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  کار گر مصرۀدر دفاع از مبارزات خيابانی طبق
اکميت اخوان المسلمين به رھبری ُمرسی و در ليونی مردم مصر در روز يکشنبه سی جون عليه حيخيزش انقالبی و م

اعتراض به تداوم فقر، نابرابری و استبداد و تالش برای اسالميزه شدن قوانين و شئون زندگی مردم و محدود شدن 

  . آزاديھای مدنی، سرانجام اخوان المسلمين را در زادگاھش به زانو در آورد

مريکا دارد، قبل از اابط تنگاتنگ و نزديکی با قدرت حاکمه و ارتش ارتش مصر به فرماندھی عبدلفتاح السيسی، که رو

داد که دست از اعتراض  شدار میوتظاھرات روز يکشنبه در حمايت از حکومت اخوان المسلمين، به مردم معترض ھ

بات سران ارتش و نيروھای بورژوائی از بيم راديکال شدن ھرچه بيشتر جنبش اعتراضی و خواست ھا و مطال. بکشند

، ، در پوشش دفاع از خواسته ھای مردم" راهۀنقش"نام ه توده ھای مردم، در يک اقدام پيشگيرانه با پياده کردن طرحی ب

  .ار جنبش انقالبی وارد عمل شدھ در دفاع از نظام طبقاتی موجود و تداوم حيات آن و ھمچنين معمالً 

 اسالمی ھمصدا با جريان خرده - ھای ناسيونال و گروه"  نجاتۀجبھ"ت أنمايندگان نيروھای بورژوائی در ھي

ه دانند که ب آنھا می. بورژوازی موسوم به حزب کمونيست مصر، اقدام ارتش مصر را در برکناری محمد مرسی ستودند

دانند که در صورت ادامۀ  می. عنوان ابزار حفظ تفوق طبقاتی شان نياز دارنده دولت، ارتش و نيرو ھای امنيتی، ب

ليونی مردم از مرز تغييرات و اصالحات صوری سياسی می گذرد، چيزی که به ي، خواست ھا و مطالبات ماعتراضات

  .نفی و سلب ھستی و بنيادھای اصلی نظم موجود و نھاد ھای ضامن آن خواھد انجاميد

رده باقی ارتش و تشکيالت امنيتی در مصر با وصف کارنامۀ سياه شان، که بعد از سرنگونی حسنی مبارک، دست نخو

ليون ھا دالری که از يمريکا داشته و عالوه بر مای ھستند مستقل که روابط ويژه و نزديکی با ارتش ئماندند، نھاد ھا

اقدام ارتش در سر نگونی .  در صد توليدات نا خالص مصر را ھم در اختيار دارند٢٥ تا ١٥گيرند،  مريکا سھميه میا

توانست بيش  در قدم اول ارتش نمی. توجيه گرديد، به دو دليل بوده است" دمشنيدن خواسته ھای مر"محمد مرسی که با 

که با ضربه زدن به اقتصاد مصر، در آمد ارتش را نيز کاھش را ين سياست ھای اقتصادی حکومت اخوان المسملين ااز

اج خشم انقالبی مردم  خيزش مردمی در مصر، خودش نيز آمۀدانست که با ادام  ارتش میاً ثاني. داده بود، تحمل نمايد

گويند  را به گلوله می بستند، لبيک می ن مصری به دخالت نظاميانی که ديروز خود شاناکه معترض اين. گيرد قرار می

دھند تا حاصل انقالب شان را بدزدند، ناشی از نبود يک رھبری  و به ائتالف نيرو ھای ضد انقالب بورژوائی اجازه می

ژی و نداشتن تصوير و چشم انداز روشن جھت فيصله دادن يی نيرو ھای انقالبی در تعيين ستراتئيک دست و عدم توانا

  .باشد و تصرف قدرت سياسی می
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که از برکناری اخوان المسملين چندان ھم ناراض نيستند، اما تحت عنوان  مريکا با آنا ۀکشور ھای غربی و اياالت متحد

ت با طغيان انقالبی مردم مصر، از اقدام ارتش که برای دفاع از نظام طبقاتی دفاع از دموکراسی بورژوائی، و در مخالف

تکرار سناريوی طنطاوی در بر کناری مبارک نداشت، انتقاد نموده و اين اقدام نظاميان را کودتا   جزه ایحاکم چار

  .خوانده و ھمزمان جيت ھای مدرن را در اختيار ارتش قرار دادند

رگری افغانستان بر اين باور است که دولت ھا در ھمۀ کشور ھا ابزار سيادت طبقاتی و در سازمان سوسياليستھای کا

ی شان در پياده کردن سياست ھای اقتصادی در ئداری جھانی است، که در صورت عدم تواناه خدمت سيستم ھای سرماي

پياپی اقتصادی ناشی از بحران ھای .  کارگر، بايد تعويض شوندۀکسب سود بيشتر و عقب راندن خواست ھای طبق

بورژوازی جھانی برای مھار بحران تحميل ھرچه بيشتر . داری در جھان استه  وجودی نظام سرمايۀعملکرد و فلسف

در را رياضت اقتصادی و پائين نگھداشتن سطح انتظارات مردم و ھمچنين کاھش رفاه اجتماعی مردم در تمام کشور ھا 

آن اشاره شد، در ضمن ه گونی مرسی از جانب ارتش مصر آنگونه که در باال بسرن. دستور کار خود قرار داده است

نجات نظام از فروپاشی به دست انقالب توده ئی، يکی ھم در عدم توانائی و کارآئی رژيم اخوان المسلمين در پاسخ به 

داری ه دی نظام سرمايژی عمومی و در تداوم سياست ھای اقتصايبحران اقتصادی و مھار آن است که در راستای سترات

  .صورت گرفته است

ه داند که از مبارزات ب سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان، اين را جزئی از وظايف انترناسيوناليستی خود می

حق کارگران و زحمتکشان مصر، که در اعتراض عليه سياست ھای استبدادی اخوان المسلمين و برای نيل به آزادی، 

ما معتقديم که در مصر جدال بر سر قدرت سياسی ھنوز پايان نيافته . اجتماعی بسيج شده اند، دفاع نمايدبرابری و رفاه 

تواند به ثمر بنشيند و انقالب به پيروزی دست يابد که  اعتراضات انقالبی مردم آزاديخواه در مصر زمانی می. است

بدين . ارد اين جدال شده و مھر خود را بر آن بکوبد کارگر با پرچم مستقل و مطالبات و حزب سوسياليستی خود وۀطبق

  .گونه می توان تداوم انقالب و به سرانجام رسيدن اھداف آن را ضمانت کرد

  !پيروز باد جنبش اعتراضی مردم مصر 

  زنده باد ھمبستگی جھانی طبقه کارگر

  زنده باد سوسياليسم

  افغانستانکارگری شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای 
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