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  سيامک ستوده

  ٢٠١٢ دسمبر ٠۵
 

  ظاھر پراکنده در مورد انقالب مصره ياد داشتھای ب
 

 واکنش به ضد انقالب مرسی .در جا زدن آنست. ه در مصر اينروزھا اتفاق می افتد ھنوز پيشروی انقالب نيستچآن

نظر ه  ديکتاتوری فردی که بألۀمس. دست آورده است که سعی دارد آنچه را که مبارک از دست داده بود دوباره ب

 حل شده است، توسط ضد انقالب دوباره به جلو رانده شده و مثل روز اول بار ديگر به فبروریمی رسيد در انقالب 

در شرايط انقالبی، تنھا تحوالت انقالبی نيستند . البته جای تعجبی ھم ندارد. تموضوع کشمکش روز تبديل گشته اس

 با سرعت ارا از حريف خالی می بيند گاھی حتکه ميدان  ضد انقالب نيز ھمين. که به سرعت باد ورق می خورند

مبارک  (یفبرور ھم تالش کرد ھمه دستاوردھای انقالب "مرسی"ھمانطور که . بيشتری دست به تعرض می زند

ندازد و ديکتاتوری فرمان به زباله دان ضد انقالب بيشبه و با يک  را يک)  دادء استعفا٢٠١١ فبروری ١١در 

در . جز اينھم نمی توانست باشد. جای آن بنشانده مذھبی خود را که بسی سياھتر از ھمتای مبارکی آن خواھد بود ب

  . ب اگر به پيش نرود ناگزير به عقب رانده خواھد شدانقال. شرايط بحرانی جائی برای توقف انقالب نيست

 مطالبات اقتصادی خود بوده، دست به تعرض سياسی نزند، تنھا به ضد  کارگر مصر تا وقتی سرگرم صرفاً ۀطبق

 حاضر ۀ و لحظفبروری ۀاين ھمان چيزيست که در فاصل. انقالب وقت الزم برای تدارک ضد حمله اش را می دھد

  بتواند آن می بايست تکليف خود را با ارتش روشن می کرد تا بعداً ء ابتدا"مرسی"ارتجاع . استدر مصر رخ داده 

اين . يورش ضد انقالبی اش به دستاوردھای انقالب، در کنار خود داشته باشدۀ را از طريق سازش، ھمچون پشتوان

در فردای انقالب به گردن صاحب دسته ھای گلی که .  ايران نيز اتفاق افتاد۵٧ھمان چيزی بود که در انقالب 

 چيزی جز اتحاد کل نيروھای ارتجاعی، در داخل و خارج، برای يورش آتی به ۀمنصبان ارتش انداخته شد، نشان

از پيش ۀ  اسالمی و قابل اتکاء تر اين نقشخالصاً ۀ سپاه پاسداران تنھا مکمل.  کارگر و دستاوردھای انقالب نبودۀطبق

  . تھاجم بودۀ طراحی شد

که به  محلی و اقتصادی، تا زمانیۀ که ارتجاع قدرت سياسی را در دست دارد، ھر مقابل در جريان انقالب، ھنگامی

بنابراين، در دوره ای که .  سياسی و در سطح ملی، گسترش نيابد، در ھمان آغاز محکوم به شکست استۀيک مقابل

 خويش است، پرداختن صرف به مطالبات ۀحملارتجاع با عجله مشغول گرد آوری نيروھای خود برای آغاز ضد 

اقتصادی و اتحاديه و سنديکا سازی يعنی تشکل ھای محلی و غير سراسری، ھر چند ضروری، ولی نوعی 
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 انقالبی کشمکش طبقات متخاصم در اساس نه بر سر اين يا آن امتياز جزئی ۀچرا که در دور. خودکشی است

از اينرو، ھرچند تعرض سرتاسری ھم مثل ھر جنگ و . سی استاقتصادی و سياسی، بلکه حول کل قدرت سيا

 اقتصادی شروع شود، با اقاط ضعيف و دستاوردھای جزئی و حتتعرض ممکن است با يک رشته تعرضات به ن

 کارگر مصر ۀطبق.  چيزی جز اجزاء و مقدمات يک تعرض سرتاسری در نظر گرفتۀمثابه اينحال نبايد آنھا را ب

عنوان ه اگر تنھا به سنگربندی ھای محلی و اقتصادی خود دل خوش کند و از سازماندھی خود ب خود ۀنوبه نيز ب

يک نيروی سياسی غفلت ورزد، بی شک، زير يورش سرتاسری ضد انقالب که ھم اکنون شروع شده است چندان 

 کارگر در ۀعدم شرکت مستقل طبق.  ايران اتفاق افتاد۵٧ن چيزی است که در انقالب اين ھما. وردآدوام نخواھد 

ش در يکی دو سال  امحدود ماندن فعاليت ھای بعدی. انقالب، سھمی برای او در فردای سرنگونی شاه باقی نگذاشت

داشت، در شرايطی پس از انقالب نيز به شوراھای کارخانه ای که مطالبات شان بيشتر خصلتی اقتصادی و محلی 

که نوبت يورش به خود  که ارتجاع اسالمی به حل و فصل نھائی قدرت در سطح ملی اشتغال داشت، او را، ھنگامی

  . بی دفاع باقی گذاشتوی فرا رسيد، کامالً 

کشمکش طبقاتی برای قدرت سياسی تنھا به نفع طبقاتی سرانجام می يابد که در کشمکش مزبور آگاھانه و فعاالنه 

ن نيز، حتی اگر به سقوط او و پيروزی مردم ا و مخالف"مرسی" کنونی ميان ۀسرانجاِم مبارز. کت داشته باشندشر

طور مستقل و طبقاتی در آن ه که تنھا تماشاگر اين مبارزه بوده و ب  کارگر، تا زمانیۀمنتھی گردد، چيزی عايد طبق

 با پيروزی بورژوازی در اپوزيسيون االت، حت بھترين حچنين مبارزه ای در. دخالت فعال نداشته باشد، نخواھد کرد

به چيزی ی، ئبرقراری کاملترين دمکراسی بورژواو شرکت دمکراتيک ھمه دستجات بورژوازی در قدرت، يعنی 

 کارگر منتھی نخواھد شد، و ۀ بورژواری در دولت با طبقۀ فراکسيونھای متحد شدۀروئی نھائی مجموعجز رويا

رگر، اگر خود را از حضور سياسی و طبقاتی در اين دور مبارزه ھم معاف سازد، چنين وظيفه ای  کاۀبنابراين، طبق

 ۀھمانطور که وظيف. دير يا زود، دوباره در جای ديگری، به سراغ وی خواھد آمد و در برابرش قد خواھد کشيد

 ای ألهصورت مسه خواھد رفت و بکنار نه طور قطعی حل نشود، به  فردی تا زمانی که بۀمقابله با ديکتاتوری مطلق

  .حل نشده ھمچنان بر دوش مردم مصر سنگينی خواھد کرد

 کارگر مصر امری ۀ کنونی ھر چند بر سر دمکراسی و مقابله با ديکتاتوری فرديست، سرانجاِم آن برای طبقۀمبارز

ن بتواند نيروھای خود را  کارگر را نه تنھا از شرايطی که در آۀچرا که در صورت شکست، طبق. حياتی خواھد بود

دست آمده در انقالب ه برای تعرضات آتی اش متشکل کند، محروم می کند، بلکه دستاوردھای اقتصادی و سياسی ب

اين مبارزه و سرنوشت آن بر موقعيت جنبش اسالمی و . را نيز از دست او خارج می کند  و حتی قبل از آنفبروری

ثير أطور مستقيم و غير مستقيم در تقابل با ھم قرار دارند، ته يز که بجنبش کارگری در ساير کشورھای عربی ن

اين مبارزه ھر چند از لحاظ موضوع به گذشته تعلق داشته و سرانجام آن ھنوز نامعلوم است، با . خواھد گذارد

بار آورده ه را داشت ب اينحال، سرانجاِم آن ھر چه که باشد، تا ھمينجا ھم نتايج شگرفی که کمتر کسی انتظار آن

نظر از دست رفته می آمد، اين چنين دوباره به ه ه کسی فکر می کرد شالق ضد انقالب، انقالبی را که بچ. است

در شرايط بحرانی تحول برق آسای . را دوباره سرازير خيابان ھا کند آنۀ ورد و شور خاموش شدآحرکت در 

قدرت می نشاند، با سرعتی دو برابر آنھا را از اعتبار حوادث، ھمانطور که به سرعت احزاب ارتجاعی را بر مسند 

که  اين. اين چيزيست که در مورد حزب حاکم در مصر در حال اتفاق افتادن است. انداخته، به کنار صحنه می راند

جلو ه مصری تا کدام ايستگاه قادر به پيش راندن لکوموتيو انقالب بۀ تودۀ شور انقالبی دوباره به حرکت در آمد
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 و به تبع آن حزب "مرسی"ھمانطور که بی اعتباری اينچنين سريع . اھد بود ھنوز برای کسی معلوم نيستخو

  .کس قابل پيش بينی نبود ارتجاعی اخوان المسلمين نيز، آنھم در چنين مدت کوتاھی، برای ھيچ

   نوامبر٣٠ سيامک ستوده 

  

 

 


