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  ھای انقالبی مصر سوسياليست

 گروه پروسه: فرستنده
  نيما کوشيار : ازبرگردان

 ٢٠١٣ جوالی ١٢

  !چھار روزی که جھانيان را در حيرت فرو برد

 
ست که از  ترين موجی و بزرگ شک آغاِز تاريخِی موِج جديدی از انقالِب مصر است د بیچه در مصر اتفاق افتا آن

 ١٧ی در تظاھرات شرکت کردند باالی ئ تعداد افرادی که در آن روِز افسانه. استه استخپا   تا کنون به٢٠١١ جنوری

سابقه بر ھرگونه مشارکت توسِط  یاين حضوِر ب. سابقه است ميليون شھروند تخمين زده شده است که در طوِل تاريخ بی

ھا نفر از وقايع بسيار ناياِب   ميليونۀتظاھراِت گسترد. آيد ليس و ارتش فايق میوبقايای رژيِم گذشته يا حمايِت آشکاِر پ

 تِ تر از محدودي ِر مسيِر تاريخ بسيار مھميي تغئیش بر آگاھی و اعتماد به نفِس توده و بر تواناتأثيرتاريِخ بشری است و 

  .شوند ی است که مطرح میشعارھا و آلترناتيوھای سياسي

گاِن اسالمی استفاده کنند  نمايند  ۀخواھند از نيروی عظيِم جنبش برای از بين بردِن سلط گاِن ليبراِل بورژوا می  آری، نمايند

خواھد  می) قايای رژيِم گذشتهب(» فَلول«د و حمايِت نھاِد ارتش، خود بر مسنِد قدرت تکيه زنند و درست است که ئيأتا با ت

ی وجود دارد که بر ئ ای در انقالباِت توده  سياسی بازگردد، اما منطِق ويژهۀتوسِط اين جرياِن جديِد انقالبی به عرص

ھای   شعارھا و وعدهتأثير تحِت  از توده موقتاً ئیھا نھد حتا اگر بخش ھا يا فَلول گردن نمی ھای ليبرال توطئه و فريب

  .گاِن اسالمی بودندنخبھا و شعارھای   وعدهتأثير که در گذشته تحِت ئیھا درست ماننِد آن. شندگان بانخب

المسلمين در ضديت   حاکم که با اخوانۀ از طبقئیھا که توسِط  بخش ھای تبليغاتی  شمار و کمپين ھای بی  رسانهتأثيرآری، 

 مستقيم مردم را از ۀتواند حافظه و تجرب ی است و نمی زودگذر و سطحتأثيراما اين . شود ناديده گرفت بودند را نمی

  .کاراکتِر ضد انقالبی و ضديت با توده، خواه نھادھای ارتش باشد خواه نيروھای امنيتی پاک کند
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به اھداِف انقالِب ) کند آن را نمايندگی می»  نجات ملیۀجبھ«که (  موقتی، خيانِت اپوزيسيوِن ليبرال تأثيردليل واقعِی اين 

دليل . تر نمايد ر و خوِن شھيدانی است که در اين راه ريخته شده تا با اين خيانت مسيِر رسيدن به قدرت را کوتاهمص

را داشته باشد توده را  »  نجاِت ملیۀجبھ« افشای ئیواقعِی ديگر، فقداِن يک آلترناتيِو سياسِی انقالبِی متحد است که توانا

اسالمی برتری جويد و به گاِن ليبرال و تواند بر نخب ای که می د؛ پروژهايت کن مشخِص انقالبی ھدۀبه  سمِت يک برنام

 چون ارتش و ئیبه ويژه نھادھا.  نھادھای رژيِم گذشته را از سِر راه بر داردۀ مصری پيش رود، ھمسمت انقالب عميق

 .نھادھای امنيتی که قلِب ضِد انقالب ھستند

اند چرا  ھا قيام کرده آن. المسلمين دوباره قيام نکرده است ِی ليبراِل فَلول با اخوانگزين  ارتش يا جایۀتوده برای احيای سلط

ھای انقالب از قبيِل عدالِت اجتماعی،  کدام از خواسته ھا ھيچ آن. اند المسلمين به انقالب خيانت کرده که مرسی و اخوان

اجرا نکردند؛ خواه قدرت در دستان مبارک و العادلی ھای شھدای انقالب را  آزادی، شأِن انسانی يا مجازاِت عامالِن قتل

. المسلمين رانِی اخوان  حکمۀ در دوره داخلالمسلمين و وزارتِ  ، يا در دستاِن اخوان)شورای عالی نيروھای مسلح(باشد 

  .کند برای توده فرقی نمی

 چون فقيرسازی و ئیھا فت، سياست رژيِم مبارک در پيش گر  مشابهئیھا گذاری المسلمين سياست در واقع حکومِت اخوان

  . و صھيونيستامريکاھای بزرگ در جھِت منافِع  چون و چرا از منافِع بنگاه فساد و دفاِع بی

، نھاِد ه آغشته بود، چه در وزارِت داخلءشان به خوِن شھدا گاِه دولت از فساد و کسانی که دستِ  سازِی دست به جای پاک

ھای دولت  خانه المسلمين در وزارت ھا را به اميِد مشارکِت اخوان شان با آن قراردادھایارتش يا سيستِم اطالعاتِی مخفی، 

 .به ھمراِه فلول و مرداِن مبارک نگه داشتند

چه که مردِم مصر برای آن انقالب کردند   سطوِح رژيِم مبارک عليه آنۀالمسلمين فقط بسِط ھم بنابراين حکومِت اخوان

  .بود

المسلمين اين ماھيت را درک نکردند  اخوان.  آغاز گشتجون ٣٠ که در روِز تاريخِی  رِی انقالبیاين است ماھيِت انفجا

ھای غيِر نظامِی  و اين چيزی است که نه رھبراِن ارتش و نه پوشش. شان در عرِض چند ماه بر باد رفت و محبوبيتِ 

ھای انقالبی با زوِر اسلحه و  چرا که اين خواسته  .ندکن شان درک نمی ھای ھا و فلول  ملی با ليبرالئی رھاۀھا نظيِر جبھ آن

ھای  کارِی مشابه با حکومت ھای ھم سان، ستراتژی ھای اقتصادِی نئوليبراِل يک سياست(سانی  ھای يک گذاری  سياست

پيش توسِط مرسی، شورای نظامی و ) گِی تحقيرآميز به اياالِت متحده و صھيونيسِت استعمارگروابست، »خليج «ۀظالمان

  .شود  حاصل نمی،شد از آنان توسِط مبارک دنبال می

چه در مصر به وقوع پيوست را به عنواِن  اند تا آن ھای اياالِت متحده و بورژوازِی اروپا در تالش ھا و رسانه دولت

رسمی دموکراسِی » مشروعيتِ « عليه ئی پيروز شده يا کودتايک عليه رئيس جمھوری که در انتخاباِت دموکراتئیکودتا

ی أھای ر چه در واقعيت به وقوع پيوست بسيار دور از پيروز شدِن دموکراسِی رسمی بر صندوق اما آن. توضيح دھند

. کند  دموکراسِی انقالِب مردمی و دموکراسِی مستقيم است که مشروعيِت انقالبی را ايجاد میۀمشروعيت به وسيل. بود

. دھد ی را حقير جلوه میأھای ر گشايد و دموکراسِی موقتِی صندوق ی میاين افِق جديدی برای اشکاِل جديِد قدرِت مردم

.  خود دھدۀ سلطۀھای جديدی برای ادام که به بورژوازی بال آوردی ندارد جز اين ی که ھيچ دستيأھای ر صندوق

تنھا توھماِت . دکن داری را تضمين می گاِه حکومتِی سرمايه ی تنھا، تداوِم قدرِت دستأھای ر دموکراسِی موقِت صندوق

شود از  شان گشوده می بار به روی ی که ھر چند سال يکأئھای ر توانند از طريِق صندوق زند که می مردم را دامن می

کند را انتخاب کنند؛ البته بدون نزديک شدن به  رانی و استثمارشان  ھا حکم گاِن بورژوازی کسی که بر آنميان ِنخب

  .یأھای ر کاری کردِن صندوق داری به ويژه در ھنگاِم دست ھای سرمايه رکتگاِه ش گاِه دولتی يا پناه دست
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 ئیجا از آن. ران ھا نفر برای سرنگونِی حکم  دموکراسی است، انقالِب ميليونۀچه که در مصر اتفاق افتاد آخرين درج آن

اکنون در   که ھمئیھا  قبلی نيست؛ ارتش يک بار تودهۀگزيِن مرسی گشته، اين چيزی جز ھمان نتيج که ارتش جای

 ھمان کاری را کرد که طنطاوی ٢٠١٣ جوالی ٣اَلسيسی در . ھا مستقر شدند را مشاھده کرده است ھا و ميدان خيابان

ای که نه تنھا  گر شد توده  طغيانۀ انجام داده بود؛ طنطاوی سرانجام تسليِم خواست تو٢٠١١ بروری ف١١قبل از او در 

رو اگر السيسی در سرنگونِی مرسی  از اين. پرستی يا شوِر انقالبی نبود بلکه از انقالب نيز واھمه نداشت ميھنتھی از 

) و ھنوز ھم دارد( آن را داشت ئیشد و توانا المسلمين متوقف نمی مداخله نکرده بود انقالب با سرنگونِی مرسی يا اخوان

  .را نيز کنار زند) از جمله رھبراِن ارتش(داری  لِت سرمايهتا به انقالِب اجتماعِی کاملی تبديل شود که دو

ارتش اکنون به . نھاِد ارتش دشمِن انقالِب مصر است؛ او به مبارک کمک کرد تا خود را از آتِش انقالب محفوظ دارد

. کند شود کمک میگيرش   انقالب دامنۀلرز از ترِس زمانی که زمين) ھا متحد شده  با آنکه قبالً (المسلمين و مرسی  اخوان

کنند که از ابتدای حکومت شورای عالِی  طرفِی ارتش قرار دارند و گمان می  توھِم بیتأثير تحِت  بخِش وسيعی از توده

ِد  شجاعت و تعھۀ تبليغاِت دروغين دربارتأثيرھا امروزه تحت   دوشادوِش انقالب ايستاده است، آن١نيروھای مسلح

  .ھستندش ھاي انقالبِی السيسی و ژنرال

 طنطاوی با مبارزه و تجربه پشت سر گذاشتند تبليغاِت جديد و ۀھا به سرعت اين تبليغات را در دور جا که توده اما از آن

  .گذارند ھای آينده پشت سر می ھا يا ماه را نيز در ھفته» ارتش و مردم در يک طرف ھستند«که  توھِم اين

ھا معترِض   فقط بازتاِب ميليوناين قدرت احتماالً . اه سرنگون کردندھای مصری دو رئيس جمھور را در اين سی م توده

چرا که اعتماد به نفِس سياسی تبديل به . ی استئ  اعتصاباِت کارگری و تظاھراِت تودهۀلرز نيرومند نيست بلکه پس

  .شود و بالعکس اعتماد به نفس در جامعه و مبارزاِت اقتصادی می

المسلمين برای تحليل بردن و عقيم گذاشتِن انقالب   سازمانی و پوپوليستِی اخوانئیبر تواناپس از موِج اوِل انقالبی ارتش 

. بندی نموده است   اکنون، ارتش بر اپوزيسيوِن ليبرال با ھمان ھدف شرط.  باختجون ٣٠اما اين قمار را در . قمار کرد

ھای اقتصادی و اجتماعی به  يبرال بر اساس سياستچه نيروھای ل اما شکاِف گسترده بين انتظاراِت انقالبِی توده و آن

ھا  ھای اقتصادِی خشن، به سرعت منجر به افشای اين نيروھا و کسانی که پشت آن دھند، با احيای بحران ھا پيشنھاد می آن

  .شود  می،راناِن واقعِی مصر که ارتش و نھادھای امنيتی ھستند اند، يعنی  حکم مخفی

المسلمين و جنبِش  ھای آتی با آن مواجھيم اين است که موِج سرکوِب اخوان ھا و ماه  ر ھفتهيکی از مخاطراتی که ما د

ليس برای ضربه وھا استفاده شود و نيز در جھِت اھداِف امنيتی توسِط ارتش و پ اسالمی به صورِت تبليغاتی توسِط ليبرال

گاِه  ترميِم دست. به کار رود»  بحرانیۀاين دور«ر  ايجاِد ثبات دۀی به بھانئ زدن به جنبِش کارگری و تظاھراِت توده

توان موج سرکوب عليه اعتصابات و تحصناِت  گرايان را بدون شک می امنيتی به منظوِر اطمينان در مواجھه با اسالم

  .شود ھای بورژوازی بر آن سرپوش گذاشته می آلود توسط رسانه کارگری ترجمه کرد که در اين آِب گل

ھا و  گيری گراھا در معرض آن ھستند اعم از دست استفاده و سرکوبی که اسالمء بايد در مقابل ھر گونه سوبه اين دليل ما

افتاد فردا برای  گرايان اتفاق می چه امروز برای اسالم ھا مقاومت کنيم چرا که آن ی و روزنامهئ ھای ماھواره بستِن کانال

  .گرايان اتفاق خواھد افتاد کارگران و چپ

 انقالب و در قلب آن مطالباِت ۀ ادامۀ اصلِی انقالِب مصر ضعِف سياسِی نيروھای انقالبی در مطالبألۀسامروز م

داری را نخواھند  ھای فقيرسازِی سرمايه ھا تداوِم سياست ی کافی نيست و آنأبرای اين نيروھا صندوق ر. اجتماعی است

ھا تا  توده. آيند  شھيداِن انقالب آغشته است کوتاه نمیشان به خون ھا از خواست مجازاِت کسانی که دست آن. پذيرفت

                                                 
 1SCAF  : است ارتش مصر  فرمانده ارشد٢١کل از  نھادی متش) المجلس األعلى للقوات المسلحة: عربی به ( شورای عالی نيروھای مسلح .

 قدرت مصر ترين جمھور را به دست آورده و به عالی اين شورا اختيارات رئيس حسنی مبارک پس از استعفای  مصر٢٠١١انقالب  در جريان
  .رئيس جمھور جديد واگذار کرد در اختيار داشت محمد مرسی  که قدرت را به٢٠١٢ جون ٣٠تبديل شد و اين موقعيت را تا 
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اين نھادھا ھنوز کشور را کنترل . ، امنيتی و ارتش ادامه خواھند دادئیسرنگونِی کامل دولِت مبارک شامل نھادھای قضا

 چپاول و استبداد را ھا باتالق عظيِم فساد، آن. کنند ھای بزرگ و فلوِل مبارک حمايت می چنان از منافع بنگاه کنند و ھم می

  .اند  حفظ کرده

 ۀکنند داران خود را متحد کند و خودشان را به عنوان آلترناتيو اقناع امروزه ارتش متصدِی نيروھای انقالبی است تا درجه

سی روند و نيروھای اسالم سيا ھای ارتش باال می آلترناتيوی برای نيروھای ليبرالی که بر شانه. انقالبی به توده بنمايند

ما بايد برای اتحاِد مبارزاِت اقتصادی و اجتماعی در ميان .  مردم سلطه يافتندۀھا بر سطوِح گسترد که برای دھه

ھا کسانی ھستند  زيرا اين.  بخش ھای تحت ستم اجتماع تريبونی ايجاد کنيمۀھای کارگران و فقيران و برای اتحاد ھم دسته

گاِن رژيم چه مبارک و مرسی در گذشته و يا  فقط خواھان از بين رفتِن نماينداند که نه   انقالبۀمند به ادام که عالقه

  . نزديک ھستند که خواھاِن از بين رفتِن قلِب رژيم ھستندۀالبرادعی در آيند

بنابراين ما از اين لحظه تدارکاِت انقالِب سوِم مصر که ناگريز به وقوع خواھد پيوست را آغاز خواھيم کرد، آماده باشيد 

ھا به  برای مردم دوباره اثبات شد که انرژِی انقالبی بی پايان است و انقالِب آن. ن انقالب را تا پيروزی رھبری کنيداي

ديگر   تاريخی به پاخيزيم و برای پيروزِی انقالب با يکۀبگذاريد ما برای انجاِم اين وظيف. راستی انقالبی مداوم است

  .کاری کنيم ھم

  :منبع

http://links.org.au/node3424 

  

  

 

 


