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  ھوادار پورتال: فرستنده
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Statement of the Revolutionary Socialists, Egypt  

  
   مصر،ی انقالبی ھاستيالي سوسهيانيب

  
Glory to the martyrs! Victory to the revolution!  

  
   باد انقالبروزيپ!  جان باختگانی براافتخار

  
رآنچه زرگ ت وع است ب اری انقالب مردمني که امروز در حال وق ان عرب استخي در ت ا و در کل جھ .  کشور م

. مي ترس را فروشکسته ای جان باختگان مان انقالب ما رابارور ساخته است و ما به واسطه آن ھمه مرزھایفداکار

  : گشتمي فاسدشان از راھمان باز نخواھستمي و سیجان» رھبران «ی تا نابودما

  

   مصری انقالبیھا ستيالي سوسهيانيب.  به کارگران مصرفراخوان

  

ارگران ن.  داشتیدي کلی در شعله ور ساختن و تداوم انقالب ما نقشی و تجمعات اعتراضتظاھرات  ازياکنون ما به ک

ا سازماندھميشت رژ سرنوتوانند یھا م آن. ميدار ا شرکت در تظاھرات بلکه ب ا ب ه تنھ  در ی اعتصاب عمومی را، ن

   .چندي بزرگ، درھم پیھا  و شرکتیدي کلعيتمام صنا

تفاده ی مميرژ ارگران از سالح اعتصاب اس ا چنانچه ک د، ام  تواند تحصن و تظاھرات را روزھا و ھفته ھا تحمل کن

د، ب د آوشيکنن اعت دوام نخواھ د س صاب در راه. رد از چن وم اعت ل عم ل و نق ن، در حم ا و در ،یآھ اه ھ  در فرودگ

ه صفوف بهبه خاطر جوانان شورشگر و ! کارگران مصر...!  بزرگیھا کارخانه ان، ب  خاطر خون جان باختگان م

   ! از آن ما خواھد بودیروزيپ. دي از قدرت تان استفاده کند،يونديانقالب بپ
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  دي دھليشک را فورا تی انقالبیشوراھا

  

 چيھ.  را نداشتتي جمعلي خني ادني کس انتظار دچيھ.  گرفته استیشينتظارات ما پ انيتر نانهيب  انقالب از خوشنيا

ا پھا یکس انتظار نداشت مصر دسيلو در مواجھه ب ندهي پاني ب د بگوی کس نمچيھ.  شجاع و جسور باش ا دي توان  م

   . رخ نداده استی تحولري التحرداني درمدي بگوند توای کس نمچيھ. مي نکردیني را وادار به عقب نشکتاتوريد

ه یا  مان است به گونهیھا  از خواستهی به عنوان بخشیاقتصاد -ی گنجاندن مطالبات اجتماعمي دارازي اکنون نآنچه  ک

هیآن فرد دياش نشسته در  که در خان رااب ا ب ارزه می م وق او مب ا با... ميکن ی حق هي خود را در کمديم  ی مردمیاھ ت

اکي صورت دموکراته را بی عالی که خودشان شوراھاني تا امي کنیسازماندھ د  انتخاب نيئ و از پ  شوراھا نيا. کنن

دھاست شي تمام گراندگاني را که شامل نمای تری عالی شوراديبا ا با.  شکل دھن ا را ی عالی شوراديم ه م ق را ک  خل

ر ي تحرداني در می مردمی شوراھالي تشکیما ھمه را برا. ميتخاب کن ان، کنند و مورد اعتماد ما ھستندی میندگينما

   .ميخوان ی مصر فرا میو ھمه شھرھا

  

  : درباره نقش ارتشی انقالبیھا ستيالي سوسهيانيب

  

  ھا؟  در مقابل آنايارتش با مردم است : پرسند ی مھمگان

د نکي ارتش وک واح سران دون پا. ستي بل ربازان و اف افع س اهيمن ا من ردم  ب سران رد.  استیکيفع م ا اف اال ۀ ام ب

د دهي فساد، ثروت و استبداد برگزمي از رژی پاسداری مبارک اند، که با دقت برایمزدوران حسن انيا.  شده ان  ی بخشن

  . ھستندستمي از سريناپذ یئجدا

 نيا. ست داد را شکستيوني دشمن صھ١٩٧٣ که در اکتبر ستي نی ارتش ھماننيا. ستي ارتش خلق نگري ارتش دنيا

ردم مصر لينقش ارتش حفاظت از اسرائ.  خورده استوندي پلي و اسرائکايمرا با یارتش به طورتنگاتنگ  است، نه م

ا نب. مي سربازان انقالب را متقاعد کنميخواھ ی ما میآر...  ار ماست« شعار بي فردياام . ميرا بخور» ارتش درکن

   ...دھد ی مريي نقش تغني ایفاي ای را براسي ساختار پلاي و کند ی تظاھرات را سرکوب مماي مستقايارتش 

  ري التحردانيم

  ٢٠١١ فبروری ١

   سامان نویستيالي سوسی پژوھش ھاهي از ھمکاران نشرري و تکثترجمه
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