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 Political سياسی

  
  ھيوادوال کابلی

   ٢٠١١ فبروری ١٢

  

  آيا مصری ھا واقعاً آزاد شدند؟
  

با وجوی . دھمانطوری که پيش بينی می شد ، خيزش دليرانۀ خلق تونس خيزش ھای ديگری را درمنطقه نويد می دا

که الجزايرھمزمان با تونس تکان خورده بود و بعداً مردمان اردن و يمن ھم بی تفاوت نماندند ولی تحرکات ھمۀ 

حتا مردم صربيا با الھام ازشاخ افريقا به ابرازنارضايتی ھای خود دررابطه با . شان تا حال محدود بوده است

مگرحادترين نقطه دردوسه ھفتۀ . بروھستند ، به جاده ھا ريختندبيکاری ، صعود قيم و غيره معضالتی که با آن رو

  .گذشته تا حال کشورمصربوده است

مردم مصرازبيشترازسه دھه به اينسونه تنھا دراختناق شديد به سرمی برند بلکه دراثرخيانت بزرگ و تاريخی 

ضالع متحدۀ امريکا و خود انورالسادات خائن به خلقھای عرب و آرمان فلسطين، ھمزمان ازطرف اسرائيل ، ا

بدين معنی که فردی که تا امروزبرکرسی رياست جمھوری تکيه زده بود ـ . دولت مصرگروگان گرفته شده اند

وچون حاکميت ملی . حسنی مبارک ـ قومندان قوای ھوائی زمان سادات و وارث وی درانقياد به اسرائيل بوده است

ن و آشکاررؤسای جمھوروشاھان مرتجع آن کشورھا کامالً کشورھای عرب منطقه ، دراثرخيانت ھای پنھا

وازآنجائيکه درسياست . درگرواسرائيل می باشد ، خلق ھای آن کشورھا يوغ بردگی چندين قدرت را حمل می کنند

ھای شرق ميانه به صدھا بار ثابت شده است که اسرائيل يعنی امريکا و امريکا يعنی اسرائيل ، خلق ھای دربند 

  .ظاھرامرقربانی حکومات مرتجع بومی ولی درواقع قربانی امپرياليزم و صھيونيزم اندمنطقه در

بدين صورت يکی بودن منافع امپرياليزم و صھيونيزم درمنطقه تبلورخودرا درشکل دولت حاکم برمصرمی يابد؛ 

، )يرنظرجيمی کارترز( ميان ميناخيم بيگين و انورالسادات ١٩٧٩دولتی که بعدازمعاھدۀ ننگين کمپ ديويد درسال 

علت اينکه توجه دنيا به اين حد برمصرمتمرکزبوده است . حافظ تمام عيارمنافع امپرياليزم و صھيونيزم است

درمدت نزديک به سه ھفته که . ولی توجه دنيا به معنی توجه بيغرضانه نيست. نيزازھمين نکته سرچشمه می گيرد

امريکا ، اسرائيل و ھمدستان منطقه ئی و بين المللی آنھا فقط وقت مردم مصربپا خاسته اند ، حسنی مبارک ، دولت 

  . کمائی می کردند تا عنصرخودفروختۀ ديگری را به عنوان خادم منافع خود برگزينند

 ُگل نه گفتن "تأکيد امريکا و متحدين اروپائی آن برانتقال گويا دموکراتيک قدرت و تسريع ريفورم ھا اگرازيکطرف 

بود ، درعين زمان برھمين تالش ھای پشت پرده برای گزينش جانشين وی استواربوده " بارکبه روی حسنی م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

حسنی مبارک که خود به خبرنگارامريکائی کريستيين امانپور ـ به دورازکمره ھای تلويزيون ـ اعتراف نموده . است

نتيجه . وگان گرفته شده بودبود که خواھان گريزاست ، درحقيقت ازطرف اسرائيل ، امريکا و متحدين غربی آن گر

ھمان شد که به دستورواشنگتن و تل اويو ، مبارک بعد ازچند دھه ، ُپست معاونيت رئيس جمھوررا ايجاد نمود 

اين شخص عمرسليمان نام دارد وعنصرمعلوم . ورئيس استخبارات مصررا به حيث نائب رئيس جمھورمعرفی نمود

  .شھرۀ خاص و عام است) وحتماً موساد. ( ِای.آی.  به سیالحالی است که ارتباط ديرين ووفاداری وی

امروزيازدھم فبروری ، دراثرمقاومت و پايمردی خلق مصر، سرانجام حسنی مبارک ھمراه با خانوادۀ خود قاھره 

فرار وی با ابرازشور و شعف صدھا . ترک نمود) درخودمصر(پايتخت مصر را به قصد شرم الشيخ 

که مرکزتجمع ھزاران معترض حماسه آفرين دراين چند " تحرير"ه خصوص درميدان ھزارنفرمصری درقاھره ـ ب

ولی ھمانند تونس ، اين پيروزی نخستين خلق مصر، آسان و بدون خونريزی . ھفته بوده است ـ روبروگرديد

صد شمارکشته شدگان تا حال به اساس گزارش مطبوعات اضافه ازسه صد تن و شمارزخمی ھا به چندين . ميسرنشد

رسانه ھای غربی بسياراندک شدت تصادمات را منعکس ساختند ولی بعضی سايت ھای انترنيتی عکس ھا . می رسد

اگرمنافع کشورھای غربی با حسنی مبارک و رژيم مرتجع . و فلم ھای خيلی تکاندھنده و دلخراش را پخش نمودند

نی مبارک و دولت سرکوبگروی بدون شک مصردرتطابق نمی بود ، دکتاتوربودن ، خونخواربودن ومفسد بودن حس

با بوق و ُسرنا درتمام رسانه ھای غربی تبليغ می شد ؛ ولی ھمگان شاھد بودند که تا امروزھيچکدام از کشورھای 

غربی چھرۀ واقعی حسنی مبارک را ـ آنگونه که مردم مصرازاوشناسائی دارند و غربی ھا سالھاست به آن ملتفت 

) اصالحات(نھا تا جائی که ممکن بود ، کوشش کردند تا وی رابه، به راه انداختن ريفورم آ. اند ـ برمال نساختند

وی ھم . باشد" مھربان"يعنی اينکه ازوی علناً پشتيبانی می نمودند وفقط می خواستند که با مردم مصر. تشويق نمايند

 پردۀ تلويزيون ، با ھمان نخوت ، با چندين بارظاھرشدن روی) واسرائيل(به عنوان غالم حلقه به گوش امريکا 

فرعونيی که درين ھمه سالھا ارخودنشان داده بود ، فقط وعده ھای ميان خالی ريفورم دستوری امريکا را به آنھا می 

مبارک با نشئۀ دھه ھا خيانت و مکيدن خون توده ھای مصری بی خبرازآن بود که خلق مصرديگربيدارشده اند . داد

نه فريب می خورند ، نه تخويف می شوند و نه " ی تان برگرديد و زندگی تان را ازسرگيريدبه خانه ھا"وبا شنيدن 

شھامت بی نظيرتوده ھای مصری درچند ھفتۀ . برمی گردند" آخرين فرعون"ھم از ارادۀ قاطع خود برای خلع 

  . اخيربه صورت زنده و ھرآن توسط تلويزيون ھای جھان ثبت تاريخ بشريت شد

رک خائن و جبون ، مليون ھا فرد مصری اعم ازمرد ، زن و کودک ، خانه وار وبا قبول بدترين خالف حسنی مبا

) درواقعيت به ضد ولينعمتان وی ھم(، به ضد دولت ضدمردمی حسنی مبارک " تحرير"حاالت ، درميدان 

ی پراميد به فکراندرمی ولی آنچه انسان را دراين فضای پرخطرول. سنگرگرفته آمادۀ ھرگونه قربانی و ايثاربوده اند

سازد اينست که درسنگرمردمی درمصر، کی ھا دوستان واقعی خلق مصروکی ھا مارھای آستين اند؟ حدود بيش 

ـ ازروزھا بدينسو گردآمده اند ، ازاقشار و " تحرير"ازيک مليون نفرکه درشھرقاھره ـ با تمرکزعمده درميدان 

ت ھای مختلف می باشند ولی آنچه تا ايندم آنھا را متحد و يکدست طبقات مختلف جامعۀ مصرو دارای اميال و خواس

اين شباھت ترکيب درخيزش خودبه خودی . نگھداشته بود ، ضديت با حسنی مبارک و رژيم مطلق العنان او بود

 ولی. مردم تونس ھم ديده می شد ولی درآنجا وزنۀ اسالم سياسی خيلی اندک ونقش نمايندۀ جالوطن آن ھم ناچيزبود

عبارات زشت و منزجرکننده . مصرازبيشترازيک قرن بدينسوالنۀ اسالم سياسی بوده است. درمصرچنين نيست

که مردم ستمديدۀ ما با تجربۀ حکومت جھادی ھا و جنگ ساالرانی ازنوع " اخوانيت"و " اخوانی"، " اخوان"
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ھمين کشورريشه " اخوان المسلمين"ش گلبدين، ربانی ـ مسعود و امثالھم قيمت گزافی به آن پرداخته اند ، ازجنب

  .پس خطربزرگی توده ھای به پاخاستۀ مصررا ازھمين حاال تھديد می کند. گرفته و آب می خوردند

تاجائی که مشاھده می شود ، بيشترين رقم مخالفان رژيم حسنی مبارک را درمذاکرات با دولت مصر، اعضاء و 

اخوان "اما نبايد فراموش کرد که درميان ھواداران و حتا اعضای. تشکيل می دھند" اخوان المسلمين"ھواداران 

وبا فريب دين به آن خوشبين شده " اخوان المسلمين"می توان افرادی را سراغ نمود که يا غافل ازسرشت " المسلمين

پديدۀ نحس ماشاھد اين . انداخته است" اخوان المسلمين"اند وياھم فشارطاقت فرسای مادی و فقرمزمن آنھارابه دامن 

درکشورخودما درزمان مقاومت دليرانھۀ مردم ما عليه امپرياليزم شوروی بوديم که چگونه اسالم سياسی اخوانی 

درچوکات تنظيم ھای اسالمی توانستند مردم مارا به کجراه برده و چه بسا که به صدھا و ھزارھا مجاھد پاکطينت و 

درسنگرتنظيم ھای " اخوانی" دفاع ازخاک و ناموس ، زيرنام وطنپرست ، صرفاً به خاطردست يافتن به سالح جھت

مگراخوانی ھای مصری نسبت به اخوانی ھای گلبدينی و جمعيتی و . بدنام وآلۀ دست بيگانگان جام شھادت نوشيدند

ھستند که درست ھمين نکته به وخامت اوضاع به ضد منافع " مردم دوست"غيره به مراتب بافرھنگ ، منسجم و 

  .می افزايدخلق مصر

مصر يگانه قوت سياسی حاضردرمصراست که می تواند به زودترين ُفرصت ممکن به بسيچ " اخوان المسلمين"

آنھا با وجود ممنوع و غيرقانونی بودن حزب شان ، درچوکات . نيروھای خود پرداخته و درپھلوی مردم قرارگيرند

مردم "ثات طبيعی و ديگرمصائب به کمک مردم شتافته و سراب مؤسسات عام المنفعه درلحظات حساس حاد

به " اخوان المسلمين"ممکن سؤال به ميان آيد که چرا با اعمال نيک و خيريۀ. بخشيده اند" واقعی"را نمای " دوستی

ست که پاسخ اين. ديدۀ شک و ترديد نگريسته می شود درحاليکه بايست آنھا را تقديرکرد و ازمجريان آن امتنان نمود

کارھای نيکو بدون شک قابل تقديراند و به ذات خود ازپاکيزگی برخورداراند ولی اينکه محرک ائديولوژيک و 

سياسی آنگونه خيرخواھی ھا چه است ، جای برای شک و ترديد باقی می گذارد که اين حق مسلم يک مصری وياھم 

  .يک فردی ازجامعۀ بشری است تا سؤال را مطرح نمايد

مصرتا چند روزقبل ممنوع بود و امروزعمده ترين بخش مذاکرات با دولتمداران مصری " ان المسلميناخو"حزب 

. شان است" پايۀ مردمی"شايد برداشت شود که اين نقش آنھا به سبب . را درطرح دولت انتقالی آينده تشکيل می دھد

دم و تبانی با دولت مرکزی اخوانی ھای مصرازاواخردھۀ بيست قرن گذشته تا حال دريک تناوب تصا! نه

سرکوب شان به مجرد (و گاھی ھم خود قربانی دولت اند ) قتل انورالسادات(گاھی دولت قربانی آنھاست . قراردارند

  .ولی اين باربازھم نوبت تبانی فرارسيده است). ١٩٨١به قدرت رسيدن حسنی مبارک متعاقب قتل سادات درسال 

" اخوان المسلمين" درآغازخيزش پرشکوه و قھرمانانۀ مردم مصر، منسوبين ھمگان شاھد بودند که چند ھفته پيش

ازدوروبا نوعی ناباوری به جنبش اعتراضی نگاه می کردند ولی ھرقدراعتراضات وپايمردی وايثاردربرابررژيم 

س پ. فاشيستی حسنی مبارک اوج گرفت ، به ھمان اندازه حضوراخوانی ھا و واکنش شان به ضد دولت متبارزشد

درجوشش اعتراضی فعلی شدند نه " اخوان المسلمين"اين توده ھای مصری دُرکل بودند که انگيزه ای برای تحرک 

با دولت " اخوان المسلمين"اصراربراين نکته ازآنجا دارای اھميت خاص است که ممکن با تشديد تبانی . عکس آن

ثمرۀ تمام جانفشانی ھای خلق مصررا به پای آيندۀ وارث حسنی مبارک ، آن دولت و ھم ولينعمتان غربی آن ، 

دانسته و دستاوردھای " اخوان المسلمين"اخوانی ھا ريخته و راديکاليزم به حق توده ئی را دراوضاع انقالبی ُملھم از

به عبارۀ ديگروانمود خواھند . مصادره نمايند" اخوان المسلمين"به نفع ) چه درتبليغ مثبت وچه درتبليغ منفی(آن را 

تا توده ھای مصرواذھان عامۀ جھانی را ازتأمل برانقالب واقعی سرنوشت …» انقالب يعنی ھمين« : د کهکر
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درھمين چندروزاثرات خودرا " اخوان المسلمين"سرشت ارتجاعی . سازپرولتری وضدارتجاعی منحرف سازند

اخوان "ھرگاه نمايندگان. دنمايان ساخت و آن عقب نشينی درقاطعيت موضع شان دررابطه با مذاکرات با دولت بو

برای رسيدن به بخش ھائی ازقدرت دولتی به کرنش دربرابربقايای رژيم حسنی مبارک دوام دھند ، " المسلمين

بسيارممکن است که دردرازمدت برای تحکيم مواضع دولتی درمسيرائديولوژيک پرداخته ودرزمان مساعد ، مردم 

که عکس اين مسأله يا می تواند … ريعت اسالمی مبتال بسازندرسيدۀ مصررا به مصيبت حکومت ش» آزادی«به 

و اھداف نھائی آن باشد که درآنصورت ھم ناممکن " اخوان المسلمين"ازناممکنات تلقی شده وياھم نفی سرشت 

  …است

گرچه افراد دلير و با . خالصه نمی شود" اخوان المسلمين"به " تحرير"مارھای آستين مبارزان سربه کف ميدان 

درقاھره وديگرشھرھای مصرسينه را دربرابرپوليس مخفِی خزيده درصفوف مردم و " تحرير"ھامتی درميدان ش

ً درقبای مدافعان حسنی مبارک ، سپرنمودند ولی بابرآورده شدن خواست عمده که برکناری رئيس جمھوربود  بعضا

اد و گروھھائی نظربه منشأ اجتماعی و وبا به ميان آمدن يک دولت به ظاھردموکراتيک ، ھيچ تضمينی نيست که افر

ً که دست ھای پشت . طبقاتی شان تطميع شده وازسنگرمقاومت مردم کنارروند درازھم پاشيدن مقاومت فعلی مسلما

تحسين و تمجيد . پردۀ اسرائيل ، رژيم ھای مرتجع کشورھای عرب منطقه و ولينعمتان غربی شان فعال خواھند بود

و ابرازاحساسات مزورانۀ رؤسای دول غربی متعاقب !! توسط عمرسليمان" تحرير"ازدالوری معترضان ميدان 

انقالب تان "فرارحسنی مبارک درست درھمين راستا حرکت می کند تا خوشباوران را متقاعد به آن بسازند که گويا 

يزم و ودرحاليکه حسنی مبارک درخود مصراست ومعاون وی که گماشتۀ مستقيم امپريال" …به پيروزی رسيد

، حسنی ورت گرفتصھيونيزم است ، بايد مردم به خانه ھای خود برگشته و به اين دل خوش کنند که گويا انقالب ص

 که درمذاکرات با دولت فقط آنھائی اشتراک ستواين درحالي! مبارک سرنگون شد و مردم قدرت را به دست گرفتند

  .ـ  پيشه نموده اند" تحرير"ردم ـ منعکس درميدان نموده اند که سازش و تبانی را درتقابل با موضع قاطع م

و غربی ھا برای انتقال قدرت به عناصرمعتمد ديگردست به مانورزدند ، ) اسرئيل(ھمان طوری که امريکا ! آری

امريکا که تا .  مصرھم بی عالقه نبوده ازھمين حاال به سربازگيری آغازنموده اندۀبدون شک درترکيب دولت آيند

 ۀ دپلوماتيک آرزو می کرد ، امروزازاحترام به ارادۀوزپيش ، به قدرت ماندن حسنی مبارک را درلفافھمين چند ر

فرانسه که صدراعظم آن درتابستان گذشته مھمان شخصی ! زھی وقاحت و ديده درآئی… مردم مصرسخن می گويد

سان ه ب(گذشتاند ) رمصربخوانيد خون مردم فقي( بيت المال مصرۀحسنی مبارک بود و تعطيالت خودرا ازکيس

و … ، امروزبه عين شکل دم ازھمدردی با توده ھای مصرمی زنند)  بن علی درتونسۀ فرانسه برسفرۀوزيرخارج

، ه مقابل صھيونست ھا احساس می کندک"  َدينی"لمان ـ خانم ميِرکل ـ به دليل اولی زعيم . انگيس ھا به ھمين شکل

، اين امپرياليزم درصيانت ازمنافع آنھاشاره به تعھد آن مزدورصھيونيزم و درواکنش به برکناری حسنی مبارک وبا ا

ً يارآورشد که حکومت آيند توخود حديث مفصل …   مصربايد حفظ امنيت اسرائيل را تضمين نمايدۀنکته راصريحا

اران غربی  فلسطين اززبان سردمدۀدرحاليکه يک کلمه راجع به سرنوشت مردم دربند و ستمديد! بخوان ازاين مجمل

؛  عرب و اسرائيل می باشد"مذاکرات صلح"آنچه را ھم برای تذويريادآورمی شوند ، مختص به . به گوش نمی رسد

 رسمی مردم فلسطين ـ محمود عباس ـ مدافع آن بوده و وی بود که تا ھمين امروز مخلصانه و ۀمذاکراتی که نمايند

  …قاطعانه از حسنی مبارک دفاع می نمود

درمقاومت بی نظيروتاريخی مردم مصر، يا دراقليت مطلق قراردارد وياھم کامالً غايب است ، نيروئی نيروئی که 

ھمان گونه .  عمل نمايددشای مردم بايب است که به عنوان خادم و رھکواقعاً انقالبی چپ توده ئی متکی برعلم انقال
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به تحليل !) رياست صدراعظم سابق بن علیبه ( دولت جديد ۀکه خيزش توده ئی خلق تونس بعدازاندک مدتی درقبض

ملوث رژيم قبلی درتبانی با انقياد " ۀخميرماي"رفت و امروزدوباره قربانی فاشيزم دولتی می شوند ، درمصرھم 

ازجانب ديگر ، اگرارتش تا امروزبرمردم آتش .  روشنی را به مردم مصرنويد نمی دھدۀطلبان مذاکره گر، آيند

اين .  است که ارتش مصريکدست درپھلوی مردم ايستاده و ازآنھا تاپای جان حمايه خواھد کردننموده نه به اين معنی

 امريکا است که چنان نقشی را به ارتش مصرسپرده است تا امپرياليزم حاکميت به اوضاع را به دست ۀاضالع متحد

 ھم موجه است که اردوی اين ادعا به دليلی. داشته وآن را به نفع خود و گماشتگان خود متعادل نگه دارد

 ديگراين امريکا است که ت امريکا تمويل و اکمال می شود ؛ يا به عبارۀمصرازسالھا بدينسو ازطرف اضالع متحد

 ارتش درپست ھای مھم دولتی متعاقب ۀانتصاب چندين تن ازافراد بلند رتب. تارھای اردوی مصررادردست دارد

  .دال برھمين موضوع است) يکابه دستورامر(خيزش مردم مصردرروزھای اخير

به عنوان ختم کالم می توان اضافه کرد که شرايط انقالبی نمی تواند پيروزی عام وتام انقالب تلقی شود ، با آنکه 

پس ادعای اينکه مردم مصربه آزادی رسيده اند ، فقط درکوتاه . دشمنان مردم تالش ورزند که آن را انقالب جا زنند

 آن ۀدرست است نه به مفھوم واقعی و ھمه جانب)  يک دکتاتورۀرھائی ازپنج(نسبی آن مدت و درشکل محدود و 

، با ) ودرمنطقه( امپرياليزم و صھيونيزم درمصرۀاين سرنگونی قھری و ريشه ئی نظام دست نشاند.  دردرازمدت

قالب را طرح ھای روشن تحکيم مواضع مردم برای حراست ازدستاوردھای قيام مردم است که می تواند ان

  . محروم ، به پيروزی واقعی برساندۀ درمسيردرست آن سوق داده به نفع تود
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