر در مقابل انقالب توده ھای٢٠١٣ برابر با چھارم جوالی ١٣٩٢ ]سرطان[ تيرماه١٣ديروز، 

مبارز مصر مجبور به برکناری ديکتاتور اسالم گرای اين کشور که درست در يک سال پيش زير نظر و حمايت ھمين 

 ھيجان زده ۀ تلويزيون با قيافۀپس از آن، گويند.  گرديد،ارتش والبته با يک انتخابات نمايشی به مسند قدرت تکيه زده بود

مصر بيان " ملت"ميخته بود، مطالبی را خطاب به مردم مصر يا به قول خودش و بااحساساتی که با اشک شوق او در آ

و گفت که ھيچ کس نمی تواند "  شما الگو و سرمشق برای ديگران ھستيد"از جمله او به درستی مطرح کرد که . نمود

.  در مصر بودکه اشاره اش به شکست اسالم گرايان مرتجع به نمايندگی ُمرسی" مصر را به عصر جھالت برگرداند

گوينده در عين حال با تطھير ارتش مصر آن را يک نيروی شرافتمند خواند که گويا با دخالت آن حاال ديگر نگرانی ھا 

ی که آنھا خواھانش بودند، به دست به مردم اطمينان داد که پيروزيبر اين اساس او . و دلھره ھای مردم مرتفع شده است

مردمک چشم خودمی ناميد از مردم را  تلويزيون، در حالی که پرچم مصر ۀيندگو. آمده و مشوق جشن و سرور شد

  ".شادی و مسرت را در خيابان ھا ببينيد" خواست که با پرچم به خيابان ھا بيايند و گفت 

ی که در سخنان فوق نھفته است و از جمله در مورد پرچمی که ارتش ھر روز جنايات و توطئه ھای با ھمه رياکاري

که گوينده از آن سخن " شادی و مسرت در خيابان" ضد توده ھای مصر را با قسم به آن انجام می دھد، اما  هخود ب

اين پارادوکسی .  ھر چند که آنھا ھنوز به خواست ھای اصلی خود نرسيده اند-گفت، به توده ھای ميليونی نيز تعلق دارد

  .ه ھم پيوند می زنداست که بيم و نگرانی را با شادی و مسرت در وجود آنھا ب

کارگران و زحمتکشان، اقشار پائين جامعه، ( ستمديده ترين طبقات جامعه ۀواقعيت اين است که اين قدرت مبارز

ستمديدگان متعلق به حلبی آباد ھا، تأمين کنندگان معاش خود ازدرون سطل ھای زباله، ھمان ھا که جانشان از سياست 

بود که ارتش ضدخلقی مصر، ) ن بانک جھانی و صندوق بين المللی به لب رسيدهھای تحميلی نھادھای امپرياليستی چو

مريکا غير قابل انکار است را وادار به تعويض ااين نيروی مسلح دشمنان توده ھا که سرسپردگی اش به امپرياليسم 

ته است که باز حسنی مبارک با محمد ُمرسی کرد؛ و ھنوز يک سال از روی کار آوردن مرسی توسط اين ارتش نگذش

مبارزات انقالبی توده ھای دربند، آن را گرفتار چنان مخمصه ای نمود که حاضر شد عليه کسی که وی را رئيس 

ندازد و اين بار دست نشاندگان خود را از ميان دارو دسته ای در شکل ب مردم می ناميد، کودتا راه بيجمھور منتخ

مسلم است که تحميل چنين عقب نشينی ھا به دشمنان برای توده . شاند قدرت بنۀو دسته مرسی به اريکرمتفاوت از دا
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اما از اين ھم بيشتر و واالتر محق بودن .  غرور بوده و جای مباھات و شادمانی داردۀھای مبارز و دالور مصر ماي

تم به موضوع مشخصی بر می گردد که حتی ديگر توده ھای تحت س" شادی و مسرت در خيابان"مردم در برپائی

اين موضوع مشخص ھمانا به پائين .  در سطح جھان نيز از آن دلخوش و شادمانندءمريکا و شرکااامپرياليست ھای 

 قدرت می باشد که به حق بايد از آن به عنوان دست آورد ۀاز اريک" اخوان المسلمين"کشيده شدن جريان اسالم گرای

 ٣٤اين امر برای ما ايرانيان جای تأکيد دارد که اگر در به خصوص . بزرگ انقالب توده ھای قھرمان مصر ياد نمود

 در کنفرانس گوادولوپ برای مقابله با لمان و فرانسهاسال پيش امپرياليست ھای غرب متشکل از امريکا و انگلستان و 

يل کردند، و  کرده و خمينی را به مثابه سمبل ارتجاع اسالمی به مردم ايران تحمءانقالب عظيم مردم ايران، شاه را فدا

نيروھائی که با ضد امپرياليست خواندن رژيم جمھوری اسالمی (بعد با کمک نيروھای سياسی سازشکار و اپورتونيست 

به تحکيم پايه ھای آن پرداختند، و پس از آن، اگر اين واقعيتی است که ) مانع از رشد مبارزات عليه اين رژيم شدند

برای امپرياليست ھا در سطح جھان به چماقی تبديل شده که با آن به " المیی اسئبنياد گرا"اکنون چند دھه است که 

 خاورميانه بلکه در سطح جھان سياست ھای ضد خلقی خود را پيش می برند، رزم ھای ۀطرق مختلف نه فقط در منطق

اين کشور از  توده ھای تحت ستم مصر، امروز به اين چماق ضربه زده و در حال حاضر آن را در ۀخونين و دالوران

  .دست امپرياليست ھا گرفته است

بنابراين، در شرايطی که بنياد گرائی اسالمی به عنوان وسيله ای جھت غلبه بر بحران ھای العالج سيستم سرمايه داری 

جھانی امروز شديداً مورد استفاده امپرياليست ھای غرب قرار دارد، جائی که امپرياليست ھا امروز بيش از ھر وقت 

 به تقويت و رواج آن در سطح جھان می پردازند، در شرايطی که تعفن آن حتی به کشورھای متروپل نيز رسيده و ديگر

ناکامی کنونی  اسالم گرائی صرف می شود، در چنين اوضاعی، ۀدر اين کشورھا بودجه ھای کالنی برای اشاع

ور مصر، به مثابه يکی از کشورھای مھم ديگری در کشور پھنا" جمھوری اسالمی"مريکا در استقرار اامپرياليسم 

  .  اين کشور محسوب می شودۀعربی و تأثير گذار در منطقه، يک موفقيت مبارزاتی برای مردم به پا خاست

نه فقط برای ستمديدگان مصر بلکه برای پارادوکس قضيه در آن است که موفقيت مزبور که به واقع موفقيتی بزرگ 

 مصر در رساندن انقالب ۀر سراسر گيتی است، درشرايط عدم موفقيت مردم ستمديد امپرياليست د نيروھای ضدۀھم

اين توده ھا در فقدان يک طبقه کارگر آگاه و متشکل که قادر به رھبری .  پيروزی به دست آمده استۀخود به درواز

 نيرو و توان انقالبی مبارزات انقالبی توده ھای تحت ستم مصر باشد و در فقدان نيروی مسلح خود، از چنان حد از

در  بنابراين،. برخوردار نبودند که بتوانند دشمنان خود را کامالً برزمين زده و خود سکان امور را به دست گيرند

 تشکل ھای بورژوائی که به تبليغات مسموم از  توده ھا و در شرايط فعاليت انواعمتشکل ومسلح بودن دشمنان شرايط 

مريکائی مصر مشغول بودند، در شرايطی که انشان دادن ارتش ضد خلقی و " ف مردمطر"و يا حتی " بی طرف"جمله 

مورد تبليغ اصالح طلبان و سازشکاران ايرانی " نافرمانی مدنی"که ھمان " تمّرد"با علم کردن به اصطالح جنبش 

 راه ۀگان مصر در نيمی کشيده شود، انقالب ستمديدحلھای است، سعی می شد نيروی مبارزاتی مردم به سوی چنين راه 

  .متوقف شد

به طور خالصه انقالب در مصر با ناکام گذاشتن طرح ھا و سياست ھای دشمنانش، قدرت خويش را آشکار ساخت و 

 موفقيت آميز با نيروھای مسلح دشمن نگشته و نتوانسته بود که مانع از آن شود که ۀھم زمان، درحالی که قادر به مقابل

  .تائی، خود را حامی مردم جا بزند، ضعف خود را به نمايش گذاشتارتش با يک اقدام کود

 به ھمانگونه که ارتش و -شکی نيست که حضور ضد انقالب در جنبش انقالبی مردم با ادعای طرفداری از توده ھا

ای در مصر عمل کردند، راه را نه فقط بر"  نجات ملیۀجبھ" بورژوازی نظير ۀنيروھای متشکل سياسی متعلق به جبھ

جلوگيری از رشد مبارزات انقالبی مردم و فريب و گمراھی آنھا بلکه تحميل آلترناتيو ھای ارتجاعی در اين يا آن قالب 
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که گفته می شود بزرگترين ائتالف مخالفان محمد "  نجات ملیۀجبھ"مثالً . و شکل و شمايل به مردم، باز می گذارد

 مبارزه، مردم را ۀضور ميليونی توده ھای خشمگين و انقالبی در صحن او بوده، پيش از حۀُمرسی و قانون اساسی دور

دراين ھمه پرسی شرکت کنند، اما به پيش "به بازی در بساط حکومت وقت تشويق می کرد و از آنھا می خواست که 

ری ھای درحالی که ھمين ھا با ديدن قدرت توده ھا در جريان تظاھرات و درگي. "نويس قانون اساسی رأی منفی دھند

 شان با نيروھای مسلح ضد انقالب، به تملق از مردم پرداخته و خود را ظاھراً ھم صدا با توده ھای انقالبی ۀشجاعان

 انقالب اخير ھم ديديم که ۀدر بحبوح. نشان دادند؛ و البته اين بار کار فريب توده ھا را به گونه ای ديگر پی گرفتند

  .را حامی مردم مصر جا بزنند" ليس و دستگاه قضائیوارتش، پ" که کوشيدند" جنبش تمّرد"چطور سخنگويان 

 استثمار گر يعنی بورژوازی وابسته به ۀليس و دستگاه قضائی مصر ابزار طبقواما واقعيت اين است که ارتش، پ

اساساً . ه اندامپرياليسم مصر بوده و برای به انقياد کشيدن و تحت سلطه نگاه داشتن توده ھای ميليونی مصر به وجود آمد

ضمائمی نيز دارد از قبيل زندان "است که " افراد مسلح "ۀاين ديگر امر ثابت شده ای است که قدرت دولت در برگيرند

دسته ھای خاص افراد مسلح که زندان ھا "، يا به قول انگلس نيروی دولت مرکب است از "ھا و انواع مؤسسات قھريه

 پيشگفتار برای چاپ نخست، گرفته -"دولت و انقالب"لب توی گيومه از لنين مطا" (و غيره را در اختيار خود دارند

يا اگر با زبان آشنای خود سخن بگوئيم، ھمان ارتش با ضمائمی نظير نيروی " دسته ھای خاص افراد مسلح"اين ). شده

عمده ترين عامل بقای طبقات استثمارگر و در شرايط کنونی در کشورھای وابسته ای نظير مصر يا ليس، اساساً وپ

بر .  سرمايه داری وابسته در اين کشورھا می باشدۀايران، عمده ترين عامل بقای حاکميت امپرياليستی و سيستم ظالمان

در حقيقت، .  ارتش و نابودی آن به دست نمی آيداين مبناست که به طور قاطع انقالب توده ھا جز از طريق غلبه بر اين

مش ي ضماۀباھمپيروزی انقالب توده ھا در گرو قدرت آنھا در به زانو در آوردن و درھم شکستن و نابودی ارتش دشمن 

می باشد؛ و اين امر متحقق نمی شود مگر آن که توده ھای تحت ستم نيز بتوانند نيروی نظامی خود را سازمان دھند و با 

اين واقعيتی . ی خود به جنگ ارتش دشمنانشان رفته و قاطعانه عليه آن بجنگند و آن را از پای در آورندئارتش توده 

بيھوده نيست که وقتی جوانان .  به آن برخورد می کنندند و با جديت تمام نيز ااست که دشمنان مردم از آن به خوبی آگاه

صحبت کرده بودند، بر اساس اخباری که به بيرون درز پيدا کرده، در " بيرون کشيدن اسلحه ھا"مصری که قبالً از 

شدار دادند که اگر ارتش دير بجنبد و وجريان انقالب اخير در اينجا و آنجا دست به اسلحه بردند، دشمنان وحشت زده ھ

  *.  راحتی مھار کندش خارج شده و ديگر نخواھد توانست انقالب مردم را بهزند، کنترل اوضاع از دستدست به اقدامی ن

در شرايط گسترش و اوج ) مبارک(به پيش نوکر قديمی ) مرسی(ريکا ماتن دادن ارتش به کودتا و فرستادن نوکر جديد 

، اين عمده ترين عامل "دسته ھای خاص افراد مسلح"گيری انقالب در سراسر مصر در حالی صورت گرفت که اين 

 ناتوان از حفظ و حراست از سيستم سرمايه داری حاکم بر مصر به روش بقای حاکميت امپرياليستی در مصر، خود را

خلق خواھان َسقَط " (سقاط النظامالشعب يُريد اِ " شعار عمومی در تظاھرات مردم، شعار. ھای تا کنون معمول خود ديدند

ی از تعميق انقالب، مريکا درست برای خفه کردن اين صدا و جلوگيرابود و ) شدن يا از بين رفتن نظام موجود ھستند

خود را در چنان شرايط دردناکی يافت که مجبور به زير پا گذاشتن دموکراسی ادعائی خود و خلع مرسی از رياست 

  . در حالی که ھنوز نمی خواھد او را حاصل رأی مردم جا نزند-جمھوری گرديد

 حاکم و خود ۀر، از ميان عناصر طبق خود بر مصۀمريکا جھت تحکيم سلطا ارتش، يک بار ديگر ۀامروز که با مداخل

با خلع مرسی، . گان مشغول يار گيری جديدی است، خطر بزرگی جنبش انقالبی توده ھای مصر را تھديد می کندفروخت

درحال حاضر قدرت به دست عدلی منصور، رئيس دادگاه عالی قانون اساسی سپرده شده که قرار است تا برگزاری 

اين امر در طی بيانيه ای که توسط وزير دفاع، . است جمھوری، کشور را اداره کندانتخابات قانون گزاری و ري

 تنگاتنگ با مقامات نظامی و ديپلماتيک ۀعبدالفتاح السيسی به داشتن رابط. عبدالفتاح السيسی قرائت شد، اعالم گشت
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 کسانی چون شيخ االزھر، اسقف  مزبور را خواند،ۀمريکا شھرت دارد و قابل توجه است که در کنفرانسی که وی بيانيا

شرکت داشتند که " جنبش تمّرد" رھبران و شماری از ، رئيس پيشين آژانس بين المللی اتمییعقبطی ھا، محمد البراد

مريکا و بورژواری اامپرياليسم . مريکا در اين کشور خواھند بودا حاکمه و ۀقاعدتاً پيش برندگان آتی سياست ھای طبق

کتيک ھای گوناگون، در حقيقت خود را برای سرکوب دست زدن به تا يارگيری ھای جديد و با   مصر امروز بۀوابست

آنھا برای سازماندھی مجدد امور و نيروھای جديد جھت حمله . ھر چه بيشتر و خونين تر توده ھای انقالبی آماده می کند

 توھم  پيروزی در ميان مردم و با منتظر نگاه بنابراين،  از يک طرف با ايجاد. به توده ھای مردم نيازمند زمان ھستند

داشتن آنھا برای برگزاری انتخابات بعدی، دست به فريب توده ھا زده و می کوشند آن ھا را از تداوم حرکات انقالبی 

خود برحذر داشته و خنثی نگاه دارند، و از طرف ديگر با باز گذاشتن دست مرتجعينی با نام ھواداران اخوان المسلمين 

کتيک حيله گرانه ای دست يازيده اند که از جھات مختلف به ، به تبرای ايجاد درگيری با نيروھای انقالبی در جامعه

نه نيروی مرتجع سرازيرشده به خيابان تحت عنوان دفاع از ديکتاتور اسالم گرای ساقط شده، .  حاکمه استۀسود طبق

د بلکه انرژی انقالبی آنھا را که طبيعتاً می بايد صرف نرزيکی نيروھای انقالبی جامعه را دافقط سعی در حذف ف

 با مشغول کردن ،مريکا شودامبارزه برای تحقق خواست ھای طبقاتی خويش و در نتيجه مبارزه با دست نشاندگان جديد 

يکا ھنوز مراوجود اين نيروی مرتجع در خيابان درعين حال بدان معناست که امپرياليسم . آنھا به خود، به ھرز می برد

ديگری در مصر تن نداده و در صدد است اين نيرو را تقويت نموده و " جمھوری اسالمی"به شکست خود برای برپائی 

 مثالً به عنوان يک پای به اصطالح انتخابات - در موقعيت مناسبی آن را به گونه ای عليه توده ھای مبارز به کار گيرد

  .آينده

 دشمن اصلی، برای توده ھای مردم مصر شناخته شده می ۀمريکا به مثاباکه چھره  ديگر نبايد فراموش کرد ۀ از جنب

ھمچنين ستمديدگان مصر ھرگز جنايات و اعمال ضد خلقی ارتش در طی عمر طوالنی اش در حق توده ھای . باشد

  در٢٥گرفتن حدود مريکا و اين که امروز با به دست اوابستگی اين ارتش به امپرياليسم . مردم را فراموش نکرده اند

. صد از اقتصاد کشور به يکی از بزرگترين کارفرمايان مصر تبديل شده امری نيست که مردم آن را از نظر دور دارند

گان و خون ھائی که توسط اين ارتش به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق حکومت ھای ياد جان باختدر عين حال 

 با آنھاست و به آنھا در پيکار بادشمنان، انرژی انقالبی و نيروی مبارزاتی می برگمارده اش بر زمين ريخته شده ھنوز

در عين حال .  اين عوامل باعث می شوند که دشمنان به راحتی نتوانند اين توده ھای انقالبی را به عقب رانندۀھم. بخشد

کشاندن نيروی عظيم توده ھای  موجود که عامل اصلی در به ميدان ۀ اجتماعی ظالمان-زمينه ھا و شرايط اقتصادی

پس، .  مبارزه گشت، ھمچنان پا برجاست و ضرورتاً بانی خيزش ھای انقالبی ديگری خواھد شدۀدالور مصر به صحن

کتيک برکناری يک نوکر، روی کار  در مقابل انقالب توده ھا به تمريکا به ھمراه ارتش مزدور مصرابگذار امپرياليسم 

اما .  پيش، دادن قول برقراری انتخابات مجدد و آرايش حکومتی ديگر، روی آوردآوردن مرتجعی مرتجع تر از

درھر يک ". يخ توالی فصول نيستتار"مطرح کرد ) رفيق امير پرويز پويان( ھمانطور که زمانی کمونيست فدائی کبير

ريخ حکم مرگش را صادر  ميرنده که تاۀ طبقاتی است که راه خود را به سوی نابودی طبقۀاز اين تحوالت، اين مبارز

 ستمديدگان اين ۀ کارگر مصر با پشتيبانی ھمۀطبق.  می گشايد،کرده و رشد و قدرت گيری طبقه ای که آينده از آن اوست

اين طبقه وھمه توده ھای دربند مصر در جريان مبارزات انقالبی خود، تجربه ھای .  پيروز آينده استۀکشور طبق

 انقالب ھاست، در طی کنش ھا و واکنش ھای ۀنقالبی آنھا به ھمان گونه که قانون ھمگرانقدری می آموزند و آگاھی ا

آنھا به قدرت مبارزاتی خويش واقف گشته و ملزومات . طبقات انقالبی و ضد انقالبی، به صورت جھشی ارتقاء می يابد

ات آنان، نطفه ھای پيروزی چنين است که حتی در دل شکست مبارز.  خود را تدارک می بينندۀپيشروی مبارزات آيند

  .ھای آينده پرورده می شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

اعم از امپرياليست ھا و (ائی رسيده است که سرمايه داران امروز تضادھای درونی سيستم جھانی سرمايه داری به ج

 ۀتنھا با تحميل غير انسانی ترين و فجيع ترين شرايط به کارگران و تود) سرمايه داران وابسته درکشورھای تحت سلطه

يا بايد به اين شرايط که . عظيمی از مردم، به خصوص در کشورھای تحت سلطه، قادر به تداوم حيات خود می باشند

حتی فاجعه بار تر از شرايط کار و زندگی برده ھا در دوران برده داری است، تن داد و آن را تداوم بخشيد، يا ھمچون 

بی ديگر ملزومات رسيدن به قدرت و بر پائی جامعه ای آزاد و فارغ توده ھای قھرمان مصر با گذر از انقالبی به انقال

 ستمديدگان ۀدرود بی کران به کارگران و زحمتکشان وھم. از ھمه ذلت ھا و ننگ ھای جوامع کنونی را تدارک ديد

  . خلق ھای جھان، در اين مسير پيش می روندۀمصر باد که در نبرد با دشمن مشترک ھم

  

 

 ات انقالبی مردم مصر، مقامات آمريکائی که با حساسيت رويدادھای جاری در مصر را با اوج گيری مبارز

" يک ديپلمات"دنبال می کردند، از نگرانی ھای خود از آنچه در مصر می گذرد صحبت کرده و از قول 

يکا را در منابع آگاه به نقل از اين ديپلمات ارشد آمريکايی که جان کری وزير امور خارجه آمر: " اعالم شد که

" .سفر به خارج از اين کشور ھمراھی می کند گفت اوضاع در مصر بسيار دشوار و نگران کننده است

درادامه از قول اين ديپلمات مطرح شد که برگزاری انتخابات زودھنگام در مصر راه برون رفت از بحران 

تظاھر کنندگان و معترضان به باز گرداندن جمعيت : " وی اضافه کرده بود که." دشوار در اين کشور است

و باالخره ". خانه ھايشان به تصميات دردناکی که محمد مرسی رئيس جمھور مصر می گيرد نياز دارد

در خواست کرد اين تصميم به سرعت گرفته شود تا بتوان از ھر گونه واکنش " ديپلمات ارشد آمريکائی 

 ".ھار کند در امان ماندتظاھرکنندگان که امکان دارد ارتش مصر نتواند آن را م
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