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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  شيری. م. ا

 ٢٠١٢ دسمبر ٠۶

  ی عليه اوئتفرعن فرعون جديد مصر و قيام توده 
 

ور اعالميه ، با صد٢٠١٢مبر  نو٢٢گزارش خبرگزاريھا، محمد ُمرسی، رئيس جمھور مصر روز پنجشنبه ه ب

 و ھر گونه شمرد ءقانون اساسی، قوانين، احکام و تصميمات متخذه از طرف رياست جمھوری را نھائی و قابل اجرا

 و يا لغو آنھا از سوی ھر ساختار قضائی را غير مجاز اعالم ءاعتراض به تصميمات رئيس جمھور، توقف اجرا

  .کرد

يش نامحدود اختيارات رئيس جمھور، موج اعتراضات و ناآراميھا دنبال صدور فرمان محمد ُمرسی، مبنی بر افزاه ب

سراسر را مصر فراگرفت و مردم معترض در شھرھای مختلف اين کشور، ازجمله در قاھره، پايتخت، به خيابانھا 

ا با اين وصف، االن سؤال اصلی اين است که آي. را به زير کنترل خود در آوردند» التحرير«آمده، بار ديگر ميدان 

 آنچه را که امروز در مصر در جريان است، اگر ھم به عقب نشينی رئيس جمھور منجر گردد و يا حتی وقايع ۀھم

قدرت رسيدن اخوان المسلمين و در رأس آن، محمد ُمرسی ه اتفاقيه قريب دوسال پيش در اين کشور را که موجب ب

  . کمی به عقب بر می گرديمرتاً گرديد، می توان انقالب ناميد؟ برای يافتن پاسخ اين سؤال ضرو

نام محمد بوعزيزی در ه  ساله ب٢۶دنبال خودسوزی يک جوان دستفروش ه شروع اعتراضات عمومی در تونس ب

ليس و برآمدھای مشابه اين اعتراضات در و، در اعتراض به جمع کردن بساطش از سوی پ٢٠١٠مبر سال دس١٧

قا، از جمله، در مصر، يمن، بحرين، اردن و تا حدودی ضعيف فرياشماری از کشورھای عربی خاورميانه و شمال 

تر در عربستان سعودی، الجزاير، عمان، مراکش و برخی ديگر، اغلب احزاب و سازمانھا، تحليلگران و 

کارشناسان سياسی را به اشتباه فاحشی در ارزيابی ھای خود از وقايع و ناتوانی در شناسائی واقعيتھا دچار ساخت 

بھار «ی، ئرا با تأسی از تبليغات امپرياليسم رسانه » خيزشھای مردمی از پيش سازمانيافته « آن، عموماً ۀجکه در نتي

که، علل اصلی اين  در اينجا باز ھم پرسش ديگری مطرح می شود و آن اين. ناميدند» انقالب«مفھوم ه ب» عربی

  د؟کدامھا بودن» بھار عربی«تعريف و تصور نادرست از حودث موسوم به 

 دست نشانده و تابع غرب برای در ارتباط با پاسخ سؤاالت فوق، الزم به ذکر است که حضور رؤسای جمھور عمدتاً 

 ٣۴ سال، علی عبدهللا صالح ٢٣ سال، زين العابدين بن علی ٣٢حسنی مبارک (مدتھای طوالنی در رأس ھرم قدرت 

ی، ناآگاھی به اوضاع سياسی، ئ امپرياليسم رسانه ۀو باالتر از آن، تبليغات و فريبکاريھای گسترد...) سال و 
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اجتماعی و اقتصادی اين کشورھا و عدم آشنائی حداقل با متدھای مداخالتی، تأثيرگذاری و مھندسی روانشناسی 

 مطالعاتی ارتجاع امپرياليستی را می توان مھمترين عوامل اين اشتباه -اجتماعی توسط بنگاھھا و نھادھای امنيتی

  .رزيابيھا دانستفاحش در ا

 نه انقالبی رخ داد و نه اواقعيت اين است که در کشورھای تونس، مصر، يمن و آشکارتر از آنھا، در جماھير ليبي

تنھا افراد عامی و . نام اعتراض عمومی معرفی شدند، حرکت خودجوش مردمی منتج به انقالب بودنده آنچه که ب

در دنيای عرب » جنبش مردمی خودجوش« کتمان می کنند، می توانند از ناآگاه و يا کسانی که واقعيتھا را آگاھانه

عنوان عمده ترين منبع مواد مولد انرژی ه اما اصل ماجرا از اين قرار است که کشورھای خاورميانه ب. صحبت کنند

ی جھان، ھمواره در کانون توجه امپرياليسم و استعمارگران غرب بوده و تنظيم کنندگان ستراتژی استعمار

 حاکميت رژيمھای ديکتاتوری دست نشانده و مطيع اربابان خود ۀامپرياليسم آگاھی گامل داشته و دارند که در نتيج

 جھان برای مدتھای طوالنی در تمامی اين قبيل کشورھا از يک سو و از سوی ديگر، عقب ماندگی ھای ۀخواند

اضافه فقر و فاقه و فالکت فراگير ه ی مزمن بعميق اقتصادی، اجتماعی، سياسی، علمی، تکنولوژی و حتی فرھنگ

 زندگی عامه مردم را در شرايط بحران سرمايه داری ھر چه سخت تر کرده، مھلت استفاده از ۀدر جامعه، ادام

ی غيرقابل کنترل ئ اين عوامل، برآمد يکسری جنبشھای توده ۀ ھمۀرژيمھای انتصابی غرب منقضی شده و نتيج

 - ھيچوجه نمی توانست از ديد بنيادھا و نھادھای امنيتیه اين ھمان واقعيتی است که ب. داجتناب ناپذير خواھد بو

 منظم از پژوھشگران، محققان، خبرنگاران، جھانگردان و حتی مأموران امنيتی ۀ با استفادمطالعاتی غرب که غالباً 

  .رسمی و غيررسمی، ھميشه اوضاع جوامع پيرامونی را زير نظر دارند، پنھان بماند

 غيردولتی غرب، از جمله آخريھا،  پژوھشی و سازمانھای ظاھراً - با حرکت از ھمين مبداء، نھاد و بنيادھای امنيتی

 ستراتژی امپرياليسم جھانی را  که اساساً ينو ساير»  بازۀجامع«، » آزادیۀخان«، بروکينگسنھادھائی از قبيل بنياد 

فکر کاربست متدھا و روشھای محيالنه ه ی، بئوع انفجارات توده منظور جلوگيری از وقه تدوين و تنظيم می کنند، ب

تری برای انجام تغييرات در شکل بدون دست زدن به محتوا و حفظ وضع موجود در کشورھای پيرامونی و 

، ايران، سوريه، جمھوری بالروس و غيره افتاده، توجه خود را روی امثل ليبي» نامطلوب«ھمچنين، در کشورھای 

با بھره گيری از تروريسم بين الملل متمرکز » جنگھای نيابتی«و » انقالبات رنگی«يات متدھای انجام تدوين جزئ

ِويژه پس از رسوائی لشکرکشی امپرياليستی به کشورھای يوگسالوی، افغانستان و عراق و ه اين متدھا، ب. کردند

ه، نبايد اين واقعيت را نيز از نظر دور البت. اشغال نظامی آنھا در افکار عمومی جھان، اھميت خاصی کسب کردند

 آخر قرن ۀدر اتحاد شوروی و کشورھای اروپای شرقی در دو دھ» انقالب رنگی«ويژه، متد ه داشت که کاربست ب

  .خوبی به اثبات رسانده بوده گذشته ميالدی، کارآئی و تأثيرگذاری خود را ب

 انتخاب يک يا چند مقام دولتی از يک کشور و تمرکز  غرب،ۀ اصلی و اساسی اين متدھای رياکارانیيکی از اجزا

» ديکتاتوری«تبليغات و فضاسازی پيرامون . ی استئکمک امپرياليسم رسانه ه روی ديو و ھيوالسازی آنھا ب

 نظامی به کشورھای يوگسالوی و عراق، ۀسالبادان ميلوشوويچ و صدام حسين، در سالھا و ماھھای قبل از حمل

، معرفی ا استعماری به ليبي- تروريستیۀمعمر قذافی، قبل از حمل» ديوانگی«و » کتاتوریدي«تأکيد مکرر بر 

، تمرکز و تبليغات وسيع پيرامون »آخرين ديکتاتور اروپا«عنوان ه الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمھور بالروس ب

 رياست جمھوری و ۀورسيد علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد، قبل و پس از انتخابات دھمين د» ديکتاتوری«

در ايران که حتی رضا پھلوی نيز کراوات سبز به گردنش » سبز«بی سرانجام » انقالب«حمايت ھمه جانبه از 

 تصوير ھيوالئی از محمود احمدی ۀ ايران، ارائۀت حاکمأاز علنی تر شدن اختالفات درون ھيآويخت، و بعدھا، پس 
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بشار اسد، رئيس جمھور سوريه، » ديکتاتوری«وشخراش پيرامون  ھياھوی گۀاضافه نژاد ، جنگ روانی گسترده ب

  .از جمله گواھان حی و حاضر اين مدعا ھستند

در کشورھای تحت حاکميت رژيمھای انتصابی غرب » انقالبات رنگی«منظور تشريح چگونگی انجام ه در اينجا، ب

و » سرکش« کشورھای دارای رژيمھای با استفاده از تروريسم بين الملل در» جنگھای نيابتی«و ھمچنين، متد 

ه  با اجمالی به تحريف حقايق، فضاسازی و تغيير رژيمھای مصر و ليبيۀمخالف جھانی سازی امپرياليستی، اشار

  . نظر می رسده  کاربست اين متدھای امپرياليسم جھانی ضروری بۀ عينی از نتيجۀ دو نمونۀمثاب

از بلگراد » انقالبھای رنگی«ھد يکسری جنگھای روانی تحت عنوان  اول قرن بيست و يکم، جھان شاۀاز اوايل دھ

با » جنگ نيابتی«طور کلی و ه ب» بھار عربی«تا بيشکک، از کيف تا تفليس و از کيشينوف تا قاھره بود که 

  . باالخص، بخشھائی از آنھا بودنداپشتيبانی ھوائی در ليبي

انه در سمت اجرای يک سناريوی تکراری، شامل آموزش و فريقا و خاورميا شمال ۀاز سالھا پيش، اوضاع منطق

ی و ئ اپوزيسيون، اعمال تحريمھا اقتصادی، آماده سازی افکار عمومی با کمک امپرياليسم رسانه ۀتأمين بودج

و توحش رژيم آنھا، تحريکات، شايعه پراکنی و ديگر اقدامات مشابه » مستبدان «ۀاطالع رسانی يک جانبه در بار

  . می کردآنھا حرکت

در مصر و تبليغ و بزرگنمائی آن از سوی منابع اطالع رسانی » اپريل ۶«پيدايش و فعاليت اپوزيسيون فيسبوکی 

جھانی، پيش از ھمه، از طرف توليد و توزيع کنندگان فناوری اطالعات با حمايت مالی بنياد فورد، امروز ديگر بر 

  . کمتر کسی پوشيده مانده است

و تشکيل » پيشبرد دموکراسی«مبر، واشينگتن منابع مالی ھنگفتی را بسيج کرد و برای  سپتپس از حوادث يازده

 جديد در حوزه ھای آموزشی، ۀ برنام٣۵٠مريکا در کشورھای عربی، بيش از اطرفدار » انجمنھای مدنی«

تحت عنوان مريکا ا ۀ برنامه ھا در طرح بزرگ وزارت خارجۀھم. فرھنگی و اطالع رسانی تدوين و تنظيم کرد

 ھدف اين طرح با وضوح کامل مشخص ٢٠٠٢در سال . گنجانده شد» ابتکار حمايت از ھمکاری در خاورميانه«

ی مثل الجزاير، بحرين، مصر، اردن، کويت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، ئبرقراری دموکراسی در کشورھا. ديدگر

عنوان ھدف اين طرح ه  با عربی، در اراضی فلسطين، ايران، عراق و ليبيۀعربستان سعودی، تونس، امارات متحد

  .تعيين گرديد

مريکا مخاطبان برنامه ا ۀاياالت متحد.  جديدی مورد آزمايش قرار گرفتندبرای اجرای اين طرحھا، ابداعات اصوالً 

دولتی، نظاميان و روشنفکران جای آموزش نخبگان ه مريکا با ۀحاال ديگر اياالت متحد. ھای آموزشی را تغيير داد

 خود ۀ سال و زنان وابسته به اقشار فرودست و محروم جامعه را در برنام٢۵مخالف دولت، آموزش جوانان تا 

جای ه مريکا تاکتيک اعمال نفوذ خود در اين منطقه را تغيير داد و با ۀافزون بر آن، وزارت خارج. گنجانيده است

وابسته، واشينگتن به تشکيل احزاب جايگزين، سازمانھای مدنی و تغيير سيستم حمايت از رژيمھای سياسی و ارتش 

  .آموزشی روی آورد

ميزان قابل توجھی ه مريکا و چه در وطن زادگاه خود، بادر نتيجه، شمار جمعيت عربی آموزش ديده، چه در 

يکا جلب شدند، اين ميزان در مرا آموزشی ۀ ميالدی يک ھزار نفر به برنام٢٠٠٠اگر در پايان سال . افزايش يافت

 از مصر فقط ١٩٩٨عنوان مثال، اگر در سال ه ب.  به صدھا ھزار نفر افزايش يافت٢٠٠٩ تا ٢٠٠۴ سالھای ۀفاصل

مريکا دعوت شدند، اين رقم در سال ا ۀ دموکراسی به اياالت متحدۀ توسعۀ نفر برای آموزش برنام٣٣٠٠در حدود 

  . نفر افزايش يافت١۴٨٧٠٠به  ٢٠٠٨ نفر و در سال ۴٧٣٠٠ به ٢٠٠٧
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بسيج «مريکا توانست جوانان وابسته به اقشار غيرمرفه جامعه و محروم شده از امکان تحصيل را ا ۀاياالت متحد

اصطالح جوانان محروم يا در معرض خطر، از شانس بزرگی ه اين گروھھای متشکل از افراد جوان، ب. »نمايد

 بنيانھای ۀاين جوانان در جريان آموزش در مدارس ويژ. خوردار بودندبرای جذب شدن به گروھھای تروريستی بر

 مدنی، تکنيکھای سياسی و اساسھای جنبش اعتراضی را نيز فراگرفتند، به گروھھای ضربت ۀدموکراسی و جامع

  .تبديل شدند و به انتظار ساعت موعود نشستند» اصالحات دموکراتيک«

 -٢٠٠٢ سالھای ۀدر فاصل. رسانی را تنظيم کرد ل برنامه ھای اطالعمريکا يکسری کاماموازات اين، دولت ه ب

صدای «، »عراق آزاد«، »فردا«، »ساوا«کانالھای .  راديوئی و تلويزيونی راه اندازی کردۀ، دھھا فرستند٢٠٠۴

که از  اکثريت آنھا، ھمچنان. و برخی ديگر، مشھورترين آنھا ھستند»  خبری فارسیۀشبک«، »زبان ُکردیه مريکا با

و » الـُحـّره«بزرگترين آنھا کانالھای تلويزيونی . نامشان پيداست، در کشورھای خاورميانه راه اندازی شدند

  .فريقا و خاورميانه را در زير پوشش خود دارندا کشورھای شمال ۀھستند که ھم» الجزيره«

 توجه خاصی برای آماده سازی وبالگمريکا، اويژه امپرياليسم ه  امپرياليسم، بۀبر اساس سياستھای مداخله گران

، يک »اپريل ۶«موازات جنبش فيسبوکی ه در مصر ب. نويسان فعال در مصر و ديگر کشورھا مبذول گرديد

مريکا برای آماده سازی مخالفان ا ۀ، با حمايت مالی وزارت خارج» جنبش جوانانۀاتحادي«تشکيالت ديگر، تحت نام 

 مخالفان، بالواسطه شرکت ۀو آماده سازی ھست» انقالب رنگی«يوی انجام سرھمبندی شد که در کار تنظيم سنار

، »ميدان« مردم در ۀخاطر حضور گسترده با اين وجود، روند حوادث مصر باب ميل واشينگتن پيش نرفت و ب. کرد

 که درست در ھمين شرايط تعيين کننده بود. احتمال خروج اعتراضات از زير کنترل، ھر لحظه افزايش می يافت

: مريکا، ضمن اظھار نگرانی از روند حوادث مصر گفتا، باراک اوباما، رئيس جمھور ٢٠١١ سال جنوری ٢٣

ه اين اظھارات اوباما در واقع ب. »...من اميدوارم ارتش مصر بتواند اوضاع اين کشور را ھر چه زودتر کنترل کند«

 ھمان سال، ارتش جنوری ٢۵ فرمان، روز دنبال ھمينھد معنی صدور فرمان کودتای نظامی در مصر بود و ب

رياست ژنرال محمد حسين طنطاوی ه  خلع و يک شورای نظامی بیمصر حسنی مبارک را از مقام رياست جمھور

قدرت رساندن اخوان ه  بۀ ماه زمين٨حاکميت ژنرالھای کودتاچی در مدت تقريبا . را به مسند قدرت سياسی نشاند

ترکيه، » عدالت و توسعه«ان اخوان المسلمين نيز با رونوشت برداری از حزب المسلمين را فراھم ساخت و جري

 آن را با تفاوت رأی بسيار ۀ انتخاباتی، محمد ُمرسی نمايندۀمصر را تشکيل داد و در مبارز» آزادی و عدالت«حزب 

  .ناچيزی در مقابل احمد شفيق، نخست وزير حسنی مبارک به پيروزی رساند

اخوان المسلمين در کشورھای مسلمان، ناگفته نماند که اين جريان، برای اولين بار در سال در رابطه با جريان 

دست حسن البناء در مصر بنيانگذاری شد و بعدھا شعب خود را ه ، از سوی انجمن صھيونيستی انگليس، ب١٩٢٨

  . تحت عناوين مختلف در بسياری از کشورھای با جمعيت مسلمان، تأسيس کرد

ه ھمانطور که حوادث اشغال نظامی يوگسالوی، عراق و ب» نامطلوب« امپرياليسم در کشورھای ۀلمتدھای مداخ

 در ميان ا مداخله در ليبيۀنمون.  نشان می دھند، با کشورھای تيول خصوصی امپرياليسم متفاوت ھستنداويژه ليبي

وع اعتراضات کنترل شده در در اين مورد الزم به يادآوری است که در پی وق. آنھا، بسيار جالب توجه است

 ی به وقوع بپيوندند، امپرياليستھااکه کمترين حرکت اعتراضی در ليبي کشورھای تونس، مصر و يمن، قبل از اين

غرب، با استفاده از موقعيت پيش آمده، مزدوران القاعده و ارتشھای خصوصی حاضر در پايگاھھای آموزشی واقع 

 تحميل کرده بودند، با سالح و تجھيزات اھای کمرشکن به رژيم حاکم ليبيدر شرق اين کشور را که در زير فشار

موازات آن، ضمن پخش صحنه ه نظامی پيشرفته به سوی بنغازی، دومين شھر بزرگ اين کشور، حرکت داده و ب
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ی، دولت اين کشور و قبل از ھمه سرھنگ ئ امپرياليسم رسانه ۀواسطه  اعتراضات عمومی بۀھای شبيه سازی شد

اين ھمان ادعای اوليه غرب بود که نه در جريان بمبارانھای . را به بمباران معترضان متھم ساختند» ديوانه«ذافی ق

  . و نه پس از آن، حتی نتوانستند يک نمونه نشان دھنداجنون آميز کشور و مردم ليبي

رديد و امپريالستھای متجاوز  گا خارجی در ليبيۀی عليه مداخلئ توده ۀاشغال بنغازی موجب شروع اعتراضات گسترد

 را گرفته، به ا نظامی در ليبيۀبا تحريف ھمين تجمعات اعتراضی، از شورای امنيت سازمان ملل متحد مجوز مداخل

  . خارجی در کشورشان دست زدندۀ اين کشور و مجازات جمعی ھمان معترضان به مداخلۀبمباران ويرانگران

چيز ديگری نبود جز ويرانی کامل اين کشور، حذف و لغو تمامی امتيازات  ھيچ ا نظامی غرب در ليبيۀ مداخلۀنتيج

اصطالح ه  گروه و دسته بندی مسلح و دھھا حزب و سازمان ب۶٠٠ مردم، تشکيل بيش از ۀ رفاھی عام- اجتماعی

شور گاه قادر به اداره و کنترل اين ک دست دولت تروريستی القاعده که ھيچه سياسی، سپردن قدرت سياسی کشور ب

 گذاشته شد، ولی در ء ماه پيش در سوريه نيز به اجرا٢٠کارانه، گرچه از ھمين متد تبھ. رزده نبوده و نيستاستعما

شياری دولت و مردم سوريه و ھمچنين، به سبب حمايت کشورھای روسيه و چين در مجامع بين المللی، با واثر ھ

ه مريکا، با ۀفرماندھی اياالت متحده م بين المللی بدست تروريسه که، کشتار مردم و ويرانی کشور ب وجود اين

  . دلخواه غرب منجر نشده استۀمراتب شديدتر از يوگسالوی، عراق و افغانستان ادامه دارد، ھنوز به نتيج

غرب، » جنگھای نيابتی«عنوان يکی از نتايج متد ه  ويرانه بایامروز ديگر اين يک واقعيت آشکار است که ليبي

ه  امپرياليسم غرب، بۀکارانشور مصر نيز در اثر سياستھای تبھک جنگ داخلی تمام عيار است و کاکنون درگير ي

با اين اوصاف، اين .  يک جنگ داخلی قرار گرفته استۀ محمد ُمرسی، در آستانۀمريکا و فرمان تفرعناناويژه 

ابتدای مداخله در امور اين کشورھا نمی مريکا و اروپا از ھمان اپرياليستھای مسؤال اساسی را بايد پاسخ داد که آيا ا

فريب داد و جلوی » دمکراسی«فھميدند که با چنين تمھيداتی نمی توان مردم ھيچ کشوری را برای ھميشه با حلوای 

  ی را گرفت؟ئانفجارات توده 

ا اگر باور کنيم که ھدف امپرياليستھا از دخالت نامشروع در امور کشورھ: پاسخ روشن سؤال فوق اين است

 سال بعد از مرگ جمال عبداناصر که ۴٠، در مدت بيش از برقراری دمکراسی می باشد، طبعا بايد بپذيريم مثالً 

اما . مريکا تبديل گرديد، می بايست در اين کشور دمکراسی برقرار می کردندامپرياليسم امصر به تيول خصوصی 

اليسم جھانی در کشورھای مختلف، خالف ادعاھای بنابراين، واقعيتھای مداخالت امپري. بديھی است که چنين نشد

گاھانه و آ، مريکا، اتفاقاً اآنھا را نشان می دھند و ثابت می کنند که امپرياليستھای غرب، و در رأس آنھا، امپرياليسم 

ه ای  چنين متدھای خرابکارناستفاده از خود، به ۀبا وقوف کامل بر پيامدھا و نتايج فاجعه بار اقدامات مداخله گران

زيرا، ھدف آنھا چيزی نيست جز ويرانی زيرساختھای کشورھای اشغالی و مستعمرات، ايجاد بی . دست می زنند

ثباتی و ھرج و مرج دائمی در آنھا و به تبع آن، حفظ حضور و تأمين منافع نامشروع خود در چنين شرايط غير قابل 

  . گل آلود، ماھيھای بيشتر و بھتری می گيرندعبارت ساده تر، آنھا در آبه ب. کنترل برای دولتھای حاکم
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