
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  شباھنگ راد

  ٢٠١٣ جوالی ١٠

 رود؟ جامعۀ مصر به کدامين سمت می
ھه گر آن ارتش بود؛ ھمان ارتشی که چندين د بار ھم، ھدايت وقوع پيوست و اينه ديگر در مصر ب" انقالبی"

حمايت » حسنی مبارک«ھا از  ھای معترض را سرکوب نموده است؛ ھمان ارتشی که دھه ھا، کارگران و توده کمونيست

دارکمترين  سرمايهۀ  طبق برخاست؛ و ھمان ارتشی که از تأمين منافع» ُمرسی«بانی از  نمود؛ ھمان ارتشی که به پشتی

" ۀتاز"ھم، نياز به ھدايت " برقراری نظم نوين جھانی"کرده است و " رييتغ"دنيا . دھد تعللی از خود به خرج نداده و نمی

کرده است و " رييتغ"دنيا .  داردمھای وابسته به امپرياليس نظامۀ ھا انسان دردمند از زير سلط مبارزات اعتراضی ميليون

عنوان ناجيان رھائی  ھم به ودی و آنھای خ دار و دستهۀ چنين حقن امپرياليستی و ھمۀ  آن نياز به اتخاذ سياست تازۀدنباله ب

  .ھا از زير ستم و خرافات مرتجعين به جامعه است توده

جا، از توضيح يک موضوع  جا و در آن ھا در اين مردان توسط خودی ھای دولت ئیجا رغم جا به  به ھر حال و علی

دليل آن به . ست ت به شدت انفجاری متفاو که اوضاع درونی جوامع توان غافل ماند و آن اين است روشن و حقيقی نمی

رات در ميان ييخواھند با تغ به ھمين دليل می. گردد زندگی بر میۀ نيازھای اوليۀ نداری و به ناتوانی مردم از تھي

داران و حاکمان  ، سرمايه"ناجيان انقالب"ھاست که  مدت. ی گردندئ  توده– مبارزات راديکال کارگری  ھا، مانع باالئی

اند که مردم بيش از اين، حاضر به کرنش در مقابل حاکمان  اند؛ فھميده ھای کنونی کالفه  که مردم از دست نظاماند فھميده

 که نه تنھا در خدمت به ئیھا کنند؛ پا در ميانی قلدر و جانيان بشريت نيستند، بی دليل ھم نيست که پا در ميانی می

ارتش آزاد "ديروز . ھا انسان ندار است تر زندگی ميليون سازندگی جامعه نيست بلکه در جھت تخريب ھر چه بيش

رسميت ه  دمکراسی و ب عنوان مدافع اند و امروز ارتش مصر را به را از درون آن نظام گنديده علم نموده" سوريه

ت غير از سياس آور است و با ھيچ منطق، و با ھيچ سياستی به تھوع. نمايند شناختن حقوق مردمی به جامعه معرفی می

  .توان توضيح داد داران نمی سرمايه

المسلمين  و اخوان» ُمرسی«زير کشيدن ه چنين با ب اخير در مصر، و ھمۀ ر و تحوالت چند سالييمان با تغز به بيانی و ھم

مصر به ۀ گيرد که جامع ديده قرار می رنجۀ ھا تود ال در مقابل ھر انسان مدعی دفاع از حقوق ميليونؤاز حاکميت، اين س

ھا و اميدھا چيست و برای عبور از تھديدات و خطرات آتی، مردم مصر نيازمند اتخاذ  امين سو خواھد رفت؟ بيمکد

ھا و نھادھای وابسته به  ھا، مستلزم اليروبی کدامين عناصر، ارگان اينۀ ھا و مھمتر از ھم ھا و تاکتيک کدامين سياست

  ست؟ سرمايه از صفوف خودی

مانند   اعتراضاتی بهچنين. ست بانی حق و قابل پشتی مصر، بهۀ ھای به خيابان آمد ات تودهشکی در آن نيست که اعتراض

شان  المللی و حاميان داران بين ست که سرمايه  آنان از وضعيتیگر عصيان نقاط دنيا، نشاناقصا ۀ  تودصدھا اعتراض

.  زندگی ميلياردھا انسان دردمند نيستگر آن است که دنيای انسانی خواھان تداوم اوضاع ناھنجار اند؛ نشان ساخته
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ھمراه  بايست به ھای بنيادی محرومان نوشته شده است و می که قوانين کنونی دنيا در تخالف با خواسته واقعيت اين است

شان دست به تحصن و اعتراض  ۀ مگر بی دليل است که مردم برای بازستانی حقوق پايمال شد. ش سوزانده شودمدافعين

 آن  دنيای کنونی در ھم ريخته شده است و به تبعۀ ست که چھر ای شوند؟ چند دھه ھا سرازير می به خيابانزنند و  می

شکاف طبقاتی در . اند که قابل توضيح نيست چنان فشاری بر جامعه و بر زندگی مردم آورده المللی آن داران بين سرمايه

ن بر آنند تا با گستردگی جھل و خرافات، و با علم نمودن دارا شود و سرمايه تر می داری تنگ و تنگ  سرمايه جوامع

کشان  کارگران و زحمتۀ روند المسلمين، از مبارزات پيش چون اخوان ی ھمھای وابسته و ارتجاع ا و سازماننھادھ

 ۀل شدھای پايما المسلمين را بر سر کار گماردند تا خواسته و اخوان» ُمرسی«زعم خود و در مصر، ه ب. جلوگيری نمايند

وران م در دھ و آن" التحرير"سياست و اھداف پليدی که، پاسخ خود را از ميدان . ھا انسان را به عقب بر گردانند ميليون

داری گرديده   وفادار به نظام سرمايهالعمل ارتش ، سياستی که باعث عکس، گرفته است»ُمرسی«ۀ سال داری يک زمام

حسنی «مانند  را به» ُمرسی«داری،  تر مناسبات سرمايه داری درازمدتمنظور حفظ و پاي طرف ارتش به است؛ از يک

خود  ھا را به  توده ديگر ، پُز دفاع از دمکراسی و منافع راه رود و از طرف به زير کشيد تا جنبش به کج» مبارک

" التحرير"ن ھا در ميدا ، مخالفت خود را از تجمع توده»ُمرسی«داری  وران حکومتگيرد؛ ھمان ارتشی که در د می

  . ست  حفظ و امنيت سيستم و مناسبات امپرياليستی اعالم نمود و به سرکوب آنان پرداخت؛ ھمان ارتشی که مدافع

دنبال ايجاد بلبشوی ه ھای محروم نيست و ب گرش به فکر توده ھای سرکوب ھمراه دم و دستگاه که سرمايه به معين است

ھا و در  داند تجمع مردم در خيابان چرا که می. باشد  و وابسته به خود میھا و نھادھای مرتجع مسلحانه توسط سازمان

ھای شوم و پليد استثمارگران و   نقشه ی خواھد افزود و مانعئ ميادين متفاوت، بر دامنه و بر راديکاليزم مبارزات توده

ای ديگر تعريف  داران و ظالمان به گونه سرمايهھاست که حوزه و اولويت سودآوری  سال. طلبان خواھد گرديد منفعت

عينه به نمايش   و سوريه بهاگرديده است؛ سودآوری و سياستی که تجلی و نماد خود را در عراق، افغانستان، ليبي

ست و بر مبنای  المللی داران بين روزھا بر پائی جنگ و آشوب، نعمت بزرگی برای سرمايه در حقيقت اين. گذارد می

ھای وابسته به  مابين نھادھا و ارگان کيد ورزيد که در مصر، بوی تنش مسلحانه فیأتوان ت ست که می ای لهچنين اد

شان به مشام  ۀ ھای جامعه و آواره نمودن مردم از خانه و کاشان آيد؛ بوی تخريب زير ساخت المللی می ھای بين سرمايه

اند و نياز به ھدايت، و حمايت  ای رسيده ن کنندهييحساس و تع ۀتر جامعه و مردم مصر به نقط به عبارتی واقعی. رسد می

  . سالم دارند

تر از  المسلمين قابل قبول، و مقبول و اخوان» ُمرسی«ھای ارتجاعی  به باوری ايستادگی مردم مصر در مقابل سياست

. زير کشيدنده ش را بھاي ستهو دار و د» ُمرسی«ست که  ئیھا گيری عملی با عناصر، نھادھا و ارگان آن، نياز به فاصله

و ھا  کش مصری، با خواسته ھا کارگر و زحمت ھای ميليون به نگاھی حقيقی تفاوت بسيار عظيمی مابين خواسته

که چنين عناصر، نھادھا و  پُر واضح است. ست و ارتش امپرياليستی"  نجات ملیۀجبھ"چون البرادعی،  گانی ھموابست

چون و چرای به انقياد کشاندن   بی بندگی محرومان نيستند و در عوض، بانی و مدافعبردگی و ۀ  نجات دھندئیھا ارتش

مصر، ۀ ديد با اين اوصاف به صالح نيست که تا نسبت به خطرات و تھديدات آتی مردم ستم. اند جامعه و زندگی مردم

ر يافته است و متأسفانه ييمصر بار ديگر تغۀ روشن است که فضای جامع. تفاوت بود و از بيان حقايق طفره رفت بی

مبارزات و . راه کشيده شده است ھم توسط ارتش به کج بار ھم مبارزات و اعتراضات مردمی در آغازين راه و آن اين

ن اداران جانی گير کرده است و مخالف ھای سرمايه ھای مثبت، در داالن آوردھا و ثمره رغم دست اعتراضاتی که علی

با اين اوصاف . دھند خود سوق میه خواھای دل را به سمت سياستھای خودجوش اعتراضی  ھا مسير جنبش طبقاتی توده

تصوير و اسنتاجات ناصحيح از اعتراضات تاکنونی مردم مصر نه تنھا در خدمت به صيقل بخشيدن اعتراضات ۀ ارائ
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 –ماھيت انقالبات کارگری  لنينيستی پيرامون –ھای نادرست از آرمان مارکسيست  گر ارزيابی آنان نيست بلکه نمايان

  .ست یئ توده

نخست نياز به بر شماری حقايق و ماھيت حقيقی انقالبات و اعتراضات ۀ که، جھان انسانی در در درج خالصه اين

ھای وابسته به  کرد لميدگان انقالب، نھادھا و ارگان  متفاوت، و در ثانی نياز به توضيح عمل ی جوامعئ  توده–کارگری 

 خاورميانه پُر از ۀ اند و منطق ھاست که ضد انقالبيون ميادين متفاوت را قُرق نموده مدت. زرگ جھانی داردھای ب سرمايه

عراق، . ست المللی ھای بين مسلح به سرمايهۀ ھای وابست جات و ارگان دستهۀ يافت ھای ضد انقالبی سازمان فعاليت

. ھای ضد انقالبيون به حساب آورد دست مناطق و فعاليت اينالمجموع از  حيث توان من  و سوريه را میاافغانستان، ليبي

مگر بيش از دو سالی نيست که مردم . ديده گرديده است ھای ستم  که باعث به ھدر دادن انرژی و پتانسيل تودهئیھا فعاليت

ھا  ر آن مگر سالاند؟ در کنا ھم در ميادين متفاوت سوريه جھان، شاھد درگيری نيروھای ضد انقالب و مرتجع و آنۀ آزاد

سوز در افغانستان را باال نگه  جنگ خانمانۀ شان، فتيل ھای رنگارنگ المللی و دار و دسته داران بين نيست که سرمايه

ھای امپرياليستی و نيروھای وابسته به سرمايه را باز پس  ھای دولت خواھی وان زيادهااند و مردم اين سرزمين ، ت داشته

المللی، با تداوم چنين اوضاع ناھنجاری مخالف نيستند و در عوض  داران بين صالً و ابداً سرمايهدھند؟ مسلم است که ا می

ھاست که در  دھه.  سازندمبدلچون عراق، افغانستان و سوريه   ناآرامی ھم را، به جوامع" آرام " بر آنند تا ديگر جوامع

ھای خودی،  که در پی آنند تا با راندن مردم از سرزمينھاست  اند، و دھه  متفاوت  در جوامعئیپی تحقق چنين سناريوھا

  . کشان و انقالبات واقعی گردنند پاخاستن کارگران و زحمته  ب گری، و مانع  روشن مانع

ھای کوتاه و بلند مدت برای  سودآوری.  سوريه، سودآورستاندازی آشوب و تنش از نوع  و راهاين روزھا بر پائی جنگ

ۀ  طبيعی مملکت و مھمتر از ھم م با به يغما بُردن منابعأھای متفاوِت تو فروش سالح. نی داردمداران بزرگ جھا قدرت

دانند تجمعات خيابانی سالم در تداوم خود،  چرا که می. ست ھا مترادف با به بر چيدن اعتراضات و تجمعات خيابانی اين

 را ئیبی دليل ھم نيست که چنين سناريو. ريخترا در ھم خواھد  دمار از روزگارشان را در خواھد آورد و بساط شان

ھای  ھم، با رد عملی سياست جامعه و مردم مصر  بنابراين خالصی و منافع. نمايند کشور پياده می کشور و در آن در اين

 که در فکر ئیھا جانيان و دار و دسته. شان گره ُخورده است ھای مداران بزرگ جھانی و دار و دسته  قدرت خواهدل

متأسفانه اين آن . اند کشان ھای کارگران و زحمت تر تتمه ض به اموال عمومی، و در فکر يورش ھر چه بيشتعر

ای رھائی و عبور از آن، منوط  مصر سايه انداخته است و بدون کمترين شک و شبھهۀ ست که بر فضای جامع اوضاعی

  . ھاست گری فعال و عملی کمونيست به دخالت
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