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ی مهم در رابطه با کشتارهای اخیر ارتش مصردو بیانیه  

 ترجمه: مهرداد امامی

 ارتش «فرمان» و کشتارها علیه |« های انقالبی مصرسوسیالیست»ی بیانیه

جوالی( پی به کشتارهای جدید بردند، به کلی شوکه شدند. این را اضافه کنید به ۸۲هنگامی که مردم مصر در سحرگاه یکشنبه )

 مردم، جانب از «ارتش فرمان» از حمایت در میلیونی تظاهرات از پس ساعت چند درست بار وزارت داخلی و ارتش،گزارش خون

 در دولت زور از استفاده شواهد خواهدمی که است ارتش فرمان از اخبار نخستین این. شد انجام دفاع وزارت یخواسته به که تظاهراتی

 .کند مالیماست را معترضان با تقابل

نشینی گرفته تا آمیز، از تظاهرات و بسطی هر نوع ابزار بیان صلحواسطهشان را بهی کسانی که نظراتهمه -ی مردمما از حقوق توده

مان به ارمغان آورد. ما این کنیم. این حقی بود که انقالب ژانویه به برکت خون شهدایکنند، اعالم حمایت میاعتصاب، عنوان می

 کنیم.تانی و جوانان اخوانی را قربانی کرد، محکوم میمند شهرسها مستکشتار را، که زندگی ده

های بینیم و یا در شبکهها را بر باالی منبرها میها نیست، کسانی که یا آنآن ها خبری از رهبرانشدگان اخوانیدر میان کشته

شان در ها یا فرزندانرهبران اخوانیاند. هیچ نامی از ای تحت حمایت آمریکا که مدام در حال دعوت به خشونت به نام دینماهواره

گری پلیس، که اعالم کرده که دارند تا با وحشیها جوانان را وامیآید. با این حال، آنشدگان و مجروحین به چشم نمیمیان کشته

  ارتش به معنای کشته شدن معترضان در صورت بیان اعتراض است، مواجه شوند.« فرمان»

ها نشانه گرفته شده به سرعت به سمت انقالبیون و معترضان علیه رژیم خواهد چرخید، ی اخوانیسمت سینههایی که امروز به اسلحه

 های اقتصاد بچرخد.اند تا چرخمعترضانی مانند کارگران و فقرا که بهترین دستاویز برای سرکوب

ها نفر را کشت و همچنین ی امسال دهتند، کسی که ژانویهشان کاشکنند که با دستان وزیر داخلیها امروز همان چیزی را درو میاخوانی

شان شنبه در بینند که البته جدیدترین قربانیانالسرایه، الجیزه و دیگر جاها میمانیال، بیانهایشان را علیه ساکنان العقوبت جنایت

ندی از خشم مردم علیه اخوان را به وجود آورد که شود. این جنایات موج نیرومشنبه با حمله به کلیساها ظاهر میابراهیم القاعد و یک

  ی مبارزه با تروریسم منفجر شد.ها به بهانهی ارتش و پلیس در جهت اخذ قیمومیت آنبه واسطه

ها در سخنرانی دیروز وزیر کس پوشیده نیست. ما شاهد آشکارترین این نشانههای بازگشت رژیم دیکتاتوری مبارک بر هیچنشانه

جدید در باب بازگشت به کار افرادی که از خدمات امنیتی دولتی اخراج شده بودند، بودیم، منظور از بازگشت به کار از داخلی 

های اجتماعی و سیاسی است. ما این را در تهدید به استفاده از قانون وضعیت اضطراری برای پراکنده کردن سرگیری ردیابی فعالیت

 نشینی کارگران در صنایع فوالد سوئز مشاهده کردیم.ر بسطی ارتش دها، و مداخلهنشینیبسط

زند، آن هم مشخصاً نقش حازم اش در این جنایات دامن میاین اقدامات به شک ما در مورد نقش دولت وقت و میزان درگیری

د. این مسئله همچنین جمهوری بوارتش برای تظاهرات در جلوی کاخ ریاست« فرمان»وزیر که نخستین فرد حامی الببالوی نخست

 شان پس از کشتارها کنار گذاشته شدند.کند که از جانب انقالب به سبب مواضعسواالتی در مورد آن عناصری مطرح می

 ممکن است که به عم  بحران ها را متفرق کنند و به بحران خاتمه دهند، اما کامالنشینیبرای نیروهای نظامی غیرممکن است که بسط
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یی سیاسی که رویکردی صریح نسبت به عدالت دوران مشیمان غیر از خطحل راستینی برای بحران کنونی انقالبهیچ راهبیفزایند. 

های رژیم مبارک و شخصیت -اندی کسانی که علیه حقوق مردم و انقالب ما مرتکب جنایت شدهگذار، از جمله تضمین مجازات همه

  شان، اتخاذ کند، وجود ندارد.ها و متحدانشورای نظامی و نیز اخوانی

ی اقشار در میان کارگران، دانشجویان، متخصصان، کشاورزان و همه خطاب ما به انقالبیون و نیروهای اجتماعی غیور و مردمان آزاده

اشیسم نظامی فزاینده گام با یکدیگر هم با فی انقالبی مبارز شرکت کنید تا بتوانیم هماست. از شما تقاضا داریم که در ایجاد یک جبهه

ژوئن علیه تمام  ۰۳ها. این جبهه باید اهداف انقالب ژانویه و موج دوم آن در های اخوانیطلبی و جنایترودررو شویم و هم با فرصت

بی باید ی انقالمانده از رژیم مبارک]، ارتش و اخوان، به انجام رساند. جبههفلول [نیروهای باقی -کسانی که به انقالب خیانت کردند

 آید، از آنِ خود سازد.ها به خروش در میاهداف نان، آزادی، برابری اجتماعی و منزلت انسانی را که انقالب در مصر برای آن

 ی قدرت و عظمت از آنِ مردم باد.روی باد تمام قاتالن. همهمند باد شهدا، پیروز باد انقالب، سیهشکوه

 ۸۳۰۰جوالی  ۸۲

 «هادر باب کشتار قبطی» |« های انقالبیتر امور مربوط به آزار و شکنجه سوسیالیستدف»ی بیانیه

های دولتی ها همراه با مسلمانان افطار کردند، در همین حین رسانهکلیساها در زمان عبادت عصرگاهی به صدا درآمد و قبطی زنگ

دادند. با این وجود تنها یک مسلمانان و چه مسیحیان، آواز سر میی ما ویکپارچگی مردم مصر، چه گرایانهی جنگ حماسی ملیدرباره

یدشده برای ورود به سه کلیسا در روستای دگال در مانیا صورت گرفت که جمهور خلعهایی از جانب هواداران رئیسروز بعد تالش

ها خواستار کمک پلیس و سعید. خانوادههمراه بود با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف و شلیک گلوله به کلیسای ماری جرجیس در پُرت 

 نیروهای امنیتی بودند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.

ها با این همه، نیروهای امنیتی که روز قبل مردم را به خاطر محافظت از آن -کنداین موضع پلیس و نیروهای امنیتی شما را شوکه می

 ها کجایند؟ر زمان حمله به قبطیپراکنده کرده بودند، د« تروریسم بالقوه»در برابر 

شد؟ ها انجام میهای مصر با هدف اخراج اجباری آنهنگامی که جنایات علیه قبطی -ی مُرسی کجا بودپلیس حقیقتاً در سرتاسر دوره

مگر زمانی که به ها دارد، کرد که پلیس نقشی در جلوگیری از انجام آن جنایات علیه قبطیحتی یک نفر از نیروهای پلیس هم فکر نمی

 ی شورای نظامی و عصر مبارک کجا بودند؟ی شهدای مخصوصی حمله بردند. نیروهای امنیتی و پلیس در سرتاسر دورهتشییع جنازه

ی سینا را، مانند قتل ای در منطقهکنند اما جنایات فرقهها را ثبت میطرف ما چیست که جنایات اخوانیهای آزاد و بیو تکلیف رسانه

ها چطور؟ یا شاید گذارند؟ در مورد تهدیدهای افراطیون علیه قبطیشان یک کشیش هم بود، مسکوت میه قبطی که در میانس

ها در ماسپرو زیر گرفته ها توسط تانکها، در حالی که آناند و از تحریک آن علیه قبطیگرایی تمایل یافتههای ما به فرقهرسانه

 ؟کنندروی میشدند، دنبالهمی

ای در طول دوران شورای نظامی بودند. های فرقهها حامیان نزاعشان اتفاق جدیدی نیست، زیرا آنها و متحدانگرایی اخوانیالبته فرقه

ا ژوئن به بعد، ب ۰۳اکنون، از انگیز خود ادامه دادند. و همی فتنهگرایانهجمهوری مُرسی به لفاظی فرقهی ریاستها در طول دورهاخوانی

  اند.هایشان بر جنایات خود تأکید ورزیدهپیماییگرایانه در راهحمله به کلیساها و سر دادن شعارهای فرقه
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 درست کرده، استناد عریانش فساد برای پوششی عنوان به آن به همواره و است، گراییفرقه پشتیبان هم و آفریننده هم کنونی رژیم

پوشش دهد. رژیم کنونی از  ۸۳۰۳دیسین کرد تا تقلب انتخابات پارلمانی خود را در سال ق کلیسای با مبارک رژیم که کاری همان

های متوالی به کلیساها طور که شورای نظامی همین کار را با حملهکند، همانگرایی برای متفرق کردن صفوف انقالبیون استفاده میفرقه

گیرند انگیز بهره میی فتنهگرایانهها از لفاظی فرقهار ماسپرو خاتمه یافت. آنانجام داد که با حمله به کلیسای اطفیح آغاز شد و با کشت

 کرد.تا مخالفان را به عنوان دشمنان اسالم، جلوه دهند، یعمی همان کاری که رژیم مُرسی می

خواهد بست تا  گرایانهت فرقهها ادامه خواهد داد و حکومت نیز چشمش را به روی جنایای قبطیخبری از مسئلهرژیم به تظاهر به بی

ها و شیوخ با تکرار شعارهایی دلپذیر هستیم که که در این نقطه ما شاهد هیاهویی سنتی بین کشیش -آنکه تبدیل به یک فاجعه شوند

 هیچ دخلی به جلوگیری از تکرار این جنایات ندارند.

دیروز از جانب « فرمان»ت، نه مسامحه با اخراج آنان. آیا هاسها و اماکن مقدس آننخستین مسئولیت حکومت، محافظت از قبطی

 شود؟کنندگان شامل چنین تعهدی نمیتظاهرات

های ما ندارند، های گذشته با شواهد قاطع ثابت کرده که حکومت و نهادهایش نگرانی چندانی در مورد ریخته شدن خونتجارب هفته

ها گزندی به اند و از دیدن این صحنهها بارها ایستادهریزند در حالی که آنن میهایی که در پیش چشمان پلیس و ارتش به زمیخون

 اند.خود راه نداده

ها با توانند از حمله به حومهمی -های گزافهزینهرغم به-های مردمترین مسئله این است که این تجربه ثابت کرده که تودهاما مهم

شد، هایشان فالفور انجام میبایست به علت قصور عمدی ارتش و پلیس در محافظت از همسایگان و خانههای مردمی خود، که میکمیته

 خودداری ورزند.

های وقوع مجدد تجاوزها و فشار آوردن به دستگاهمان را برای حفاظت از خودمان در برابر های مردمیاکنون ضرورت دارد که کمیته

از جانب « فرمان»بدون نیاز به اعالم  -شان در حفاظت از مردم در چهارچوب قانونکار به منظور قبول مسئولیتحکومتی مسامحه

 کسی، سازماندهی کنیم.

ی شهید مینا دانیل، توقف کردند تا به ( یادوارهgraffitiهای ارتش در خیابان محمد محمود قاهره، در جلوی دیوارنگاری )دیروز تانک

نیافته آورند که رویای تحق  -اند قاتالن مینا چه کسانی بودند، به چه دلیل او شهید شد و به کدامین هدفیاد کسانی که فراموش کرده

 کس به عهده نگرفت، به خاطر داشته باشند.و خون او را، که هیچ

اش این آهنگ را خوانده صدا با دوستان مسلمانتسخیر میدان تحریر که منجر به برکناری مبارک شد، هم مینا کشته شد، اما در طول

تواند ادعای پیروز ها نمیو فهمیده بود که انقالب هرگز بدون اتحاد آن -«ایدچسب و گواراست هنگامی که شما با منانقالب دل»بود: 

 نشیند مگر با انقالب علیه رژیم دیکتاتوری مبارک.و منزلت او به ثمر نمیدانست که آزادی شدن داشته باشد. مینا می

شود، تشخیص دهیم. های گوناگون ظاهر میمان را هر چند با صورتبگذارید راهی را به پایان بریم که مینا آغاز کرده بود، و دشمن

 ی او و تحق  رویایش را به خاطر بسپاریم.اجازه دهید مبارزه

 ۸۳۰۰ی جوال ۸۲
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 این پراکسیس. اندشده منتشر «مصر انقالبی هایسوسیالیست» رسمی وبسایت در که متونی از هستند هاییترجمه فوق * دو متن 

 :است نموده بازنشر و برگرفته مترجم فیسبوک یصفحه از را هامتن
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