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 ممکن مقاومت مردم مصر و احتمالھای
 

ی ی ب ا بحران ای عرب ب ابقه دني رو س صادی ساختاری . است ای روب ه بحران اقت ه ادام درت سياسی ک در بحران ق

از اعترضات مردم در الجزاير که ظاھرا اکنون آرام گرفته و جنبش تونس  پس .داری غرب است سرمايه کشورھای

درت در مصربزرگترين  ساله ٢٣ ديکتاتوری که به سرنگونی ه بحران ق د روزی است ک ون چن بن علی انجاميد اکن

ی، سودان چه ھمه شرايط برای حرکتھای اعتراضی اگر .شده است غازآکشور عربی   در کشورھای اردن، يمن، ليب

ر ازکشور خاورميانه وجود دارد ولی فعسعودی اين ارتجاعی ترين  و عربستان حرکت ھای  ال در حال حاضر غي

  .ندارد  ديگر وجودۀبسيار ضعيف و پراکنده ھيچ نشان

اتوری ای ديکت ن کشورھا، رژيمھ ام اي ای دمکراتي .است ويژگی سياسی در تم دان شکنجه ،  ک،سرکوب آزاديھ زن

 ليسی پيچيده جزء جدا ناپذير قدرت سياسی در اين کشورھاووسيله سيستم په اجتماعی ب کنترل کامل مردم و نھادھای

ایئسوی ديگر شکلھای عقب مانده ساختار سياسی اميری، خليفه  از .است ه  ی، پادشاھی و رئيس جمھوريھ دائمی ک

ای  در .است ت قدرت سياسی آنھااز پدر به پسر واگذار ميشوند ھم جزء باف کنار اين مجموعه، قدرت ارتش و نيروھ

وانين  .است سرکوبگر در پشت صحنه بخش مھمی از قدرت سياسی عالوه بر اين در يمن، سعودی و سودان اجراء ق

 ه زندگی را برایصحشيانه ترين نوع حکمتی است که عرقصاص، ھم غير انسانی ترين و و  ارتجاعی شرع اسالم،

 .ردم سخت تر و غير ممکن کرده استم

ردم، ٢٠٠٨ داری در سال قبل از بحران ساختاری نظام سرمايه تا ر جزء مشکالت اصلی اکثريت م   بيکاری و فق

رراخير، ولی ويرانگرتر زندگی مليونھا مأتاثيرات بحران اقتصادی با کمی ت اما .بود ون نف ورد  لي ن کشورھا م در اي

ری  طوريکه برنامه ھای رياضت اقتصادی صندوق بين المللی پول وه ب .تھديد قرار داده است د براب شار چن ا ف دولتھ

يچ راه حل و ه ب .تھيدستان اين کشورھا است  کارگر وۀاست که بار سنگين آن تنھا و تنھا بر دوش طبق گونه ای که ھ

  .داردن  وجود،جمعيت را دراين کشورھا را تشکيل ميدھند% ۶٠ ھيچ اميدی برای جوانان که

 صحنه بين المللی وزنه سياسی مصر و نقش آن در
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تراتژتيک وۀليون نفر جمعيت، که تا کنون در صحنم 80 کشوری است بزرگ با بيش از مصر ی نقش س ين الملل   ب

ورد–ديپلوماتيک مھمی در بين کشورھای عربی، رابطه بين کشورھای عرب دون  اسرائيل و در م مشکل دائمی و ب

سطين و  تهراه حل فل ذاکرات  حسنی .است اسرائيل داش ان کامل و طرف اصلی م ورد اطمين ارک و دولت او م مب

ستھا، ب ادره امپريال ژه امريک ه است وي سائل خاورميان ورد م ردم در . م ری خيزش م ل پس از اوج گي ين دلي ه ھم ب

وریوھای مردم با پي، وسوئز و درگيرهالکساندري شھرھای بزرگ مصر، قاھره، شھای ف يس ليس، واکن  از طرف رئ

ن  .امريکا و تشکيل کميته فوری امنيت ملی را پی داشت جمھوری ر ژاپ حتی در فروم اقتصادی سوئيس نخست وزي

راه  .مورد وضعيت اقتصادی مصر اظھار نظر کند مجبور شد در اط ھم ا احتي تمام کشورھای سرمايه داری بزرگ ب

اعی در مصر يبه ضرورت تغي با ابھام صادی و اجتم اراتیرات اقت تند اش ازوی  در .داش م آن ب حقيقت مصر و رژي

سطين،  ديپلوماتيک در منطقه حساس خاورميانه محسوب ميشد که خالء ان، فل آن با توجه به درگيريھای دائمی در لبن

 .بسيار گران تمام شود اسرائيل وسوريه ميتواند برای غرب

 مصر نيروھای سياسی در

شی  و ليبی، در اکثر کشورھای عربی احزاب فرمايشی که دراز چند کشور مانند عربستان، يمن  غير يچ نق حقيقت ھ

درت و صحن د وجودۀدر ق د  سياسی ندارن درت اصلی را. دارن ی ق ا شش حزب وجود داشت ول ونس تقريب  در ت

ا و نھادھای  در مصر حزب دموکراتيک ملی .در دست داشت RCDبحز ام ارگانھ ه تم نزديک به سی سال است ک

ار م را در اختي ی مھ ر دولت ی و غي ايد فقط اسمی از  .دارد دولت ه ش ان رآاحزاب ديگر ک ا در زم ری ھای أنھ ی گي

بز، مطرح شوند عبارتند از، حزب سوسياليست ک فرماليته انحار، گروه ناصريھای چپ، حزب س مصر،  زب جوان

رالحزب اتحاد دمکراتيک، سلمان .مصر  حزب ناصريھای دمکراتيک عرب و حزب ليب رادران م ان ب اخوان "جري

سلمين ازمانيافت"الم زرگ و س روه ب ا گ نۀ تنھ ين اي المی در ب ر   اس ی در اکث شکيالت محل ه دارای ت ته است ک دس

 .است خصوص در مناطق محروم و روستائیه شھرھای مصر ب

  مصر ارزيابی از جنبش مردم

تهتمام شواھد و  ه از آن گذاش ون يک ھفت ه اکن امال خود ب اخبار نشان ميدھد که جنبشی ک خودی و مردمی ه است ک

ی  با توجه به وجود تانکھا، .قدرت رھبری اين جنبش فرا گير را نداشته و ندارد ھيچ جريان و حزب سياسی. است ھل

اندهپترھا و جتھائی که امروز، يکشنبه، برای ھراس و وحشت مردم آسمان مصر روک ردم  ا پوش انع حضور م د م ان

ام .در خيابانھا نشده است ا  در ھمين ھنگام تم ه ب ذاکرات محرمان ا در حال م ا و امريک اد اروپ ائی، اتح ای اروپ دولتھ

  .جستجوی راه حلی ھستند حسنی مبارک برای

افع اسرائيل،  د من ا واآنچه که بيش از ھمه محتمل است و ميتوان ائی را ت مريک شورھای اروپ ين أک د، و ھمچن مين کن

درت  احتمال يک کودتادی نظامی توسط ال ق ارک و انتق ناسيوناليستھای ارتش را خنثی نمايد، کنار گذاشتن حسنی مب

ده ای به کسانی ناخته ش وابق سياسی ش ی س ين الملل ون در صحنه ب د است که در گذشته و ھم اکن د  .دارن رادی مانن اف

يس اتحاد وسیمر مع رئيس انرژی اتمی و يا عیبرادال هرئ د و سپس در دھي الھا سفير مصر در ھن ه س  ۀ عرب ک

ل مشغول به ب ١٩٩٠ ازمان مل ودهه عنوان ديپلمات در س ار ب تک ه ،  اس ن نمون داران مصر از اي ين سياست م در ب

د شخصيتھا که مورد ا ب ين  اطمينان تمامی کشورھای غرب و اسرائيل باشند و از طرف ديگر مردم ھم نسبت به انھ ب

 .، می تواند تکيه گاه امپرياليزم در حل مشکل به نظر آيديستندن
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ا در انی کردن  حقيقت آرام کردن مصر و جلو گيری از گسترش جنبشھای مردمی در کشورھای ديگر عرب، ب قرب

ا  .است حسنی مبارک به نظر تنھا راه باقی مانده برای کشورھای سرمايه داری غرب ن صورت غرب ب ر اي در غي

 .خواھدشد می در کشورھای ديگر عرب روبروبحران عظي

ابقه   مصر بدون ترديد پايان مبارزهۀموفقيت مردم مصر در سرنگونی رژيم سی سال ی س زرگ و ب دم ب ی ق نيست ول

سيار خوبی  .خصوص عربه جھان ب ای است برای نشان دادن عزم مردم در مقابل ديکتاتورھای در ضمن درس ب

ن  .دھند ديگر نميتوانند به شيوه سابق در اين کشورھا سياستھای خود را ادامه هبرای کشورھای امپريالستی است ک اي

د ردم خواھ ه م تان و ھم ارگران و تھيدس شکلھا و احزاب  موفقيت درس بزرگ ديگری برای ک ازماندھی ت داشت، س

  .شوند ميتواند به ارگانھای قدرت در زمانی ديگر تبديل واقعی ارگانھا و نھادھائی که

د  "شکم سيرھا" بورژوازی و يا درايران را جنبش ھای ١٣٨٨ انی که اين جنبشھا و جنبش سالکس اما ارزيابی کردن

اع و حمايت و به صرف ل دف دارد قاب ری را در دست ن ستند اينکه طبقه کارگر قدرت و رھب وده  .ني ه ت د ب روز باي ام

د مايه ميگذارند پاسخ مشخصتونسی و ديگر کشورھا که از جان  ليونی کارگر و تھيدست مصری،ھای م يچ  .دھن ھ

ه الھای سال است ک رای ترديدی نيست که عصر انقالبات بورژوا دموکراتيک س نگان ب ی گرس ه ول ان يافت سير  "پاي

  .شد شکم خود منتظر نخواھند "کردن

 

  


