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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٣ جوالی ٠۶

  

  رغم کودتای نظامی تداوم دارد انقالب در مصر، علی

 ورشکستگی حکومت مستبد دينی در مصر نيز آموزنده است

 

 خواستھای خويش جامه عمل ۀرا می توان تداوم انقالب مصر دانست که ھنوز نتوانسته به ھمتحوالت اخير مصر 

پيدايش چنين وضعيتی ھميشه محصول تکامل تاريخی و شرايط مشخص ھر جامعه ای است که ھنوز نتوانسته . بپوشاند

نی مبارک که نوکر امپرياليست در زمان استبداد حس. خود بگيرده قوام يافته و توازن نيروھا، شکل قطعی خويش را ب

مريکا بود و بر ارتش تکيه زده و در مردم پايگاھی نداشت، اخوان المسلمين خالف ساير نيروھای اپوزيسيون از اين ا

 دين اسالم در مصر، ۀبخت برخوردار بود، تا از طريق مساجد و حمايت مالی عربستان سعودی و اتکاء به قدمت و ريش

  . و نسبی در مصر دست يابندبه يک نفوذ ريشه دار 

مريکا در اين کشور و ااپوزيسيون ترقی خواه و دمکرات در مصر به پاس سرکوب حسنی مبارک نوکر امپرياليست 

را نداشت که خود را سازمان دھد و با فعاليت سياسی روشنگرانه  عدم برخورداری از امکانات اخوان المسلمين توان آن

گرچه بھار عربی با ابتکار اخوان المسلمين آغاز .  دموکراتيک و ملی بکشاندۀ به يک مبارزمردم را آگاه و بسيج نمايد و

نشد، ولی آنھا توانستند به علت جھل عمومی ناشی از دوران خفقان حسنی مبارک که مانع رشد تفکرات دموکراتيک می 

نفس انقالب . مين کنندأبرای خويش ت ضد استبدای دست باال را پيدا کرده و اکثريت نسبی را ۀشد، در جريان مبارز

 مردم برای تحقق دموکراسی، استقرار عدالت اجتماعی، قطع نفوذ امپرياليسم و صھيونيسم در مصر بود ۀمصر، مبارز

در اين عرصه ما ايرانی ھا می توانيم مشابھات . و در اين عرصه صدمات فراوانی به اربابان سابق خود وارد آورد

  . ايران پيدا کنيمزيادی با تحوالت در 

دولت اوباما . انقالب مصر بساط استبداد حسنی مبارک را برچيد، ولی نتوانست به نفوذ امپرياليسم در مصر خاتمه دھد

 انقالب ايران را پشت سر داشت، با مھندسی خويش ارتش را از تيررس انقالب دور و دست نخورده ۀکه تجرب

زمام امور را به دعوت " مشروعيت مردمی"ادا مجددا فعال شود و اين بار با نگاھداشت تا در کمين بنشيند و در روز مب

کودتای ارتش بايد بيان آرزوی مردم و خواست قلبی آنھا جلوه کند و نه اقدامی خشن، . و خواھش مردم در دست گيرد

دست داشته و در در کشورمصر ھميشه ارتش زمام امور سياست را در . نظامی و سرکوبگرانه از طرف دستگاه نظامی

مريکا ساالنه دريافت می کند تا بتواند به بقاء ااين ارتش چند ميليارد دالر از . پشت پرده بازيگران را می چرخانده است

  . مريکائی استاارتش مصر سراپا ارتشی . خويش ادامه دھد
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ر زنده از تلويزيون طوه  مقارن ساعت نه شب به وقت مصر که ب٢٠١٣ جوالی ارتش مصر در روز سوم ۀدر بياني

قرار است گروھی برای بازنويسی . مصر پخش شد، آمده است که مرسی برکنار و قانون اساسی مصر معلق شده است

ارتش اعالم کرد که به اجرای خواست . محمد مرسی و رھبران اخوان المسلمين ممنوع الخروج شده اند. آن تشکيل شود

ارتش . وليتھای خود در قبال خواست مردم بی تفاوت باشدؤنسته نسبت به مسمردم و رعايت قانون عمل کرده و نمی توا

ارتش خواھان آرامش است و می خواھد ھرچه زودتر جلوی اين روند سياسی و متشکل . ولی خواھان حفظ آرامش است

 فشار به .مقاومت مرسی می تواند خطرناک باشد و مھار ھمه چيز را از دست آنھا خارج کند. شدن مردم را بگيرد

که يکی پس از ديگری استعفاء دھند از ھمان تاکتيکھای شناخته شده  وزراء مرسی از طرف ارتش و غرب برای اين

کار بردند و بايد به انزوای مرسی انجاميده و در جنگ روانی از شدت سرسختی و ه  و سوريه باای است که در ليبي

  .مقاومت وی می کاست

 موافق است، ولی در عين حال نمی خواھد و نمی تواند انتخاب با کودتا در مصر باطناً مريکا که ا ۀوزرات امور خارج

را چنين  له پرداخته و خبرگزاری بی بی سی آنأ، در موضعگيری خود به اين مسدموکراتيک مرسی را ناديده انگارد

ل و گوش فرا دادن به ھای درگير در بحران مصر را به تعام  طرفۀمريکا ھما ۀوزارت خارج: " بيان کرده است

وگو با يکديگر و کاھش  ھای درگير در بحران به گفت مريکا طرفا ۀ وزارت خارجۀدر بياني. صدای مردم دعوت کرد

مريکا در قاھره فعاليت اچنين گفته شده که سفارت  مريکا ھما ۀ وزارت خارجۀدربياني. اند سطح خشنونت فراخوانده شده

مريکا در سفارت حاضر است و تحوالت مصر را ابعدی بسته خواھد ماند، اما سفير خود را متوقف کرده و تا اطالع 

  ."زير نظر دارد

 که عضو شورای عالی نظامی مصر و جانشين سپھبد طنطاوی است »عبدالفتاح السيسی«رھبر اخير کودتا به نام ژنرال 

خبرگزاريھا .  در مصر به عھده بگيردقادر شد با انجام يک کودتای نظامی  و  برکناری محمد مرسی زمام امور را

السيسی وزير دفاع مصر و مدير واحد اطالعات نظامی در ارتش بود و ھميشه بر حفظ نقش مستقل ارتش : نوشته اند

ی سالھا به دليل سمت مريکا به انجام رسانده و در طاوی تحصيالتش را در مصر، انگلستان و . کيد داشته استأمصر ت

 آزاد کردن گلعاد شاليت سرباز اسرائيلی ۀالسيسی در پروند. امات اخوان المسلمين آشنائی داشته است با مقااطالعاتی حت

  . گروگان گرفته شده توسط حماس نيز نقش فعالی بازی کرده است و مورد اعتماد اسرائيليھاست

 ضد امپرياليستی و ۀرزمريکا و مصلحت انديشی ارتش صورت گرفت، تا از تعميق مباابرکناری حسنی مبارک با فشار 

 سختی ميان نيروھای مترقی و انقالبی با ۀاز ھمان بدو امر روشن بود که مبارز. دموکراتيک مردم مصر ممانعت شود

امپرياليستھا بر اين زمينه برای چنين روزی سرمايه گذاری کرده . نيروھای قرون وسطائی اسالمی درخواھد گرفت

  .بودند

مريکا تحصيالتش را به ا سياسی گروه اخوان المسلمين، که در ۀشاخ" ادی و عدالتآز"انتخاب ُمرسی رئيس حزب 

آنھا در يک انتخابات دموکراتيک نه تنھا . پايان رسانده بود تالشی بود تا جناح معتدل اخوان المسلمين بر سر کار آيد

ان و قدرتی که در جامعه قانون اساسی را مطابق نظر خود، بلکه رئيس جمھور و اعضاء مجلس را نيز مطابق تو

 قوانين ۀھم" دموکراتيک"دست گرفتند مصمم شدند که با مشروعيت ه وقتی قدرت را ب. داشتند، انتخاب کردند

. دموکراسی را با چماق اسالم و دين، با تکفير مخالفان، سرکوب کنند و به اعمال بدترين نوع استبداد در مصر بپردازند

. ھستندهللا طور کلی دين و دموکراسی مانند جن و بسم ه ھد که اسالم و دموکراسی و ب مصر بار ديگر نشان می دۀتجرب

 ضد هآنھا ب. زيرا که دموکراسی يک اصل زمينی است و نه آسمانی. يک حکومت آسمانی نمی تواند دموکراتيک باشد

زمان دادند، ترورھای مسيحيان قبطی که مصری ھستند به عنوان کافر به مبارزه برخاستند، به تروريسم اسالمی سا

ئيد کردند و تروريستھای اسالمی را که مجرم جنائی بودند آزاد ساخته و امکانات در أتوريستھا را در زمان مبارک ت
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- اختيارشان گذاردند، و رفتند که خيابانھا را با چاقوکشان و اوباشان اسالمی نظير کاری که حزب اللھی ھای خمينی

به زنان يورش بردند، تساوی حقوق زن و مرد را نفی .  کردند، در مصر نيز قرق کنندخامنه ای در ايران - رفسنجانی

آنھا آموزش را به دوران .  ھمه تحميل کنندرکردند، تالش کردند با ايجاد فضای رعب و وحشت پوشش اجباری را ب

ند و به آثار باستانی مصر به آنھا به تاريخ مصر توھين کرد. جاھليت برگرداندند و آموزش را با دين رنگ آميزی کردند

 فراعنه را با بمب ۀ بودا در افغانستان مجسمۀعنوان بقايای بت پرستی تاختند و اگر دستشان می رسيد مانند مجسم

آنھا به مخالفت با صنعت توريسم برخاستند که بسياری ممالک خارجی در آنھا سرمايه گذاريھای . متالشی می کردند

که  آنھا با ايجاد عدم امنيت و فضای ترور با اعتقاد به اين. مرار معاش ميليونھا مصری بودکالن کرده بودند و محل ا

در دوران رياست جمھوری مرسی اقتصاد مصر . اقتصاد مال خر است، اين منابع اقتصادی مردم مصر را نابود کردند

 ۀ مرسی به عنوان دست دراز ويران شد، وضع معاش مردم به خرابی گرائيد، ولی در عوض خفقان افزايش يافت و

 و سوريه و فلسطين اکه از جانب آنھا تقويت می شد، به دخالت در امور داخلی ليبي قطر و عربستان سعودی، در حالی

 ايران و تخريب نفوذ ايران در منطقه و دامن زدن به جنگ شيعه و سنی زبان غير ۀتالش کرد در محاصر. پرداخت

 ضد دولت قانونی بشار اسد در سوريه اعالم جھاد داد و از طريق مصر هوی ب. مريکا و عربستان سعودی شودارسمی 

سوری مورد تقويت و حمايت قرار داد و امکانات تدارکاتی فراوانی برای " آزاديخواھان"را به عنوان " بالفطره"جانيان 

 کشورھای غير متعھد در ايران نقش بسيار ارتجاعی تجمع وی در. آنھا فراھم ساخت تا در سوريه به آدمکشی بپردازند

رو ه اين سياست خارجی با شکست کامل روب.  ضد دولت مستقل سوريه بشورانده را بجلسهبازی کرد و تالش نمود 

ارتش که مترصد فرارسيدن . خارجی حمايت مردمی را دارد و نه در عرصه داخلی ۀمرسی نه در عرص. شده است

 و می دانست گذشت زمان به نفع اخوان المسلمين کار نمی کند و آنھا را به سرعت به انفراد می چنين وضعی بود

کشاند، دست سلفيستھا و چاقوکشان و عمال متعصب مذھبی را برای سرکوب حقوق شھروندان باز گذاشت و ناظر بی 

 وقتی اخوان المسلمين در درون و . موعود برسدۀطرف کشتار قبطی ھا بود تا فرصت طالئی را به کف آورد و به لحظ

 ارتش به عنوان ناجی پيدا شد که ۀبيرون به انزوا کشيده شدند و فرياد مردم از دست ستم آنھا به ھوا رفت، سر و کل

 رئيس دادگاه قانون اساسی »عدلی منصور«اخوان المسلمين را به جای خود نشاند و با تاکتيک روی کار آوردن آقای 

نشان داد و با مھارت به پشت پرده عقب نشست تا از آن پشت اوامرش را " قانون"و حامی " راتدموک"مصر خود را 

ارتش و غرب به اخوان المسلمين و ساير نيروھای . مريکا حفظ کردا نفوذ ۀارتش، کشور مصر را در منطق. اجراء کند

در منطقه و ممانعت از رشد جنبش برای سرکوبگری و خرابکاری ... سياه ارتجاعی، نظير سلفيستھا، وھابيستھا و

اين است که دست آنھا را نه تنھا نخواھد بست، بلکه به علت قدرت و نفوذ . دموکراتيک و انقالبی در مصر نياز دارد

 مبارزات ۀبه آنھا امکان بقاء می دھد، تالش می کند آنھا را به عرص. اجتماعی آنھا نيز، قادر به اين امر نخواھد بود

  .برای ترساندن مردم ھميشه نياز خواھد داشت... ارتش به اخوان المسلمين و.  و مھار کندسياسی بکشاند

حکومت اسالمی اخوان المسلمين در اين دوران کوتاه نشان داد که جريانھای اسالمی نمی توانند دموکرات باشند و آمال 

بل انقالب و مبارزه با پيشرفت محتوم تاريخ نقشی که آنھا در مصر ايفاء کردند مقاومت در مقا. مردم را برآورده کنند

  .بود

اپوزيسيون مترقی مصر که در انقالب شرکت کرده بود و از دخالت ارتش و حسنی مبارک مستبد جانش به لبش رسيده 

 ايران حاضر نشد خيابانھا را ترک کرده و ميدان را در اختيار ۀبود، گرچه متشکل نبود، ولی با بھره برداری از تجرب

نوع سياست خبررسانی . رو بوده حق البته با ديد رضايت غرب و ارتش نيز روبه  بۀاين مبارز. ه ھای دينی بگذاردگرو

 ۀ مبارزۀ اين تحوالت راضی است، ولی از ادامۀغرب از نتيج. غرب در مورد تحوالت مصر گواه اين واقعيت است

اس با ايران فراموش کرد، نقش رويزيونيسم و عمال يک عامل مھم که نبايد در تحوالت مصر در قي. مردم نگران است
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ياری ه ب" ضد امپرياليستی"و " ترقی خواھی"سوسيال امپرياليسم شوروی در ايران بود که نمی توانست به عنوان نقاب 

ان انقالب مردم مصر نه سازم.  مردم را با ھمدستی با ارتجاع سياه سرکوب و تکفير کندۀاخوان المسلمين بيايد و مبارز

 ايران اسالم پناه که به عنوان دو چماق و عامل تفرقه در ۀخمينی پرست داشت و نه حزب تود) اکثريت(فدائيان خلقِ 

  . اپوزيسيون دموکراتيک عمل کنند و خوراک تبليغاتی و حمايت ايدئولوژيک برای فدائيان اسالم مصر فراھم آورند

ی عليه ئکودتا"تن از طرفداران مرسی که اعتراضات را ھا ھزار  پس از به کف گرفتن قدرت از جانب ارتش ده

به گزارش رويترز، تنھا روز . مقاومت کنند" تا آخر" اند  ھا آمده و سوگند ياد کرده خوانند، به خيابان می" دموکراسی

قاھره مردان مسلح در اين روز در خارج دانشگاه .  نفر در اعتراضات جان خود را از دست دادند٢٠٠چھارشنبه حداقل 

  .به روی طرفداران مرسی آتش گشودند

دموکراسی ضد . شده اند و خواھان استفاده از مزايای دموکراسی ھستند" دموکرات"باره مستبدھای نقابدار  يکه حال ب

س قدرت قرار داشتند، أوقتی در ر. مردمی آنھا، دموکراسی دم بريده و سالحی برای قلع و قمع و تسلط ابدی خود است

  .ند که دموکراسی آنھا خون آلود بوده و از نوک چاقو تراوش می کندنشان داد

عربستان سعودی و قطر يک متحد صد در . ثر استؤ خاور ميانه بسيار مۀفريقا و منطقاتحوالت اخير مصر در شمال 

 شده پشت اردن خالی. ھر صورت به نفع شرايط کنونی سوريه استه صد خود را از دست داده اند و  وضعيت جديد ب

اين حکومت . ھر تحول دموکراتيک در مصر حکومت جديد را به پاسخگوئی در مقابل مردم مجبور خواھد کرد. است

نمی تواند مانند مرسی ملت مصر را به ماجراجوئی سوريه بکشاند تا در آنجا يک حکومت نوع اخوان المسلمين بر 

افزايش غرور ملی مردم مصر و پی . ر خيابانھا نگرانندمريکا از تعميق تحوالت و حضور مردم داارتش و . سرکار آيد

مريکا و عربستان سعودی و استبدادھای دينی در منطقه ابردن آنھا به قدرت خود، نمی تواند باب طبع ارتش مصر و 

 ۀربتحوالت مصر ض.  دخالت کنداديگر استبداد دينی نمی تواند با ھمان آشکاری سابق در امور داخلی تونس و ليبي. باشد

  . محکمی به استبداد دينی حتی نوع ايرانی آن است

 ضد استبداد مبارک، امپرياليسم و صھيونيسم، برای بھبود شرايط هميليونھا مردمی که ب. انقالب مصر پايان نيافته است

 اقتصادی زندگی خويش به ميدان آمده بودند و خالقيت از خود نشان دادند و سياسی شدند و به حقوق خويش واقف

از اين ببعد ارتش تالش خواھد .  امپرياليستھا را به راحتی بپذيرندۀگشتند، ديگر حاضر نيستند قلدری مستبدھا و ديکت

 بفرستد، ولی مردم مصر بايد از شرايط جديد کنونی استفاده کرده سازمانھای دموکراتيک شانکرد مردم را به خانه ھای 

و يا تقويت اتحاديه ھای کارگری، مبارزه با سانسور و مبارزه با تحديد ايجاد .  خويش را برپا سازندۀو ترقيخواھان

 ۀويژه پيوند مبارزه اجتماعات، مبارزه برای گسترش دموکراسی و آزادی، مبارزه برای تساوی حقوق زن و مرد، ب

ئی ھستند که ضد امپرياليستی و ضد صھيونيستی، عرصه ھاۀ و توجه به مبارز... دموکراتيک مردم با جنبش کارگری و

مردم مصر بايد . بايد در آنھا فعال شده و دموکراسی را تعميق و پيگيری کرده و خود را برای نبرد بعدی آماده گردانند

طور عينی ه ندازند و با تحليل از شرايط مشخصی که در مصر بدور بيه را ب" بد بھتر است يا بدتر"بياموزند که تئوری 

ناسب قوای طبقاتی، خويش را برای تسخير سنگرھای ديگر و بيشتر و پيشروی برای بسيج پديد آمده است و با توجه به ت

  . ثير می گذاردأانقالب مصر تعميق می شود و در تمام منطقه ت. مردم، سياسی کردن و سازماندھی آنھا آماده کنند
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