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  مبارک فرار کرد

 اما نظام نامبارکش ھنوز پابرجاست 

اين اگرچه تازه آغاز کاراست .  سراسر مصر آفريد خبر استعفای حسنی مبارک توسط معاونش موجی از شادی در

يکی از بزرگترين وارتجاعی . اما تا ھمينجا يک پيروزی و پيشروی برای مردم مصر و منطقه محسوب ميشود

 پا به ،درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا ومتحد اسرائيل صھيونيست  امريکامترين ديکتاتورھا وسرسپرده امپرياليس

   .فرار گذاشت

 باقی بماند و به ھمان شيوۀ سابق حکومت کند، اما مردم  کارگرفت تا برمسند قدرته  خود را ب مبارک تمام تالش

پارچه از خواست برکناری وی کوتاه نيامدند و سرانجام با به ميدان آمدن کارگران، اعتصاب بيش  مصر متحد و يک

 ازپزشکان و پرستاران و کارمندان بيمارستانھای  فر و اعتصاب ھزاران ن  نفر از کارگران کانال سوئز٦٠٠٠از 

ً ....قاھره    . استعفا دھد وی را وادار ساختند تا رسما

 با خواست مردم ھمراه شد   برده بود زيرکانه  امريکا که از مدتھا پيش به عمق جنبش انقالبی مصر پیم امپرياليس 

عنوان نوکران حلقه ه  ب ريکا با مبارک و محمد رضا شاهما رفتار  .و برکناری مبارک را دردستور کارخود قرارداد

ه  ب امريکا و اتحاديه اروپا از مبارک  تا ھمين ديروز.  بايد برای بقايای رژيم پھلوی بسيار آموزنده باشد  گوشه ب

ن ا ممالک عربی و شخصيتی با ھوش و کاردان از وی دفاع ميکردند و برکشتار و شکنجه مبارز عنوان رھبر

 رنگ عوض کرده، نوکرشان را چون قاب دستمال کنار گذاشتند   اکنون اين روباه صفتان  ليکن سرپوش ميگذاشتند

  . اجنبی است که با مردمشان بيگانه اند اين سرنوشت ھمه ديکتاتورھای گماشتۀ. و مورد بی مھری قراردادند
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 بدين معناست که  مام دستگاه سرکوب رژيممبارک و سپردن قدرت به شورای ارتش و حفظ ت  اما برکناری حسنی

 پيشروی و   مانع رات جزئیيمريکا قصد دارد با تغيانظام سرکوب و شکنجه و نو استعماری ھمچنان پا برجاست و 

  .راديکاليزه شدن انقالب مردم مصر گردد

 مسلح شدن توده ھا  د و مصر برای پيروزی نھائی بايد کل نظام فاسد و نو مستعمره را ھدف قراردھ  جنبش انقالبی

 . تضمينی بر ادامۀ انقالب و خنثا ساختن تحرکات ضد انقالبی است و تشکيل انجمنھا و کميته ھا و شوراھای انقالبی

    پرتوان مارکسيست لنينيستی پيروزی نھائی انقالب زمانی تأمين ميگردد که رھبری اين انقالب در دست يک حزب

 مردم مصر را از ظلمت نظام سرمايه داری و نو  ت که می توانتنھا دراين صورت اس .قرار گيرد

 ساخت رھا استعماری

!زنده باد انقالب خلق مصر  

  درمصر  داخليشان  و صھيونيسم و عمال نابود باد امپرياليسم

  فبروری١١ برابر با ]دلو[ بھمن٢٢جمعه 
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