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  ظاھر پراکنده در مورد انقالب مصره يادداشت ھای ب

 قسمت دوم
او و حاميان ۀ  قانون اساسی خود نوشت و"مرسی"اين سوی مصر عليه ه مبر سال گذشته بآنچه باعث شد اعتراضات نو

ی بود که ی آن، يعنی نيروی مردميئتوده ۀ اسالمی اش به نيروی محرکه ای برای تداوم انقالب مصر مبدل گردد، پشتوان

دست نيروھای ارتجاعی را نمی ه ن بآ و قلع و قمع خونين "مرسی"ت حمله ور شدن به آن توسط دولت أوسعت آن جر

راه خود ه قدرت رسيدن دولت اسالمی انقالب نتوانست به  ايران رخ نداد و در نتيجه با ب۵٧انقالب چيزی که در . داد

آيا انقالب مصر که خالف انتظار ھمه توانست در اين مسير پيشتر برود، قادر به سرانجام رساندن اين وظيفه . ادامه دھد

عليه نيروھای سرکوبگر نبردھای جانانه ای را از سر  روز است در خيابانھا ٧مردمی که اکنون ۀ خواھد بود؟ آيا تود

کس نمی   دوم آن خواھند بود؟ ھيچۀ و وارد کردن انقالب مصر به مرحل"مرسی"می گذرانند، قادر به سرنگونی رژيم 

 اين بوده است که ھنوز "حسنی مبارک"با اينحال، تا ھمين جا بزرگترين دستاورد مردم مصر پس از برکناری . داند

مردم بوده است، ۀ در نتيجه، تداوم انقالب مصر تاکنون، مرھون دخالت تود. ب تسليم ضد انقالب نشده استانقال

اين قانون انقالب است که ھر . ھمانطور که پيشروی بيشتر آن نيز به دخالت گری ھر چه بيشتر مردم وابسته خواھد بود

  . يد، و اقشار بيشتری را به ميدان مبارزه می کشاندنما چه راديکال تر می شود، بيشتر به اعماق جامعه نفوذ می

***  

، سلفی ھا و ارتش بر سر تشکيل "مرسی" نجات ملی با ۀاينکه آيا سازش و توافق ليبرال ھای خائن و سازشکار جبھ

ک ولی بيش.  ھنوز معلوم نيست،حکومت آشتی ملی قادر خواھد بود کمر جنبش انقالبی مردم مصر را در ھم بشکند يا نه

 - واقعيت بپيوندده اين اتحاد اگر ب. آزمايشی سخت تر از گذشته قرار خواھد دادۀ اين امر، مردم انقالبی مصر را در بوت

 - که پيشروی سريع غليان انقالبی فرصتی به تحقق يافتن آن ندھد   مگر اين- ن وجود داردآکه داليل بسياری برای 

 کارگر و اقشار انقالبی مردم را به نمايش خواھد ۀ در برابر طبقی مصرئرين اتحاد دار و دسته ھای بورژواوسيعت

اتحادی که در آن ھارترين نيروھای سرمايه، از ارتش مصر، سلفی ھا و اخوان المسلمين گرفته تا جريانات . گذارد

 خود را برای قلع و قمع نھائی ۀ نجات ملی، ھمگی شمشيرھای از نيام بيرون کشيدۀليبرال و ناسيوناليست درون جبھ

 نجات ملی به ۀدنبال دعوت جبھه  رھبر حزب سلفی النور ب"يونس محنون". بخش انقالبی مصر آماده نگاه داشته اند

وی عناصری از رژيم گذشته که متھم به ارتکاب ر، حتی در را بر"مرسی"تشکيل دولت آشتی ملی به ھمراه خود و 
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 اتحاد و يکی ۀوسعت داير. واقعيت ھم ھمواره ھمين بوده است. تن به اين اتحاد باز گذاردجرمی نشده اند نيز برای پيوس

ی ھميشه خبر از فوريت و وسعت بالی انقالب و خطر از دست دادن کامل ئشدن فراکسيون ھای رنگارنگ بورژوا

در ه  با ترس و لرز بوقتی که کل بورژوازی با اسم رمز محکوم کردن خشونت. کنترل برای آنھا را می داده است

.  نيروھای ضد انقالب را برای قصابی انقالب فرا می خواندۀکوبيدن انقالب را جار می زند در واقع، با اينکار خود ھم

  . در می کوبنده طور جدی و بی صبرانه برای در ھم شکستن دولت سرمايه به در مصر، اينروزھا، انقالب ب

***  

که برای بخش ناپيگير  نشان اين. انی، بيش از ھر چيز نشان پيشروی انقالب استدر ھر انقالب، شکاف در جنبش ھمگ

مردم به ھراس افتاده است، توقف انقالب به امری ضروری تر از خود انقالب تبديل شده ۀ آن که از به ميدان آمدن تود

شکار جنبش به وسعت که جدائی بخش ساز اين. اين چيزيست که در حال حاضر در مصر در حال رخ دادن است. است

. دنبال خود منجر به شکست آن خواھد شد، بستگی به چند چيز دارده آن دامن خواھد زد، و يا با کشيدن بخشی از مردم ب

 به چه ميزان به منافع -٢(تا چه حد در انقالب حضور دارد، و )  کارگرۀطبق( راديکال ترين بخش جامعه -  ١(که  اين

 تا چه درجه می تواند به داليل سازمانی و رھبری جای خالی ليبرال ھا را پر - ٣( ومستقل طبقاتی خود آگاه است،

در يک کالم تا چه حد به منافع خويش خود آگاھی دارد، و اين خود آگاھی تا . نموده، خود را به رھبر جنبش تبديل نمايد

شروی انقالب، در عين حال که ھر قدم پي.  آن انعکاس بيرونی يافته استۀچه حد در حزب و سازمان رھبری کنند

ھمان اندازه نيز اين امر را ه  کارگر برای ايفای نقش تاريخی اش بيشتر آماده می کند، بۀشرايط را جھت ورود طبق

  . برای پيشروی بيشتر انقالب ضروری تر می سازد

 


