Egypten:
Om att förolämpa muslimer
(Uttalande av revolutionära socialister)
[Ur www.internationalviewpoint.org, 14 september 2012. Översättning från engelska, Göran
Källqvist.]
Revolutionära socialistiska rörelsen bekräftar att den fullständigt avvisar alla angrepp på religiösa
platser och symboler, både muslimska och kristna. Sådana angrepp förstärker de sekteristiska
tendenserna och polariseringen, och splittrar majoriteten av arbetar- och bondemassorna, de fattiga
och de förtryckta. Angreppen försvagar massornas kamp, deras enhet och utvecklingen av deras
medvetande och självorganisering under striderna mot bandet av utsugare och investerare som styr
och kontrollerar miljontals människors uppehälle och öden.
Vi understryker också att de arabiska revolutionernas verkliga kamp är en kamp mot USAimperialismen och inte mot andra kulturer eller mot yttrandefriheten. Denna kamp går bara att vinna
genom att det arbetande folket och de förtryckta bland alla folk fortsätter och utökar sina radikala
strider mot sina utsugare och plågoandar hemma och utomlands.
Denna kamp mot USA-imperialismen kan inte inskränkas till en fråga om en ”sammandrabbning
mellan civilisationerna”. Inte heller kan en liten grupps våld mot ambassader och amerikanska baser
i Libyen, Egypten och Jemen vara en ersättning för massornas kamp underifrån för oberoende och
nationell frigörelse.
På samma gång som muslimska brödraskapets och salafisternas ledarskap utlöser ilska mot USA så
upprätthåller de diplomatiska, ekonomiska och militära relationer med USA. Inte heller vidtar de
några verkliga åtgärder för att stoppa samarbetet med denna imperialistiska regim eller gör några
seriösa försök att säga upp det skamliga fredsavtalet med sionisterna som kastar bort det nationella
oberoendet. Knappt hade myndigheterna hunnit tvätta sina händer efter massakrerna i Sinai innan
de förstörde tunnlarna till den belägrade Gaza-remsan, under en operation som fick direkt stöd från
de amerikanska och israeliska regeringarna och stärkte samarbetet med dem.
Denna händelse är ett försök att slå mot de arabiska revolutionernas kollektiva och demokratiska
innehåll. Det är ett slag mot solidariteten mellan folken över hela världen i den kamp för frihet från
tyranni som började ta form med dessa revolutioner och som inspirerade globala proteströrelser.
Den ilskna retoriken och aktionerna som framställer USA:s roll i regionen som en kulturell och
religiös strid mellan muslimer och kristna, eller mellan öst och väst, är bara ett sätt att rikta folkens
vrede, inklusive de massor som är påverkade av islamisternas retorik mot imperialismen, i en helt
felaktig sekteristisk och chauvinistisk riktning. Det kommer att ge ledarna för samma islamistiska
strömningar – som inte har något mot att vara undfallande mot USA och Israel – chansen att
praktisera sina diplomatiska konster utan att känna något tryck från gatorna.
Således uppmanar Revolutionära socialistiska rörelsen massorna att mobilisera sin styrka och
organisera sina led för att pressa de valda myndigheterna att:
•

Avvisa den amerikanska militära hjälpen och avbryta allt samarbete med amerikanska
trupper

•

Säga upp Camp David-överenskommelsen en gång för alla

•

På alla sätt stöda det palestinska motståndet.
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