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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

٠٢/٠٢/١١  

  

  !خدا حافظ، مبارک
  

وقتی قيام تونس، تظاھرات يمن و اردن و عمان، و انقالب مصر را  با دقت بررسی کنيم به اين نتيجه می رسيم که 

ی اگر مردم را متوجه حق و حقوق و پريشانی ھای شان نسازد، استبداد، ظلم و بی عدالتی مستبدين و ھيچ امر

  .  حکمرانان جبار باالخره ـ به حکم تاريخ ـ مردم را متوجه وضيعت ناگوار و ظلمی که بر آن ھا می رود، می سازد 

الخره بار و بسترش را جمع کرد و شرش را از ليونی به ستوه آمده با اثر بيداری و اعتراض توده ھای مبن علی در

راالسد  يا نوبت خامنه ای و کسانی مانند اين ابعد از مبارک  شايد نوبت بش. مبارک ھم بايد برود. سر مردم کم نمود

 ۀکبر اري... نام رئيس جمھور و رھبر و پيشوا و امام و ه ھا باشد که با انتخابات تقلبی يا انتخابات فرمايشی سال ھا ب

  .   شان را می مکندانند زالوھا خون مردمان کشور ھايقدرت تکيه زده اند و م

. بن علی باوجود ھمه کوته بينی ھای که ھمه مستبدين به آن ھا دچار ھستند، قطعاً نسبت به مبارک ھوشيار تر بود

ت به زير بکشند، مردمی زيرا اين اصل را درک نمود که ايستادن در برابر مردمی که مصمم اند مستبدی را از قدر

که بيدار شده اند، مردمی که به ستوه آمده اند، مردمی که متوجه نيروی خود شده اند، مردمی که متوجه پامال شدن 

  . حقوق شان شده اند و باالخره، مردمی که دست رد به سينه ديکتاتوران و مستبدين جبار زده اند، کار عاقالنه نيست

کتاتوران شايد ھمين کار باشد که پيش از اين که مردم خشمگين اين ھا را از تخت ھای يدعاقالنه ترين کار برای 

 زمان و مردم ۀگوھر نشان شان به زير بکشند و کاخ ھای مجلل شان را  آتش بزنند،  خود شان صدای ھوشدار دھند

  .را بشنوند و رنگ ھای منحوس شان را گم کنند

. ھم به زور و به تقلب حکومت کنند ـ شکست و رسوائی و شرمساری استآخر کار ديکتاتوران ـ حتی اگر سی سال 

مبارک، اينک بعد از سی سال حکومت، . بن علی ديکتاتور متقلب و فاسد تونس بعد از بيست و سه سال سقوط کرد

  . مواجه است  حتمی  با سقوط ،با قيام خشم آگينی که مردم عليه او به راه انداخته اند

ز دوستان، مبارک ھم در صدد آن بود که مانند حافظ االسد، رئيس جمھورسابق سوريه، بعد از اين قرار گفتۀ يکی ا

  .که خودش توان کار را از دست بدھد يا بميرد، پسرش را برای احراز کرسی رياست جمھوری مصر معرفی کند
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تورم زياد . خش نيست امريکا به اين کشور، چندان رضايت بۀوضع اقتصاد مصر باوجود کمک ھای سخاوتمندان

. تقلب و فساد در دستگاه اداری کشور وجود دارد.  مردم را تشکيل می دھديکی از معضالت بزرگبيکاری  . است

جای اين که رو به بھتر ه زندگی مردم ب. مبارک باوجود وعده ھای مکرر کاری در جھت رفاه مردم انجام نداده است

خواسته ھای مردمی اصالً و ھيچگاه مورد توجه مبارک قرار نگرفته . شدن باشد ھر سال بد تر و بدتر می شود

و کالً مردم مصر از سال ھا ... و .  که مصر با اسرائيل برقرار کرده راضی نيستندیاکثريت مردم از مناسبات. است

 ٢٠٠۵به ھمين دليل مردم مصر در سال . بدين سو از مبارک و نحوۀ حکومت و اداره و سياست وی شکايت دارند

اين بار شايد قيام توده . ولی در آن سال قيام با خشونت سرکوب شد.  شديدی عليه مبارک دست زدند تظاھراتبه 

من آرزو می کنم که مردم .  با آن مواجه شده بود؛ دچار نشود٢٠٠۵ليونی به آن سرنوشت شوم  که در سال  مھای

 مصر به چيزی کمتری نسبت به آنچه  خواھان آن تند به آزرو ھای شان برسند؛ ولی اگر مردمئی که ھسھر کجا

حداقل ) گرچه ھمين حاال ھم قيام مردم دست آورد ھای بزرگی داشته است( ھستند دست يابند، يا قيام بی نتيجه بماند 

  . دست آورده انده با اين قيام يا انقالب چھار پيروزی بسيار بسيار با اھميتی را ب

مروز تلويزيون ھا از تظاھرات در چندين کشور جھان، از جمله در  واشنکتن  ا.  ھمبستگی فرامرزی مردمی:اول

راه اندختند، ه خصوص تظاھراتی که ھزاران نفر تونسی در برابر سفارت مصر به حمايت مردم مصر به و  لندن، ب

آگاھی رسيده اند چنين امری نمايانگر اين اصل و حقيقت است که توده ھا در سطح گسترده و جھانی به اين . خبر داد

ھمه سيستم ھای (که در برابر دشمن مشترک و واحدی قرار دارند و برای مبارزه با اين دشمن واحد و مشترک 

اين امر در . بايد به حمايت و پشتيبانی يگديگر برخيزند) فاسد، استبدادی، ضد مردمی، استعماری و استثمارگر

ايجاد چنين فضای بيدار کننده از کران تا . نی بسيار ضروری است جھاۀشکستن کاخ ظلم و استبداِد به ھم گره خورد

  .  جھانی استۀکران جھان بزرگترين پيروزی برای توده ھا در گستر

ی بودند و ھستند که جھان را ـ ھم توده ھا را و ھم ئ انقالب تونس و به تعقيب آن انقالب مصر، انقالب ھا:دوم

ديکتاتور را ـ تکان دادند و ھر دو را متوجه اين حقيقت ساختند که سياستمداران جھان را، ديکتاتور و غير 

تشکيل کميته مديريت بحران در ترکيه ناشی . سياستمداران نبايد مردم را ناديده بگيرند و ھرچه دلشان خواست بکنند

  !از ھمين نگرانی يا ترس است

تداوم اين تظاھرات، اعتراض ھا، قيام و انقالب ھا مؤيد اين ، تعدد، تنوع و تکثر.  يادگيری از يکديگر امر:سوم

حقيقت است که توده ھا ـ از برکت اکتشافات جديد ـ در سطح جھانی از يک ديگر می آموزند و راه يک ديگر را 

  .اين امر بايد ھشداری باشد برای ھمه خدايان و نيمه خدايان زمينی در سرتاسر جھان. دنبال می کنند

  .ش روحيه خود باوری  و اعتماد به نفس در مردمايپيد :چھارم

دان ھا دست يافتند، عالوه بر پيروزی ھای باال، عبارت اند ه اما پيروزی ھائی که مردم مصر در داخل کشور شان ب

  :از

  .ـ سقوط حکومت

  .ـ ايجاد درز و مخالفت در ارتش، بر سر برخورد با مردم و حمايت از مبارک

  .قاضی با تظاھر کنندگانـ پيوستن چندين ھزار 

  .ـ بسته شدن بانک ھا و بازار ھای بورس به مقصد حمايت از مردم

  .ـ کناره گيری يا تغيير چندين والی در چندين ايالت مصر

  .ـ تعطيلی تعداد زيادی از دادگاه ھا به پستيبانی از مردم
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  .لس مصرظام از ميان برخی از نمايندگان مجـ تشکيل مجلس مخالف ن

  . می مبارک در آرام ساختن مردمـ ناکا

  .  و تجار و سياستمداران با مردمءـ پيوستن علما

  .ـ متوقف شدن قطار ھا در تمام مصر

  .ـ قطع شدن پروازھای بيشتر شرکت ھای ھواپيمائی خارجی به مصر

  . ـ تداوم اين اعتراض ھا، باوجود وضع قيود و حضور  ارتش به جاده ھا، که وارد ھفتمين روز خود شد

در پايان نشست، مبارک تصميم . مبارک با سران ارتش در کاخ رياست جمھوری ديدار کرد) ٣٠/٠١/١١(پريروز 

گرفت برای سرکوب اعتراضات و حرکت ھای چشمگير مردم خشمگينی که در سرتاسر مصر به خيابان ھا برآمده 

ولی مردم که مصمم ھستند . م نمايد ديروز به وقت مصر، قيودی را برای ھشت روز وضع و اعال١۵اند از ساعت 

تا رسيدن به خواسته ھای شان به اين حرکت اعتراضی خويش ادمه بدھند، اعالم داشتند که تا سقوط مبارک به 

تظاھرکنندگان بدون ھراس از .  ھای مبارک نمی شوند" بچه ترسانک"رعوب اين مبارزه خود ادامه می دھند و م

  . مبارک بايد کناره بگيرد. مبارک بايد برود.  يمما راه خود را برگزيده ائ:  کهتنداين اقدامات مبارک اعالم داش

نتيجه ای که از اين ."  توسل به زور عليه مردم را رد کرده است" ارتش ھم  آن گونه که رسانه ھا می نويسند 

  !"خدا حافظ، مبارک": موضعگيری ارتش گرفته می شود اين است که

زی برسد، ھمانگونه که با پيروزی قيام مردم تونس مردمان کشور ھای يمن و اردن و عمان اگر اين انقالب به پيرو

راه انداختند، يقيناً در قدم اول مردمان کشورھای ليبی و سوريه و ه و آلبانی اعتراضاتی را عليه حکومت ھای شان ب

 پا خواھند خاست و خواھان کناره ايران و سائر کشور ھای ديکتاتور زده نيز در برابر مستبدين اين کشور ھا به

  .گيری ديکتاتوران  در کشور ھای شان  خواھند شد

. زمان، زمان بيداری مردم است. ھم بايد منتظر چنين روزی باشند... خدايان زمينی سوريه و ايران و افغانستان و 

  . زمان، زمان سقوط و  فرار زورگويان فاسد است

مردم می . مردم می خواھند او را برای محاکمه به تونس برگردانند. قانع نشدندبن علی رفت، ولی مردم به رفتن وی 

اگر چنين کاری عملی شود، يقيناً در آينده ھيچ . (خواھند که او پول ھائی را که برده است به تونس برگرداند

وء استفاده  سودجوی و دزدی جرأت نخواھد کرد که دست به سھيچ حاکم فاسدی و ھيچ سياست مدارديکتاتوری، 

  ). ندوزدبن سرمايه ھای ملی بيی ھای عامه بزند و ثروت ھای کالنی را از راه اختالس و غئدارا

مردم باالخره . امکان فريب بيشتر مردم ديکر وجود ندارد. نوبت اين ھا ھم خواھد رسد. اکنون نوبت مبارک است

نوبت ما . سلسله قيام ھا دوام دارد. و تميز بدھندبيدار شده اند و می توانند حق و حقوق خود و ديگران را تشخيص 

زمامداران فاسد و غير ملی و ضد مردمی ما ھم ـ در ھر موقفی که ھستند ـ بايد از اين امر غافل . ھم می رسد

روز . ر رسيدريت و غرورش چنان که ديديم به آخدوران صدام با ھمه جبا.  در به دری مرد،شاه ايران در. نباشند

انسان ھای ھوشيار از اين ھمه وقايع .  مبارک ھم می رود. ن علی ھم، به قول ايورنيوز، به پايان رسيدھای خوش ب

اين درس ھا ولی تنھا برای ديکتاتوران نيست، برای مردمانی که اسير استبداد .  و اتفاقات درس می گيرند

ھم برای ! ری است برای ھمهھشدا. ديکتاتوران ھستند و برای غير ديکتاتوران ظاھراً دموکرات ھم است

ديکتاتورانی که مردم را ھنوز ھم مانند گوسفندان رمه، آرام، بی خبر، بی آزار و بی خطر می پندارند و ھم برای 

مردمانی که از حقوق پامال شده خود آگاھی ندارند و ديکتاتوران را شکست ناپذير می دانند و از نيروی عظيم و 

  . الزوال خود بی خبر ھستند
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جه اين ر اخير اين نوشته يک نکته را می خواھم با تأکيد يادآور شوم که مردم، در ھر جائی که ھستند، بايد متود

به معنی ديگر مردم بايد متوجه باشند که اگر . له باشند که بعد از چنين قيام ھا قدرت به دست اشخاص ناباب نيفتدمسأ

  .از زير باران می خيزند، به زير ناوه ننشينند

  

  

    

  
  
    
  

      
   
  


