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 ؟گذرد در مصر چه می
زيرا، اياالت . مريکائی است تا يک ارتش مصریاارتش مصر يک ارتش ( ارتش مصرجوالیپس از کودتای سوم 

 سال ميالدی جاری، جون در پايان ماه )١()می کند» کمک«ر به ارتش مصر الساالنه يک و نيم ميليارد دمريکا ا ۀمتحد

نقطه نظرات متناقضی در اين باره که ارتش کودتا کرده و محمد مرسی، فرعون اخوان المسلمينی مصر را برکنار 

در ھمين رابطه، قبل از ھر . شود  اعالم میکرده يا برای دفاع از مردم و حفظ آرامش وارد ميدان شده است، اظھار و

صحبتی الزم به گفتن است که موضعگيريھا، اظھار نظرات و برآوردھا بايد چنان دقيق باشد که خطای فاحش حزب 

عبارت ديگر برای ه ، ب»ديکتاتور«مريکا و انگليس برای سرنگونی صدام اکمونيست عراق در تأئيد اقدام نظامی 

حزب کمونيستی که کادرھای رھبری و اعضای آن جزء اولين .  ويرانی کامل عراق تکرار نشود وعملی ۀاشغال، تجزي

  . انگليس و شرکايشان بودند مريکا،اسری قربانيان تروريسم صادراتی 

کشور که دقايقی پس  در اين ٢٠١١ سال جنوری ٢۵، کودتای او حت( کودتای نظامی اخير در مصر  از نافيانیبسيار

، »من اميدوارم ارتش آرامش را در مصر برقرار نمايد «:بر اين کهمريکا مبنی اک اوباما، رئيس جمھور راز بيانات با

 سال سن که در انتخابات قبل ٣٠ جوان زير ۶(» تمرد«، از جمله، ناصريھای سازمانگر جنبش )وقوع پيوسته ب

رخی نيروھای ترقيخواه ديگر مصر، بر اين  و ب)٣()طی يک مصاحبه(، سمير امين )٢() به مرسی رأی داده بودندعمدتاً 

  .معنی کودتا نيسته اقدام ارتش بکه  ،نداباور

ھر حال، واقعيتھا و ھمچنين، حوادث و رويدادھای بعد از کودتا در مصر نيز نشان دادند، آنچه که در اين کشور ه ب

قدام ناگھانی يک گروه مسلح برای تسخير کودتا، يعنی ا. کودتا که شاخ و دم ندارد. اتفاق افتاد، چيزی جز کودتا نيست

تواند مضمون و ماھيت انقالبی و  کودتا می. البته، کودتا فی النفسه، ھمواره يک عمل مطرود نيست. قدرت سياسی

توان ماھيت و  با در نظر گرفتن سمتگيری و ھدف کودتا، می.  يا ضد انقالبی و ضدمردمی داشته باشدهترقيخواھان

  .ردخصلت آن را مشخص ک

 با  نظامی در مصر ھستند، اساساً یدر ھمين رابطه الزم به گفتن است، افراد يا جريانھای سياسی که منکر وقوع کودتا

 تشکيل ۀ اخوان المسلمين در مصر و ھمچنين، با آشنائی به تاريخچۀ حاکميت فرعونی يکسالۀتوجه به نتايج ويرانگران

 و »حسن البنا«رياست اسمی ه  انجمن صھيونيستی انگليس بۀيلوسه  ب١٩٢٨ اسالمی در سال اين جريان ظاھراً 

 موجوديت آن، يا احساسی برخورد می کنند و يا با سياستھا، اھداف دور و نزديک، روشھا ۀ دورۀفعاليتھای مخرب ھم

ا نمی آنھ. مريکا و انگليس اطالع و آشنائی ندارنداخصوص، امپرياليستھای ه  غرب امپرياليستی، بۀو متدھای مداخل

دنبال امنيت و آرامش، ترقی و توسعه و کمک به برقراری ه دانند که امپرياليستھای غرب در ھيچ کجای جھان ب
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امپرياليستھا در شرايط بحران ساختاری دم افزون و غيرقابل خروج سرمايه داری جھانی، . دمکراسی و آزدای نيستند

 امنيتی و دولت - گرفتار ھرج و مرج، فاقد نيروی دفاعیدر پی ايجاد سرزمينھای بی صاحب، کشورھای آشوب زده و

فراموش .  کشور ھستند تا از اين رھگذر به سرقت و يغمای ثروتھای ملی و حتی تاريخی آنھا ادامه دھندۀقادر به ادار

 طال و نقدينگی مصر را مصادره و غصب کردند و در اولين روز ۀنبايد کرد که پس از برکناری حسنی مبارک ھم

چيز، موزه ھای مصر ھر مريکائی ھم در ناآراميھای آن کشته شد، قبل از ادر مصر که يک نفر » تمرد«از جنبش آغ

مريکا با حرکت از مبداء ھمين منافع راھزنانه و اامپرياليستھای غرب و پيشاپيش آنھا، امپرياليسم . غارت شدند

تبديل » چوب دو سر نجس« کشورھای مختلف را به ۀنامشروع خود، جنبشھای مترقی، استقالل طلبانه و آزاديخواھان

کرده و آنھا را چنان مھندسی و مديريت می کنند، که اغلب فعاالن و کنشگران جدی و صادق آن ناخواسته به بازيگران 

آنچه در مصر در رابطه با جنبش . توانند حدس بزنند شوند که حتی پايان فاجعه بار آن را نمی سناريوئی بدل می

آغاز شد و موجب برآمد عدلی منصور، محمد » ناصريست« جوان ۶ ۀوسيله  اتفاق افتاد، جنبشی که ب»تمرد«

، سوماليا و يکسری کشورھای ديگر، يکی ديگر از ا و امثالھم گرديد، در کنار افغانستان، عراق، ليبي)۴(البرادعی

  .برجسته ترين نمونه ھای چنين سناريوھای امپريايستی است

فرماندھی ژنرال عبدالفتاح السيسی کودتا کرد، کمترين جای ترديد وجود ه مريکائی مصر با امر که ارتش و لذا، در اين

، بلکه، به احتمال قريب به حتم، »دفاع از مردم«و برای » حفظ امنيت و آرامش«منظور ه اما اين کودتا نه ب. ندارد

منظور سنگ اندازی در راه تعالی و ه ن، ب مصر و به تبع آۀبرای دامن زدن به آشوب و ھرج و مرج در جامع

قصد ه و ديگرجريانھای ترقيخواه و عدالت طلب، ب» فرزندان ناصر«سازمانيابی نيروھای ملی و مردمی، از بيم برآمد 

تداوم اعتراضات مخالفان و موافقان . وقوع پيوسته  امنيتی برای سرکوب و قلع و قمع آنھا ب-ليسیوايجاد فضای پ

  .کند يھا و کشتار ادامه دار مردم مصر صحت اين ارزيابی ثابت میکودتا، درگير

 واقع بينانه تر از حوادث سالھا و منظور ارزيابی نسبتاً ه  کالم و در عين حال، بۀھر صورت، برای اجتناب از اطاله ب

انيسمھای مک مقاالت مستدل و مستند ۀ تکرار خواھد شد، مطالعماھھای اخير مصر، که در کشورھای ديگر قطعاً 

ده روش برای « و ھمچنين، )۶()بخش پايانی(ويژه، ه  و ب)۵()بخش نخست(»  دومينوۀقاعد« اتحاد شوروی و ۀتجزي

کتيکھای ستراتژيک و تباشد که با تشخيص و تميز اھداف .  را پيشنھاد می کنم)٧(»واسطه رسانه ھاه اغوای مردم ب

ی رھائی و استقالل ميھن، برقراری عدالت اجتماعی و آزادی، به  پيگير و خستگی ناپذير براۀامپرياليسم، در مبارز

با تأئيد کودتا، در کنار کودتاگران و يا با رد آن، در کنار مرتجعين اخوان . بازيگران سناريوھای امپرياليستی بدل نشويم

  .المسلمين قرار نگيريم

   

  :نشانی منابع

(1)- http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/07/130711_l03_egypt_usa_aid.shtml 

 :کاخ فرزندان حسن البنا را به لرزه درآورده اند… فرزندان عبدالناصر -)٢(

http://www.hafteh.de/?p=46706 

 : مصاحبه سمير امين در باره حوادث مصر و وقوع کودتا-)٣(

http://www.hafteh.de/?p=46691 
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، از شرکت »را نمی خواھيممريکائی، ما تو اتو جاسوس « مردم خشمگين قاھره با سر دادن شعار : منابع خبری-)۴(

 صلح نوبل در رفراندوم جلوگيری کرده و ماشين او را ۀ جايزۀمحمد البرادعی، رئيس سابق سازمان انرژی اتمی و برند

 ).٢٠١١ چ ماه مار٢٠يکشنبه، (با پرتاب سنگ مورد حمله قرار دادند 

(5)-http://www.hafteh.de/?p=27450 

(6)-http://www.hafteh.de/?p=27558  

(7)- http://www.hafteh.de/?p=20570 
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