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  فريد پرواز: فرستنده

   مھدی رحمانی: برگردان از

  ٢٠١٣ اگست ٢١

  : سوسياليست ھای انقالبی مصرۀبياني

  ! نه به نام ما
عليه اخوان )  جوالی٢۶(رکت در تظاھرات روز جمعه در واکنش به فراخوان ارتش مصر به مردم برای ش

 [المسلمين

  .المسلمين برای تعميق انقالب سرنگون شد، نه برای تثبيت رژيم اخوان
ھا مرتکب شده  المسلمين در دفاع از قدرت خويش و به نام مذھب، عليه مردم و قبطی جناياتی که اخوان... فارغ از

ما با امتناع از حضور در خيابان . کنيم نمی تقديم» السيسی« به فرمانده نظامی اقتدار خود را/است، ما ھرگز اعتبار

  .کنيم نمی] ارتش[در روز جمعه، چک سفيدی برای يک کشتار جمعی ديگر پيشکش 

خواند؟  ابزارھای قانونی برای آنچه ما می خواھيم را در اختيار دارد، چرا مردم را به خيابان ھا می» السيسی«اگر 

او را بازنخواھد ] فعلی[ می خواھد يک رفراندوم مردمی برای الف زنی در نقش قيصر است و قانون آنچه او

 .داشت

 حکومت خود باعث رنج توده ھا شد و امروز نيز از سوی اين جريان شاھد بازگشت ۀالمسلمين در دور بله، اخوان

 .ھستيم» النھدا«و » مانيال«ن در ، و نيز حمالت عليه مردم ساک»االريش«و » سينا«تحرکات تروريستی در 

برای رسيدگی به اين اعمال تروريستی نداشته است، چرا که ابزارھای “ مجوز”تا اين زمان ارتش نيازی به کسب 

اما ارتش چيز ديگری می خواھد؛ می خواھد . را در اختيار دارد] مشابه[قانونی برای انجام اين کار و ساير اقدامات 

قرار دارد دست و ] ارتش[ حاکمی که تحت ھدايت آن ۀای برای افزايش انسجام دولت و طبق انهبا بسيج مردمی، پشتو

  .پا کند

ھا از نقش سرکوبگر دستگاه دولتی و  ھای کنونی انقالب، يعنی آگاھی توده ارتش می خواھد يکی از مھم ترين ويژگی

ارتش، ”واھد اين دروغ را جا بزند که می خ. گری را محو و نابود کند خصومت شديد آنان نسبت به اين سرکوب

ارتش می خواھد مردم را به تبعيت از خود به خيابان ھا بکشاند، آن ھم . ”يک دست واحدند] اجزایِ [ليس و مردم وپ

  “.مرگ بر حکومت نظامی”ھا فرياد می زدند  فقط يک سال پس از زمانی که توده
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ان آن چيزی نيست جز بازگشت نظم، و بازگشت رژيم است، که ترجم“ ثبات”ی آن ھا بازگرداندن ئمقصود نھا

اخوان . المسلمين برای ھمين منظور استفاده خواھند کرد آنھا می خواھند به انقالب خاتمه بدھند و از اخوان]. سابق[

منحرف کرده و از عملکرد ] ازدرک موقعيت[المسلمين فقط در طی ھمين يک سال حضورش در قدرت، ھمگان را 

 کارگر و فرودستان، قبطی ھا و ۀ حاکم، طبقۀليس آن، تا طبقواز دولت سابق، ارتش و پ: اخته استخود بيزار س

المسلمين حتمی بود و مردم سقوط مرسی را پيش تر و  شکست اخوان. ھای انقالبی احزاب سياسی و سازمان] احت[

  . جشن گرفته بودند،ھا بريزند  به خيابانجون ٣٠حتی قبل از آن که در 

گراھا در بسيج اجتماعی و  ديد، پس از ناکامی اسالم تشکيالت ارتش که بيش از دو سال خود را متحِد اخوان می

از اين رو فرصت را برای خالصی از مرسی و مسدود کردن مسبر . افزايش خشم خيابانی، دست از اين اتحاد شست

  .تکاملی جنبش انقالبی و جلوگيری از تعميق آن مغتنم يافت

نظام سابق ] بتوانند[ھدايت کنند تا “ امن تر”المسلمين، اين جنبش را به مسيری  خواھند با خالصی از اخوان میآنھا 

ليس و ارتش آن را از درگاه دادگاه وخواھد متحدان و نزديکان رژيم سابق، و پ اين ستراتژی می. را باز گرداندند

  .شود المسلمين افزوده می اخوان اتھامات ۀھای آنان به برگ که جنايت مبرا کند، حال آن

خواھيم مرسی را  ما نمی. اند  بودهجوالی ٢۵ول انقالب ؤمس/کنند که آنان ھمچنين عامل باالتر از ھمه، آنھا ادعا می

ول اين ؤمرسی مس/ ليس مبارکوچون دستگاه پ. به خاطر قتل شھدای پورت سعيد و ساير شھرھا در دادگاه بيابيم

بسته شده است؛ يعنی اجرای ] با ارتش[ مرسی ۀی است که با معاھدئترين چيز گشودن درھا ممھ. ھا بوده است جنايت

  .ءعدالت در رابطه با شھدا

 آنھا بايد ۀپس ھم. دولت مبارک مرتکب شده است] ۀبازماند[ليس و نيز وھا را با ھمراھی ارتش، پ مرسی اين جنايت

 سرکوبگِر دولت سابق برای رفتار دلخواه با شرکای جرم اعطای اختيار کامل به نھادھای. با ھم محاکمه شوند

  . آتی خود باز می گذارد ديروز خود، در واقع دست آنھا را برای سرکوب تمام مخالفان

ما . ھای مردمی را سرکوب خواھند کرد ھا و تظاھرات ھای اعتراضی، اعتصابات کارگری، تحصن آنھا تمام جنبش

ليس و والمسلمين در سراسر کشور مرتکب شده اند، زير نظر پ  جناياتی که اخوانتوانيم فراموش کنيم که تمام نمی

  .ای برای حفاظت از جان معترضان و مردم انجام بدھند دو نھاد ھيچ مداخله که اين آن ارتش انجام شده است، بی

اشته باشند، به چه فکری در سر د]  جوالی٢۶[کنندگان در تظاھرات روز جمعه  که ھر يک از شرکت فارغ از اين

  .آسيب خواھد رساند] ما[خيابان رفتِن توده ھا در اين روز به انقالب 

المسلمين، ناگزير به تحکيم رژيمی منتھی خواھد شد که  دادن مجوزی عمومی به ارتش برای نابود سازِی اخوان

 تعميق انقالب قرار دھيم، نه ۀالمسلمين را دستماي ما بايد سقوط اخوان. انقالب به ھدف سرنگونی آن به وقوع پيوست

  .پشتيبانی از رژيم حاکم

 ما بايد در سطحی مردمی و سياسی با  المسلمين بدھيم، ترين پاسخ را به اقدامات خشوت آميز اخوان که قاطع برای اين

  .آنان برخورد کنيم

 انقالب خود محافظت کنيم؛ ھای مردمی تشکيل دھيم تا از خود در مقابل حمالت اخوان دفاع کنيم و از ما بايد کميته

تا دستيابی به نان، آزادی و برابری اجتماعی، : انقالبی که تا پيش از سرنگون شدن رژيم سابق فروکش نخواھد کرد

  .ء قاتالن شھداۀو مجازات ھم
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