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  ٢٠١٣ اگست ٢٧

  انقالب و ضد انقالب در مصر
جمھور محمد مرسی از  مخالفاِن رئيس. ب مصر دانستتوان نقطۀ عطف ديگری در انقال  را می جون٣٠

 ءخواسِت استعفا روند تا رسماً از او در ھا می آمدِن او به خيابان کار المسلمين در اولين سالگرد نخستين روِز سر اِخوان

  .کنند

مايت از ح گويند در دھندگان می سازمان. است“ تمّرد”نويسِی  اوج کمپين عريضه ۀ نقطجون ٣٠ھای  سازی بسيج

 جمع کرده اند ــ يعنی چيزی بيش از رقمی که مرسی در ء ميليون امضا١٥ از مرسی بيش از ءتقاضای استعفا

 به بزرگی جون ٣٠دو طرف انتظار دارند که تظاھرات  ھر. جمھوری سال گذشته رأی آورده بود انتخابات رياست

بسياری از . نی مبارک را سرنگون کرد ديکتاتور حس٢٠١١ی باشد که از زمان انقالب ئھا ھمۀ تظاھرات

  .المسلمين کار را به خشونت بکشانند ھا از اين امر ھراس دارند که مرسی و اِخوان اکتيويست

   

  المسلمين بحران حکومت اِخوان

کردند که  زيرا آنھا تصور می. ی به قدرت رسيدند که معنای اين شرايط را نفھميدندالمسلمين در شرايط تاريخي خوانا 

آنھا محتوای اساساً . بر صندوق رأی ھمان ھدفی است که انقالب برای آن صورت گرفته است دموکراسِی مبتنی

  .فھميدند دموکراتيک و اجتماعِی اين انقالب تاريخی عظيم را نمی

 تجار :نفع و دارای منافع شخصی تنظيم شده بود جھت افراد ذی ھای انقالبی، بلکه در جھت توده نمای آنھا نه در قطب

توانند از ھمان منافعی  ھا را متقاعد سازند که می آنھا توانستند اين گروه.  و پادشاھان خليجامريکامصر، دولت 

ھای کاذب و  حال مردم مصر را با ترکيبی از وعده عين شد و در آورده می محافظت کنند که توسط رژيم مبارک بر

  .خالی راضی نگه دارند ھای دينی تو شعار

اما . ساختن محتوای انقالب بودند تا منافع افرادی را تضمين کنند که از انقالب وحشت داشتند ين آنھا در پی تھیا بر بنا

ميان  اند و فردی که در رأس قدرت است را از فوراً متوجه شدند مردمی که به شکل ميليونی شورش کرده

شان جز افزايش عصبانيت عمومی و آگاھی  ھای کاذب وعده. پذيرند ساختن را نمی خود آن اند، اين ادغام و از برداشته

  .شان با انقالْب کار ديگری نکرد طلبِی اِخوان و خصومت به فرصت نسبت
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ھای رژيم سابق و  مانده رسيدن با باز توافق اولْی به. دو ناخوشايند بود روی اِخوان قرار داشت، که ھر دو گزينه پيش

 که ئیھا جمله گروه ھای َسلَفی بود، از دومين گزينه اتحادی نزديک با گروه.  بودھا ميان ليبرال ھا در اپوزيسيونـ  شبه

  .نشين نفوذ اندکی دارند ھای زاغه ميان محله و در) مصر عليا(در منطقۀ صعيد 

، ھای امنيتی، يعنی قلب رژيم پيشين سابقه به ارتش و نھاد ھای بی  تا به حال، با اعطای امتيازءاِخوان از ھمان ابتدا

اساس ارزيابی  زنی رضايت دادند آن ھم بر ھا به چانه اما اين نھاد. ھای بلندی برداشته است جھت اولين گزينه گام در

  .واسطۀ تقلب در انتخاباته کردن مردم و تخليۀ عصبانيت انقالبی ب ادغام و المسلمين در جذب  اِخوانئیاشتباه از توانا

خاطر  پاشی سريِع اقتصاد به گونی سريِع آگاھی ملی عليه اِخوان، به فرو ه دگرکفايتی اِخوان، ب اما وقتی آنھا به بی

له أاين مس. نظر کردند شروع به تجديدشان  زنی مورد چانه ھای فجيِع رھبران اِخوان، پی بردند در ای از اشتباه دنباله

  .در اظھارات فرماندھان ارتش ظاھر شد در تزلزل، تناقضات و نگرانی نھفته

وضعيتی که در آن . تقابل با اِخوان قرار گرفت ھای ليبرالی در ھای رژيم سابق با سازمان مانده ترتيب اتحاد باز بدين

ھای سلفی و استفاده از  جھت آشتی با گروه  درئیھا روزه با آن مواجه بود، منجر به تالش اِخوان محاصره شده و ھر

يا چه در کافر  ھا، قبال شيعه ھا چه در قبال قِبطی فت، چه درگر روز شدت می به ای شد که روز گرايانه زبان فرقه

  .خواندِن ھمۀ کسانی که مخالف اِخوان بودند

   

  بحران اقتصادی

ی را پياده کردند که جمال مبارک و يدند، آنھا ھمان برنامۀ اقتصادياز زمانی که محمد مرسی و اِخوان به قدرت رس 

ساختن بازار و  ای نئوليبرال با محوريت آزاد برنامه: ده کرده بودگذارِی پيش از انقالب پيا کميتۀ سياست

ی در ئی است که نقش محوريھا اينھا ھمان سياست. داری جھانی شدِن فزاينده با اقتصاد سرمايه گار ساز و ھمگون

  . کردءھای انقالب مصر ايفا ساختِن شعله روشن

ً حمله زيرا اين سياست دستان نيست، بلکه پای سود  فع و سطح زندگی تھیآميز به منا ھای خشونت ھا صرفا

ھا  اين سياست. کار است ھای ارتش نيز در از نظام سابق و فرمانده] الفلول[ھای باقيمانده  المسلمين، ميلياردر اِخوان

ساختن عملی کند که مصر با پذيرش   میئینما ھای جھانی مالی و پادشاھان خليج فارس را باز ھمان مطالباِت نھاد

  .کند مندان کمک می شدن ثروت تر مند  و ثروتءشدِن فقرا تر آنھا به فقير

  .توجه باشد تواند به آنھا بی ای غافل اند که ھيچ شخص عاقلی نمی ظاھراً مرسی، شطير و اِخوان از سه واقعيت

شاورز برای عدالت گر و ک دست، کار ھا تھی ھای ميليون ھا و آرزو دل اميد که انقالب در مصر از واقعيت نخست اين

  .آورده است بر عکس، سر ه ھای عظيم به مردم، و نه ب توزيع ثروت از شرکت اجتماعی راستين، برای باز

ھای  خاطر ھمان سياست  به١٩٣٠ھايش از ھمان دھۀ  داری از خشونت بحران که جھان سرمايه واقعيت دوم اين

خدمت آن اند که   بدل شده است که رھبران اِخوان چنان در یھا به بُت برد، اين سياست کاپيتاليستِی سبعانۀ رنج می

  . متنی از قرآن استئیگو

سمت غرب، در باتالقی چون اقتصاد مصر  سمت خليج فارس چه از داری جھانی، چه از که سرمايه واقعيت سوم اين

پذيرد،  لرزد نمی گذاری نخواھد کرد و خطر چنين کاری را در کشوری که وجودش ھمچنان از انقالب می سرمايه

  .آورد سر جھان را، ھمانطور که اخيراً در ترکيه و يونان شاھد بوديم، به لرزه در تا انقالبی که سر

خواھد انتقامش را از مردم   و متحدانش در خليج فارس، میامريکاداری جھانی، تحت رھبری امپرياليسم  سرمايه

. دھد دادن ادامه می دستان جھان الھام داده است و به الھام ه تھیشان بگيرد، انقالبی که ب خاطر انقالب عظيم مصر به
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گزاراِن  کار. دارْی تثبيت ساخته است کناِن استبداد و چپاول سرمايه مثابه قرِن گور م را به ٢١ھمين انقالب بود که قرن 

  .اش محمد مرسی است خورده المسلمين و نمايندۀ شکست آنھا در اين انتقاْم اِخوان

دستگاه  و ھای رژيم سابق از زندان، به سرتاسر مصيبِت دم نشانده جمله آزادی دست ھا، از ای از مصالحه مجموعه

ه اند، که ب قطری را پياده کرده ـ  سياسِی متخاصم سعودی به اتحاد  از يک سو، آنھا موارد مربوط. اِخوان رسيده است

از سوی ديگر، آنھا به .  کردءانقالب در مصر ايفا ای را در حمايت از ضد ھا نقش برجسته واسطۀ افزايش بدھی

  .نديبيا عھدۀ اين بحران بر قدرِت نظام سابق نياز داشتند تا از کمک افراد پر

کسری بودجه به . ھای اخير کرد ھای خود طی دھه ترين بحران دست اقتصاد مصر را وارد شديد اين  ازئیھا سياست

ذخيرۀ ارزی بانک . است GDP  درصد از٨٠رسيد و کل بدھْی  [GDP] خالص داخلی  درصد از توليد نا١٤

ً نصف اين ذخيرۀ باقيمانده شامل شمش .  سقوط کرده استدالر ميليارد ١٣ به دالر ميليارد ٣٢مرکزی از  و تقريبا

  .شود طال است که بالفاصله نقد نمی

ھمۀ اين .  درصد تنزل يافته است١٢ ادامه پيدا کرده و در نيمۀ اول امسال ارزشش دالرخالف  سقوط پوند مصر 

کردن تعھداِت ملی خود شده است،  توانی دولت در محقق ھای داخلی و خارجی و نا موارد موجب فرار سريع سرمايه

ً با ارز و موجب کمبود شديِد کاال جمله  شود ــ از  میھای خارجی وارد ھای اساسی و ضروری شده است، که مسلما

گران، بلکه برای طبقۀ  ی را نه فقط برای کاراين امر خطر جدي.  سوخت و گندموناگونِ ی چون انواع گاجناس حياتي

  .سازد می دار و دولتش بر سرمايه

شدِن جنبش  ور دستان، که با تمام قدرت شروع شده است، باعث شعله ھای سبعانه به سطح زندگی تھی اين حمله

ھای بزرگ، ھم  ساختن شرکت ا ضبِط ثروِت تجار، ملیای شده است که مصادره ي سابقه گرِی بی اعتراضی و کار

تواند به  اين موارد نمی. کند اش را مطرح می ھای خارجی و بھره داخلی و ھم خارجی، و امتناع از پرداختِن وام

  .چيزی جز سرنگونِی نه تنھا مرسی و اِخوان او، بلکه سرنگونی تماميِت دولت کاپيتاليستی ختم شود

بحبوحۀ ھمۀ اين  زيرا در. ولت مصر و اِخوان تا چه حد از واقعيت دور افتاده اند، دشوار استکردن اينکه د تصور

 ميليارد پوند مصر افزايش يافته است ٣١ به ٢٠١٤-٢٠١٣ھای کوبنده، سھم ارتش در بودجۀ دولتی در سال  بحران

 يا دالر ميليارد ١.٤، امريکامک نظامی اين مبلغ بيشتر و فراتر از ک.  ميليارد پوند بيشتر از بودجۀ سال قبل٣.٤ــ 

  . ميليارد پوند مصر، است١٥تقريباً 

   

  گری جنبش کار

گرفته  ای که توسط کمپين تمّرد ايجاد شد و تمھيدات صورت از زلزله ماھه در فعاليت سياسْی پيش رغم افوِل چند علی 

 چزمان مار ت کرده است که طی مدتگری تا حدی اعتصاب، اشغال و تظاھرا ، جنبش کارجون ٣٠برای تظاھرات 

گری انگيزۀ جديدی داده که  فعاليت فعلی به جنبش کار. جھانی باالترين ميزان بوده و ھنوز ھم ھست لحاظ تا می به

  .واجد بيشترين اھميت و باالترين بالقوگی است

 پرداخته است، که بيشتر شمارش بھای زيادی ھای پر ھا مواجه شده و در نبرد دشواریگری با شماری از  جنبش کار

گرفتن يک  کاره داری به جنبش با ب آميز سرمايه  حملۀ خشونتمشکلنخستين . خصلت تدافعی داشته است تا تھاجمی

ھا برای اعمال فشار به  خانه ھا بود، و نيز استفاده از حربۀ بستن کار شکستن اشغال ھم اوباش برای در و مشت اراذل

  .ديگر عمق بحران اقتصادْی فشار مضاعفی مقرر کرده بود طرف حال که از عين طرف، در يک گران از کار
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گرِی   اتحاديۀ کار١٠٠٠سابقه در ايجاد بيش از  رغم موفقيت بی علی. ھا بود ھای ميان اتحاديه  نزاعمشکلدومين 

جھت ناگھانی  ريي تغ.ھا وجود داشته است ای در رھبری و مبارزۀ اين اتحاديه ھای گسترده ھا و تفاوت مستقل، اختالف

شدن، و  کاری، کار آھسته و تدريجی، ضديت با سياسی کردِن اتحاديه، گرايش به محافظه سمت بوروکراتيزه به

  .تر کرده است  را وخيمدشواریرقابت، اين  حال پارگی جنبش به دو فدراسيوِن در دو

ھای رژيم  مانده گرِی سابق تحت کنترِل باز ارھمۀ اين موارد را به کار مستمر اِخوان برای احيای سازمان اتحاديۀ ک

  .گری مستقل ھای کار ادغاِم اتحاديه و سابق، اضافه کنيد که تالشی است برای احاطه و جذب

ر کيفی در جنبش کارگری را يي برای يک تغئیله است که به جنبش سياسی عمومِی آينده اين فرصت استثناأن مسھمي

  .داده است

راستای  گری در کننده برای کنش کار ھای ھماھنگ دادن کميته شکل: کند مان را به ما ديکته می ھمۀ اين موارد رسالت

زدن مطالبات اقتصادی با  زدن مطالبات جزئی و مطالبات کلی؛ و پيوند ی؛ پيوندئ ، صنعتی و ناحيهئیخطوط جفرافيا

  . استاين ھمان رسالت فوری و مبرِم انقالبيون در دوران آينده. مطالبات سياسی

   

  نھاد ارتش

ترين موضوع بر صحنۀ سياسی  عنوان مبرم المسلمين به موضوع نھاد ارتش و رابطۀ آن با فاجعۀ حکومت اِخوان 

  .نو ظاھر گشته است مصر طی چند ماه گذشته از

ت شود، ضرور شکل ضمنی و گاھی پنھانی بيان می يکی از مطالبات فزايندۀ مفسران و رھبران ليبرال، که گاھی به

.  ندارد جز مطالبۀ کودتای نظامیئیاين امر ھيچ معنا. شدن از شر حکومت اِخوان است دخالت ارتش برای خالص

  .طرفی نھاد ارتش وجود دارد بودن و بی پرستی، مستقل مورد ميھن ھا در سيلی از اظھارات و مقاله

 معجزۀ آزادی آنھا بدون دخالت ارتش، ھا، شدِن سرباز زمان بحران سينا متوقف نشده است، با دزديده اين سيل از

خاطر  حل نظامی، به اين قضيه، با گفتار ضرورت راه. گيری آنھا ربايان و البته بدون دست ای با آدم بدون ھيچ مذاکره

مورد  اساسی در گاه قانون کنندۀ نخستين داد گير خاطر تصميم غافل انجام به به سد اتيوپی، و سر  تئاتر سياسِی مربوط

اين ھمان . دادن در انتخابات، ادامه پيدا کرد ھای مسلح برای رأی ھای نيرو ھا و سرباز دادن به افسر ت اجازهضرور

معرض  ھم با آن مخالفت کردند، زيرا اين تصميم نه فقط ارتش را در دو با ھا ھر تصميمی بود که اِخوان و ليبرال

  .داد معرض انقسام قرار می شدن بلکه در سياسی

طرفی و  ھای بی  نخواھد زد و به وعدهئیکه ارتش دست به ھيچ کودتا بر اين  ارتش مبنیھیھای فرماند ادعارغم  علی

ھای ليبرال اين است که ارتش مداخله کند تا کشور را از  اش تعھد دارد، ھمچنان اميد بسياری از نيرو پرستی ميھن

ھا چطور به چنين ارتشی عشق  ليبرال. نظاميان عوض کندھای  نام اِخوان نجات دھد، تا اِخوان را با درجه کابوسی به

. انقالب بود انداختن ضد راه حال شکستن گردن مردم مصر و به ورزند، ارتشی که حتی تا ھمين يک سال پيش در می

 يافتن به اھدافش ايستاده تحوِل انقالب مصر و دست و ناپذيری است که جلوی راِه رشد ارتش ھمچنان ھمان ديوار نفوذ

  .است

اوالً نھاد ارتش نه يک نھاد . آوری کنيم گيريم بايد چند واقعيت را ياد نظر می وقتی اين سناريوی کميک را در

ھای  به شرکت ھای آن، دولِت متعلق مانده طرف، بلکه قلب پوالديِن دولت کاپيتاليستی مصر، دولت مبارک و باز بی

معه جدا نخواھد شد، زيرا ينۀ جامعه است و از اين جائ، ارتْش آومد. ، استامريکائیبزرگ و در پس آنھا امپرياليسم 
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ھای  ھای اسالمی باشد چه از جناح ھانش جزِء بنيادينی از طبقۀ حاکم مصر است، چه اين طبقه از جناحفرماند

  .سکوالر

منافِع . فقير اندگر و مردم  شود، آنھا کشاورز، کار شان مربوط می ھای ھا و درجه ھا و افسر که به سرباز آنجا تا

ً به اين دليل که پيروزی انقالب  فرماندھان و ژنرال ھای ارتش در اين نيست که انقالب مصر پيروز شود، نه صرفا

ً متضمن صدور حکم در تر از آن، منافع و  ھای آنان عليه انقالب مصر است، بلکه، مھم مورد جنايت ضرورتا

شود، آنھا منافع  که به سربازان عادی مربوط می آنجا تا. انقالب باشند دکند که بخشی از ض شان آنھا را وادار می قدرت

درون ارتش چه در بيرون از آن دارند ــ عدالت اجتماعی،  ساختِن اھداف انقالب مصر چه در ای در پياده واسطه بی

  .حيثيت و آزادی و شأن

پيوند اين نھاد با ارتش . ی نيستکند واجد ھيچ بنيان حقيقي ظت می، اين اسطوره که ارتش از مردم و کشور محافسوم

ھيچ . کند  اين نھاد را حفظ میھی، ھمان چيزی است که تعھد و وفاداری فرماندامريکاھای  ، منافع و حربهامريکا

نافع ملی معنای حفاظت از م ی نيز بهئ منطقه  لحاظ اين امر از. شود قسمتی از اين وفاداری نصيب مردم مصر نمی

  .ھا است، و نه امنيت مردم مصر ھا و صيھونيست امريکائی

زنی  زيرا چانه. رانی بر مصر سھيم استر حکمالمسلمين د ھمراه اِخوان اين، بايد به ياد بياوريم که ارتش به بر عالوه

ت دموکراتيک و نوع نظار ای سّری بدون ھر خروج مطمئن، شورای امنيت ملی، بودجه: ميان آنھا از اين قرار بود

زنی، تا  اين چانه. گرفت می بر اش، که بخش مھمی از اقتصاد مصر را در ی اقتصادیروتتداوم کنترل نظامی بر امپرا

  .ھمين لحظه به قوت خود باقی است

کردِن سھم خود در اين  المسلمين قابليت عملی  ارتش وجود دارد اين است که اِخوانھیبحرانی که برای فرماند

ھای   و برخی از کشورامريکاحکومت . ھاست، ندارد معنای نابودی انقالب مصر و تسکيِن توده  را، که بهزنی چانه

  .خليج فارس نيز در اين بحران سھيم اند

جزيرۀ سينا نه برای اين ھدف که جلوی تروريسم گرفته شود يا با  ھای زرھی به شبه بر ھای ارتش و نفر ورود تانک

ھا و  آنھا درست ھمانند ديگر ستمديده. کردن با مردم سينا است شود، بلکه برای مقابلهدشمن صيھونيستی مقابله 

  .اند شان دست به شورش زده ترين حق شھروندی عدالتی تاريخِی حاکماِن قاھره و دزديدن اساسی مظلومان عليه بی

شکستِن  ھم حران اقتصادی و مھار يا درتوانی اِخوان در حل ب المسلمين و ارتش به نا  گرفته ميان اِخوان ھای در اختالف

ھای  ھان ارتش از رسيدن موج و جريان انقالبی به درجه ھا به ترس فرماند اين اختالف. شود انقالب مصر مربوط می

  .شود شان، مربوط می ھای سربازان و افسر

برابر   باشد که دراين ھمان چيزی است که سرانجام رخ خواھد داد اگر که انقالب مصر قابليت اين را داشته

شده است، از خود محافظت  ھای رژيم سابق تشکيل مانده المسلمين، ارتش و باز انقالب، که از اتحاِد رھبران اِخوان ضد

وجود اين واقعيت که  ھای رژيم سابق، با عزت و افتخار، اکثراً از زندان آزاد شده اند، با نشانده دست. کند

  .آلوده استمان  شان به خون شھيدان ھای دست

   

  المسلمين جبھۀ نجاِت اِخوان

ضعف اين اپوزيسيون فوراً  ۀالمسلمين جبھۀ نجات ملی را تشکيل داد، نقط زمانی که اپوزيسيوِن ليبراِل اِخوان از 

له کمک کرد که تعارض اصلی به يک موضوع ھويتی ميان أچيز، به اين مس يسيون، پيش از ھراين اپوز. آشکار شد

المسلمين و  ھای اسالمی که توسط اِخوان شود و جريان الر که توسط جبھۀ نجات نمايندگی میھای سکو جريان
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ً اين امر موقعيت اِخوان. شود، استحاله پيدا کند ھا نمايندگی می ميان سلفی متحدانش در . المسلمين را تقويت کرد مسلما

ھای رژيم مبارک، و با  مانده شدن با باز متحدواسطۀ ه ھا موھبت ديگری به اِخوان اعطا کردند آن ھم ب سپس ليبرال

  .شان برای دخالت نظامی ۀوقف مطالبات بی

 ميان رھبران جبھۀ نجات اضافه کنيد، که برخی از آنھا با ئیدستگی استثنا طلبی و چند ھمۀ اين موارد را به فرصت

اً با ھمان  کردند، فقط به اين خاطر که بعد له انتقاد میأکه برخی ديگر از اين مس حالی  دررھبران اِخوان ديدار کردند،

ھايش  ای است که اپوزيسيون بورژوای مصر و طفيلی ترين مضحکه اين ھمان تازه. رھبران اِخوان در خفا ديدار کنند

  .ھا در آن تخصص پيدا کرده اند گرا ھا و چپ ميان ناسيوناليست در

شود که آنھا، ھمانند  ابق در برابر اِخواْن از اين واقعيت ناشی میھای رژيم س مانده ھا و باز اين ترديد و تزلزِل ليبرال

ً نبردی را می. خواھند انقالب تعميق شود يا ادامه پيدا کند المسلمين، نمی اِخوان خواھند که حول تقسيم  آنھا صرفا

 در تقابل با اِخوان بسيج ھا را ھا، تا توده وسيلۀ رسانهه اند، باالخص ب آنھا آماده. قدرت است، و نه حول ماھيت قدرت

نگون  زمان ھم آنھا و ھم اِخوان را سر سازی منجر به انقالب جديدی شود که ھم ترسند که اين بسيج سازند، اما آنھا می

جھت تحريک ارتش برای مداخله  عنوان اھرمی در مذاکرات با اِخوان يا در ھا به به ھمين دليل، آنھا از توده. کند

  .تر است دادن کنترِل جنبشی وسيع دست شاْن ترس آنھا از از ترين وسواس ما مھما. کنند استفاده می

داری است،  اين ھمان سرمايه. کنند المسلمين ارائه نمی تر از اين، آنھا ھيچ سناريوی اقتصادِی بديلی را به اِخوان مھم

  .کردِن منافع آنھا ءافارس و اجر گری از غرب و خليج ھای تکدی ھای بازار، ھمان ستراتژی ھمان سياست

   

   و بديل انقالبیجون ٣٠تمّرد، 

که  نشينِی جنبش انقالبی ظاھر گشت تا فتيلۀ اين جنبش را در سطحی ملی ، کمپين تمّرد پس از دورۀ عزلت و عقب 

ھا  يونی بدل کرد که ميلکمپين سريعاً آن را به جنبش ملينبوغ نام و سادگی . تا پيش از اين ديده نشده بود، روشن کند

  .شان در آن مشارکت کردند ھای نفر با امضا

برای درصد زيادی از آنھا، اين . آوری امضاھا مشارکت کردند ھا ھزار نفر در فرايند جمع تر از اين، صد حتی مھم

ی ھا شدِن توده کردند، که اين فرايند وسعت و عمِق راديکاليزه اولين بار بود که آنھا در فرايند انقالبی مشارکت می

ھای   و استقرار کميتهجون ٣٠ ئیپيما به راه  اين امر در تمھيدات عظيِم مربوط. انقالبی را افزايش داده است

ميان  اينھا آغاز يک نبرد جديد در. ھا برای آمادگی در اين روِز حياتْی بازتاب يافته است کننده در ھمۀ استان ھماھنگ

  .ھای انقالب مصر است نبرد

 که مخالف اِخوان ھستند ئیھا ھمۀ نيرو. ھای انقالبِی پيشين، پيچيده است ھا و نبرد مۀ بحرانوضعيت فعلی، نظير ھ

ھا در اين جنبش اھداف متفاوتی  اما اين نيرو.  مشارکت خواھند کردجون ٣٠کنند و در  در کمپين تمّرد مشارکت می

  .دارند

ه نو ب نفس و انسجام خود را از به زيادی از اعتمادھای رژيم سابق نيز در اين جنبش حضور دارند، که بخش  مانده باز

آنھا . دالرواسطۀ چند مشت ه شان از زندان ب ھای نشانده خاطر آزادی مھمِل اکثِر دست اند آن ھم به دست آورده

 شوند نحوی ظاھر ليبرال پوشش جديدی به آنھا داده است ــ تا به ـ   نفس بيشتری دارند زيرا اپوزيسيون بورژوا به اعتماد

ھدف آنھا در . ای قانونی و مشروع از اپوزيسيوِن دموکرات و سکوالر عليه حکومت اِخوان اند  آنھا شاخهئیکه گو

ھا، و  نشانده تماِم رژيم سابق است، حتی اگر اين کار مستلزم مجموعۀ جديدی از دست و اين جنبش بازگشت تام

  . باشد که در آن مشارکت کردندئیيِن انقالب و ھمۀ آنھاانقالب و ھمچنين مستلزم مجازات خون پيروزی کامِل ضد
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تاب پيدا کرده است که  ليبرال نيز در جنبش حضور دارد ھمانطور که در احزاب جبھۀ نجات باز  ـ اپوزيسيون بورژوا

ً اتمام و کامل مانده باز الخص خواھد، با شدن انقالب را نمی ھای رژيم سابق عضو آن نيستند؛ اين اپوزيسيون مسلما

ھا را محدود کنند تا با آنھا در  نفوذ اِخوان و سلفی و خواھند قدرت آنھا فقط می. رابطه با ھدِف عدالت اجتماعی در

و طبق نظر آنھا اين جنبش عمومی است . بندِی آيندۀ آن سھيم باشند ريزی و صورت رانی بر کشور و در طرح حکم

  .ھا است زنی رساندن چانه هنتيج که تنھا راه اعمال فشار برای مذاکره و به

 آغاز خواھد شد جون ٣٠ که از ئیھا مورد انقالبيون، ھدف مشارکت آنھا در کمپين تمّرد و در نبرد ولی در

  .گراست ھای اسالم گرفتن و نجاِت انقالب از دست دزد پس باز

اند، دولت مبارک را نجات  نت کردهگرا ھستند، بلکه به اين خاطر که آنھا به انقالب خيا نه به اين خاطر که آنھا اسالم

وری تتمام به منافع امپرا و سپردگی تام جمله سر گر را پياده کردند، از ھای کاپيتاليستِی سرکوب دادند و ھمان سياست

 و  آنھا نفوذ. از دورۀ مبارک به قيمت منافع مردم انقالبی مصر و خون شھيدان نفوِذ باقيمانده  و به تجار باامريکا

ی که ھمواره الگوی بازي مان ميزان از فساد و پارتیھای دولتی را با ھ ھای ارتش و آپاراتوس ليس و ژنرالوقدرت پ 

ياری  ھای دولت، به ھا و آپاراتوس يافتن بر نھاد سلطه: ماند ھدف آنھا محدود باقی می. اند  حفظ کرده اند، آن بوده

کنند،  ھا در حفظ قدرت مشارکت می ھا و آپاراتوس ن نھادھای رژيم قبلی در رأس اي مانده شان که با باز رھبران

  .شود شان حفظ می گر و فاسد کوب حال که خصلت سر عين در

نفسه يک ھدف نيست، بلکه برداشتِن مانعی است   و فیئیتنھا گفتۀ انقالبيون، به نجات حکومت اِخوان، به و رستگاری

ديدگاِن انقالب مصر  رسی به شھيدان و آسيب انقالب بدوِن داد. ردتکميِل انقالب مصر قرار دا و که بر سر راِه اتمام

طريق  شان و از اوباش و ليس و ارتش، تجار مبارک و اراذلوھای پ مورد افسر ھای انقالبی در گاه طريق قضاوت داد از

  .شود جاست، تکميل نمی گری که ھمچنان پابر گر و غارت گر، استثمار تخريب دولت سرکوب

که  زمانی تا. کنند شان تا امروز ھمچنان از دولت محافظت کردند و می کنار اسالف اش در دسته و و دارمحمد مرسی 

ً ارادۀ تودهشود، ملت نشود انقالب تکميل نمیگر با يک ملت دموکراتيک جايگزين  کوب دولت سر ھای  ی که مستقيما

حيثيت،  و و به اھداف انقالب ــ آزادی، شأندستان مصر را بيان کند و متجلی سازد  گران، کشاورزان و تھی کار

  .عدالت اجتماعی ــ دست يابد

رسد،  نظر می کناری محمد مرسی به سر ھدِف بر ھای مختلف بر بزاين پيداست که آنچه وحدِت ميان ح بر بنا

دادِن اين  ه نشانمنافع انقالبيون اين نيست ک. سازد در اھداف و منافع را پنھان می ھای عميِق نھفته تفاوت و اختالف

 تمايز ءعوض در اين است که از ھمان ابتدا ھا را به تعويق اندازد يا پنھان کند يا مبھم سازد، بلکه در تفاوت و اختالف

معنای استقالل کامل  اين امر فقط به. کردن انقالب اند را تشخيص دھد  که خواستار کاملئیميان دشمنان انقالب و آنھا

دادِن  ساختن و نشان جھت آشکار معنای تالش در درون جنبش نيست، بلکه ھمچنين به ھا در طلبان و خائن از فرصت

  .شان به مردم است آنھا و مقاصد حقيقی

 شدِن  تکه ھای مخالف او و به تکه کنند که موضعی نظير اين در نبرد عليه مرسی به تضعيف نيرو برخی تصور می

ھا يا  مانده به باز نوع نرمش و ماليمت نسبت رست است، زيرا ھراما عکس اين گزاره د. آنھا منجر خواھد شد

المسلمين قادر  ميان بخشی از جمعيت، اِخوان زيرا در. تر سازد و نه ضعيف تر می اپوزيسيون بورژوا مرسی را قوی

  .ھای رژيم سابق است مانده  اين نبرد ميان اِخوان و بازئیاست تصويری از اين نبرد ارائه دھد که گو

ھا شرط پيروزی بر مرسی و اِخوان  ھای رژيم سابق و خائن مانده با باز ارتباط  و استقالْل در رو دقت، شفافيت اين زا

ھای رژيم سابق و اپوزيسيوِن بورژوا مربوط  مانده طلبی و اتحاد ميان باز که به فرصت ئیجا اين موارد، تا. است
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 اِخوان برای ئیسانی که مرتکب اين جنايات شده اند و تقويت توانارفتن اعتباِر ک دست شود، منجر به چيزی جز از می

  .شود ماندن در قدرت نمی

اوليۀ دومين انقالب مصر  گرفتن تدريجِی مراحل تواند موجب شکل  میجون ٣٠ھای  کمپين تمّرد و تظاھرات و اشغال

  .ھای انقالبی گذشته درس بگيريم اما اين وظيفۀ ماست که از موج. شود

ھای انقالبی را در قالبی مستقل از رژيم  ھا و جنبش ی داريم که ھمۀ نيرومشی سياسی مستقل  ا نياز به خط ماوالً،

رژيم [عنوان يک بديل سياسِی روشن برای اين ائتالِف حقير  ھم آوريم، به ھای جبھۀ نجات ملی گرد سابق و ليبرال

  .]ھا سابق و ليبرال

بايد در قلب اين جبھۀ سياسی جديد باشند، زيرا آنھا منافع مستقيمی نه فقط ھای عمومی  گری و جنبش ، جنبش کاردوم

اين بدين معناست که جبھۀ انقالبِی بديل بايد از . کردن انقالب تا پايانش دارند اندازی مرسی، بلکه در کامل در بر

مبنای  نقالبی بديل بايد خودش را برجبھۀ ا. تر رود المسلمين و جبھۀ نجات ملی فرا سکوالِر ميان اِخوان  ـ رقابِت مذھبی

  .شان نشان دھد دستان و منافع گران و تھی اتحادش با کار

مقدم  اند بايد در خط مان را کشته المسلمين شھيدان ميان رژيم سابق، ارتش و اِخوان ، مجازات کسانی که درسوم

انقالب کامل کنيم، آنھا به خود  دی قاتالن ضدتوانيم انقالب را در سايۀ آزا زيرا نمی. مان باشد ھا و مطالبات اولويت

  .شان به خون شھيدان ما آلوده است ھای که ھمچنان دست حالی اند در بالند و مفتخر می

ای را منتشر کنيم که روشن تعريف شده باشد و بديلی را در سطح اقتصاد،  که ضروی است برنامه نکتۀ چھارم اين

ن دست پيدا نکنند، کننده و روش را اگر مردم به يک بديل انقالبِی متقاعدزي. جامعه، سياست و فرھنگ ارائه کند

ھای رژيم سابق و  مانده سوی باز ديگر از طرف ھا و از سوی اِخوان و سلفی طرف از يک لۀ برنامه ازأکه مس حالی در

  .مان را کامل کنيم رالعبو انقالب را شکست دھيم و مسير انقالبِی صعب توانيم ضد ھا مطرح شده است، نمی ليبرال

  

طور مداوم در صحنۀ سياسی مصر   است که طی دو سال اخير فعاالنه و بهئیھا جمله سوسياليست سامح نجيب از* 

 نوشته شده، يعنی سه روز پيش از آن تظاھرات عظيم ن جو٢٧او در مقالۀ حاضر، که در . مشارکت کرده است

. کند اندازی از خود وضعيت ترسيم می ترتيب چشم در نبرد فعلی و بدينگير  ھای در اندازی کلی از نيرو ميليونی، چشم

انقالبی را از يکديگر تفکيک کند، آن ھم در متن  ھای انقالبی و ضد کند تا نيرو ديگر، نويسنده تالش می بيان به

ظاھر   شده و بهالمسلمين ــ با يکديگر متحد  کناری مرسی و اِخوان شرايطی که آنھا بواسطۀ يک ھدف مشترک ــ بر

  .در يک جبھه قرار گرفته بودند

  .س.م

  

  .اصل به زبان عربی نوشته شده است ــ م مقاله در . 

گذارند  میremnants  است که معادل آن را در انگليسی ھا يا پسماند ھا، باقيمانده مانده معنای باز الفلول به عربی به . .

 گذشته است که پيش از انقالب ازجمله حاميان مبارک بودند و پس از مانده از رژيم  باقیو منظور از آن ھمان افراد

ه ب foloul متون انگليسی مستقيماً به شکل عربی آن يعنی بعضاً اين کلمه در. کنند انقالب را بازی می آن نيز نقش ضد

  .ــ م. شود کار برده می

ربايان برای آزادی نظاميانی که  خواست آدم  و درجزيرۀ سينا در ماه می  سرباز از شبه٧شدن   دارد به دزديده اشاره .

  .ــ م. دو سال پيش دستگير شده بودند


