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   واگذار کرددي جنگ را نبانيا
  

ه شان مھم واھد ن د ی ش ان و آزاددھن الب ن ه انق ر  در مصر در حساسی ک ه استاتي نقطه حنيت رار گرفت ود ق .  خ

ود نيو درست در ا.  شدن استنيي جامعه مصر در حال تعیاسي سشي آرافي که در آن تکلیا نقطه  نقطه حساس کمب

وی مجرب باشد، حزبی که به اندازه کافی حزب،ی حزب ژاکوبنکي ه فن ه ب ه ی مسلح و مسلط باشد، حزبامي قن ک  ک

د،ي که لحظات را دری دھد، حزبصيا تشخ را بشناسد و نبض تپنده اش ری زندگتيواقع ه چشم زي از ھر چشي باب  ب

ه در ني کننده، انييدر لحظات تع. ستي و دراز مدت نی اجتماعیانقالب تنھا روند.  خوردیم ه است ک  عنصر توطئ

ه است و اي را انکار کند، نيھر کس که ا. ابندي ی برجسته میانقالبات نقش ه خود مشغول یبي عوامفراي ابل ه  ک توطئ

  . توطئه گرانندني ترفي ضعونيو در مصر امروز انقالب. است

ه در مصر نني اتصور انزي ک ه ھم ه ا  تحوالت ب ع شد، شي پیگون ونس واق ه در ت د رفت ک وحکي خواھ اده ل  ی س

ردنيتونس اول.  کرده بودري را غافلگیتونس کل بورژواز. محض است ه سقوط ک ود ک  نيا.  سنگر ارتجاع عرب ب

 نه اي راه متوقف خواھد کرد مهي نني ھمر در تونس خواھد شد و آن را دی موفق به مھار روند انقالبیورژواز بايکه آ

وامل ه ع ستگیب دد ب ه سرنوشت انقالب در مصر شای متع ي تعدي دارد ک رني ده ت ا .  عوامل باشدني اني کنن ونس ام ت

ر کل یمصر جائ.  استیمصر آن حلقه اصل.  سنگر ارتجاع عرب نبودنيتر مھم ه سرنوشت انقالب در آن ب  است ک

هيتوقف انقالب در مصر در م.  کننده بر جا خواھد گذاشتنيي تعراتيثا جھان عرب تیروند انقالب د ان  راه، کل رون

رد و پ– متوقف مي اگر نگوئ– ري جھان عرب را الاقل دچار تأخیانقالب ه نیشروي خواھد ک  یلي سلي انقالب در کران

ان عرب و خاورماز انقالبات را در هي جھ داختان د ان ه راه خواھ ه آن یليس.  ب ه دامن ه ک ل پچي ھب  ینيب شي وجه قاب

ً يدق. نخواھد بود   . داشتی انتظار مقاومت ارتجاع در مصر وجود مدي بازي رو نني از ھمقا

ه باۀ و تنوع جامعه مصر و قدرت طبقه حاکمیدگيچي مصر در جھان عرب و پیاسي سوزن ه و ھم  را نيا دي آن، ھم

 ی را طی ترني و خونتر دهيچي به مراتب پري مسیونيلي م٨٠ کشور ني در ای که مبارزه طبقاتکردند ی معلوم مشياز پ

   . شدزي ننيو چن. خواھد کرد تا در تونس
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ونس رفت ی مشي پی به ھمانگونه اشي باي، روند حوادث کم »روز خشم« روز تظاھرات بزرگ سه شنبه، تا  که در ت

 جنگ ،ی کشته و زخم،پوليس با ژهي به و،یاباني خیھايري تظاھرات و درگشتري ھر چه بیرياوجگ. شده بود واقع زين

س. رفت به خود گیگرياز روز سه شنبه روند تحوالت اما شکل د. زيو گر وانا معترضیونيل مجيب وازن ق ه ء ت  را ب

ه ا.  دگرگون کردمي رژاني محسوس به زیا گونه وانيب وازن ق ا نشد ی نمگري ددي جدی ت وليس یروي ب ه شکل پ  و ب

   . بودسهي آغاز شد که سرشار از توطئه و دسیا دهيچي پیباز.  پاسخ گفتکيکالس

ود کردن ني در عمي روشن بود که رژنه،ي درون کابی ھایجائه  تظاھرات و جاب ی اولیري زمان اوجگن ھمااز  وانم

ا.  را نداردنا مخالف بهی بازداني می وجه قصد واگذارچي به ھ،ینيبه عقب نش ه معن اً ب ه تمام ام گرفت صابات انج  یانت

 مي که در رأس رژداد ی نشان مراتيي تغنيا.  بودندهيآ ی روزھایاسي سی در بازیتي امنیروھاي نقش ارتش و نتيتقو

ری بودند در جھت عملکردیراتيي تغنيعکس، اه  وجود ندارد، بیشکاف ر و  حساب شده ت ش.  متمرکز ت  ینيعقب ن

دانھا و آزاد کردن ابانھا،ي آن در خی ناگھانبتي در روز قبل از تظاھرات سه شنبه و غپوليسوقت م  باز کردن در زن

زای جنائانيزندان اامنشي ھمراه با مسلح کردن آنان، اف اي در خی غارت و ن ا ورشي و ابانھ راه ب ردم، ھم ازل م ه من  ب

ه مي اقدامات رژني اۀدر ھم.  گذاشتندی مشيا به نما ردهيچي توطئه پني ارتش اجزاء مختلف ای ظاھریطرف یب  حاکم ب

سیمحاسبه ا.  دارد و نه به حفظ ظواھریگ به توازن قوا بستزي حاضر ھمه چۀ داد که در لحظصي تشخیدرست  اري ب

زا:  دادی ملي اقدامات را تشکني اۀ ھمیساده مبنا د،ي شيھر چه ھرج و مرج اف دازه ناب ان ان ه ھم ردم زي ب  ترس م

د شدیشتري و خواست نظم از طرفداران بافتي خواھد شيفزاا س.  برخوردار خواھ درت ب ا ق ا عي وسجيانقالب ب  و ب

   .دياي بروني تر برومندي دوره نني به مقابله برخاست و توانست از ای محلی ھاتهي کمليتشک

ه او در مصر خني بر ای ودي مبارک در شب بعد از تظاھرات سه شنبه و تأکینرانخس ا پا ک رد و ت د م  دوره انيواھ

سه خالف ظاھر امر و به نخواھد کرد، بیري اش کناره گی جمھوراستير وح یاري خالف آنچه ب اده ل سران س  از مف

ه ا،یني عقب نشکيقلمداد کردند، نه  راود بی بلکه اعالم آغاز ضد حمل واه بی ب وازن ق م زدن ت ه یئ ھ ون ب ه اکن  ک

اکم چرخمي رژانيز وددهي ح ست.  ب دگان منينخ اھر کنن نش تظ خنرانري تحرداني واک ه س ود و ی ب شم ب ارک خ  مب

ر خوش ی متکی ھایدواري مبارک ھمه امی که سخنرانني پنھان ماند و آن ھم ااني مني نکته در اکياما . اعتراض  ب

اده لوحان سخنران.  بر باد دادزي نا تظاھر کنندگان رینيب ورژوا و س ایروشن بود که باز ھم مفسران ب ه  مب رک را ب

ن وودز دي ساده لوحان ھم بانياز جمله ا( خواھند کرد ري تعباتي اش با واقعیگانگي و لجاجت او و بیسرسخت  – از آل

وب چپ سطحهي نظرنيا رد– راني ای پرداز محب ام ب ه کلزيوودز ن.  ن وان ی اشهي در مقال مصر در « اش تحت عن

ا جدالیري موضعگنيدر پس ا). او نسبت داد خود یژگي واکنش مبارک را به و،»یآستانه جنگ داخل ر ی ام  سخت ب

يسر تع تراتژني ان و آزادی س الب ن وج انق ا م ه ب ودی مقابل ه ب ان عرب نھفت ا.  در جھ ار روزھ د یاخب  تي حما– بع

ع وايتالي ھلند و ای دولتھایري و موضعگی با وی قذافعمر از مبارک و تماس متيعربستان و کو شان داد – ی به نف  ن

 ی قدرت توافق عمومی مدارا ورزانه و واگذاریني عقب نشی خط مشکي وجه بر سر چي به ھی بورژوازاني مکه در

 که اوباما مصر ني ااز امانپور از اختالف نظر خود با اوباما و انيتيسيخود مبارک بعداً در گفتگو با کر. وجود ندارد

ان عرب یاوباما به اندازه کاف که گفت ی مديالبته او با.  شناسد، صراحتاً سخن گفتیرا نم  از وخامت اوضاع در جھ

دتي صف را در عمل تقوني ضد انقالب بود تا ای از قوایجي الزم بود، بسنکيبه ھر رو، آنچه ا. خبر ندارد از .  کن

تجا وم دس ا ھج نبه و ب ارکتروز چھارش زدور مب اي در خی م کندریابانھ اھره و اس طح ني اه،ي ق ه از س د حمل  ض

   .دي رسزي نابانھايراتر رفته و به خ فکيپلماتيد

اني در ھم شکستن انحصار قدرت صف انقالب در خیاباني ضد حمله خني ھدف انيکمتر ه ارتجاع اب ود و ضد حمل  ب
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ه ر،ي تحرداني از می راندن مبارزان انقالبرونيتر، ب ھدف بزرگ.  ھدف کامالً موفق عمل کردني به ادنيدر رس  البت

ه نت هيب اردي نرسج داکاریزان انقالب و مب ا ف را و بزي شورانگی ب ا بني کمت ات، ام نگر نيشتري امکان  جسارت، از س

د شدگاه چي مقاومت قھرمانانه ھني با شکوه ایھا صحنه. انقالب به دفاع برخاستند اک نخواھن .  از اذھان جھان عرب پ

اقینقالب را از خود بر جا گذاشتند که تا نسلھا الھام بخش مبارزه ای مبارزان سنتنيا دی در جھان عرب ب د مان .  خواھ

   .ري تحرداني مبارزان و صد بار درود بر جانباختگان نبرد مني اۀدرود بر ھم

ود ی اش، تناسب قوا در مبارزه را تا حدودی بزرگ جھانیئ رسوارغم ی حمله ارتجاع اما توانست علضد ه الزم ب  ک

اره گونيسياپوز» سران «ني ضد حمله انيز ا اشياگر تا پ.  ارتجاع برگرداندیمجدداً به نفع اردو ه کن د ک  یري بودن

ه پاني و پس از ضدحمله ارتجاع، ان کردند، اکنوی اعالم میئ شرط ھر گونه گفتگوشيمبارک را پ ود ک  اني دولت ب

وان پ ه عن را.  کردی شرط آغاز گفتگو اعالم مشيتظاھرات را ب ود، راه ب شته ب ودیورق برگ از شده ب ذاکره ب .  م

ه شدت کادھاي جنگ بارري تحرداني که در میدر حال.  پشت پرده به سرعت در حال جوش خوردن بودیمله ھامعا  ب

ه پاسداریطي در شرارستادامه داشت و د ا خون خود ب ر خاسته شي از انقالب خوی که مبارزان جوان انقالب ب  ب

 یئ جوان تاوان خطاونيانقالب. قالب بودند معامله بر سر انی چک و چانه ھاني در حال آخریبودند، دالالن بورژواز

امد توانستنیھا م آن.  از آن مرتکب شده بودندشي پرداختند که چند روز پیرا م ه ی درست ھنگ وليس ک اي از خپ  ابانھ

ا تصرف پاسگاھھادهيعقب کش د و ب ه دھن وليس ی شد، تعرض خود را ادام راني اپ ان سرکوب ارتجاع را ب  ی ارگ

دندازي از کار بشهيھم ا آن. ن ا ام ه حفظ سنگر ھ ا ب دیھ رده بودن سنده ک ه سازمان .  خود ب ا ضد حمل ون و ب هياکن  افت

اي سازمان دھنده را در آن ای نقش اصلپوليس که ھمان یارتجاع، ضد حمله ا رد، ای مءف ارزان باني ک  کي از دي مب

.  شدندی میئ قالب توسط دالالن حرفه مانع فروش انگري دی پرداختند و از سوی مابانھايسو به دفاع از انقالب در خ

ا شای تمام از عھده اولیستگيمبارزان انقالب با شا شزي متوجه نی حتدي بر آمدند ام ه ادند ن رد ی فرعداني مني ک  نب

   . در حال اتخاد شدن بودندیگري در عرصه دماتيتصم. بود

ر مني اما از،ي دوران جنگ و گرني تمام ادر ه روز ب ه روز ب ود ک ار خود متيحبوب ارتش ب زودی و اعتب ا.  اف  ديش

ستقر در مري وزداري ددي پر از التھاب قاھره را بای روزھایھا  صحنهني از خطرناکتریکي  داني دفاع از سربازان م

ه سربازان و در عی پدرأتي در ھو ی که با لباس ساده نظامی دفاعريوز.  به حساب آوردريتحر سبت ب  ني مھربان ن

 و دستجات پوليس.  شدی امور به ارتش آماده می واگذاری برازيھمه چ.  شدیرکنندگان ظاھر محال مدافع جان تظاھ

 که با وعده کنار رفتن مبارک و فرزند او ظاھراً راه را ی که نقش سگ ھار را بر عھده گرفتند، دولتیاراذل و اوباش

ه فقط سھم خود را از کی داللونيسي کرد، اپوزی انتخابات آزاد باز میبرا شخواست ی مکي ک ه در ای و ارت  ني ک

اجانيم وان ن ه عن د می آرام آرام ب ر بلن ت س ردی مل رب؟ .  ک رزو غ ه ھ شان داد ک  :ستي نشي بیحي وقۀغرب ن

دي راح اشک تمسري تحرداني جوانان می سو براکي از .بي و عوامفرشرم یدروغگو، ب  پشت گري دی و از سوختن

 توله سگ بد نير، اي بلی که توننيمگر نه ا.  مصر پرداختندندهي دولت آی نظامني نظم نوی به معمار معاملهیپرده ھا

د« اعتراضات بر ضرورت یري از ھمان آغاز اوجگه،يپوزه سرما ود؟ آندي آن توسط غرب تأک»تيريم رده ب ا   ک ھ

 طرف است و ی که با چه کساننستدا یارتجاع عرب م.  وفادار نماندندزي نشي خو»یپرو دمکراس «غاتي به تبلیحت

   . نخواھد کردی را خالداني می سادگني ارتجاع نشان داد که به انيا

زوده مري تحرداني مقاوت قھرمانان مزانيھر چه بر م.  توطئه پشت توطئه در حال وقوع بودبي ترتني ابه  شد، ی اف

زرگ نزدونيسي درون اپوزیروھايبه ھمان اندازه ن ري به معامله ب ل.  شدندی مکت  متخصص امور ني امان،يعمر س

ناد ویتيامن ر اس ا ب ستقی در طراحکسي لیکي که بن دانھاجه نظام شکنمي م ا سازمان سی در زن اراي مصر ب  ی ھمک
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ه امي رژنيا.  گرفتی زمام امور را در دست خود مشتريتنگاتنگ داشت، ھر چه ب ود ک کي ب ي تعن رد ی مني ا چه ک  ب

الھایحضرتي اعلونيسيبود که طرف مذاکره ھمان اپوزو روشن .  مذاکره کندیکسان ام س ه در تم ود ک اق در ی ب  اختن

رار داشتی حکومتاه دستگهيدرون و حاش ائ.  ق ه توافق نھ ان ب ا رژني ایھر چه زم ري نزدمي دالالن ب  و شد ی مکت

دازه ن شد، ی برخوردار می بھترتي  به عنوان فرد مورد اعتماد دستگاه و ارتش از موقعیعمرو موس ان ان ه ھم  زيب

زرگ ی براونيسي درون اپوزی گروھھاريفشار بر سا ه ب ه معامل زا عقب نماندن از قافل تي ی مشياف انيآ. اف ور، م  ن

ر حزب ل راليرھب ا رسب ا آنج د، ت ه حتدي القع ه مخالفی ک ان ب ا انحالل پارلم ق فر.  برخاستت ب ر ماديخل  آورد ی ب

رار ممي در کار تحکحضرتي اعلونيسيو اپوز»  اسقائط النظامد،يريالشعب « ار ارتش ق ون در کن ان نظام اکن  ی ھم

ه رفت یمعروف شده بود، م» تظاھرات خروج« که از قبل به عنوان جمعه تظاھرات روز بي ترتنيبه ا. گرفت  که ب

ل.  شودلي تبدفي کثی بازني ایپرده نھائ سلمني آخرمانيروز پنج شنبه عمر س ران، اخوان الم ه گ  را ن،ي دسته معامل

ردازد و اعالم ھا آن دي نکرد که به تھدني ھم در ایدي حال او تردنيدر ع.  فراخواند تا در مذاکرات شرکت کنندزين  بپ

وداميپ.  ھستزيکند که ھرج و مرج البته کار اخوان ن ه شرکت خواھاي.  روشن ب رد و دي در معامل م اي ک  شما را ھ

   .ج آماده شده بود جمعه خروی برازيھمه چ.  نمودميسرکوب خواھ

ه دالالن، در مون،يسيھمه سران اپوز.  در جمعه خروج وجود داشتیکي قدرت سمبلچه ه شدند ی جمع میداني ھم  ک

د انع سقوط آن شده بودن ه خود م شجو. زنان و مردان جوان با مقاومت قھرمانان ارگران و ان،يدان وزان و ک  دانش آم

اي پشت باررا که شب جمعه یر نفر قاھره، ھمان ده ھزاني محالت زاغه نشیفقرا د، داني میکادھ رده بودن ه سر ب  ب

ران اپوز ا س ه تنھ ه ن د ک اھد بودن د ش ه حتون،يسيروز بع اع و اعضاري وزی بلک هي کابی دف امن م در می نظ  داني ھ

ودزي با استقبال تظاھر کنندگان نداني که ھنگام حضور در می دفاعريوز.  اندافتهيحضور  ه ثمر توطئ.  روبرو شده ب

ار حتني اولیابر. داده بود ه پخش تصاوزي نی دولتی رسمونيزي تلوی ب نظام سقوط .  از تظاھرات پرداختیري ب

ردگرياکنون د.  داده بودشي ادغام خود را افزاتينکرده بود، ظرف  یشي فرسای روشن بود که نظام انقالب را وارد نب

   .کرده بود

ه روح دني بخشامي التیفقط برا» اسقائط النظام «وي غریئگو. ان داد در روز جمعه خود را نشیبي غری دوگانگچه  ب

ودري تحردانيفتح م.  شدی آرزو سر داده مني اعالم ایتظاھر کنندگان، فقط برا ا سقوط نظام نب ا .  ام سقوط نظام تنھ

 قرار داشت داني از می که در فاصله کوتاھیھمان کاخ.  کردی سقوط می جمھوراستي معنا داشت که کاخ ریھنگام

ر ی منطقزي چچيھ.  جا باز کرده بودزي در قلوب تظاھر کنندگان ننکي که اشد ی محافظت میو توسط ھمان ارتش  و ت

ود »  نخبگانیشورا« که نام ی روز خروج، شورائاني نبود که در پاني حال دردناک تر از انيدر ع اده ب ر خود نھ ب

ذار پی اهيانيود، با صدور ب را در خود جمع کرده بونيسيو ھمه قوادان اپوز ر دوران گ  نظام تحت یشنھادي رسما ب

ودماني عمر سلتيھدا ه از نيا.  صحه گذاشته ب ه خود اجازه داد ک ان معترض« شورا ب ي خواستار تعزين» جوان  ني

ورژوائ استيھمه دنائت س.  شرکت در مذاکرات با دولت شودی برایندگانينما  شورا جمع شده ني در اسره کي ،یب

   .ودب

درت در ی اسالمی جمھوری حال روز اعالم ورود رسمنيجمعه خروج در ع.  تمام ماجرا نبودني ااما ه جنگ ق  ب

ه مالحظات دی اسالمیرھبر جمھور.  بودزيمصر ن ار گذاشتن ھم ا کن اً و کيپلماتي سکوت خود را شکست و ب  علن

االترکنارد را  خویشتنداري خوی اسالمیجمھور.  جنگ با مبارک شددانيرسما وارد م ا ني گذاشت و در ب  سطح علن

ان و آزاد.  در مصر شدیاسي عامل تحوالت وارد مناسبات سکيو رسما به عنوان  ون از یانقالب ن  ی سوکي اکن

   . مورد تعرض واقع شده استزي نگريد
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 و یبا شور انقالب روشن باشد که تنھا وني بر انقالبدي باگرياکنون د.  کندی می را طی سرنوشت سازی روزھاانقالب

 ني و انضباط در چنیاري ھشت،ي درار،يتدب. ستادي ای متنوع بورژوازی ھاسهي توان در مقابل دسیتنھا با جسارت نم

ه آندهي آیروزھا.  اند که جسارت و شھامتیاتي به ھمان اندازه حیئروزھا سل جوان اي نشان خواھد داد ک ران ن  رھب

د داد زي را نیاتي خصوصني در مصر چنیانقالب روز خواھن هاي از خود ب ا.  ن سلم است، اکتف ه روشھا و ءآنچه م  ب

ه شرای پاسخگوئی براگري دی جنبش انقالبی تاکنونیکھايتاکت رادهيچي پطي ب ه ھای خنثی امروز و ب  ی کردن توطئ

 کيبتواند از  دي باونيصف انقالب. ستي نی وجه کافچي به ھی محافل و باندھا و دستجات مختلف بورژوازۀي اله بهيال

ه خنثیاسيسو در عرصه س رده و علنی کردن مانورھای ب ورژوازی پشت پ ردازد و از سوی ب انع از گري دی بپ  م

د از رون ا ترکیشي فرسایآغ ود و ب ود ش ارزبي در درون خ وع مب ستره اه اشکال متن  ی در سطوح مختلف و در گ

 روشن شده باشد که مقاومت دي بانيا.  خود جلب کند به درونزي را نیشتري بیروي عمال ھمراه با مرور زمان نعيوس

راگري دن،ي در فواصل معیونيلچند ھزار نفره و سپس تظاھرات م دی نمتي کفاشتري بیشروي پی ب اکم ميرژ.  کن  ح

 انقالب و ضد انقالب ني که امروز بیدر نبرد. دي از پا در آیني بشي قابل پی روشھانيامجرب تر از آن است که با 

الاياز مد:  برخوردار استی فراوانکي ستراتژی ھای ضد انقالب است که از برترني است، انايدر جر ابع م ا من  ی ت

ان رنيا. یو تا متحدان و مشاوران جھ ادي را باکي ستراتژی ھای برت ه ھ ا مؤلف  در درون صف انقالب یگريد ی ب

 اي را دارند ی مصافني توان غلبه بر چنی مصروني انقالباي که آدي دديبا. ی است دشوار اما شدنی کارنيا. جبران کرد

   .نه

 انقالب در جھان معاصر در دروان پسا جنگ ني در جھان عرب نخستیانقالب نان و آزاد.  اما روشن استزي چکي

ه نيشي دوره حاضر و دوره پني بقي عمی شکل گرفته است که شکافیطي انقالب در شرانيا.  استیسرد ات ب  انقالب

ر شده استی تماما دست راستیخي دوران تارکي که با ی شکاف.وجود آمده است ان و آزادنيا.  پ ه انقالب ن ا ی ک  ت

 ی بعدی ھایشروي پرياما چه انقالب بتواند مس.  استوني انقالبۀ ھمی سرافرازهي کرده است، مایشروي پزي ننجايھم

د که امريی مرحله متوقف بماند، روند انقالبنيخود را باز کند و چه در ھم  یوز در جھان عرب آغاز شده است رون

ذر نخوا دزودگ ودھ ولنيا.  ب ود عمی تح د ب اي و دقي خواھ ر سر تع. رپ يجنگ ب  تحوالت، ني اتي خصلت و ماھني

 ،یستيالي سوسبخشي انقالب رھائکي آن در جھت قي آن جناح ارتجاع و کمک به تعماي ني از بلع آن توسط ایريشگيپ

ه کمونی دائمفهيوظ ا.  چپ استۀ و ھمستھايالي سوس وستھاي ھم  ۀ عرب و چه در ھر نقطنچه در مصر و در جھ

 آن توسط ارتجاع دني انقالب، گام نخست بلعني بر ای و اسالم»یپرو دمکراس «یاطالق برچسبھا.  از جھانیگريد

انژهيبه و.  واگذار کردی به بورژوازدي جنگ را نبانيا.  استیبورژوائ ه ی در سطح جھ ان و  ان،یئ و منطق قالب ن

   . عقبه را شکل دادني اديبا.  داردازي نرومندي نی به عقبه ایآزاد

    

   قي شفبھمن

   ٨٨ ]بھمن [دلو١۶

   ٢٠١١ فبروری ۵

   :دي امتي تحوالت جھان عرب در ساژهي از بالگ وبرگرفته

http://omied.de/arabworlddevelopement/arabworldread.html?view=idoblog   

    

ه خوشتريامروز، شنبه باز ھم ب: ١ ري التحربعد ایشتنداري معلوم شد ک رای ارتش در روزھ ا ب دارک ی گذشته تنھ  ت
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ل دستجات روزي که تا دی، ارتش»محبوب«ارتش .  تعرض به صف انقالب بودیاسيس دگان در مقاب  خود تظاھر کنن

ارک ار مب ایھ تار حضور تانکھ روز ري تحرداني در مشي خواس د، ام ا بودن ا تایبرجکھ ه سوشينکھ اھر ی را ب  تظ

اما مگر مبارک امروز .  انفجار رخ دادکي زي نساي کلکي منفجر شد و در ناي سیلوله گاز صحرا. کنندگان برگرداند

ا ینيعقب نش. ستي نه نست؟ي نیروزي پکي ني نکرد؟ مگر ایري حزب خود کناره گیاز رھبر ارک ت ام مب ه گ ام ب  گ

   . نباشدني چنني وجود ندارد که بعد از ایلي دلچيھ. ش و کل نظام ھمراه شده است گام ارتبه گام یشرويبه امروز با پ

شرري زۀ متوجه مقالگلي در اشپی مقاله اقيمشغول نوشتن متن حاضر بودم که از طر: ٢ ريبعدالتحر ارهي در ن  ني ف

دمیسيپال پرسندهينو.  ش رت اس ه راب ور امننگبورگي مقال صص ام شگی ملتي متخ سور دان ت و پروف . اه اس

ه فرصت انگبورگياسپر ادي در مقال ان عرب را از دست ی دمکراسکي ج هي در جھ دي بی مافت ه ن د است ک  و معتق

 دي توانی مري زنکي مقاله را در لنيا.  و غرب استکايمرا تي و حمادي در مصر کامال مورد تأئاستي کردن سینظام

   :ديبخوان

http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/02/02/game_over_the_chance_for_democrac

y_in_egypt_is_lost 


