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نامهی سوسیالیستهای انقلبی مصر به حامیان خود

امامی مهردادبرگردان: 

کشتارهای وحشتناک و سرکوب خشونتبار، تشدید بیش از حد حمل ت به مسظظیحیان و کلیسظظاهای مصظظر و تثظظبیت حکظظومت نظظظامی
.اینها تحول ت سیاسی خطیری است که در طول چند هفتهی گذشته تجربه کردهایم. سرکوبگرانه به سرعت ادامه مییابد

این تحول ت چالشهای عظیمی برای انقلب ایجاد کردهاند، اما همچنین شامل موقعیتهایی برای شکلدهی بظظه موجهظظای آتظظی انقلب
میشوند که سوسیالیستهای انقلبی میتوانند آن را به طور موثری در جهت ایجاد جنبش به کار گیرند به شظظرط آنکظظه تاکتیکهظظایی

.ارائه کنیم که بتوانند با شرایط متغیر سروکار داشته باشند

به منظور ایجاد و گسترش تاکتیکهای سیاسیمان، دفتر سیاسی جنبش سوسیالیستهای انقلبی این سند را به رفقا عرضظظه میکنظظد تظظا
نسبت به جنبش موضع بگیرند، موضعی که بتوانیم پیرامون آن از خلل فرآیند عمیق، جمعی و رفیقظظانهی گفتوگظظو متحظظد شظظویم، بظظه

.طوری که قادر باشیم بر مبنای این موضع، تاکتیکهای مشخصی برای دورهی پیش رو وضع نماییم

انقل ب یا کودتای نظامی؟

رُمرسی را سرنگون سازند و ژنرال السیسی اعلمیهی عزل وی از ریاستجمهوری پس از آنکه میلیونها نفر به خیابانها ریختند تا محمد 
آیا این وقظظایع انقلب تودههظظا بظظوده یظظا کودتظظای. را صادر کرد، مباحث گستردهای پیرامون چگونگی توصیف این وقایع در گرفته است

در اهمیت آن به منظور» انقلب یا کودتا؟«نظامی با هدف عزل رئیسجمهور در جهت برقراری یک دیکتاتوری نظامی؟ پاسخ به سوال 
.گسترش تاکتیکها به مد ت چند ماه، و شاید چند سال پیش روی انقلب مصر قرار دارد

هر آنکه مداخلهی جنبش عظیم تودهها را که موج نوینی از انقلب مصر را به وجود آورد، کتمان کند، از مواجهه با تناقضا ت درونی آن
.و بنابراین از چالشهای جدید پیش روی انقلب مصر و موقعیتهایی که آینده در خود دارد، میگریزد

یا دستکم تودهها را فقط ابژهی بازی ضدانقلب- همانطور که انتظار میرفت، انقلبیونی که ارزش مداخلهی تودهها را کتمان میکنند
امروز از ناامیدی عمیقی در نتیجهی آنچه آنان عقبنشینی یا پایان انقلب مصر مینامند، و انکارشان در مورد موقعیتهظظای- میدانند

.در دسترس، رنج میبرند

رُمرسی و از بین رفتن مشروعیت صظظندوق رأی همظظراه آن، تنهظظا نیسظظتند .این انقلبیون در کتمان مداخلهی مستقیم تودهها در براندازی 
.تقریب ًا تمامی نیروهایی که امروز در وضعیت سیاسی مداخله دارند، از جمله نیروهای بینالمللی، نقش تودهها را نادیده میگیرند

استثنا در اینجا نهاد نظامی است که پیش از این آتش جنبش تودهها دامن آن را گرفت و از این رو نتوانسظظت نقظظش تودههظظا را نادیظظده
در عوض، دورنماها و گسترش جنبش تودهها عامل اصلی تعیینکنندهی سیاستها و مداخل ت ارتش. بگیرد یا از آنها چشمپوشی کند

.است

انقلب است که خود را بهمثظظابهی-این نهاد نوک پیکان ضد. نهاد نظامی نمایانگر هستهی اصلی طبقه حاکم یعنی رژیم و حکومت است
fait (عمل انجامشده  accompli (به جنبش تودهها تحمیل میکند، آن هم در حالی که بذر وحشت را در مورد امکان گسترش جنبش
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تودهها میپراکند و به هر وسیلهای میکوشد تا یا آن را درون چهارچوب مشخصی قرار دهد که منافع طبقاتیاش را تهدید نکند یا ایظظن
.این کار را از طریق سرکوب مستقیم، همانطور که در گذشته روی میداد، پیش برد

ارتش مطمئن ًا قصد دارد مطالبهی جنبش تودهها را مبنی بر سرنگونی مبارک، درون مرزها یا گامهایی قرار دهد که خظظودش تعییظظن یظظا
ارتش میخواهد جنبش را مهار کند تا جنبش نتواند از چهارچوب سرنگونی مبظظارک در جهظظت تبظظدیل شظظدن بظظه. محاسبه کرده است

هدف اصلی نظامیان این بود که میلیونها نفری را کظظه خیابانهظظا را پظظر کردنظظد و تحظظت. چالشی عمیقتر با رژیم در کلیت آن بگریزد
کنترل داشتند در کمترین زمان ممکن به خانههایشان بازگردانند و جنبش را در مرز سرنگونی رأس رژیم و خل ص شدن از دست وی

رُمرسی در بینتیجه گذاشتن انقلب در برابر اغتشاشظظی کظظه گریبظظان. متوقف سازند این هدف با تمایل ت شدید نظامیان پس از شکست 
.طبقه حاکم را در مواجهه با انقلب در سرتاسر دورهی ریاستجمهوری یکسالهی وی گرفت، جور در میآمد

رُمرسی به لطف آمریکا، نهاد نظامی و بخش عظیمی از نخبگان اقتصادی، وی نتوانست اهظظداف طبقظظه پس از قدر تگیری سال گذشتهی 
رُمرسی در ابتدا گزینهی بهتری برای اکثریت طبقه حاکم بظظود، زیظظرا پظظروژهی. حاکم را در بینتیجه گذاشتن انقلب مصر برآورده سازد

.نولیبرالی را اتخاذ کرد و خود را در صف منافع اقتصادی قرار داد

رُمرسی علوه بر اینکه نخستین رئیسجمهور برگزیدهی پس از انقلب بود، تردیدی در همدستی با آمریکا نداشت و مراقب بود تا دولت
مهمتر از آن، وی پایگاهی در بزرگترین سازمان تودهای در مصر داشت، سازمانی کظظه بظظه پشظظتوانهی هظظزاران. صهیونیستی را نرنجاند

این نیروها میتوانند خشم مردم را جذب کنند و تودهها را در مورد پروژهی نولیبرالی و برنامههای. عضور، سمپا ت و هوادار کار میکند
ظالمانهی ریاضت اقتصادی ملزم آن متقاعد سازند و خطر شورش تودههظظا را در تلش طبقظظه حظظاکم بظظرای سظظروکله زدن بظظا بحظظران

.به هزینهی تودهها دور نگه دارند- یا دستکم تعدیل تأثیرا ت- اقتصادی

رُمرسی در تحقق مطالبا ت انقلب  )یا به بیان دقیقتر، چالش آشکار وی بظظا ایظظن اهظظداف و مطالبظظا ت(در برابر، بحران اقتصادی و ناکامی 
منجر به افول محبوبیت او و سازمانش شد تا جایی که طبقه حاکم و نهادهای آن دیگر نتوانستند به اخوان در مواجهه با تودهها اعتمظظاد

.کنند

رُمرسی برانگیخته شده، برای قدر تمندترین و منسظظجمترین نهظظاد هنگامی که مشخص شد خشم مردم به اندازهی کافی برای سرنگونی 
لزم. طبقه حاکم یعنی نظامیان ضرور ت یافت که سریع ًا در جهت مسلط شدن بر خشم تودهها و تحقق مطالبهی آنها وارد عمل شظظوند

بود که از حمایت رأس رژیم دست کشید و طبقه حاکم حول رهبران جدیدی که به عنوان قهرمانان جلظظوه میکننظظد بظظازآرایی و متحظظد
.با مردم یکی میشوند» یک دسته«شود، رهبرانی که مطالبا ت مردم را محقق میسازند و در 

رُمرسظظی. در واقع دو آتش دامنگیر ارتش شد نخست آتش جنبش تودهها و امکان اینکه بتواند از موانع آن در واقعهی ادامظظه بظظه کظظار 
دوم آتش اخوان و اسلمگرایان در خیابانها و با ایجاد جبهههای پیچیده در سینا تا حد بیشتر و در بعضی از نظظواحی شظظمالی. عبور کند

رُمرسی گظظذار«این جدای از تفاو تهظظایی اسظظت کظظه بظظا مظظدیریت آمریکظظا و تهدیظظد آنچظظه کظظه . مصر تا حد کمتر، در واقعهی سرنگونی 
.مینامند، گسترش پیدا میکند» دموکراتیک

رُمرسی را سرنگون کنظظد در حظظالی کظظه. بهرغم پیامدها، ارتش انتخاب کرد که از آتش جنبش تودهها اجتناب ورزد ارتش تصمیم گرفت 
ها را جذب خود میکرد و مانع گسترش جنبش آنان میشد، همچنین تصمیم گرفت با آتش خشم اخوان مواجه شود کظظه کمظظتر ازتوده

با توجه به مدیریت آمریکا و اتحادیهی اروپا تا حد کمتر، آنها مناسبا ت راهبردی بلندمدتی با نهاد نظامی. ها تهدیدآمیز بودخشم توده
رُمرسی را کام ًل جذب کنند از این رو، نظامیان در باب امکان گسترش جنبظظش. مصر دارند که میتوانند هر نوع تنش ناشی از سرنگونی 

رُمرسظظی را سظظرنگون. تودهها و خارج شدن مهار آن از دستشان بیم و وحشت داشتند گزینهی دیگر سرشار از خطر بود، زیرا اگر ارتش، 
اطمینظظانی کظظه ناشظظی از- کرد و جنبش به مسیر رادیکالتر و عمیقتری قدم میگذاشت، اطمینان بخشهای عظیم تودهها به ارتشنمی
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رُمرسی برخورد کند این اطمینان هاملی بود که توانست جنبش را از مسیر. متزلزل میشد- فقدان بدیل دیگری بود که بتواند قاطعانه با 
.خود به در کند

نظامیان در جهت تکمیل تحت کنترل گرفتن جنبش تودهها، رئیسجمهوری موقت و دولظظتی جدیظظد بظظه عنظظوان وجههای مظظدنی تعییظظن
هدف اولیهی این کار محافظت از تمامی قدر تها و امتیازا ت و نقش مداخلهجویانهی نظامیان در سرکوب خشظظونتبار هنگظظامی. کردند

البته این بظظه معنظظای عقبنشظظینی. انقلب هم در سطح سیاسی و هم اقتصادی بود-دومین هدف تکیمل پروژهی ضد. که اقتضا کند، بود
بهرغم عقبنشینی نظامیان به پشت ردای مظظدنی دولظظت جدیظظد، آنهظظا همچنظظان. نظامیان از قدر ت نبود، بلکه عکس آن معنی میداد

ی یک سال و نیم شورای نظامی تحت رهبری ارتشبد طنطظظاوی و ژنظظرالهمهچیز را کنترل میکنند، درست همانطور که در طول دوره
.سامی عنان چنین بود

جظظولی سظظوار بظظر 3ژوئن و روزهای پس از آن بودهایم و دیدهایم که نظامیان پس از  30بنابراین ما شاهد موج عظیم اعتراضا ت در 
جنبش تودهها میتواند بیشتر و در ابعظظاد رادیکظظالتری گسظظترش یابظظد،. پشت انقلب شدهاند تا راه گسترش جنبش تودهها را سد کنند

مخصوص ًا با آغاز اعتصابهای جزیی در سازمان حملونقل عمومی، خطوط راهآهن، المحله و در بین کارمندان دولظظتی در دفظظاتر هیئظظت
.دولت و بسیاری دیگر

ما همچنین پس از اخراج اخوان از دولت، شاهد بازگشت طبقه حاکم با نمادهای نظامی و رهبران سیاسیاش با تمام قظظوا بظظودهایم بظظدین
رُمرسی نتوانست انجام دهد به دست آید-منظور که نظامیان بر طبقه حاکم و نیروهای ضد یعنظظی بظظه. انقلب حکمرانی کنند تا آنچه که 

بالجبار باید با. منظور سقط انقلب و جنبش تودها ِی شدید ًا خاطرجمع که با این حال سرشار از تناقضا ت در آگاهی و سازمانیابی است
.تناقضا ت جنبش سروکله بزنیم و از امکانهای درونی آن استفاده کنیم تا زمینه برای موجهای عظیمتر آتی انقلب مصر فراهم شود

فوریه، 11در . نیست و در واقع در بسیاری وجوه به طور کامل برعکس آن است 2013جولی  3فوریه دقیق ًا مشابه  11از این منظر، 
آن موقظظع. طبقه حاکم مجبور شد که از ش ّر رأس حکومت خل ص شود و در را به روی اغتشاش بیشتر در میان صفوف خود بظظاز کنظظد

3در . پس از سرنگونی وزار ت داخلی و خصومت شدید با همپالکیهای مبارک، حکومت در شرایط ضعیفتری بظظه نسظظبت امظظروز بظظود
، به هر حال طبقه حاکم از ش ّر رأس رژیم به منظور متحد کردن صفوف خظظود خل ص شظظد، برنامههظظای خظظود را بظظه هظظم2013جولی 

البته این بظظدین معنظظا نیسظظت کظظه بحظظران. ای انقلبی ترمیم کردهریخت و شکافها را در جهت آمادهسازی برای حمله به تمام جنبش
.سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم پایان یافته است

رُمرسی کوشظظیدند اعتراضظظا ت خظظود را مبنظظی بظظر تظظظاهرا ت نشسظظته و اخوانالمسلمین و متحدان اسلمگرایشان در مواجهه با سرنگونی 
که به واسطهی تودهها همراه با پروژهی ناموفق خصومتشان با اهظظداف انقلب از» مشروعیتی«تظاهرا ت خیابانی به منظور بازگرداندن 

در ایظظن فرآینظظد اخوانیهظظا جنایتهظظای شظظنیعی مرتکظظب شظظدهاند کظظه در بسظظیاری از نظظواحی و اسظظتانها. بین رفته بود، افزایش دهند
فراموشناشدنی است، همچنین از طریق خظظالی کظظردن خشمشظظان بظظر سظظر مسظظیحیان و کلیسظظاهای آنهظظا بظظه گفتظظاری فرقهگرایظظانه و

ما به عنوان سوسیالیستهای انقلبی باید شدید ًا علیه این پرخاشگری و هظظر نظظوع حملظظه بظظه. تحریککننده علیه مسیحیان شکل دادند
.این موضعگیری جزو اصول ماست: مسیحیان مصر بایستیم

بظظه مظظوازا ت حمل ت و. ما کام ًل آگاهیم که این وضعیت برای اخوان مبارزه بر سر حیا ت است و آنها به سادگی تسلیم نخواهنظظد شظظد
جنایا ت اخوان آنها خودشان با سرکوب خشونتبار به دست نظامیان و وزار ت داخلی مواجه شدند که با کشظظتار در سظظتاد فرمانظظدهی
ارتش آغاز و با انحلل وحشیانهی کمپهای اعتراضی در میدان النهضه و رابعه عدویه پایان یظظافت، اینهظظا سظظوای کشظظتار سظظه نفظظر از

.اعضای زن اخوانیها در منصوره بود و البته این کشتارها به همینجا ختم نشد
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جنایا ت اخوان منجر شده که اغلب احزاب چپ موضع به شد ت فرصتطلبانهای جهت متحد کردن خودشان با نظامیظظان و حمظظایت از
را تکرار کنند و تمامظظ ًا[ وابسته به مقاما ت رژیم قبلی]دولت سرکوبگر اتخاذ کنند و حتی همان دروغهای بورژوازی و رسانههای فلول 

.موضع انقلبی یا طبقاتی را از یاد ببرند

این دیدگاه بر مبنای تحلیلی فاجعهبار شکل گرفته که اخوان و متحدشان را بزرگترین خطر برای انقلب مصر تلقی میکنظظد، در حظظالی
که در واقعیت، اگر اخوان تا حدی خطر محسوب میشود، نهادهای حکومت که انحصار ابزارهای خشونت در اختیار آنهاست نمایظظانگر

این خطر در شکل بازگشت حکومت سرکوبگر با تمام سظظبعیتاش در اعلمیهی قظظانون اساسظظی. خطر عظیمتری برای انقلب هستند
دیکتاتوری در انتصابهای فرمانداران محلی از ژنرالهای نظامی و پلیس و افراد وابسته به حکومت گذشته و حمله به اعتصابکنندگان

.صنایع فولد سوئز و غیره تجلی یافته است

بظظه رهظظبری کسظظانی کظظه در دولظظت(علوه بر موضع فرصتطلبانه و خائنانهی آن بهاصطل ح لیبرالها و چپها در حمایت از نظامیظظان 
قدیم را به عنوان مبارزهی در نظظظر میگیرنظظد/، افراد بسیاری وجود دارند که مبارزه بین اخوان و رژیم جدید)السیسی مشارکت داشتند

از این منظر، انقلبیون بایظظد موضظظعی بیطظظرف بگیرنظظد، تظظو. که ربطی به انقلب ندارد و در نتیجهی آن انقلب هیچ صدمهای نمیبیند
.گویی دو حزب طرف مخاصمه به یک میزان قدر ت دارند و هر دوشان بیانگر خطری یکسان برای انقلبند

عَاعمال کنونی رژیم را درک نمیکنند و لبخند بر لب نظامیظظان در برابظظر. این نگرشها شدید ًا ناشی از کوتهنظریاند اینها معنای حقیقی 
این کشتارها نمایشی جهت. اسلمگراها را به هنگام برهمزدن خشونتآمیز تظاهرا ت نشستهی آنها در رابعه عدویه و النهضه نمیبینند

.تخریب انقلب مصر است و فردا علیه تمام نیروهای مخالف اصیل که در صحنه ظاهر شوند، بهویژه جنبش کارگری، تکرار خواهند شد
کشتارها علیه اسلمگرایان تنها نخسظظتین گامهظظا. این چیزی است که با نگاه مختصر به حمله بر اعتصاب فولد سوئز آن را در مییابیم

.انقلب منتهی میشود و ما باید این را با حمل ت تند و اصولی به آنها افشا کنیم-در نقشهی مسیری است که به سمت ضد

امروز ما در معرض حجم عظیم حمل ت به مواضظظعمان بظظرای محکظظوم کظظردن خشظظونت نهادهظظای سظظرکوب علیظظه اسظظلمگراها و نیظظز
اما این فشارها ما را به سمت تعظظدیل مواضظظعمان بهواسظظطهی ایجظظاد. انقلب قرار گرفتهایم-حمل تمان به السیسی به عنوان رهبر ضد

در حمله به نظامیان و اسلمگرها به طوری که گویی هر دوی آنها به یک اندازه برای انقلب خطر به حساب میآینظظد،» توازن«نوعی 
انقلب تمام و کمال قرار داریم و حمله به بسطنشینیها و اعتراضا ت اخوانیها صرف ًا نخسظظتین قظظدم-ما در فرآیند یک ضد. نخواهد برد

.است

میان هر دو طرف مخاصظظمه» توازن. «ما در موضع مستحکم خود علیه نظامیان و سرکوب وحشیانه از جانب آنها متزلزل نخواهیم شد
ما نمیتوانیم در مورد. صرف ًا انعکاسدهندهی تردید و بیتصمیمی در عوض اتخاذ موضع صریح و واضح علیه حکومت سرکوبگر است

.کشتارهای ارتش که دهها اسلمگرا را کشتهاند ساکت بنشینیم و حامی حکومت در قلع و قمظظع کظظردن تظاهرا تهظظای نشسظظته باشظظیم
همچنین نمیتوانیم جنایتهای ارتش را فراموش کنیم و در مورد وزار ت داخلی هشدار ندهیم و خواسظظتار پیگظظرد قظظانونی جنایتکظظاران

به همین نحو، باید نسبت به بازگشت حکومت مبارک و نهادهای سرکوبگرش با تمام قوا آگظظاه باشظظیم و. آنها در هر موقعیتی نباشیم
.حمل تمان را علیه آن به کار بندیم

همچنین نباید به خاطر تلشهای هواداران رژیم گذشته و آدمکشیهایشان در جهظظت آزار و اذیظظت اسظظلمگرایان و کشظظتار آنهظظا در
در برابظظر حمل ت اخظظوان،- ولظظو بهواسظظطهی ابزارهظظای خشظظونتآمیز- تفاو ت عظیمی بین دفاع از خظظود تودههظظا. خیابان عقب بنشینیم

همانطور که در مانیال و بینالسیارا ت و جیزه چند هفته پیش مشاهده کردیظظم، و خشظظونت نهادهظظای سظظرکوب و آدمکشظظیهای رژیظظم
.گذشته علیه اخوانالمسلمین، وجود دارد
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حمل ت ارتش خشونت در دفاع از تظاهرا تکنندگان و انقلب نیست، بلکه تلشی است در جهت استقرار امور در دستان رژیظظم جدیظظد
ارتش، پلیس و عناصر رژیم گذشته در طول چند هفتهی گذشته حتی یک مرتبظظه هظظم بظظه منظظظور. بدون مخالفت از جانب هیچ گروهی

و چپ کظظه بظظه» تمرد«در همین زمینه است که جنبش . محافظت از افراد محلی یا معترضان در هیچکدام از درگیریها مداخله نکردند
پوتین نظامیان چسبیدهاند، خواستار کمیتههای مردمی برای محافظت از حکومت و نهادهای سرکوب هستند و به آنها در قلظظع و قمظظع

.اینها خواستههایی فاشیستی است و ما نمیتوانیم آن را بپذیریم یا تکرار کنیم. اسلمگرایان کمک مینمایند

ما باید با دروغهایی که رسانهها برای ایجاد پوششی سیاسی در جهت انداختن تقصیر تمام جنایتهای ارتش و رژیم گذشته بظظه گظظردن
ژوئظظن را 30ژانظظویه را پظظاک و انقلب  25باید با گفتار نفر تانگیزی چالش کنیم که میکوشظظد انقلب . اخوان میگویند، مقابله کنیم

ایظظن. نبود» حمله به نهادها«و » به آتش کشیدن ایستگاههای پلیس«شرکت کردند اما خبری از » تمام طبقا ت«جایگزین کند که در آن 
گفتار انقلب ژانویه را بهمثابهی توطئهای ناب از جانب اخوانالمسلمین در نظر میگیرد که نیازمنظظد انقلب علیظظه اخوانیهاسظظت و نظظه

علوه بر این، شاهد گفتار نژادپرسظظتانهی وقیحظظی علیظظه فلسظظطینیان و. انقلب در برابر طبقه حاکم و حکومت و نهادهای سرکوبگرش
.سوریها هستیم

، و بخشهای عظیمی از تودهها در پشت سر خظظود اسظظت تظظا بظظا)پیشین(حکومت تقریب ًا در حال بسیج تمامی نیروهای سیاسی و انقلبی 
میخواند، آنها در حال برانگیختن یک جو» جنگ علیه ترور«در خلل چیزی که حکومت . اخوان و متحدان اسلمگرای آن مقابله کند

به منظور فرونشاندن و تحریف مطالبا ت انقلب وجود» صدایی بلندتر از صدای جنگ«ملیگرایانهی منزجرکنندهاند و ادعا میکنند که 
.ندارد

، سوسیالیستهای انقلبی نمیتوانند موضع خود را در این مظظورد فظظارغ از»مصالحه«و [ از فرآیند سیاسی» ]طرد«با توجه به صحبت از 
این تودهها مصالحه بظظا اخوانالمسظظلمین را نخواهنظظد. به رغم تناقضا ت درونی جدی آنها، بسازند- روحیا ت تودهها و گرایشهای آنها

کوبیدن بر طبل مصالحه اشاره بر برابری میان قاتظظل و قربظظانی دارد کظظه بظظدون«همانگونه که در یکی از بیانیههایمان گفتیم، . پذیرفت
اگظظر تودههظظا تحظظت تظظأثیر». محاکمهی عادلنهی تمامی قاتلن شهدا، همهی شهدا، و تحریککنندگان به خشونت، کام ًل مظظردود اسظظت

رسانهها و پروپاگاندای بورژوایی بخواهند اخوانالمسلمین را طرد کنند، در حالی که عناصر رژیم گذشته و ارتش را نادیده بگیرند، ما نیز
تمامی آنها دشظظمنان انقلب مصظظر هسظظتند و. باید به بازگشت هواداران رژیم پیشین و حکومت مبارک تحت لوای السیسی حمله کنیم

.یعنی محمد البلتاجی است[ رهبر اخوانالمسلمین]چشماندازهای آتی آنان و السیسی، با هر مقیاسی خطرناکتر از 

دور بظظاد... دور باد بازگشت فلظظول... مرگ بر حکومت نظامیان«در این شرایط، ما باید مستقیم ًا، جسورانه و آشکارا و بدون درنگ شعار 
.را سر دهیم» بازگشت اخوانالمسلمین

آیا ما از انزوا میترسیم؟

شکی نیست که تاکتیکهای سوسیالیسم انقلبی از اساس مبتنی بر تعیین سطح گسترش آگاهی واقعی تودهها و طبقه کارگر و پیشظظتازی
.آنان از یک سو، و از سوی دیگر تشخیص امکانها و موقعیتها برای گسترش و تعمیق جنبش تودهها در طول زمان انقلب است

امروز جنبش تودهها از تناقضا ت درونی بزرگی رنج میبرد و با چالشهای عظیمی روبهروسظظت و شظظاید عظیمتریظظن آنهظظا مصظظالحهی
بظظا ایظظن حظظال. انقلب باشظظد-آشکار میان بخشی از تودهها با نهادهای حکومت و بهویژه ارتش و وزار ت داخلی، یعنی رأس و قلب ضظظد

بهرغم خنثیسازی گستردهای که بخشهای بزرگ از انقلبیونی را تحت تأثیر قرار میدهد که علیه شورای نظامی در طول یک سظظال و
نیم انقلب مبارزه کردند، و نیز کسانی که مبارزه در برابر رژیم مرسی را ادامه دادند، راه دیگری برای ایفای نقش حیاتی درون جنبظظش
تودهای، غیر از سروکله زدن با آن همانگونه که هست و نیز درک تناقضا ت فارغ از نادیده گرفتن یا بزرگنمایی بالقوگی کنونی آنهظظا

.وجود ندارد
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همدستی عناصر رژیم پیشین و رسانههای لیبرال با سرویسهای امنیتی، ارتش و وزار ت داخلی تا حد زیادی در تأثیرگذاری بظظر تودههظظا
موفق بوده، آن هم بهواسطهی ارائهی تصویری نادرست از بیطرفی ارتش و وزار ت داخلی که آنها را به عنوان متحظظدان مظظردم علیظظه
رُمرسی، اخوان و شرکای اسلمگرایشان نشان داده تا همچنین سعی کند جنایتهای حکومت در کشتار و شکنجه را از حظظافظهی تودههظظا

بسیاری از نیروهای سیاسی، بهویژه جبههی فرصتطلب رهایی ملی، جنبظظش تمظظرد و جریظظان خلظظق مصظظر، نقشهظظای کظظثیف و. بزداید
آنهظظا نقظظش ملظظی ارتظظش و. ایفا کردهاند» پیوستن به صفوف«فرصتطلبانهای در جهت صیقل دادن این تصویر از خلل فراخوان برای 

نهادهای حکومتی را در راستای اجابت خواستههای مردم برای خاتمه دادن به رژیم اخوان میستایند، امری که آنها بزرگترین و تنها
هرچند کظظه ایظظن. با این حال، این نگرش تنها نمایانگر لیهای نازک پیرامون آگاهی تودههاست. خطر برای انقلب مصر قلمداد میکنند

لیهای محکم است و تقریب ًا تمامی احزاب میکوشند که آن را مستحکمتر سازند، امظظا در زیظظر آن، آگظظاهی راسظظتین ناشظظی از مطالبظظا ت
.انقلب و اهدا ِف نان، آزادی و برابری اجتماعی نهفته است

ما نمیتوانیم این بینش واقعی را از دست بدهیم که در میان این تناقضظظا ت در آگظظاهی، بخشهظظای عظیمظظی از تودههظظا، بهرغظظم همهی
تودههظظا خالصظظانه خواسظظت خظظود را تحمیظظل کردهانظظد و دو. ، اعتماد به نفس هنگفتی دارنظظد»جنگ علیه ترور«ممانعتها و مه ناشی از 

این اطمینان که در زیر لیهی آگاهی متناقض قظظرار دارد، همظظان. رئیسجمهور و چهار دولت را پس از شروع انقلب سرنگون نمودهاند
رُمرسی به پا خیزند در همان حین که سیاستهای اقتصظظادی و سیاسظظی. چیزی است که تودهها را برمیانگیزد تا در وهلهی نخست علیه 

ها قرار دارد، همین اطمینان است که میگظظذارد برخظظی بظظهدولت جدید به صور ت پیشرونده آشکار میشود که در برابر خواست توده
این مبارزه به رغم امید اندک در میان بعضی از بخشهای تودههاسظظت کظظه قکظظر. تدریج مبارزه علیه این دولت جدید را تکمیل نمایند

.میکنند دولت خواستههای انقلب را محقق خواهد ساخت

در این مرحله باید جویای هر راه ممکنی باشیم که به هستهی اصیل آگاهی مستمندان و طبقا ت کارگر میرسد، راهی که در آن منظظافع
ژوئظظن و 30ما باید بر تأکید به تواناییهظظای عظیمظظی کظظه تودههظظا در مظظوج . اساسی آنها تداوم انقلب و تحقق خواستههای آن است

موجهای پیشین انقلب بهواسطهی بسط خواستههای راستین انقلب مصر و بسیج برای آنهظظا در هظظر اسظظتان و محیظظط کظظاری، نشظظان
اما این امر نمیتواند و نباید ما را به سمت مخفی نگه داشتن و به تأخیر انداختن برخی از سیاستها و اصولمان در. دادهاند، ادامه دهیم

.جهت برخورداری از حمایت نزدیک و موقت تودهها در پشت گفتار و شعارهایمان، سوق دهد

در برابر، پنهان کردن برخی از شعارها یا سیاستهایمان به منظور دستیابی به اهظظداف کوتاهمظظد ت سیاسظظی، صظظرف ًا مظظا را بظظه سظظمت
ها و برایاین شیوهی کار سوسیالیستهای انقلبی نیست و همانگونه که پروژهی سازماندهیمان را در میان توده. فرصتطلبی میبرد

برای مثال، نمیتوانیم از میزان حمل تمان بظظه دروغهظظایی کظظه. پیروزی انقلب مصر چیدهایم، تمام ًا از فرصتطلبی خودداری میورزیم
انقلب را که ارتش و وزار ت داخلی اجراکننظظدهی-رسانههای رژیم گذشته و لیبرالهای بورژوا میگویند، بکاهیم یا حمله به نمایش ضد

.آنند، متوقف سازیم

ما نمیتوانیم از به یاد آوردن تاریخ جنایتکارانهی شورای نظامی و همپالکیهای مبارک اجتناب کنیم و خواستار آنیم که آنها در کنار
.اند، محاکمه شوندرهبران اخوان که در چند هفتهی گذشته در تحریک به خشونت و کشتار و شروع فرقهگرایی منزجرکننده نمونه بوده

ما بههیچوجه نمیتوانیم در انجام حمل ت سیاسی در برابر عناصر رژیم گذشته و فرصتطلبان در دولظظت ببلوی، گرایشهظظای آشظظکارا
ما از حمله به قظظدر تهای کلن و. لیبرال این دولت و تثبیت حکومت سرکوبگر از طریق انتصاب فرمانداران ایالتی جدید، کوتاه بیاییم

درصدی آن بر اقتصاد مصر از آن برخوردار است، و نیظظز حملظظه بظظه 25امتیازهایی که ارتش با توجه به قانون اساسی و کنترل حدود ًا 
.ما باید با این موارد به شیوهای مشخص ًا اصولی برخورد کنیم. تداوم معاهدهی تحقیرآمیز کمپ دیوید و غیره، پشیمان نیستیم
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این صحت دارد که حکظظومت مبظظارک کظظه پظظس از. دستکم گرفتن بازگشت حکومت مبارک و سرکوب نظامی شدید ًا خطرناک است
.شروع انقلب از صحنه به در نشد، امروز با تمام قوایش، فارغ از بحرانهای درونی و با حمایت بخشهای عظیمی از تودهها بازمیگردد

ی که منتظر یورش به تمامی کسظظانیهاهمین وضعیت است که ما را بلدرنگ مجبور به حمله به این حکومت و نمادهایش میکند، حمل
.که خواستار مطالبا ت انقلبند، نخواهد ماند

بهرغظظم تمظظام تلشهظظایی کظظه در کظظار و فعالیتمظظان در. موضع اصولی ما ممکن است منجر به انزوای موقتمان در میان تودهها شود
محیطهای کاری، پردیسهای دانشگاهی و نواحی محلی خواهیم کرد اما پیام ما به طور کلی پذیرش گسظظتردهای بیظظن تودههظظا نخواهظظد

.ژوئن در نتیجهی موضع اصولیمان علیه ارتش، رژیم پیشین و اخوانالمسلمین شروع شظظده بظظود 30این انزوا در واقع پیش از . داشت
نباید اجازه دهیم خودمان حتی دچار ذرهای ناامیدی شویم، زیرا مادامی که تناقضا ت در آگظظاهی و ظرفیظظت تودههظظا بظظرای سظظازماندهی
خودشان ادامه دارد، جنبش تودهها محملی میماند که میتواند تحت تأثیر عناصر متقاطع زیادی واقع شود که آن را مجبور به پیشروی

محتوای حقیقی سرکوبگر رژیم کنونی پیش چشمان تودههایی که. در مسیری پیچدرپیچ میکنند و نه حرکت دائم در مسیری مستقیم
.اندک اندک شروع به مبارزه علیه آن خواهند کرد، آشکار میشود

این البته به معنای انزوای کامل و جدایی از تودهها نیست، زیرا تودهها متشکل از هزاران جوان انقلبیاند که به شظظد ت علیظظه حکظظومت
رُمرسی را به پایان بردهانظظد اذهظظان آنهظظا همچنظظان. نظامیان در موجهای انقلب مصر جنگیدهاند و کسانی هستند که مبارزه علیه رژیم 

ریشه در اصول انقلبی دارد، آنها از تناقضا ت کمتری در آگاهیشان برخوردارند، و بر روی نهادهای حکظظومت، بهویظظژه ارتظظش، یعنظظی
این جوانان در پرتو در غلتیدن کلی نیروهای سیاسی به سمت ارتظظش و دولظظت جدیظظدی کظظه. انقلب شرط نبستهاند-ستون فقرا ت ضد

از این منظر، اوضاع نسبت به وضظظعیت پظظس از. انتصاب کرده، موضع اصولی سوسیالیستهای انقلبی را در آینده جذاب خواهند یافت
، که به مد ت چند ماه تنها سوسیالیستهای انقلبی و برخی فعالن مستقل علیه شورای نظامی بیپرده سخن میگفتند،2011فوریه  11

.بدتر نیست

در هفتهها و ماههای آینده، فرصت جذب و به دست آوردن برخی از انقلبیون را داریم تا صفوف خود را تقویت کنیم و نقش فعالتر و
اما در عین حال، همچنین باید کارگران و مستمندانی را متحد کنیم کظظه انقلب کردنظظد و. مستحکمتری در امواج آتی انقلب ایفا نماییم

اکنون بیشترین اهمیت درخور احیای پروژهی. ژوئن به خاطر اهداف انقلب که هرگز تحقق نیافتند، مشارکت داشتند 30در موج اخیر 
جبههی انقلبی با احزاب اصولگرایی است که به سمت نیروهای حکومت و دولت جدید درنمیغلتند و همدست اسلمگراها در مبظظارزه

.علیه حکومت نمیشوند، بلکه برنامهی مطالبا ت انقلب و اهداف آن را اتخاذ مینمایند
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.برگرفته و بازنشر نموده است   مترجم     وبلگ از پراکسیس متن فوق را *
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