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   انهیخاورم انقالبي صدا

  !شکندی م را تورها کتاید "نیآهن مشت"

  
  شد؟ شورش چرا
  یِ خودسوز بھ اعتراض در مردم. بود شورش آغازگر تونس. است ایدن تمرکزی  نقطھ اهیس ی قاره روزھا نیا

 سال ی خورده فرو خشم از واقع در و بود شده منع سیپل توسط  ھم کار نیا از کھی فروش دست ی لکردهیتحص جوان

  . کرد سقوطی عل بن دولت روز چند مدت در و ختندیر ھا ابانیخ بھ خفقان، وی عدالتی ب و استبداد ھا

 بھ ھم بعد و ارتش در ھا سال کھی عل بن زین فرانسھ از استقالل از بعد .بود فرانسھی  مستعمره ھا سال تونس

 ھا یفرانسوی برای خوب سپرده سر دیرسی جمھور استیر بھ کودتا کی با ،کشور تیامن و اطالعات سییر عنوان

 چمدان بای حت سرسپردگانی برایی جا گرید روزھا نیا. نداد ورود ی اجازه او بھ فرانسھ دولتش سقوط از بعد اما. دش

 از شادمان کایآمر. ستینی دیجد فاقاتی غربی ھا قدرتی ھای بکاریفر نیا البتھ. شودی نم دایپ طال و پول از پری ھا

ی م در زین را تونس گانیھمسا موج نیا کھ نیا از بود غافل شده، مواجھ بحران با نشیرید بیرقی  نومستعمره نکھیا

 مصر بھی وقت موج اما. گرفت صورتی ا پراکندهی ھا تظاھرات ریالجزا در. ندخاست پا بھ ھم اردن و منی. نوردد

 انھیخاورم ثبات مرکز نیتر مھم و قایآفر کشور نیتر مھم کشور نیا .داد مبارزات بھی گریدی رو و رنگ دیرس

. کند دگرگون را انھیخاورم تواندی م کنند،ی می زندگ فقر خط ریز اشی ونیلیم ٨٠ تیجمع سوم دو کھ مصر. است

 تونس کھ نیا رغمیعل. کندی می زیر برنامھ گوناگون اشکال بھ آن تصاحبی برای ستیالیامپری ایدن تمام کھی ا منطقھ

 )یروزیپ تا انقالب و مردمی برا قدرت( مصر در جوانان
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 خواستندی می غربی ھا کشور کھیطور ھب است، داشتھی ریچشمگ رشدی اقتصاد لحاظ ازی عل بن حکومت زمان در

  حکومت مسئوالن فساد فقر، وی کاریب اما ببرند، کار بھ ھم منطقھی کشورھا گریدی برا الگو عنوان بھ را نسخھ نیا

 بعد و تونس جوانان خشم آتشفشانی برا شودی می ا جرقھ جوان کی یخودسوز و دکنی م دادیب کشور نیا در.. . و

 ادیفر کھ ستینی کاریب وی اقتصاد فقر فقط اما. دارند تونس مشابھی سرنوشت کھ گریدی کشورھای برایی الگو ھم

 آنگونھ را خاکستر ریز آتش تواندی م کھ استی مھم عامل زینی اجتماع وی اسیس خفقان بلکھ است کرده بلند را مردم

 منطقھی کشورھا نیثروتمندتر و نیقدرتمندتر از زین مصر .ردیبگ را کتاتورھاید دامان کی بھ کی کھ کند ور شعلھ

  .دارد دهیستمد و ستمگر و ،محکوم و حاکم طبقات تضاد از نشان شورش نیا اما است

  

  یاسالمی جمھور گاهیجا
 نیچن توانستی نم کھی اسالمی جمھور اما

 شھیھم مثل نکند، منعکس رای ا توده انفجار

 مبارزات اخبار در را اشی بکاریفر و دروغ

 یھا رسانھ. داد نشان مصر و تونس مردم

 مصر در کھ رای اسالم اناتیجر حضور حکومت

 برجستھ را دارند قرار زیناچ تیاقل در تونس و

ی رھبر بھ وی اسالم را مردم تظاھرات و نموده

 از بعد روز ھا آن. ندخواند تانایجر نیا دعوت و

 ِ  از سال ٢٤ از بعد کھ ندنمود اعالمی عل بن فرار

 نیای برا مردم و شد پخش اذان تونس ونیزیتلو

 تظاھرات. کردند پا بری شاد و ھلھلھ موضوع

 متبلور" نیالمسلم اخوان"ی رھبر در را انیمصر

. داد خبر کشورھا نیا در اسالمی روزیپ از و کرد

 زشیخ نیا حکومتی حوزو وی اسیس کارشناسان

. خواندند رانیای اسالم انقالبی ھا لرزه پس را

 بھ خفقان وی عدالتی ب از کھ ماست مانندی جوانان شورش .است گرسنگان شورش شورش، نیا. ندارد تیواقع نیا اما

ی م ھم رای اسالمی جمھور جملھ از انھیخاورم مستبدان ازی اریبس دامن زود ای رید کھ استی زشیخ. اند آمده تنگ

 اجرا بھ ھا ارانھی یھدفمند طرح ھمان ،یاجتماع وی اسیس خفقان ھا سال کنار در ھم رانیا در کھ چرا. ردیبگ تواند

 و فقر ازی موج و آمده در اجرا بھ سلطھ تحتی کشورھا در کھ ستای یاقتصاد اضتیر اصل در کھ است آمده در

 نیا از قبل ماه چند از حکومت. است گذاشتھ جا بھ ندهیآ بھ دیام و انداز چشم بدون و اشتغال بدون جوانان ،یکاریب

 تا بود نیای برا ھا نیا ھمھ. کندی م و هکرد اعدام عام مال در و شیھا زندان در را تن صدھا آن از بعد و طرح

 ھا نیا برعکس ھکی حال در. نباشند اعتراض فکر بھ ھرگز تا  کند ساکت را مردم و ندازدیب راه سرکوب ازی موج

 دریی دروغگو وی بکاریفر با حکومت لیدل نیھم بھ ؛شود ھا توده انفجار باعث مصر و تونس چون ھم تواندی م

 تونس در زنان
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 ھا آن بھ ستا یھشدار ھا مبارکی حسن و ھای عل بن سرنوشت اما. ددار مردم نمودن گمراه دری سع اخبار انعکاس

  .باشند مردمی پاسخگو خیتار دادگاه در دیبا  کھ

  

  جوانان و زنان نقش
 معنا و ترجمھی ابانیخ تن بھ تنی زھایگر و جنگ در رای شاد والیفست روزھا نیا انھیخاورم جنوب و قایآفر مردم

 .است تیواقع نیای ایگو ایدن مختلفی ھا رسانھ ریتصاو و ؛است برجستھ جوانان و زنان ،دختران حضور. کنندی م

.  میبود شده سرکوب زشیخ کی شاھد کھ مای برا باالخص. ستا یوبخی روزھا دبخشینو وی دلگرم حضورشان

 در شجاع و رزمنده اریبس کھ یدختران و زنان حضور. ھستند عرب جھان برجستھ شورشگران زنان امروز

ی آزاد ویی رھا خواستار خیتار دگانیستمد نیا کھ نیا بر ستا یدییتأ مھر دارند شرکت سیپلی روھاین بایی ارویرو

 چھ وی مذھب حکومت چھ کشندی م ریز بھ را آن کند جادیا ھا آنی برای بند و دیق کھی زیچ ھر و ؛ھستند

 ھیسرما وی ستیالیامپری  ھا قدرت فرمان بھ گوشی رمذھبیغ وی مذھبی ارتجاعی ھا ستمیس. سکوالری کتاتورھاید

 اند نموده مستحکم و کرده نھینھاد شانیکشورھا در را ساالرانھ مرد و  زن ضدی ھا ستمیس ھا آن از شتریب ایدنی دار

 و ھستند مبارزه مرکز در اکنون ھا آن و آورد مبارزه دانیم بھ را زنان تا ستا یکافی لیدل ھر بھی ا جرقھ ھر و

 نیای اصل شروانیپ زنان حتماً  ،فتدیب اتفاق ایدن در بزرگ تحوالت اگر کھ است نیا دهنکن دییتأ گرید بار حضورشان

  .است گسترش حال در ھم گریدی کشورھا در وار سلسلھ و است کار آغاز تازه نیا. بود ندخواھ راتییتغ

 

 
 مصر در مردم زشیخ

  ھا ستیالیامپر واکنش
 دستان با کھ رزمنده و نیخشمگ مردان و زنان. است مشھود تونس و مصری ھا ابانیخ در زیچ ھمھ روزھا نیا

 را شانیپا و دست اروپا و کایآمر. ھستند مبارکی حسن اخراج بساط ندیچ حال در و کردند رونیب رای عل بنی خال

 مردم اما. ھا آن سرسپردگان چھ و گر سلطھی ھا قدرت چھ ،اند چاره فکر در ھمھ. اند افتاده تکاپو بھ و اند کرده گم

. برگردانند شانیاھ خانھ بھ را مردم خواھندی می نحو ھر بھ ھا آن. ھستند ھا ابانیخ در روز ھر و شوندی نم خستھ

 با خواھندی م. گرفتند خود بھ طلبانھ اصالح و کیدموکراتی ھا ژست است دهیفای ب مردم سرکوب دندیدی وقت
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. کنندی م ھیتوص را خشونت از زیپرھ. کنندی م رو دیجدی ھا مھره مدام.  آورند ھم بھ را زیچ ھمھ تھ سرو اصالحات

 بھ. برود دست از انھیخاورم ثبات خواھندی نم. برسد گرید نقاط بھ و کند دایپ یشتریب گسترش مبارزات خواھندی نم

. کردندی ریسختگ کھ کردند اشتباه ھا آن کھ کنندی م اعالم و کردهی خال را شان سرسپردگان پشتِ  ھم خاطر نیھم

ِ ید کی ھیعل بر مردمی روز کھ کردی نم تصوری کس  پا بھ مبارکی حسن چون ،ییکایآمر فرمان بھ گوش کتاتور

 سرکوب نھ. زدیر یم ھم بھ ھا قدرت محاسبات ھمھ ندیایب دانیم بھ مردم کھی ھنگام و افتاد اتفاق نیا اما. زندیخ

. دھدی م رییتغ را اش نھیکاب مبارک و شودی م نیگزیجا رشیوز نخست با یعل بن. دھایوع وعده نھ و دھدی م جواب

 چیھ. باشند مختلفی ھا جناح از اگری حت. ھستند دولت کی و ھطبق کی بھ متعلق ھا آن ھمھ دارد؟ی فرق مگر اما

ی م متحد ھم با مخالفان ھمھ مواقع گونھ نیا در لیدل نیھم بھ. برود نیب از نظام تیکل و تیماھ کھ خواھندی نم کدام

ی ماسالی جمھور نظام تیکل خواستی نم سبزی رھبر کھ است موضوع نیای برای خوبی  نمونھ رانیا عیوقا .شوند

ی نمی راض مستبدان سقوط از کمتر بھ عرب مردم اما .شد مردم مبارزات گسترش و ادامھ از مانع و برود دست از

  .روزھا نیای قایآفر بر است حاکمی بزرگی دھایام چھ و ھا توده برخاستن است بخش ھیروح و زیانگ دل چھ. شوند

  

  ویآلترنات اما و
 حال در. استی انقالبی شرویپ حزب کی حضور آن و شودی م مشاھده بزرگی خالی جا کی انیم نیا در

 ستیرفرم احزاب دست بھ کھ است موجود خطر نیا اما. نداردی رھبر چیھ و است خودجوش مردم مبارزات حاضر

 چراغ است انیجر در انھ،یخاورمی عنی آنی  منطقھ نیتر مھم در کھ جھان امروز اتفاقات. فتدیبیی بورژوا وی مذھب و

 شجاعت تمام رغمیعل مردمی خود بھ خود مبارزات. دھدی م نشان  ستیکمون وی انقالبی روھاین تمام بھ را ودخ سبز

ی ھا حرکت و ھا زشیخ ازی اریبس مانند نشود تیھدا ستیکمونی انقالب حزب کی دست بھ اگر شانیھای فداکار و ھا

. نمود فروکش رانیا مردم گذشتھ سال زشیخ ھک  ھمانطور. شد خواھد منحرف ای و نمود خواھد فروکش گریدی مردم

 در را زشیخ آنی رھبر تیحاکم ازی جناح کھ بود نیا عرب جھان امروز اتفاقات با حرکت آن بزرگ تفاوت البتھ

 کرده درک را لھمسأ نیای خوب بھ دیبا رانیا مردم امروز. شد مردم مبارزات رفتن ھرز بھ باعث ھمان و داشت دست

 مصر و تونس مردم. باشد شده رفع ماندهی باق طلبان اصالح جناح بھ نسبت یتوھم جوانانی برا ھنوز اگر و باشند

. ننشستند عقب و ستادندیا کشتارھا و ھا یریدستگ و ھا سرکوب وجود با و بودند شانیھا حکومت یسرنگون خواھان

 بھ تنھا سازش و اصالحات و رفرم. نبودی سرنگون خواھان سمشیکالیراد و ھا یفداکار رغمیعل رانیا مردم جنبش اما

 ارتش وستنیپ. است وستھینپ وقوع بھ ھنوز اما ،ھست ھم تونس و مصر نیکم در کھی خطر. بود خواھد مردم ضرر

 ارگان زین سیپل و ارتش. است سازشکارانھی فضای ساز آمادهی ھا نشانھ از مردم با نکردن برخورد اعالم و مردم بھ

  .ھستند مستبدی ھا دولت ھمانی ھا

 خواھانی رانیا جوانان ما زمانندین انھیخاورم و قایآفر عرب،ی ایدن جوانان. است ھا دهیا کردن مطرح روز امروز

 است خوب چھ اگر مبارزات نمودن کالتریراد. زد ادیفر و برد ھا آن انیم بھ را سمیکمون دیبا امروز. ھستند ویآلترنات

ی لیخ را ندهیآ ی جامعھ مختصات کھی ا برنامھ. ایپوی انقالب برنامھ کی .داشت مشخص برنامھ دیبا. ستینی کاف اما

 ازینی ا برنامھ نیچن داشتن بای انقالبی شرویپ حزب وجود. است ایمھ زیچ ھمھی برا فضا امروز. کند میترسی واقع

  دیبا کنندی می تلقیی بورژوا رایی ھا حرکت نیچن و ھستند سمیکمونی مدع کھی کسان. استی مردمی ھا زشیخی واقع

 کی تا منتظرند انقالب انیمدع اگر. رسدی نم انیپا بھ ھمانگونھ لزوماً  شودی م شروع کھ طور آن جنبش ھر کھ بدانند

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

 کھ گفت دیبا کنندی رھبر و ندیایب ھا آن بعد و باشند آن آغازگران کارگران کھ دیایب وجود بھی انقالب رفتھ شستھ حرکت

 و دانشجو اکثراً  جنگندی م منی و اردن تونس، مصر،ی ھا ابانیخ در امروز کھی انانجو. است فکرانھ کوتھی لیخ

 دانیم بھ زین را کارگران جملھ از مختلفی قشرھا ھا آن حضور اما. ھستند جامعھ گوناگون طبقات از و کرده لیتحص

. باشد الگو انھیخاورمی  منطقھ باالخص و ایدن نقاط ریسا و رانیا در جوانان مای برا دیبا مبارزان نیا. است آورده

ی بو و رنگ شان مبارزه اولی روزھا بھ نسبت و کنندی م تیھدا را جنبش کھ ھستند ھا جوان ھمان حاضر حال در

ی مرزھا از گذر حال در انقالب .شودی م طلب ایدن دری وقت ھر از شیب سمیامروزکمون. است گرفتھ خود بھی اسیس

 و دیجدی ھا لعاب و رنگ با گذشتھی ھا نظامی ایاح خطر اما. اند شده متحد گریدکی با مختلف طبقات و است ایدن

 قدرت بھ مردم. دید را تیواقع دیبا. دارد وجود زین شده ختھیری ھا خون و مبارزاتشان رفتن ھرز بھ و ھا توده بیفر

 برنامھ دیبا. ندیبب را ردمم قدرت زین او کھ شودی م طلبی انقالب یشرویپ حزب حضور اکنون. ندا هبردی پ خودشان

  .باشد ندهیآ جامعھ ی درباره مردم االتسؤی پاسخگو بتواند کھی حزب. بگذارد مردمی جلو و باشد داشتھ زنده وی واقع

  

  آخر سخن
یی جا باشد،ی وابستگ از رھا و آزاد کھی ا منطقھ م،یباش داشتھی ستیالیسوس بزرگ ی انھیخاورم میخواھی م اگر

. میشو مسلح دیبا نباشد، حاکم آن بری طبقاتی ھا تفاوت کھی نیسرزم کند،ی زندگ انسان کی انندمی انسان ھر کھ

ی سالح. یعلم سمیکمون ،است سمیکمون ما سالح. است نیمرتجع و ھا ستیالیامپر تانک و توپ ھر از برتر کھی سالح

 تیھدا و دھدی م نشان ھمھ بھ را راه آن بھ شدن مجھز کھی سالح. باشدی ا دهیستمد انسان ھر دست در تواندی م کھ

 ھا ستیالیامپر دست و فتدین منطقھی ارتجاعی روھاین دست بھ قدرت ھا سالی برا دوباره میخواھی م اگر .است کننده

ی برا و است گوناگون مسائلی پاسخگو کھی علم. میریگ کار بھ را آن و میکن درک رای علم سمیکمون دیبا شود کوتاه

 ھمھی خال دست با مصر و تونس مردم.  میکن درک را خودمان قدرت دیبا ما. دارد برنامھ و برھان و لیدل ھا آن ھمھ

 و ھا آن انتظار دری واقعی روزیپ قطعاً  شود برده ھا آن انیم بھی علم سمیکمون  اگر. اند زده ھم بھ را ایدن محاسبات

   ■.بود خواھد جھان دگانیستمد ھمھ آغوش در ادامھ در

 

 )بذر(
  

  رفقای عزیز،

 :شرایط تونس و مصر بخوانید تحت عنوان در زمینھ مطلبی از نشریھ دانشجویی بذر در ارتباط با

  می شکند دیکتاتورھا را" مشت آھنین"صدای انقالب خاورمیانھ 

 

 در انتشار آن ما را یاری نمایید

 سپاس

  بذر
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