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  *فاطما رمضان : نويسنده
   ھمراه با يک توضيح از اشرف دھقانیبرگردان

  ٢٠١٣ اگست ٢۵
  

  "نگذاريد که ارتش شما را فريب دھد"

  ال سيسی زھر مرگبار است" مجوز"
  

 در آرزوی دست يابی کارگران مصر . کارگران مصر برای حقوق خود و يک مصر بھتر مبارزه می کنند! ءرفقا

صاحب "  آزادی و عدالت اجتماعی ھستند، آن ھا درست در ھمان حال که دزدھا يعنی ھمان کسانی که به

ند، در حسرت کار کردن به ناميده می شوند برای پر کردن جيب ھای شان از ميلياردھا، کارخانه ھا را می بند "کار

کارگران مصر تحت قوانين حاکمينی که تنھا در فکر افزايش سرمايه ھای شان به قيمت زير پا گذاشتن . سر می برند

کارگران مصر . حقوق کارگران و حتی به قيمت زندگی آن ھا ھستند، دريافت مزد عادالنه ای را آرزو می کنند

آن . ن ھا در حسرت يافتن دارو در ھنگام مريضی شان ھستندآ.  خود دارندآرزوی زندگی بھتری را برای فرزندان

 .ھا حسرت يک چھار ديواری را می کشند که بتوانند در آن پناه بگيرند

شما خواھان تحقق حقوق خود بوديد، و اعتصاب ھا و  }روز سقوط حکومت مبارک {جنوری ٢۵ از قبل از

ھم اخوان المسلمين و ھم ارتش با . ز سرنگونی مبارک نيز ادامه يافت تان پس اۀتظاھرات برای حقوق تحقق نيافت

. چپ و راست و مرکز به مذاکره پرداخته اند بدون اين که حتی در ذھن شان خواست و حقوق شما جائی داشته باشد

ی بر چه آن ھا در ذھن شان دارند اين است که چگونه شعله ھائی که شما با مبارزات خود در عصر تاريک آنۀھم

  .ديگر ھمه در حال سوختن ھستند افروخته ايد را خاموش سازند، حتی اگر اين شعله ھا در انزوا از يک

و در سراسر مصر را سرکوب کرد؟   فايايوم آيا اين ارتش نبود که با توسل به زور اعتصابات شما در سوئز، قاھره،

ً به خاطر اين  که اقدام به سازماندھی خود، اعتصاب و برپائی آيا اين ارتش نبود که بسياری از شما را صرفا

اعتراضات مسالمت آميز کرده بوديد، دستگير و در دادگاه ھای نظامی به محاکمه کشاند؟  آيا آن ھا مصرانه سعی 

 قانون، سازمان دادن اعتراضات مسالمت آميز، برپائی اعتصاب ۀنکرده اند اين حق را جرم محسوب کرده و با حرب

 ای مردم مصر ممنوع کنند؟و تحصن را بر

بعد ُمرسی و اخوان المسلمين روی کار آمدند، کسانی که با اخراج ھا، دستگيری ھا و با سرکوب اعتصاب ھا قدم در 

تيتان در شھر  سيمان  برای حمله به کارگران ليس راواين ُمرسی بود که سگ ھای پ .جای پای مبارک گذاشتند
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ليس و افسران و ھمان پ.رف وزير کشور و مزدورانش به کار گرفته شده بودنداز ط اسکندريه فرستاد، ھمان ھا که

ارتش که در حال حاضر روی شانه ھا حمل می شوند، به کار قتل و کشتار مشغولند و قاتل جوانان شريف مصر 

 از ميان  و ھميشه چنين خواھند بود مگر آن که کل اين ارتش- ما ھستند ۀآن ھا سالح قدرتمندان عليه ھم. ھستند

 . برداشته شود

 جنايت عليه مردم مصر را می کشند و باعث کشته شدن مردمان بی ۀرھبران اخوان المسلمين به طور روزمره نقش

اما اجازه . ليس به اين امر با خشونت وحشيانه و ارتکاب به قتل برخورد می کندوگناه شده اند، در اين حال ارتش و پ

ليس چه موقع به چنين کاری دست می زنند؟  آن ھا، درست بعد وبياوريم که ارتش و پبدھيد ھر کدام از ما به خاطر 

از اين که درگيری اخوان المسلمين با مردم به جاری شدن خون انجاميده و نزاع تقريباً ديگر پايان يافته، وارد صحنه 

ن المسلمين دست به اين جنايت ھا ليس پيشاپيش، قبل از اين که اخواواز خودتان بپرسيد که چرا ارتش و پ. می شوند

 اين درگيری ھا و خونريزی ھا به ۀعليه مردم مصر بزنند، جلوی آن ھا را نمی گيرند؟ از خودتان بپرسيد که ادام

ھمان طور که . نفع چه کسی تمام می شود؟ از اين درگيری ھا تنھا رھبران اخوان المسلمين و ارتش نفع می برند

 - کارگران و دھقانان -دولت ھا به گوشت دم توپ تبديل می شوند، طبقات پائين مصر ھمطبقات پائين در جنگ بين 

آيا در مکاتام و در قيزا، اين پسر . در اين درگيری ھا و جنگ داخلی، به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفته اند

  يک دربان بی گناه نبود که کشته شد؟ 

» ال سيسی « ۀه شده که به خيابان بيائيم و به کشتارھای لجام گسيخت از ما خواست}جوالی ٢۶روز جمعه {امروز 

 کارگری که عبارتند از فدراسيون اتحاديه ۀمشروعيت ببخشيم؛ و ما متوجه می شويم که فدراسيون ھای سه اتحادي

و فدراسيون اتحاديه ھای مستقل کارگری ) EDLC( دموکراتيک کارگری ۀ، کنگر) ETUF(کارگری دولتی مصر

(EFITU)اجرائی اتحاديه ھای مستقل کارگری ھستم دراين ۀمن که عضو کميت.  به اين دعوت پاسخ مثبت داده اند 

مورد با ديگر اعضای کميته اجرائی اين اتحاديه به بحث پرداختم تا آن ھا را متقاعد کنم که نبايد اطالعيه ای صادر 

وز جمعه به خيابان فرا خوانند و به صورتی که در کنند که طی آن اعضای خود و ديگر توده ھای مصری را در ر

من با چھار رأی در . ليس و مردم در يک طرف قرار دارندو شان آمده به مردم اطمينان دھند که گويا ارتش و پۀبياني

  جنگ با تروريسم، از کارگران خواستندۀمقابل نه رأی در اقليت قرار گرفتم و در نتيجه سه اتحاديه کارگری به بھان

  . که در آن تظاھرات شرکت کنند

از يک شرايط بد نگسسته ، گرفتار شرايط {بنابراين ما اکنون با شرايطی به مراتب دردناک تر از قبل مواجھيم 

اخوان المسلمين مرتکب جنايت شده و اين بايد به حساب آمده و آن ھا مورد تعقيب قرار گيرند . }بدتری شده ايم

ليس و افراد متعلق به رژيم مبارک نيز به خاطر جنايت ھائی که مرتکب ورتش و پدرست ھمان طور که افسران ا

ولی شما در روند تبديل يک ديکتاتوری مذھبی به يک ديکتاتوری نظامی دخيل . شده اند بايد تحت تعقيب قرار گيرند

  .نشويد

ود و فرزندانتان کار می شما برای خ.   کارگران مصر، ھشيار باشيد، خواست ھای شما مثل کريستال شفاف است

 ۀخواھيد، شما خواھان مزد عادالنه و قوانينی ھستيد که بتوانند از حق شما در برابر صاحب کارانی که در دور

شما دولتی می خواھيد که برای توسعه و تکامل . مبارک عليه شما و جھت تأمين منافع آن ھا تنظيم شده، دفاع کنند

شما خواھان .  واقعی داشته باشدۀجامعه و برپائی کارخانه ھای جديد برای جذب نيروی کار فزاينده به خود، نقش

شما می خواھيد کشوری داشته باشيد که . ی اعتصابآزادی ھستيد، ھمه نوع آزادی، آزادی تشکل، آزادی برپائ

ببينيد و مشخص کنيد که . بتوانيد در آن به عنوان يک شھروند آزاد به دور از ھر گونه شکنجه و ترور زندگی کنيد
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گول نخوريد و اجازه ندھيد که آن ھا شما . برای رسيدن به اين خواست ھا چه موانعی در مقابل شما قرار گرفته اند

به سخنان کسانی که از شما می خواھند که به بھانه جنگ با تروريسم از . ه جنگی که از آن شما نيست، بکشانندرا ب

  .خواست ھای خود دست برداريد و يا آن ھا را کمتر مطرح بکنيد، گوش ندھيد

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 اجرائی فدراسيون اتحاديه ھای مستقل کارگری مصر، اين مقاله ۀفاطما رمضان، به عنوان زنی از اعضای کميت* 

 که ارتش مصر طی اطالعيه ای مردم مصر را دعوت به يک گردھم آئی کرده بود ، ٢٠١٣ جوالی ٢٦را در روز 

.  می توان ديدnode/org.manshour-al://http/4316 ين لينکاصل مقاله به زبان عربی را در ا. نوشته است

  .شده صورت گرفته است  درجMENA Solidarity Network در ترجمه فارسی از متن انگليسی که 

  .از آن مترجم ھستند{ } توضيحات در اين عالمت ھا 

  

  :توضيح 

سانه ھای امپرياليستی تصوير کاذبی از اوضاع کنونی مصر به دست می دھند، از خالل اين در شرايطی که ر

  .  پی برد،نوشته تا حدی می توان به واقعيت آن چه امروز در مصر می گذرد

 ساتر به روی آن بکشند اين است که ارتش ۀ اصلی و بسيار مھمی که رسانه ھای ضد خلقی می کوشند پردۀنکت

کتيک حيله گرانه ای دست زد و در مريکا به تافردای سقوط ُمرسی، به نيابت از امپرياليسم مزدور مصر در 

بعضی خبرگزاری ھا (شرايطی که با حضور يافتن ميليون ھا تظاھر کننده در خيابان عليه ُمرسی و اخوان المسلمين 

، مجبور به بازداشت ُمرسی و )رده اند ميليون نفر ھم قيد ک۴٠تعداد تظاھرکنندگان عليه مرسی و اخوان المسلمين را 

در اولين اقدام طی بيانيه ای اعالم کرد که طرفداران ُمرسی و اخوان پايان دادن به حکومت آن ھا شده بود، اما 

 از آن ھا برای حضور در دعوت اين مجوز جز به معنی .المسلمين مجازند که به خيابان بيايند و تظاھرات کنند

 کليدی است که رسانه ھای ضد خلقی سعی دارند آن را ۀاين ھمان نکت. توده ھای انقالبی نبودخيابان و درگيری با 

 اخير مصر، درست ۀبه فراموشی بسپارند؛ مثالً بی بی سی به ھنگام وقايع نگاری در مورد مبارزات انقالبی دو سال

ابانی اخوان المسلمين، مطرح می ارتش برای تظاھرات خي" مجوز"ھمين نکته را تحريف کرده و به جای اشاره به 

اخوان المسلمين، حامی اصلی آقای ُمرسی گفت که اين تغييرات را به رسميت نمی شناسد و به تظاھرات خود : " کند

   ."ادامه خواھد داد

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130816_l45_egypt_brotherhood_rage_friday

.shtml  

مين منتشر شد، من ، که دو روز بعد از سقوط حکومت اخوان المسل"انقالب مصر، نتايج و چشم اندازھا "ۀدر مقال

 مصر امروز با ۀا و بورژواری وابستمريکاامپرياليسم : " فوق الذکر، نوشتمۀکتيک حيله گراندر ارتباط با ت

کتيک ھای گوناگون، در حقيقت خود را برای سرکوب ھر چه بيشتر و گيری ھای جديد و با دست زدن به تيار

آن ھا برای سازماندھی مجدد امور و نيروھای جديد جھت حمله به توده . خونين تر توده ھای انقالبی آماده می کند

از يک طرف با ايجاد توھم پيروزی در ميان مردم و با منتظر نگاه داشتن  بنابراين،. ھای مردم نيازمند زمان ھستند

آن ھا برای برگزاری انتخابات بعدی، دست به فريب توده ھا زده و می کوشند آن ھا را از تداوم حرکات انقالبی 

ا نام ھواداران اخوان و از طرف ديگر با باز گذاشتن دست مرتجعينی بخود برحذر داشته و خنثی نگاه دارند، 

کتيک حيله گرانه ای دست يازيده اند که از جھات  نيروھای انقالبی در جامعه، به تالمسلمين برای ايجاد درگيری با
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نيروی مرتجع سرازير شده به خيابان تحت عنوان دفاع از ديکتاتور اسالم گرای .  حاکمه استۀمختلف به سود طبق

زيکی نيروھای انقالبی جامعه را دارد بلکه انرژی انقالبی آن ھا را که طبيعتاً ساقط شده، نه فقط سعی در حذف في

مريکا امی بايد صرف مبارزه برای تحقق خواست ھای طبقاتی خويش و در نتيجه مبارزه با دست نشاندگان جديد 

  ."شود را با مشغول کردن آن ھا به خود، به ھرز می برد

ه ای از برخورد خشونت بار ارتش نسبت به طرفداران اخوان المسلين سخن امروز رسانه ھای امپرياليستی به گون

ً ھمين اخبار و گزارشات معيار قرار گيرند، برداشت کامالً غير واقعی از اوضاع و  می گويند که اگر صرفا

نيروی مرتجع  "در حالی که واقعيت اين است که ارتش پس از اين که. رويدادھای مصر به دست خواھد آمد

قالبی ، به کارگران و ديگر توده ھای ان"زير شده به خيابان تحت عنوان دفاع از ديکتاتور اسالم گرای ساقط شدهسرا

 فوق، ۀ آگاه گرانۀدر بيانيمی کنند، به ھمان گونه که " زيکی نيروھای انقالبی جامعهسعی در حذف ف"حمله کرده و 

اين که درگيری اخوان المسلمين با مردم به جاری شدن خون درست بعد از "توضيح داده شده، تماشاگر باقی مانده و 

ً ديگر پايان يافته، وارد صحنه می شوند فاطما رمضان به . و دست به کشتار می زنند." انجاميده و نزاع تقريبا

 ليس پيشاپيش، قبل از اين که اخوان المسلمين دست به اين جنايت ھا عليه مردموچرا ارتش و پ"درستی می پرسد که 

  "مصر بزنند، جلوی آن ھا را نمی گيرند؟

اين يک پرسش مبتنی بر واقعيت است که پاسخ درست به آن و نشان دادن اين که درگيری ھای ذکر شده چگونه ھم 

به نفع ارتش و ھم به نفع اخوان المسلمين می باشد، کنه نقشه ھای دشمنان کارگران و ستمديدگان مصر را بر مال 

  .می سازد

  

  

  

 


